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دریای اضطراب
باسمه تعالی
سرباز صندلی رو نشون داد و چشم از زیبایی زن جدی رو به روش برداشت
بله...بفرمایید...االن میارنشلیانا صندلی فلزی رو عقب ک شید و ن ش ست .از نگاه های خیره سرباز معذب
شده بود .آدامس نعناییش رو قورت داد تا وجه ی ر سمی تری پیدا کنه .د ستی
به مقنعه ی م شکیش ک شید و منتظر شد و دقیقه ای بعد صدای گوش خراش
در فلزی  ،که البته لیانا به این صدددا ها،به این رفت و آمد ها و به این تاریکی
عادت کرده بود.
انتظار یک زندانی ساده تو لباس فرم مخ صوص رو دا شت ولی از دیدن مرد
قد بلند رو به روش با اون اخم های غلیظ جا خورد .مرد جوری بهش خیره
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
زمین کشید و صدای جیغش اعصاب لیانا رو بهم ریخت و باعث اخمش شد.
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
داد .لیانا مانتوش رو صدددار کرد و رو به روی مرد جا گرفت .آب دهنش رو
قورت داد .این اولین بار نبود ،ولی به شدت استرس گرفته بود.
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 اینجاممی دون ست ولی برای بازی دادن دختر ،سرش رو به طرفین تکون داد .لیانا زیر
نگاه خیره ی مرد به شدت عذاب می کشید  ،نمی تونست تمرکز کنه
خوب من...چند لحظه چ شماش رو روی هم گذا شت ،چند نفس عمیق ک شید و سعی
کرد لیانای همیشگی باشه.
خب پرونده ی شما به من پیشنهاد شده و من پروندتون رو خوندممکثی کرد و گفت
قبول می کنمباالخره صدای کلفت مرد به گوش لیانا رسید
معلومه که قبول می کنی ،چون اگه موفق بشیو 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
-مهم اینه که من پای اون برگه ی وکالت رو امضا می کنم یا نه
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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 نکنو از پشددت میز بلند شددد  .دیدار اون روز بی نتیجه موند  ،ولی این بی نتیجگی
لیانا رو مصمم کرد برای وکالت؛ برای ثابت کردن خودش به این زندانی سرد!
به سلول برگ شت  ،از کنار شاهرخ گذ شت .قدمی به کنار برندا شت و همین
موجب تنه ای به تن شاهرخ شد و در این مواقع شاهرخ بود که کوتاه می اومد.
تکین مرد کوتاه اومدن نبود  ،همه همینجور شناخته بودنش .نفرت شاهرخ و
تکین بر میگشت به سال ها قبل
داداشتکین به سمت صاحب صدا برگشت
 بیا تو خبرای دسته اول دارمتکین بی حوصله رفت تو تا سرگرمی یک ساعته ای برای خودش جور کنه .به
شدت مشتاق دیدار صدرا بود خصوصا با این وکیلی که جور کرده بود
×××××

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؟لیانا دستشو بیشتر قالب کرد دور فرمون
پرونده چیزیش نیست با خود طرر مشکل دارمزیبا خندید و پاهاشو روی مبل یک نفره جمع کرد و چهار زانو نشست
چه توپ پری داری دختر ؛ من که جور نکردم نامزدم جور کردهلیانا بیشددتر حرص خورد از یادآوری چهره ی مغرور تکین و حرفهایی که انگار
از باال به اون نگاه میکنه  ،خوبه مجرم بود و بازنده و سرش نزدیک طناب دار .
حاال نامزدت یا هر کی!زیبا از اینهمه حرص خوردن لیانا جاخورد
شرایط طرر رو برات گفته بود کهلیانا 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 صداتزیبا میخندید که لیانا با خداحافظی مخت صری گو شی رو قطع کرد .به سختی
پارک دوبل کرد و پیاده شد تا برای نازی بستنی بخره
×××××

چند ثانیه نگذشته بود از بستن چشمهاش نگذشته بود که با کوبیده شدن در به
دیوار ،با ترس از جاش پرید
آبجیلیانا دستش رو روی قلبش گذاشت و اخم کرد

wWw.Roman4u.iR

8

این چه طرز تو اومدنه؟نازی لباش رو غنچه کرد
داداش گفت تازه خوابیدی اینجوری بیام تواخم لیانا غلیظ تر شد
هر کاری داداش بگه باید بکنی؟نازی بغض کرد
داداش گفت دیشدددب لب تابو ندادی فیلم ببینه  ،حاال من اینجوری بیدارتکنم.
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
هر چی بیشتر فکر می کنم بیشتر می فهمم که همیشه خسیس بودیصدای 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

در یای اضطراب

9

انتظار دعوا یا نصیحتی طوالنی رو می کشید
هیچ گوش دادی ببینی مامانت چی میگه؟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 نذارالیاس لبخند شیطانی زد و سریع تر از اونکه پدرش از آینه متوجه ب شه به اخم
تبدیلش کرد
من که کاری باهاش ندارمشیرین زیر لب غر زد
ارواح عمه اتیونس معترض شد
ا خانوم!من هفده سال اینو بزرگ کردم  ،محاله نشناسمشالیاس با تاکید کرد
 :هجده سالیونس 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 شدلیانا سقلمه ای به برادر سرتقش زد و به جلو هولش داد .م شغول احوال پرسی
با یسنا شد و آخرش هم یک دلجویی کوتاه کرد
از حرر الیاس که ناراحت نشدی؟یسنا خندید
عادت کردملیانا شیطنت کرد
نکنه خبریه؟یسنا سرخ شد و با من و من کرد
نه بابا چه خبری؟ برو تو مامان منتظرتهلیانا با همه سالم و احوال پرسی کرد و به اتاق یسنا رفت تا لباسش رو دربیاره.
داشدددت دونه دونه دکمه های مانتوش رو باز می کرد که یحیی پسددرخاله ی
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؟

در یای اضطراب

11

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 بودملیانا خندید .کش موهاش رو باز کرد و موهایش را دورش ریخت
تو از اولم سر و گوشت می جنبیدیحیی ابروهایش را باال دادو صدایش خش دار شد
منظور؟لیانا موهاش رو برس کشید
بگم خاله برات آستین باال بزنهای بابا .این حرفا چیه؟لیانا خندید و دسدددت یحیی رو گرفت و همونطور که به سددمت بیرون می
کشیدش گفت
باید یه صحبتی باخاله داشته باشمای قوربون دستت،قشنگ ملتفتش کن.هر دو خندان بیرون رفتند
××××

تکین عصبانی جفتک پروند و غرید
-بگیر بکپ دیگه  ،چقدر غلت میزنی اه
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خیلی خبتهدید کرد
فقط ی غلت دیگه بزنی...خوابیدمتکین به سمت دیوار چرخید .صدای خنده های سایه تو گو شش پیچید .باز
نفرت تو وجودش شعله ک شید  ،چ شمش رو ب ست و ذهنش را منحرر کرد .
تصویر دختر وکیل پشت پلکش نقش بست و لب زد
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 سالهصدرا خندید
اون سی سالش نیست که ،بیچاره فقط بیست و شیش سالشهتکین 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

در یای اضطراب

13

تو چه صنمی با این دختره داری؟صدرا هول شد و سریع روی صندلی جابه جا شد  .صدای پایه های صندلی تو
اتاق پیچید
من؟صنم؟صنم که...خب میشناسمش دیگهتکین چشماشو ریز کرد و با دقت به چشمای صدرا خیره شد
از کجا؟صدرا از سنگینی نگاه تکین سرشو انداخت پایین
 بیخیال داداشتکین صدا بلند کرد  .حاال دیگه مطمئن بود کاسه ای زیر نیم کاسه ت
از کجا میشناسیش صدرا؟صدرا زیر لب و به اجبار گفت
رفیق زیباستکین حرصش گرفت
توام گفتی دل نامزدم نشکنه  ،دست رفیقش رو یه جا بند کنمصدرا هول شد
نه به جان خودمتکین منتظر ادامه ی حرفش موند
میشناسمش .یعنی میدونم کارش رو بلدهاینبار تکین جابه جا شد و آ سوده تکیه داد به صندلی  .انگار روی مبل راحتی
خونه اش لم داده
-من اگر بخوام همین فردا میتونم از اینجا برم بیرون
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صدرا خیره شد
خب چرا اینکارو نمیکنی داداش ؟تکین ناخنشو انداخت الی دندونش
میخوام له له بزنن ،در انتظار قیمتی که در ازای آزادیم پی شنهاد میدم ه ستن ،میشناسمشون چه پول پرستایی هستن
×××××

لیانا در اتاق رو بست
میخوام ببینمتروی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد
کجا؟فردا میام دنبالتلیانا فکر کرد و چهره ی تکین براش تداعی شد
نه .فردا نه،درگیره یه پرونده ام ؛ باید برم مالقاتکل روز رو؟لیانا با خنده گفت
فکر کن آرهصدای 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؟بعد از چند جمله ی کوتاه لیانا گو شی رو قطع کرد و به مردی فکر کرد که باید
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!
لیانا یادآوری کرد اولین دیدار رو؛ ذره ای دلش نمیخواست برخورد تکین شبیه
بار قبل با شه ؛ چون باز هم د ست و پاش رو گم میکرد .پر ستیژ جدی اش رو
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
پر از ا ضطراب ولی سرش باال و خیره به تکین نگاه میکرد ؛ بی ترس و دلهره .
اگر اضطراب چشماشو نمیدید  ،فکر میکرد تنها کسی که ازش حساب نمیبره
روبروش وایساده .
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جمله ی صدرا تو ذهنش تکرار شد" فقط بیست و شش سالشه" ؛ "میدونم
کارشو بلده" و تکین خواست که اعتماد کنه به حرر رفیقش.
چند ماهی بود که هیچی سر شو گرم نمیکرد ؛ میخوا ست مدتی خودش رو با
این دختر به ظاهر خونسددرد ،سددرگرم ک نه ؛ با دیدارهاش ،راه حل هاش،
پیشنهادهاش.
لیانا م ستقیم نگاهش کرد و براندازش میکرد .مردی قد بلند،چهار شونه،چهره
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.
لیانا د ستی به مقنعه اش ک شید .لبش رو تر کرد و سعی کرد از در صلح وارد
بشه
سالمتکین 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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لیانا سرفه ای کرد تا صداش رو صار کنه .نگاه از تکین گرفت تا بتونه تمرکز
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
اخمش تو هم رفت .لیانا همینطور داشت صحبت میکرد که تکین باالخره لب
باز کرد
از اول بگولیانا تعجب کرد
همه رو؟چرا؟تکین دست روی میز گذاشت
حواسم نبودلیانا 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 بخورهمه ی نقشه ها و فکر های لیانا داشت نقش بر آب میشد که ،لیانا نمیگذاشت
خیلی خب .نجات کلمه ی درستی نبود،نباید میگفتمباز 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 بگیرمباز تکین دست گذاشت روی نقطه ضعف لیانا
نمیتونینگاه تکین به خم ابروی لیانا بود .لیانا کالفه شده بود ولی نباید کوتاه میومد
حداقل میخوام تالشمو بکنمو صدای جدی تکین
دنبال بازیچه ای؟لیانا جاخورد
چی؟تکین با سددکوت به دختر زیبای رو به روش خیره شدددد .بار اول بود متوجه
زیباییش میشد  .لیانا خودش رو جمع کرد از نگاه دقیق تکین معذب شد.
-حاضرم شرط ببندم که میتونم موفق بشم
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این همون چیزی بود که تکین میپ سندید .عا شق بازی بود و این دختر بازی رو
شددروب کرده بود ؛ ولی جوابش لبخند نبود،تنها باز شدددن گره ابروانش بود و
همین به لیانا جرات داد حرفش رو ادامه بده
پیشنهادی نداری؟اگر موفق...تکین حرفشددو برید و خم شدددد روی میز آهنی که پایه هاش زنگ زده بود .
خودکار ی که منتظر بود جوهرش با یک امضا پخش بشه رو کاغذ  ،تو دستش
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 میدملیانا لبخند زد
 :مطمئنم موفق میشمتکین چشماشو باریک کرد
 :-شاید نشدی
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و لیانا بی حواس تنها برای اثبات توانایی اش جمله ای پروند
ریسک میکنم سر جونمتکین مشتاق شنیدن شد ،اما این اشتیاق رو به هیچ وجه بروز نداد .
 شش ماه صیغه ات میشمتکین اخم کرد؛ نه از این پیشنهاد گستاخانه ،نه از کنار گذا شته شدن حرفش،
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 رولیانا کوتاه نیومد ؛ نباید میگفت ولی حاال که گفته بود نمیتونست  ،نمیخواست
که حرف شو پس بگیره  .ح ساس شده بود روی پرونده ای که به یک بله و نخیر
تکین بند بود
 :ما شرط بستیمهنوز بسته نشده ،حرفش بود.لیانا برگه ی وکالت رو جلوی تکین قرار داد و با لبخند گفت
-میبندیم
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تکین اخمش غلیظتر شددد  ،یک دفعه صددندلی رو داد عقب  ،صدددای بدی تو
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 کنیلیانا هم شدداید نه به اندازه ی این مرد ولی به اندازه ی خودش مغرور و لجباز
بود
فعال که دارم وارد این بازی میشمتکین بی هوا برگه ی وکالت و از زیر دسددت لیانا بیرون کشددید و قبل از اینکه
لیانا بفهمه چی اتفاقی افتاده  ،پای برگه رو ام ضا کرد و از پ شت میز بلند شد.
لیانا کیف کرد از اولین برد"،راضی کردن تکین اعتماد"!
×××××

خب چی میخوری؟گوشددی لیانا زنگ زد .با یک معذرت خواهی برای بار چهارم گوشددی رو از
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 میریزهجانان خندید و لیوان و برگردوند و سر جاش گذاشت
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به خیالش داریم چیکار میکنیم؛ خونه خالی که نبردمتلیانا سرخ شد و نپسندید این شوخی بی نمک رو .دوست نداشت جانان اینقدر
زود باهاش صمیمی ب شه .بدون اینکه بفهمه رومیزی سفید زیر د ستش مچاله
شد
ترجیح میدادی ببرمت یه جای خلوت؟لیانا اخم کرد به لبهای کش اومده ی جانان که با شیطنت نگاش میکرد
جوجه کباب میخورمجانان غذا رو سفارش داد و با شوخی هاش اخم رو از چهره ی لیانا دور کرد.
لیانا با خودش فکر کرد"مرد جدی و سنگین بهتر نیست؟"
جانان عصبی شد
لیانا تو اصال حواست به من هست؟لیانا لبخند زد
اره؛البته .یه لحظه حواسم پرت شدجانان هنوز عصددبانی بود که لیانا نیم خیز شددد و دسددته ی کیفو انداخت روی
مچش  .صندلی رو عقب داد
بریم دیگه،من خوردم.جانان بلند شددد و بدون اینکه منتظر لیانا بشدده به طرر صددندوق رفت  .چشدم
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؟"
×××××

زیبا فنجون قهوه رو گذا شت رو میز منبت کاری شده  ،جلوی لیانا و ن ش ست
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
تا سه چهار ساعت دیگه میانلیانا 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 حرفیهلیانا از حرکت شددتابزده ی صدددرا خنده اش گرفت .تکیه داد به تک مبل مغز
پسته ای
 :حاال عروسیتون کی هست؟زیبا خودشو کشوند طرر صدرا و تنگاتنگش نشست .
فعال که مشخص نیست .قهوه ات سرد شدلیانا 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؟لیانا بی خیال خوردن قهوه شد و فنجونو گذا شت روی میز و دوباره تکیه داد و
خیره به صدرا شد
راستش آدرس خونه ی خانواده ی همسر تکین اعتماد رو میخوامصدرا جدی شد .پای تکین که به میون می اومد با کسی شوخی نداشت
چطور؟لیانا پا روی پا انداخت و اضطراب این روزهاشو سر دسته ی کیفش خالی کرد
خب چطور نداره ،باالخره باید ببینمشون؛ راضیشون کنم به رضایتصدرا 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 دارنصدرا 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 بگذرمصدرا زیبا رو فراموش کرد و تنه از تنه اش کند و صار نشست
-تکین؟
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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 نکردملیانا خندید
مسخره اسصددددرا اخم کرد و لیانا فکر کرد"حق داره،منم جلو روش حتی تو چشددمش
نمیتونم نگاه کنم"
خنده اش رو خورد
معذرت میخوامزیبا بلند شد و از جلوی صدرا رد شد  .نگاه صدرا  ،زیبا رو دنبال کرد تا وارد
آشپزخونه شد  .صدا بلند کرد
 :کجا رفتی ؟صداشو از میون صدای تق تق بشقاب شنید
 :میخوام کیک بیارمصدای لیانا نگاهشو از آشپزخونه کند
چی صداش میکنین؟صدرا به مبل تکیه داد و پاهای بلندش رو برای بار چندم  ،روی هم انداخت
داداشلیانا 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 میکنملبخند 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 کنملیانا شتابزده شروب کرد
صفر نهصدودوازده؛سیصدو...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 کوچولوزیبا فا صله گرفت ،ولی لبخند صدرا هنوز پاک ن شده بود  .شماره ی لیانا رو
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 نمیگیصدرا خیره شد به دستهای ظریف زیبا که داشت کیک رو میبرید
چرالیانا کالفه شد
چی چرا؟صدرا از زیبا چشم گرفت تا حواسش جمع شه
لیانا تکرار کرد
میگم چطور ممکنه اولین نفر باشم؟صدرا روی کاناپه ی دو نفره ی صورتی جابجا شد و چ شم دوخت به تابلوی
سددده بعدی روبروش گه عجیب اونو یاد تکین مینداخت  .مردی تو در یا غرق
میشدددد و دسددتش از تابلو بیرون اومده بود و چهارچوب قاب و گرفته بود تا
خودشو نجات بده ؛ سرش باال بود و لبخند به لب داشت
خب چون داداش اجازه نداد هیچ کس اینکارو بکنهلیانا م سیر نگاه صدرا رو دنبال کرد و خیره شد به تابلو ؛ ولی سریع نگاه شو
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
ظرر  ،کنار فنجون قهوه ی سرد شده  ،جلوی دوستش گذاشت
داداش آدمی نیسدددت که از کسددی بخواد براش کاری انجام بده ؛ رو همینحساب ،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
نه،معامله میکنه .قیمت گزافی رو پیشنهاد میدهلیانا با شک گفت
اگر قبول نکردن؟صدرا مطمئن لبخند زد
میکننلیانا زمزمه کرد
آدم جالبیهصدددرا نفس راحتی از تموم شدددن بحث کشددید و تکیه داد  .انگشددتاشددو الی
موهای زیبا سرداد
مونده تا بشناسیش××××

تکین د ست به سینه ،به میله های فلزی سرد سلول تکیه داده بود و به دعوای
شاهرخ با یکی از هم بندهاش خیره بود ؛ اما ذهنش جای دیگه ای سیر میکرد
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 .
×××××

لیانا در الک صورتی رنگش رو بست و الک و گذاشت رو میز آرایش سفیدش.
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 زدلیانا 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
خب به جمالت .برو بقیه اشرو از مامان بپرس یا لب تابتو دو سدداعتی قرضبده لیانا بلند شد و به سمت در رفت
از مامان میپرسمالیاس سیم شارژر رو از برق ک شید و لب تاب و زد زیر بغلش  ،همینطور که
سیمشو جمع میکرد  ،با بدجنسی خندید
در هر صورت لب تابتو بر میدارملیانا حرص زده بود و الیاس لبخند دندون نمایی بهش زد
جانان داره میره سفرلیانا بی حو صله شده بود  .تکیه داد به در کمد سفید و حوا سش بود ناخنش
نخوره به در کمد .
-میدونم
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الیاس چشم و ابرویی نازک کرد
یک ماه نیستدو باره الکشددو فوت کرد و خودشددو زد به بی ت فاوتی  ،اینطوری بهتر حرر
میکشید
 :اینم میدونمالیاس سیم و تو مشتش گرفت
امروز ساعت شیش پرواز دارهخسته شد از بازی یکی من بگو یکی تو بگو
الیاس برو بیرونالیاس همونطور که از اتاق بیرون میرفت به چشمای حرصی لیانا خندید
روز بعد از برگشتش ،بله برونتهلیانا جا خورد و دهنش که برای فوت بعدی باز شدددده بود ،بدون فوت کردن
همونطور موند  ،الیاس با لب تاب از اتاق خارق شد.
×××××

برای بار دهم با وسواس به خودش خیره شد ،رسمی بود.
کیفش رو بردا شت و از اتاق بیرون رفت .با پ شت د ست رژ قرمزش رو مالیم
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
اگر بمونم دیرم میشهنازی 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 برمیگردملب برچید
من حوصله ام سر میره؛داداشم با بابا رفته بیرونلیانا همونطور که تو جا کفشی دنبال کفشش میگشت  ،گفت
برو با لب تاب م کارتون ببینصداشو ببند کرد
 :مامان خداحافظدرو بست و از خونه خارق شد .سه روز از رفتن جانان گذشته بود و حتی یک
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
پر نمیزد  .بوی شکوفه ی کاق هم حالشو بهتر نکرد .دستش میلرزید ولی باید
به خودش مسلط میشد
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از جوب باریک رد شد و روبروی در سفید که با ستونهای هخامن شی تزیین
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 صار کرد و سعی کرد لرزش صداشو پنهون کنه
منزل آقای افشان؟صدای کالفه ی مرد بلند شد
زنگ وسط رو بزنیدلیانا 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؟میدون ست پدر خانواده چند سالیه فوت کرده ولی به هر حال باید ا سم آقای
خونه رو میاورد
بفرماییدمیتونم چند لحظه وقتتونو بگیرم؟زن با مکث گفت
-شما؟
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بهتر بود خودشو معرفی نکنه  ،شاید راهش ندادن
آدینه هستمصدای زن کم کم متعجب میشد
نمیشناسمدل به دریا زد  ،زن خیال کوتاه اومدن نداشت
وکیل آقای اعتمادصدای زن عصبی شد
خانوم حرر ما همونه که گفتیم؛قصاص!و آیفن رو گذاشت .لیانا دوباره زنگ رو فشرد که زن با اینبار گوشی رو برداشت
و فریاد زد
خانوم بفرمایید مزاحمت ایجاد نکنید؛االن پسرم میاد شر به پا میشهلینا باز دورو برشو نگاه کرد  ،بازم هیچکسی رو تو کوچه ندید
من میخواست...مزاحم نشینو همین ارتباط کالمی هم قطع شد .لیانا برگ شت تو ما شین و ت صمیم گرفت
منتظر پسری بمونه که زن ازش حرر میزد .
حدود نیم سدداعت بعد لیانا مردی رو مقابل خونه دید ،کیفشددو چنگ زد و از
ماشین پیاده شد  .مرد یک نگاه گذرا بهش کرد و کلید انداخت .لیانا در ماشین
رو بست
آقامرد برگشت و با اخم به لیانا خیره شد
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فرمایش؟لیانا موقعیت رو مناسب ندید برای صحبت کردن .لب گزید
هیچی ،ببخشیدمرد 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 همسرتتکین قهقهه زد
دم خونه؟راهت ندادن تو؟لیانا با پرونده بازی کرد
نهنباید به تکین میگفت که هنوز موفق نشددده ،ولی یه حسددی وادارش میکرد با
تکین راحت باشه .آروم گفت
نذاشت صحبت کنمتکین خنده اش رو خورد  ،واقعا عصددبی شدددد و لیانا از این تغییر ناگهانی
جاخورد
کی؟لیانا لب گزید
-مادرزنت
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تکین عصددبانی بود .نه به خاطر برخورد بدی که با لیانا شددده بود،بخاطر اینکه
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 کردیلیانا سددر بلند کرد و فکر کرد"چقدر تن صدددای تکین خوش آواسددت .محکم،
گرم و جدی"چشددمهای تکین تو چشددمهای لیانا قفل شدددد و معصددومیت
چ شمهاش چیزی رو تو وجودش زنده کرد .چ شمهای همی شه غرق در آرایش
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؟تکین خیره نگاهش کرد .هیچ کس تا حاال بهش گفته بود قهوه ای چشددمهاش
یه جورایی خاصه؟
باید کمکم کنیتکین لفظ "باید" رو نشنیده گرفت
کمک؟لیانا انگشت کشید زیر چونه اش  ،روی مقنعه و بیشتر مرتبش کرد
صدرا میگه رگ خوابشون دستتهاخم کرد
خب؟و ناخودآگاه به این فکر کرد ارتباط بین لیانا و صدرا در چه حد هست؟
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 بگولیانا نفسش رو بیرون داد
بگو چجوری میتونم نرمشون کنمتکین اهمیتی به "شما"های "تو" شده نداد و ریلکس گفت
با پولاون مادر عصبانی و برادر اخمویی که من دیدم...تکین بین حرفش گفت
برادر؟لیانا سرش رو تکون داد .تکین به راحتی ظاهر خودش رو خون سرد ن شون داد،
ولی کنجکاو شده بود
چی گفتی بهش؟جرات نکردم برم سمتشتغییر 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 رضایتلیانا بلند شد و صندلی صدای بدی داد
من قبل از اینکه دوباره برم،میام مالقاتتتکین 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
ولم کن خفه ام کردی مرد!دروغ گفتم که زنده اس .چهار سال پیش مرد ،ولمکن
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
رو بی شتر بهم میریخت .از سلولش اومد بیرون و به سمت سلول خودش راه
افتاد .گره ی ابروهاش محکم تر شده بود و نگاهش به قدم هاش خیره بود .تنها
ک سی ام که دا شت مرده بود .هر چند هیچ وقت نبود؛ هیچ وقت کنار خودش
حسش نکرده بود .ولی ته ته دلش،به این "بودن" راضی بود که،...دیگه نبود
×××××

لیانا نشسته بود پای صندوق خاطراتش و وکالت نامه ی ازدواجی که پدرش دو
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...
صدای بلند مادرش ،لیانا رو از حال و هوای خودش بیرون کشید
الیاس...الیاس با تواملیانا 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 ،میگهحال ندارم
لیانا به د ستهای مادرش نگاه کرد که بازم دا شت روی میز سفید و سط هال و
دستمال میکشید
کجا بره؟من نمیشه برم؟شیرین کمر راست کرد
خونه ی شهالالیاس 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 میکردمالیاس 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
شیرین تو دلش به خوش تیپی پسرش اعترار کرد
:مگه داری میری مهمونی؟الیاس به سرتاای خودش نگاه کرد
 :مامان مگه چیکار کردم؟شیرین پشت چشمی نازک کرد
 :نری یسنا رو اذیت کنی هاالیاس قند تو دلش آب شد ،از تصور دوباره دیدنش و نمیدونست با این عجله
داره میره برای کمک و خرید پذیرایی از خواستگاری یسنا
×××××

سردرد تکین هیچ جوری قطع نمی شد،کالفه اش کرده بود .سعی میکرد عادی
باشه ولی صدرا از سرخی چشماش فهمیده بود این وسط مشکلی هست
داداش خوبی؟تکین سرش رو تکون داد
چرا چشمات قرمزه؟گرفته بود صداشم
چیزی نیستصدرا 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 کنمتکین دستاش رو گذاشت روی میز
نمیخواد دیگه دنبالش باشیصدرا تعجب کرد
چطور؟تو که خیلی منتظر بودی خبری ازش بشهتکین بی حوصله گفت
:مردهصدرا جا خورد
چی؟چهار سال پیشصدرا بهت زده بود
از کجا اینقدر مطمئنی؟شاهرخ!صدرا نفسش را با صدا بیرون داد .اعصابش خورد شده بود
حرفاش رو باور نکنتکین سرد گفت

40
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دلیلی نداره که دروغ بگهچطور تا االن نگفته؟دیگه مهم نیست برام .بیخود دل خوش کردم به بودنش؛ کی برام پدری کرد؟پوزخند زد و ادامه داد
حتی با به نام کردن اموالشم برای من دشمن تراشی کردصدرا 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
حرکت کوچیک،با فشردن دستش .تکین تشنه ی محبت بود  ،ولی نمیخواست
این رو بروز بده،حتی ذره ای!
دستش رو از دست صدرا بیرون کشید و نفسش رو با شدت بیرون داد .حتی
زنش براش همسری نکرده بود
از خودتون بگو ،خوبین با هم؟و صدرا کیف کرد از حس نگرانی کسی که جای برادر نداشتش بود .این سوالی
بود که تکین گاه و بی گاه از صددددرا میپرسدد ید .چون صددددرا براش مهم
بود،زندگیش مهم بود،خوش بودنش مهم بود.
صدرا لبخند زد
آره داداش عالیهتکین با شک گفت
-مطمئن؟
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صدرا با اطمینان گفت
خیالت راحتتکین سکوت کرد که صدرا ادامه داد
چه خبر از وکیل شفیق؟تکین صورت لیانا رو ت صور کرد و لبخند روی لبش ن ش ست و این با اخمهای
گره خورده اش تضاد داشت
بد نیستصدرا قهقهه سر داد
چشمتو گرفته ها داداشتکین اخم کرد،شدید .تشر زد
زهرمارصدرا خنده اش رو خورد
منظورم این بود که...خداروشکر کارشو بلدهصدرا نفس راحتی کشید ؛ میترسید از تایید نشدن کسی که معرفیش کرده
صار و ساده اسو 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 خودمکمک 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 روالیاس دندون قروچه کرد و مشتش و کوبید روی ضبطی که عاشقش بود
ناراحتی پاشو برو اتاق خودتلیانا از لحن الیاس جاخورد  ،خیلی با هم درگیر میشدن ولی هیچ وقت اینطور
جواب نمیگرفت .
الیاس ،چی شده؟الیاس جوش آورد و فریاد زد
چی شده؟اگه ....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 دیگهالیاس 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؟الیاس سر انداخت پایین و به طرح فرش پو ست پیازی خیره شد  ،با ش ست
پاش دور طرح خط کشید
سرش داد زدملیانا تعجب کرد و الیاس به دایره کشیدن دور طرح فرش ادامه داد
اونقدر عصبانی بودم که نفهمیدم حق ندارم سرش داد بزنم ،خیلی ترسیدلیانا بهت زده شد  .الیاس هر چه بود  ،خوب و بد هیچ وقت صدا بلند نکرده
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 کنهلیانا خنده اش گرفت
اون چی گفت؟الیاس باز حرصی شد
اونقدرها که شماها فکر میکنین مظلوم نی ست ها؛من مث مرغ پر کنده ،بالبال 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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لیانا روی تخت ن سکافه ایش دراز ک شیده بود و به دو سال پیش فکر میکرد .به
م صیبتی که از بیخ گوش شون گذ شت و خدا ختم به خیرش کرد .صدای زنگ
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.
حدود یک دقیقه بعد برای بار سوم زنگ زد که برداشت ،چیزی نگفت تا جانان
شروب کنه
الو خانومم؟لیانا جواب نداد
سالم عزیزملیانا 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 بزنیجانان دست میون موهاش کشید
سرم شلوغ بود،نتونستملیانا پوزخند زد
دوازده روز ،بیست و چهار ساعته؛ سرت شلوغ بود؟جانان نفس عمیقی کشید
-معذرت خواهی کنم درست میشه؟
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لیانا دست از ضربه زدن برداشت چون ارزش نداشت  ،این مرد ارزش نداشت
تو معذرت خواهیت رو بکن ،ولی فرقی نمیکنهجانان بلند خندید و آروم زمزمه کرد
دلم برات تنگ شدهلیانا لبخند زد  ،جانان ادامه داد
کلی برات خرید کردم؛ از هر چی که بگی ،کفش،لباس،شلوارو باز زمزمه کرد
لباس خوابلیانا 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 جانانلیانا روز بعد رو به خودش اسددتراحت داد .با زیبا اسددتخر رفت،به ناهار تو یک
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!تکین سر بلند کرد و نگفت تو فکر وکیل خوا ستنیش بود و نگفت حتی ذره ای
پشیمون نبود از سپردن پرونده اش به دست آدینه  ،حتی اگر موفق نشه
داداش میشنوی صدامو؟تکین نمیخواست صدای آزار دهنده ی مرد به گوشش برسه و رشته ی افکارش
رو پاره کنه ،بلند شد
میرم بیرونقدم زد  ،چهار دیواری و سلولهای آهنی و مردای وراق  ،نه دید و نه شنید ؛ تو
حال خودش بود که با شددنیدن اسددمش از زبون شدداهرخ مکث کرد .شدداهرخ
بهسمتش اومد
دو کلوم حرر حساب دارم باتطبق 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 آبیشاهرخ قدم هاش رو با قدم های بلند تکین هماهنگ کرد
 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 میخوامتکین یا به رو به رو نگاه میکرد یا به سمت چپش و شاهرخ دست راست تکین
راه میرفت .از تکین کمک میخواسدددت که براش وکیل جور کنه با این همه
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 کنشاهرخ وا رفت و تکین فکر کرد"همون یه ذره حسابی ام که هم سلولیات ازت
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
صورت نا شناس به شدت روی این نقطه ضعف د ست گذا شته بود .تکین
نفهمید اون شخص کیه ولی عکس العملی ن شون داد که شاهرخ ح ساب کار
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

در یای اضطراب

49

یسنا جواب رد دادایونس مشکوک به الیاس نگاه کرد و الیاس لبخند دندون نمایی زد و برگشت تو
اتاقش.
لیانا از یونس خداحافظی کرد و راه افتاد
××××

زنگ وسط رو فشرد .همون زن آیفن رو برداشت
بفرماییداینبار ترس کمتر بود و دورو بر شو نمیپایید  .اعتماد به نفس تکین اونو هم قوی
کرده بود  .با کفش اسمرت سفیدش ضربه ای زد به هالل پایین در
آدینه هستمصدای زن خش دار بود
بفرمایید خانوممستقیم به آیفون نگاه کرد و روسریشو مرتب کرد
میخواستم چند لحظه وقتتونو بگیرمزن لحظه ای مکث کرد و بعد
میام پایینلیانا خوشحال شد از این نرمش  ،منتظر شد  .دو سه قدم راست  ،دوسه قدم
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
صحبت کنه خوب بود.
بین حرفهای لیانا ،پسر عصبانی زن از راه رسید
زن یک قدم به داخل خونه بردا شت و لیانا بی توجه ن سبت به مرد ،د ستش رو
گذاشت لب در و یک قدم برداشت
من میام تو که ادامه یمرد دستشو محکم گذاشت رو دست لیانا و جلوش رو گرفت .مچ دست لیانا
رو آهن در ک شیده شد و از درد ا شک تو چ شمش جمع شد .مرد چ شمهای
سرخش رو دوخت به لیانا و فشار دستش رو بیشتر کرد
پاتو بذاری تو خونه تا قلم پاتو خورد کنملیانا دلش از حال رفت
ول کن دستموزن از داخل خونه صدا زد
سیا ولش کنمرد دستش رو برداشت .لیانا از درد لب گزید ،نمیتونست دستشرو تکون بده،
ولی نمیخواست جا بزنه
طرر صحبت من تو نیستیقدمی بهسمت خونه برداشت که مرد هولش داد.
-هری

در یای اضطراب

51

لیانا رو زمین افتاد و دسددتش زیر تنش له شدددد .پهلوش خورد به لب سددتون
هخامنشددی و دلش پیچید به هم  .زیر لب ناله ای کرد و اشددکش جاری شددد.
بلند شد.مرد دوال شد رو صورتش و چشمهای درشتشو درشت تر کرد
توام همدست اون آشغالی؛قاتل!بلند شد و رفت تو خونه  ،درو پشت سرش بهم کوبید .لیانا به سختی بلند شد
 ،مانتوی ع سلی شو تکوند و د ست گرفت به پهلوش  ،به سختی از روی جوب
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
میکرد .اشددکش رو پاک کرد .گوشددیش رو برداشدددت و به الیاس زنگ زد.
برنداشت ،دوباره زنگ زد که صدای پرانرژیش تو گوشی پیچید
سالم بر خواهرگل گالب خودملیانا نالید
 :الیاسالیاس 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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لیانا آدرس رو گفت و گوشی رو قطع کرد .اونقدر اشک ریخت که چشمهاش
قرمز شدن  .بعد از مدتی الیاس همراه یحیی رسید؛ لیانا به سختی از ما شین
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
نمیتونم رانندگی کنم مچ دستم تیر میکشهالیاس به آرومی آستین لباسشرو باال زد
این که ورم کردهیحیی پرسید
میگم چی شده؟لیانا دماغش رو باال کشید و بی هوا با پشت آستین بینیشو پاک کرد
هیچی نشده،میخوام برگردم خونهالیاس اخم کرد
باید بریم درمونگاهیحیی 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 ترهالیاس سوار شد و ماشین رو روشن کرد.
لیانا رو به الیاس کرد
 چرا با یحیی اومدی؟الیاس استارت زد و محکم دنده رو عوض کرد
خونشون بودملیانا به خودش پیچید ولی نمیخواست ساکت بمونه
اونجا چیکار میکردی؟الیاس پیچید تو خیابون اصلی و دنده عوض کرد  ،به لیانا چشم غره رفت
من باید به تو جواب پس بدم!؟لیانا اخم کرد .
البد همه رو خبر کردیالیاس 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 .
یک جورایی دل تو دلش نبود که فردا قرار بود تکین رو ببینه .سدداعت رو کوک
کرد و چشماش رو بست
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×××××

از ماشددین پیاده شددد و درش رو قفل کرد .آینه رو از کیفش درآورد و دوباره به
خودش نگاه کرد .رژ سددرخش رو با دسددتش کمرنگ کرد که باند سددفید
رنگش،سرخ شد  .دستی به مانتوی نوک مدادی اش کشید و زیر لب چیزی به
خودش گفت و راه افتاد.
مثل همیشدده به اتاق مالقات حضددوری راهنمایی شددد .پشددت میز زنگ زده ی
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 .
صدا که قطع شد چشماشو باز کرد  ،تکین روبروش بود .اول چند لحظه ای با
ذوق به تکین نگاه کرد  .تکین هم متوجه برق چشددماش شدددد  .خودش هم
نمیدونسدددت چرا این یک هفته ای که به مالقات تکین نرفته بود یک جورایی
دلش تنگ شده بود .توجه تکین به باند د ستش جلب شد .اخم کرد و صندلی
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
برد سمت کیف و پرونده رو بیرون کشید .دستش تیر کشید و از درد صورتش
تو هم رفت .تکین تک تک حرکاتش رو زیر نظر داشدددت و نگاهش میخ باند
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
دنبال چی میگرده
دیروزتکین با نوک دمپایی به صندلی لیانا ضربه زد  ،لیانا سریع سر شو بلند کرد و
دستاش تو کیف از حرکت ایستاد
نتیجه اش؟دستاشو کشید و زیپ کیفشو بست
تونستم با مامانش صحبت کنمتکین ابرو باال انداخت
چی گفت؟لیانا از یادآوری اون لحظات اخم کرد
-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 رسیدتکین 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 بدمتکین پوزخند زد
داری میبازی خانوم وکیللیانا د ستش تیر ک شید .لب گزید و چ شماش رو بهم ف شرد .تکین نگاهش رو
دوخت به دست لیانا
من به این راحتی پا پس نمیکشم .تمام تالشمو میکنمتکین همونطور که به دست لیانا خیره بود گفت
تموم تالشت یعنی چقدر؟لیانا بی هوا دستاشو از تو کیف بیرون کشید و صدا بلند کرد.
یعنی اگر اون برادر زن ق لدرت دیروز به جای این که مچ دسددتم رو خوردکنه؛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...زنتتتکین مشتی کوبید روی میز که لیانا خودشو نیم متر کشید عقب ،به یکباره داد
زد
:غلط کردهلیانا بدتر از جا پرید .سرباز تذکر داد
آقا صداتونو بیارین پایین!سددینه ی تکین از خشددم باال پایین میرفت .لیانا تو دلش از عکس العمل تکین
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 بگیرمتکین عصبی تر شد و مشت دیگه ای حواله ی میز کرد
گور بابای رضایت؛ فردا میری طول درمان میگیریع شقی وجود ندا شت ،ولی تکین بود و ح سا سیت هاش روی شخ صی که
باهاش ن سبت دا شت ؛ حتی انقدر جزئی و اون عالقه ی سطحی هم،کنارش
دخیل بود.
لیانا نمیدونست چجوری به تکین بگه نمیره طول درمان بگیره.
من من کرد
-حاال یک کاریش میکنم
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تکین ا صرار نکرد ،نمیخوا ست حرفش رو زمین بمونه .خ صو صا زمانی که تو
زندان بود و دستش به جایی بند نبود تا بتونه اجبار به خرق بده
تعریف کنو لیانا به دسددتور تکین تعریف کرد و تکین بعد از مدت ها با دقت به حرر
کسی گوش کرد .باالخره دل به دریا زد و پرسید
اون رنگ قرمز چیه رو باند؟لیانا از توجه تکین خوشش اومد ،ولی لب گزید و آروم گفت
رژمو کمرنگ کردمتکین شددماتت بار نگاهش کرد و یاد سددایه افتاد که هر لحظه رژش رو تمدید
میکرد
××××

لیانا زمزمه کرد
نمیخوامش!دست زیبا که داشت میرفت سمت رژ لبش خشک شد .تعجب کرد
چی؟لیانا روی کاناپه ی سرمه ای ن ش ست و چایش رو روی میز گذا شت  .دو ست
داشت هر لحظه روی یکی از مبلهای رنگین کمونی خونه ی زیبا بشینه .
ذره ای بهش عالقه ندارمزیبا نشست کنار لیانا
-عقد که کردین درست میشه
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لیانا موهاشو باز کرد و دورش ریخت  ،کش و انداخت کنار فنجون چایی
از یک سری حرفاش،یک سری کاراش ،یک سری رفتاراش بدم میاد زیبازیبا 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 چیاحرر میزنه .وسددط جلسدده های خواسددتگاری پاشددده رفته سددفر تفریحی
ترکیه،اونم یک ماهه!دوازده روز نه زنگی ،نه خبری؛ بعد از اینهمه وقت که
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
نیستم .بابا من دوست دارم شوهرم غیرت داشته باشه ؛ از قصد یکی دو بار که
باهاش بودم جلوی مردم بلند بلند خندیدم یا شدددالمو دادم عقب،هیچ عکس
العملی ن شون نداد،هیچ ح سا سیتی به خرق نداد .بیرون بودیم یحیی زنگ زد
،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 اتهیچی سددرت نمیکنی ،اونو قت دوسدددت داری شددوهرت به این چیزا گیر
بده؟اذیت میشی! تو اینجوری عادت نداری
لیانا سرش رو گذاشت رو شونه ی زیبا
االن آزادم چون مجردم ،چون هنوز متعلق به ک سی نی ستم،برای خودمم .ولیوقتی 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
زیبا دست کشید روی موهای لیانا
خب چرا بهمش نمیزنی ؟لیانا کالفه بود
نمیدونم چیکار کنم .اینا روز بله برونم مشخص کردن×××××

لیانا تا خود صبح چشم رو هم نذاشت .لباس پوشید و آماده شد .قبل از اینکه
کسی بیدار شه از خونه زد بیرون.
دادگاه رای داد و تکین هیچ دفاعی نکرد .هیچ اسددترس و نگرانی ای نداشددت
.ولی حال و روز لیانا دیدنی بود .تا میتون ست قانون و ماده و تب صره رو کرد .تا
جون داشدددت دفاب کرد .آخر جلسددده دیگه رمقی براش نمونده بود که رو پا
وایسددده.تمام تالشددش رو کرده بود مردی رو نجات بده که این روز ها تموم
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.
به لیانا عالقه مند نشددده بود ولی این دختر براش مهم بود؛ نه اونقدری که هر
کاری براش بکنه ،اما نقشش از یک وکیل تو زندگی تکین بیشتر بود.

در یای اضطراب

61

تکین ذره ای اهمیت به لباس و دسددتبند دسدددت و سددیل فلش دوربین های
مختلف نم یداد .ل یا نا با آخرین توانش پا های خسدد ته اشرو دن بال خودش
کشوند.
رو به روی تکین ای ستاد .تکین با نگاه سردش به لیانا خیره شد .بغض سنگین
لیانا هیچ جوری کنار نمیرفت
اشددک جلوی دیدش رو گرفت و تکین رو تار دید .با صدددای آرومی خواهش
کرد
تمومش کنصداش میلرزید،اشکش جاری شد .تکین اخم کرد؛ لیانا لب گزید و باز گفت
بیا بیرون از زندانتکین نگاه از لیانا گرفت و همراه سددرباز راه افتاد؛ مثل همیشدده محکم قدم بر
میدا شت .انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ولی لیانا دا شت از حال میرفت .از شدت
سددردرد،بی خوابی،غصددده و اون بغض لعنتی گلوش رو به درد آورده بود .با
نگاهش تا اخرین لحظه تکین رو بدرقه کرد .پاهاش رو دنبال تنش کشددوند و
ن ش ست تو ما شین .با صدای زنگ گو شیش از فکر بیرون اومد .صدرا بود،
گوشی رو برداشت
الو لیانالیانا لب گزید
سالمصداش میلرزید
-دادگاه چی شد؟چه حکمی دادن؟
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لیانا بغضش ترکید و نالید
اعدامهق 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 تارضایت بدن؟
صدرا با شناختی که از تکین داشت خیالش راحت بود و از عکس العمل های
لیانا فهمید یک خبرایی هست
داداش میدونه داره چیکار میکنه،نگران نباشلیانا نالید
نمیتونمصدرا کالفه از اینکه از تکین دوره و حس و حالشو نمیدونه غرید
خیلی خب حاال ،میخوای بری پیش زیبا؟با این وضع خونه نرولیانا اشکاشو پاک کرد
میرم مالقاتش×××××

تکین این بار صندلی فلزی رو به آرومی عقب کشید تا صدای گوش خراشش
لیانا رو اذیت نکنه .بدون حرر ن ش ست و به صورت رنگ پریده ی لیانا خیره
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شد .لیانا نمیفهمید چش شده ،چجوری قلبش بین چند جلسه اینقدر خواهان
این مرد شده.
نگاهش به دسددت های تکین خیره بود که حتی یک بار بدون دسددتبند ندیده
بود شونو چقدر آرزوش بود گرمای د ستهای تکین رو بچ شه .تمام سعیش رو
کرد که جدی صحبت کنه ،که صداش نلرزه
من امروز تمام تالشددمو کردم  ،با اینکه رای دادگاه مشددخص بود از قبل .قتلزن سر دعوا و جر و بحث ،بدون جلب رضایت ،ولی دم،ق...
میخواست بگه قصاص ولی نمیتونست ،باز دلش گرفت،باز نزدیک بود بغض
کنه
خودت میدونی حکم چیه دیگهتکین سرد و بیخیال از لبهاش غرید
قصاص با چوبه ی دارل یا نا بغض کرد و به چهره ریلکس تکین ن گاه کرد .لب گز ید .لع نت به این
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 تودادگاه فقط برای یه شانس دوباره ،نشد
تکین خیلی جدی شده بود
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منت سر من نذاریه جور دستور بود .لیانا سرش رو با دستهاش فشرد و نالید
منت نیست،منت نمیذارم .وظیفمه،وکیلتم .دارم میگم تمام تالشمو کردماشک رو پاک کرد
بیشددتر از توانم تالش کردم؛ من روزوشددبم شدددده بود فکر اینکه چجوریرضایت بگیرم .شاید پونزده بار بیشتر رفتم سراغ خانواده ی...
خوا ست بگه خانواده زنت ،ولی یک جورایی ح سودیش شد .مکث کرد و از
سر گرفت جمله اش رو
خانواده ی افشان .چندین بار تلفن کردم ،فایده نداشت .حاال...اشک ریخت و ادامه داد
 حاال نوبت توئه .صدددرا میگه میخوای معامله کنی؛ قیمت پیشددنهاد میدیرضایتشونو میگیری
تکین اخم الود فکر کرد"این در چه حد با صدرا در ارتباطه"
خب پس وقتش کی؟بگو .من میرم انجامش میدم .بسدده دیگه بیا بیرون .چرااین 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 بقیهلیانا دلش میخواست چشم ببنده و تکین براش حرر بزنه .صدای تکین براش
ارامش بخش بود .آروم گفت
این با بقیه فرق دارهتکین دیگه چیزی نگفت و به صورت خسته ی لیانا نگاه کرد .رگه های سرخ تو
چ شماش ن شون از بی خوابی و گریه اش دا شت؛ ولی تکین شب گذ شته رو
راحت خوابیده بود،بی دغدغه،بی استرس.
اما یک سددوال تو ذهنش جا خوش کرده بود"اسددم این وکیل خواسددتنی چیه؟"
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 دارملیانا از جاش بلند شد ،ته دلش امیدوار شده بود
حرر جدید؟ولی تکین حتی برنگ شت نگاهش کنه .همونطور که به سمت سرباز میرفت ،
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
خیلی خب،آروم باش .اینو بخورلیانالیانا 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 باشلیانا دور لبش رو با آستین مانتوش پاک کرد
:از کجا میگی؟زیبا شال لیانا رو از سرش برداشت
:پاشو مانتوتو درارلیانا لج کرد
 :نمیخوام،خوبهزیبا شربت رو گذاشت رو میز
 :انقدر بلند گریه نکن  ،مامانم فکر میکنه چی شده .لیانا جلوی دهنش رو گرفت و پیشددونیش رو روی زانوهاش گذاشدددت .زیبا
نشست کنارش و شونه هاش رو مالید
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لیانا ،عزیزم .دیوانه که نی ست یک چیزی بگه کار خود شو بدتر کنه که .اصالمگه بدتر از اینم میشه؟االن حکمش اعدامه؛ بدتر از اینم هس؟
گریه ی لیانا با یادآوری حکمش بیشتر شد
من میمیرمزیبا 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 ندارمزیبا 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 رسیدهلیانا دندون کلید کرد
چی میگی زیر لب برای خودت؟زیبا ریز خندید
-میگم چرا عاشق این شدی؟
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لیانا اخم کرد
من عاشقش نیستمزیبا با کلیپس لیانا موهای خودش رو بست
پس بکش کنار طبق قانون اعدام شهلیانا گریه اش رو از سر گرفت
نمیذارمزیبا خنده اش بیشتر شد
چیکار میخوای بکنی مثال؟لیانا روی تخت دراز کشید
من شب خونه نمیرم؛ زنگ بزن بگو پیش توامزیبا 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؟تکین گرمای محبت این کلمه رو،واقعی بودنش رو دوست داشت .چشمهاش
رو مالید؛ سددردرد داشددت ،بی خوابی کشددیده بود .تمام شددب قبل تا صددبح
خاطراتش رو مرور کرده بود .خاطراتی که تصددمیم داشدددت دی گه حتی
یادآوریشددون نکنه .چه برسدده به اینکه بخواد برای کسددی تعریف کنه و همه جا
پخش شه!
ولی این ت صمیم رو گرفته بود؛ نظرش عوض شده بود چون از رفتار برادر زنش
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
دیگه نمیخواسددت به گوشددش برسدده که به وکیلش گفتن"توام همدسددت اون
آشغالی،قاتل"
میخواست گوش فلک رو پر کنه و ثابت کنه که حق داشته ،که حتی قتل زنشم
کم بوده
اخمای گره خورده اش بدجوری دل لیانا رو لرزونده بود ،لیانا باز با نگرانی
پرسید
اتفاقی افتاده؟چشمای تکین خندید ولی لبهاش سفت و سخت مونده بود
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خوبماونقدر جدی و محکم گفت که لیانا جرات نکرد بگه"ولی انگار یک چیزی
هست"
تکین ادامه داد
دیشب نتونستم بخوابم،سرخی چشمام بخاطر اونهالبته دیگه لرزومی نداشدددت بگه از یادآوری اون جریانها قلبش چنان تیری
کشیده بود که حس میکرد سمت چپش فلج شده لیانا بالفاصله گفت
چرا؟تکین نگاهش رو آورد باال و دوخت تو چ شمای لیانا،با همون اخم .لیانا حس
کرد زیادی سوال پرسیده .زیادی صمیمی شده،برای همین زمزمه کرد
ببخشیدتکین فکر کرد،فکر کرد،حتی به یاد نمی آورد سددایه یک بار ازش عذر خواهی
کرده باشه .بی هوا پرسید
اسمت چیه؟لیانا جا خورد .ا صال انتظار این سوال رو ندا شت؛ اونم از سمت تکین .سرخ
شددد .تکین این گونه های رنگ گرفته رو دوسددت داشددت .سددایه هیچ وقت
خجالت نک شید ،از هیچی .حتی برای اولین ها شون سایه پیش قدم شد .همه
چیز سایه مورد نفرت تکین بود
اسمم پای اون برگه ای که امضاش کردی بود،برگه ی وکالت-به اسمت توجه نکردم
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لیانا هستم .لیانا آدینهتکین 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 بودتکین 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 میگمتکین به مع صومیت لیانا فکر کرد و اینکه برای سایه هیچ وقت مهم نبود تکین
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.
 من فقط یک قسمت رو حذر کردم و اعترار کردم؛ سایه خیانت کردبدن 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
لیانا نگران و ناراحت از احساس تکین پرسید
به همین راحتی؟تکین نوک انگشت سبابه اش رو کشیدم لب شلوارش
 تا راحتی از نظر یه خانم وکیل چی باشددده .کسددی که اینقدر با این چیزهاسروکار 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 پدردرار 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!
ل یا نا به سددختی آب دهنش رو قورت داد .بغض کرده بود .به هیچ عنوان
نمیتونسدددت بفهمه سدددایه چجوری به این مرد خیانت کرده .مردی که لیانا
میپرستیدش!
دو سدده دقیقه ای سدداکت موند تا ذهنش رو مرتب کنه؛ تا بتونه تشددخیص بده
االن باید چی بگه و تکین از یادآوردی اون خاطرات به قول خودش"جهنمی"
باز ع صبی شده بود.پا از روی پا انداخت ،با د ستش روی میز و با پاش روی
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.
اون با این کار دا شت بخش کوچیکی از حرص و ع صبانیتش رو خالی میکرد
و اونقدر عصبانی بود که دلش میخواست تمام میزو صندلی های اتاق رو بهم
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...نتون ست حرفش رو کامل کنه .تکین با خ شم بهش خیره شد .لیانا دا شت زیر
نگاهش آب می شد،حس میکرد خودش ا شتباهی مرتکب شده .د ست و پاش
رو گم کرد و توضیح وار گفت
خ خب...خب مهمهتکین با خشم غرید
از اینکه حین رابطه به جای تکین اسم یه آشغال دیگه رو صدا میکردلیانا از خجالت سرخ شد و حسودی کرد .حسودی کرد به زنی که حس میکرد
حتی ذره ای لیاقت تکین رو نداشته .تکین با حرص ادامه داد
از اینکه تلفناش مشکوک بودرگه های قرمز چشمش  ،لیانا رو ترسوند .خیلی عصبانی بود
از اینکه دیگه حتی سه ساعتم خونه نبودصداش از خشم دو رگه شده بود
-از اینکه لباس خواباش متنوب شده بود ولی طرر هم نمیرفتیم
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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 حاملستبا عصبانیت میز رو پرت کرد؛ میز با صدای بدی روی زمین کشیده شد ،لیانا
عقب کشید و از ترس جیه زد
تکین نفس نفس میزد .سددرباز الغر اتاق جرات نداشددت بره طرر اون زندانی
خ شمگین .د ستبند د ست تکین پوست د ستش رو سرخ کرده بود .تکین با هر
دو دستش تو موهاش چنگ زد و غرید
چرا اینارو یادم میاری لعنتی!لیانا بغض کرد .از داد تکین،از تنهاییش ،از کالفگیش،از غیرت سوخته اش،از
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؟د ستا شو قالب کرد تو هم و مچ شو از هم دور کرد  ،د ستبند د ست شو خراش
میداد و تکین از دردی که خیلی کمتر از درد زخمهای روحش بود لذت میبرد
.
دسددت از سددرم بردار .حرفامو همین جا چال کن ،نمیخوام بوی گندش بلندشه .خودم تنفس میکنم تو این گندآب بسه
×××××

-لیانا حواست کجاست؟
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لیانا خودشو جمع کرد
من؟همین جاشیرین 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  ،نمیخورهالیاس به سر تا پای لیانا نگاه کرد
دیگه چیه؟من که رفتم سفارشاتتو خریدم که؛ باز با همه قهر کردهلیانا 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 قهرمبه سددمت اتاقش راه افتاد .تمام فکرش مشددغول تکین بود .یک جوری باید
راضیش میکرد این اعترار رو جلوی قاضی پرونده هم بکنه
هنوز دو ساعت ن شده بود خوابیده بود که در اتاقش با شدت باز شد .به خیال
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؟شددیرین به طرر کشدوی دراور رفت و حوله ی بنفش و صددورتی لیانا رو بیرون
کشید
دو ساعت دیگه خانواده ی آقای ملک دارن میان اینجا که قرار جشن بله برونرو مشخص کنیم
لیانا از جا پرید
چی؟شیرین حوله رو گذاشت تو بغل لیانا و به سمت در رفت
پاشو ،پاشو دیر شدلینا با یک دستچنگ زد الی موهاش و دست دیگه اش حوله رو مشت کرد
مامان بهمش بزنین  ،من این مورد رو نمیخوامشیرین برگشت و اخم کرد
یعنی چی نمیخوای؟ما دیگه همه قرارامونو گذاشددتیم؛ جرات داری بیا برو بهبابات بگو .مگه مردم مسخره ی ما هستن که یک روز بگی آره  ،یک روز بگی
نه ؟
لیانا بلند شد و فا صله ی بین خود شو شیرین و با چند قدم از بین بردو رخ به
رخ مادرش ایستاد
مامان من یکیو دوس دارمشیرین 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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و باز به طرر در اتاق راه افتاد  .لیانا نمی خواست کوتاه بیاد
مامان ،دارم جدی میگمشیرین 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
ا شکی به حمام پناه برد .ت صمیم خودش رو گرفته بود؛ هر جور شده باید این
مرا سم رو بهم می زد .حتی اگر یه دعوای مف صل با یونس در راه دا شت،حتی
اگر هیچ وقت مهرش به دل تکین نمی افتاد که بخواد بیاد خواستگاریش.
که البته در اینصددورت هم یونس بهش دختر نمیداد ،به مردی که قاتله! و بدتر
اینکه مقتول زنشه!
هر چند از نظر لیانا حق داشته ،هر چند لیانا دلباختشه.
موهاش رو سددشددوار کشددید .یک تیپ کامال معمولی زد .صدددای زنگ در رو
شنید .بدون ذره ای آرایش از اتاق بیرون رفت.
چ شم های سرخش ن شون می داد گریه کرده .خیلی سرد با همه برخورد کرد.
شیرین از شدت حر صی که میخورد سرخ شده بود .یونس هم سعی میکرد
اونقدر گرم تحویلشون بگیره که سردی رفتار لیانا رو جبران کنه.
جانان سه چهار تا پال ستیک بزرگ گذا شت کنار دیوار و با یک چ شمک رو به
لیانا گفت
سوغاتیاتلیانا اخم کرد
-نیازی نبود

wWw.Roman4u.iR

78

جانان همونطور که از کنارش میگذشت زیر گوشش گفت
الزم میشهاخم لیانا بیشتر شد .اونقدر ناخون هاش رو تو دستش فرو کرده بود که پوستش
میسوخت
رعایت کن لطفا!یونس صدا زد
آقا جانان ،بفرمایین بشینینبله اومدمنامحسوس 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
شده بود  .بالش و بغل میکرد و روی ت شک پا میکوبید  ،صدای داد یونس تو
گو شش میپیچید .صدای کف جمع و تبریک گفتنا شون تو گو شش میپیچید.
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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حتی یادآوری صددددای شبمش  ،بدنش رو گرم میکرد .یونس حرر آخر رو زده
بود"آبروی من بازیچه ی دسددت تو نیسددت،می خواسددتی از اول بگی نه .بدی
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"
×××××

تکین به هیچ عنوان نمیخواسدددت حتی تو دلش قبول کنه منتظر دیدار دو باره
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
در رو باز کرد؛ از پ شت لیانا رو دید .سرش رو روی د ستاش گذا شته بود .لیانا
با شنیدن صدای قدم های محکم تکین بلند شد .این بار نه از ترس ،از عشق و
شوق.
تکین رو به روش نشست،مثل هر بار اول لیانا شروب کرد
سالمتکین عطر لیانا رو نفس کشددید و اخم همیشددگیش شدددت پیدا کرد ؛ از فکر
اینکه سرباز تو اتاقم این بو رو استشمام می کنه.
لیانا دسددتی به مقنعه اش کشددید و نگاه تکین ثابت موند روی انگشددتر نگین
برلیان دست چپش.
از ق صد انگ شتر رو د ست کرده بود که شده یک عکس العمل کوچیک ببینه از
تکین
-هنوزم می خوای اون حرفها بینمون بمونه؟
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تکین روی اون انگ شتر ح ساس شده بود و اگر حرر میزد نمیتون ست جلوی
عصبانیتش رو بگیره .جوابی نداد و لیانا پرسید
چرا؟تکین یک کلمه گفت
 آبرولیانا از اینکه تکین هیچ ح سا سیتی در برابر اون انگ شتر ن شون نداد ،ع صبانی
بود
آبرو؟اگر فاش ب شه که سر چی ک شتیش بهتر نی ست به نظرت؟ تا اینکه همهفکر کنن اونقدر سنگ دلی که سر یک دعوا زنتو کشتی؟!
تکین به صددندلیش تکیه داد .باید از حرر لیانا بدش میومد و عصددبانی میشددد
اما ،نشد!
حس میکرد لیانا سر چی انقدر ع صبانیه ،خ صو صا که خودش چند باری به
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 جوابممتکین اخم کرد
تو وکیل منی دیگه؟لیانا خوشش اومد از اینکه تکین این نسبت رو به زبون اورد
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خب،آرهتکین خم شد رو میز
من حرفامو به بازپرس بگم،لیانا فکر کرد"پس باید هر جوری که شده ی قرار مالقات با بازپرس براش جور
کنم"
اثباتش مهمه .چجور اثبات کنم؟من که زندانملیانا 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 اشبا خودت
×××××

لیانا با حرص گفت
یک ساعت و نیمه منو اینجا کاشتی ،پس چرا شوهرت نمیاد؟زیبا بلند گفت
مامان ما میریم تو اتاقم،صدرا اومد بفرستینش باالد ست لیانا رو گرفت و دنبال خودش ک شوند .از البالی مبلهای هفت رنگ رد
شدن و به سمت باال رفتن  .وارد اتاق شدن و زیبا در سفید طالیی رو بست .
پنج دقیقه صبر کن میرسهصدای زنگ زیبا رو متوقف کرد
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بیا رسیدزیبا با شتاب از پله ها رفت پایین و لیانا از باالی پله ها سرک ک شید و دید که
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 بودیلیانا اخم کرد  .اینهمه ح سا سیت تکین و درک میکرد ولی چرا پای آبروش می
ایستاد و پای جونش نه ؟
آره،شدداید،ولی اینا مهم نیسددت .کلید و ادرس خونه اشددو بده لطفا ،من بایدخیلی 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
از همسایه ها سوال بپرسم ،خونه رو نگاه کنم ،باید برم ببینم چیمیشه×××××

لیانا ماشددینشرو پارک کرد و به منطقه ی ثروتمند نشددین نگاهی انداخت و با
حرص گفت
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دختره ی بی لیاقت .بیا و ببین براش چه جایی خونه زندگی ساختهاز کنار باغچه های مربعی با درختهای هرس شده رد شد  ،تمام خانه ها سر
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
در رو باز کرد،رفت تو .باد باعث بهم خوردن در شد،از جاش پرید .مردد شده
بود .نمیدونسدددت به راهش ادامه بده یا نه .اونجا جایی بود که یک قتل انجام
شده بود .تر سش رو کنار زد و راه افتاد .برای رد شدن باید از آالچیق کوچک
که با دو پله از سطح سنگفرش باالتر بود رد میشد  .پا روی سنگها گذاشت ،
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
به یک ساختمون رسید .به نمای سفید ساختمان که دور تا دور پنجره هاش با
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
کاری شده و کن سول شی شه ای که گلهای پژمردهتو اون بود انداخت  .باید از
همینجا همه چیز رو وار سی میکرد .گلهای خ شکیده رو جابه جا کرد  ،آب بو
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 .
کالفه نفس عمیقی کشید و از پاگرد به هال رفت  .یک نگاه کلی به سالن بزرگ
انداخت ،سالن و رد کرد و به سمت راه پله های سمت راست رفت  ،پله های
سمت راست میرفت باال و پله های سمت چپ میرفت پایین  .روی پله ی اول
بود که صددای تکین تو گوشدش پیچید"پاتو طبقه ی باال نمیذاری" ،برگ شت و
رفت پایین.
یک در سمت راست بود و آشپزخونه سمت چپ  .اول سری به آشپزخونه زد .
سینک پر از فنجونهای کثیف بود و روی میز چهار نفره ب سته کیکی که خ شک
شددده بود  .در کابینتها رو دونه دونه باز کرد و از این همه ظرر سددرش سددوت
کشید .
از آشددپزخونه اومد بیرون و وارد اتاق سددمت راسددت شددد  .فضددا تاریک بود ،
د ست شو روی دیوار ک شید و کلید برق رو پیدا کرد .نور چ شمش رو زد ،از الی
پلکهاش فضای اتاق و نگاه کرد .
دو تا مبل راحتی مشکی و یک میز کوچیک .خیره به عکس که روی دیوار باالی
مبلها بود ،مکث کرد .عکسددی از تکین که به دیوار آجری تکیه داده بود و خم
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
عکسی از کسی که نه تنها قلبش که تمام ثانیه هاش رو لرزونده بود .
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.
کابینت های آشددپزخونه رو نگاه کرد؛ انواب قهوه،نسددکافه،هات چاکلت اونجا
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
تیزکرد برای پیغام بعدی
"من تا 12میرسم خونه نگران نباش" .متوجه یک در دیگه تو همین اتاق شد .دررو با احتیاط باز کرد و کلید برق رو زد .یک نیم ست و یک تلویزیون و یک
کتابخونه که پر از کتابهای جورواجور بود ،تنها وسددایل اتاق بودند .تکین این
پایین یک سوییت کامل داشت .صدای پیغام گیر میومد
"-داداش گوشی گرفتی خاموش کنی بذاری دکور؟
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صدای بعدی اونقدر تکراری بود و زننده که لیانا که در حال وار سی ک شوهای
میز تلویزیون بود ،اخم کرد
"تا  11شب منتظرت شدم نیومدی،من که نمیتونم تو اون چاردیواری اینهمهوقت 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؟""نمیخوام برگردم خونه .گوشددیمم خاموش میکنم ،چند روزی از دسددتتراحت باشم"
دیگه پیغامی نبود .لیانا همینطورزیر لب به سددایه چیز میگفت  ،دنبال چیزی
میگ شت که زیر کلی برگه یه گو شی با قاب قرمز دید .گو شی رو رو شن کرد.
رمز میخوا ست .گذا شت تو کیفش و ناامید رفت سمت اتاق تا یک نگاه دیگه
به اتاق بندازه .خواسددت از اتاق بره بیرون که چیزی زیر کت قهوه ای رنگی که
روی تخت بود توجهش رو جلب کرد .جلو رفت ،یه پاکت ،جواب آزمایش
سایه بود
××××××

تکین دلخور از صدرا گفت
چند وقته نیومدی؟امروزم نیازی نبود بیایصدرا صندلی رو جلو کشید ؛ سرو صدا کردن تخصص صدرا بود .
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داداش نگو؛نمیدونی چقدر سددخت وقت مالقات میدن ،نمیدونی .پدرمدراومد تا وقت امروز روگرفتم .من نمیدونم این لیانا چجوری...
تکین بدش اومد .صدددرا حق نداشددت وکیلش رو به اسددم کوچیک صدددا بزنه،
اونم اینقدر راحت و صمیمی ،با این لحن"این لیانا"
صدرا ،اخمای تکین و ندید
چجوری این قدر ت ند ت ند م یاد مال قا تت .ما هر بار میبینیمش تازه با هاتمالقات 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
آره .االنم دنبال یک وقت مالقاته ببیندتتکین از همون لحظه منتظر شد که لیانا رو ببینه
صدرا ادامه داد
ولی میدونم چیز خاصی پیدا نکردهتکین 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 دارتکین کالفه شد از تکه تکه حرر زدن صدرا
خب؟صدرا با نوک خودکارش روی میز زد
 خب مدام راجع این حرر میزد که اونجا شددبیه خونه نبود .آشددپزخونه اشناقص بود،هیچ اثری از وسیله ای که مربوط به سایه باشه نبود ،میگفت همه ی
لبا سها و کت هاش مارک بوده،دیگه اینکه خونه خیلی بهم ریخته بوده و از این
حرفا
و بعد با حوصله گفت
داداش پشت سرت میخواد حرر بزنه میگه "تکین"اخم های تکین باز شد ،خیلی عادی گفت
خب بگهصدرا با تعجب گفت
من هنوز از داداش کمتر نگفتم بهت داداش!تکین از حسادت زیر پوستی صدرا خنده اش گرفت
تو همون"داداش"برات خوبهصدرا 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 نمیاریصدرا اومد حرفی بزنه که باز تکین گفت
چقدر باهاش در ارتباطی؟صدرا گنگ گفت
ارتباط؟من هر وقت میرم پیش زنم ،اگر باشه میبینمش ،همینتکین تو دلش نفس راحتی کشید
نامزد کرده؟صدرا ساعت روی مچش رو صار کرد
آرهدلش ریخت و گیج شد از این ریختن
دوستش داره؟صدرا گیجتر شد  .هیچ جوری تو سرش نمیرفت کنجکاوی تکین
اینجور که خانومم میگفت نهتکین 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 داشتمصدا غرید
نه نمیشه،چی میگی خانوم بعدازظهری از خواب بیدارمون کردی ؛ اهو تقریبا آیفون رو کوبید .لیانا نگاهی به ساعتش انداخت و زیر لب گفت
یک ساعت دیگه غروبه،چه وقت خوابه؟بی اعصاببا یک کم تعلل زنگ خونه ی بعدی رو فشرد
بله؟سالم خانومسالم بفرمایینعذر میخوام چندتا سوال داشتم ازتونبرای سرشماری؟نخیر،درباره ی همسایه ی روبه روییتون،میشه چند لحظه بیاین پایین؟سوالتونو همینجوری بپرسین لطفا،نمیتونم بیاملیانا حرص میخورد از دسددت زن یک دنده ،ولی صددورتش تو آیفون مشددخص
بود و نمیتونست عکس العملی نشون بده .خواست چیزی بگه که زن گفت
ولی من رفت و آمدی تو این خونه ندیدم .حتی شددبا هم چراغاش روشددننیست
لیانا با تعجب گفت
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هیچ وقت؟مگه میشه؟شما چقدر وقته اینجا میشینین؟ما حدود یک ماهی هستلیانا سرسری گفت
پس هیچی،ببخشید مزاحم شدم .ممنون.عرض طوالنی کوچه ای که شباهتی به کوچه نداشت رو طی کرد .از کنار خونه
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
××××

باز بحث جانان شده بود .لیانا کالفه به اتاقش رفت و به جانان زنگ زد .صدای
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
سالمجانان خندید
سالم عزیزم ،خوبی؟لیانا باالخره انگشتش رو آزاد کرد
میخوام ببینمتشما امر بفرما .کجا؟گوشی رو تکیه داد به شونه اش و موهاش روجمع کرد
-هر جا ،فرق نمیکنه .همین امشب میخوام ببینمت
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جانان با خنده و صدای آرومتری گفت
شبم درخدمتیم خانوم،چشملیانا سریع سروته مکالمه رو هم آورد و گوشیش رو با انزجار روی تخت پرت
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
 یک سدددا عت منو تو این پارک کوفتی مع طل کردی که چی؟اصددال این جاکجاست؟تاریکه ،خلوته
چشمهای جانان سرخ بود .دستش رو گذاشت روی درخت،کنار سر لیانا
ببخشید خانومملیانا از ا ست شمام بوی الکل  ،حالت تهوب بهش د ست داد .د ستش رو گرفت
روبروی جانان
برو عقبجانان صورتشرو نزدیک آورد
چقدر بداخالق شدیصورتش رو به چند سانتی صورت لیانا رسوند .ضربان قلب لیانا رفته بود باال .
حس میکرد فلج شده،هم ذهنش هم تنش!
-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
زنمیلیانا داشددت حالش بهم میخورد .از بوی الکل؛ از اینهمه نزدیکی با منفورترین
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 کنجانان خلسه وار لب زد
قرار عقد برای آخر هفته ستلیانا ع صبی شد  ،دیگه گیج نبود ؛ با تمام قدرت هلش داد و جانان یک سانتم
تکون نخورد
بهمش میزنم .گمشو عقب عوضیجانان 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
درختها  ،باغچه ی تازه آب داده شددده  ،گل شددده بود و لیانا با صددورت خورد
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
رانندگی کیفش رو باز کرد و دسدتمال رو کشدید بیرون  .با حرص صدورتش رو
پاک میکرد و هق هق میزد .چراغ ما شینها جلوی چ شمای تار از ا شکش محو
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.
اشکش رو پاک کرد و گوشیش رو از کیفش کشید بیرون و به الیاس زنگ زد
صدای شاد الیاس پخش شد
 خاله اون سددهم منه ندید به یسددنا،جوش میزنه چاق میشددده؛االن میام،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؟شالشو از سرش کشید و پرت کرد رو کیفش
سالم کجایین؟درگیر دکمه ی مانتوش شد
خونه ی خاله ،شام دعوتیمنتونست 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 لیانالیانا بی حوصددله بود .از یقیه ی مانتو گرفت و کشددید دکمه ی اول پرید روی
تخت و لیانا نفس کشید
الیاس آدم باشالیاس غر زد
زنگ زدیم برنداشتی .االنم دیگه نمیخواد بیای دیره،برو بخواب ما هم میایملیانا نگاهی به اتاق انداخت .می ترسید تنهایی بمونه
الیاس کی میاین؟حس برادری الیاس به شیطنتش غلبه کرد
میخوای بیام خونه؟میترسی؟دکمه ی دوم هم پریدو روی زمین کنار تخت افتاد
نه نمیترسم ،فعالو بدون اینکه به الیاس فر صت حرر زدن بده گو شی رو قطع کرد  .پرتش کرد
روی تخت و به حمامپناه برد.کل لباسشو وسط حموم ریخت
شددیر آب رو تا ته باز کرد و با لیف به جون گردنش افتاد و همینجور اشدددک
ریخت.
تا سه نیمه شب تنها بود و از ترس یک لحظه آرامش نداشت
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باالخره خانواده ی آدینه به اصددرار های مداوم الیاس برگشددتند،الیاس زودتر از
بقیه از ماشددین پیاده شددد و رفت داخل تا سددراغی از لیانا بگیره.لیانا رو مبل
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
یک لحظه به خودش اومد ،نفهم ید داره کجا میره؛ راه رو اشددتباه رفته بود.
فکرش درگیر بود ،بغض بدی گوشددده ی گلوش جا خوش کرده بود .دور زد و
برگشت
×××××

خب چیکار کردی؟و لیانا آرزو کرد کاش می شد بهش بگم حرر بزن .اونقدر صدات رو ب شنوم تا
آروم شم .چ شمهاش رو بهم ف شرد و سعی کرد ذهن بهم ریخته اش رو منظم
کنه .خودکار میون سبابه و شستش بازی میخورد و سر و ته خودکار میخورد به
میز
من...من رفتم خونه اتتکین به حرکت االکلنگی خودکار خیره شد
-خبراش رسیده به جای مدرک جمع کردن ،رفتی فوضولی
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لیانا از رک حرر زدن تکین جا خورد،تمرکز هم نداشددت .نمیفهمید منظورش
چیه
چی؟تکین چشم برداشت از خودکارو دوخت به چشمهای پریشون لیانا
بقیه حرفت رو بگولیانا 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 اینتکین اخم کرد .صددحنه ی شدددب قبل یک لحظه از جلوی چشددم لیانا کنار
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 کردنصداش میلرزید،لب گزید .مکث کرد و ادامه داد
پیامهاش با ساسان نامی،که ساعت قراراشون و هزار تا چیز دیگه هست از...لب پایینش رو گزید .آب دهنش رو قورت داد .چندتا نفس عمیق کشید تا آروم
شه،نمیشد!
از همسایه ها سوال پرسیدم،به جایی نرسیدم فقط همسایه ات...دوباره دست به صورتش کشید و تکین هر حرکتش رو زید نظر داشت
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از همسددایه ات میخواسددتم سددوال بپرسددم نبودن،امروز باید دوباره برم .فعالهمین
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.
تکین دیگه اون انگ شتر رو تو د ستش ندید .دلیلی ندا شت که نگران با شه ولی
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
بذاره جلوی دهنش تا صداش بلند نشه فایده ای نداشت .با گریه نالید
نمیخوامشتکین 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 گردنمرو با لباش لمس کرد .مرد نیسددت که حریمم رو حفظ نکرد .مرد نیسددت که
غیرت نداره،ازش متنفرم
تکین عصبانی شد و بعد از مدت ها باز عصبانیتش به رگ برجسته ی گردنش
بر میگشت و سر"غیرتش"بود
××××
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صدرا با شیرین صحبت کرد و را ضیش کرد ،اجازه بده صدرا به عنوان برادر
لیانا برای این مورد بیشتر تحقیق کنه ،اون هم وقتی تا این حد لیانا مخالفه!
شیرین آدرس محل کار جانان رو داد و صدرا همون لحظه راه افتاد
تو شددرکت گشدددت و بین آدم ها فقط تونسدددت به پیرمرد آبدارچی اعت ماد
کنه .اونقدر باهاش حرر زد و سددوال پرسددید تا آخر سددر پیرمردگفت"من اگر
دختر خودم بود ،هیچ وقت اجازه ی این وصلت رو بهش نمیدادم"
پیرمرد رفت و آمد جانان رو با دخترهای رنگارنگ دیده بود.
صدرا ازش قول گرفت روز بعد همراهش بیاد و با پدرلیانا صحبت کنه.
صحبت مخت صری هم با یونس کرد و با منطق های مردانه تون ست شک رو به
دل یونس بندازه و یونس تماس گرفت که فعال دست نگه دارن
روز بعد که صدرا رفت سراغ آبدارچی شرکت،جانان از همه چی خبردار شده
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 کنجانان رودروش ایستاد
مثال درست صحبت نکنم ،میخوای چه غلطی بکنی؟صدرا عصبانی شد
 -د خب مرتیکه ی چاله میدون...
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جمله ی صدرا تموم ن شده بود که م شت جانان رو صورتش ن ش ست .تیغه ی
بینیش تیر کشید و چشمهاش سوخت .لبش رو به شدت گزید تا"آخ"نگه.
دستش رو از روی دماغش برداشت.
خون کف دستش رو نادیده گرفت .یقه جانان رو گرفت و محکم زدش به دیوار
و غرید
اومده بودم با زبون خوش حرر بزنم اونقدر وحشی هستی که نذاشتی .حاالبه زبون خودت میگم
م شتش رو کوبید به دیوار کنار سر جانان.انگ شتهاش تیر ک شید ولی باید یک
جوری ع صبانیتش رو خالی میکرد .جانان اهل بزن بزن نبود .از الی دندونای
بهم چفت شده اش غرید
 لقمه ای که گرفتی ،خیلی بزرگتر از دهنته جوجه .پات رو بکش عقب ،ازگلیمت 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 شددبخبرش بهم برسه ،واال پرونده ی بی آبرویی هاتو تو کل شرکتت پخش میکنم
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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از خیر دختر به اون خوبی که دا شت گیرش میومد گذ شت و با مادرش تماس
گرفت ،ا ما همون لح ظه تصددمیم گرفت که جایی ،به طریقی اینرو تالفی
کنه!جانان لجباز کسددی نبود که به این راحتی از چیزی که به خیال خودش
حقش بود پا پس بکشه.
صدرا ماشین رو پارک کرد و پیاده شد .ساعت حدود نه شب بود.
سددردرد داشدددت ،حالش ب خاطر دعوایی که کرده بود ،گرف ته بود .م عده اش
می سوخت .از صبح به هیچی لب نزده بود .زنگ رو ف شرد .صدای پدر زیبا تو
گوشش پیچید
کیه؟پیشونیش رو کنار آیفون به دیوار تکیه داد و چشمهاش رو بست
صدرام بابابه به .بیا باالپدرزیبا در رو باز کرد و صدرا گفت
نه مزاحمتون نمیشممزاحمت چیه ،اتفاقا تازه سفره ی شام رو انداختیمو 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 دراالن صداش میکنم .بیا تو حیاطصدرا ممنونمی گفت و ما شینش رو قفل کرد و دروپشت سرش بست که زیبا
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
صدراصدرا 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 عزیزمزیبا بغض کرد
صدرا رنگتم پریده بود .چی شده؟صدرا زیبا رو از خودش جدا نکرد و آروم گفت
خوبم .آروم بگیر یک لحظهببین با خودت چی کار کردی!رنگت پریده ،چشمات سرخه ،دماغتم خونیهاشکاش جاری شد و صدرا کالفه گفت
من اومدم ببینمت آروم شم ،نه اینکه آبغوره گرفتنت رو نگاه کنمزیبا مظلوم گفت
خب نگرانم،بگو چی شده؟صدرا پیشونی زیبا رو ب*و*سید
برو شام سرد شدزیبا سریع دست صدرا رو چنگ زد
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کجا؟برم خونه ،میخوام بخوابم ،حالم خوب نیستمنم 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 دیگهنازی یکدفعه آروم شد و با قهر گفت
اصال باهات قهرم ،چند روزه بداخالقی االنم دعوام کردیراه 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
بچینه .اون روز دوباره رفته بود سراغ هم سایه ی تکین و از شان سش هم خونه
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 باباتونهالیاس گوشی رو برداشت و آخر هم به شیرین تحویل داد
لیانا پرسید
کی بود؟مامانه این پسره...جانانلیانا جدی شد و صار نشست
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چی؟مگه نشنیدی؟لیانا راه افتاد سمت آ شپزخونه .حدود ده دقیقه بعد در حالی که مثل دیوونه ها
از خوشددی میخندید شددماره ی زیبا رو گرفت تا بهش خبر بده از دسددت جانان
راحت شده
×××××

این بار ل یانا آروم بود و به خاطر آروم بودنش ،خیال تکین راحت بود .لیانا با
خوشی گفت
خب دستم به یک جاهایی بند شدتکین 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؟لیانا با تعجب از دقت تکین گفت
آره .اون گفت چند باری خانومت رو...و یک لح ظه خودش از لفظی که به کار برد ،مو ند .یک حس حسدددادتی
وجودشرو پر کرد و جمله رو از اول گفت
اون گفت یک چند باری سایه رو با یک مرد دیگه دیدهتکین 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 ایآره،یک هفته ای رفتی ،این آقا هم رفت و اتمد مداومشون رو تو اون یک هفتهدیده
تکین دندون سابید و زیر لب با حرص چیزی گفت.
لیانا نمیخواسددت بذاره خاطرات جلوی چشددم تکین رژه برن و اعصددابش رو
بیشتر از این خورد کنن .برای همین ساکت نموند
جلسه ی دادگاه نزدیکه .راضیشون میکنم بیان دادگاه شهادت بدن .با این اسام اسای این گوشی و پرینت خطشم یک کارایی میتونم بکنم
و بعد با خوشی گفت
فکر کنم روزای آخریه که اینجا میبینمتتکین با یادآوری سایه و کارهاش به شدت اعصابش بهم ریخته بود و ناخوداگاه
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
ب ست و زبونش قفل شد .ذهنش کار نمیکرد .هیچ وقت به اینجاش فکر نکرده
بود .تکین بی رحمانه ادامه داد
کارمون باهم تموم میشه دیگهچشمهای 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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کیفش رو جمع کرد .اشکش جاری شد و تکین نفهمید چرا دلش میخواد زمین
و زمان رو بهم بریزه که اشکش رو زمین نچکه.
لیانا بلند شد و با صدای مرتعشش گفت
خیالت راحت ،پیگیر پرونده ات هستماشکش رو پاک کرد وگفت
تا نیای بیرون ،آروم نمیگیرم×××××

لیانا با گریه نالید
زیبازیبا به دورو برش نگاه کرد
لیانا جان،عزیزم زشته ،دارن نگامون میکننلیانا دماغشو پر سروصدا باال کشید
مهم نیست ،نگاه کننصورت لیانا سرخ و زیر چشماش سیاه شده بود
همه ی ریملت ریخته رو صورتت ،پاشو برو یک آب به صورتت بزنلیانا 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.زیبا با تعجب به لیانا نگاه میکرد که قهوه تلخ رو به زور میخورد .کیفش رو از
روی دسته ی صندلی چوبی برداشت ؛ دستمال مرطوب از کیفش درآورد و به
سمت لیانا گرفت
پاک کن صورتتولیانا صورتش رو تمیز کرد .زیبا نفس راحتی ک شید و کیک شکالتی سفارش
داد .حسددابی چشددم صدددرا رو دور دیده بود .لیانا باز بغض کرد و زیبا حرص
میخورد که چرا برای ل یا نا مهم نیسدددت جلوی اینه مه آدم گر یه ک نه ؛ب عدم
آرایشش خراب بشه
چیه به من زل زدیزیبا یک برش کیک گذاشت تو دهنش و لیانا با حرص گفت
بایدم بخوری .بایدم اشتها داشته باشی،تو که مثل من بدبخت ،دلشوره نداریآخه لیانا ،فوقشم دیگه نشد ببینیش به صدرا میگم یه سفر شمال جور کنه اونجناب رو هم بگه بیاد ،منم تورو به عنوان دوستم میبرم
اشک لیانا جاری شد
چقدرم که اون میاد .چقدرم که بابامیذاره من بیامبا گریه نالید
همین االنش دلم داره براش پر میزنهکی آزاد میشه؟لیانا تا اومد بگه "فردا"؛گوشی زیبا زنگ خورد،صدرا بود
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×××××

قلب لیانا تقریبا تو حلقش میزد .ا سترس دا شت از کاری که میخوا ست بکنه.
باالخره در زندان باز شددد و لیانا قامت کشددیده ی تکین رو دید .تکین سدداک
د ستیش رو به د ست دیگه اش داد و مثل همی شه محکم قدم بردا شت .لیانا از
شددوق آزادی تکین اشددک تو چشددمش حلقه زده بود .تکین با دیدن وضددع لیانا
اخم کرد.
نگاه از مانتوی سرخش گرفت و اخمش غلیظ تر شد با دیدن شال م شکی ای
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 مبارکتکین با اخم گفت
فکر نمیکردم اینجور لباس بپوشی!لیانا با تعجب به خودش نگاه کرد
مگه چشه؟تکین با عصبانیت تشر زد
شالتو درست کن کل گردن و سینه ات پیداسلیانا ناخوداگاه اطاعت کرد و بالفا صله شالش رو درست کرد و نمیفهمید چرا
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 نیامتکین دندون سایید از رژ سرخ لیانا که دلش رو به آتیش کشونده بود .از کنارش
گذشت
نیازی نبودلیانا دنبالش راه افتاد
ماشین هست،میرسونمتتکین جوابش رو نداد .لیانا ناامید گفت
حتی در حد راننده ات هم نمیدونیم؟پای تکین رو زمین خ شک شد .چی میگفت این دختر طناز؟برگ شت سمت
لیانا و دست دراز کرد و تنها یک کلمه گفت
سوئیچ!لیانا بی اختیار،بدون اینکه فکر کنه سوئیچ رو کف دست تکین گذاشت
اگر تکین قبول میکرد همراه ک سی برگرده خونه،کنار د ست راننده نمین ش ست.
خصوصا که راننده زن بود
کجاست؟لیانا به جایی اشاره کرد
اون ال نودهتکین 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
واد ی ها نبود که بفهمه داره با نگاهش میخوردش،ولی فقط به خیالش .تکین
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
قرارمون که یادته؟قرار بود اگر موفق شدی هر چی بخوای بهت بدم ؛ولی اگرنشدی ،شش ماه صیغه ام
که البته از ق صد از قلم انداخت اینکه لیانا اگر موفق نمی شد ،شش ماه هم باید
نیروی استخدامی بی حقوق شرکتش میشد.
ضددربان قلب لیانا تند شددد .دور لبش رو با زبونش خیس کرد و تکین با آرامش
گفت
تو بردی خانوم وکیل  .سر حرفم هستم .چی میخوای ازم؟اینکه...مکث کرد .آب دهنش رو قورت داد .نمیدونسدددت بگه یا نه .غرورش خورد
میشد اما دلش رو به دریا زد و حرفش رو گفت
فکر کنی موفق نشدم××××××

در یای اضطراب

111

لیانا کالفه از سروصدای بیرون گفت
 وای حاال همین امروز که من حالم خوب نیسدددت مامان باید خاله اینا رودعوت کنه
زیبا خندید
تو که هیچ وقت حالت خوب نیستصدددای 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
گوشت تو آشپزخونه و صدای دادوبیداد و بحث سیاسی یونس و شوهرشهال!
لیانا داشت به گریه می افتاد .زیبا نشست کنارش
میخوای بریم بیرون؟االن از دست میریلیانا سرش رو فشرد و نالید
تکین رو چیکار کنم؟چیکارش میخوای بکنی؟چی شد راستی؟چی گفتی؟لیانا با یادآوری اون لحظه شددروب کرد به چرخوندن یک رشددته از موهاش دور
انگشتش
رسما ازش خواستگاری کردمزیبا جاخورد
چی؟لیانا با یادآوری حرفش لبخندی زد و زیبا عصبی گفت
عقلتو از دسدددت دادی؟داری میگی از یک قاتل خواسددتگاری کردم ،بعدملبخند 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 باردفعه اخرت بود که اینجوری میگفتی،خوشدددت میاد یکی راجع به صددددرام
اینجوری حرر بزنه؟
زیبا کوتاه اومد
خیلی خب؛ببخشیدلیانا پشت چشمی نازک کرد و زیبا سعی کرد با لحن مالیم تری بپرسه
خب،چی گفتی بهش؟لیانا دوباره سر ذوق اومد
گفتم بیا شش ماه صیغه ات شمزیبا با چشمهای از حدقه در اومده به لیانا زل زد .جرات حرر زدن نداشت که
چیزی نگه که بد بشه و لیانا بدش بیاد
اینقدر واضددح نگفتم .گفتم فکر کن موفق نشدددم،قرارمون بود اگر نتونسددتمازادش 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 نگفتزیبا پوزخند زد
خودتو کوچیک کردی .اونم قبول کنه عمویونس قبول نمیکنهلیانا چشم دوخت به کشویی که وکالت نامه ی یونس توش بود و لبخند زد
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عمو یونس الزم نیسدددت قبول کنه ،وکالت نامه دارم ازش .خودم با هر کیبخوام میتونم ازدواق کنم،همونو نشون محضر بدم قبول میکنن
زیبا با شک گفت
سر جریان طالقشون؟آره ،یادته؟زمسددتون دو سددال پیش .تا دم طالق رفتن و برگشددتن .سددر همونموضوعم بهم وکالت داد بابا
زیبا با بهت گفت
لیانا این خیانته به اعتماد بابات .االن وضعیت فرق کردهلیانا نفسش رو صدا دار بیرون داد.
وضعیت فرق کرده ولی وکالت نامه هنوز دست منه .تو این موضوب ،وضعیتهمونیه که بوده .بابا تکین رو قبول نمیکنه اگر بیاد خواستگاریم،که نمیاد
زیبا پرسید
االن میخوای چیکار کنی؟ریسک!زیبا عصبی شد
این جواب من نیستلیانا 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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زیبا بهت زده بود  ،هیچ وقت لیانا رو انقدر عا شق و انقدر بی منطق ندیده بود.
دیدن داشت تکینی که لیانا رو هوایی که نه  ،آسمونی کرده بود
لیانا میفهمی داری چیکار میکنی؟مگه به همین سادگیه؟میدونی یعنی چی؟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 میمونهبرام،بدن درد میگیرم وقتایی که نمیبینمش
اشک ریخت
مجبورم تو عمل انجام شده قرارشون بدمگریه کرد
فکر میکنی نمیدونم ممکنه بعدش نیاد خواستگاریم؟میدونمهق زد
ولی میخوامش زیبا .همین شش ماه برام میشه خاطره ی یک عمرزیبا لیانا رو بغل کرد و لیانا تو آغوشش خودش رو خالی کرد از بس گریه کرد.
×××××

لیانا حسابی به خودش رسیده بود .هیجان داشت .استرس سراسر وجودش رو
گرفته بود .نمیدون ست آخر صحبت شون به کجا ختم می شه .با پاش روی زمین
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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باالخره صددحبت تکین با رفیقش تموم شددد و در اتاق باز شددد .لیانا به شدددت
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
استرس لیانا بیشتر نشه
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.
تکین فقط منتظر بود د ستش رو بذاره تو د ست صدرا که لیانا د ستش رو عقب
کشید و آروم گفت
خوبم ممنونصدرا 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؟

wWw.Roman4u.iR

116

لیانا دست از شالش کشید و کمر مانتوش رو از بغل گرفت و کشید پایین تر
خب وکیل ت...نتونست بگه تکین
وکیل آقای اعتمادمصدرا ابرو باال انداخت از طرز حرر زدن لیانا .به سمت تکین چرخید و گفت
خب داداش من دیگه برم،کلی کار ریخته سرمصدای گرم تکین به گوش لیانا رسید
خوش اومدیصدددرا 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
تکین رو به لیانا گفت
برو تو من االن میاملیانا 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؟منشددی هرچی با خودش کلنجار رفت نتونسددت بگه جرات نکردم،ترسددیدم
خلوتتونو بهم بزنم
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آخه ایشون عجله ای نداشتن.معذرت میخوامتکین اخم آلود به سمت اتاقش رفت
 دوتا قهوه بیارو تذکر داد
بی شکرلیانا نگاهی به دکوراسددیون قهوه ای سددوخته ی اتاق انداخت  .همه چیز با
هارمونی خا صی چیده شده بود .چرا همه چیز این مرد فوق العاده بود؟ تکین
در اتاق رو بست .نگاهی به لیانای مضطرب انداخت و رفت سراغ میزش .لیانا
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؟تکین گوشددیش رو گذاشددت رو سددایلنت و حواس لیانا به بهمریختگی عجیب
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!
تکین میزش را دور زد و روی مبل نشددسددت .پیرهن وشددلوار آجری رنگش با
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
جیبش در آورد و لیانا نگاهش رو بردا شت از برق خیره کننده ی طالی صیقل
خورده ی فندک!
سیگار رو بین انگشت اشاره و شستش گرفت و پرسید
اذیتت که نمیکنه؟تکین تقریبا این سددوال رو از هیچکس نپرسددیده بود،اهمیتی نمیداد؛ ولی لیانا
فرق داشت.
لیانا محو ژ ست ن ش ستن و سیگار د ست گرفتن تکین بود وا صالنفهمید چی
گفت .تکین دستش رو تو هوا تکون داد
کجایی؟از هپروت بیابیرونلیانا 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 باشتکین این نرمش رو دوست داشت .سیگار رو آتیش زد
خب،شروب کنمنشی 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 داریاین 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 نکنلیانا با صدای آرومی گفت
چی بگم؟تکین باز هم بیخیال جواب سوالش شد و سوال دیگه ای رو پرسید
 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 بکنیتکین از ج سارت لیانا خوشش اومد .در واقع از همه چیز لیانا خوشش میومد
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...تکین منتظر بود ببینه لیانا میگه بخاطر چی؟وظیفه؟
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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لیانا ا سترس دا شت .از شدت ا ضطراب رنگش پریده بود و به لطف آرای شش
خیلی م شخص نبود .کاری که دا شت میکرد درست بود؟عاقالنه بود؟نبود .از
بن و ری شه اح سا سی و غلط بود .ولی لیانا این ا شتباه رو با جونش میپذیرفت.
ع شق تکین تو تک تک سلول هاش ری شه دوونده بود .آینده اش رو تباه میکرد
که فقط شش ماه کنار تکین باشه ،اسم تکین کنار اسمش باشه.
تکین برای بارچندم باز جواب سوالش رو نگرفت .با اخم گفت
شنیدی چی گفتم؟لیانا به تکین چشم دوخت و لب گزید .میترسید ،زمزمه کرد
چی؟تکین با نرمش و مکث پرسید
خوبی؟لیانا قدمی به سمتش برداشت
خوبم،خوب میشمتکین باز اتمام حجت کرد و از لیانا قول گرفت .تو آسانسور رو به لیانا گفت
حاال برای تمرین رژتو پاک کنلیانا با التماس گفت
لطفااخم 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
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تکین برگ شت سمت لیانا .لیانا بالفا صله جمله اش رو قطع کرد و سرش رو
پایین انداخت .تکین خیلی نامحسوس سرش رو کج کرد
لباسای من چشه؟لیانا لب ورچید
عالیه ،ولی...ولی؟آسانسور اعالم کرد " طبقه ی چهارم " تکین کنار رفت تا لیانا از آسانسو بیرون
بره و خو شش اومد لیانا از مردی که تو ح ساس ترین شرایط مبادی آداب بود؛
ولی باید حرر میزد روش رو به تکین کرد و چشددمش یک لحظه روی درب
آسانسور که بسته میشد دوید .
آخه نگامون کن .اصا ما عروس دومادیم؟تکین از این دخترانه های لیانا خوشددش میومد .از اینکه کلمه ی عروس رو
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
و لیانا  ،لیانا رو دوست داشت ولی این چیزی از ذهنیت خرابش کم نمیکرد
-عروس دوماد برای عقد دائمه
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لیانا این بار بغض کرد.چرا باید مدام بهش یادآوری میشدددد این مدت عقد
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 تولیانا با تعجب گفت
اینجاست .بیام تو آسانسور چیکار؟بیا تو برمیگردیملیانا 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
بشینراه افتاد و صدای جیه الستیک هاش کل کوچه رو برداشت
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
هیچیتکین انگشت سبابه اش رو تو صورت لیانا تکون داد و با حرص گفت
دفعه ی آخرت بود سوال منو بی جواب گذاشتیلیانا اروم گفت
کتتکین دستش رو انداخت
کت کم داشتم؟لیانا هنوز میترسید ،ولی این دستور تکین بود که حرر بزنه
بدون کت رسمی نیست دیگهتکین به سمت فرو شگاه لبا سی رفت  .توی پارکینگ پارک کرد و پیاده شد  .با
مفصل انگشت سبابه به شیشه زد
 بیا پایینلیانا پیاده شد  .روسریش رو مرتب کرد و به دنبال تکین کشیده شد  .وارد اولین
بوتیک که شدند  ،اولین حرر تکین این بود
خب،انتخاب کنلیانا 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
تکین بود .تیپ سورمه ای برای تکین انتخاب کرد و تکین از طبقه ی باال برای
لیانا یک ست کامل لباس انتخاب کرد .همونجا لباس عوض کردن و برگ شتن
سمت مح ضر .تکین به قدری تند میرفت که لیانا جرات ندا شت چ شمش رو
باز کنه
توروخدا آروم تر برومحضر بست .میره االنل یا نا ت مام اسددترسددش رو فراموش کرد از لمس عج له ی تکین برای ان جام
صیغشون تو همون روز
تا نیم ساعت بعد حتی نفس کشیدن لیانا رو دیگه متعلق به خودش میدونست.
لیانا استرس داشت ولی کیف میکرد از تصور اینکه تکین،مردش میشد
××××

تکین تکیه داد به صندلی چرم کاری شده و پاها شو یک طرر میز جمع کرد و
روی هم انداخت  .دست از غذاش کشید و گفت
به کیا قراره بگی؟لیانا لقمه ی کوچیکش رو سریع قورت داد
زیبا و صدراتکین 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 راحتیلیانا دستمال را روی میز گذاشت و قاشق و چنگالش رو طبق عادت جفت کرد
و گوشه ی بشقاب دور طالیی گذاشت
آخه من عادت...تکین ضربه زدن رو قطع کرد
تمام عادتایی که من بدم میاد رو میریزی دورلیانا 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
چشماز 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 ؟
معموال یازده خونه امتکین 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
 این کارا برای از دوازده به قبل امروز بود .از االن نداریم یازده برگردی خونهبابات یا شب خونه کسی بمونی
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زیبا که برادر ندارهتکین جوری به لیانا نگاه کرد که لیانا از گفته اش پشیمون شد
باشهخواسدته های تکین منطقی بود .ولی نه برای دختری به آزادی لیانا .لیانا از سر
عشق زیادی که به تکین داشت سعی میکرد فعال هر چی میگه گوش کنه.
شش ماه زندگی؛میخواست بهترین باشه در اینمدت!
البته که ذاتا هم شخ صیت لجبازی ندا شت،ولی ع شق تکین ح سابی نرمش
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
که بگه "جانم" ولی جلوی خودش رو گرفت .سخت بود ،ولی این نرمش برای
تکین زیادی زود بود .هر چند دل داده بود
بله؟بگولیانا تکیه داد به در و رو به تکین نشست
از خودت برام میگی؟تکین عینک آفتابیش رو به چشمش زد
و تنها گفت
نهمن هیچی ازت نمیدونمتکین 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 نبودیتکین شنید،میدون رو دور زد و گفت
 با سددواالت و حرفات تلخم نکن .آدم گرمی نیسددتم ولی بی دلیلم تلخینمیکنم
مگه من چی گفتم؟همینجوری منو بشناس .تعریف دیگه رو میخوای چیکار کنی؟لیانا دوباره به صندلی تکیه داد
خیلی خب،باشهتکین تو فرعی پیچید
باشه ی زورکی فایده ندارهلیانا لذت میبرد از حرر زدن با تکین .از اینکه دیگه تکین کوتاه جوابش رو
نمیداد .از اینکه برای حرفهاش جوابی داشددت .از اینکه صددداش رو میشددنید.
سرش رو به پ شتی صندلی تکیه داد،چ شم هاش رو روی هم گذا شت .عطر
تکین کل فضددای ماشددین رو برداشددته بود .لیانا نفس عمیقی کشددید .تکین به
دسددت لیانا نگاهی انداخت .به انگشددت های کشددیده اش .هیچ انگشددتری تو
دستش نبود .مگه االن متاهل نبود؟
تکین به سمت جواهری معرور شهر راه افتاد و پرسید
-خوابت میاد؟
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لیانا با همون چشمهای بسته گفت
نهحلقه ست دوس داری یا تک؟لیانا چشمهاشو باز کرد
چی؟واضح بود سوالمحلقه میخوام چیکار؟یک زن ،حلقه ازدواق میخواد چیکار؟نمیخوامتکین اخم کرد
یعنی چی نمیخوام .مگه دل به خواهیه؟لیانا با حسرت به انگشت خالی از حلقه اش خیره شد
جایی نمیتونم دستش کنمتکین نگاهش رو دنبال کرد
جلوی من ،و وقتایی که تنهایی میای بیرون .هر دو ق سمتش مهمه،خ صو صااولی!
لیانا لبخند زد
پس حلقه ی تو رو هم ،من حساب میکنمتکین 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 بودتکین به لیانا نگاه کرد که حلقه اش رو درمیاورد و تو زیپ کیف چرم مشددکی
رنگش میذاشت
کاری نکردملیانا به چشم های سرخ تکین نگاهی انداخت
خسته ای؟تکین با شست و اشاره اش دو چشمش رو ماساژ داد
دیشب فقط سه ساعت خوابیدماز کی بیداری؟هفتلیانا با نگرانی گفت
مواظب باش رانندگی میکنی،برو استراحت کنتکین چیزی نگفت ،ولی حس نگرانی لیانا بهش یک آرامش خاصی داد
لیانا پیاده شد .تکین شیشه رو پایین داد
شب خوشلیانا با لبخند خداحافظی کرد و آرزو کرد ،کاش فقط یکبار لب های تکین به
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 شدلوس 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 بدهلیانا به طرر اتاقش رفت
مامان کجاس؟الیاس پشت چشمی نازک کرد و با حسادت گفت
نازی خانم جونشونو خواب میکننلیانا 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 نیستلیانا در رو باز کرد و چراغ و روشن کرد
تو یکی حرر نزن که مامان حواسش به تو بیشتر از منهالیاس از آشپزخونه صدا بلند کرد
برعکسلیانا حوصله ی بحث نداشت .نمیخواست حال خوشش خراب شه
-من میرم اتاقم،خسته ام .شاید خوابیدم
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الیاس چیزی نگفت .لیانا رفت داخل و در رو ب ست  .لبا سش رو با یک دست
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 منلبخندی زد و به پهلو چرخید .عکس تکین رو تو گوشیش نگاه کرد .صفحه ی
گوشیش رو ب*و*سید.
حدود نیم ساعت بعد چ شمش گرم شد و پلک روی هم گذا شت که تلفنش
زنگ خورد،ناشناس بود .ریجکت کرد .دوباره زنگ خورد
بله؟صدا آشنا بود
الو؟لیانا صار نشست
تکین؟تکین کتش رو از تنش دراورد .اخم هاش رو باز کرد و فکر کرد"چ قدر تکین
گفتن هاش رو دوست دارم"
خشک و جدی گفت
خودمملیانا روتختی رو مشت کرد البالی انگشتهاش ؛ نگران گفت
اتفاقی افتاده؟تکین فکر کرد .باز صدای لیانا تو گوشی پیچید
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خوبی؟فکر کرد هیچ وقت سایه نگران حالش شده بود؟نه .حتی وقتی که بی خبر سه
روز غیبش زد .سایه تو اون سه روز تا میتونست از نبود تکین استفاده کرد
الو؟صدام میاد؟کتش رو انداخت روی مبل
خوبملیانا نفس راحتی کشید
رسیدی؟تکین پیرهنش رو دراورد و با باال تنه ی برهنه راهی آ شپزخونه شد .قهوه جوش
رو روشن کرد
پنج دقیقه ای میشهلیانا کیف کرد از اینکه تکین تا رسددیده بهش زنگ زده .تکین تنها بود،خونه
ساکت بود و حاال که زن داشت از این سکوت متنفر بود
لیانا بلند شد .در اتاقش رو قفل کرد .باز روی تخت دراز کشید و آروم پرسید
خوبی؟لیانا صددددای درهای کابینت که به هم میخورد رو میشددن ید  .تکین فنجون
کوچکی برداشت
تو چی؟لیانا باز با ذوق گفت
امروز عالی بودتکین با فنجون قهوه اش به هال برگشت و روی مبل پخش شد
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چطور؟لیانا ،اینکه تکین با سوال هاش گیرش مینداخت تا چیزی که میخواد رو ب شنوه
رو دو ست دا شت .این رو یک ن شونه ی مثبت میدید .حس میکرد پ شت تلفن
راحت تر میتونه صحبت کنه .زمزمه کرد
چون پیشت بودم،به عنوان همسرت.تکین جرعه ای از قهوه رو نوشید .زمزمه کرد
همسرمیک لحظه جدی تر فکر کرد ،االن واقعا لیانا زنش بود .لیانا گفت
شمارمو بهت نداده بودمتکین طعنه زد
به من نداده بودی،به صدرا که داده بودی .از رفیقم شماره ی زنم رو گرفتملیانا 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.
فنجون خالی قهوه اش رو روی میز گذاشت .جواب سوالش رو نداد و پرسید
-کجایی؟
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لیانا چشماش رو تو بالش فرو برد
تو اتاقمچیزی 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 بیرونسکوت 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
گوش کرد.شیرین لیانا رو صدا کرد،خنده لیانا قطع شد،جوابی نداد
تکین نشست لب مبل
چرا جواب نمیدی؟آهسته تر گفت
فکر کنه خوابمتکین اخم کرد
-جواب بده
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آخه...اخه بی آخه .جواب مامانتو بده .خداحافظگوشی رو قطع کرد .لیانا از برخوردش بدش اومد،بغض کرد .اما خبر ندا شت
از دل تکینی که آرزوی شنیدن صدای مادرش رو داشت.
سر از بالش بیرون آورد
بله مامانصداش میلرزید
چرا در رو قفل کردی؟لیانا روی آرنجهاش تکیه داد
مامان میشه بخوابم؟خسته ام××××

لیانا حلقه اش رو دسددت کرد و منتظر تکین موند .بعد از ده دقیقه تکین پیداش
شدو نگاه لیانا خیره به سینه اش از بین دکمه های باز پیرهنش .عینک آفتابیش
رو برداشت
چقدر وقته اینجایی؟لیانا لبخند زد
سالم! خیلی وقت نیستتکین سالم سرسریی گفت
لیانا لبی تر کرد
-خوبی؟
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نگاه تکین رو لب لیانا خیره موند و تنها جواب داد
آرهتکین دسدددت لیانا رو گرفت و لیانا حس کرد تمام بدنش گرم شدددد از داغی
د ستهای تکین .به خوا سته اش ر سید،د ست های تکین رو لمس کرد .آرامش
بین انگ شتهاش رو حس کرد .نگاهی به د ست شون انداخت .تقریبا د ستش تو
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 امتکین حواسددش رو داد به ظرافت دسددتهای لیانا؛ به لمس گرمای دسددتش.
انگ شتهاش رو بین انگ شتهای لیانا فرو برد و لیانا فا صله اش رو با تکین کمتر
کرد و تقریبا چسبیده بهش قدم برداشت
تو ماشددین نشددسددته بودن و لیانا نمیدونسددت چجوری حرفش رو به تکین بگه،
دو ست ندا شت دکمه های پیرهنش رو باز بذاره .از نگاه خیره ی دخترها بدش
میومد
×××××
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تکین در خونه رو باز کرد .لیانا پ شت سرش وارد شد  .سر دو راهی پله ها که
رسیدن تکین پرسید
باال بریم یا پایین؟من فقط میخوام یک قهوه بخورم ،خستگیم در برهلیانا نتونست فوضولیش رو مخفی کنه
بریم باال .میخوام ببینم چه شکلیهمن خبر از اوضاب باال ندارما .آخرین بار سر دعوامون بودلیانا از یادآوری زنی قبل از خودش اخم کرد
نه بریمتکین کلید رو از جیبش دراورد و جلو افتاد ؛درو باز کرد .لیانا به داخل سددرک
کشید که تکین کنار رفت
برو تواصددال 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؟عالیهتکین کتش رو آویزان کرد به صددندلی میز ناهارخوری و به سددمت آشددپزخونه
رفت
سلیقه ی سایه .استثنائا ،سلیقه اش خوب بودلیانا 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 باشلیانا کیفش رو گذاشت رو مبل کنار کت تکین که روی صندلی میزناهارخوری
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
و چای .همین!همه چیزای یخچالم برای دو ماه و خورده ای پی شه .فک نکنمبخوای 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
رفتن و سایه اون عکس رو انداخت و حاال رو دیوار خونه نصب بود.
لیانا عکس سدددایه رو برانداز کرد .زنی با موهای بلوند و آرایش تند و لباس
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
سایه ستلیانا برگشت سمت تکین
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چند سالش بود؟تکین چینی به ابروش داد ،انقدر دقیق نمیدونست
دوروبر سیلیانا زمزمه کرد
ازش کوچیکترماخم 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 تکمیلهاوایل همین جا زندگی میکردیمتکین دوباره به سمت آشپزخونه رفت
قهوه جوش رو روشن کرد
قهوه میخورم،میخوای؟لیانا شقیقه اشتکیه داد به میزناهارخوری
فرقی نداره پایین فقط برام در حد اتاق کار بود .ولی بعد از یک مدتی من رفتم پایین؛دیگه زندگیمون جدا شد.
پوزخند زد
اونم اینجوری راحت تر بود-فقط برای خواب صداش میکردم بیاد پایین
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لیانا انقدر حس حسدددادت وجودش رو گرفته بود که بغض کرد .با صددددای
لرزونش پرسید
بیاد پایین؟پیش تو؟تکین رک گفت
زنم بود .چرا نیاد؟بغض لیانا بیشتر
شدددد،نمیخواسدددت،نمیخواسدددت تکین ان قدر را حت ب گه سدددا یه زنش
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
آرهلیانا اشک ریخت و تکین ادامه داد
عادت کرده بودمزهرخند زد
اون نمیخواست،میفهمیدم .صداش میکردم ،نمیومدنشست روی مبل نارنجی
چرا نمیشینی؟راحت باش .شالتو بردارلیانا 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 ماهلیانا به دیوار تکیه داد .تکین رو تار میدید .زمزمه کرد
خیلی وقتهتکین کالفه شده بود از دست اشک های لیانا
 پاک کن اونا رو .من که االن شددوهر توام؛ االن که زن من تویی ،چته؟مندوسش نداشتم،ندارم،ازش متنفرم
لیانا لب زد
بغلش میکردیتکین چنگی تو موهاش زد ،بلند شد
لذت که نمیبردم از بغل کردنش .آرامش که نمیگرفتم ازشتکین 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؟تکین در هیچ صورتی حا ضر نبود بگه بغلش میکردم و امیدوار بودم بلکه یک
وقتی این رابطه ی یک طرفه تموم شه .سایه هم تکین رو بخواد و بهش محبت
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ک نه،نوازشددش ک نه،بغلش ک نه .تکین مح بت میخواسدددت،از زنش! زنی که
عاشدقش نبود ،هرگز .زنی که دور از چشدم تکین تو آغوش مرد غریبه ای بود و
محبت خرجش میکرد ؛محبت هایی که سهم تکین بود رو حراق مرد دیگه ای
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
تکین زمزمه کرد
گریه که میکنی خوشگل میشی ،ولی من خوشم نمیادبازوهای لیانا رو تو دسددتش گرفت و لبهاش رو روی پیشددونی لیانا گذاشددت و
چشم بست .لیانا حس میکرد پیشونیش از داغی لبهای تکین میسوزه .ضربان
قلبش تند شده بود .تکین لیانا رو تو آغوشش کشید .سر لیانا رو روی سینه اش
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 جلویمنی که شوهرتم ،اونوقت با صدرا دست میدی
لیانا رو از خودش فاصددله داد .گونه هاش رو نوازش کرد و منتظر جواب ،به
لبهاش چشم دوخت
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میخوام ،نمیتونم .یک ح صاری دور خودت ک شیدی که هر وقت میخوام یکچیزی بگم،یک حرکتی بکنم،یک جوری بهت نزدیک شددم ،باعث میشددده
پشیمون شم
تکین رک گفت
تلخم؟لیانا لب گزید
نه ولی...تکین طبق عادت ابرو باال داد
ولی؟م یدونم،تلخم،سددردم .ولی تو ناد یده بگیرش .اهمیتی نده به تلخیهام،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 کنلیانا آروم گفت
اسممو صدا کنتکین شددال لیانا رو شددل کرد ،از سددرش برداشددت؛ موهاش رو دورش ریخت.
کمی ازش فا صله گرفت و نگاهش کرد و بعد لیانا رو بغل کرد .چنگ نرمی تو
موهاش زد و برای اولین بار اسمش رو صدا کرد
لیانالیانا 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
جانمتکین 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.
آروممچی آرومت کرد؟حرفام؟تکین باز با سوالهاش لیانا رو گیر انداخت .لیانا نجوا کرد
آغوشتتکین لیانا رو تو بغلش ف شرد .موهاش رو کنار زد و د ست هاش رو روی کمر
لیانا لغزوند و زمزمه کرد
خستگیم در رفتلبخند لیانا عمیق تر شد .تکین از لیانا جدا شد و به صورت سرخش نگاه کرد.
گونه اش رو به نرمی ب*و*سددید و همونطور که با شددسددتش نوازشددش میکرد
گفت
خیلی شیرینی! اگر میخوای برو لباست رو عوض کنتکین به سمت مبل رفت .دلش میخوا ست بازهم لیانا رو توبغلش بگیره ،ولی
جلوی خودش رو گرفت .لیانا به سددمت اتاق رفت،درو باز کرد .ترکیب رنگ
و سایل قرمز و م شکی بود ،جلو رفت و با دیدن خونی که روی موکت خ شک
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شده بود و خط ک شی که به شکل یک ادم بود عرق سردی رو تنش ن ش ست و
حس کرد محتویات معده اش داره بهم میریزه .در اتاق رو با شدت باز کرد و به
سمت دسشویی دویید .تکین با دیدن حال لیانا و دستی که جلوی دهنش بود
از جاش پرید
لیانا؟لیانا درو پ شت سرش ب ست و باال آورد .گریه اش گرفته بود ؛ از دیدن اونهمه
خون روی زمین ،تر سیده بود .د ستش میلرزید  ،صورتش رو ش ست و سعی
کردبه خودش مسلط باشه .تکین مرتب در میزد
لیانا...لیانا درو باز کنلیانا بغ ضش ترکید .تکین صدای گریه اشرو شنید و نگران تر شد .ع صبی پا
کوفت به در
باز کن درو ببینم چت شد .لیانالیانا 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 بودتمام اون صحنه ها داشت برای تکین یاد اوری میشد
لیانا هق زد
کلی خون بودتکین بی اختیار داد زد
بسه...بسه یادم نیارلیانا سعی کرد صداش رو تو حلقش خفه کنه،نمی شد؛ نمیتون ست .کنار دیوار
دستشویی سر خورد و رو زمین نشست .لرزش دستش تکین رو نگران میکرد
 .صدای هق هق خفه اش  ،رنگ پریده اش ،نگرانیش رو بی شتر میکرد .جلوی
پاش نشست و سعی کرد خودش رو کنترل کنه
میخوای بریم پایین؟اینجا نباشیم؟لیانا تند تند سرش رو تکون داد
آره...آرهتکین زیر بازوش رو گرفت
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بلند شودر رو به هم زد و تا پایین لیانا رو که به سختی راه میرفت همراهی کرد .لیانا رو
نشوند روی تخت و کمک کرد دراز بکشه  .به آشپزخونه رفت  .لیانا سرش رو
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 افتادهلیانا بلند شد و لیوان رو از تکین گرفت .دو سه قلپ خورد .تکین خوا ست از
کنارش بلند شه که لیانا بازوش رو گرفت و التماس کرد
نرو...خواهش میکنمتکین لب تر کرد .به لیانا نزدیک شد لیوان رو از دستش گرفت و گذاشت روی
پاتختی
هستم...هستم خانومملیانا سرش رو روی سینه تکین گذاشت .تکین موهاش رو نوازش کرد
اصال یادم نبودلیانا نالید
نگو .راجع بهش چیزی نگوتکین 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 میگیرملیانا 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،بخوابحاال که لیانا تر سش کم شده بود و آروم بود به و ضعیت شون دقت کرد و گونه
هاش گل انداخت از خجالت .یک کم خودش رو عقب کشید
میخوابم حاالتکین ابرو باال انداخت و با جدیت گفت
برگرد سر جاتلیانا با تعجب گفت
سر جام؟تکین اخم کرد
اون چند سانتو جبران کنلیانا لب گزید
-آخه...
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آخه بی آخهصورت لیانا بیشتر گل انداخت
من دیگه آروم شدم .ممنونتکین با اخم گفت
من چی؟تو آروم شدی بسه؟لیانا لبش رو تر کرد .خجالت میکشددید ولی وقتی تکین اینقدر جدیت به خرق
میداد که نمیتون ست مخالفت کنه .به تکین نزدیکتر شد .اونقدری که صدای
ضربان قلبش رو زیر گوشش میشنید .
تکین به سمت لیانا خم شد کنار گو شش رو ب*و* سید .تو چ شمهای لیانا
خیره شد،انگشت شستش رو روی لبش کشید .ضربان قلب لیانا تند شده بود
.نگاهش خیره به لب لیانابود
لیانا؟لیانا لبش رو تر کرد .تکین گوشه ی لبش رو از داخل دندون گرفت
جانمدیگه رژ سرخت رو بیرون نزنو صورتش رو به صورت لیانا نزدیک کرد
××××

لیانا همینطور که سرش رو سینه ی تکین بود و با دکمه تی شرتش بازی میکرد
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
یک چیزی میخوام بگمتکین به پهلو چرخید و خواب آلود گفت
بعدا بگولیانا ریز خندید
ناهار نخریدی هاتکین خواب آلود بود
میخرم ،حاال بذار بخوابممن گشنمهتکین بغلش کرد و بیخیال گفت
دندون رو جیگر بذارلیانا پی شونی به سینه ی تکین چ سبوند .آروم د ستش رو از زیر د ست تکین رد
کرد و رو پهلوش گذاشت .لیانا زمزمه کرد
سردمههوا گرمهلیانا عطر تن تکین رو نفس ک شید .آروم رو سینه اش ،ب*و* سه ای ن شوند که
تکین کالفه گفت
-تو چرا آروم نمیگیری؟
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لیانا مظلوم جواب داد
خوابم نمیادمن دارم میمیرم برای یک ربع خوابلیانا زیر لب دور از جونی گفت و سعی کرد با شرایط کنار بیاد .دو سه دقیقه
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
لیانالیانا خواب رفته بود .تکین به بهونه گیری هاش فکر کرد،چ شم ب ست .پیشونی
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 من میترسم .پاشو چراغ رو روشن کنتکین غلت زد و پشتش رو به لیانا کرد ؛ با صدای خواب آلود و گرفته اش گفت
حال ندارملیانا باز تکونش داد
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 لطفا!تکین پاشوخمیازه ی بلند باالیی کشید و خواب آلود گفت
پنج دقیقه دیگه بخوابمنه تکین پاشو .خواهش میکنمتکین عصبی گفت
چراغ کنار تخته  ،ول کن بازومولیانا دست کشید روی پاتختی  ،کورمال کورمال چراغ رو پیدا و روشنش کرد
.تکین چ شمهاش رو بهم ف شرد از شدت نور .لیانا ساعتش رو نگاه انداخت.
ساعت ده شب بود .از جاش پرید .رفت بیرون از اتاق،چراغها رو روشن کرد.
دنبال گوشیش گشت،نبود.
به خودش نگاهی انداخت .مانتوش چروک چروک شددده بود .از تلفن خونه به
گوشیش زنگ زد .صدایی نمیومد.
باز رفت سراغ تکین
تکین ساعت ده شبه بلند شوتکین از جا پرید،پایین چشمش پف کرد بود و موهاش بهم ریخته بود
چی؟لیانا نالید
باید هفت میرفتم خونهتکین بلند شد .متعادل راه نمیرفت .دستی به معده اش کشید،درد میکرد
گرسنمهلیانا هراسون پشت سرش راه افتاد

wWw.Roman4u.iR

154

 من باید برم خونه .گوشیم نیست .کیفم نیستتکین از یخچال خامه بیرون آورد .دو سه قاشق خالی خورد و غر زد
هیچی ام این تو پیدا نمیشهلیانا به دورو برش نگاه کرد و نالید
 وسایلمتکین اخم کرد
من گشنمه چیزی حالیم نیستگوشیش رو برداشت
پیتزا میخوری؟نه .من باید برمچی چیو بری؟امشب جایی دعوت بودیمتکین ابرو باال انداخت
کجا؟خونه خالمدیگه چه فایده؟خیلی زود بر سی ساعت شده دوازده .آماده شو بریم بیرونیک چیزی بخوریم
وسایلمباالس دیگه،برو بیارلیانا عقب نشینی کرد
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من باال نمیرمتکین موبایلش رو روی مبل پرت کرد و گفت
زنگ بزن بگو خونه ی زن صدرایی امشبرولیانا با خجالت گفت
شب جمعه ها صدرا اونجاست؛ مامانم میفهمه دروغ میگمتکین باالی شکمش رو ماساژ داد
همون دیگه .شددب جمعه ها زن و شددوهرا پیش همن ،توام پیش شددوهرتمیمونی
گونه های لیانا گل انداخت
نه ،دیگه من برمکجا میخوای بری،برم برم راه انداختی؟لیانا نالید
 تکین االن اینه مه سددداع ته از من بی خبرن ،همینجوریش حسدددابم با کرامالکاتبینه
تکین در روباز کرد
میرم کیفت رو بیارملیانا دنبالش راه افتاد،تکین برگشت
کجا؟میام باهات .تنها پایین نمیمونممگه 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 االندو سه دقیقه ای صبر کرد و با زیبا خارق شدن .گو شیش رو رو شن کردو با
دیدن هفده تماس از د ست رفته ی تکین ،خ شکش زد .یادش رفته بود به تکین
بگه،زیر لب زمزمه کرد
بدبخت شدمزیبا بی هوا کوبوند تو کمرش
چیه ماتم گرفتی؟زیبا تکینتکین 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
سالمسالم و زهرمار .کجایی؟چرا گوشیتو خاموش کرده بودی؟لیانا لب گزید
 استخر بودم،گوشیمو خاموش کرده بودمتکین نفس راحتی کشید  ،ولی هنوز عصبانی بود
 یک خبر نباید به من بدی؟میدونی چند بار زنگ زدم؟میدونی فکرم هزار راهرفت؟
لیانا قند تو دلش آب شددد از نگرانی تکین .از زیبا فاصددله گرفت و آروم زمزمه
کرد
راست میگی،ببخشید عزیزمتکین 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 بخشهزبون نریزلیانا خندید
با کی برمیگردی؟کجا میری؟چیزی خوردی؟صدرا قراره بیاد دنبالمون .نه چیزی نخوردمتکین اخم کرد
-ضعف میکنی که
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من میرم خونه ،غذای ظهر مامان اینا رو گرم میکنم میخورمالزم نیست بری خونه ،زنگ میزنم صدرا بیاردت شرکتلیانا غر زد
نه تکین اونجا راحت نیستم،خسته امیعنی بریم خونه؟من میرم خونه ی خودمون دیگهتکین برداشت کرد نمیخواد ببیندش .لحنش سرد شد
هرجور راحتی  ،فعالو گوشی رو قطع کرد .لیانا با تعجب به گوشیش نگاه کرد و باز شماره تکین رو
گرفت .تکین رد تماس کرد
لیانا دلش برای تکین پر زد .دوباره تماس گرفت و باز تماسش بی پاسخ موند.
کم مونده بود بغض کنه
××××

از ماشین صدرا پیاده شد؛ تشکر و خداحافظی کرد و به سمت شرکت رفت .تو
آینه ی آ سان سور به خودش نگاه کرد  ،چند ساعت تو آب موندن پو ستش رو
براق کرده بود
از آسانسور بیرون اومد و در رو باز کرد،منشی تکین برای بار دوم لیانا رو دید
بفرماییدیک دستش رو تکیه داد به میز
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 با آقای اعتماد کار دارمان قدر عادی گ فت که منشددی تع جب کرد .راب طه ی ل یا نا و تکین رو که
نم یدونسدددت .م گه ان قدر الکی بود که هر کس از در او مد ،بتو نه بره پیش
تکین؟تکین سرش رو میبرید .منشی تلفن رو برداشت
بگم کی اومدن؟لیانا به سمت اتاق تکین رفت
نیازی نیست خبر بدین .ممنوندرو باز کرد و داد تکین اتاق رو گرفت
مگه یکبار نگفتم مزاحمم نشولیانا از جا پر ید ؛در محکم بسددته شدددد .تکین با حرص سددیگارش رو تو
جاسیگاری خاموش کرد .لیانا با ترس چند لحظه قبلش گفت
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 ببینمتکین خوشش اومد از "آقا" گفتن لیانا و بلند شد .لیانا خودش رو تو بغل تکین
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 بودلیانا چ شماش خمار شد  ،کمی از تکین فا صله گرفت ولی د ستاش رو از دور
کمر تکین بازنکرد ؛با ناز گفت
تکینتکین 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
چرا،خیلی .جون تو تنم نیستلیانا 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
نگاه تکین ،خیره ی لبهای رنگیش موند .لیانا سددنگینی نگاهش رو حس کرد و
زمزمه کرد
میخورم،یک چیزی سفارش بده،میخورمتکین حرصش رو با حرفی که زد ،خالی کرد
بچه ی شددیش سدداله هم سددرش میشدده که باید صددبحانه بخوره .اونم وقتیمیخواد بره ا ستخر،اینهمه انرژی م صرر میکنه .نخورد،به جاش ناهار شو زود
میخوره،ا صال طبیعیه .آدم گرسنه اش می شه .من نمیدونم تو با بی ست و شیش
سال سن ،چجوری عقلت نرسید .اینقدر نمیفهمی؟
لیانا یکی دو قدم عقب بردا شت،بدش اومد،اخم کرد .به دیوار چ سبید و آروم
گفت
نگرانیتو به بدترین نحو ممکن زهر آدم میکنی .خوشی چند ساعته ی آدمو بااخمات از دماغش در میاری
تکین با همون اخمش گفت
لب ورنچین برای منتلفن رو برداشدددت .غذا سددفارش داد .لیانا از بی اهمیتی تکین به ناراحتیش
بغض کرده بود
تکین به سددمت در رفت .لیانا نگاهی بهش انداخت،دلش میخواسددت تکین
بغلش کنه،تحویلش بگیره .به همین زودی براش عادی شددد؟بغضددش بیشددتر
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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.
ل یا نا از ک نار بهش خیره بود،لبش رو جو ید،آروم نمیشدددد،ب غل تکین رو
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 اومدیلرزش صداش بیشتر شد
میخواستی نیام؟تکین برگه ها رو کنار زد و یک برگه از بینشون برداشت و مشغول شد
من همچین چیزی نگفتملیانا با بغض گفت
ولی منظورت همین بودتکین با نوک خودکار چند ضددربه به میز زد و بعد با ته خودکار شددقیقه اش رو
خاروند  .عجیب این مرد خوددار بود
تو اینو برداشت کردیدل لیانا داشت آب میشد ،برای آغوش تکین
-برم؟
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تکین سر بلند کرد
کجا؟برم خونه بخوابمغذا سفارش دادم،بخور بعد میرسونمتلیانا 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؟اشک بعدی لیانا بالفاصله چکید .تکین بلند شد،به طرر لیانا رفت .لیانا یک
قدم تکین رو با سه قدم جبران کرد و سرش رو روی سینه ی تکین گذا شت و
دستهاش رو دور کمرش حلقه کرد و اشک ریخت
خیلی بدیتکین از حرکت لیانا جا خورد .عادت ندا شت،عادت ندا شت ک سی آغو شش
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!
و این کس در ذهن تکین یعنی زنش،یعنی سدددایه ای که حتی یکبار به تکین
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

آروم زمزمه کرد
آره،خیلی بدم××××××

لیانا نالید
نهالیاس همونطور که آدامسش رو میجوید گفت
دلتم بخوادنازی 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 بیارلیانا با ناخن شستش میکشید زیر ناخن سبابه اش
مامانشیرین به طرر دستشویی رفت
میخواستی تا االن بیرون نباشیلیانا شال از سرش کند و نالید
-به جان خودم دارم میمیرم از خستگی

164

در یای اضطراب

165

این حرفا تو گوش من نمیره .نیم ساعت دیگه یونس میاد ،میخوایم راه بیفتیم.بدو برو حاضر شو
لیانا به سمت اتاقش راه افتاد
من نمیام،خوابم میاددر 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
چرا اینقدر منو حرص میدی؟پا شو حا ضر شو یونس یک ربع دیگه میر سه.امکان نداره بذارم بمونی خونه
لیانا چشمهاش رو ماساژ داد؛ به شدت میسوخت
مامان جان ،ول کن منوشیرین دندون سایید
ولت کردم که اینقدر خودسر شدی دیگه،پاشو×××××

لیانا پی شونیش رو به زانوش تکیه داد و چ شمهاش رو روی هم گذا شت .یحیی
کنارش نشست .سر بلند نکرد،یحیی با شیطنت گفت
چشم و گوش این الیاسم میجنبه هالیانا 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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لیانا بی حوصله گفت
بگو یحیی ببرتتتلفن یحیی زنگ زد ،دختری بود که به تازگی باهاش آشنا شده بود .
الو جانم،گوشییحیی بلند شد .نازی باز شونه ی لیانا رو تکون داد
آبجی پاشو یحیی رفت ؛ آبجی تاب.لیانا نالید
به الیاس بگوو زیر لب غر زد
معلوم نیست یک ساعت چی میگه در گوش یسنانازی جیه جیه کنان گفت
آبجی چی میگی با خودت ،بهش گفتم ،گفت برام یک بسددته پاسددتیل میخرهولش کنم .آبجی
لیانا بلند شد .چشماش از سوزش باز نمیشد
آبجی بمیره از دست شما دوتا راحت شه .بپوش کفشتونازی بغض کرد و دست به سینه به لیانا پشت کرد
نمیخوام،بداخالقلیانا بازوی نازی رو گرفت
-نازی لوس نکن خودتو ،بیا
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نازی فراموش کرد ،فراموشددی بچگانه که نعمتی بود برای خودش .بدو دوید
طرر در  ،دامن پیراهن قرمزش میچرخید و لیانا نگاهش میکرد
باید هولم بدیاباد شدال لیانا رو از سدرش انداخت ،همونطور که زیر لب به زمین و زمان غر
میزد ،شالش رو سر کرد و به تیکه های چند تا پسر کنارش توجهی نشون نداد
.نازی رو روی تاب نشددوند و شددروب کرد به هول دادنش .نازی میخندید و تند
تند پ شت سر هم صحبت میکرد و به هوای خودش ،خاطره تعریف میکرد و
لیانا تو دلش دعا میکرد زودتر ساکت شه .
به سختی پلکهاش رو باز نگه داشته بود .نازی جیه زد
آبجی تند تر ،تند ترزنجیر تاب رو سفت بگیر نیفتیت ند تر هولش داد .هر بار که تاب ع قب میو مد ،ل یا نا یک قدم به ع قب
برمیداشت و باز جلو میرفت و هولش میداد و نازی هم تند تند جیه میزد.
گوشی لیانا زنگ خورد؛ بدون اینکه به اسم طرر نگاه کنه جواب داد
بله؟لیانالیانا لبخند زد و با خستگی جواب داد
جون دلم،سالم عزیزمسالم .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 آوردنمتکین بدنشو کشید
نخوابیدی؟لیانا یک دستش رو گذاشت پشت نازی و بی جون هولش داد
نهتکین دستش بین موهاش موند
یعنی چی نه؟لیانا بی خجالت حرر دلش رو زد
تکین دلم میخواست پیشت بودم تو بغلت میخوابیدمتکین 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،عموتکین موضوب بی خوابی لیانا رو فراموش کرد؛ دستش افتاد
یحیی؟یحیی کیه؟لیانا نازی رو هول داد
پسرخالمتکین تشر زد
درست جواب بده لیانالیانا لبش رو جوید
پسرخالمه،از منم کوچیکترهخب؟ بقیه اشلیانا نالید
تکین چی بگم؟من اصال کار به کار اون ندارمتکین خودش روروی مبل رها کرد
لیاناصدای یحیی بود .تکین گوش تیز کرد و لیانا زیر لب ناسزایی نثار یحیی کرد
لیانا بیاتکین پرسید
کجا؟لیانا نالید
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نمیدونم بخدا .من که نرفتملیانا ،بیا الیاس کارت دارهتکین عصبانی شده بود
الیاس دیگه کدوم خریه؟لیانا کالفه گفت
داداشمه دیگهبرای چی اینو فرستاده دنبالت؟مگه خودش زبون نداره؟تکین!پسرخالمه مثالعصبانی شد از این طرفداری
ازش دفاب کردی االن؟لیانا حواسش از تاب پرت شد،میخواست هر جور شده تکین رو آروم کنه
نه عزیزم...فقطجمله اش تموم ن شده بود که تاب عقب اومد و لبه تاب محکم خورد زیر چونه
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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جوابی ن شنید .لیانا رو زمین ن ش ست ؛ د ست به دهنش گرفت ،هق زد .تکین
صدای لیانا رو شنید
لیانایحیی کنار لیانا رو زمین نشددسددت .صدددای صددحبتش با لیانا تو گوش تکین
میپیچید
لیانا ،بردار دستتو .بردار ببینمتتکین هم نگران بود ،هم حرص میخورد .ل یا نا خون دهنش رو رو زمین تف
کرد .تمام فکش تیر میکشددید و اشددک بی وقفه از چشددمش جاری بود،الیاس
نگران به طرفش اومد
×××××

لیانا برای تکین پیام زد
خوبمو چشددم بسددت .تکین تا یک نیمه شددب که لیانا این پیام رو داد ،آروم و قرار
نداشت.بالفاصله به لیانا زنگ زد
لیانا با صدای آرومی شروب به صحبت کرد
جانمالو لیانا؟خوبی؟چیشد؟حالت خوبه؟لیانا لبخند خسته ای زد
خوبم عزیزمحرر 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؟خوبمخمیازه ای کشید و صورتش توهم شد از درد .تکین گفت
دست و پام بسته اس،واال االن جلوی در خونتون بودمتکین؟تکین اومد بگه جانم ،ولی جلوی خودش رو گرفت .مکثش باعث شدددد لیانا
جمله اش رو ادامه بده
تکین خوابیدی؟نه،قهوه میخورممیدونی که جای من اینجا نیست ؛ تنها توی این اتاق سرد  ،بدون تو ...تکین چشماش رو بست و زمزمه کرد
بخواب لیانا،خسته ای××××××

لیانا ساعت کوک کرده بود سر ه شت بلند شه که تا ده،ده و نیم حتما ر سیده
با شه شرکت تکین،ولی خواب موند .تا دوازده خوابید .بعد از اینکه چ شم باز
کرد ،اولین کاری که کرد به تکین زنگ زد،برنداشددت .وسددط یک جلسدده بود و
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 عزیزمسالملیانا از ذوق شنیدن صدای جدی تکین لبخند زد .تو دلش قوربون صدقه اش
رفت و جواب داد
سالم آقا،خوبی؟تکین در رو پشت سرش بست
سر حالی!خوبه؟تکین نشست پشت میزش و آروم گفت
عالیهاز بین برگه های بهم ریخته ی میزش ،دنبال چیزی گشت
فکت بهتره؟درد نداری؟نه ،کم .خیلی کم،خوبمتکین خیالش راحت شد
میخوام ببینمت،بعدازظهر بیا خونهبه چه بهونه ای آخه؟خیلی رفت و آمدهام زیاد شدهپروندههمش 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.
تکین به کوچه ا شاره کرد و لیانا خودداری کرد از اینکه خودش رو پرت کنه تو
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
و سینه اش رو ب*و*سید.باز تکین تا وسط سینه اش رو به نمایش گذاشته بود
تکین ،لیانارو از خودش جدا کرد؛به صورتش خیره شد
درد نداری؟خوبمتکین 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
عشقتکین 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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لیانالیانا دست تکین رو دور خودش انداخت
جانملیانا نمیدونست با این "جانم" گفتن هاش با دل تکین چه میکنه
داشتی از یحیی میگفتی دیشبلیانا نالید
 ولش کن اونو سوال منو جواب بدهلیانا چونه اش رو تکیه داد به شونه ی تکین
بپرس،بگمزن داره؟نهکسی رو میخواد؟لیانا مکث کرد وتکین اخم
لیانانمیدونم،خیلی باهاش دم خور نمیشم جدیدایعنی قبال میشدیمهمه مگه؟تکین با اخم گفت
لیانا رو اعصاب من راه نرولیانا مظلوم گفت
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مگه چیکار کردم؟این پسره چند سالشه؟از من کوچیکتره .دو سالتکین اومد چیزی بگه که لیانا چونه از شونه اش برداشت
تکین من شددوهر دارم،بدم میاد اینجوری میگی .اگر انقدر بهم بی اعتمادیچر...
بحث اعتماد نیستهستلیانا حق دا شت و تکین میدون ست زیادی ح سا سه  .ولی خب تکین هم حق
دا شت،میترسید،میترسید از یک سوراخ ،دو بار نیش بخوره .میترسید لیانا رو
از دست بده .چونه ی لیانا رو ب*و*سید
لیانا با انگشتاش بازی کرد
تکینتکین موهاش رو نوازش کرد
بگومیگم...تکین چونه ی لیانا رو گرفت
-منتظرما

در یای اضطراب

177

لیانا اخم کرد و صورتش رو پس کشید .دستی به چونه اش کشید .تکین نگران
پرسید
اینقدر درد میکنه؟من که فشار ندادمنه فقط نباید بهش دست بزنم .درد میگیرهیک کم مکث کرد تا درد چونه اش آروم شه .
داشتم میگفتم که یک خواهشی دارمتکین ابرو باال داد .دل لیانا ضعف رفت
قبول میکنی؟بگو چیه .شاید قبول کردملیانا چهره اشرو مظلوم کرد
خواهش میکنمحرفتو بزنبی برو برگرد باید قبولش کنیبرای من خط و نشون نکش!لیانا از جدیت صدددای تکین جا خورد ،ولی به روی خودش نیاورد .همونطور
که دست میکشید روی یقه ی پیراهن تکین آروم آروم گفت
من اصال دوست ندارم که تو دکمه های پیرهنتو باز میذاریتکین 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 کهاخمهای تکین باز شد ،ولی گفت
چه ربطی دارهلیانا لج کرد
ا؟پس منم رژ سرخمو میزنمتکین اخم کرد
بیخودچطور تو می شه تا و سط سینه تو آزاد بذاری ،من نمیتونم رژ بزنم؟منی که تااین سن هیچ محدودی...
یک لحظه نگاهش به چشمهای تکین افتادو رشته ی کالم از دستش در رفت ؛
لب گزید ،آب دهنش رو قورت داد .برق نگاه تکین چیزی نبود که لیانا بتونه
ازش بگذره
خب؟لیانا گوشه لبش رو خورد
هیچینه داشتی میگفتیتموم شدتکین 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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دفعه ی آخری بود که این چرتوپرتا رو شنیدم .دیگه ام حق استفاده از اون رژکوفتی رو نداری
لیانا پشت سر تکین راه افتاد
تکین خب باز نذار دکمه هاتو دیگهتکین قهوه جوش رو روشن کرد
من قهوه نمیخورملیانا به تکین خیره شد .طاقت این اخم ها رو نداشت
تکینچهره ی تکین هیچ فرقی نکرد
آقا تکینبه طرفش رفت
خیلی خب ،هر کار میخوای بکنتکین از یخچال شکالت تلخ دراورد
تکین باز کن اخماتو .ببخشیدفنجون قهوه اش رو پر کرد
لیانا نالید
تکینتکین به هال برگشت
-میشنوم
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لیانا پ شت سرش راه افتاد .تکین به اتاق خواب رفت .موبایلش رو از روی میز
آرایش برداشت،خواست از اتاق بیرون بره که لیانا در رو بست
برو کنارنمیرم،باید اخماتو باز کنیاز این لوس بازیا خوشم نمیاد لیانا .برو کنارلوس بازی نیستتکین گو شی رو تو جیبش گذا شت و فنجون رو تو د ستش جا به جا کرد .داغ
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
جا به جا شد .د ست تکین محکم به دیوار خورد و از د ست دیگه اش فنجون
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 ،نزدیبا یک شیشه نمک برگشت،کنار لیانا نشست
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اگر بچه بازی در نمیاوردی اینجوری نمیشدلیانا اشک ریخت
بچه بازی در نیاوردمتکین در شیشه ی نمک رو باز کرد
فقط حرر نزن،االن تاول میزنهیک کم نمک ریخت رو پو ست سوخته اش که لیانا جیه زد و ناخودگاه د ست
تکین و چنگ زد
میسوزه؛میسوزه نمیخوامتکین دست لیانا رو گرفت و کنار بدنش گذاشت
میگم تاول میزنه؛لج نکننمک رو روی تمام سطح سوخته ی پو ستش خالی کرد .لیانا د ستش رو آورد
سمت شکمش که تکین هر دو دستش رو گرفت و با اخم گفت
اشاره به این نمکها کردی نکردی لیانالیانا با بغض نالید
میسوزهتکین 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 میشهلیانا اشددکش جاری شددد ،از شدددت سددوزش انقدر لبش رو جوید که خون زد
بیرون
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تکین لبش رو کنار چ شم لیانا گذا شت و ا شکش رو ب*و* سید .زیر گو شش
زمزمه کرد
به چیزای دیگه فکر کنلیانا نالید
نمیتونم،میسوزهتکین 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.
تکین بازوش رو از زیر سر لیانا رد کرد و شقیقه اش رو ب*و*سید
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
نداشت لیانا رو با اون وضعیت تو بغلش بگیره
××××

یک هفته از اون روز گذ شته بود و لیانا باز هم م شغول سر و کله زدن با تکین
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!بقیه اش لیانالیانا به اجبار شماره رو گفت
تکین برای چی میخوای؟بی خبر موندم ازت،به یکی دسترسی داشته باشمآخه میخوای خودتو کی معرفی کنی؟نسبتم باهات چیه؟همونلیانا 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 میدمخیلی خب نگران نباش؛ برای احتیاط شماره اش رو گرفتم .کی راه میفتین؟یک ساعت دیگه که برای ساعت دوازده اونجا باشیمحاال چرا یک دفعه ای راهی لواسون شدید؟با خاله اینا زیاد اینور اونور میریممن خوشم نمیاد تو باهاشون بریچیکار کنم عزیزم؟خودم از خدامه نرم ،بیام پیش تو .از پریشب ندیدمتلیاناجانم عزیزدلم با این پسره دم خور نشیانه خیالت راحتلیانا شوخی،خنده،حرر،هیچی!لیانا زمزمه کرد
چشم،هر چی تو بخوایتکین نفس راحتی کشددید .این چشددم بدجوری به دل بی قرارش چسددبید؛
اونقدری که آرومش کرد .ولی باز هم دست از سفارش برنداشت
رژ سرخ نمیزنیلیانا به لبهای سرخش تو آینه نگاه کرد ،دست برد به سمت دستمال کاغذی
-باشه
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لباس تنگ نمیپوشیلیانا نگاهی به مانتوی نیلی رنگش انداخت
نه تنگ نیستتکین ناامید گفت
لیانا نرولیانا خندید
 دیگه باید این چیزا رو تحمل کنی .یک دفعه ای دیدی بنای یک سددفر همگذاشتن
تکین عصبی شد و خیلی جدی گفت
بیخود!لیانا با شیطنت گفت
دلت تنگ میشه؟بحث این حرفا نی ست .بدم میاد زن ،سر خونه و زندگیش نبا شه .حاال االنشرایط 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 کناالن میام مامانتکین از فرصت استفاده کرد
-برو،خداحافظ
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تکین جواب منو بده برو به کارت برس،فعاللیانا 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
خندیده بود که نف سی براش نمونده بود .گوشیش زنگ خورد،تکین بود،رو شن
کرد
بچه ها من رفتمصدای 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 تکینمصدای تکین مثل همیشه خیلی عادی و خالی از هر هیجان و احساسی بود
سالم .خوبی؟االن آرهتکین روی کاناپه دراز کشید
نفس نفس میزنی؟بازی میکردیمبازی؟لیانا همونطور که از بقیه دور میشد ،به طرر پشت خونه باغ میرفت
-والیبال
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با کی؟دخترخاله ،پسرخالهتکین 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 کردیملیانا من به تو چی گفتم؟لیانا مظلوم گفت
 تکین داد نزن .من که گوش به حرفت دادم،نه شدددالمو برداشددتم،نه مانتومودراوردم .رژم نزدم
 ال به الی حرفهام نگفتم طرر این پسره نرو؟باهاش شوخی نکردم،گپم نزدمنه وایسا باهاش اختالط کنتکینتکین و زهرمار .اعصاب آدمو بهم میریزی .د خب نمیخوام جلوش باال پایینبپری
لیانا بدون فکر گفت
شالم جلوی سینم بودتکین از اونور خط حرص خورد،دندون سایید و با حرص غرید
لیانا!لیانا لب گزید
-ببخشید

wWw.Roman4u.iR

188

بیا برو عین بچه ی آدم کنار مامانت تو آشددپزخونه کار کن؛ الزم نکرده جلویدست و پای این باشی
االن پشت خونه ام،اومدم راحت باهات صحبت کنمکی برمیگردین؟شب دیگهآدرسو دارم،میام ببینمتلیانا با ذوق گفت
دیدی دلت تنگ شده؟صوت پر از عشوه دختری به گوش لیانا رسید
آقای اعتماد؟این کیه؟تکین جواب نداد
میتونم یک چند لحظه وقتتونو بگیرم؟تکین این کیه؟باید برم،فعالگوشی رو قطع کرد و این تالفی کار لیانا بود!
لیانا گنگ به گو شی خیره شد؛ حس ح سادت زنونه تمام وجودش رو فراگرفته
بود .دوباره شماره ی تکین رو گرفت و رد تماس  ،جوابش بود
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لیانا پوسدددت لبش رو با حرص کند و دو باره زنگ زدو باز هم رد تماس .لیانا
عصبانی برای بار سوم زنگ زد
مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشدصدای یحیی از جا پروندش
لیانالیانا برگشت
بله؟صدبار صدات کردم ،چرا جواب نمیدی؟نفهمیدمبیا ناهار حاضره×××××

لیانا تلفن هات مشکوک شده هالیانا تماس بی پاسخش رو قطع کرد
چطور مگه؟نمیدونم،چند وقته یک جوری هستیلیانا سعی کرد عادی باشه
به نظرتون رسیده،حساس شدینبیخیال 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 بکشلیانا به اجبار کنار شیرین ایستاد و غر زد
مامان حوصله ندارمشیر آب رو باز کرد
لیانا شوهرت نمیدم با این کاراها!ل یا نا با یاداوری تکین ق ند تو دلش آب شدددد و ذهنش رفت سدد مت آخرین
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 پیششیرین اخم کرد از یاداوری خاطرات تلخ اون روزها
خب؟ با با بهم وکا لت داده .یعنی دی گه دسدددت خود مه  ،میتونم با هر کی بخوامازدواق کنم
شیرین حرر لیانا رو جدی نگرفت
هر کار میخوای بکنی بکن  ،فقط این سددیخ رو تو چشددم من نکن،بگیرشاونور
 مامان یکدفعه دیدی با یکی ازدواق کردما،یک دفعه دیدی با دوماد برگشددتمخونه .حواستون باشه وکالت دارم
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تو از این دل و جراتا نداری×××××

مامان یکی از دوستام دم دره  ،کارم داره من یک نیم ساعت میرم تو ماشینشو برمیگردم
قبل از اینکه شیرین بتونه چیزی بگه ،لیانا به طرر در پرواز کرد
نفهمید چطور خودش رو ر سوند به ما شین ؛ در رو محکم ب ست و خم شد و
زیر چونه ی تکینرو ب*و*سید
وای دلم یک ذره شده بودسالملیانا با ذوق گفت
سالم آقا،عوض شدی!چقد پروفسوری بهت میادلیانا 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 میزدو لیانا اداش رو درآورد و با حرص اضافه کرد
دختره ی پررو .اصال پیش خودش فکر نمیکنه مردم صاحاب دارنتکین اخماش باز شد
مردم یعنی من؟صاحاب یعنی کی؟لیانا با اخم گفت
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یعنی من،یعنی من زنتم،یعنی اون کی بود که اونجوری با ناز باهات حررمیزد؟
تکین استارت زد
یکی بود دیگهآتتیش روشن کرد زیر حسادت لیانا
تکین اذیت نکن،از ظهر هزار بار از خودم پرسیدم کی بودهبه جوابی ام رسیدی؟لیانا نالید
 بگو کی بودهمنشیملیانا با بهت گفت
اونکه اینجوری نبودچند وقتیه شدهلیانا گرفته گفت
از صبح تا شب همینجوری عشوه میاد برات؟رفت و آمدای تورو دیده  ،خیاالت برش داشته پا میدم به دخترامن غلط کردم رفت وآمد کردمتکین د ست لیانا رو تو د ستش گرفت،ف شار کوچکی به د ستش وارد کرد و تو
دلش اعترار کرد که بدجوری به این دختر دل بسته
-ولش کن اونو
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نمیتونممن دیگه باهاش کاری ندارم؛ فکرتو درگیرش نکنمگه تا االن داشتی؟تکین چشم غره ای به لیانا رفت و لیانا ساکت شد.
یکی دوتا کارم اشتباه انجام داده بود ،سر و گوششم میجنبید،اخراجش کردملیانا 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؟تکینتکین سرش رو به طرر لیانا چرخوند
میگه نه؟تکین ول کن این حرفا روتکین با اخم گفت
اصال چه معنی میده بیام خواستگاری زن خودم؟ عقدت میکنم .یک جوریبه مامان بابات بگو .باید کنار بیان باهاش
لیانا نگران گفت
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تکین چی میگی؟من چی بگم به مامان بابام؟بگم دور از چ شم شما صیغهشدم؟تکین راهم میدن دیگه تو خونه؟
تکین با اخم به رو به روش خیره بود
من نمیدونم،یک کاریش بکنلیانا نالید
تکینمن زن دارم ،اونوقت باید هر شب و هر روز تنها باشم؟درک کن شرایطوتکین عصبی بود
درک کردم  ،یک ماهه همینجوری سر کردم .روزی دو ساعت دیدمت،دیگهاینجوری نمیتونم
من نمیتونم وایسم تو روشون بگم شوهر کردمتکین داد زد
د خب میخواستی نکنی .میخواستی نگی بیا منو بگیرلیانا با بغض گفت
اینقدر اینو نزن تو سر من،میخواستمت که گفتم باهام باشحاال که خواسددتی،حاال که قبول کردم،حاال که خواسددتمت،باید یک کاریبکنی پیش هم باشیم .نه تو اون سر دنیا من اینور...
"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 بهسایه نداشتم ،هر شب تو بغلم میخوابید
لیانا با حرص و صدای بلند گفت
اسم اونو جلوی من نیار تکین .انقدر سایه سایه نکنتکین ماشین رو پارک کرد
صداتو برای من باال نبراز ماشین پیاده شد .لیانا همینطور حرص میخورد که گوشیش زنگ خورد
بله مامان؟کجایی؟مامان برمیگردم دیگه،چیکار به من دارین؟بخوابین شما میامیعنی چی؟کی میای؟پیاده شده یک چیزی بگیره .داره میاد،منم میام دیگهزود بیا ،یونس منتظرهمیام،خداحافظلیانا گوشی رو قطع کرد .تکین دروباز کرد و لیوان بزرگ فالوده طالبی رو گرفت
سمت لیانا .لیانا با قهر گفت
نمیخورمحوصله ی ناز کشیدن ندارم لیانالیانا پشت چشمی نازک کرد و لیوان رو از دست تکینگرفت
تکین ماشین رو روشن کرد
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من نمیتونم اینهمه بخورمبخور،بقیه اش رو من میخورمدهنی میشهتکین 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 لواسونلیانا شکالتی دهنش گذاشت و با ملچ مولوچ گفت
حاال یا میان اینجا یا ما میریم اونجا،یک جوری میبینیش،غمباد نگیرنازی همونطور که بستنیش رو لیس میزد ،رو به لیانا کرد
کی میاد اینجا؟داداش کیو میبینه؟کافی بود لیانا لو بده الیاس میخواد یسنا رو ببینه تا همه ی شهر خبردار شن
هیچکیداداش هیچکیو میخواد ببینه؟لیانا با خنده گفت
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آره عاشددقش شددده،انقدر خوشددگله .موهاشددو از دو طرر می بافه میندازه روشونه 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 پس به یسددنا بگم،بهم گفت هروقت داداش از یک دختر حرر زد  ،بهشبگم.
الیاس صار نشست
چی؟نازی به بستنیش نگاه کرد .لیسش زد
یسنا چی گفت بهت نازی؟اوم...یک دونه لواشک و دوتا پاستیل بخر براملیانا بلند خندید
باق میگیرهالیاس با حرص گفت
میگیرم برات،بگو چی گفتنمیخوام ،بداخالقیالیاس به زور لبخند زد و با حرص گفت
نه عزیزم ،من کجا بداخالقم .ببین چه مهربونم ؛بگو چی گفت یسنا بهتو زیر لب زمزمه کرد
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خبرتلیانا با خنده و حرص نگاهش کرد
الیاس!خب نمیگهتا دوازده باید باهاش سر کنی مامان اینا بیان .من شب نمیام ،زیبا گفته پیششبمونم .دعوا راه ننداز
الیاس نالید
منو با این عجوزه تنها نذاریدگوشی لیانا زنگ خورد،حاضر بود .بلند شد
یک کارتون بذار ببینه .خودتم بشین پای لبتاپ من .غذا هم سفارش بدین یهپیتزایی ،چیزی
نازی با جیه گفت
پیتزا! یک دونه ام پانیچیلیانا خندید
یه پاچینی ام بگیرپیک داره؟آره فکر کنم داره،پول کنار تلویزیونه ،من رفتم .خدافظلیانا 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،عالیتکین استارت زد
بچه ها آروم بودن؟آره،میتونن با هم سر کننناهار بگیرم براشون؟نه سفارش میدنتکین راه افتاد سمت خونه
×××××

تکین با شنیدن صدای گریه ای چشم باز کرد .به کنارش نگاه کرد،لیانا نبود.
بلند شد و لباس پوشید
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.
تو اون حا لت ،خ نده اش گرف ته بود از دسدددت تکین .تخم مرغ رو خودش
سوزونده بود و از لیانا طلبکار بود
هیچی تو این یخچال وا مونده نیست .پس من چی میخورم تو این خونه؟لیانا با بغض گفت
همین دوتا تخم مرغم سوزوندی .من گرسنمهتکین کالفه بود،نگران لیانا بود .نمیتونست سوسیس کالباس بذاره جلوش
پاشو آماده شو ببرمت جیگرکی ،بعدم دکتردکتر نمیخوام،خوبم .گرسنمهخب پاشو دیگه،منم گرسنمهنمیتونم پاشم آماده شم .جون ندارمتکین سیگاری آتیش زد،کالفه بود؛خیلی .دود غلیظ سیگارش رو بیرون داد و
با حرص گفت
چه معنی میده شیش صبح همه ی مغازه ها بسته باشن؟لیانا ناله کرد
تکین درد دارمتکین دا شت دیوونه می شد .طاقت ندا شت لیانا رو اینجوری ببینه،نمیتون ست
بهش قرص بده،شکمش خالی بود
-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 بودسیر شدی؟لب گزید و زیر دلش رو فشرد
آرهتکین نگران نگاهی بهش انداخت
میخوای بگم بازم بیاره؟نه دیگه حالم بد میشهتکین قرص رو از جیبش در آورد و با لیوان آبی به سمت لیانا گرفت
یکیش رو بخورلیانا بدون اینکه بپرسه چی ه ست،ا سمش چیه،از کجا میگی فایده داره،قرص
رو گرفت و یکی خورد .حاضر بود هر کاری کنه تا دردش کم شه
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
شد و استارت زد
برم دکتر؟لیانا لب گزید
خوب میشمتکین بی اختیار گفت
سایه دو روزی بیحال بودلیانا با حرص گفت
اون اداش بوده،ناز میکرده×××××

لیانا با صدددای زنگ گوشددیش ،چشددم باز کرد .نمیخواسددت بلند شدده،محل
نذاشت؛
باز زنگ خورد،گو شهاش رو گرفت و چ شم ب ست .زنگ قطع شد و دوباره از
اول.
به سختی بلند شد و دنبال گو شیش گ شت .گو شه ی اتاق پیداش کرد .تکین
زنگ زده بود؛باز گوشی تو دستش لرزید .رد تماس داد و باز گوشی به صدا در
اومد  .با حرص جواب داد
بفرماییدتکین از اونور خط عصبی گفت
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کجایی تو یک ساعته دارم زنگ میزنملیانا از درد اخم کرد،پوزخندی زد و گفت
جلستون تموم شد؟از لحظه ای که تموم شد یک ریز دارم زنگ میزنمآخ منمعذرت میخوام .عذاب وجدان داشتین؟تکین حرص خورد از طرز حرر زدن لیانا
چته تو؟این چرت و پرتا چیه میگی؟میخوام برم .کاری نداری؟تکین عصبی گفت
پاشو بیا درو باز کنچی؟جلوی درم ،بیا بازش کنلیانا 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 بروباز کن دروتکین میترسم،برو .خواهش میکنممنتظرم یکدفعه میرسن-گفتی تا آخر شب لواسونن

wWw.Roman4u.iR

204

از خودمگفتم،خبر ازشونندارمباز کن درو لیانا  ،من این چیزا حالیم نیستتکینیک ساعته منو جلوی در کاشتی ،هیچی بهت نگفتم،عصبانیم نکنمیترسمداری میای درو باز کنی دیگه؟لیانا نالید
سختمه راه برم .درد دارمنذاشتی ببرمت دکتر،لج کردیگوشددی رو قطع کرد ،ولی از جلوی در تکون نخورد .لیانا به سددختی راه افتاد.
دلش پر میکشید برای تکینش
از آیفن به نیم رخ اخموی تکین ن گاه کرد و ضددعف کرد براش .گوشددی رو
برداشت و آروم صداش کرد
تکین؟تکین گوش تیز کرد ،ولی رو برنگردوند،لیانا در رو باز کرد و به سددمت اتاقش
رفت .دو ست ندا شت با اون لبا سهای تو خونه ای صورتی جلوی تکین با شه
.صدای در خونه رو شنید .تکین اومده بود تو
لیانالیانا در کمدش رو باز کرد ،تکین از سروصدا حدس زد لیانا کجاست .در اتاق
رو باز کرد ،لیانا برنگشددت .تکین با پشددت پاش در رو بسددت و به سددمتش
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رفت .از پ شت سر بغلش کرد و گونه اش رو ب*و* سید .بوی عطرش م شام
لیانا رو پر کرد
سالم خانومملیانا سرد سالم کرد
تکین اخم کرد از این سردی .همینجوری هم خیلی باهاش راه اومده بود
بهتری؟لیانا از بغل تکین بیرون اومد
نهروی تخت نشست .به دیوار تکیه داد،تکین به سمتش رفت
پاشو ببرمت دکترلیانا با اخم رو گرفت
نمیخوامتکین بلد نبود ناز بکشه،عصبی شد
یعنی چی نمیخوام؟با کی لج میکنی؟با هر تکونی که میخوری صددورتت ازدرد تو هم میشه
خوبم .توام الزم نبود خودتو به زحمت بندازیرو تخت پشت به تکین دراز کشید و به دیوار زل زد
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 نیستتکین اخم کرد از لرزش صدای لیانا
بغض کردی برای چیلیانا جواب نداد،تکین عصبی پرسید
همین که من رفتم شرکت ،انقدر بدت اومده و ناراحتی؟لیانا برگ شت سمتش .انقدر یکدفعه ای که کمرش تیر ک شید .صورتش از درد
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
همین؟منو تو این حال ول کردی رفتی شددرکت ،االنم یک جوری برخوردمیکنی انگار هیچی نشده
تکین هیچی نگفت .میخواست لیانا خودش رو خالی کنه
اگر شددرکت نکردن تو اون جلسدده باعث میشددد شددرکتت نابود شدده هم نبایدمیرفتی
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تکین بی منطقی لیانا رو نادیده گرفت و هم چنان کمرش رو ما ساژ داد .ا شک
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
خیلی خب،خیلی خب ،آروم باشعذر 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 بودملیانا؟جانمبه همین راحتی با ح ضورش اع صاب ضعیف شده ی لیانا رو تقویت کرد .با
آغوشش ذهن بهم ریخته اش رو آروم کرد .گریه و قهرش رو تموم کرد
حرر بزنچرا 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 بیرونخیلی خب حاال ،یکم حرر نزن ؛ آروم بگیرخودت گفتی حرر بزنیک حرفی که بهم آرامش بده .نه این گیرای مسخره ی زنونهلیانا خودش رو عقب کشید
پس حساسیت تو به رژ سرخ منم همینه،گیر مسخره ی مردونهتکین دست از ماساژ کمر لیانا برنداشت؛
اخم کرد
 راه نرو رو اعصابم،بچه نشولیانا با اخم گفت
بچه نیستم،دلم نمیخواد با این وضع دخترا بهت زل بزننلیانا 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
گذاشت روی کمرش .تکین نفسش رو پر صدا بیرون داد.
دستهای تکین دورش پیچید و صدای بم و آرومش به گوش لیانا رسید
لیانا بگو به مامان بابات .باید بیای پیش مندقیقا 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
برگشتنالیاس با دادهاش خونه رو روی سرش گذاشته بود
لیانا...لیانالیانا از اتاق بیرون رفت
کجایی تو؟حاضددر شددو با یحیی اومدیم دنبالت .مامان سددرمو خورد اینقدرلیانا ،لیانا گفت
عرق سردی روی کمر لیانا نشسته بود
 من که گفتم نمیام،دو روز خواستم تو خونه تنها باشم استراحت کنماالیاس به طرر اتاق لیانا راه افتاد
من دست خالی برگردم مامان ذبحم میکنهلیانا دنبال الیاس دویید
الیاسالیاس 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
لیانالیانا نفس ک شیدن رو یادش رفته بود .الیاس به خودش اومد .سنش کم بود اما
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 میکنیالیاس لبریز از خشم بود .اومد چیزی بگه که تکین ریلکس گفت
شوهرشمالیاس گیج شدددده بود .جرات دعوا کردن و بزن بزن با این مرد قد بلند و چهار
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 پیشتکین نگران به صورت رنگ پریده ی لیانا نگاه کرد
محرمیملیانا اشک ریخت

ً
ً ً
یواشکیه اما حالله،شوهرمه؛ قانونا،عرفا،شرعاالیاس گیج گفت
لیانا چیکار کردی؟تکین جواب داد
توضیح داد که؛ شوهر کردهالیاس اخم کرد.
تو کی هستی؟اخم تکین صد برابر اخم الیاس بود
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تو نه  ،شما!الیاس از جدیت لحن تکین و برق چشددمهاش جا خورد .نمیتونسددت با تکین
مقابله کنه،رو به لیانا کرد
میفهمی چه غلطی کردی؟جلوی دهن منو بب ندی ،با با رو میخوای چی کارکنی؟
لیانا بی رمق روی زمین نشست
خودش وکالت دادالیاس با نفرت گفت
سوت استفاده کردی از اعتمادشترس 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 میخوایایراد دربیاری؟
از پنهونی بودنش؛ اگر ریگی به کفشت نیست چرا نیومدی خواستگاریش؟تکین عصبی الیاس رو به عقب هول داد
اونش به تو ربطی ندارهلیانا بلند شد
-تکین
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الیاس سری از تا سف برای لیانا تکون داد .چیکار میتون ست بکنه؟پیش تکین
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
کنه؟اصال جرات دخالت داشت با این حسابی که از مرد روبه روش میبرد؟
به صورت اشکی لیانا نگاه کرد و با تاسف گفت
فکر نمیکردم همچین آدمی باشیلیانا اشک ریخت
مگه چیکار کردم؟الیاس از کنار لیانا گذشت و آروم گفت
ازت بدم اومدلیانا بغضددش شددکسددت .الیاس از اتاق بیرون رفت و لیانا به دنبالش .با گریه
صداش کرد
الیاسالیاس کفش پوشدید .نگاهی به کفش چرم تکین انداخت جلوی در با نفرت به
لیانا نگاه کرد .لیانا التماس کرد
الیاس بین خودمون بمونهالیاس 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
نوازش کرد و آروم زمزمه کرد
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نترس،نترس لیانا به کسددی نمیگه .اگرم بگه کسددی کاری نمیتونه بکنه .تو زنمنی .نمیذارم کسی تو رو ازم بگیره
لیانا گریه کرد
خونوادم تکینکنار میان .مجبورن .هیچکس بچه اش رو ول نمیکنهحقیقت 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
لبا سش رو منظم کرد تا روی کبودی گردنش رو بپو شونه .همه متفرق شدن و
لیانا م شغول گذا شتن ظرفها تو ما شین ظرر شویی شد؛ رو شنش کرد و از
آشپزخونه رفت بیرون .ساعت دوازده بود،دست نازی رو گرفت
مامان من نازی رو میخوابونم ،بعدم میرم اتاقم بخوابم .صدام نکنین×××××

پتوی صورتی رنگ نازی رو روش کشید
آبجی؟جونمآبجی ،داداش چرا اینقد بداخالق شده؟-نه بداخالقی نکرد که
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چرا،تو که نبودی!برای ناهار که اومد دنبالت و برگ شت،بعدش حتی با ی سنامدوا کرد .منم میخواستم برم پیشش ترسیدم
لیانا لب گزید و موهای نازی رو نوازش کرد
خوب میشه حاالنمیخوام،من دیگه دوسش ندارم .باهاشم قهرملیانا اخم مصنوعی ای کرد
ا نازی!این چه حرفیه؟یسنا داش گریه میکرد .میگف داداش سرش داد زدهحاال الیاس با یسنا صحبت میکنه با هم دوست میشن .توام با داداش دوستمیشی .قهر کار خوبی نیست
نمیخوام باهاش قهرم .حتی اگر چیپسم بخره بازم قهرملیانا گونه ی نازی رو ب*و*سید
حاال بخواب .بعدا حرر میزنیمنازی 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 .
بهش زنگ زد .تکین روی مبل نشسته بود و به تلویزیون خیره بود ،ولی فکرش
جای دیگه ای بود.خاکسددتر سددیگارش رو تو جاسددیگاری تکوند که گوشددیش
زنگ خورد .بالفاصله جواب داد
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لیانا؟سالم عزیزمخوبی؟لیانا پتو رو روش کشید .به پهلو شد
خوبمدرد نداری؟کمتکین پک عمیقی به سیگار زد و پرسید
کار که نکردی؟نه به اون صورتدود سیگارش رو بیرون داد
از الیاس چه خبر؟سرسنگینهتکین دلداریش داد.
حل میشه،اینجوری نمیمونهلیانا نفسش رو بیرون داد
خداکنه ،تو خوبی؟بد نیستمقلبت درد نمیکنه؟شب قبل با ایجاد اون موقعیت خاص بین شون،تکین با یاداوری کارهای سایه
چنان قلبش تیر کشددیده بود که برای چند لحظه نفسددش رفت و انگار فلجش
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کرد .تکوننمیخورد و جرات نداشددت نفس بکشدده که نکنه دوباره اونطور تیر
بکشه
تکین کوتاه جواب داد
اصالتا حاال اینجوری شده بودی؟تکین پک دیگه ای کشید و بیخیال گفت
چند باری آرهکی؟تو زندانلیانا نگران پرسید
سر چی؟هر بار اون روزها رو به یادمیارم اونم اینقدر دقیق،حالم بد میشهلیانا زیر لب زمزمه کرد"بمیرم"
تکین شنید،چیزی نگفت
دکتر رفتی؟نیازی نیستمن نگرانم .میترسم دوباره اینجوری بشیبحث رو عوض کن لیانا-تکین
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تکین سددیگارش رو از روی لبش برداشدددت و دودش رو بیرون داد .جوابی به
تکین گفتن لیانا نداد .منتظر تغییر بحث بود .سرش رو به مبل تکیه داد
دیشب این موقع تو بغلت خواب بودمباز هم تکین حرفی نداشت
تکین؟زمزمه کرد
جانمهستی؟میشنوی صدامو؟گوش میدمدلم میخواد پیشت باشمتکین برای اذیت کردن لیانا گفت
شب پیش من موندن خطر دارهلیانا زمزمه کرد
این خطر کردن و عواقبش رو دوست دارم آقا تکینتکین لبخند محوی زد
کیو بغل کنم،حاال که نیستی؟اگر میشد بهشون بگم تا حاال هزار بار گفته بودم،نمیتونمتکراریه حرفاتمیام عزیزم،میام پیشت .همیشه که اینجوری نمیمونهحرفای منو به خودم تحویل میدی؟لیانا چیزی نگفت
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خیالم راحت باشه کمرت درد نمیکنه؟کمرم نه،فقط...فقط؟دلم،اونماینقدر کمکهگفتن ندارهفردا میبینمتنمیدونم بشه یا نهتکین اخم کرد
من این حرفا حالیم نیست؛فردا میبینمتلیانا لبخند زد به زورگویی تکین،چرا تلخی های این مرد اینقدر براش شددیرین
بود؟میشد اسمش رو گذاشت معجزه ی عشق؟
فردا دادگاه دارمموکلت زنه دیگه؟آره،خیالت راحتچه ساعتی بیام دنبالت؟شاید نشها؟اصال تو با این حالت خیلی بیخود میخوای بری دادگاهتکین جان!شغلمه!پس ساعت چند بیام دنبالت؟پنج تمومه .قبل نه باید خونه باشم-تنظیم میکنم

در یای اضطراب

219

میخوای بری بخوابی تکین؟نه ،حرر بزنیملیانا ذوق کرد
×××××

لیانا لبخند خاصی زد،دست به سینه نشست و گفت
چرا عزیزم .میدونمزیبا خشکش زد و بهت زده گفت
میدونی؟لیانا چشمک زد
راس میگی،خوب بودزیبا 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
ا صال باهاش بودم که برای همی شه دیگه زنش بمونم،که ک سی نتونه منو ازشجدا کنه
زیبا دستی به صورتش کشید
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لیانا،عزیزم،من بخاطر خودت میگم .ریسک کردی رو آینده اتلیانا 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
میبود ولی لیانا با ترس،ترس از دست دادنش،ترس نداشتنش
چیکار میخوای بکنی حاال؟لیانا با بغض گفت
شددده بچه دار میشددم ،ولی طعم دوریشددو نمیچشددم .حامله باشددم دیگه بابامنمیتونه بگه نه
زیبا گنگ به لیانا خیره بود .به کل عقلش رو از دسددت داده بود و دو دسددتی به
عشق تکین چسبیده بود
لیانا مگه همه چی باباته؟از کجا اینقدر مطمئنی بعد این شددش ماه تکین بیادخوا ستگاریت؟ا صال خوا ستگاری هیچی،از کجا میدونی بازم بخوادت ،شده
پنهونی عقدت کنه،از کجا معلوم جا نزنه
لیانا اشک ریخت .گوشش رو گرفت و با گریه گفت
بسه زیبا،بسه .نمیخوام بشنومزیبا بغلش کرد .با تکین برخوردی ندا شت و خیلی نمی شناختش .میتر سید از
آینده ی صمیمی ترین رفیقش که مثل خواهر دوستش داشت
لیانا هق زد
تکین اینجوری نیسدددت،تکین جا نمیزنه .دوسددتم داره .من مطمئنم،خودشگفت
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ولی نگفته بود .هیچ وقت انقدر واضح به زبون نیاورده بود
زیبا کمرش رو نوازش کرد
باشه .باشه لیانا .آروم باش عزیزمچرا ولم کنه؟مگه چیکار کردم؟مگه زن بدی بودم براش تو این مدت؟تکینهم منو میخواد،من مطمئنم
زیبا پشیمون از حرفایی که زده بود ،موهای لیانا رو ب*و*سید
لیانا .لیانا گریه نکن ؛نه ولت نمیکنه .دو ستت داره ،کسی اجبارش نکرده بودکه 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...نه نیست،نیست،دوستم دارهصدای مامان زیبا از پایین بلند شد
زیبا...زیبا مامان ،آقا صدرا اومده  ،کارت دارهزیبا بلند شد
تکین همراه صدرا اومده بود دنبال لیانا،
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لیانا بیمعطلی حا ضر شد .دلش پر میزد برای تکین ولی یک جورایی ته دلش
خالی شده بود .شالش رو بی قید رو سرش انداخت و کیفش رو بردا شت و
رفت پایین.
دم در خداحافظی مختصری کرد و سوار ماشین شد .عطر تلخ تکین مشامش
رو قلقلک داد
جواب سالم تکین رو داد،صداش گرفته بود .تکین به سمتش چرخید
ببینمتلیانا دماغش رو باال کشید
چرا راه نمی افتی؟به من نگاه کن لیانالیانا سر بلند کرد .تکین با اخم به چ شم های سرخش نگاه کرد و راه افتاد .با
سرعت میروند
برای چی گریه کردی؟مهم نیستتکین چیزی نگفت و به سمت خونه اش روند
تکین من باید برم خونهتکین هیچی نگفت
تکین نمیشه بیرون باشمتکین اهمیتی نداد
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×××××

در رو بست .کتش رو روی مبل پرت کرد .لیانا اومد از کنارش رد شه که تکین
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
هیچیتکین داشت عصبانی میشد
سه بار پرسیدم جواب ندادی؛ جواب میخوام ازت،عین آدملیانا بدش اومد،حساس تر شده بود
اینجوری با من حرر نزن تکینتکین جلو تر رفت ،فاصله ای بین آغوشش و بدن ظریف لیانا نبود
لیانا چته؟چیزیم نیستزیبا چیزی گفته؟لیانا بغض کرد
نهتکین با اخم گفت
به من دروغ نگو لیانالیانا 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؟لیانا خودش رو انداخت تو بغل تکین و پیرهنش رو چنگ زد و با گریه گفت
نه تکین،تکین میمیرم،نمیتونمغرورش رو زیر پاش گذاشت و التماس کرد
تکین ولم نکنتکین 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 دوسددتتندارم؟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
 این چرت و پر تا رو کی تو سدددرت کرده؟من میتونم و لت کنم؟من اگرمیخواسددتم ولت کنم چپ و راسدددت میگفتم به خانواده ات بگو جریانو؟اگر
نمیخواستمت اینقدر باهات نرم بودم؟
موهای لیانا رو ب*و*سید
لیانا من هیچ کارمو هیچ وقت توجیه نمیکنم،هر وقت که خواستی هر سوالیکه پرسددیدی رو جواب دادم .االن دارمتوضددیح میدم،ببین تفاوتت رو با بقیه تو
زندگی من
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
تموم کن این خزعبالتو .بس کناشک 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 خانومملیانا چ شم ب ست و لبخندی از سر آرامش زد ،به و سعت شیرینی این جمله.
تکین لبخند لیانا رو ب*و* سید و نفس راحتی ک شید از آروم کردن دل بی قرار
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
نمیتونمبادکنکارو باد کنم،از نفس افتادمبه اتاقش رفت ؛ دوش گرفت.
لباس شدیکی پوشدید و شدال سدورمه ای نازکی روی سدرش انداخت ؛ فقط به
خاطر تکین!
یادش افتاد ،گوشیش رو برداشت .کلی تماس از د ست رفته داشت .خواست
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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مهمونها که اومدن ،یسنا به الیاس زنگ زد و برگشتن .قبل از ورود نازی چراغها
رو خاموش کردن و لح ظه ورودش با جیه و کف و برر شدددادی حسدددابی
غافلگیرش کردن .نازی از ذوقی که کرده بود مر تب باال پایین میپر ید و
میخندید .بدون اینکه شددمعش رو فوت کنه سددراغ کادوهاش رفت .هر چی
شیرین و لیانا گفتن شمع فوت کن ،محل نذا شت .همه ی کادوهاش رو باز
کرد و کادوی الیاس رو از بغلش جدا نکرد .خرس بزرگ کرمی رنگ که قدش
دو برابر قد نازی بود .کادوی لیانا یه کیف بزرگ صورتی بود ،حاوی چند دست
لباس دخترونه.
گوشی الیاس زنگ خورد،از جمع فاصله گرفت .شماره ناشناس بود
بله؟تکین نگران گفت
لیانا کجاست؟بله؟تکینم .لیانا کجاست؟الیاس متعجب گفت
به خودش زنگ بزنینتذکر اون روز تکین درباره ی لحن صحبتش کار ساز بود" ،تو نه شما"
جواب نمیده .کجاست؟-هست،سالمه
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تکین نفس راحتی ک شید و اهمیتی به نیش کالم الیاس نداد .منتظر شد الیاس
گوشددی رو به لیانا برسددونه .الیاس لیانا رو از جمع بیرون کشددید .گوشددی رو به
سمتش گرفت .لیانا متعجب گفت
کیه؟صدای لیانا و خصوصا سروصدای مهمونی و خنده ضعیف شده ی دو سه پسر
توگوش تکین پیچید
الیاس پوزخند زد
شوهرتلیانا با تعجب گو شی رو گرفت .الیاس از کنار لیانا رد شد و به جمع برگ شت
.لیانا به حیاط رفت
الو؟کجایی لیانا؟تکین...عزیزم!من واقعا معذرت میخوامتکین با عصبانیت تکرار کرد
لیانا کجایی؟خونمونماین سروصداها چیه؟تولد نازیهتکین 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؟آرهبا حساسیت خاصی گفت
چی پوشیدی لیانا؟لیانا لب گزید .شلوارش فوق العاده جذب بود!
شلوار و لباس .لباسم حریره،گشادهرژ سرخ که نزدی؟نزدمتکین چشم بست،خسته بود
کجایی تکین؟شرکتلیانا با تعجب گفت
هنوز شرکتی؟خیلی کار داشتمتنهایی دیگه؟منشیت که نموندهتکین چنگی تو موهاش زد،هر دو بهم جوابپس میدادن
نموندهصدات 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 میارهنهسیگارچی؟معموال با این دوتا خستگیت در میرهنه جدیداپس چیکار میکنی تازگیا؟با زنم خستگی در میکنمخوشی خاصی زیر پوست لیانا دوید
میای اینجا؟بیام،میتونی بیای دم در؟لیانا خوشحال گفت
یک کاریش میکنم،بیا ببینمتتکین زمزمه کرد
منتظر باش خانوممگو شی رو قطع کرد و لیانا با انرژی م ضاعفی به خونه برگ شت .این بار زیبا رو
هم بین جمعیت دید .سالم و احوال پرسی کرد
زیبا با خنده گفت
این شال سر،جدیده!؟ از این کارا نمیکردی-تکین حساسه

در یای اضطراب

231

االن که اینجا نیستنباشه،من که میدونم براش مهمهزیبا لبخند زد .با چشم و ابروش به کسی اشاره کرد و گفت
بدجوری نگات میکنهلیانا محل نذاشت .زیبا با خنده گفت
البد برای پسری،داداشی،کسی لقمه گرفتهلیانا اخم کرد
زیبا ،تو که میدونی وضعیت منو .این چه حرفیه میزنیزیبا با مسخره بازی و خنده جمعش کرد
باید مراقب قلمرو شیر عاشق پیشه باشم،حواسمنبود!گوشی لیانا زنگ خورد .تکین بود
به ،حالل زاده!اگر کسی کارم داشت یک جوری بپیچونشیک روپوش از کمدش کشید بیرون و به سمت تکین پرواز کرد.
تقریبا در رو بهمکوبید و با سروصدا سالم کرد
سالم بر مرد جذاب منتکین از "من" آخرش خوشددش اومد .اسددتارت زد،ریسدددک بود اگر همونجا
میموند .امکان داشت کسی ببیندشون
چه انرژیی!لیانا با ناز گفت
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همسرمو دیدم،انرژی نداشته باشم؟همسر؟همسرت،االن باید بره خونه ای که همسرش اونجا نیست.لیانا خندید
بیام پیشش؟تکین ما شین رو گو شه ی دنجی پارک کرد ،خیلی دور ن شده بود .سرش رو به
پشتی صندلی تکیه داد
بیالیانا خم شد ،تکین ذره ذره خستگی از تنش بیرون رفت
تکین خسته گفت
سرم درد میکنهقرص خوردی؟نهکم خوابیدی؟آرهسیگار کشیدی؟نهقهوه بود شرکت بخوری؟عادت داری بهشنهبری خونه میخوابی؟-آره
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لیانا لبش رو تر کرد و با لحن خاصی پرسید
منو دوست داری؟تکین چیزی نگفت .همون یک باری هم که به عالقه اش اعترار کرده بود تا
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
خو شش اومد ؛ ولی فقط برای خودش  ،نه مردای غریبه ی تو مهمونی .با اخم
گفت
نهلیانا وا رفت
زشت شدم؟تکین ماشین رو روشن کرد
یک چیزایی رو یادت رفتهلیانا 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 بدیمگه نمیدم؟تکین با حرص گفت
من گفتم خودتو خوشددگل کن برای چشددم هرزه ی یک مرد دیگه؟من گفتماندامتو 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.
مرد غیرتی میخواست و حاال یک غیرتی دو آتیشه شوهرش بود!
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
یکی دو تا مرد معذب شده بود .با انگشتهاش بازی کرد و نجوا کرد
نه،نگفتیتکین 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
توجه نسبت به منشی ،به طرر اتاق تکین رفت و بدون اجازه در رو باز کرد.
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تکین با اخم برگشت و لیانا رو دید .منشی پشت سر لیانا در رو باز کرد که عذر
بیاره برای تکین،در تقریبا کوبیده شد به کمر لیانا .جعبه ی شیرینی از د ستش
ول شد و از درد ناله کرد .منشی تا اومد حرفی بزنه تکین داد زد
گمشو بیرون حکیمیدر 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
خوبمتکین با اخم پرسید
به چی میخندی؟لیانا به در اشاره کرد و با خنده گفت
زهره ی من ترکید،اون بیچاره که سکته کردتکین 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 بگمتکین روی مبل نشست و دستش رو پشت سر لیانا گذاشت
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خب؟لیانا شال گردن بافتش رو شل کرد؛ شال سرش هم همینطور .یک شیرینی
خامه ای برداشددت و شددیرینی رو جلوی دهن تکین گرفت و یک کم به لبش
مالید
یک کم بخور تا بگمتکین سرش رو عقب کشید
من از این مسخره بازیها خوشم نمیادلیانا خندید .تکین اصال اهل این چیزا نبود .لیانا اصرار کرد
یک کم .خواهش میکنمتکین 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 دوستدارم
تکین صورتش رو تو هم کرد
من اصال از شیرینی خوشم نمیادلیانا با خنده گفت
شرمنده جناب رئیساینا برای چیه حاال؟لیانا با هیجان گفت
-موفق شدم
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تکین ابرو باال داد و لیانا توضیح داد
تو این پرو نده آخری که دسددتم بود ؛ باالخره ثا بت کردم دزدی کار موکلمنبوده ،براش پاپوش درست کردن  .نمیدونی چقدر خوشحالم
تکین بی اهمیت نسبت به موفقیت لیانا پرسید
مرد بود؟لیانا بیخیال گفت
آرهبا یاد اوری  ،چهره اش یک جوری شد
وویی .نمیدونی چه چشمایی دارهتکین ابرو باال داد
چشددماش سددبز روشددنه،بینیش! بینیش عملیه .اینقدر از مرد بینی عملی بدممیاد.
لیانا چیزی از طرز نگاه مرد نگفت و ادامه داد
ابروهاشم برداشته،تحفهتکین با اخم گفت
همینجوری که تو به اون زل زدی و ریز ریز مشخصاتشو تو ذهنت ثبت کردیاونم بهت خیره شد؟
لیانا آب دهنشرو قورت داد
حلقه ام دستم بودتکین چ شم غره ی وح شتناکی به لیانا رفت و چیزی نگفت .لیانا چند ثانیه ای
همونطور کنار تکین نشسته بود،بی حرر .تکین سرش رو به مبل تکیه داد .نیم
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ساعت بعد جل سه دا شت .لیانا دلش ضعف رفت برای گردن ک شیده شده ی
تکین ؛ با انگشتش گردن تکین رو لمس کرد و فرو رفت تو آغوشش .به محض
اینکه لیانا عقب کشید تکینبا جدیتگفت
دیگه وکالت مردا رو قبول نمیکنی لیانالیانا جا خورد و با بهت گفت
چی؟تکین خودش رو تکون داد که لیانا مجبور شد به طرفش بچرخه
تکین چی میگی؟تکین کیف لیانا رو به دستش داد
جلسه دارمبه لیانا برخورد
داری بیرونم میکنی؟تکین گوشه ی پیشونیش رو خاروند.
برو شب میام دنبالتتکینتکین شماره ی داخلی منشی رو گرفت
بیا اتاقمتلفن 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 بدهبه طرر لیانا رفت .با صدای آرومی گفت
از دیشب تا حاال ذهنم مشغول این جلسه ست ،دلگیر نباش ،فعالیک 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
××××

دسددتش رو دور فنجون قهوه اش ق فل کرد؛ از تکین دلخور بود .ظهر که
اونجوری زد تو ذوقش،حاال هم نمیذاشددت چیزی که دلش میخواد رو بخوره.
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 میخوریلیانا جلوی لبخندش رو گرفت
خوبهتکین به جلو خم شد و سعی کرد صداش آروم باشه
چته اینکارارو میکنی؟کاری نمیکنمتکین 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؟توضیح دادم،فکرم مشغول جلسه بودآهان پس جلسه از من مهمترهتکین 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 ندارمتکین نگاهی به اطرار انداخت و بیخیال نسددبت به حسددداسددیت لیانا روی
اندامش گفت
داری چاق میشیلیانا با حرص گفت
خیلیم اندامم خوبهحاال مراقب باشی به کجا برمیخوره؟من اینجوری خوشددم نمیاد .نمیخوام به زور تو نخورم .این دقیقا همون کاریهکه صدرا با زیبا میکنه
زیبا که هیکلش خوبهچشمهای 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
میکرد؟تا خواسدددت نگاهش رو برداره ،جانان لیانا رو دید؛ نگاهی به تکین
انداخت و دوباره با اخم به لیانا خیره شدددد .لیانا حس کرد قلبش نمیزنه؛ آب
دهنش رو به سددختی قورت داد .اگر جانان برای خنک کردن دلش چیزی به
خانواده ی لیانا میگفت...
رنگش پر یده بود،تکین از تغییر حالت لیانا متعجب شدددد و رد نگاهش رو
گرفت،به جانان رسید!
اخم کرد .جانان رو نمیشناخت ولی از ارتباط بی کالم بین شون خوشش نیومده
بود .به طرر لیانا برگشت
این کیه؟لیانا با صدای لرزونی نالید
بدبخت شدمتکین با اخم گفت
چی میگی؟این کیه؟لیانا دستی به صورتش کشید .جانان نگاهش رو از روی لیانا برداشت و سراغ
میزی رفت که رفیقش پشتش نشسته بود
خواستگارماخم تکین بیشتر شد
خب؟-ردش کردم .آخرین خواستگاری که تا بله برون پیش رفت
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البته آخریش که تکین بود،با یک کم تفاوت .از تکین خواسددتگاری شدددده
بود؛تکین خوا ستگاری نکرد،که اگر میدون ست پدر لیانا پ سش نمیزنه،ق صد
داشت اینکار رو انجام بده .تکین با خشم گفت
همون عوضی ای که پا از گلیمش درازتر کرد؟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 کنتکین توجهی نشدون نداد و خواسدت به سدمت میزشدون بره که لیانا با التماس
گفت
تکین  ،خواهش میکنم .نمیخوام بی شتر رو دنده ی لج بیفته؛ میتر سم چیزیبگه به خانوادم
جانان نگاه گرفت ازشون و خودش رو آماده کرده بود برای موقعیت منا سب! پا
پس نمیکشید ،حداقل باید زهرش رو به لیانا میریخت.
لیانا تو ما شین ن ش ست و بازوهاش رو بغل کرد .تکین نگاهی بهش انداخت و
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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تکین آرنجش رو به در تکیه داده بود و پ شت انگ شت ا شاره اش روی لبش بود
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؟نمیذارهاز 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
بیکار نیست خبرچینی تو رو بکنهلیانا 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
یواشکی؟چند بار میخواست بره همه چی رو بذاره کف دست یونس تا با خیال
راحت زنش رو ببره خونه ی خودش،اما فقط به خاطر دل لیانا کوتاه اومد
بخوابلیانا 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
.آب دهنش رو به سختی قورت داد و ناباور گفت
خواستگار؟شیرین همونطور که لیست پروپیمونی برای یونس مینوشت تا خرید کنه گفت
آره دیگه .چته اینجوری منو نگاه میکنی؟م من...پسر خواهر زنداییتهما که اصال با اونا ارتباط نداریم نداریم  ،ولی زندای یت تو جشددن تولد نازی دید تت .دیده نه ان گار فرقکردی،آب زیر پوسدد تت رف ته  .چه م یدونم .از اول مجلسددم با کیف ن گات
میکرد،حاالهم دارن میان خواستگاری برای خواهرزاده اش
مامان من...این خواستگاری یک خواستگاری عادی نیست ها .لیانا عین هر بار،عین آدملباس میپوشی ،سرسنگین،خیلی هم خوش برخورد .دیگه به امید خدا میخوام
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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لیانا فکر کرد"کی گفتم شددوهر نمیخوام؟شددوهر دارم! ببینینش فخرشددو به همه
فامیل میفروشین"
شیرین ادامه داد
چهار پنج سددال پیش دیدمش .اون موقع برا خودش هیکل و تیپ و قیافه ایداشت .دیگه ببین حاال چیه
مامان من امشب جلوی مهموناتون نمیامشیرین عصبانی شد
غلط کردی .دو ماهه هر کی زنگ زده بخاطر همین کارات گفتم نه .این یکیرو نتونستم رد کنم؛ پسره برای خودش کسیه.
کسی باشه یا نباشه برام مهم نیست .من دارم میرم بیرونبه سددمت اتاقش راه افتاد .دلش پر میزد برای تکین .از پریشددب ندیده بودش
 .سابقه ندا شت از اول محرمیت شون انقدر وقت همو نبینن .هر روز بالا ستثنا
یک جوری،حتی شده یک ساعت،ولی هم دیگر رو میدیدن.
روز قبل لیانا به هر بهونه ای خواسدددت از خونه بیرون بره ،یونس یک جوری
جلوش رو گرفت و گفت حاال یک روز تو خونه باش،بیرون هیچ خبری نیست.
از همون حساسیت هایی بود که چند ماه یک بار عود میکرد .حاال هم به رفت
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.خواسددتگار من که نیسددتن،خواسددتگار توان!گردگیری،جاروکشددی،شددسددتن
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میوه،چیدن شون تو ظرر،هزار تا کار ه ست .از همین االن باید پا شی .ساعت
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 کنلیانا نالید
مامانلیانا! اگر به این لوس بازیات ادامه بدی مطمئن باش میگم یونس رفت و آمدو تلفنای عجیب غریبتو خیلی جدی کنترل کنه
لیانا عصبی گفت
این کارا چیه میکنین؟مگه من بچه ام؟تا وقتی خونه ی باباتی  ،آرهمن نمیخوام اینا بیان خواستگاریم .اصال ازشون بدم میادشیرین به سمت آشپزخونه راه افتاد
دو راه داری،انتخاب کنالبته 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
کنه کنترلشدون رو بیشدتر کنن .فقط یک اسدترس ذره ذره وجودش رو میخورد؛
اینکه تکین نفهمه.

در یای اضطراب

247

×××××

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
تکین بفه مه؟چجوری ردش ک نه؟ به پسددره ب گه شددوهر داره؟سددرد برخورد
کنه؟میشه یواشکی در بره؟الیاس درو باز کردو پا برهنه اومد وسط خلوت لیانا.
اخم کرده بود
چرا گذاشتی بیان؟چیکار میتونستم بکنم؟شوهر داری اونوقت خواستگار راه میدی؟لیانا با ترس گفت
یواش تر .االن میشنونبلند شد در رو بست و به سمت الیاس چرخید
چی میگی تو؟چیکار میتونستم بکنم؟االن میان میری برا شون چایی میبری ،بعدم میخوای با طرر الس بزنی؟لیاناچرا انقدر کثیف...
لیانا بی اختیار سیلی محکمی تو گوش الیاس زد و با بغض و عصبانیت داد زد
خفه شو الیاسالیاس صداشو برد باال و داد زد
مگه دروغ میگم؟یونس در اتاق رو باز کرد
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چه خبره اینجا؟لیانا اشکش رو پاک کرد .از عصبانیت میلرزید
هیچی .یک دعوای خواهر برادریهالیاس صورتش رو کج کرد تا جای سرخ سیلی رو یونس نبینه .یونس با اخم
گفت
دفعه ی آخرتون بود اینجوری به جون هم افتادیدرو به لیانا گفت
پاشو اشکت رو پاک کن ،االن میرسنالیاس 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 ندارمارسال کرد .روی تختش دراز کشید و ساعدش رو روی پیشونیش گذاشت .از
تکین خو شش نمیومد؛ ولی در هر صورت لیانا زنش بود و حاال هم تو جل سه
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.
گوشددیش زنگ خورد،تکین بود .ضددر بان قلبش رفت باال؛گوش تیز کرد به
صحبت مهمونها .فعال که بحث راجع سیا ست و آب و هوا بود .به امید اینکه
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؟سالمسالم عزیزدلم،خوبی؟بد نیستمچیزی شده؟سردرد دارملیانا با صدای گرفته ای گفت
بمیرم،قرص خوردی؟تکین دلتنگ بود؛لیانا بیشتر
میخوام ببینمتمنم ،خیلی بیشتر از توکجایی؟خونه .تو خیابونی؟تکین شیشه رو داد باال
دارم از شرکت برمیگردملیانا با لبخند گفت
خسته نباشیتکین رک گفت
هستم .میخوام ببینمتفردا تکین،امشب نمیتونم .امشب خستگیتو با قهوه و سیگار در کنتکین پوزخند زد .این که کار هر شبش بود.

249
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چرا نمیتونی؟مهمون داریمخاله ات اینا؟لیانا لب گزید .چی میگفت؟دروغ؟به تکین؟تکینی که بعد از سایه حساسیتش
چند برابر شده بود؟ولی مجبور بود
آرهاون پسره ام هست؟یحیی؟تکین تاکید کرد
نه ".اون پسره"لیانا آروم خندید به لج بازی تکین
خانواده خاله ام با همن دیگهشیرین اومد تو آشپزخونه و با حرص گفت
دو بار صدات کردم چرا جواب نمیدی؟چای رو بیار دیگه دهن شون خ شکشد
ضربان قلبش به صفر رسید
اینا نیومدن خواستگاری من که .بدو معطلنتکین پا فشرد به پدالگاز و عصبی داد زد
-کشتمت لیانا

در یای اضطراب

251

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
نمیبرمچی نمیبری؟خودتون چایی ببریدشیرین با اخم گفت
بیخود،پاشو ببینمقلب لیانا انقدر تند میزد که ضددربانش رو میشددنید .بغض کرده بود .انگار که با
خودش باشه گفت
من گفتم اینا نیانشیرین سینی رو برداشت و چند تا فنجون نعلبکی گذاشت .چایی ریخت
لیانا زمزمه کرد
تکینتکین 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؟
لیانا زانوش رو تو بغلش گرفته بود و گو شه ی دیوار ،تو خودش جمع شده بود.
چند دقیقه ای به همون حالت بود که یونس ع صبی اومد تو آ شپزخونه؛ آبروش
ا سباب بازی د ست لیانا نبود .لیانا حرر های یونس رو نمی شنید .ولی صدای
زنگ در از جا پروندش .ایستاد و با وحشت زمزمه کرد
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تکینهیونس از آشددپزخونه بیرون رفت .صدددای زنگ ممتد اعصددابش رو بهم ریخته
بود .آیفون رو برداشت
چه خبرته آقا؟خونه رو گذاشتی رو سرتمهمون ها متعجب به صدددای باال رفته ی یونس گوش میکردن،لیانا ترسددیده
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
یه شمرده؟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
تو چرا رنگ و روت پریده؟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 شماگوشی 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 برمجلو رفت و بازوی پدرش و گرفت .یونس دسددتش رو از دسددت بی جون لیانا
بیرون کشدد ید و درو بسدددت .طول ح یاط رو ت ند ت ند طی کرد .ل یا نا بیرون
رفت،طاقت نمیاورد .شیرین از ایفن گوش کرد
چی میگی آقا ابرومونو بردی تو کوچهبه 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 آقاتکین لبش رو جوید
که اشتباه گرفتمچنگی تو موهاش زد .نگاه سددوزان و عصددبیش رو دوخت به لیانای تو حیاط،
ولی روی صحبتش با یونس بود
لیانا آدینه،بیست و شش ساله دختر شماست دیگه .مگه نه؟لیانا ا شک ریخت و تکین آتش گرفته بود از سرو و و ضع لیانا .از رسیدگی ای
که به خودش کرده بود
یونس با بهت گفت
خ ...خب ...آرهتکین صدددداش رو بلند تر کرد و اخمی غلیظ تر .لیانا حس میکرد داره ذوب
میشه
دختر شماست و زن منلیانا از دست دادن پشتوانه اش،پدرش رو حس کرد و زانو هاش خم شد؛ روی
زمین افتاد .نالید
تکین ،نهیونس گنگ نگاهی به لیانا انداخت .شیرین پای آیفون خشکش زده بود .الیاس
از اتاقش بیرون اومد .یونس نگاه دیگه ای به تکین انداخت و لب زد
-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
ا ستخون سالم تو بدنش باقی نذاره .تو اون شرایط منطق حالیش نبود که اون
بیچاره از کجا باید میدونسته لیانا همچین شوهری داره.
یونس با قدم های س ست به طرر خونه راه افتاد،لیانا صورتش رو باال آورد .با
چشمای اشکی به یونس نگاه کرد .نگاه یونس سرد بود .لیانا نالید
باباتن صدای یونس پایین بود .رمقی براش نمونده بود با فهمیدن این واقعیت
هیچی نگولیانا اشک ریخت
بابا بذارین توضیح بدمبرو بیرونلیانا ناباور به یونس نگاه کرد و بهت زده گفت
بابا!یونس درو نشون داد
گمشو بیرون لیانااز کنار لیانا گذشت .متعادل راه نمیرفت .زیر لب زمزمه کرد
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دیگه تو این خونه جایی نداری×××××

ا شکهای لیانا بند نمیومد .تکین با سرعت خیلی زیادی میروند .لیانا سردش
بود؛ بازوهاش رو بغل کرده بود .با همون لباسددها تو ماشددین بود و شددیشدده ها
پایین؛
هوا هم سرد .
تکین ع صبی سیگار میک شید و حر صش رو سر پدال گاز خالی میکرد .لیانا
نالید
تکینتکین منتظر همین جرقه بود .همین صدا،تا منفجر بشه .داد زد
خ فه شددو ل یا نا .خ فه شددو .منو دور میزنی حاال دی گه  ،هان؟ به من دروغمیگی؟که خالت اینا خونتونن؟پنهون کاری میکنی؟
نفس عصبی ای کشید .لیانا بغضش ترکید .هق هق میکرد
اینا به درکفریاد زد
اسمت کنار اسم منه ،خواستگار راه میدی؟اونقدر فرمون رو تو دستش فشرده بود که انگشتهاش سفید سفید شده بود.
رگهای دستش بیرون زده بودن .لیانا با گریه گفت
-من حتی چایی ام نبردم
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تکین با داد گفت
ب ُبر صداتو لیانا؛ ببر که از دستت حسابی کفری املیانا تحمل این حجم عصبانیت و بداخالقی تکین رو نداشت
××××

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
ندا شت .انقدر دو سش دا شت که وقت ع صبانیتش سر انگ شتش هم بهش
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
حرص و غضب،تیر بکشه .روی زمین سر خورد .با چشم اشکی تکین رو نگاه
کرد و ناامید صداش کرد
تکین؟منتظر داد و فریاد شد ،اما تکین فقط با حرص گو شه ی لبش رو میجوید .لیانا
نگران بود به خون بیفته
با صدای لرزونش گفت
تکیناشک ریخت .تکین حتی نگاهش هم نمیکرد
-تکین حق داری
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اما سدددایه ،همیشددده در هر حالی حق رو به خودش میداد .همین "حق داری"
گفتنش باعث شددد تکین بهش اجازه بده حرر بزنه .هر چند حتی نیم نگاهی
ام بهش نمینداخت
 تکین ،ما مانم گ فت اگر قبول نکنم ر فت و آ مدام رو کنترل میک نه.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؛ دوروز بود ندیده بودمت ،نمیتونسددتم قبول کنم کنترلم کنن .گفتم بیان،بیان ردش
میکنم حاال .نمیدون ستم چجوری میخوام اینکارو بکنم ،ولی ت صمیمم همین
بود .اصددال تو نباید عصددبانی شددی،من مجبور بودم؛ باید شددرایطمو درک
کنی،نقش بازی میکردم
تکین با داد گفت
د ولت میکردم تو نقشت فرو میرفتیلیانا خودش رو به دیوار ف شرد .دیگه طاقت ندا شت تکین داد بزنه؛گو شش رو
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.
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روی تخت دراز کشید .از کشوی پاتختی یک جعبه ی نو برداشت ،بازش کرد
و سیگار برگی ازش بیرون کشید .کشو رو زیر و رو کرد تا فندک پیدا کرد،سیگار
رو بین لبهاش گذاشدددت و شددعله ی فندک رو زیرش گرفت و پک عمیقی
زد،سددیگار روشددن شددد؛ دودش رو بیرون داد .صدددای ریز گریه ی لیانا رو
اعصابش بود.
فنجون خالی از قهوه اش،از دی شب کنار تخت مونده بود .خاک ستر سیگارش
رو تکوند،پک زد و خیره به دود سیگار شد .چرا لیانا نمیومد بخوابه؟
چراغو خاموش کن ،میخوام بخوابمل یا نا بل ند شدددد  ،اشدددک پاک کرد ،چراغ ها رو خاموش کرد ،دم در ا تاق
ایستاد،چیزی رو واضح نمیدید .با صدای گرفته ای گفت
تو هال بخوابم؟قبال کجا میخوابیدی؟لیانا رفت تو ،در رو ب ست،حالش خوب نبود .شال از سرش در آورد و خزید
زیرپتو؛ هنوز بدنش گرم نشده بود .بوی سیگار و ادکلن و قهوه ی تکین مخلوط
شده بود .نفس عمیقی کشید .اشکهاش رو بالشیش رو خیس کردن
آروم صدا زد
تکین؟تکین جواب نداد .دلش برای تکین تنگ بود .میخواسدددت بغلش کنه و تکین
آرومش کنه از این همه فکر و خیال و اضددطراب .بهش بگه قهر شددیرین جدی
نیسددت ،روندنش از خونه همیشددگی نیسددت،سددردی نگاه یونس موقتیه ،بگه
زندگی تموم نشده ،بگه من کنارتم.
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لیانا گریه کرد  ،سرشرو تو بالش فروکرد تا صداش بلند نشه .تکین سیگارش
رو خاموش کرد و پشت به لیانا چشم بست .نمیتونست بخوابه .با اینکه صدای
گریه ی لیانا آروم شده بود ،اما تکین نمیتونست بخوابه ؛ راحت نبود.
به سمت لیانا چرخید .از لیانا صدایی خارق نمی شد ،اما حالش به شدت بد
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
تکین ت مام آ ثار و اون خون ها رو پاک کرده بود .با یاداوریش حالش بدتر
شد،احساس کرد شدیدا به دستشویی احتیاق داره .بلند شد و جوری با شتاب
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
لیانالیانا به رنگ پریده و چ شمای سرخش تو آینه نگاه کرد ،لبخند تلخی زد .تکین
داشت صداش میکرد،دیگه عصبانی نبود
تکین دوباره در زد و با صدای بلند تری گفت
لیانا؟لیانا جانمش رو تو دلش خفه کرد .در دسددتشددویی رو باز کرد و تکین با دیدن
رنگ و روش جا خورد
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چته؟لیانا زمزمه کرد
هیچیتکین اخم کرد
عین آدم جواب بدهلیانا لبخند محوی زد .پس هنوز همونقدر عصبانی بود ،فقط نگرانی مختصری
هم بهش اضافه شده بود
حالت تهوب،معده دردتکین با همون اخم گفت
دیگه؟لیانا زمزمه کرد
دل تنگتکین به سمت آشپزخونه رفت .لیانا بغض کرد و دنبالش راه افتاد
خیلی بد شدی تکینتکین جوابی به این حرفش نداد .به طرر یخچال رفت
چی خوردی حالتو بهم زده؟لیانا چیزی نگفت .تکین بلندتر گفت
با تواملیانا با انگشتهاش ور رفت و زمزمه کرد
عصبیهتکین 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
به حق داشددتن یا نداشددتن کاری ندارم .ولی از ظهر اسددترس اینو داشددتم کهنفهمی داره برام خواسددتگار میاد،مجبور بودم قبولشددون کنم چون اگر نمیومدن
ما مانم ت هدیدشددو عملی میکرد .میترسدد یدم بفهمی ؛میترسدد یدم از عکس
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 کردبغضش ترکید
پرتم کرد بیرونهق زد
تا خونه داد زدی .تا االن بداخالقی کردینالید
حق داشددتی .ولی من نمیتونم تح مل کنم تکین .نمیتونم بداخالقیتو ببینم،نمیتونم وقتی دارم ضددعف میکنم که یک لحظه ازت محبت ببینم  ،اینجوری
ازت سردی ببینم
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گریه کرد
نمیخوام جوری باهام برخورد کنی که وقتی حتی اخمت باز میشه  ،از خوشیبال دربیارم
تکین هنوز عصبی بود ؛با حرص گفت
سایه ام از همین چیزا شروب کرد .از دروغ و پنهون کاریلیانا 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
چشمهاش تکین رو تار میدید .باز با بهت گفت
 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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لیانا به سمت تکین رفت .تمام صورتش خیس از ا شک بود .انگ شت اتهامش
رو به سمت تکین گرفت
تو منو مثل اون آشغال میبینی؟تکین کالفه به لیانا نگاه کرد
من همچین چیزی نگفتملیانا گریه کرد
چرا گفتی .گفتی سایه ام از همین جاها شروب کردتکین نمیخواست اون بحث رو کش بده .به سمت اتاق خواب راه افتاد.
سایه از دروغ و پنهون کاری شروب کرد ،ولی دخلی به تو نداره؛ عصبی بودملیانا 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
لیانا آغوش تکین رو میخواست ؛ با همه ی وجودش
تکین از اتاق با صدای بلند گفت
بیا سر جات بخواب لیانالیانا 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
کرد تا خواب تکین سنگین بشه .بعد از چند دقیقه،بیشتر به تکین نزدیک شد.
آروم دست تکین رو دراز کرد .تکین نفس بلندی کشید و ضربان قلب لیانا تند
شد و چند لحظه از ترس اینکه االن بیدار می شه هیچ حرکتی نکرد .خیالش که
راحت شد خوابه ،سرش رو گذا شت روی بازوی تکین و به زور خودش رو تو
بغلش جا کرد .تکین تکون خورد .لیانا چ شم بهم ف شرد و لب گزید؛ میتر سید
بلند شه ،اما باز هم به خیر گذشت .لیانا صورتش رو تو سینه ی تکین فرو کرد
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
آروم نوازشددش کرد .چقدر دلش تنگ شددده بود برای بغل کردنش .به چهره ی
معصوم غرق خوابش نگاه کرد،پیشونیش رو ب*و*سید و بلند شد .یک دوش
سریع گرفت و با سروصدای وافری آماده شد .عجیب بود لیانا هنوز هم با این
حجم سرو صدای تکین خواب بود .تکین باالخره به خوا سته اش رسید و لیانا
رو آورد خونه اش .کیف کرد از اینکه لیانا رو تو تخت خوابش میدید ،موقعی
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
بخوره .نگاهی به آ شپزخونه ی بهم ریخته،هال آ شفته انداخت و باز به یخچال
نگاه کرد.
آخر هم به هات چاکلت رضدددایت داد .کتری چای سددداز رو پر از آب کرد و
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 .سالمآبجی ،کجایی؟لیانا خواست جواب بده که نازی زد زیر گریه
آبجی خونه یک جوریهلیانا نگران گفت
چی شده عزیزم؟چرا گریه میکنی؟آبجی کجا رفتی؟بابایونس همش میگه این دختره دیگه حق نداره پاشددو بذارهاینجا
لیانا بغض کرد
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دیگه چی میگه؟ آبجی ،ما مان همش داره گر یه میک نه .همش میگن آبرومون ر فت توفامیل،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 میشهدرست میشد؟
آبجی ،داداش الیاس نه شوخی میکنه ،نه میخنده .بابا همش میگه سرش دردمیکنه
لیانا با صدای لرزونی گفت
درست میشه عزیزمنازی با گریه گفت
من دلم تنگ شده برات ؛تو بیای اینا درست میشهلیانا لبخند تلخی زد .چه خوش خیال بود نازی کوچولوش
به داداش بگو به یسنا بگه ببرتت بیرون .میخوای بری خونه ی خاله؟آرهمیخوای من به داداش بگم؟آره ،آره .میگی بهش؟میگم عزیزم .گوشی رو بده بهشالولیانا بغض صداش بیشتر شد
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الیاس؟الیاس نگران بود.
کجایی لیانا؟حالت خوبه؟خوبم .اونجا چه خبره؟الیاس زخم زد
همه چی رو ریختی بهم .پر شده تو فامیل که چیکار کردیلیانا اشک ریخت
الیاس مجبور بودمچیکار داشتی؟ تو دیگه اینجوری نکن باهامکارتو بگو .باید برم پاییننازی رو ببر پیش یسنا .گ*ن*ا*ه داره اونجا باشه تو اون وضعیتالیاس پوزخند زد
تو نمیخواد به فکر ما باشی .بپا گند باال نیاریگوشی رو قطع کرد .لیانا موبایلش رو پرت کرد و زد زیر گریه .چیکار کرده بود
با زندگیش؟با ابروی پدرش
شب شد و تکین نیومد .لیانا میتر سید .از تنهایی تو خونه خ صو صا تو شب
خیلی میترسددید .تا خود شددب ذهنش رو مشددغول مرتب کردن خونه کرده بود.
دیگه کاری نبود انجام بده .گو شی رو بردا شت و به تکین زنگ زد .بعد از چند
تا بوق صدای گرم تکین تو گوشی پیچید
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بلهصدای لیانا میلرزید
تکین؟بگو من میترسم .کی میایی؟چی شده مگه؟من از تنهایی تو شب میترسمولی سایه لحظه شماری میکرد که شب تو خونه تنها شه .تکین با یاداوری این
موضوب ناخوداگاه با لیانا نرم شد
تو ماشینم،تا نیم ساعت دیگه میرسمتکین؟جانمدیر نکن .منتظرمدارم میامگوشددی رو قطع کرد .لیانا خیالش راحت شددد که تکین مثل شددب قبل عصددبی
نی ست .حتی میتون ست با یک کم دلبری کاری بکنه که مثل روزهای دیگه ب شه
؛ 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
تکیننفس راحتی کشید
چته؟چرا زنگ نزدی؟یکدفعه صدای در اومد،ترسیدمتکین نگاهی به خونه انداخت؛ خونه به این تمیزی نشددون از وجود یک زن
داشت .اخمش رو باز کرد.
نگاهی به چشم های لیانا انداخت ،این همونی بود که میخواست .وجود کسی
که تو خونه منتظر برگشتش باشه ،جریان زندگی!
پلیورش رو پرت کرد روی مبل .سراغ آ شپزخونه رفت تا قهوه جوش رو رو شن
کنه .لیانا غر زد
تکین من اینهمه زحمت کشددیدم تو از در نرسددیده شددلختگیت رو شددروبمیکنی؟
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
میخریملیانا غر زد
اخه کی؟من تو این شددلوار تنگ راحت نیسددتم؛ نمیتونم امشددب باز با اینبخوابم .میخوام برم ح مام ،ل باس ندارم عوض کنم .ب عدم وقتی خودم ل باس
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 شدلیانا خنده اش گرفت  ،ولی اخم کرد و با قهر گفت
دلتم بخوادتکین دو سدده دکمه ی باز کرده ی پیرهنش رو دوباره بسددت .نگاهی به لباس
کوتاه لیانا انداخت
با این میخوای بیای خرید؟چیز دیگه ای ندارمبه سمت در راه افتاد
مگه از رو نعش من ردشددی با بلیز شددلوار بری بیرون .شددالتو سددرت کن ازوسایل سایه یه چیزی بیارم
لیانا جیه زد
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نمیخوامتکین با تعجب از جیه لیانا برگشت
لیانا با حرص گفت
همین فردا وسایل اونو،همشونو،هر چی مربوط بهش هست رو میدی بیرونتکین .اصال خونه رو هم عوض میکنی
با بغض گفت
من نمیتونم جایی باشم که اون باهات زندگی میکردهتکین به سمتش اومد
خیلی خب .چه خبرته؟صداتو بیار پایینلیانا اشک ریخت
سایه شده ملکه ی ذهنت؛ همش ازش حرر میزنی .اصال نمیتونی فراموششکنی
تکین اشکهای لیانا رو پاک کرد
نه فرامو شش نمیکنم ؛ نمیکنم که هر بار که رفتاراتو،خانومیاتو با اون مقای سهمیکنم  ،درککنم اینو که میگه...
زیر گوش لیانا زمزمه کرد
"دیو چو بیرون رود،فرشته درآید"لیانا خندید؛ بلند خندید .ذوق کرد و ناراحتیش از بین رفت .تکین گونه ی لیانا
رو نوازش کرد

در یای اضطراب

273

بیا بشین تو ماشین .بقیه اش رو یک کاری میکنیمتکین برای لیانا به سددلیقه خودش یک مانتوی پاییزه ی سددورمه ای خرید ،آورد
تو ما شین تحویلش داد .لیانا روی بلوزش پو شید و تکین ر ضایت داد تا با این
ظاهر جدید از ماشینبیرونبیاد.
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
خواستگاری و یونس چاره ای نداشت جز اینکه"زن"تکین رو تحویلش بده.
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
مانتو...و یک سری چیز ها به اجبار تکین .مثل انواب لباس خواب و الک و رژ
های متنوب و...فقط نبود یک چیز بدجور رو اعصاب تکین بود،حلقه ی لیانا!
اون هم با کمال آرامش بدون اینکه به لیانا بگه  ،به الیاس زنگ زد و بالحن
جدی ای گفت انقدر بگرده اتاق لیانا رو تاپیدا کنه حلقه اش رو.
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
توی کوله ری خت و حل قه ی ل یا نا رو دسدددت گرفت ؛ بدجوری حل قه اش
چشمش رو گرفته بود .به سلیقه اش آفرین گفت و منتظر زنگ گوشی شد .البته
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.×××××

لیانا محتو یات همه پالسددتیک ها رو روی تخت خالی کرد .تکین خسددته
چشمهاش رو ماساژ داد
بریزشون پایین .میخوام بخوابملیانا 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 همشوننتکین!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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نهاز "نه" محکم تکین جا خورد
چرا؟تکین به این سوال جوابی نداد و کالفه گفت
برشون دار دیگه .میخوام بخوابمحاال لباساتو عوض کنتکین لباس عوض کرد و به سددمت دسددتشددویی رفت .لیانا نگاهی به اتاق
انداخت ،باز بهم ریخته بود.
وسیله هاش رو به زور تو کشوهای مختلف تکینجا داد و قبل از برگشت تکین
تمام تخت رو پاکسازی کرد
×××××

از لحظه ای که چشددم باز کرد حس کدبانو گری  ،بدجوری تو وجودش بیداد
میکرد .از بغل تکین بیرون اومد ،دوش آب گرم سر حالش اورد.
یک کم به اوضاب بهم ریخته ی اتاق رسید و به آشپزخونه رفت .قهوه جوش رو
روشن کرد،میز صبحانه رو چید و به اتاق برگشت .ادکلن تکین رو از روی میز
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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هوملبای 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 دیگهتکین باز چشم بست .ساعد لیانا رو گرفت و کشید .لیانا پخش شد تو بغلش
.جاخورده گفت
تکین!تکین یک کم تکون خورد و لیانا رو تو بغلش جا انداخت
یکم بخواب .من خوابم میاد هنوز.لیانا سر بلند کرد و زیر چونه ی تکین رو ب*و*سید.
صبحانه حاضره هاتکین 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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تکین لبخندی زد و باز نفس عمیق دیگه ای کشید
برای تو...واقعا؟تکین خودش رو کشید پایین و صورتش رو مقابل صورت لیانا قرار داد
بوش از ادکلنی که دیشب گرفتم برات بهترهگونه ی لیانا رو ب*و*سید
ولی فقط برای خودم میزنیش لیاناح سا سیت های تکین زیاد بود،بعد از خراب کاری سایه چندبرابرم شده بود.
دلش میخواسددت همه جوره مراقب لیانا باشدده که از دسددتش نپره .مراقب لباس
پوشددیدنش،آرایش کردنش،عطرزدنش،جدیدا حتی به طرز راه رفتنشددم گیر
میداد.
ح ساس شده بود،خیلی زیاد!خود شم میدون ست داره زیادی روی میکنه .ولی
تکین دیگه سر پا نمیشد اگر لیانا کوچکترین خطایی میکرد.
بلند شد و به اتاق مرتب شده نگاهی انداخت؛ به بوی قهوه ای که اتاق رو پر
کرده بود ،به زندگی ای که سرو سامون گرفته بود فکر کرد؛ به ع شق لیانا که تو
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؟لیانا اشکش رو پاک کرد .جلوی آینه به خودش نگاهی انداخت .خب،آرایشش
سر جاش بود به لطف لوازم گرون قیمتی که تکین گرفته بود.
تقری با پرواز کرد به سدد مت تکین و خودش رو پرت کرد تو بغلش .تکین
تعادلش رو از دسدددت داد و یک قدم عقب رفت که پهلوش کوبیده شدددد تو
دسددتگیره ی در .به شدددت لب گزید  ،اما آخ نگفت .کیفش رو ول کرد و لیانا
رو بغل
سالم خانومیباید دلجویی میکرد دیگه؟نه؟دیر کرده بود و لیانا تا مرز سکته رفته بود از ترس
.
لیانا نالید
تکینموهای سشوار کشیده لیانا رو ب*و*سید .زمزمه کرد
جان تکین .چی شده؟لیانا بوی ادکلن تلخ تکین رو نفس کشید
دیر اومدیتکین لبخند زد،یک لبخند محو ،اما واقعی!
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سایه همی شه منتظر بود تکین دیر کنه؛ شده نیم ساعت ،تا از خونه بره بیرون.
منتظر بود تکین بگه شب نمیام تا...
ولی ل یا نا به حضددورش اهم یت م یداد ،براش شدددام میپ خت،خوشدد گل
میکرد،آرایش میکرد،مو سددشددوار میکشددید،لباس نو میپوشددید،ازش اسددتقبال
میکرد،خستگیش رو در میکرد
ترافیک بود خانوممل یا نا اشددکش رو با پیرهن تکین پاک کرد و لب هاش کش او مد .همیشددده
"خانومم"گفتنهای تکین یک جور خاصددی بود ؛یک جوری که لیانا ضددعف
میکرد .ناز کرد و با قهر همونجوری که تو بغلش بود گفت
گفتی هفت و نیم میای .ترافیکم حساب کردی .االن نزدیک دهتکین کمر لیانا رو نوازش کرد
توام گفتی مرغ میپزی ،قرمه سبزی پختیلیانا از بغل تکین بیرون اومد
مرغ نداشتینداشتیم!لیانا لبخند زد و خوا ست به سمت آ شپزخونه بره که تکین د ستش رو گرفت.
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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و ل یا نا خیلی خوب ب لد بود چجوری دل تکین رو با هر لحنش،هر حرکتش
بلرزونه
یک عذر خواهی ام بدهکاریعذرخواهی؟تکین باز به سمت لیانا رفت
پهلومو داغون کردیلیانا با تعجب گفت
من؟خوردم به دستگیرهلیانا با نگرانی گفت
واقعا؟تکین دسددتش رو گذاشددت پشددت گردن لیانا .پیشددونیش رو به پیشددونی لیانا
چسبوند
اینقدر سرتو عقب نکشلیانا دستش رو گذاشت روی پهلوی تکین
درد میکنه؟کماینو گفت و محکم بغلش کرد و بعد به سددمت اتاق راه افتاد،لیانا ذهنش جای
دیگه ای بود
-تکین؟
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تکین پولیورش رو روی تخت انداخت؛ پیرهنش رو دراورد و گوشددده ایپرت
کرد .لیانا با حرص گفت
تکین خب نکن دیگه .صبح یک ساعت اتوشون میک...سرخی پهلوی تکین حواسش رو پرت کرد .زمزمه کرد
تکینلیانا لب گزید
تکین پهلوتتکین لباس تو خونه ایش رو پوشددید .به سددمت دسددشددویی رفت و لیانا لباس
هاش رو از روی زمین جمع کرد .رژش رو تمدید کرد و با عذاب وجدان به
تکینی که با دستگاه قهوه جوش مشغول بود گفت
 پهلوت...تکین فنجونی برداشت
خوبم ،چیزی نیستلیانا روی مبل نشست .تکین کنارش
باز که رژ زدیلیانا 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
هوملیانا مشت آرومی به بازوی تکین زد
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درست جواب بدهجانملیانا گونه اش رو به شونه تکین کشید
یک چیزی بگم؟تکین سرش رو به سر لیانا تکیه داد
هوم؟لیانا تشر زد
تکین!بگو دیگه بگو جونمتکین نگاهی به دست لیانا انداخت ،حلقه اش دستش بود،رضایتش جلب شد
جانمتکین خونه رو عوض کن  ،یک آپارتمان بگیر ؛من اینجا آرامش ندارم،اذیتمهمش.
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 دیگهبه محض خروق تکین ،لیانا پرید تو حمام و در رو ب ست .تکین لباس پو شید،
حوصدله نداشدت موهاش رو خشدک کنه و سدشدوار بکشده .مگه کی قرار بود
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 میخوریحوصله ندارملیانا 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
ن ش ست .با ش ستش روی گره ی ابروهای تکین د ست ک شید .چند تار موی
تکین رو از پیشونیش کنار زد
زمزمه کرد
چیه عزیزم؟اخم کردیاینا چیه پوشیدی؟گونه اش رو نوازش کرد
چشه مگه؟خودت خریدی کهنزدیکتر شد
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باهات ست کردم،بده؟اخم تکین کمرنگ نمیشد
تمام فرم پات تو این شلوار جذب پیداست؛ از اونورم مچ پاتلیانا گردن رو ب*و*سید
اذیت نکنزنگ در به صدا دراومد و تکین بلند شد و قبل از خروق از اتاق  ،دستش رو به
نشونه ی تهدید تکون داد
لیانا! فقط دلم میخواد باز ب شینی کنار زن صدرا ،اونم زیر گو شت حرر بزنهمثل اوندفعه .یعنی من میدونم و تو و ته این دوستی.
لیانا گوشه ی لبش رو گزید و توجیه کرد
نه بابا ،زیبا همچین آدمی نیستتکین در رو باز کرد
ه ست یا نی ست  ،من میدونمو تو اگر چیزی شبیه چرت و پرتهای اون دفعهبگی
نه نمیگمدستگیره ی رو کشید پایین .لیانا شالش رو سر کرد و از اتاق رفت بیرون
صدرا با سروصدا اومد تو و تا نشست گفت
داداش چقد خونه ات یخه .شوفاژ نداری؟روی مبل نشست .لیانا زیر گوش زیبا گفت
-دلم برات یک ذره شده بود
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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
مبل انداخت و به دنبال لیانا رفت .لیانا شیرینی ها رو توی ظرر چید و از زیبا
پرسید
صدرا قهوه میخوره یا نسکافه؟زیبا بلند پرسید
صدرا قهوه یا نسکافه؟نسکافهظاهرا تنها قهوه خور جمع تکین بود
زیبا به حلقه ی لیانا نگاهی انداخت و گفت
از خودت جداش نمیکنیالیانا با خنده گفت
جرات دارم؟زیبا خندید
خیلی خوشگل شدیلیانا پشت چشمی نازک کرد و دستی به موهاش کشید
هورمونای زنانم خودشونو نشون دادنزیبا خندید .حواس تکین به آشپزخونه بود و درنهایت لیانا .نمیتونست ازش دل
بکنه .حق با زیبا بود،واقعا خوشگل شده بود.
زیبا ظرر شددیرینی رو به هال برد و یک دقیقه بعد لیانا با سددینی حاوی سدده
نسکافه و یک قهوه اسپرسوی داغ مخصوص تکین به جمع پیوست .
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تکین خم شد و قهوه اشرو بردا شت .صدرا به گردن تکین نگاهی انداخت و
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
هیچیتکین 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 بارتکین با اخم تشر زد
صدرا!صدرا فنجون نسکافه اش رو برداشت و تندتند گفت
چشم ،چشملیانا م شغول صحبت با زیبا شد .پا روی پا انداخت .کج ن ش سته بود و تکین
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 خدابیامرزم نگه داشتیم بریم سر خونه زندگیمون  ،قبول نمیکنن
یعنی چی؟صدای زیبا دراومد
 صدرا لوس نکن خودتو دیگه .یک ماه و نیم دیگه عروسیمونهتکین-خب ،خوبه که
پشددت بندش یک عطسدده کرد .لیانا با نگرانی نگاش کرد و زیر لب با حرص
گفت
بیا .سرماخوردصدرا اعتراض کرد
خوبه؟داداش میدونی یک ماه و نیم چقدره؟میدونی چند روزه؟تکین یک عطسه ی دیگه کرد
شلوغش نکنشکم صدرا به قاروقور افتاده بود
بگذریم ،شام چی هست؟لیانا بلند شدددد .کیک شددکالتی ای که پخته بود رو آورد .ظرر میوه رو زیبا
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.
تکین سددیگاری آتیش زد و هرچقدر صدددرا اصددرار کرد بذاره یک پک بزنه ،از
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
انداخت،راضددی بود .به آشددپزخونه رفت؛ قهوه جوش رو روشددن کرد .تکین
همون لحظه در رو باز کرد.
لیانا به سمتش رفت و مثل همیشه با ذوق سالم کرد با یک پسوند آقایی.
تکین باپشددت پا در رو بسددت و زیر لب جواب لیانا رو داد و کت و کیفش رو
انداخت رو مبل.
لیانا نگران از دیدن رنگ زرد و حال و روز نه چندان خوشش گفت
خوبی تکین؟فقط سرش رو تکون داد .خوا ست به سمت آ شپزخونه بره که لیانا پیش د ستی
کرد
قهوه ات حاضره .لباساتو عوض کن بیارمتکین 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 ندارمصداش به شدت گرفته بود
خوبی؟تکین سرش رو تکیه داد .داشت میسوخت
کم کن شوفاژودمای خونه معمولیه،گرم نیستتکین کل فنجون قهوه اش رو یک نفس سر ک شید و از درد گلوش صورتش رو
تو هم کرد .لیانا دستش رو رو دست تکین گذاشت و با تعجب گفت
چقدر داغی!تکین هیچی نگفت .لیانا دسددتش رو روی پیشددونی تکین،گونه اش،گردنش
گذاشت و با نگرانی گفت
 تب داریتکین سرفه ای کرد و اخم بالفاصله ای از درد
پاشو میخوام دراز بکشم باید بریم دکترپاشو لیانالیانا بلند شد و تکین دراز کشید .با اون قد بلندش به زور جا میشد
تکینچشم بسته جواب داد
هوم-پاشو بریم دکتر
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خوبمچی چیو خوبی؟نگا کن چه حالی هستیصدای 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 باالکی میخواد جلومو بگیره؟تو؟ تو که جون نداری حرر بزنیببر صداتو سایهصدددای 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 نپرسلیانا بدش اومد،بلند شدددد و به آشددپزخونه رفت .تکین بداخالقی میکرد،اون
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.
سروصدای آشپزخونه تکین رو اذیت میکرد ،بلند شد و به اتاق رفت .پیرهن و
جورابش رو دراورد،کمربندش رو باز کرد و روی تخت دراز کشددید .چشددمش
گرم شده بود که لیانا با یک سینی به اتاق اومد .چراغ رو خاموش کرد که نور تو
چ شم تکین نبا شه .د ستی به سینه اش ک شید و ب*و* سیدش .د ستمال خیس
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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 پایینلیانا اونقدر آروم حرر میزد که تکین دلش خواست لیانا تا صبح براش صحبت
کنه ؛ با همین لحن،تا آرامش بگیره.
خوشم نمیاد از این چیزازوریه  ،باید تبت بیاد پایینخوب میشم خودم؛ یک چند روزی حالم بده،درست میشهلیانا دستمال رو صار کرد
این مدل درمان برای وقتی بود که زن نداشتیزمزمه 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؟هومتکین،عز یزم این قرصو بخورچیه؟-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 هیچیهتا صددبح لیانا کنار تکین بود .براش آب پرتقال میگرفت،دسددتمال میذاشددت رو
پیشونیش،رو سینه اش .قرص بهش میداد ،آب لیمو شیرین میاورد .پاشویه اش
کرد،سوپ درست کرد .سر جمع خوابی که کرد تکین فاصله ی سوپ درست
کردنش بود که نیم ساعت شد .چون بازم وسطش بهش سر میزد .تکین کالفه
شده بود از دستش .پنج صبح بود که لیانا تکین رو راحت گذاشت تا بخوابه .تا
حاال مریض داری نکرده بود و با این حجم چیزهایی که به تکین خورونده بود
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.
یک نظم مختصددر هم به هال داد .آخر سددر هم در عرض پنج دقیقه از فرط
خستگی  ،کنار تکین خوابید
تکین چشددم باز کرد .حتی آب دهنش رو نمیتونسددت قورت بده از شدددت گلو
درد.
ولی تبش پایین اومده بود .با دیدن لیانا که سرش رو گذا شته بود رو سینه اش
عصددبانی شددد .لیانا رو از خودش جدا کرد و بلند شددد؛ زیر لب غر زد .همین
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مونده بود لیانا ازش بگیره،خب البته لیانا هم حق داشددت؛ بدجوری به آغوش
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
سردهتکین شوفاژ رو زیاد کرد
تا هفت چیکار میکردی لیانا؟خونه داریخمیازه ای کشید .تکین کجا میخواست بره؟
ظرر شستم،تمیزکاری کردم،کارامو کردم خوابیدمتکین 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 میگیریلیانا سرش رو گذاشت رو متکا .انگار با خودش باشه آروم گفت
نمیتونم بخوابم اگر تو بغلت نخوابم .اومد چشم ببنده که...
 کجا میری؟شرکتتکین نرو .حالت خوب نیستبهترمنیستی .صدات بدتر از دیشب شدهتکین پالتوی کوتاهی تن کرد
کار شرکت عقب میمونه؛ باید برمتکین آخه...تکین از آینه با اخم نگاهش کرد لیانا دیگه هیچی نگفت .نگران بود،میترسددید
بره حالش بدتر شه .خصوصا که درست استراحت نکرده بود.
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
کشید .لیانا سرش رو بلند کرد و یک ب*و*سه ی کوتاه رو لبهای تکین نشوند.
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 لیاناخب نگرانتم ،قرص خوردی؟آره .یک سرماخوردگی برای پیشگیریخوبه .کاری نداری؟باز صدا زد
تکین؟جانم؟گلوت درد نمیکنه؟درد که میکرد،بی شتر هم شده بود دردش .تازه حس میکرد باز یک کم تب داره
.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.
ساعت رو نگاه کرد،شیش و نیم عصر بود .الیاس پیام داده بود
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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؟به شدت حالش بد بود
خوبم.تکین صداتتکین سرفه کرد،گلوش رو مالید
بگو لیانا .چیکار داشتی؟ ناهار چی خوردی؟چطور؟بگو .سرخ کردنی بوده؟صدات خیلی بدتر شدهفرستادم یکی برام ساندویچ گرفتسرفه کرد و لیانا از حرص لبش رو میجوید .تکین ادامه داد
چیزبرگرلیانا منفجر شد و با جیه و داد گفت
تو سی وچهار سالته  ،نمیدونی کسی که گلوش درد داره ،اونم به این شدتنباید سرخ کردنی بخوره؟مگه بچه ای تکین؟
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تکین ع صبی شد و تماس رو قطع و گو شی رو روی میز پرت کرد .لیانا به چه
جراتی صددددا برای تکین بل ند میکرد؟این چه طرز حرر زدن بود؟ نرمش از
خودش بروز بده لیانا باید دور برش داره؟
اینها فکرهایی بود که تو چند لحظه از سر تکین گذ شت .سردرد دا شت  ،یک
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
جواب  .پشیمون بود .بد حرر زده بود .اونم نه با هر کسی؛ با تکین!
این بار که زنگ زد ،تکین نه تنها جواب نداد ،بلکه گو شیش رو خاموش کرد تا
لیانا باشه بفهمه باید احترامش رو نگه داره.
لیانا به آ شپزخونه رفت،م شغول در ست کردن سوپ شد .بعد از اتمام کارش
ساعت حدودا هشت بود و هوا تاریک.
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 .
تکین انقدر حالش بد بود و با لیانا سرسنگین ،که جایی نمیموند برای شکایت
از دیر اومدنش،در رو باز کرد
لیانا به طرفش چرخید و با دیدن حالش ترسید
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تکینتکین اخم کرد .موهاش بهم ریخته بود،چ شمش از شدت سردرد سرخ بود و
تو تب میسوخت .دو سه دکمه ی باالی پیرهنش باز بود ،پالتوش رو دستش بود
.کیف و پالتوش رو انداخت گوشه ی هال .لیانا جلو رفت.
سالمتکین 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
تکین نرو حمامدروبست
تکینتکین شیر آب رو باز کرد .گر گرفته بود تنش
تکین آب ولرم باز کن .زیر آب سرد نری ها! حالت بدتر میشهیکدفعه انگار چیزی یادش افتاده باشه محکم به در زد
 تب نداری که؟زیر دوش سرد نری .تکین تشنج میکنیداشت 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 بهگرم باشه
تکین زیر دوش ای ستاد .گرمش بود،می سوخت .آب گرم رو نمیتون ست تحمل
کنه .میخواست اب سرد رو باز کنه که باز لیانا صداش زد
تکین؟آب که سرد نیست؟هست؟تکین عقب ک شید .دنبال درد سر که نبود .حو صله ی شامپو و لیف و صابون
نداشت .همون دوش دو دقیقه ای بس بود .شیر رو بست،حوله اش رو پوشید.
در رو باز کرد و چهره ی نگران لیانا رو دید
خوبی؟تکین پ لک زد،یعنی آره .ولی ک جا خوب بود؟از صددددکیلومتری داد میزد که
مریضه.
سددردرد و گلو درد و تب اذیتش میکرد .سددرفه کرد و به اتاق رفت .لیانا پشددت
سرش
 چرا باهام حرر نمیزنی؟حتی نمیتون ست آب دهنش رو قورت بده ،چه بر سه به حرر زدن .حوله رو از
تنش کند و پرت کرد روی تخت،لباس پوشید و سیگاری آتیش زد
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 ندارمپکی از سیگارش کشید،سرفه کرد
لیانا غر زد
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خب چرا لج میکنی؟ سیگار برای سرفه ات بده،لخت گ شتن حالت رو بدترمیکنه .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.
لیانا به آشددپزخونه رفت .برای خودش هزار توجیه آورد که تکین حق داره بی
محلی کنه،جواب نده،واال نمیتونسدددت جلوی اشددکش رو بگیره .آب پرتقال
براش گرفت و به هال برگشت
تکین پاشو اینو بخورتکین محل نداد؛ دود سیگارش رو از ریه اش خارق کرد .لیانا نگاهی به سینه
ی برهنه اش انداخت و حرص خورد .لیوان رو گذاشددت روی میز و شددوفاژ رو
بیشتر کرد .چراغ ها رو کمتر تا تکین به یک آرامش نسبی ای برسه
سوپتو بکشم؟سیگارش رو خاموش کرد
میخوام بخوابمبه اتاق رفت و روی تخت دراز کشید که لیانا با حرص گفت
تا اینا رو نخوری نمیذارم بخوابیجواب نداد و لیانا به آشپزخونه رفت و با سوپ برگشت.
لب تخت ن ش ست .د ست به پی شونی داغ تکین گذا شت .گونه اش رو نوازش
کرد
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تکینم؟پیشونیش رو ب*و*سید .تکین اخم کرد
تکین جان باز کن چشماتو .پاشو اینو بخور عزیزمتکین نشست،فقط به امید اینکه حالش یک کم بهتر شه
لیانا پاشویه اش کرد .دستمال خیس روی پیشونی،سینه و بازوهاش گذاشت و
ً
تکین تمام مدت از درد شدددید گلوش اخم کرده بود و گاها ناله میکرد .بعد از
خوردن یک لیوان آب لیموشیرین ،نالید
بسه لیانالیانا بلند شد .تبش پایین اومده بود ولی هنوز هم یک کم تب داشت.
در رو ب ست و کنارش دراز ک شید .تکین انقدر بیحال بود که نتون ست گیر بده
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.
به پهلو خوابید،تو اون تاریکی محض تکین رو نمیدید .انقدر فکرش مشددغول
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
سرفه کرد و لیانا دستش رو گذاشت روی سینه ی تکین و نوازشش کرد .کم کم
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.
نگرانی به کنار،میتر سید! به ذهنش ر سید شاید باال ست .در رو باز کرد .مردد
بود،میرفت باال؟
پله ها رو باال رفت .خواسددت دسددتش رو بذاره روی دسددتگیره که مکث کرد
.لرزش کمی رو تو دسددتش حس میکرد  ،ضددربان قلبش تند میزد،ترسددش رو
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
میموند؟چراغ رو خاموش کرد و برگشدددت .اولین چیزی که جلوی چشددمش
اومد رو برداشددت .پالتوی تکینرو پوشددید و به حیاط رفت .چراغها رو روشدن
کرد .میتر سید،میخوا ست به صدرا زنگ بزنه فکر کرد شاید خواب با شه که
قطعا بود .چهارونیم نیمه شب!
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حدودا یک ساعت تو حیاط قدم زد و اشک ریخت .از ترس،از نگرانی .دستش
به هیچ جایی بند نبود .تا اینکه هوا کم کم روشن و از اون سیاهی شب کم شد
.
تر سش کمتر شده بود؛ برگ شت پایین ولی هنوز نگران بود .دا شت هال رو با
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.
لیانا زد زیر گریه و به سمتش پرواز کرد .تکین کیسه ی داروهاش رو روی زمین
گذاشت و بغلش کرد،تکین هم نگران بود
تو جیه زدی لیانا؟صداش هنوزم گرفته بود
در...از صدای در ترسیدمتکین کمرش رو نوازش کرد
باد اومد،بهم خورد .خودمم از جا پریدم .صداش بد بودموهاش رو نوازش کرد
چرا بیداری؟کجا رفته بودی تکین؟مردم از ترس،از نگرانی .گوشیتم که نبرده بودیتکین 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
چند بار بگم منو شب خونه تنها نذار؟خصوصا اینجا .کجا بودی؟تکین به سمت اتاق خواب رفت .لیانا کیسه ی داروهاش رو برداشت
اینا چین؟دارو ،درمونگاه بودملیانا رفت تو اتاق و در رو بست
منم بیدار میکردی همراهت باشمتکین کاپشنش رو از تن کند
کالفه شده بودم .کلی آمپولو سرم داد بزنم.آب دهنش رو به سختی قورت داد
بهتری؟میشم .سوپ هست؟لیانا ذوق کرد
االن گرمش میکنمتکین 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
××××

-جانم
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بسه دیگه بیا بشینده 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 دیگهپالتو،پیراهن،ورق و کاغذ،کیف و کال وسددایل تکین همه جا پخش بود .برد تو
اتاق.
یک نظم نسبی ای هم به اتاق داد و با من و من گفت
م من...یک دوش بگیرم میامو 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
بگیره،خونه مرتب کنه و همه این ها رو در حضددور تکین انجام داد .یک دوش
ده دقیقه ای گرفت و بیرون اومد .حوله اش تنش بود ،به اتاق رفت تا لباس
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.
خنده اش گرفته بود ولی اخم کرد
تکین...برو بیرونتکین ابرو باال داد
چرا؟میخوام لباس بپوشمخب بپوشراحت نیستمتکین جلو رفت .لیانا خواسددت عقب بره که پاش به تخت گیر کرد و افتاد روی
تخت .تکین روش خیمه زد
تکیندستهای لیانا رو باالی سرش نگه داشت
و زیر گوشش چیزی زمزمه کرد که لیانا خندید
 پاشوتکین به آرومی پهلوی لیانا رو با سر انگ شتش لمس کرد .لیانا زیر تکین تکون
خورد و بلند خندید
نکنتکین به کارش ادامه داد
-تکین نکن .قلقلکم میاد
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چ قدر صددددای خ نده های ل یا نا برای تکین شددیرین بود .چونه ی ل یا نا رو
ب*و*سید و کنار شکمش رو لمس کرد
لیانا با خنده گفت
نکن...آخ .نکن بسهتکین لبخند زد .قشنگ بود که این صدای خنده ی بلند تو خونه اش بود ،نه؟
عالی بود که چند وقتی بود صددددای داد و بیداد خودش و فریاد و جیه های
گوش خراش سایه رو نمیشنید؛ چقدر از سایه نفرت داشت،چقدر سعی کرد با
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.
البته که تکین هم آروم نمیموند؛ صدددای دادوبیداد هردوشددون سددر به آسددمون
میذاشت و حاال صدای خنده های لیانا سر به فلک گذاشته بود
آی ،تکین،خیلی بدی .بسهتکین با حرکتش صدای لیانا رو ساکت کرد ؛به قلقلک دادنش ادامه میداد و با
ابراز ع شق زوریش نمیذا شت بخنده .ا صوات نامشخ صی به زور از دهن لیانا
خارق می شد .لیانا خوا ست سرش رو تکون بده تکین نذا شت،لیانا از پهلوش
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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دستش رو به سمت دست تکین برد که تکین مچش رو گرفت .لحظه ای دست
از قلقلک برداشت ،دست لیانا رو باز باالی سرش نگه داشت و با دست دیگه
اش شروب به قلقلک دادنش کرد
ل یا نا ان قدر خ ندیده بود که از چشددمش اشدددک میو مد .تکین اشددکش رو
ب*و*سید .لیانا وسط خنده هاش نالید
تکین بسهکه راحت نیستی جلوی من لباس بپوشیلیانا خندید و سماجت کرد
اصالحرفمو پس نمیگیرم!تکین بازوی سفید لیانا رو محکم گاز گرفت و لیانا با خنده از ته دلش جیه زد
.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 ستبین ابروهاش رو ب*و*سید و چشمهاش خیره شد و نجوا کرد
فرشته ی منلیانا لبخند زد .کیف عالم رو کرده بود تو اون چند دقیقه ،حتی تالفی تکین هم
لذت دا شت .نوک بینی لیانا رو ب*و* سید و بلند شد .لیانا نگاهی به بازوش
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انداخت .جای دندون های تکین روی بازوش مونده بود .آروم خندید و زمزمه
کرد
دیوونهتکین 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!
لیانا موهاش رو برس ک شید و از آینه به بازوش نگاه کرد ،سرخ شده بود .تکین
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 ببرمخرید  ،بعدم هر جا گفتم .در ضمن یک هفته دیگه تولدمه
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 نکردماالن میکنی-االن میخوام برم سیگار بکشم
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داشت از اتاق میرفت بیرون که لیانا ناامید صداش زد
تکین!؟تکین برگشت  ،چنگی به موهاش زد و کالفه گفت
چیکار باید بکنم؟لیانا با ذوق برس رو داد دسددتش .تکین همینطور که موهای لیانا رو برس و
عطرشون رو نفس میکشید گفت
یک چیز دیگه انتخاب میکردی خب .یک کم سلیقه داشته باشمثال؟سشوار رو زد به برق ،روشنش کرد .یکم صداش رو برد باال
مثال میگفتی به پاس زحماتم یک شب عالی رو برام رقم بزنلیانا 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 عکسلیانا خواهش کرد
یک دونه!لطفاتکین 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
اخمهاش باز شد .بعد از نیم ساعت را ضی از کارش به لیانا نگاه کرد و بعد از
چندتا سرفه گفت
یک ساعت دیگه بریم ،االن بیا بشینیملیانا یاد سوپش افتاد و خاک بر سرمی گفت و دویید سمت آشپزخونه و تکین
عاشق همین حواس پرتی هاش بود
×××

خوبه تکین؟تکین با اخم گفت
نه کوتاست ،درش بیارمن دوسش دارمتکین با اخم غلیظ تر و صدای آروم تری گفت
من ندارم،زود باش درش بیارلیانا 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
لباس رو به تکین داد و تکین تحویل مرد فروشنده .با اخم تکین شالش رو جلو
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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نپسندیدیمو رو به لیانا گفت
برو بیرونلیانا سرش رو زیر انداخت و بیرون رفت،تکین همراهش .زیر گوشش غرید
این مانتوی کوفتیو جر میدم منلیانا با تعجب گفت
تکینحرر نزن  ،تمام اندامت پیداست اینقدر جذبهلیانا شالش رو تنظیم کرد و اومد از تکین دلجویی کنه که لبا سی چ شمش رو
گرفت و با ذوق گفت
 اینو ببینتکین جلو رفت .لیانا داخل شددد و به زن فروشددنده گفت لباس رو براش بیاره.
چ شم فرو شنده بدجوری تکینی که پ شت در اتاق پرو منتظر بود رو گرفته بود.
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
مغازه ،به داخل اتاق پرو دید نداشته باشه .
چشددمش با دیدن لباس تو تن لیانا برق زد .یک لباس شددیری رنگ بلند .لیانا
چرخی زد و گفت
-چطوره؟

در یای اضطراب

313

تکین گوشه ی لبش رو گزید
 با کفش پاشنه دار خیلی خوب میشه،موهامم باز میذارمغیر از قسمت دوم،عالیهبگیریم؟سر تکون داد
درش بیارفروشنده تا کرد و تو جعبه مستطیل شکلی گذاشت .تکین کارت کشید،چند تا
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؟تکین سرفه ی دیگه ای کرد .زن جعبه رو تو پال ستیکی گذا شت و نگاهش به
حلقه ی دست جفتشون افتاد
همینجوری پرسیدملیانا پالستیک رو برداشت
همینجوریشم به شما مربوط نیست،ممنونتکین پالستیک رو از دست لیانا گرفت
برولیانا از مغازه بیرون رفت،اخم کرده بود
-چته اینجوری میکنی با مردم؟مگه چی گفت؟
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لیانا با حرص گفت
تو خودت میخواستی خرخره ی اون یارو تو اون یکی مغازه رو بجوییتکین با اخم گفت
این فرق میکنهلیانا با حرص گفت
دختره ی پرروو ادای زن فروشنده رو درآورد با دهن کجی گفت
 شما حالتون خوب نیست؟تکین خنده اش گرفت ،اما حتی لبخندم نزد .دسدددت لیانا رو کشددید و زیر
گوشش گفت
مردم با تعجب نگاه میکنن ،تو دلشددون میگن این یارو به این خوبی،بیچارهچه زن خل و چلی گرفته
لیانا از حرص داشت منفجر میشد
تکیناخمش باز شد
برو تو چند تا لباس بگیرلیانا به مغازه رو به روش نگاه کرد
نمیخوامتکین با اخم گفت
-میگم برو تو
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نمیخوام ،هنوز چندتا از اون قبلیا رو نپوشیدمتکین 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 تولیانا اخم کرد
میگم از اینجا برای کی لباس گرفتیبرای هر خری .تو چیکار داری؟برو تو دیگهلیانا با بغض و حسادت گفت
سایه؟تکین اخم کرد از شنیدن اسمش
چرا بغض کردی؟لیانا دستاش رو بغل زد
نمیخوام  ،نمیرم توخیلی خب ،بچه نشواومد 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 اونفرق میکنه؟
اشک لیانا چکید و دستش رو دراز کرد
کارتتو بدهتکین کارت رو گذاشت کف دست لیانا ولی گفت
نمیخواد از این بخری،ولش کنلیانا به سمت مغازه رفت
چرا نمیای تو؟بیاداخل 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؟ل یا نا از ن گاه گردون زن بین تکین و خودش ،فهم یده بود همراهیشددون براش
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 هستمزن ابرو باال انداخت و تکین اخم کرد از حساسیتی که لیانا داشت .خودش رو
عذاب میداد با کاراش
خیلی خوش اومدیدلیانا لب گزید ؛ تکین که مکث لیانا رو دید خودش شروب کرد
لباس خواب میخواستیمزن فروشنده ژورنالی جلوی لیانا گذاشت
ورق بزنین ،غیر از یکی دوتا بقیه رو داریم؛ هر کدومو پسندیدید براتون بیارملیانا ژورنالو ورق زد و با دیدن نگاه تکین به عکس زن ها تو اون لباس ها باز
حرص خورد و ژورنالو بست.
تکین متعجب به لیانا نگاه کرد  ،لیانا بهش اخم کرد و فروشنده که ناظر عکس
العمل های لیانا بود ،فهمید چرا ژورنال رو بسددته و خنده اش گرفت .رفتارهای
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 بدیدچه مدلی میخواین؟تکین جواب داد و لیانا دندون سایید و زیر لب گفت
اون اینجوری میخریده؟تکین از کالفگیش چنگی تو موهاش زد .زن فروشنده باز پرسید
-رنگ خاصی مدنظرتونه؟
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باز تکین جواب داد و لیانا با پررویی پرسید
قبال چه رنگایی میبردن؟از زیر زبون تکین که نمیتونسدددت حرر بکشددده ،الاقل اینجوری یک چیزی
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 میبردنتکین چندتا سرفه کرد و لیانا دندون سایید
اینا شیک ترین جنساتونن؟اینام خوبن اما...لیانا وسط حرفش لباس ها رو پس زد
اینا رو نمیخوایم  ،از همون بهتریناتون بیارینتکین یکی از لباسها رو برداشت
اینو برمیداریم ،اونا رو هم بیارین ببینیملیانا همینطور حرص میخورد
برگشت سمت تکین و صداش رو به حد زمزمه آروم کرد
تو مگه نگفتی آخریا دیگه لباساش متنوب شده بود؟تکین با اخم به لیانا نگاه کرد
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میاوردمش،نمیخرید .اکثرا هم خودم انتخاب میکردم ؛ ولی آخرا خودش ازهر رنگ و مدلی میگرفت
با خشم ادامه داد
انقدر اینا رو برای من زنده نکنلیانا خواست چیزی بگه که تکین غرید
بس کن لیانا××××××

تکین سشوار رو خاموش کرد و به سمت لیانا برگشت .پتو رو باالتر کشید
تکینگونه اش رو نوازش کرد
جانمچشم بسته پرسید
داری میری؟آره ،پتوتو کنار نزن سرما میخوریشوفاژ که روشنهتکین نگاهی به کبودی گردن لیانا انداخت؛ ناخوا سته لبخندی رو لبش شکل
گرفت،گونه اش رو ب*و*سید
بیدارت کردم،بخوابلیانا پتورو دورش محکم تر پیچید ؛ سردش بود.
 -سردمه
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پاشو یک چیزی بپوشلیانا اخم کرد و زیر لب گفت
نمیخوامتکین شوفاژ رو بیشتر کرد .به زور لیانا رو نشوند،چیزی تنش کرد .لیاناغر زد
تکین نمیخوام .برم حمام بعد اینا رو میپوشم.سددرش رو گذاشدددت رو مت کا .اخم کرده بود و م ثل ب چه ها غر میزد .دلش
نمیخوا ست تکین بره،دو ست دا شت کنارش دراز بک شه و لیانا سرش رو بذاره
روی سینه اش.
تکین پالتوی کرم رنگشو پوشید ،داشت از اتاق خارق میشد که لیانا گفت
قبل از شب بیا،می ترسمزود میاماز خونه بیرون رفت و لیانا غرق خواب شد
××××××

امشب که نمیتونم  ،ولی باشه ؛ جور میکنم یک روز بریم بیرون .خوبه؟مرسیکاری نداری من برم؟خداحافظی کرد با زیبا .زیر مرغ رو کم کرد .از دی شب از همون مغازه ت صمیم
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
 ،چشمش رو باز کرد .در همچنان بسته بود .دوباره امتحان کرد .در قفل بود
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 تکینشام نپز لیانا .من زودتر میام .شام میبرمت بیرونپختم،دیر گفتی عزیزم.چی پختی؟لیانا با آب و تاب گفت
مرغ مخصوص سرآشپز لیاناتکین لبخند زد ،چقدر تازگی ها تعداد لبخندهاش زیاد شده بود
گرسنم شدلیانا با خنده گفت
شکموتکین جوابی نداد و لیانا پرسید
ناهار چی خوردی؟میل نداشتمدر 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
اون مو های ل خت ب لو ند .راسددد تی ت ک ین چ جور مو یی دوسدددت
داشت؟بلوند؟مشکی؟خرمایی روشن؟لخت؟حالت دار؟
جلو رفت .لرزش کمی رو تو پاهاش حس میکرد .جلوی در اتاق خواب رسید،
مکث کرد ،ضربان قلبش تند شده بود ؛ تکین گفته بود دیگه باال اثری از خون
نیست .مگه نه؟
د ست لیانا سرد تر از فلز د ستگیره بود ،صدای نفس هاش و تیک تیک ساعت
به گوشش میرسید .دستگیره رو به سمت پایین کشید
در با صدددای قیژی باز شددد ،لیانا به زحمت پلک باز کرد .اون موکت،موکت
خونی شده...دیگه نبود.
تکین تمام موکت رو جمع کرده بود .نفس راحتی ک شید و با دقت به اتاق نگاه
کرد .دو تابلوی نقاشددی روی دیوار توجهش رو ج لب کرد .طراحی سدددا یه
بود،پایینش اسمش رو حک کرده بود ،خط خوردگی داشت.
کشوی اول رو باز کرد .کلی لوازم آرایش و بدلیجات ،کشوی بعدی رو باز کرد
،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
تخت .به طرر دیگه ی اتاق ر فت ،در کمد رو باز کرد،لباس های مجلسددی
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.
کنار تخت ن ش ست،آلبوم عرو سی شون بود ،ورق زد ،هق هق میکرد .خ شک
شده بود نگاهش به عکسی که تکین داشت سایه رو میب*و*سید ،سایه ای ک
رنگ موهاش رنگ اصلی خودش بود،مشکی!
یخ کرده بود .صدای تکین رو شنید
لیاناهول شد ،صدای هق هقش رو خفه کرد .خواست آلبوم رو ببنده که یک برگه از
الش افتاد .یک کاغذ نقا شی شده بود .عکس یک مرد بود .لیانا بهچهره ی مرد
نگاه کرد،قابلمقایسه با چهره ی جذاب و کشیده ی تکین نبود!
لیانا باالیی؟زیر عکس نوشته بود""sasan

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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تکینبرو بیرونچنان دادی زد که لیانا از جا پرید .از اتاق بیرون رفت،تکین در اتاق خواب رو
بهم کوبید .هق هق های لیانا سکوت رو بهم میزد
من این در کوفتیو ق فل کرده بودم ن یای باال .چرا هر غلطی که میخوایمیکنی؟
لیانا با گریه گفت
ت تو...تو قرار شد وسایل...وسایل اونو بدی بیرونتکین با هر دو دستش تو موهاش چنگ زد ،عصبانی بود،به شدت!
برو پایین لیانامیخوای اینجا بمونی؟تکین کالفه به لیانا ن گاه کرد ؛واقعا لیانا عمق نفرتش رو از سدددایه و هر چی
مربوط به سایه بود رو نمیفهمید؟
تکینانقدر عجز تو صددداش بود که تکین تا حدی عصددبانیتش خوابید .به صددورت
غرق در اشکش نگاه کرد
لیانا میترسید تکین بره سر اون آلبوم .نمیخوا ست،ح سودی میکرد .هیچ ابایی
هم نداشت از اینکه تکین شدت حسادتش رو بفهمه
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 عروسیتونتکین لیانا رو بغل کرد،نگرانش بود .لیانا میلرزید تو بغلش .عصددبانیتش تماما
فروکش کرده بود
فکر نکن به این چیزا لیانالیانا اشک میریخت  ،گریه میکرد و میگفت
لباس...عروس پوشید براتلیانالیانا هق زد
عشوه ریخته برات...ر*ق*صیده براتلیانا بس کن  ،بسه داری میلرزیشب...شب تو...تو بغلت...توبغلت خوابیده تکینلیانالیانا 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...تکینتکین اشکهای لیانا رو ب*و*سید  ،موهاش رو نوازش کرد
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آروم باش خانومم ،گریه میکنی برای چی؟حسدددادت میکنی به کی؟به اونخیابونی؟اینایی که تو میگی برای اون ذره ای اهمیت نداشت
لیانا با گریه نالید
بی لیاقت بودسرش رو گذاشت رو سینه ی تکین .عطرش رو نفس کشید،اشک ریخت
خوب کردی کشتیشباز صورتش خیس شد ،تکین رو بغل کرد و با صدای آرومی گفت
تو نمیکشتیش ،خودم میکشتمشتکین لبخند محوی زد و زمزمه کرد
دیوونه .همینجوری چرت و پرت بگو-تو کنارش آرامش نداشتی .مگه نه؟

ش
زندگی من با اون فقط یک چیز داشت ،تنش!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
جانملیانا سرش روی شونه ی تکین بود و دست چپ تکین تو دستش
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روزی که میخواستیم صیغه کنیمو یادته؟آرهپکی زد و منتظر ادامه ی حرر لیانا شد
یادته لباسامونو؟تو تیپ همیشگیتو زده بودی  ،منم ساده بودمتکین دودش رو تو صورت لیانا بیرون داد
خب؟من گفتم اینا تنمون نباشه ،رفتیم عوض کردیمچی 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 گرفتیپدرت راضی بشه ،چنان عروسی ای بگیرم گوش فلک رو پر کنهصداش آروم بود و تصمیمش قطعی! اما حرص داشت لحنش
چرا عصبانی شدی؟تکین جواب نداد .خاکستر سیگارش رو تکوند و باز گوشه ی لبش گذاشت
تکین؟تکین بازهم چیزی نگفت ،لیانا گردن تکین رو ب*و*سید
ببخشیدهم 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 کنیلیانا جلوی ذوقش رو گرفت و چیزی نگفت .خوشش میومد که تکین نمیخواد
لیانا حتی خودش رو باهاش مقایسه کنه
×××××

تو خوبی؟دلم تنگ شدهخیلی حرفت میشه تو خونه،معلومه اونام دلشون تنگ شدهچرا تلفنامو جواب نمیدن؟نبخشیدنتدلم میخواد ببینمتونمثل هفته ی قبل پا نشی بیای اینجاها .جلوی در و همسایه خوب نیست ،باباراهت نمیده
چیکارکنممن؟نازی خیلی دلش برات تنگ شدهلیانا 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؟دلم براش تنگ شدهمهدکودکش کجاست؟فردا بریم ببینش.××××

وای آجیلیانا 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 جونملیانا 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 نبودیلیانا خندید و باز نازی رو بغل کرد
االن که هستم .میخوایم چند ساعت سه تایی با هم باشیمما که دوتاییم.لیانا به خودش و نازی و تکین اشاره کرد
ما سه تااون اقاهه کیه؟لیانا خندید

329
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اون آقاهه عشق منهنمیریم خونه یعنی؟نه به داداش الیاس گفتم یک کم پیش منیدست نازی رو گرفت و به سمت تکین رفتن ،تکین روی پاش نشست .از بچه
ها خوشش میومد؛ از صافی و پاکیشون
سالم کوچولونازی یک کم پشت لیانا قایم شد و خجالتی گفت
سالمتکین دست نازی رو گرفت و جلو کشیدش
کجا؟قایم میشی!من شما رو نمیشناسمتکین از شیرین زبونی نازی خوشش اومده بود
آشنا میشیم حاالآبجی گفت اون آقاهه عشق منهتکین 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
اینارو کی بهت یاد داده؟داداش الیاساسمتو به من نگفتی هانازی خانوممتکین لبخند زد
اسم منو میدونی؟نهعمو صدام کننازی یخش آب شده بود
عمو شما میخوای با آجی عروسی کنی؟کردملیانا سرخ شد و نازی با تعجب به لیانا نگاه کرد
منو نبردین؟کجا؟نازی هم ذوق کرده بود ،هم ناراحت بود
آبجی لباس پف پفی پوشیدی؟تکین جواب داد
نه هنوز ،ولی میپوشه ؛توام میخوای بپوشی؟نازی با ذوق تند تند سرش رو تکون داد.

331
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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 لباشکنازی رو بغل کرد و بلند شد؛نازی د ستهاش رو دور گردن تکین حلقه کرد ،تا
حاال هیچ کس به بلندی تکین بغلش نکرده بود .با ترس گفت
عمو منو بذار زمینمحکم گرفتمتنازی پاهاش رو تکون داد
عمو میترسملیانا با ذوق به تکین نگاه میکرد که نازی رو بغل کرده بود .چقدر پدر شددددن
بهش میومد،چقدر تکین آرزوش رو داشت
لیانا جلو رفت
نازی نمیفتی ،من قول میدمبا التماس گفت
آبجیتکین نازی رو زمین گذاشت
نازی خب میموندی بغل عموتکینگفت
-نه ولش کن .اذیت میشه.
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×××××

ماشین رو پارک کرد و پیاده شد .نازی تو بغل لیانا وول خورد
آبجیجونمآبجی امشب میای خونه؟من بیام خونه که عمو تنها میشهعمو 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،نمیخوامنازی 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 میشیتکین خم شد و از پشت دستمال کاغذی برداشت؛دور لب نازی رو پاک کرد
آبجیت عروس منه،عروسام پیش دومادا میمونن دیگه .مگه نه؟لیانا کیف کرد و نازی بستنیشرو لیس زد
-باشه ،به شرطی که برام لباشکم بخری

wWw.Roman4u.iR

334

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
لباشکمیخرم عمو ،اینجا ندارهنازی 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
رو باال گرفت
عمو بغلم میکنی برم باال؟تکین لبخندی زد و بغلش کرد و نازی جیه آرومی کشید
یوهو-نمیترسی دیگه؟
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نازی با احتیاط کف دسددتش رو نزدیک گونه ی تکین کرد .آروم دسددتش رو
گذاشدددت روی صددورتش ،ته ریش تکین کف دسدددت کوچولوش رو قلقلک
داد،خندید .گونه ی تکین رو سفت ب*و*سید و با ذوق گفت
عمو خوش گذشت ،هم بستنی ،هم پارک ،هم خوراکیامتکین حلقه ی دستش رو دورش تنگ تر کرد  ،گونه اش رو ب*و*سید
قابلی نداشتبه داداش الیاس میگم که دلش بسوزهلیانا خندید و تکین به زندگی ساده ی نازی فکر کرد.
×××××

 چرا همش تو فکر بودی؟روز خوبی بود برات؟لیانا گونه اش رو به سینه ی تکین کشید و با کیف گفت
عالی بودتکین زمزمه کرد
خوبهبگو چرا تو فکر بودیاز بچه ها خوشم میاد،زیادخب؟نمیدونی چقدر به سایه میگفتم که...لیانا سراپا گوش شد
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میگفتم بچه دار شیم،قبول نمیکردلیانا 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 نمیخواستلیانا تو دلش گفت"لیاقت نداشت"
تکین دندون سایید و با حرص گفت
آخرشم حاملگی رو تجربه کرد ولی...لیانا نذاشت ادامه بده
تکینفقط دلم میخواد اون مرتیکه رو گیر بیارم ،میدونم چه به روزش بیارملیانا 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 باشملیانا 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
بچه ی...منو...تولیانا با ذوق گفت
خوشگل میشهتکین لیانا رو ب*و*سید
تو بذار من عقدت کنم،تا بعدعقدیم دیگهدائملیانا خودش رو به تکین نزدیکتر کرد و زمزمه کرد
عقدم میکنیتکین 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 نخوایلیانا تی شرت تکین رو تو مشتش فشرد
-تکین!
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تکین کمر لیانا رو نوازش کرد و کشیده گفت
جان تکین،جانم خانومملیانا اشک ریخت
میمیرم بدون تو  ،مگه میشهبغضش ترکید .تکین موهاش رو کنار زد و گونه اش رو ب*و*سید .زیر گوشش
نجوا کرد
نه نمیشه،هیچی نمیشه .من یک چیزی گفتمالله ی گوشش رو ب*و*سید
گریه نکنعزیزم×××××

دقیقا پنج روز از اون شب گذشت.
لیانا دسددت از کار برداشددت و نفس عمیقی کشددید ،کمرش درد گرفته بود،کوه
ظرر های آشددپزخونه رو شددسددته بود،هال و اتاق رو تمیز کرده بود و تا جایی
کهمیتون ست مبل ها رو ک شون ک شون جابه جا کرده بود تا یک تغییر جزئی تو
دکوراسیون داده باشه .اون روز براش یک روز خاص بود!
به سددمت آشددپزخونه رفت تا چیزی بخوره و به سدداعت نگاهی انداخت،چهار
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 بزنیامروز چه خبره مگه؟الیاس؟!لیانا صدایی شنید و با شک گفت
الیاس کجایی؟بیمارستانلیانا نگران با من و من گفت
ک...کسی طوریش شده؟نه .فقط بابا...کدوم بیمارستان الیاس؟لیانا بعد از شنیدن اسم بیمارستان ،بدون اینکه حرر دیگه ای بزنه گوشی رو
قطع کرد و به اتاق دوید .نفهمید چی پوشید،فقط یک چیزی سر هم کرد،کیف
پولش رو برداشت و دوید
×××××

نفس نفس میزد
آقای...آدینه...یونس آدینهیک چند لحظه اجازه بدین لطفابعد از چند ثانیه که برای لیانا کلی گذشت
آدرس رو داد و سه دقیقه بعد لیانا رو به روی الیا سی بود که یک ماه بود ندیده
بودش .الیاس از جاش بلند شددددو با تعجب به لیانا خیره بود .بی اختیار جلو
رفت و بغلش کرد
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لیانا با نگرانی پرسید
بابا چی شده؟پاش شکسته ،شاید عمل بخوادکجاست االن؟الیاس اتاقی رو نشون داد
تو اتاقه ،مامان پیششهلیانا به سمت اتاق چرخید که الیاس بازوش رو گرفت
کجا؟میخوای بابا بیمارستان رو بذاره رو سرش؟لیانا دلخور گفت
نگرانمشارژ گوشیم تموم شد ،میخواستم زنگ بزنم نیایاینقدر غریبه شدم؟بابا تازه داشددت با نبودت کنار میومد .بذار یک مدت دیگه بگذره،دلش تنگشه 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 ببیندتامکان نداره دلش تنگ نشده باشه ؛نیومد چون هنوز نبخشیدتم.-لیانا
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لیانا نموند تا ادامه ی حرر الیاس رو ب شنوه ،در زد و بی اجازه بازش کرد .سر
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
لیانا مامان...یونس سرپوش روی دلتنگی وافرش گذا شت و چ شم از دختر رنگ پریده اش
گرفت و اخم کرد
این اینجا چیکار میکنه؟لیانا اشک ریخت .شیرین با تعجب زمزمه کرد
یونسیونس 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 براتونیونس صدا باال برد
تو زن اون مرتیکه قاتلی،جایی پیش ما نداریلیانا بغضددش ترکید .چرا باهاش اینجوری میکردن؟چرا راجع به تکینش انقدر
بد حرر میزدن؟
یونسبا گریه گفت
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بابا من دخترتونمدختر من همون موقع که به اون بدون اجازه ی من بله داد مردشیرین اشک ریخت
یونس نگولیانا هق زد
وکالت دادید بهم  ،یادتون رفته؟گ*ن*ا*ه کردم؟قانونیه ،شددرعیه ،محرمشددمبابا.
یونس داد زد
گمشو بیرون لیاناپرسددتار در اتاق رو باز کرد؛ در محکم به لیانا خورد ،یونس سددر بلند کرد.
لیانا...لیانا دردش اومد؟
عصدد بانی بود؛ ولی هرچی بود اون دختر گریون پاره ی تنش بود .ل یا نا نا له
آرومی کرد و کنار کشید.
پرستار بداخالق ،حتی عذرخواهی ام نکرد و با اخم گفت
اینجا چه خبره؟خانوم بیاید بیرونلیانا ناامید به یونس نگاه کرد و بیرون رفت .شیرین به دنبالش از اتاق کنده شد
لیانا؟لیانا برگشت
جونم مامانشیرین لیانا رو بغل کرد  ،به خودش فشردش،بوییدش
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دلم برات یک ذره شده بود بی انصارلیانا با گریه و صدای آرومی گفت
میومدم ،بابا نمیذاشت ببینمتون .تلفن هامم تا میفهمیدید منم قطع میکردیدشیرین چیزی نگفت،عقب کشید ؛لیانا کنارش روی صندلی نشست
مامان؟شیرین به رنگ و روی پریده ی لیانا نگاه کرد
جونم دخترممگه چیکار کردم؟شیرین با دل گرفته ای گفت
آبرو بردی لیانا ،کمر بابات شک ست ،سر بلند نمیکنه تو دو ست و آ شنا .هرکی 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
قبولش نمیکردید مامان ،اگر میومد خواسددتگاریم،اگر میشددناختیدش قبولشنمیکردید
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؟لیانا نازی رو ب*و* سید و گذا شتش زمین ؛جون ندا شت بغلش کنه .آروم زیر
گوشش گفت
از عمو چیزی نگو،دعوات میکننولی من همشو تعریف کردملیانا ب*و* سیدش .نازی با دیدن یونس جیغی زد و د ستش رو گذا شت روی
دهنش
بابا یونس پات چی شده؟چرا بستیش؟یونس د ستش رو باز کرد تا نازی رو بغل کنه ،لیانا ا شک ریخت .شیرین لیانا
رو صدا کرد
بیا یک چیزی بخور ،داری از حال میریمیل ندارمباز چرا اشک ریختی؟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
آرومش کرده بود،یا با محبتاش،یا با داد هاش،با هر چی که نشددون بده بد
برداشت کرده،بد فکر کرده،که لیانا تقریبا بلد شده بود حسادت کنه
بابا به من نگاهم نکردشیرین با اخم گفت
از این حرفا نزن  ،من مرتب با یونس حرر میزنم که کوتاه بیادلیانا خسته بود،بیحال بود ،چشمهاش میسوخت از بس گریه کرده بود
شیریناومدماز آشپزخونه بیرون رفت و لیانا شنید که یونس گفت
بگو برگرده خونه این دختر بی فکرت .ساعت دوزاده شبهکی برسونتش؟شددیرین زنگ زد ،یحیی بیسددت دقیقه راهی که رفته بود رو برگشددت تا لیانا رو
برسونه .طول راه هر دو سعی کردن با سوالهاشون از زیر زبون لیانا حرر بکشن
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
کیف پولش بیرون آورد و در رو باز کرد .طول ح یاط رو گذرو ند و از پ له ها
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!
در رو باز کرد و لیانا چ شم های سرخش رو دید ،موهاش آ شفته و لباس های
بیرونش هنوز تنش بود .داد تکین ،لیانا رو از جا پروند
کدوم قبرستونی بودی تا االن؟لیانا بازوهاشرو بغل کرد؛ سرد بود.
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؟ساعتاز یک و نیم ن صفه شب گذ شته .همون ساعتی که سایه ی هرزه برمیگ شت
خونه
لیانا بغض کرد
تکینتکینو مرگجلو 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

در یای اضطراب

347

بیمارستانتکین 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
نگرانی ک شیده بود؟یک ساعت؟دو ساعت؟چهار ساعت؟نه .خیلی بی شتر از
این حرفها
بابام پاش شکسته بود ؛ الیاس گفتبینیش رو باال کشید و با گریه گفت
نفهمیدم چی شد،چی گفتم،فقط خودمو جلوی الیاس دیدم تو بیمارستانگوشیتو نبرده بودی لعنتی ،مردم تا برگشتیحواسددم به هیچی نبود ،بابا یکم نرم شددده بود ،از بیمارسددتان باهاشددون رفتمخونه،ساعت هشت شب مرخصش کردن .نزدیک بود عمل بخواد
تکین با حرص گفت
ال یاس خاموش بود ،دم خونتونم رفتم هیچ کی جواب نداد؛ زی با ازت خبرنداشت ،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.
لیانا بی حال به سمت اتاق رفت ؛لبا سش رو کند و یک پیرهن ساده پوشید و
روی تخت دراز کشید .صورتش رو فرو کرد تو متکا و هق هقش رو خفه کرد .
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
میگم چته  ،رنگ به صورت نداریلیانا 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
حرر بزن بهت میگملیانا با گریه و هق هق گفت
من بابام...بیمار ستان بود...محلم نمیذا شت ....سرم داد زد...تا االن ف شارروم بود...تا االن گریه ،میکردم...اونوقت تو میگی...
گریه اش بیشتر شد
تو میگی من مثل اون...من موقعی میام که...هق هقش اجازه نداد حرفش رو ادامه بده ؛ تکین چنگی تو موهاش زد و زیر
لب به خودش لیچار گفت .شونه ی لیانا رو تکون داد
لیانالیانا اهمیت نداد
لیانا تو میدونی من چی کشیدم؟عصبی بودمجوابی نگرفت
لیانا من از ساعت پنج خونه ام  ،میفهمی یعنی چی ه شت ساعت و نیم توبی خبری بودن؟
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 رفتتو فقط فکرت سمت همین چیزاست؛ اگر فکر میکردی چیزیم شده،تصادرکردم،مردم،اینجوری نمیکردی ،نگران بودی.
تکین عصبی صداش رو برد باال و تشر زد
لیانا!لیانا باز سرش رو گذاشت رو متکاش
 بس کنکتش رو درآورد
اصال این چه وضع لباس پوشیدنه؟لیانا با لجبازی و صدای گرفته اش گفت
دوست داشتمبرای نازکیش گفتم ؛ سرما میخوری تو این هوادلم خواستبس 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 میپرونملیانا هیچی نگفت و به گریه ی زورکیش ادامه داد
تکین موهاش رو نوازش کرد
خانومم  ،بفهم حالمو ؛ درک کنمن عذرخواهی کردمدرک میخوام ازت لیانا؛ که هر اتفاقی ام که افتاد اینجوری ول نکنی بری منوتو بی خبری بذاری،بفهم حالمو .بفهم چه ا ضطراب و ا ستر سی تو سینمه تا
برگردی
زیر گوشش زمزمه کرد
بفهم ،مردم تا برگشتیلیانا 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 بخوابیاکمر لیانا رو نوازش کرد
ببین امروزو کوفتمون کردیتکین بود دیگه ،نمیتونسددت نرمشددش رو حفظ کنه .یک جایی باید خودشددو
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؟تکین لبخندی زد و پیشونیش رو ب*و*سید.
چرا رنگت پریده؟هیچی نخوردمتکین اخم کرد
از ناهار تا حاال؟ناهار چی خوردی؟اونم نخوردماخم تکین بیشتر شد
لیانا آروم لب زد
گرسنمه،خسته امتکین عصبی به آشپزخونه رفت تا ساندویچی حاضر کنه
×××××

تکین کادومو میخوامچیزی نگرفتملیانا وا رفت
تکین؟-نمیدونستم چی بگیرم
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واقعا کهچی میگرفتم خوشحال میشدی؟تو حتی یک شاخه گلم نگرفتی برای من؟تولدمه مثالتکین دسددتش رو انداخت دور شددونه ی لیانا و صددورتش رو به طرر خودش
برگردوند
روتو از من نگیر لیانالیانا با ناراحتی گفت
مطمئن بودم یک چیزی گرفتیتکین لبهای لیانا رو ب*و*سید .لیانا همراهیش نمیکرد  ،قهر بود مثال
خوابت میاد؟خسته اممنم،ولی بریم بیرون،قدم بزنیم،تا صبحچشمهای لیانا برق زد؛ همیشه از این دیوونه بازیها خوشش میومد
واقعا؟واقعانگی سرمامیخوریم،برگردیمانمیگمنگی باید بخوابم،فردا کار دارمافردا جمعه ستلیانا 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 میکنمتولدمه هاتکین گونه ی لیانا رو نوازش کرد
باشهلیانا به سمت اتاق رفت
پس بیا آماده شو××××××

لیانا دستش رو کرد تو جیب پالتوش
خیلی سردهمیخوای برگردیم خونه؟تکین بار دهمه میپرسی ،هنوز یک ساعت نشده اومدیم بیرونتکین زیر لب گفت
خودم کردم که لعنت برخودم بادجلوتر چندتا پسر بودن ،لیانا بی اختیار تکین رو دور زد و سمت چپش ایستاد
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 نه ،نه خوبه .مطمئنم دفعه ی اولته از این کارها میکنی ،نمیخوام از دسددتشبدم
و دفعه ی آخرمتکین؟هوم؟بشینیم یک جاتکین 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 تاریکآتیش روشن میکردیم ،سیب زمینی آتیشی میخوردیم
فیلم زیاد میبینی؟لیانا پشت چشمی نازک کرد
چیز عجیبی نیستاتو این پارک چرا،اونی که تو میگی به درد این جا نمیخورهبریم یک جای دیگه؟تکین زیپ کاپشن سبز رنگش رو باالتر کشید و بلند شد
چرا پاشدی؟نمیتونم رو این نیمکت بشینملیانا خندید
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یخ زدی؟تکین جوابی نداد  ،لیانا بلند شد و سمتی رو نشون داد
بریم اونجا؟وسایل ورزشی دارهبچرخپ شت لیانا ای ستاد .گردنبندی رو از جیبش درآورد و گردن لیانا انداخت و گونه
سردش رو از پشت ب*و*سید
یکی باید تولد تو رو به من تبریک بگهلیانا با ذوق برگشت سمت تکین
وای تکین!سر خم کرد .گردنبند رو دست گرفت .شبیه گل ترمه بود
وای ،مرسی عزیزمنمیدونم قیمتش چنده ،ارزونه،الکیه،نقره اس،بدردبخوره یا نه ؛ ولی برای منارزش داره ،گردنبند مادرم بوده
چشمهای لیانا برق زد
وای تکین ،تکین ممنونماگر بلد بودم،سوپرایزت میکردم با یک چیز خاص ،ولی اهل این کارا نیستملیانا خندید
همین عالیه تکین،دوسددش دارم .از چیزایی که طرح قدیمی دارن ،خوشددممیاد.
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
آرهلیانا خوشحال گفت
بخاطر ترس من؟ترست به اضافه ی اون چیزهایی که اذیتت میکردباال؟اره .فردا میبرمت ببینیشلیانا جیه زد
وای تکین  ،عاشقتمتکین جاخورد ایستاد و نگاهی به دور و بر انداخت و با اخم گفت
چه خبرته جیه میزنیبا خنده جواب داد
ذوق زده شدمروی پاش بلند شد و گونه ی تکین رو ب*و*سید و این بار زمزمه کرد
عاشقتم تکینتکین لبخند زد و به راهشون ادامه دادن
تکین-جانم

357
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یک سوال بپرسم؟راجع به؟این گردنبندبگواوم...نمیدونست چطور بپرسه
میگمآب 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 .تصددمیمداشتم بدم به بچه ام
لیانا با ذوق گفت
االنم دادی به مامان بچه اتتکین لبخند زد و به لیانا خیره شد
کاله بافت ریز لیانا رو پایین تر کشید و زمزمه کرد
االن دادم به نفسملبهای لیانا تا بناگوش کش اومدن
دستی به گردنبندش کشید و پرسید
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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؟خانواده ی من تویی که زنمی لیانا ،دیگه چیزی نپرس.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 پاییندفعه ی اولمه .زیبا همیشه اینجوری میکنه ،بذار ببینم میتونمدو سددده قدم برداشدددت ،نزدیک بود بیفته،جیغی زد که تکین محکم نگه اش
داشت .با اخم گفت
بیا پایین می افتی .فاصله داره با زمینیک کم دیگههمین االن من نگرفته بودمت افتاده بودی  ،بیا پایینلیانا گوش به حرر تکین نداد و به راهش ادامه داد
تکین حرص میخورد .لیانا با ذوق جیغی زد
تکینتکین ترسددید و به سددرعت به سددمتش برگشددت  ،نفس راحتی کشددید .با اخم
غلیظی گفت
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چیه هی جیه میزنی؟بار سومتهلیانا پایین اومد .کف دستش رو باز کرد و با ذوق گفت
داره برر میادصورتش رو به آسمون گرفت
ببند چشمتو لیانا .برر میشینه رو چشمتخب بشینهتکین با حرص گفت
کثیفه ،ضرر دارهلیانا به تکین نگاه کرد
پس تو نگرانمیتکین"هور"کشیده ای گفت
لیانا با خنده گفت
بگو دوستم داریبی خوابی زده به سرت دیوونه بازی در میاریدیوونه بازیه میگم روز تولدم بگو دوستم داری؟خودت میدونی ،الزم به گفتن نیستچیو میدونم؟تکین دست لیانا رو کشیدبرو جلولیانا با دیدن رو به روش جیه زد

360
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تکینتکین نگران شد که لیانا ادامه داد
 آش!به چشمهای سرخ تکین نگاهی کرد .ترسید،یک قدم عقب رفت
ترسوندمت؟آخه دست خودم نبودمظلوم گفت
ه*و*س کردم ،برام میخری؟تکین با اخم سکوت کرد و به طرر چهارچرخه رفت و با دو تا کا سه آش داغ
برگشت
لیانا کالفه از سکوت تکین  ،نگاهش کرد
تکین حرر بزن دیگه ،ساعت سه و نیم نصفه شب دیدم تو این چرخیها آشمیفروشه،مردم از تعجب و ذوق ،ببین چقدر میچسبه
تکین قاشق آخر آش رشته اش رو خورد و به لیانا نگاه کرد
دور لبت سبزیهلیانا لبش رو تمیز کرد .هنوز چند قاشق بیشتر نخورده بود
تو چجوری آش به این داغی رو خوردی؟من دستم داره میسوزهبشین برم یکی دیگه بگیرم.من نمیخواما-برای خودم میخوام ،پا نشی ها لیانا
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××××××

لیانا با دیدن خونه،ذوق زده جیه کشید
وای تکین عالیهتکین لبخند زد
جدا؟لیانا به اتاقها سرک کشید
کی وسایلو میاریم اینجا؟از نو میخریملیانا متعجب برگشت سمت تکین
چی؟این خونه،خونه ی عروسه دیگه .باید وسایلشم نو باشهلیانا ناباور خندید
جدا؟تکین به سمتش رفت
اگر دختر خوبی باشی،آرهچشمهای لیانا برق میزدن از خوشی
خب من دختر خوبی ام دیگه نه دیگه،نیسددتی .دیشددب که هر چی صدددات کردم محل ندادی،آخرشددمخوابیدی
لیانا لب گزید  ،تو بغل تکین وول خورد و گفت
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خب...خب امشب صدام کن  ،ببین چطوری جوابتو میدمتکین پیشونی به پیشونی لیانا تکیه داد و به تقلید از لحن بچگونه ی لیانا گفت
بلند یا کوتاه ؟لیانا بلند بلند خندید .انتظار همچین تیکه ای رو از طرر تکین ندا شت .تکین
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 باشهلیانا چشم بست و تکین هم!
×××××

تکین زیر گوش لیانا غر زد
انتخاب کن دیگه  ،یک ساعته معطلم ؛خسته شدملیانا لب گزید
اومواقعا بین رنگ مبل مونده بود .میخواسدددت خونه اش رو از خونه ی سدددایه
خوشگل تر درست کنه،قشنگ تر،شادتر،بهتر!
آخه هم آبیش خوشگله ،هم صورتیشمن نمیدونم یکیش رو بگو .زودلیانا ژورنالرو ورق زد
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اصال یک مدل دیگه انتخاب کنیمتکین روی مبل کنارش ولو شد
 این صددداحب مغازه بیاد ،من دیگه کاری ندارم انتخاب نکردی؛خودم یکچیزی میگم
لیانا با هول و وال گفت
وای نه تکین ،خودم باید انتخابش کنمزودباشلیانا کنار تکین نشست
این خوبه؟تکین همونطور که چشم بسته بود جواب داد
آره عالیه.رنگش چطوره؟رنگشو که اصال نگو،خیلی خوبهتکین 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 خوبهتکین خوشحال پرسید
-کدوم؟

در یای اضطراب

همون مبل اولیه که خودت گفتی .اون از همش بهترهکدوم؟همون مبل زرشکیه .کوسن هاشم کرمی باشن××××

میشه امروز من و زیبا بریم خرید؟خسته نیستی؟نهدستش رو جلوی گوشی گرفت و رو به تکین آروم تر گفت
آقایی فقط کارتتم بده من،منم چندتا چیز بخرم برای خونه عزیزمتکین اخم کرد از لحن ناز لیانا
حواسمو پرت نکن ،دارم رانندگی میکنملیانا خندید
کارتو میدی؟میدم ،ولی قبل ده خونه ای!لیانا با ذوق زمزمه کرد
عاشقتمو بلندتر رو به زیبا گفت
چه ساعتی حاضر باشم ؟×××××

365
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لیانا زنگ رو فشددرد و تکین در رو باز کرد .لیانا باز زنگ زد و تکین از پشددت
آیفون گفت
بیا تو دیگهبیا کمک ،من نمیتونم اینا رو بیارمچی گرفتی مگه؟همین خریدامتکین پال ستیک ها رو آورد و روی مبل ن ش ست .لیانا شال از سرش در آورد.
پالتوش رو کند و سراغ پالستیکها رفت
لباس گرفتم،چندتا تیکه لوازم آرایش گرفتم،یک کیف گرفتم برای اون لباسشیری ام که اون روز گرفتیم ،مانتو خریدم .برای خونه...
تکین سیگاری آتیش زد و بی حوصله گفت
می بینمشون حاال .بیا اینجا ببینملیانا دست از پالستیکها کشید
نزن تو ذوقم دیگه ،اینهمه خرید کردم ،میخوام نشونت بدمبذار من اول خودتو ببینم ،بعد پاشو نشونم بدهلیانا 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 کردیسرده خبدماغت قرمز شدهلیانا 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 بودخب؟یک مهمونی ام دعوت شدیملیانا چشماشو باز کرد
کجا؟کی؟یکی از شرکا دعوت کرده.اونم مثل شما تو کار صادرات وارداته؟ای ،یک جوراییکی؟چند شب دیگهلیانا ابرو باال داد
-چجوریه؟
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مختلط...با لحن خاصی پرسید
منم میبری؟بعیدهلیانا 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 بریتکین ابرو باال انداخت
تنها نیستم که،دورم شلوغ میشهاخم لیانا بیشتر شد
تو منو نبر،ببین میذارم بری یا نهتکین برای اولین بار بعداز مدت ها تک خنده ای کرد .لیانا اخمش رو باز نکرد
ولی کیف کرد از شنیدن صدای خنده ی تکین .نگاهش خیره موند روی چال
لپش
تکین زمزمه کرد
حسوداگر بگم هستم،نمیری دیگه؟-در هر صورت باید برم
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چی بپوشم؟تکین لبخند زد و لیانا رفتن خودش رو حتمی میدونست
میخریم یک چیزیچجور 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 نیارمتکین پهلوی لیانا رو فشرد .لیانا لب گزید از درد و نالید
آی ،تکینتکین دندون سایید و از فشار دستش کم نکرد
چی گفتی؟نالید
هیچینه ،یک بار دیگه بگولیانا بازوی تکین رو تو مشتش فشرد
ولم کن تکینتکین فشار دستش رو کم کرد
اذیتم کردی،خواستم اذیتت کنمتکین دستش رو برداشت و لیانا پهلوشرو ماساژ داد
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خیلی بدی،دردم گرفتدکمه های پالتوش رو باز کرد .گرمش بود ،درش آورد .به آشپزخونه رفت
گرسنه ات نیست تکین؟فرار کردیا خانوملیانا خندید و آروم گفت
بمون تو خماریشتکین 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
کابینت ها بود که انجام داد .البته کارهای ا صلی و سنگین رو تکین انجام داده
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
جدید شون رو چیده بودن و در کل یک هفته ای بود که م شغول جمع و جور و
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 نیمهدارم میامچقدر وقت دیگه میرسی؟تکین در آسانسور رو به سختی باز کرد ،دستهاش پر بود.
اومدم عزیزم ،در روباز کنلیانا گو شی رو قطع کرد و پ شت در منتظرش موند .دو دقیقه بعد تکین جلوش
بود
سالملیانا 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 نوشابهآخ تو آسانسوره.لیانا پشددت میز نشددسددت و تکین پالسددتیک جا مونده رو آورد .به اتاق رفت تا
لباس عوض کنه .از همونجا داد زد
-لیانا پس فردا مهمونیه ها
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تکین  ،بیا گرسنمهتکین 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
از ساعت چند کار کردی؟از ظهر ،خسته ام .جون تو تنم نیستتکین با اخم بهش خیره شد .لیانا نالید
حوصله ی اخم و دعواتم ندارم تکینتعجب کرد .لیانا هیچ وقت اینجوری حرر نمیزد .ولی با جمله بعدی که
گفت ،باز تکین نرم شد
با همون لحن ناله مانند گفت
زودم شددامتو میخوری میریم میخوابیم .بعدازظهر میخواسددتم یک سدداعتبخوابم  ،نخوابیدم که شب زودتر بخوابم
تو بخواب ،به من چیکار داری؟لیانا یک برش دیگه برداشت
باید کنارت بخوابماخمهای تکین باز شد .از غذا دست کشید
-کجا؟
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چشمش رو ماساژ داد
سیر شدم ،.دستت درد نکنهتکین ساالدش رو باز کرد
من تازه اشتهام باز شدهلیانا زیر لب "شکمویی" بهش گفت
لیانالیانا برگشت
جانم؟سیگارمو بیارلیانا غر زد
تکین بیا بخواببخاطر لیانا کوتاه اومد
بذارش کنار تخت همونجا میکشملیانا به سددمت اتاق رفت .تکین پنج دقیقه بعد از غذاش دسدددت کشددید .به
آشپزخونه رفت و داد زد
لیانا جاسیگاریم کجاست؟کابینت اولیلیانا لباس خواب راحتی پوشید و زیر پتو خزید
تکین چراغ هال و آ شپزخونه رو خاموش کرد و به اتاق رفت .در رو ب ست و تی
شرتش رو درآورد .روی تخت دراز کشید و سیگارش رو آتیش زد
لیانا خودشرو تو بغل تکین فرو کرد و یک نفس راحت کشید .صداش زد،
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تکین دود سیگارش رو بیرون داد
جانممن دفعه ی آخرم بود اینقدر کار کردمتکین 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 نکنلیانا گونه اش رو روی سینه ی تکین کشید
اینجا رو دوست دارمتکین از سیگارش کام گرفت
خوبهدیگه وقتی دیر میای ،اونقدر نمیترسمتکین چیزی نگفت و لیانا جدی گفت
ولی این به این معنی نی ست که هروقت خوا ستی بیای،اتفاقا باید زودتر بیای.تو فقط چند ساعت پیش منی ،همه ی روز رو شرکتی
تکین لبخند زد .هرچند لیانا حرفش رو با غر و قهر و جدیت میگفت  ،ولی
همین هم خ ستگیش رو در میکرد .همین که میدید ک سی جایی منتظر شه،که
کسی توبیخش میکنه که باید بیشتر پیش من باشی،باید زودتر بیای پیشم
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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
لیانا کم کم چشددمش گرم شددد و تو بغل تکین خوابید؛ ولی دیگه از بدن درد
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
فقط دو ماه و خورده ایش مونده بود .م شغول مردی که با سایه رابطه دا شت و
هرچقدر میگشت نمیتونست ردی ازش پیدا کنه.
××××××

عصبی گفت
تو اونو نمیپوشیلیانا لج کرد
میپوشمتکین به سمتش رفت
نمیذارم بپوشیلیانا از جاش تکون نخورد
میبینی که میپوشمگوشی تکین زنگ خورد،صدرا بود .جواب داد و اونقدر اعصابش خورد بود که
بین حرفهاشون الکی پاچه ی صدرای بی گ*ن*ا*ه رو میگرفت
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لیانا لباس رو پو شید  ،موهای س شوار شده اش رو دورش ریخت .یک شال
حریر سر کرد و رژ سرخش رو تمدید.
لباسی که پوشیده بود همرنگ رژش بود و به شدت کوتاه .تکین به اتاق برگشت
و لیانا رو دید که داره مانتو میپوشدده .سددردرد گرفته بود از بس باهاش کل کل
کرده بود
در بیار لباستوتن صداش پایین بود؛لیانا برگشت سمتش
نمیخوام .همینو میپوشمتکین خسته از بحث بی نتیجشون گفت
نمیریملیانا جاخورد
چی؟تکین کتش رو درآورد
زنگ میزنم میگم نمیام ،من زنمو اینجوری جایی نمیبرم که انگشدددت نمایمردای هیز بکنمش
لیانا نالید
من اینهمه وقته دارم آماده میشمتکین از اتاق بیرون رفت،لیانا به دنبالش.
پس خودتم نمیشه بریتکین روی مبل پخش شد
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نمیرملوس نشو  ،پاشو بریمتکین شقیقه اش رو مالید
برو لیانا،سددرم درد میکنه .یک سدداعته دارم باهات حرر میزنم،زبون آدمیزادحالیت نمیشه
لیانا با تکین سر لج افتاده بود که چرا هنوز وسایل سایه رو بیرون نداده و تو اون
خونه بازهم آثاری ازش هست.
لیانا به اتاق برگ شت ،لباس عوض میکرد اما نه بخاطر تکین .چون میخوا ست
بره به این مهمونی و ببینه چه خبره.
از اتاق بیرون رفت،تکین داشددت با گوشددیش صددحبت میکرد که لیانا رو دید
.تماسش رو قطع کرد
بیا لباسمو عوض کردم .پاشو بریمدیگه دیره ،نمیرسیمتو گفتی تا یک و نیم نصفه شب هست،پاشوسردرد دارم.لیانا لب گزید ،سر لج بود ولی عشقش به تکین که جایی نرفته بود.
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 گردنتپیدا 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
مواظبم××××

بازوی تکین رو گرفت
تکین صبر کنبه سددمتش برگشددت .لیانا کیفش رو روی کاپوت ماشددین گذاشددت و گره ی
کروات تکین رو سفت کرد .کیف رو بردا شت و د ستش رو تو د ست تکین جا
داد و وارد خونه باغ شدند
لیانا با دست دیگه اش بازوی تکین رو گرفت
تکین آرومتر برو ،میفتم االنتکین با تعجب نگاش کرد
سنگریزه است ،کفشم پاشنه دارهدستش 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
قید رها بود .از اتاق بیرون اومد .تکین منتظرش بود .لیانا تا ن ش ست،تکین زیر
لب غرید
آخرشم اون رژ کوفتیتو پاک نکردیبه دخترای اینجا نگاه کن؛منم ببین! از زمین تا آسمون با هم فرق داریمتکین عصبی نگاهش کرد
تو میدونی اینا برای چی اینجان؟خودتو با اینا مقایسه میکنی؟جناب اعتمادتکین به سددمت مرد برگشددت .صددحبتی رو شددروب کردن که پسددری کنار لیانا
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 کنیلیانا حرص خورد از بی اهمیتی ظاهری تکین
اینجوریه؟من بلدم چجوری خوش بگذرونم تا این دو ساعت تموم بشهبلند 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
بلند شد،لیانا دستش رو گرفت
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؟آخ که تکین متنفر بود از این رنگ موی بلوند،از این لحن لوند،از این مدل
خنده،از این لباس ها
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.
گوشه ی موی لختش رو دست گرفت و سعی کرد بحث رو عوض کنه
سددایه جونو معموال میاوردید .خبری ازش نیسددت!این مهمونی ها بدون اونخوش 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 دستموولش کرد،حرص میخورد،عصبانی بود
مرتب سددایه رو می آوردی این مهمونیا که همه میشددناسددنش؟اونوقت منو بهزور آوردی
تکین برگشت سمتش،ابروهاش به شدت به هم گره خورده بودن
همه؟نمی بینی چجوری منو نگاه میکنن؟همه تعجب کردن که من کنارتمهمه غلط کردن،بغض کردی که چی؟ندیدی اون دختره چی گفت؟اشتباه اومدن!رسما مسخره ام کردتکین دستی به پیشونیش کشید
لیانا بچه نشو! اون اصال آدم حساب نمیشه که تو بخاطر حرفش بغض کردیچرا جوابشو ندادی؟من با این بی همه چیزا دهن به دهن نمیشملیانا چیزی نگفت .تکین سر خم کرد و آروم زیر گوشش گفت
من باید برم ،این مهمونی فقط جنبه ی خوش گذرونی نداره،باید برم پیشقاسمی 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
سمت زنی میرفت حدودا سی و پنج ساله که حدس زدن سنش به خاطر رنگ
استخونی موهاش سخت میشد
بفرماییدلیانا بدون اینکه بدونه چی هسدددت ،لیوان رو برداشدددت و نگاهی گذرا به
اطرافیانش انداخت که یا روی مبل نشددسددته بودن یا گوشدده ی سددالن دایره ای
شکل،به دیوار تکیه داده بودن و با فرد دیگه ای مشغول صحبت بودن.
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 بیارلیانا نگاهی به محتوای گیالس انداخت .بو ک شید ،م شروب بود! صورتش رو
تو هم کرد.
دختری کنارش ایستاد و صداش زد .لیانا به سمتش برگشت
همسر دکتر اعتمادی؟دکتر؟دکترای اقتصاد دارن دیگهلیانا خنده ی مصنوعی ای کرد
آهان،از اون لحاظدختر به لیانا شک کرد .به اینکه واقعا هم سر تکین ه ست یا نه،چطور همچین
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
حقوقدختر فاصله گرفت
من برمیگردمهمون لحظه کسددی به لیانا خورد،لیانا به خاطر کفش های پاشددنه بلندش یک
لحظه تعادلش رو از د ست داد،ن صف گیال سش خالی شد و نزدیک بود بیفته
که مرد رو به روش نگهش داشت
مرد با لحن کشیده ای گفت
این چقدر چاق بودلیانا 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!نگاه تکین زوم لیانایی بود که به د ستش یک گیالس ن صفه اس و تو بغل یه مرد
دیگه وول میخوره!
×××××

تکین؟تکین جوابش رو نداد و یک لیوان آب رو یکجا سر ک شید .بازو و سینه اش رو
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
من که چند بار توضیح دادم براتتکین 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 اتاقصددداش میلرزید و نگاهش خیره بود به دسددت تکین که سددینه اش رو ماسدداژ
میداد
اشک ریخت
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تکین جان؟تکین اخم کرد
لیانا نالید
بیا تو اتاقجوابی نشنید .د ستش رو گذا شت روی د ست تکین که تکین به شدت پسش
زد.
لیانا جا خورد،اشک ریخت و ناباور زمزمه کرد
تکین!بلندشو حوصله ی گریه زاری ندارم ،میخوام بخوابملیانا با بغض گفت
خواهش میکنمپا میشی یا امشبو بیرون باشم؟تکینتکین عصبی گفت
تکینو مرگ ،برو کناربلند شد .لیانا با بغض گفت
بخواب،میرمبه اتاق خواب برگشددت و به تخت نرسددیده بغضددش ترکید .در رو بسددت که
صددداش بیرون نره .با همون لباس روی تخت دراز کشددید و اینقدر گریه کرد تا
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 .
بلند شد وهمونطور که گردنش رو میمالید به سمت اتاق خواب رفت ،آروم در
رو باز کرد.لیانا رو دید که با لباس دیشددبش خوابیده و چیزی روش نیسدددت.
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
بود،کفش پوشید .در رو بست که لیانا از صداش بیدار شد
××××××

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
تکین چراغ رو خاموش کرد و دراز کشید .زود بود برای خواب ،ولی خسته بود
.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
-تکین برگرد سمتم،حق نداری اینجوری از من دوری کنی
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بازوی تکین رو تکون داد
تکینتکین اخمش رو تو هم کرد از شدت سردرد .با صدای گرفته ای گفت
ولم کن لیانا ،پشیمونم نکن از اینکه چرا باز رو کاناپه نخوابیدملیانا د ستش رو بردا شت ،بغض کرد .به تکین نزدیکتر شد ،خوا ست از پ شت
بغلش کنه که تکین جا به جا شد .لیانا دستش رو مشت کرد و لب گزید،دلخور
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
نوازش کرد ،باید چیکار میکرد؟چجوری پیش میرفت که لیانا هم خانواده اش
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،ممنونصداش گرفته بود
چه خبر؟خبر که...خبر بی محلی های تکین .لیانا دا شت دق میکرد بخاطر این فا صله
ای که بینشددون افتاده بود .دو روز بود تکین باهاش حرر نمیزد؛ جوابش رو
کوتاه میداد  .حتی نگاهش هم نمیکرد.
خبری نیست ،زیبا مشغول جهاز خریدنه .چند باری باهاش رفتم خریدسیب زمینی های سرخ شده رو از ماهیتابه بیرون آورد و تو دیس ریخت
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صدات گرفته لیانابغض کرد
چیزی نیستشیرین با شک پرسید
خوبید با هم؟لیانا لب گزید .برگشددت و به تکین نگاهی انداخت که تو هال داشددت سددیگار
میکشید
آره .معلومهخوشبختی لیانا؟لیانا اشک ریخت و با صدای لرزونش جواب داد
آره،خوشبختم .خودم انتخابش کردم .همینکه کنارمه خوبهشیرین نگران بود
گریه میکنی؟بغضش شکست
چیزی نیست مامانلیانا حرر بزننالید
دلم براش تنگ شدهیعنی 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 کنینلیانا اشک ریخت
تکین با این کارها نرم نمیشه بابات که میشدده ،همه ی مردها نرم میشددن  ،گریه نکن اینقدر،اینکارایی کهگفتم رو بکن
نمیذاره طرفش برمصداش میلرزید .اشکش رو پاک کرد ولی باز صورتش خیس شد
یونس شیرین رو صدا زد و لیانا گفت
برو مامان،فعالگو شی رو قطع کرد .تا برگ شت تکین رو دید ،هول شد .تکین د ست به سینه
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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پس گریه و ا شک چه معنی ای میده ،اونم وقتی راجع به من و زندگیت حررمیزنی؟
لیانا با اشک نالید
تکینتکین با اخم و جدیت گفت
تکین چی؟لیانا با نفس عمیقی عطر تکین رو ا ست شمام کرد .با ح سرت به تکین نگاه کرد
و لب زد
هیچیدفعه ی آخرت بود از خونه زندگیت پیش کسی شکایت کردیبرگشت که از آشپزخونه بیرون بره .لیانا با گریه گفت
قرار بود شش ماه آرامشم باشی،نزن زیرش .دو ماه دیگه تحملم کن از دستمراحت میشی
تکین خ شکش زد .لیانا یادش بود و...چی میگفت؟ به تموم شدن صیغه فکر
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
بود ،اون روز رفته بود پرونده جدیدی که بهش پیشددنهاد شددده بود رو پی گیری
کنه .
کالفه شده بود از دست نگاه های هیز مرد چهل ساله؛ عمرا قبول نمیکرد.
ساعت پنج ع صر بود و تکین نیومده بود .لباس تو خونه ای پو شید  ،د ستی به
سر و روی خونه کشید و تو یک برگه نوشت
سردرد داشتم،خوابیدم،شام یک چیزی سفارش بدهبرگه رو گذاشددت کنار قهوه جوش و چراغ ها رو خاموش کرد .در اتاق خواب
رو ب ست و بعد از قر صی که بدون آب قورت داد ،خوابید .بالش تکین رو بغل
کرد؛ دلش پر میکشید براش .طولی نکشید که چشماش گرم شد.
تکین نگاه از نوزاد همسددایه گرفت و در رو با کلید باز کرد و با دیدن خونه ی
غرق در تاریکی یک حالی شد.
خونه یخ بود ،لیانا نبود؟ با پشدددت دسددتش کلید رو لمس کرد و کیفش رو
همونگوشه انداخت
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" .
تماس رو قطع کرد .در اتاق خواب رو باز و پ شت بندش دیوار کوب رو رو شن
کرد و با دیدن لیانا یک نفس راحت کشددید .باز تاریکی رو مهمون اتاق کرد و
بیرون رفت .قهوه جوش رو رو شن کرد و برگه ی کنارش رو بردا شت و زیر لب
خوند .لیانا سردرد داشت؟
لباس عوض کرد ،قهوه اش حا ضر بود .بعد از خوردن یک فنجون قهوه به اتاق
رفت  .شوفاژ رو رو شن کرد و کنارش به پهلو خوابید  ،پتو رو تا گردن لیانا باال
کشید ،موهاش رو نوازش کرد .ترسیده بود از رفتنش.
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؟تکین موهای حالت دارش رو نوازش کرد
جانملیانا 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
اینجوری بغلش نکرده بود .تکین کمرش رو نوازش کرد و زمزمه کرد
دلم تنگ شده بودلیانا عطر تکین رو نفس کشید
سردرد داشتی؟صورتش رو ،روی سینه ی تکین گذاشت
زیادچرا؟تکین؟تکین الله ی گوش لیانا رو ب*و*سید
جانممن تو این دو ماه باقی مونده هم هیچ پرونده ای قبول نمیکنم؛ حوصله دردسرندارم
تو که اینجوری نبودیزمزمه 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؟من بیدارت نکردم؛ خودت بیدار شدیدو 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 منحاضر 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.
لیانا پیرهن جذب سورمه ایش رو بیرون کشید
اینو بپوش-کروات چی؟

در یای اضطراب
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لیانا کرم مرطوب کننده به پوستش زد
همون که جدید گرفتیلیانا با دست به کشو اشاره کرد
بگرد  ،میفهمی چیو میگم ؛ سورمه ایهکرم سفید کننده به صورتش زد
این؟لیانا از آینه به تکین که پشت سرش بود ،نگاه کرد
آره عزیزمتکینلباس پوشید
پاشو این کرواتو ببندلیانا دست کرمیش رو با دستمال پاک کرد
رو به روی تکین ایسدتاد و کرواتش رو گره زد .روی نوک پنجه پاش بلند شد و
لبهای تکین رو کوتاه ب*و*سید .زمزمه کرد
آقای خوشتیپ خودمیتکین لیانا رو بغل کرد
زیادی خوشگل نمیکنی ها!لیانا ابرو باال داد
میکنم ،مثال جای خواهر عروسمتکین 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 ایهفامیلیو بگم میده دیگه ،آدینه؟لیانا چشم و ابرویی نازک کرد
نخیر ،لیانا اعتماد هستم .چهارماهی میشهلبهای تکینکش اومد ،کیف پولش رو برداشت و رفت
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 اتاقمتکین به اتاق اومد
حاضری دیر ش...با بهت به لیانا نگاه کرد ،از دهنش در رفت
چقدر خوشگل شدیلیانا با ذوق خندید
جدا؟خوب شدم؟تکین جلو رفت

در یای اضطراب

لنز گذاشتی؟عاشق رنگ طوسی امتکین دستش رو دور کمر لیانا حلقه کرد.
زمزمه کرد
فوق العاده شدیلیانا لب گزید و با ذوق جواب داد
ممنون عزیزمنگاه تکین پی لبهای لیانا بود ولی لیانا سرش رو عقب کشید
فکرشم نکن تکین ،رژم خراب میشهکمتکینتکین 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 اومدنتکین ابروباال داد و خون سرد گفت

397
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جدا؟ مگه شوخی دارم؟چته استرس گرفتی .بشین میوه بخورلیانا نالید
تکینتکین یک پر پرتقال به لیانا تعارر کرد
جونم؟بخورلیانا با حرص گفت
بابا ذبحم میکنه اگر با تو ببینتمتکین اخم کرد
شوهرتم!استرس الکی ام نداشته باش ،بشینلیانا نشست ،ولی از دلشوره داشت میمیرد .نازی از دور دیدشون و به سمتشون
دوید و به جای بغل کردن لیانا ،پرید بغل تکین که چاقو از دست تکین افتاد
جیه زد
عمو جونمتکین 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

در یای اضطراب
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آرهنازی 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 عموتکین خندید
آبجیتو دیدی؟نازی به سمت لیانا چرخید و جیه زد
آبجیلیانا بغلش کرد
چه عجب ما رو دیدی شمااول عمو رو دیدمنگاه 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
ا ما ال یاس سددعی میکرد خیلی ن گاهشددون نک نه؛ دلش پر میزد برای ل یا نا و
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 زشتهتکین گونه ی نازی رو نوازش کرد
ایندفعه میبرمت خودت انتخاب کن از کدوما بگیریمنازی با ذوق دستهاش رو بهم زد
االن بریم؟لیانا خندید
نه ،بعدا؛ االن که نمیشه .خاله زیبا رو دیدی عروس شده؟نه ندیدمش ،ما االن اومدیملیانا ماچ محکمی از لپ نازی کرد که رنگ رژش روی گونه ی سددفید نازی
موند
آبجی تو هنوز عروس نشدی؟اگر بابا یونس بذاره میشمنازی سرش رو کج کرد
من با بابا یونس حرر بزنم؟لیانا تلخ خندید
بزن عزیزم ،ببینم تو میتونی راضیش کنینازی دور لبش رو زبون کشید و آروم گفت
منم مثل تو لبامو رنگ زدم میخواستم بیام عروسیلیانا خندید

در یای اضطراب
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پاک شدهنازی با حرص گفت
داداش الیاس هی میگفت دخترکوچولوآ نباید لباشون و رنگ کننزیر لب ادامه داد
دیوونهتکین نازی رو از بغل لیانا بیرون کشید و روی پای خودش نشوند
عمو؟جونملیانا حسددادت کرد ،دفعه ی اولی بود که تکین به غیر از لیانا به کسددی میگفت
"جونم"
عمو خوشگل شدم؟مثل آبجیت شدی نه آبجی لباش رنگیه ولی من رنگم رفته  ،تازه یک چیز دیگه ام داره که منندارم
چی؟نازی به ناخونهای الک زده اش نگاه کرد .تکین باز پرسید
چی داره؟نازی در گوش تکین آروم گفت
عمو روتکین تک خنده ای کرد که لیانا با کنجکاوی پرسید
-چی گفت؟
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نازی دست کوچیکش رو گذاشت جلوی دهن تکین
عمو نگی ها ،آبجی دوا میکنهتکین صورتش رو عقب کشید
خیلی خب،نمیگمنازی دستش رو دور گردن تکین حلقه کرد و رو به لیانا گفت
عمو نمیگهلیانا خندید ،ولی واقعا یکم حسودیش شده بود
عموی شما ،شوهر منه نازی خانومنازی لجبازی کرد
نخیرم  ،شوهر منهتکین جلوی خنده اش رو گرفت و لیانا دندون سایید
خیلی خب  ،بیا پیش من؛ کلی وقته ندیدمتولی به این علت نمیخواست بغلش کنه .تکین نازی رو تو بغلش نگه داشت
سردت نیست عمو؟لیانا فکر کرد"چرا از من نپرسید؟"
کتم گرمهتکین موهای نازی رو نوازش کرد؛حسرت پدر شدن رو داشت.
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

در یای اضطراب
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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 کشیدیلیانا به چشمهای غرق در آرایش زیبا نگاه کرد
ناقابله عزیزملپش رو محکم ب*و*سید و اهمیتی نداد به رد رژش
خوشبخت بشیزیبا لبخند زد
مرسیصدرا 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
نهصدرا جاخورد
داداش؟!دوتایی برین خوش بگذرهزیبا 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 میریمزیبا خجالت کشید از اینکه تکین حرفش رو فهمید
تکین گوشه ی ابروش رو خاروند
خب ما بریم که ماشین عروس از ملت عقب موندنمیای پشتمون؟تکین ابرو باال داد؛ یعنی صدرا روحیات تکین رو نمیشناخت؟
صدرا دستی به ریش نداشته اش کشید
داداش بیا ،همین یک بارسرم درد میکنهصدرا به سرخی چشمش نگاه کرد
یک کم.میزنم تصادر میکنمصدرا کوتاه اومد
هرجور راحتی ،خیلی دوست داشتم بیای×××××

لیانا روی پای تکین نشست و خودش رو لوس کرد
-تکینم؟

404
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تکین دود سیگار برگش رو تو صورت لیانا بیرون داد و خیره نگاهش کرد .لیانا
با خنده دودها رو پس زد
نکن تکینبگوباز 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 کنتکین با یک ابروی باال داده و سکوت نگاهش کرد
اگر قبول نمیکنی نگمتکین بیخیال برخورد کرد
غذات سوختتکین!تکین سیگار رو گوشه لبش گذاشت
هوم؟لیانا صورتش رو به صورت تکین نزدیک کرد
بگو دیگهتکین سیگارش رو با انگشت شست و اشاره برداشت  ،سرش رو به مبل تکیه
داد و دود رو از دهنش به سددمت باال بیرون داد .دل لیانا ضددعف رفت برای
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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 بگولیانا از روی پاش بلند شد
هیچی،ولش کنبه سمت آشپزخونه رفت .تکین سیگارش رو روی جا سیگاری گذاشت و بلند
شد.
لیانالیانا جواب نداد
تکین دستش رو گرفت و برش گردوند
حرفتو بزنلیانا دست به سینه ،به دیوار تکیه داد
نمیخوامتکین جلوش ایستاد
ببینمتلیانا سر برنگردوند
دست تکین زیر چونه ی لیانا قرار گرفت
قهر کردی؟لیانا پشت چشمی نازک کرد.

در یای اضطراب

تکین گوشه ی چشمش رو ب*و*سید
منت کشی بلد نیستم لیانامکثی کرد و ادامه داد
خودت زودی آشتی کنلیانا همچنان جای دیگه ای رو نگاه میکرد
اصال مگه اهمیتی داره حرفای من؟تکین اخم کرد
-لیانا!

همینه دیگه  ،شو اال قبول میکردیتکین کالفه گفت
قبول میکنم،بگولیانا با ذوق برگشت سمتش
با زیبا اینا بریم شمالتکین چشمش رو بهم فشرد تا آرامشش رو حفظ کنه
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 باشننمیریملیانا نالید
تکینفردا برای من روز مهمیه ،باید تهران باشمالکی نگو دیگهتکین اخم کرد
من حرر مفت نمیزنم لیانا ،هیچ وقتمن میخوام باهاشون برم ،از فردای عروسی زیبا داره مرتب بهم میگه راضیتکنم.
تکین به سمت اتاق راه افتاد
سرم خلوت شه میبرمت شماللیانا 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 باشددمنتیجه ی کارو ببینم
من به این کارا کار ندارم،فردا باهاشون میرم ،توام باید بیایتکین گوشیش رو از روی میز برداشت و بیخیالی طی کرد
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برو ،فقط سوغاتی یادت نرهمشغول شماره گیری شد و لیانا با حرص گفت
مسخرم میکنی؟نه ،آزادی  ،بروبه 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 دیگهالو رئیس؟!لیانا تعجب کرد "رئیس؟"
چیکار کردی؟یک فنجون از کابینت برداشت
همه چی آمادست ،فقط مونده تلفن به پلیسلیانا گیج شد
تکین زمزمه کرد
خوبه-رئیس این شاهرخ یک ماه نیست آزاد شده ،باز زده تو کار قاچاق
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تکین جواب این حرفش رو نداد ،اهمیتی نداشدددت؛مهم این بود که شددداهرخ
دا شت موش میدوئوند تو تجارت تکین و تکین این بار برخالر همی شه کوتاه
نمی اومد .فرصت های شاهرخ تموم شده بود!
به بچه ها بسددپر حواسددشددونو جمع کنن،منتظر یک گار کوچیک از طرریکیتونم .برای بقیه کارا بهت خبر میدم
قبل از اینکه طرر جواب بده ،تماس رو قطع کرد .لیانا گیج پرسید
کی بود؟تکین فنجون قهوه ی تلخش رو دست گرفت
نوچه،زیر دست،کارمند،هر چی اسمشو میخوای بذاربهت میگفت "رئیس"تکین به سمت هال رفت
دو سه تا کار انجام داده برام،حس فیلما گرفتتشکار خالر؟تکین اخم کرد و فقط گفت
اهلش نیستمپس 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؟

در یای اضطراب

تکین قهوه اش رو یک ضرب سر کشید
برادرملیانا وا رفت
برادر داری؟نا تنیچرا به من نگفته بودی؟فکر میکنی چقدر وقته میشناسمش؟ از وقتی که ،...چه میدونماز 3سال پیشلیانا گنگ بود
چرا باهاش دشمنی؟من کاری به کارش نداشتم،استارت رو اون زدلیانا با شک پرسید
واقعا برادرته؟تکین پوزخند زد
اینطور میگنخانواده ات کجان؟تکین اخم کرد ،جواب نداد
لیانا لبش رو با زبونش خیس کرد و محتاط تر پرسید
-از کجا فهمیدی برادرته؟

411
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تکین جواب نداد
تو چرا هیچ وقت هیچی از خانواده ات نمیگی؟اخمتکین غلیظ تر شد
بس کن لیانامیخوام بدونمبه دردت نمیخورهلیانا اصرار کرد
من هیچی نمیدونم از خانواده اتتکین با همون اخم گفت
دلیلی نداره بدونیمیخوام بشناسمشوننیازی نیستپدرت کی بوده؟تکین چشمش رو بهم فشرد ،چرا لیانا بس نمیکرد؟
تکین با توامباز جواب نداد

من نباید بدونم خانواده ات شکین؟کجایی هستن ؟چجورین؟تکین زمزمه کرد
بسه لیانا!-نه بس نیست،من زنتم ،ولی هیچی ازت نمیدونم

412
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گیر ندهلیانا 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 ندارممن غریبه ام؟این حرفا رو بذار برای بعدنه بگو ،من غریبه ام که حتی یک کلمه راجع به خانواده ات بهم نمیگی؟تکین شقیقه اش رو فشرد
کس و کار ندارم ،ولم کناذیت نکن دیگهتکین 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
از شدت خستگی همونطور نشسته رو مبل خوابش برد.
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
لیانالیانا خواب آلود هومی گفت و سرش رو رو شونه ی تکین گذاشت
لیانا پاشو برو تو اتاق بخوابلیانا زیر لب زمزمه کرد
خوبهحتی پلکش رو باز نمیکرد .تکین بغلش کرد و لیانا سرش رو رو سینه ی تکین
گذاشددت .تکین روی تخت گذاشددتش و چراغ رو خاموش کرد .لیانا زیر پتو
خز ید و تقریبا داشدددت خوابش میبرد که خودش رو تو بغل تکین حس کرد.
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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از اینکه بیست و هفت سالگی،واقعا خودش و خانوادش رو شناخت .از اینکه
یک بچه ی ناخواسددته بوده  ،از اینکه روز تولدش تحویل شددیرخوارگاه دادنش
،از اینکه به جواب تمام سوالهاش ر سیده ،که پدرش ،مادر سی و چند ساله
اش رو ول میکنه به خاطر ع شق به یکی دیگه ،از اینکه د ست طرر رو میگیره
میره خارق ،از اینکه مادرش حدود سه سال بعد بخاطر گازگرفتگی میمیره ،از
اینکه پدرش زن دوم و بچه ی دو ساله اش رو ول میکنه برمیگرده و به هفتم زن
اولش میر سه ،از اینکه هیچ سراغی از تکین پنج ساله تو پرور شگاه نمیگیره و
باز میره سراغ زنش ،از اینکه شاهرخ،تجارت به شکل قاچاق رو شروب میکنه
تو بیسددت و شددش سددالگی ،از اینکه یک مدت برمیگردن ایران و شدداهرخ پایه
های کارش رو محکم تر میکنه ،از اینکه یک تلنگر،یک مرور خاطره باعث
می شه پدرش به این فکر کنه ،تکین چند سال شه االن؟چیکار ست؟چه شکلی
شده؟ا صال زند ست؟که سراغ همون شیرخوارگاه میره ،که سراغ پرور شگاه
میره ،که انقدر میگرده تا بعد از سدده هفته ،تکینی رو پیدا میکنه که دو سددالی
ه ست کارش گرفته و بی ست ونه سال شه ،که با کلی م صیبت میخواد به تکین
ثابت کنه پدر شه ولی تکین سخت تر از این حرفا ست ،با آزمایش م شخص
میشدده و تکینی که دلش پر میزنه برای یک خانواده،یک آغوش،یک هم خون،
بعد از شنیدن همه ی جریانها از زبون پدری که شاید شصت سال سن داشته
باشه،فقط میگه
":دینتون رو به من هیچ وقت نمیتونید ادا کنید"
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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
که حتی یک روز رو کنار بچه اش شدددب نکرده؛ به گریه های بچگیش فکر
میکنه که چقدر با یادآوریش عذاب میکشه و زمزمه میکنه
"نمی بخشمتون"
که تمام سعیش رو میکنه اون مالقات رو به پایان بر سونه چون نمیخواد لرزش
صداش تو حرر ها مشخص بشه ؛چون نمیخواد دلتنگی بیستونه ساله اش رو
با بغضش نشون بده.
و این تکین محبت ندیده که به شدت سخت و مغرور ساخته شده ،دغدغه
اش این شده که پدرش باز تنهاش نذاره ،که نمیگه بمون ،که ببینه چقدر براش
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
به روش خیره می شه؛ که پدرش ،شاهرخ رو بهش ن شون میده ؛ که شاهرخ کینه
ای،تصددمیم میگیره یک روز تالفی کنه اون همه ثروت و ارثی که از چنگش در
رفته رو.
که تکین نفرت تو وجودش شددعله میکشدده که شدداهرخ حق زندگی رو از تکین
گرفته؛ که مادر شدداهرخ زندگی مادرش رو بهم زده؛ که تصددمیم میگیره هیچ
وقت مثل پدرش نبا شه ،که متعهد با شه به ک سی و با لذت خیره ب شه به یکی
دیگه ،چه برسه به اینکه به فکرش باشه،باهاش در ارتباط باشه.

در یای اضطراب
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و سر تصمیمش میمونه
لیانا؟لیانا سرش رو از گوشی بلند کرد
جانم عزیزمبا 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 فرداتکین 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
هیچیتکین به اتاق رفت و لیانا با حرص تایپ کرد
نمیاد،قبول نمیکنهتکین لباس پو شید .عمرا اگر ح سرت این سفر رو به دل لیانا میذا شت ،حتی
اگر مهم ترین جلسه اش رو مجبور بود کنسل کنه
حا ضر شده بود که بره دو سه تا کاری که فردا باید انجام میداد رو همون روز
رسیدگی کنه .سوئیچش رو برداشت که لیانا به سمتش چرخید
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کجا تکین؟تکین به سمت در رفت
پاشو چمدونتو ببندکفش پوشید
چمدون قرمزه رو بردارپالتوش رو تن کرد
حتما به مامان بابات خبر بده،خداحافظدر خونه رو بست
××××

تکین ،بذار یک کم دیگه بخوابمتکین زیپ چمدون رو بست
پاشو خانومم هفت شدیک کمپاشو تو ماشین بخواب ،میخوام برای ناهار رسیده باشیملیانا پتو رو انداخت رو سرش و جوابی نداد
تکین چمدون رو بیرون برد .ساعت و حلقه اش رو د ست کرد .قهوه جوش رو
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 شهدیشب تا سه و نیم بیدار بودم چمدون میبستم،بذار بخوابمتکین موهاش رو نوازش کرد
بخواب عزیزم ،تو ماشین بخوابلیانا جواب نداد .تکین خم شد و
نشوندش .لیانا بازوهاش رو بغل گرفت
سرده تکینشوفاژا رو خاموش کردملیانا پتو رو دورش گرفت و باز دراز کشید
تا تو آماده شی ،منم پا میشمتکین اخم کرد
من آماده ام لیانا ،بلند شولیانا 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 نیستیگرسنمه  ،یک چیزی بخورم بعدبازوهاش رو ماساژ داد
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سردهبا تاپ ،معلومه که سردت میشهلیانا 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
×××××

تکینتکین به سمتش برگشت
بیدار شدی؟لیانا خمیازه ای کشید
کجاییم؟دو ساعت راهو رفتیملیانا به جاده ی چالوس نگاهی انداخت .زمزمه کرد
واقعا ممنونمتکین چیزی نگفت و دست لیانا رو تو دست گرفت
چقدر وقتی خوابی بدهلیانا خندید
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حوصلت سر رفت؟بدجوریساعت 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 زدیتکین چمدون رو از صددندوق عقب برداشددت و همونطور که به لیانا خیره بود،
جواب سوال صدرا رو داد
نه نخوردیم ،گرسنمهصدرا 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
بدبختی ای بود با ایما اشاره به تکین فهموند بیاد پیشش
لباس راحتی پوشددید و روی تخت دراز کشددید .بعد از حدود ده دقیقه تکین به
اتاق اومد .خودش رو روی تخت پرت کرد
آخیشلیانا به سمتش چرخید
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تکین؟تکین لیانا رو بغل کرد
جانم شب بریم دریا؟تکین موهای لیانا رو نوازش کرد
بریملیانا پلکش رو بست
بیدارم نکنیاتکین خم شد و شقیقه اش رو ب*و*سید
نه عزیزم ،بخوابولی ق بل از این که ل یا نا بخوا به ،تکین از فرط خسددتگی راه و ران ندگی تقری با
بیهوش شد
×××××

لیانا پولیور تکین رو برداشت ،دوید بیرون تا صدای اعتراضشون بلند نشده.
صدرا د ست زیبا رو گرفته بود و جلوتر می رفتن ،تکین هم منتظر لیانا بود .در
رو بست
 سرما میخوری با این تی شرت.تکین پولیور رو پوشید و دستش رو انداخت دور شونه ی لیانا.
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لب ساحل ن ش سته بودن و تخمه می شک ستن .لیانا و زیبا م شغول حرر زدن
بودن که سوال صدرا ،توجه لیانا رو جلب کرد
داداش ،از شاهرخ چه خبر؟تکین سیگار برگش رو بیرون آورد
هیچینه یک کارایی داشتی میکردی،خبراش بهم رسیدهتکین سیگارش رو آتیش زد
چیز خاصی نبودسیگار رو گذاشت گوشه ی لبش
داداش!دود سیگارش رو بیرون داد
دودمانشو فرستادم هوا."هوا" رو تقریبا زمزمه کرد
صدرا با تعجب گفت
چیکار کردی؟موش میدوئوند تو کارام ،دفعه ی اولشم نبود؛ میخواست نمایندگی شرکت ردرو از چنگم بکشه بیرون
پوزخند زد و پوکی عمیق زد
کور خوندهصدرا کالفه گفت
-واضح بگو
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پلیس فرستادم سروقتشصدرا با بهت گفت
گرفتنش؟تکین بیخیال زمزمه کرد
در رفتصدرا عصبی خندید
داداش چی چیو در رفت؟به همین راحتیه مگه؟اون آروم نمیشینه کهتکین چشم از موق های طوفانی دریا گرفت و به صدرا نگاه کرد
چه غلطی میخواد بکنه مثال؟بابا اون کینه ایه ،هر کسی نیستتکین با غرور گفت
منم هر کسی نیستم!به تو کار ندارم،اون خره ؛ اون هر کاری ازش برمیاد  ،اون خطریهتکین نگاهی به لیانا انداخت که نگران نگاهش میکرد ،پلک بست و پک عمیق
دیگری زد
پاشو کج بذاره،نابودش میکنملیانا 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.نزنه به سرت  ،هم یک کاری د ست اون بدی  ،هم د ست خودت ! حاال اونبه جهنم  ،خودت
تکین نمیخواست جلوی لیانا از این بحثها بکنن
بذار برای بعد صدراداداش من نگرانمنباش!اصدددا میفهمی چی میگی؟میگی نابودش میکنم؟آدم کشددتن این قدر براتراحت 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 دارمتکین زیر لب با حرص ناسزایی نثارش کرد
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لیانا لب گزید و زمزمه کرد
تکین!تکین دست لیانا رو گرفت .از کوچه گذشته و به خیابون رسیده بودن.
دستش رو دور شونه اش حلقه کرد و از خیابون رد شدن
لیانا دو طرر بافتش رو بهم نزدیکتر کرد ؛ سردش بود.
تکین لب میجو ید و حرص میخورد؛عمرا ننگ قاتل بودن از پیشددونیش پاک
نمیشد .عصبی گفت
بیا دیگه لیانا ،چقدر فس فس میکنیلیانا دستش رو جلوی دهنش گرفت و "ها" کرد .اخم ظریفی کرد و گفت
 سردمه ،تو داری میدویی و معلوم نیست برای چی عجله داری ،من عادی راهمیام.
تکین پولیورش رو درآورد و انداخت رو دوش لیانا
نمیخوامش،بگیرش تکینتکین جلوتر راه افتاد
 با تیشرت سرمامیخوری بازصدرا از پشت ،باز تکین رو صدا کرد
داداش،داداش با توام!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 بودلیانا نتونست حرصش رو مخفی کنه
همسرتون گفتن آدم کشتن برای تکین راحت شده ،تکینم عصبانی شدزیبا با تعجب گفت
صدرا گفت؟لیانا پوزخند زد
بلهزیبا سقلمه ای به لیانا زد
خیلی خب توام ،تو چرا برای من قیافه میگیری؟یک بحثیه بین خودشونلیانا یخش شکست و نالید
مشکل بابامم همینه ،راضی نمیشه ،چیکار کنم؟راست میگه خب!لیانا با اخم گفت
زیبابابا 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
داشت تا سه و نیم نصفه شب که به قصد خواب همدیگر رو ول کردن
لیانا زمزمه کرد
تکینتکین جواب نداد
لیانا انگ شت ش ستش رو روی ابروهای گره خورده ی تکین ک شید .باز زمزمه
وار گفت
تکین جانپتو رو باال تر کشید و لبهای تکین رو لحظه ای ب*و*سید
باز کن اخماتو"فکر نمیکنی اگر این جمله ها رو جلوی زنت بگی ازت بترسدده؟یک درصددد
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
تکینتکین 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 شدملیانا زمزمه کرد
تکینصدرا تا زانو تو آب بود  ،بازوی زیبا رو کشید
لیانا با حسرت گفت
منم آب بازی میخواممن مثل صدرا حال وحوصله ندارملیانا با حرص گفت
بله میدونم ،صدرا با جنابعالی خیلی فرق دارهتکین اخم کرد
منظور؟اون انقدر عصبی نیست مثل تواخم تکین غلیظ تر شد
پایه ست  ،باحاله ،نگاه کن چه کارهایی داره میکنه تا یک چیزی بهت نگفتم  ،خودت تمومش کنخب مگه دروغ میگم؟تکین دندون سایید
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نه راست میگی  ،فقط دیگه ادامه ندهلیانا سرش رو از روی شونه ی تکین برنداشت
×××××

تکین رد نگاه لیانا رو گرفت و به مانتوی سورمه ای رنگی ر سید  .سایز لیانا رو
برداشت و گذاشت روی میز
اینم رو اونا حساب کنلیانا آستین تکین رو کشید
تکین نمیخوادتکین 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 رفتنلیانا 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 بزنیمتکین زیر لب ،شکمویی به لیانا گفت و راه افتاد .لیانا جلوی مغازه ای ایستاد
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تکینتکین برگشت
جانم بیا من یک چندتا الک و رژ بخرمتکین دیگه نا نداشت راه بره
خسته شدمزودی میخرم،میخوای تو نیابه سمت مغازه رفت که تکین گفت
کجا؟پول دارمتکین اخم کرد،کارت رو گرفت سمتش
زود باش فقطلیانا بعد از بیست دقیقه  ،از مغازه بیرون اومد .تکین به دیوار تکیه داده بود
تکین؟تکین به سمتش چرخید
ببخشید طول کشیدتکین 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 پرهگوشی تکین زنگ خورد

wWw.Roman4u.iR

432

جیب پشتمه  ،برش دارلیانا گوشی رو از جیبش بیرون کشید
صدراستصحبت کن ،بگو داریم میایم×××××

لیانا بی اختیار جیه زد
نکن زیبا  ،کور شدمزیبا بلند خندید  ،لیانا کف ها رو از صددورتش پاک کرد .تکین به سددمت
آشپزخونه برگشت
چه خبره؟لیانا با چشمهای سرخ نگاهش کرد
هیچیتکین با اخم گفت
چرا جیه میزنی؟صدرا بلند گفت
زیبا یک ظرر تخمه بیار ،داداش بیا شروب شد فوتباللیانا کاسه ی بزرگی رو از تخمه پر کرد و به دست تکین داد .خواست برگرده که
تکین نگهش داشت و آروم پرسید
چرا چشمت سرخه؟لیانا زیر لب غر زد
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کف پاشید به صورتم ،میسوزهتکین زمزمه کرد
بشور صورتتوچشم 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 میچسبهداداش آهنگ بذارم؟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 اطرارتکین تذکر داد
دور نشین ،گوشیتو ببر لیانالیانا ال سی دی گوشیش رو نگاه کرد
آنتن ندارهلیانا و زیبا راه افتادن و تکین و صدرا م شغول گپ زدن شدن .تکین از دغدغه
اش"راضی کردن یونس" می گفت و صدرا هیچ راه حلی به ذهنش نمیرسید
لیانا به زیبا نزدیکتر شد و با شک پرسید
از راست اومده بودیم یا چپ؟زیبا حدسی یک مسیر رو انتخاب کرد
چپهمون 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 شدیمزیبا دست به زانوش گرفت و بلند شد
باید تا شب نشده راهو پیدا کنیمساعت رو نگاه کرد ؛پنج عصر بود
یک ساعت دیگه هوا کم کم تاریک میشهلیانا دستش رو جلوی دهنش گرفت و "ها" کرد
سرده زیبازیبا دستش رو کشید
تو که انقدر نازک نارنجی نبودی،از وقتی شوهر کردی مرتبا میخوای همه چیبر وفق مرادت باشه
حرر میزد تا ذهن لیانا رو مشغول کنه؛ زیبا شجاب بود و لیانا برعکس
تکین انقدر نازتو میکشه اینجوری شدی؟بهش نمیادلیانا بازوش رو ماساژ داد و با اخم گفت
آقا تکینزیبا ادایی در آورد و سرسری گفت
همون حاالزیبا کجا میری؟باز راهو گم میکنیمنمیشه که یک جا وایسیم ،باید یک طرفی بریملیانا زیر لب غر زد
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عین دیوانه ها از یک مسیر نیومدیم ،هی باال پایین رفتیمزیبا از روی تخته سنگ پایین پرید
دستتو بده به من ،انقدرم غر نزنلیانا 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 ،نمیدونمخوبی لیانا؟لیانا لب زد
داره شب میشهزیبا دست لیانا رو کشید
دیگه چیزی نمونده،اینجاها آشناست برامنگاهی 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
بگیرش زیبازیبا 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 خوردیزیبا قدم بلندی بردا شت و از سنگ باال رفت .لیانا د ستش رو گذا شت روی
سنگ و خوا ست قدم برداره که ماری رو کنار د ستش دید و از ته دل جیه زد.
زیبا ترسید و عقب رفت .لیانا چند قدم به عقب برداشت و با لکنت گفت
م  ...مارصدددای 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
تکینهزیبا دست لیانارو کشید
بدو بریم دیگهماره  ،میترسمزیبا با حرص گفت
االن که نی ست ،تا باز پیداش ن شده بیا دیگه ،هوا رو ببین؛ بی ست دقیقه دیگهکم کم تاریک میشه
حدود دو سه دقیقه ی بعد  ،صدای داد تکین و صدرا رو وا ضح تر می شنیدن.
لیانا جون ندا شت داد بزنه ،ولی زیبا با جیه صدرا رو صدا میکرد .م سیر برای
هردوشون آشنا شده بود.
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ت ند تر رفتن  ،به محلی که قبال نشددسدد ته بودن رسدد یدن ،زیرا نداز و کیف و
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
دیگه؟لیانا به سمت صدا برگشت؛ تکین نفس نفس میزد،به طرفش رفت.
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 نگرانیلیانا به ضربان تند قلب تکین گوش داد ؛نفس های تکین صدادار و بلند بود
لیانا؟لیانا سر بلند کرد و لب زد
جانمتکین با اخم پرسید
چرا رنگت پریدهنمیدونمتکین گونه اش رو نوازش کرد
ترسیدی؟لیانا آروم سرش رو تکون داد که تکین باز بغلش کرد و زمزمه کرد
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یخ کردیلیانا 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
نسبت به زنگ گوشیش که شیرین بود ،پلکهای سنگینش رو روی هم گذاشت
و سددرش رو به شددونه ی تکین تکیه داد .تکین بازوش رو نوازش کرد و آروم
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
لیانا لب تخت نشست و بازوی تکین رو تکون داد
تکین پاشو حمامتو برو  ،بریم صبحانه بخوریم-نیم ساعت دیگه
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زشته،بیدار شدن اینا ،پاشوتکین غلت زد و پشتش رو به لیانا کرد
لیانا پتوش رو کنار زد
 بلند شو دیگهتکین خمیازه ای کشید و چشم باز کرد
لیانا خم شد و گونه اش رو ب*و*سید
تکین همونطور که به سمت حمام میرفت غر زد
اون از دیشب که نذاشتی بخوابم ،اینم از االندر 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.
زیبا و لیانا ،همه ی مهره ها شون تو بازی بود .تکین بدون رودروای سی دو مهره
ی زیبا رو زد و به مهره ی لیانا رسید .لیانا با التماس گفت
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 ببرهلیانا تهدید کرد
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تکین!خودت میدونی اگر بزنیتکین شمرده وسط حرفش گفت
منو تهدید میکنی؟لیانا با مسخره بازی کوتاه اومد
نه من غلط بکنم ،بیخیال دیگه عزیزمتکین مهره ی لیانا رو زد و تاس رو به صدرا داد .لیانا به کرده زمزمه کرد
دارم برات آقا تکینتکین با کیف به حرص خوردن لیانا نگاه کرد که صدددای صدددرا حواسددش رو
جمع کرد
آ  ،اومد باالخره .شیش!تکین گفت
تقلب کردی  ،من حواسم نبودصدرا ابرو باال داد
داداش ،فکر نکن جر زنی هاتو ندیدما ،کامال حواسم بود؛ رو حساب برادریزیر سیبیلی رد کردم
لیانا معترض شد
ا؟پس تکین حذفهبیخود ،کدوم جرزنی؟من اصال اهلش نیستمصدرا 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 میزنیصدرا با ذوق اولین مهره اش رو وارد بازی کرد .چهار پنج دور که تاس ریختن
تکین پشت سر صدرا افتاد
تکین گفت
دو بیارم حلهتاس 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 میکنینه  ...نه ،من غلط بکنمتکین مهره ی صدددرا رو زد و به صددفحه ی بازی خیره شددد .زیبا تاس ریخت و
صدرا باز شلوغش کرد
آ باریکال خانوم خودم ،همین مهره اتو ببر جلو بزنشزیبا دو به شک بود
ببر دیگه معطل چی هستی؟زیبا بزن مهره اشولیانا 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
میتونست تکین رو حذر کنه
-تکین جان؟
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تکین به بازی خیره بود .لیانا خوا ست مهره اش رو حرکت بده که تکین د ستی
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.
تکین کفش پوشید و جلو رفت .لیانا پشت سرش راه افتاد و صدرا و زیبا از اول
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
همه چیزت رو دوس دارم تکین،حتی زورگوییات.تکین دستش رو دور شونه ی لیانا انداخت و شروب به قدم زدن کرد
به مامانت زنگ زدی؟قبل از اینکه بیایم دریاچه خبر؟بابا...تکین سراپا گوش شد
بابا نرم نشدهتکین نفسش رو بیرون داد .نمیدونست چیکار کنه
 خیلی نمونده تا آخر صیغهدلهره ی تکین هر بار با یاداوری این موضوب بیشتر میشد
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زمزمه کرد
نمیتونم ازت بگذرم لیانا ،هرجور شده به دستت میارملیانا بی هوا گفت
باز صیغه کنیم تکین؟بابا که راضی نمیشهتکین نشست و لیانا رو کنار خودش نشوند و بهش خیره شد
راضیش میکنم  ،نمیشه همینجور ادامه بدیمبه دریا نگاه کرد
دلم میخواد برات عروسددی بگیرم ،دلم میخواد منو خوانوادتو کنار هم داشددتهبا شی،نه اینکه مجبور به انتخاب با شی .تا االن سه ماه تو خونه ی من بودی و
دلتنگ پدرومادرت شددددی؛ فکر میکنی چقدر وقت بتونی این دلتنگی رو با
تلفن زدن و دیدارای چند دقیقه ای تحمل کنی؟فکر میکنی سدداده سددت که از
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 کنملیانا 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 تهدلت میخواسددتی از شدددت نفرت و حرص بکشددیش اینجوری اعترار کردی
نه؟هولش دادی،سرش ضرب دیده ،همین .نه؟
اگر اینطور بود ،قبول میکرد؟لیانا زمزمه کرد
نمیدونمتکین دستش رو دور شونه ی لیانا حلقه کرد
لیانا گفت
اگر بابا راضی نشد،مجبوریم عقد کنیمراضیش میکنممیتونی گذشتتو تغییر بدی؟نمیتونی تکین .بابای من قبول نمیکنه ،کاری ندارهمن 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،خبشونه باال انداخت
خب پسم بزنن ،ماهی یک بار که میبینمشونتکین از لیانا رو گرفت و چشمش رو بهم فشرد.
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عاقل باش لیانا  ،فکر میکنی راحته ؟ تویی که تا به این سن رسیدی همیشه وهمه 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 بودهتا االنی که تو میگی ،فقط سه ماهه لیانا  .سه ماه رو تحمل کردی و دم نزدی.فکر کردی طاقت میاری؟من درد بی خانواده بودن رو چشددیدم،من میفهمم
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
"طاووس خواستم،جور هندوستانشم میکشم"  ،جشنم نگرفتیم،نگرفتیمتکین به چشمهای لیانا خیره شد
همه چیزو درست میکنم ،اینجوری نمی شه .بعد از یک مدتی ع شقت به منمبرات عادی میشه،نمیخوام اون موقع منو مقصر جدایی از خانواده ات بدونی
××××××

از بعدازظهر ،تو سر لیانا فکری افتاده بود و ول کن نبود .لحظه شماری میکرد
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 ندارهچراغ رو خاموش کرد و لیانا دیوار کوب رو روشن
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 کردیلیانا آروم جواب داد
فرصت نمیدیتکین 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
تکین از آرایش تند نفرت داشت ،این نوب آرایش اون رو یاد سایه می انداخت؛
پس چرا االن خوشش اومده بود؟
روی تخت به پشددت دراز کشددید .لیانا به پهلو کنارش خوابیدو بازوی تکین رو
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 میخواملیانا سیگار تکین رو از د ستش بیرونک شید و تو جا سیگاری خامو شش کرد.
تکین ابرو باال داد
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برای همون خوشگل کردی و دلبری میکنی؟لیانا لبخند زد و تو چشمای تکین خیره شد
قبول میکنی؟تا چی باشهلیانا پیشونی به پیشونی تکین تکیه داد
قبول کنباز شروب کردی؟لیانا آروم خندید .تکین به چ شمهای آرایش کرده ی لیانا نگاه کرد ،به لبهای رژ
خورده اش.
زیر گوش لیانا زمزمه کرد
نکن این کارولیانا 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 قبولهضربان قلب لیانا تند شده بود
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به نفع هردومونهتکین 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 بگمتکین داشت آرامشش رو از دست میداد .حرکت نوازش وار دستش قطع شد،
ولی لیانا پهلوی تکین رو نوازش میکرد
بگو لیاناانقدر جدی گفت که لیانا دیگه نتونست چیزی بگه .اخم ظریف بین ابروهاش
لیانا رو ترسونده بود که نکنه رد کنه
م ...من...من بچه میخوامتکین چشددمهاش رو بهم فشددرد ،لبش رو از داخل گزید و عقب کشددید .لیانا
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؟

wWw.Roman4u.iR

450

تکین چنگ محکمی به موهاش زد ،دلش میخواسددت از ریشدده درشددون بیاره.
لیانا بغض کرده بود از ترس اینکه ،همه ی نقشه هاش نقش بر آب شه
 لیانا به من بگو برای چی بچه میخوای؟که به بابات بگی حامله ای مجبورشه رضایت بده؟
لیانا همین رو میخواست دقیقا!مظلوم سرش رو تکون داد
تکین نیم خیز شد به طرفش
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 دکترلیانا با بغض گفت
اینه مه ب چه ی ناخواسدد ته که قبلش با دکتر ه ماه نگ نبودن ،.چی شددددهمگه؟یکیش خود تو
یک لحظه موند از حرفی که زد ،حرفی که ناخوا سته از دهنش در رفت ،حرفی
که ناخواسته تکین رو به شدت دلگیر کرد.
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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 برمیگردمخواست بلند شه که لیانا دستش رو گرفت
نه تکین،نرو ،خواهش میکنمتکین به سمتش برگشت .لیانا اشک ریخت و بهش نزدیکتر شد
ببین،من فکر همه جاشددو کردم ،بابا هیچ جوری کوتاه نمیاد؛ امکان ندارهکوتاه بیاد ،ولی اگر من از ...از تو حامله باشم...
باز اشک ریخت
نمیتونه مخالفت کنه ،راضی میشه و عقد میکنیم؛جشنمونم میگیریم .بابا همبعد 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
اینجوری خو به دی گه تکین؟م گه نه؟اینجوری من ک نارتم ،خ یالم راح تهدارمت
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تکین طاقت ا شکهای لیانا رو ندا شت  ،بغلش کردو ب*و* سیدش،نواز شش
کرد
لیانا من یک راهی پیدا میکنملیانا هق زد
راهش همینه تکینتکین باز پیشونیش رو ب*و*سید.
من میخوام وقتی بچه دار بشیم که به بودنش نیاز داشته باشیم  .میخوام وقتیبچه 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 اززندگیت حذر میشم
نالید
میفهمی اینو؟من میمیرم بدون تو تکینتکین بیشتر به خودش فشردش
نمیذارم لیانا  ،انقدر نگران نباشلیانا پیشددونی به گردن تکین تکیه داد و با نفس نفس و صدددای آروم و گرفته ای
گفت
بابا منو ازت جدا کنه ،خودمو میکشم تکینتکین اخم کرد ،ولی وقت تشر زدن نبود  ،باید آرومش میکرد
با همون گرهی که بین ابروهاش بود ولی با لحن آرومی گفت

در یای اضطراب

453

بابات راضی میشه،مطمئن باشلیانا اشک ریخت .گونه ی تکین رو نوازش کرد و لب زد
نیستم،قبول کن تکین ،خواهش میکنم.تکین چشمهاش رو بهم فشرد
دیگه نگو لیانالیانا از شدت اشک حلقه زده تو چشمهاش ،تکینرو تار میدید
مرگ من تکینتکین با اخم گفت
قسم ندهلیانا سرش رو روی شونه تکین گذاشت
با گریه گفت
حتی اگر توام منو نخوای،من پیشت میمونم؛هر جور شده.تکین انگ شتش رو بین موهای لیانا فرو کرد ،پی شونیش رو ب*و* سید و زمزمه
کرد
میخوامت خانومم ،زندگی من ،اینا چیه که میگی؟شقیقه اش رو ب*و*سید و اشکش رو پاک کرد
گریه نکن لیانالیانا سرش رو به سینه ی تکین تکیه داد .تکین یک کم جا به جا شد تا لیانا تو
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 هستمتکین خودش رو زد به اون راه
حرفی نیست دیگه که،صحبت کردیم.لیانا آروم گفت
من هنوزم بچه میخوامتکین اخم کرد
توضیح ندادم برات؟لیانا از بغل تکین بیرون اومد
میترسم،میترسم آخرش...تکین عصبی صداش رو باال برد
آخرش هیچی نمیشه جز اونی که "من" میخواملیانا 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 بخیرلیانا به سمت تکین رفت و آروم تکونش داد
تکین نخواب  ،باهام حرر بزنتو حرر تو سرت نمیرهلیانا دراز کشید و از پشت بهش چسبید
تکین برگرد سمت منتکین اهمیتی نداد
خواهش میکنم تکینبا حرفات اعصابمو بهم میریزیلیانا پشت گردن تکین رو ب*و*سید و زمزمه کرد
من فقط میخوام بشنوم دوستم دارینم یدونی دارم؟نم یدونی چ قدر برام مهمی؟نم یدونی نمیخوام خار به پاتبره؟نمیدونی نمیتونم اشکتو ببینم؟
لیانا موهای تکین رو نوازش کرد
میدونستم،میخواستم بازم بشنوم××××××

تکین گوشیش رو پرت کرد و با حرص گفت

wWw.Roman4u.iR

456

دو دقیقه نمیذارن آدم راحت باشددده .مرتب زنگ میزنن  ،جناب اعتماد فالنشد ،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 میرمصدرا جوجه ها رو باد زد و به شوخی گفت
خودم کردم که لعنت بر خودم بادتکین نگاهی به ساعت انداخت
اینا چرا نمیان؟وقته ناهارهداداش اون سینی رو بده منتکین 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.گوشی لیانا خاموش بود .تکین تماس رو قطع کرد
صدرا یک زنگ بزن از زنت خبر بگیر ،ببین کجانصدرا سیخ های جوجه رو تو سینی گذاشت
برنداشت؟خاموشهصدرا 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 سالمکجایین ؟ناهار حاضرهپشت درم  ،بیا درو باز کنصدرا تلفن رو قطع کرد و به سمت در راه افتاد
اومدن داداشدر رو باز کرد .زیبا با دو دست پر اومد تو .صدرا با تعجب گفت
لیانا کو؟زیبا جا خورد
مگه خونه نیست؟تکین از روی صندلی بلند شدو به سمت در راه افتاد
صدرا گیج گفت
مگه با هم نبودید؟یک لحظه از هم جدا شدددیم ،بعدم هر چقدر گشددتم ندیدمش ،گوشددیشددمخاموش بود ،فکر کردم برگشته خونه
تکین بهشون رسید
زن من کو؟هنوز بازاره؟زیبا نگران لیانا شده بود .با من و من گفت
میاد حاالتکین اخم کرد

wWw.Roman4u.iR

458

یعنی چی میاد حاال؟کجا مونده؟نمیدونماخم تکین غلیظ تر شد  .زیبا توضیح داد
ما از هم جدا شدیم یک لحظه ،یعنی برگ شتم دیدم نی ست؛ بعد...هر چقدربه 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 ویالصدراگفت
زیبا جان برو تو ،خسته ایرو به تکین گفت
یک کم صبر کن  ،اونم البد یک مغازه ای ،پاساژی ،جاییه؛ میاد.تکین به سمت خونه رفت .نگران بود،
لباسش رو عوض کرد و سوئیچ رو از روی اپن برداشت .رو به زیبا پرسید
کدوم پاساژ بودید؟زیبا اسمپاساژ رو گفت و تکین راه افتاد.
حدود یک ساعت و نیم،دو ساعت تمام پا ساژ چند طبقه رو با دقت گ شت،
نبود .نگرانیش هر لحظه بیشتر میشد .چندین بار دیگه به گوشیش زنگ زد ،هر
بار یک جواب میگرفت .به صدرا زنگ زد و فهمید هنوز به خونه برنگشته
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سوار ما شین شد تا راه برگ شت به ویال رو یک بار با دقت بره .شاید مغازه ای
،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
دنبالش نگرد خان داداش ،جاش امنه.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 خودتتکین عصبی صدا باال برد
سر انگشتت بخوره بهش،زندگیتو جهنم میکنم مرتیکه ی عوضیلیانا با چ شمهای گریون به شاهرخ خیره بود؛ به شدت میتر سید ازش .چیزی
بود که تکین نمیدونست و لیانا شاهرخ رو بهتر از تکین میشناخت
شاهرخ خیلی جدی گفت
تمام دو و نیم میلیارد ضرری که هفته ی پیش بهم زدی رو به ا ضافه ی اینکهتحت تعقیبم ،با اعتباری که از دسددت دادم جلوی طرر قراردادم رو جبران کن
،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
زنگ زد ،صدرا درو باز کرد .تا تکین رو دید بی مقدمه و سالم پرسید
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 بزنتکین با صدای گرفته ای گفت
کار اون آشغالهزیبا 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؟تکین شقیقه اش رو فشرد ،لیانا االن کجا بود؟
صدرا عصبی گفت
چند بار گفتم این پدر سوخته کینه ایه داداش؟چند بار گفتم هر خریتی میکنه ،چیکار میخوای بکنی حاال؟
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تکین برای بار هزارم شماره ی شاهرخ رو گرفت ،خاموش بود.
گو شیش رو روی میز پرت کرد و با هر دو د ستش تو موهاش چنگ زد ،سرش
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
تحت تعقیبم  ،با اعتباری که از د ست دادم جلوی طرر قراردادم رو جبران کن
تا کاری به زنت نداشته باشم"
جمله ی شاهرخ تو سر تکین تکرار میشد و اعصابش رو بهم میریخت
داداش ،حرر حسابش چی بود؟تکین دود سددی گارش رو بیرون داد،نگران ل یا نا بود  .قدم میزد و فکر میکرد و
سیگار میک شید .باید چیکار میکرد؟چجور باید لیانا رو از د ست شاهرخ آزاد
میکرد؟زیر لب زمزمه کرد
چجوری آزادش کنم؟صدرا عصبی گفت
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داداش ،بگو چه خبره منم در جریان با شم دیگه ،چی میگه؟ سر همین ق ضیهآخری؟
تکین سرش رو تکون داد و پک دیگه ای زد
دو ونیم میلیاردصدرا با تعجب گفت
دو و نیم میلیارد چی؟ضرر کرده،باید پولشو بدم.صدرا با بهت گفت
داداش دیوونه شدی؟دو و نیم میلیارد مگه شوخیه؟از کجا میخوای بیاری؟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 سرشصدرا قرصی رو به طرر تکین گرفت
خیلی خب .بذار آروم شی بعد فکر کن و تصمیم بگیرتکین 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 کهاهل 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 هیچخبری ازش ندارم ،هیچی
پیش شاهرخه ،قطعا االن ترسیده،حالش خوب نی ست .ولی داداش ،شاهرخجرٵت 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 شداهرخآشغاله؟که بین یک سری غریبست که نمیدونه چه جور حیوونایین؟
راهش فروختن داروندارت نیستنفسددت از جای گرم درمیاد ،زنت کنار دسددتته نمیفهمی من چی میگم .دو ونیم میلیارد پول کف حسابم خوابیده بهش بدم؟باید اینا رو بفروشم ،باید...
یک بار دیگه شماره ی شاهرخ رو گرفت ،باز هم خاموش بود .شماره ی دیگه
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 لحظهبه چشمای سرخ تکین نگاه کرد.
تکین با صدای گرفته ای گفت
برنمیداره عوضی ،صد بار زنگ زدمخاکستر سیگارش رو روی زمین تکوند
ساعت چهار نصفه شبه ،بگیر بخواب.خواب به چشمم میاد؟دارم میمیرم از نگرانی-چیزی خوردی؟
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تکین جواب نداد .چ شمهاش می سوخت و سرش تیر میک شید .پلک ب ست و
پک عمیقی زد
ناهارم نخوردی کهتکین از خودش پرسید"لیانا چیزی خورده؟"
به دیوار تکیه داد
برو بخواب صدراتو نمیخوابی؟تکین سرسری جواب داد
چرا میخوابم،برو.سرمامیخوری تو این هوا،چیزی ام تنت نیستتکین عصبی گفت
خوبم صدرا،ولم کنصدرا 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.
با دستش گردنش رو ماساژ داد ،روی مبل خوابیده بود .تماس رو برقرار کرد و
منتظر شد.
شاهرخ گفت
من یک ساعت دیگه دارم برمیگردم .رسیدم تهران حسابمو چک میکنم،بایدضرری 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 تهرانتکین صداش رو باال برد
تو غلط میکنی و هفت پشتت که زن منو ببری تو این جادهشاهرخ با خنده گفت
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 میکنهگوشیو بده بهش صداشو بشنومشاهرخ با لحن مسخره ای گفت
صداشو بشنوی قلبت آروم میگیره آقای عاشق پیشه؟تکین داد زد
گوشیو بده بهش شاهرخشاهرخ اخم کرد ،از تکین حساب میبرد
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فقط یک دقیقهضربان قلب تکین باال رفت ،منتظر شد .صدای لرزون لیانا تو گوشی پیچید
تکینلیانا ،لیانا خوبی؟لیانا با گریه نالید
میترسم تکینهمین امشب میارمت پیش خودم .پولشو میریزم به حسابشلیانا 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 اینولیانا نفسددش از درد بند اومد و حس کرد لباس زیرش از گرمای خون مرطوب
شد .گو شی روی زمین پرت شده بود و صدای ناله های از سر درد لیانا ،تو
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
کجا خبردا شت سا سان کیه؟از کجا فهمید شاهرخ،همون سا سانه؟یک سال
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
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که با زنش رابطه داشددته ،ولی لیانا همه چیز رو بهم ریخت؛ حاال دیگه واقعا از
تکین میترسید .
لیانا عکس نقاشی شده ی ساسان رو بین آلبوم عکسهای سایه و تکین دیده بود
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.
قلب تکین انقدر تند میزد که سینه اش رو به درد آورده بود .دستهاش از شدت
خشم میلرزید .شاهرخ گوشی رو از روی زمین چنگ زد و سعی کرد تکین از
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 آشغالصدای شاهرخ لرزش ضعیفی داشت
داد نزن سر من؛زنت دستمهصدای نفس های عصبانی تکین تو گوشی میپیچید
اگر میخوای سالم دستت برسه،هر فکری که تو سرت راجع من داری رو بریزدور .من دارم از ایران میرم؛دستت بهم نمیرسه .پولو ریختی به حسابم،زنتو ول
میکنم

در یای اضطراب

469

صدرا و زیبا از صدای دادهای تکین از خواب پریده بودن  .شاهرخ تماس رو
قطع کرد .تکین سوئیچ و سیگارش رو چنگ زد و از ویال بیرون رفت .د ستش
میلرزید و تمرکز نداشت برای رانندگی ،ولی باید می رفت.
شاهرخ ع صبی د ستور داد همون لحظه راه بیفتن .یک هرا سی تو دلش بود که
حا ضر نبود ری سک کنه .حتی میخوا ست بیخیال پولش شه و فقط از د ست
تکین در بره .گریه ی لیانا بند نمیومد و خودشم نمیفهمید این حجم شدید درد
برای چیه .خجالت میکشید بلند شه،لباسش خونی بود.
اونقدر لبش رو از درد گزیده بود و به دندون گرفته بود که طعم شوری خون رو
روی زبونش حس میکرد
تکین به شدت نگران لیانا بود و قلبش آروم نمیگرفت.
فقط میخواسددت شدداهرخ رو ببینه تا بهش فرصددت نده حتی یک نفس دیگه
بکشه.
×××××

دو ساعتی گذ شته بود و تکین تو ترافیک گیر کرده بود  ،به شدت بی اع صاب
بود .به هیچ کدوم از تماس های صدددرا جواب نمیداد ،سددرش درد میکرد .به
شاهرخ زنگ زد ،اونم جواب نمیداد .چشمهاش از شدت بیخوابی میسوخت
و معده اش تیر میکشید .یک شبانه روز کامل بود که هیچی نخورده بود  ،تمام
ذهنش مشغول لیانا بود و قلبش بی قراری میکرد .
با د ست را ستش سینه اش رو ما ساژ داد و با د ست دیگه اش پ شت سر هم و
عصبی بوق زد .سیگاری گوشه ی لبش گذاشت و فندک زیرش گرفت.
باز گوشیش زنگ خورد .عصبی جواب داد
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چی میگی صدرا یک ریز زنگ میزنی؟چی میخوای؟آقا تکینتکین 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 لیاناتکین 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
یکی دو روزه با لیانا صحبت نکردم،زنگ زدم حالی ازش بپرسم که گوشیشخاموشه
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 بزنهشیرین 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.
به اجبار صدای داد و بیداد شاهرخ ،با کس دیگه ای رو تحمل میکرد و ا صال
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
وقتی پیش تکین بوده ،چقدر امنیت و آرامش دا شته .پلک روی هم گذا شت تا
شاید خوابش ببره و تحمل درد براش آسونتر بشه که صدای فریاد"مواظب باش"
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.
به رو به روش نگاه کرد ،ذهنش انقدر بهم ریخته بود که نمیتونسددت چیزی رو
به یاد بیاره.
د ستش تیر میک شید .صدای ما شین ها بهش یادآوری میکردن تو جاده ست.
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
استخون هاش بلند شده بود و حس میکرد بدنش له و کوفته شده.
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دور تر از خودش ما شین م شتعل شده ای رو میدید و حرارت آتی شش،اذیتش
میکرد .
میخواست عقب بره ،اما توان نداشت .صداهای گنگی رو میشنید و نمیتونست
سر بلند کنه.
خانوم زنده ای؟تکون نمیخوره.شاید بیهوشه.چپ کردن ،البد اینم از پنجره افتاده بیرون.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؟لیانا به آرومی پلک زد
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 بیاداینجا خیل...لیانا دیگه چیزی نشنید
×××××

تکین صورتش رو با یک بطری آب معدنی ش ست و رو به صدرای پ شت خط
گفت
بگوصدرا نگران پرسید
داداش چت شد یکدفعه؟برگردوندی؟تکین روی معده اش رو ماساژ داد و بی رمق گفت
چیزی نخوردم که ،فقط حالتش بودنکن با خودت اینجوری،یک جا وایسا یه چیزی بخورکارتو بگو صدراآخر مکالمه هم چیزی ن صیب صدرا ن شد تا به زیبا از لیانا خبری بده که گریه
اش بند بیاد
تماس رو بعد از یک سددفارش تکراری راجع به غذا قطع کرد که بالفاصددله
شیرین زنگ زد.
این بار سومی بود که زنگ میزد و این بار نمیتونست جواب نده،یا بپیچوندش
××××××
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تکین به در تک یه داد ،حالش اصددال خوب نبود،یونس این رو تو اولین ن گاه
فهمید .از طرز راه رفتنش،از تن صداش،از چشمهای سرخش،از ظاهر آشفته
اش،از رنگ پریده اش .این تکین اونی نبود که جلوی در خونه اش داد و بیداد
راه انداخته بود و سددر زنش غیرتی شددده بود .اینی که جلوی روش بود ،زمین تا
آ سمون با اون مرد قلدر فرق دا شت؛ اینی که رو به روش بود ،حا ضر بود همه
ی هست و نیستش رو بده  ،لیانا رو ببینه .داشت از نگرانی دق میکرد ولی اینها
چه اهمیتی داشت برای یونسی که هیچ دل خوشی از تکین نداشت و االن اون
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 میکنمتو مردی؟تو غیرت داری؟تو آدمی اصددال؟نمیدونی زنت تو چه حالیه و کجامیخواد امشبو سر کنه،بیخیال اینجا وایسادی منو نگاه میکنی؟
تکین بدش اومد ،انگ بی غیرتی و نامردی هیچ جوری بهش نمیچسددبید و
حاال هم به کسددی اجازه نمیداد همچین توهینی بهش بکنه .دود سددیگارش رو
بیرون داد و با تن صدای پایین،ولی جدی ای گفت
 پدر چی؟ پدر با ید دخترشددو بسددپره دسدددت یک مردی که قات له؟ کهنمیشناستش؟که نمیدونه االن دخترشو بسپره دستش،کدوم گورستونیو قراره به
عنوان خونه بهش معرفی کنه؟پدر اونیه که ببینه دخترش ،دو ماهه،هفته ای سه
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بار میاد دم خونه اش تا باباشددو،تا خانواده اش رو ببینه ،ولی راهش نده؟از کجا
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
به غلط کردن اف تاده بود .یک بار این احت مالو داد ید؟ یک بار خواسددت ید
ببینیدش؟یک بار ازش پرسددیدید من اذیتش میکنم یا نه؟ولی االن عصددبانی
هستید که نمیدونید ام شب کجا ست؟مگه تمام این چندماه رو میدونستید؟از
کجا معلوم پیش من بوده؟شددداید دعوامون شدددده بود ،شددداید از خونه رفته
بود،اصددال شدداید من بیرونش کرده بودم ؛ اون موقع پدر نبودید که یک خبری
ازش بگیرید؟
چنگی به موهاش زد و نگاه از یونس گرفت.
یا اعتماد داشددتید به عشددقی که بهش دارم و مواظبشددم،یا مهر پدری وجودنداشته که امکان نداره
به سمت در رفت،یک لحظه ایستاد و گفت
اگر اون موقع به اج بار اعت ماد کرد ید،االن یک بار دی گه امت حانش کنین ،پیداش میکنم.
از خونه بیرون رفت و در رو ب ست .صدای زنگ گوشیش بلند شد  .سرش تیر
میک شید و چ شمش می سوخت .حالت تهوب دا شت ،ولی چیزی تو معده اش
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
داداش برگردتکین 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 چالوسضربان قلب تکین رفت رو صدهزار ،تنش یخ بست
داداش ماشین شاهرخ بوده .دوساعته دارم بهت زنگ میزنم ،خودمو کشتمتکین با لکنت گفت
 ز...زنمداداش بیا نوشهر ،بیمارستان....تکین صدا باال برد
زن من تو چه وضعیتیه االن؟ باید خودتو برسونی برای رضایتقلب 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 باباتلیانا 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
الوتکین تند تند گفت
من دارم میرم نوشهر،بیمارستان ، ...خودتونو برسونیدیونس نگران گفت
اتفاقی برای لیانا افتاده؟تکین ماشین رو پارک کرد  ،نمیتونست صحبت کنه و از طرفی نمیخواست بگه
خودش هم خبر دقیقی نداره
میبینمتون  ،فعالاز 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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دیگه جونی تو پاهاش نبود برای راه رفتن ولی پله های بیمارسددتان رو تقریبا
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 کردنتکین جاخورد
 ساعدشونم آسیب دیده ،جراحی میخواد ؛ باید پالتین کار گذاشته بشه ،اینفرم 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؟بیهوشهکجاست؟بخش اورژانسه ،االن میخوان ببرنش اتاق عمل .امضا کردی؟تکین سرش رو تکون داد
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کجا برم ببینمش؟بیهوشه داداشتکین صدا باال برد
میدونم ،میخوام ببینمشصدرا اتاقی رو به تکین نشون داد .تکین خواست وارد بشه که صدرا جلوش رو
گرفت
نمیذارن بری توتکین روی صندلی آبی رنگ بیمارستان سر خورد .صدرا نگرانش بود
خوبی؟تکین جواب نداد،خ سته بود ،صدرا کنارش ن ش ست .معده اش تیر میک شید و
چ شمش می سوخت .به شدت دلش بی قرار لیانا بود .یک لحظه سرش رو رو
شونه ی صدرا گذاشت و نفهمید چی شد که تقریبا از شدت بیخوابی بیهوش
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 خوابیدیتکین 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 میریسراغش ؛ 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 دیگهتکین به سمتش برگشت
کجاست؟اینو بخور،بگمتکین زیر لب ناسزایی نثار صدرا کرد و راه افتاد .صدرا پشت سرش تند تند قدم
برمیداشت
عمویونسم اومده ها داداشمن از زنم میپرسم،تو از زمینو آسمون جواب میدی غیر اونی که من میخوامخوبه ولی هنوز به هوش نیومدهتکین زمزمه کرد
میخوام ببینمشیونس رو جلوی روش دید ،جلو رفت و سالم کرد.
تکین اتاق خصوصی برای لیانا گرفته بود و لحظه شماری میکرد چشم باز کنه.
توجه یونس به رنگ پریده و چ شمهای سرخ و حرکت د ست تکین روی معده
اش جلب شده بود .تکین به شدت طالب یک نخ سیگار بود ،ولی نمیتونست
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تو محیط بیمارستان و حاضر نبود حتی برای چند دقیقه از لیانا فاصله بگیره،تا
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.
لیانا جنین یک ماه و نیمه اش رو سددقط کرده بود و تکین میترسددید از چیزی که
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؟
و شداهرخ خوش شدانس بود که به دسدت تکین نیفتاد و قبل از مشدتعل شددن
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
ایشونیونس 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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تکین طاقت نداشت ادامه ی حرر پرستار رو بشنوه ،نادیده اش گرفت و در رو
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
پیشونی لیانا رو طوالنی ب*و*سید .ضربان قلبش باال بود و به شدت خودش
رو کنترل میکرد تا لیانای بی حال و بیمار رو بغل نگیره و تو آغوشددش فشددارش
نده.
کنار گوشش زمزمه سر داد
لیانابازوش رو نوازش کرد
لیانالبش رو روی گونه اش کشید و نجوا کرد
لیانای منصداش میلرزید
خانوممبغض کرده بود .بعد از چند سال؟
زندگی منشقیقه ی زخمیش رو ب*و*سید
-هزار بار مردم تا دوباره ببینمت
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گونه اش رو ب*و* سید .لیانا از شدت درد لب میگزید و ا شک میریخت ولی
حضور تکین آرومش کرده بود .لرزش صدای تکین رو دوست نداشت ،باورش
نمیشد
ببینمت خانوممتکین به صورت رنگ پریده ی لیانا نگاهی انداخت و پی شونیش رو به پی شونی
لیانا تکیه داد .پلک بست و اشکش روی گونه لیانا چکید .زمزمه کرد
"همه ی دنیا بخوان تو رو از من بگیرن،نمیذارم"لیانا لب باز کرد و با درد نالید
تکینتکین تشنه ی شنیدن "تکین" گفتن لیانا بود  ،پلک باز کرد .گونه اش رو نوازش
کرد
جان تکین،جانم نفسملیانا اشک ریخت
خیلی درد دارمتکین چونه ی لیانا رو ب*و*سید
بمیرماشکهای لیانا رو پاک کرد و لبهاش رو روی گونه ی لیانا گذاشت
بروز اح سا ساتش د ست خودش نبود و ذره ای اهمیت به چ شمهای پر ستار و
یونس نمیداد که با سکوت بهش خیره بودن.
لیانا نالید
-چرا اینقدر درد دارم؟
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تکین گنگ خیره موند به لبهای لیانا ،چی باید جواب میداد؟
صدای پرستار بلند شد
آقایون ،بفرمایید بیرونتکین 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
لیانا با دست سالمش دست تکین رو گرفت و با التماس گفت
نرو تکینپرستار جلو اومد
شما باید استراحت کنیدلیانا با چشم اشکی گفت
میخوام شوهرم پیشم باشهتکین د ست گچ گرفته ی لیانا رو نوازش کرد ،یونس به شدت فکرش م شغول
بود؛ م شغول ع شق بین دخترش و تکین ،م شغول ت صمیمی که باید میگرفت،
مشغول "قاتل" بودن تکین.
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 دیدنتزمزمه کرد
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ضعف میرفت.لیانا به صورت رنگ پریده و آ شفته ی تکین نگاهی انداخت ،د ست تکین رو
روی دلش گذاشت .لب گزید و اشک ریخت
تکین درد دا...تکین با حرکتش ،حرر لیانا رو قطع کرد و لیانا پلک بسدددت .تکین به آرومی
زیر دلش رو ماساژ داد
لیانا سددعی میکرد دردش رو فراموش کنه تا از حضددور تکین آرامش بگیره؛
اماخیلی موفق نبود.
نگاه تکین ،خیره موند به پلک های بسددته ی لیانا ،دیگه حاضددر نبود حتی یک
دقیقه دوریش رو تحمل کنه.
لیانا چشددمش رو باز کرد .دردش به لطف آرام بخش هایی که بهش تزریق
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
هر بار با یاداوری اینکه جنین یک ماهه اش رو از دسدت داده بود و امکان مادر
شدنش فقط سی درصد بود،عذاب می کشید
نگاه از باند سفید د ستش گرفت و به اطرار خیره شد،هیچ کس تو اتاق نبود.
این حس تنهایی اذیتش میکرد
به سختی زنگ رو فشرد .طولی نکشید که در اتاق باز شد و پرستار سفید پوش
جلو اومد .سرم لیانا رو چک کرد و پرسید
-به چیزی نیاز داری؟
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لیانا با بغض گفت
شوهرمپرستار با لبخند به لیانای رنگ پریده نگاه کرد
تا دو سه ساعت پیش اینجا بودلرزش صدای لیانا بیشتر شد
برنمیگرده؟میترسددید ولش کنه ،پیش خودش دلیل می آورد که تکین عاشددق بچه سددت و
بودن با لیانا ممکن بود شانس پدر شدن رو ازش بگیره
چیزی نگفت ،ولی میاد .یک ساعت دیگه ساعت مالقاته،منتظرش باشلیانا اشک ریخت
هیچ کس پیشم نمونده؟میدونی از کی اینجا بودن؟دیدن چند سدداعت اسددتراحت میکنی،اونام یکیدوساعت برن و برگردن
دروغ گفت ،خبر ندا شت چرا هیچ کس کنار این دختر نی ست،میدون ست یک
زن تو این موقعیت چقدر به حضددور شددوهرش کنارش احتیاق داره ،چقدر
حساس تر میشه ،چقدر به دلداری دادن و آغوش همسرش نیاز داره
لیانا اشک ریخت و زمزمه کرد
کاش اون آرام بخش ها رو نگه داشته بودید برای االن ،نمیخوام بیدار باشمپرستار اشک های لیانا رو پاک کرد و با مهربونی گفت
-میخوای بهش زنگ بزنی؟

در یای اضطراب

487

نور امیدی تو دل لیانا روشن شد
گوشیم رو گم کردمشماره اش رو حفظی با گوشی من باهاش تماس بگیری؟لیانا سر تکون داد و آروم گفت
حفظملیانا گوشی رو گرفت و بعد هم شماره
تکین در ما شین رو بهم کوفت و موبایلش رو از جیبش در آورد .همین صدای
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 بگیرلیانا باز زنگ زد
تکین ماشین رو روشن کرد و با حرص تماس رو برقرار کرد
الو؟بفرماییدصدای 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 پرستارهخیال تکین راحت شد
دارم میام بیمارستان خانوممبغض گلوی لیانا با شنیدن صدای تکین بیشتر شده بود
هیچکی پیشم نیستتکین اخم کرد از شنیدن لرزش صداش ،راه افتاد
دارم میام دیگه ،بابات قرار بود بمونه،نمیدونم چرا رفتهلحن تکین نرم نبود ،با وجود اینکه به شددددت نگران لیانا بود .سددردردش هر
لحظه بیشتر میشد و به همین علت اعصاب نداشت
لیانا با گریه گفت
ولم کردیدگوشی رو قطع کرد و تحویل پرستار داد .تکین ع صبی تا بیمارستان روند و به
یونس زنگ زد .آخر هم فهمید که یونس بخاطر جلسه ی فوق مهمی که داشته
برگشته  ،که این پیش تکین اصال قابل قبول نبود .خودش رو سرزنش میکرد که
لیانا رو تنها گذاشته
×××××

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.
در اتاق باز شد و لیانا از جا پرید .تکین در رو بست و جلو اومد
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ترسوندمت؟لیانا نگاهش رو از تکین گرفت .تکین کنارش ایستاد و گونه اش رو نوازش کرد
زمزمه کرد
سالم نفسملیانا 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
و به سمت لیانا برد
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 رفتیتکین دستش رو از زیر روسری لیانا رد و آروم موهاش رو نوازش کرد
ولت نکردم خانومی ،رفتم هتل دوش گرفتمپرستاره گفت دو سه ساعته رفتیشقیقه ی تکین تیر کشید
آشنا نیستم با اینجاها ،طول کشید تا هتل پیدا کنملیانا لب گزید از درد و تکین نگران پرسید
درد داری؟لیانا نالید
ببرم خونه ،از اینجا خوشم نمیاددل تکین پر میزد برای بغل کردن لیانا
دو روز دیگه مرخصت میکنن ،میبرمت خونهکاش اینجا تختاش بزرگتر بودتکین نگاهی به صددورت بدون آرایش لیانا کرد ،دو سدده جای صددورتش زخمی
بود .لمسشون کرد
تخت بزرگتر میخوای چیکار خانومم؟اینجا اذیتی؟میخوام کنارم بخوابی ،بغلم کنیتکین 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
میدونی چقدر وقته خواب در ست ح سابی نکردم؟چ شمهام می سوزه ،سردرددارم
لیانا با دست سالمش بازوی تکین رو گرفت و آروم گفت
عقب نروتکین موهای لیانا رو نوازش کرد
درد نداری؟لیانا جواب نداد .عطر تن تکین رو نفس کشید
خانومم؟دارم ،دلم،کمرمتکین عقب کشید .آروم زیر دل لیانا رو نوازش کرد
دستت چی؟کم...خیلی نمیفهممشحال تکین خوب نبود ،ولی نمیخوا ست به روش بیاره .یک تیکه هلو به سمت
لیانا گرفت
ناهارتو خوردی؟لیانا صورتش رو تو هم کرد و هلو رو قورت داد
بد مزه بودتکین لبخند زد .دلش برای اداها و لوس بازیهای کم لیانا تنگ شده بود
دو روز دیگه تحمل کن غذای اینجا رو،تموم میشهدرد 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
لیانالیانا 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.
نفسددش بند اومده بود .تکین هول شددده،زنگ کنار تخت رو چندین بار فشددرد.
لیانا به خودش میپیچید و تکین نمیدونست این تازه شروب دردهای لیاناست
×××××

شددیرین همراه یونس برگشددت .دلش طاقت نمیاورد  ،نگران دخترش بود .لیانا
زیر دلش درد احساس میکرد ،ولی بخاطر مسکن ها قابل تحمل شده بود.
به تکین خیره بودو تو دلش قربون صددددقه اش میرفت .تکین باالخره بعد از
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
با شنیدن صدای در سر چرخوند و در کمال تعجب شیرین رو دید که جلوتر از
یونس و پرستار می اومد تو
اون سدداعت،وقت مالقات نبود و یونس تونسددته بود به لطف پول ،پرسددتار رو
راضددی کنه که به اتاق لیانا بیان .اینکه اتاق لیانا خصددوصددی بود هم،یک امتیاز
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؟لیانا خوا ست بلند شه ب شینه ،اما یونس نذا شت .شیرین بغلش کرد و لیانا از
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
مامان جان آرومتر،خواهش میکنمیونس 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 شهخب بیدار شه،چه وقت خوابه؟لیانا نالید
خیلی وقته نخوابیده،خوابش سبکه .آرومتر صحبت کنین،خواهش میکنمنگاه 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،بهترمتکین غلتی زد و نگاه لیانا روش چرخید ،به هیچ عنوان نمیخوا ست بیدار شه.
شیرین خوشش اومد که لیانا مواظب شوهرشه و یونس با خودش در جدال بود
و نمیخوا ست بپذیره ع شق دو نفره ای که این دو بهم دا شتن .پدر بود و از سر
دلسوزی،نمیخواست دخترش وارد یک زندگی غلط،با یک مرد اشتباه و عشق
بی دلیل بشه
لیانا؟لیانا به سمت شیرین برگشت
نفهمیدم،ببخشیدچند ماهت بود؟این بابات که از هیچی خبر نداره،هر چی میپرسددم میگهنمیدونم
ا ! خانوم!شیرین باز سوالش رو تکرار کرد و لیانا با خجالت زمزمه کرد
یک ماهو نیم؛ نمیدونستمشیرین دست لیانا رو تو دستش گرفت
میبرمت خونه بعد از مرخ صی،تقویتت میکنم ،ضعیف با شی تحمل دردتسختتره
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...،نگاه یونس مانع از این میشد که راحت حرفش رو بزنه ،به شیرین چشم دوخت
من باید سر خونه زندگی خودم باشم مامانیونس به حرر اومد
خونه زندگی تو خونه ی باباتهلیانا ترسیده بود ،ترسیده بود از جدا شدن از تکین
من شوهر دارم باباصداش میلرزید ،شیرین خواست جو رو عوض کنه
خیلی خب ،حاال بعدا راجع بهش حرر میزنیمیونس انگشت اشاره اش رو جلوی لیانا تکون داد
خودت میدونی اگر یک بار دیگه این جمله رو تکرار کنیلیانا با بغض گفت
مگه دروغ میگم؟شوهرمه...محرممهیونس تکین رو نشون داد و گفت
تو به این میگی شوهر؟دختر ساده ،تو اصال پیش این امنیت نداری،نمی بینیحالو روزتو؟اگر نسبتی باهاش نداشتی این اتفاقا برات می افتاد؟
لیانا نالید
بیدار میشه باباشیرین 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 میمونمتکین 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 پشتتتکین 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.
لیانا رو به سددمت تکین برگردوند و تکین با دیدن اشددک لیانا اخمش غلیظ تر
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؟لیانا نگاه کوتاهی به یونس انداخت و با صدای لرزونی از تکین پرسید
بعد بیمارستان من کجا میرم؟تکین اخم کرد
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یعنی چی؟میای خونه خودت دیگهبابا 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 تکینتکین دندون سایید
ما میریم بیرون ،تو استراحت کننمیخوام ،نروتکین دلش میخواست آرومش کنه ،ولی جلوی کسی غیر از لیانا نمیتونست از
خودش نرمش نشددون بده  ،نمیتونسددت لحنش رو آروم کنه ،نمیتونسددت لیانا
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 میخارهتکین نگاهی به دست گچ گرفته ی لیانا انداخت
-هنوز دلت درد میکنه؟

wWw.Roman4u.iR

لیانا جواب نداد
تکین گونه ی لیانا رو نوازش کرد
خانومی با تواملیانا 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 نمیشداشک ریخت
دیگه ازت جدا نمیشدمتکین اشک لیانا رو پاک کرد
مگه االن قراره جدا شی؟بابا...بابات اینکارو نمیکنه ،راضی میشهبغض لیانا شکست
راضی نشده تا االن،از این به بعدم نمیشه؛ انقدر امید الکی بهم ندهگریه نکنکالفه چنگی تو موهاش زد

498
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گریه نکن دیگه ،فکر میکنن من یک چیزی گفتم،کار مشکل میشه هالیانا صدای گریه اش رو خفه کرد
تکینجانممقطع حرر میزد بخاطر گریه
بیا...برو بابا رو...راضی کنتکین پیشونی لیانا رو ب*و*سید
تو بخواب،من میرم صحبت کنم،چیزی که نمیخوای؟باز برگردی تو اتاقا ،نری یکدفعهتکین 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
دستشوییخواست از تخت بیاد پایین که تکین بلند شد
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صبر کن بیام کمکتمیترسددید 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 خانومملیانا نالید
گرسنمهکارای ترخیصتو انجام میدم،میبرمت یک رستوران خوبلیانا غر زد
غذای بیمارستان بد مزه ستتکین شقیقه اش رو ب*و*سید،بهونه گیریشم دوست داشت
میدونم عزیزمحس میکرد اتاق داره دور سرش میگرده ،پلک ب ست و با هر دو د ستش بازوی
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
حالم خوب نیستتکین موهاش رو ب*و*سید
خوب میشی عزیزم...یک مدت اینجوریی،دوباره سرپا میشیلیانا به سختی به سمت دستشویی رفت
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××××××

لیانا سرش رو به شی شه تکیه داده بود و ا شک میریخت .یونس از آینه نگاهی
بهش انداخت و صدا زد
لیانا؟شیرین ،پرتقالی که پوست کنده بود رو به سمت لیانا گرفت
بخور دهنت تازه شهلیانا آروم زیر دلش رو ماساژ میداد .زمزمه کرد
نمیخوامدو سدداعته راه افتادیم،دوسدداعته داری یک بند اشددک میریزی،بابات مرده کهاینجوری گریه میکنی؟
لیانا اهمیتی نداد و شیرین دور از جونی گفت
زنگ گوشددی جدیدی که تکین برای لیانا گرفته بود ،بلند شددد  .نمیدونسددت
گوشی قبلیش کجا ست،گم شده بود تو اون جریانات .هنوز مخاطبین رو سیو
نکرده بود ،اما شماره ی تکین رو حفظ بود ،تماس رو برقرار کرد .زمزمه کرد
الو تکینتکین شیشه رو باال داد تا صدای آروم لیانا رو بهتر بشنوه
سالمسالم عزیزمنگاه یونس خیره ی لیانا موند از آینه
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کجایین؟ناهار خوردی؟لیانا زمزمه کرد
نمیخوامتکین اخم کرد
ینی چی نمیخوام؟نمیشه که گرسنه بمونیلیانا اشک ریخت و پرسید
کجایی؟تو جاده املیانا با نگرانی گفت
تند نیای...خطرناکه!نمیخواد نگران من باشی،بگو بابات یک جا وایسه غذا بخوریلیانا 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
قطع میکنن اگر برنگرده خونه اش؟ میگفت بخاطر خودت بود که لیانا لج کنه
بگه شاید اونا بعدا راضی میشدن؟
یک مدت بگذره،همه چی درست میشهلیانا با بغض نالید
یک مدت یعنی چقدر؟من تو رو نبینم میمیرمتکین اخم کرد ،لیانا سکوت اونور خط رو که شنید  ،با التماس صدا زد
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تکین؟بگو بابات یک جا وایسه غذا بخورینمیخوامتکین با حرص غرید
لیانا ،گوش بده به حررلیانا کوتاه اومد و رو به یونس گفت
من ناهار بیمارستانو نخوردمجایی ببینم،نگه میدارمتکین نفس راحتی کشید
کجایی؟پشت سر مایی؟نمیدونم چقدر فاصله دارملیانا 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 کنهتکین 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؟-برو عزیزم،زیر دلتو ماساژ بده؛ بازم بهت زنگ میزنم
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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 میشمشیرین قرص و بطری ای رو به سمت لیانا گرفت
بگیر بخور ،برای قطع خونریزیتهلیانا قرص رو گرفت و گفت
جلوی بابا از درد و خونریزی نپرسید مامانیونس به طرر ماشین اومد و نشست
نداشت...تموم کردهشیرین گفت
حاال نمیخواد کباب بگیری ،یک چیزی بگیر شددکمش سددیر شدده؛ االن بازشوهرش زنگ میزنه باید بگه هنوز غذا نخورده
یونس با اخم گفت
الزم نیست به اون مرتیکه جواب پس بدهلیانا بطری آب رو با حرص زیر صندلی انداخت و گفت
من ناهار نمیخوام ،گرسنم نیست ،برای خودتون بگیرینشیرین 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 کلیلیانا 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
چیزی نشدهنازی 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 میشمالیاس دست لیانا رو گرفت
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پاشو لیانالیانا بلند شد و لب گزید از درد
میخوای استراحت کنی؟لیانا بازوی الیاس رو گرفت ،نمیتونست متعادل راه بره
آبجی ،منم میامشیرین دست نازی رو گرفت
کجا؟میخواد بخوابهنازی لب ورچید
میخوام برم پیشش ،عمو کوش؟چرا نیومده؟لیانا به سمت نازی برگشت .نازی ازش پرسید
آجی عمو کو؟میاد عزیزمو زیر لب برای خودش تکرار کرد
میادیونس روی مبل ولو شد و گردنش رو ماساژ داد
خانوم یک لیوان آب بده×××××

شیرین ،کی سه ی آب گرم رو پ شت کمر لیانا گذا شت .لیانا پ شت د ستش رو
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 داداشینازی 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؟لیانا لب گزید از درد و سرش رو تکون داد؛ نفس هاش مقطع بود .صبح همون
روز جوری درد میکشید که فقط با سروصدا تونسته بود خودش رو آروم کنه
لیانا امشب شهال قراره بیادلیانا چشمش رو بهم فشرد
من از اتاق بیرون نمیامزشته ،نمیشه نیاینمیخوام کسیو ببینم مامانشیرین سعی کرد آروم صحبت کنه
کوتاه ،میدونی چند وقته ندیدتت؟یسنا هم میخواد یک سری بهت بزنهلیانا صدا باال برد
-نمیخوام ببینمشون مامان ،هیچکسو نمیخوام ببینم
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زیر دلش تیر ک شید ،تو خودش جمع شد و بغض کرد .خ سته شده بود از این
درد مداوم و آزاردهنده .درد رو میتونسدددت تحمل کنه ،ولی خونریزیش هیچ
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 خانومماشک ریخت ،نه از درد،از شدت دلتنگی
لیاناصدددای گرم تکین تو گوش لیانا میپیچید و صدددای نفس های مقطع و فین فین
لیانا تو گوش تکین
لیانا داری گریه میکنی؟لیانا اشک ریخت؛ دلتنگ "لیانا" گفتن تکین بود
خانومم ،جوابمو بدهلیانا نالید
کجایی بی معرفت؟تکین زمزمه کرد
سالم عزیزملیانا با بغض گفت
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دو روزه ندیدمت ،نمیخوای ببینیم؟دلت تنگ نشددده؟نمیخوای کنارم باشددیانقدر 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 زندگیملیانا از درد به خودش پیچید و هق زد
پس چرا نیستی؟چرا یک زنگ نمیزنی؟چرا نمیای منو ببینی؟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 شدهقرصاتو 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 تواملیانا صداش رو آزاد کرد و با گریه جیه زد
مامانتکین پشت سر هم زنگ خونه رو میزد ،عصبی به در پا کوبید و داد زد
باز کنین دیگهالیاس آیفون رو جواب داد
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!الیاس تحت تاثیر داد تکین،بالفا صله دکمه رو ف شرد و ا صال به این فکر نکرد
که وقتی یونس برگرده ممک نه توبیخش ک نه .قرار نبود ا جازه ی ورود تکین به
اون خونه صادر بشه
تکین با قدم های بل ندش ح یاط رو طی کرد ،قلبش ت ند میزد ،نگران بود .در
خونه رو باز کرد و اصال حواسش نبود که باید در بزنه،باید به الیاس سالم کنه.
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
کدوم اتاقه .در رو باز کرد و شیرین که با لباس خونه بود و چیزی سرش نبود از
دیدن تکین تو چارچوب در غافلگیر شد و جا خورد.
تکین سر زیر انداخت و همونطور که به سمت لیانا می رفت ،سالم زیر لبی
ای کرد.
شیرین با بهت به تکین خیره شده بود
شما...تکین اصددال نمی شددنید ،اصددال حواسددش جمع نبود که چیکار میکنه،که چه
عکس العملی ن شون میده،که شده یک نگاه کوتاه به چ شمهای متعجب لیانا
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
کالفه نگاهی به دور و برش انداخت .نمی فهمید چی میخواد؟باید چیکار
کنه؟اصددال چرا او مد تو؟مگه به خودش قول نداده بود پاش رو تو اون خونه
نذاره،چون نمیخواسددت حرفی از سددمت یونس بشددنوه .شددیرین از اتاق بیرون
رفت ،لبا سش رو منا سب این نمیدون ست که با اون ظاهر جلوی تکین بمونه.
در رو پشت سرش بست.
تکین که از اون خلوت راضددی بود ،نگاهی به صددورت رنگ پریده و خیس از
اشک لیانا انداخت.
لیانا لب پایینش رو جوید و از شدددت درد،صددورتش تو هم رفت .تکین لب
تخت سفیدش نشست .نگران بود
نباید ببرمت دکتر؟لیانا سعی میکرد صدای هق هقش رو خفه کنه  ،نیم خیز شد و تکین رو بغل
کرد .تکین عطر موهای آ شفته و نامرتبش رو نفس ک شید .حلقه ی د ستش رو
دور تن لیانا تنگ کرد
زیر گوشش زمزمه سر داد
بمیرم که درد داریلیانا هق زد
دلم تنگهتکین 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
عمیقی کشید و عطر تن تکین رو به ریه هاش فرستاد  ،چقدر دلتنگ بود،چقدر
به آغوش تکین نیاز داشت
حرر بزن برام .میخوام صداتو بشنومتکین 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 کنملیانا رو تو آغو شش گرفت .لیانا نفس عمیقی ک شید و سعی کرد به دردش فکر
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 اینجوریتکین 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 کنمتکین با تعجب گفت
با من؟لیانا به ته ریش پرفسوری تکین نگاهی انداخت و آروم گونه اش رو نوازش کرد
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طاقت نمیارم کنارم باشی ،محل نذارمتکین با نیمچه اخمی گفت
جرات داری اینکارو بکنلیانا لبخند محوی زد و خودش رو به تکین نزدیکتر کرد
کسی نمیاد تو؟لیانا با شک جواب داد
نمیدونمتکین صددورت لیانا رو مقابل صددورت خودش قرار داد،به لبهای لیانا چشددم
دوخت،لیانا پلک بست،یک لحظه آرومگرفتند که در با شدت باز شد
تکین از جا پرید و لیانا سرخ شد.
نازی با دیدن تکین لیوان رو ول کرد و با خوشددحالی به طرفش دو ید و جیه
جیه کنان گفت
عموجونمتکین 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
جلوی دید لیانا رو گرفته بود و لیانای حسددداس شدددده،باز بغض کرده بود که
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 بخورهتکین با اخم به سمت لیانا برگشت
چهار ساعت پیش باید این قرصو میخوردی،یعنی چی االن برات میارن؟لیانا جواب نداد .جرات ندا شت بگه صد بار شیرین نازش رو ک شیده،قربون
صدقه اش رفته،دعواش کرده،اما راضی نشده دیگه قرص رو بخوره
نازی اومد چیزی بگه که با دیدن اخم غلیظ تکین ،آروم گرفت و هیچ حرفی
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
قرصات کجاست؟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؟تکین چنگی تو موهاش زد و رو به نازی گفت
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 لیانالیانا پتوش رو تو دستش فشار میداد از درد
تکین موهای نامنظمش رو نوازش کرد
خانومم جواب بده،قرصات کجاست؟نمیدونم ،خبر ندارمتکین از جاش بلند شد و عصبی نفس بیرون داد
لیانا با صدای لرزونی پرسید
کجا تکین؟برم از مامانت بپرسم ک...نمیخواد؛ولش کنیعنی 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 لیانااز صدای بلند تکین جا خورد ،اشک ریخت
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سر من داد نزنتکین از اتاق بیرون رفت و لیانا بغضش ترکید .به سختی از جاش بلند شد و به
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
برو بیرون نازی حوصله ی تو یکی رو ندارمنازی با تعجب به لیانا نگاه کرد ،انتظار این داد یکدفعه ای رو نداشددت .نه تنها
نازی،که تکین از پایین با شنیدن صدای داد لیانا جا خورد .نازی بغض کرد و
از اتاق بیرون رفت و در رو بهم کوبید  .لیانا هق هق کنان در دسددتشددویی رو
بست
تکین با یک لیوان اب و قرص های لیانا به اتاق برگ شت ،صدای هق هقش رو
از دستشویی می شنید .لیوان رو روی پاتختی گذاشت و صدا زد
لیانا جان؟جوابی نشنید ،جز صدای گریه اش
خانومم؟بیا بیرونلیانا مشددت آبی به صددورتش زد و از آینه به خودش خیره شددد ،صددورتش رنگ
پریده بود و موهاش بهم ریخته .به لباس هاش نگاه کرد ،برای زمان دختریاش
بود ،اهمیتی نداد .در رو باز کرد که چهره ی نگران تکین رو دید
خوبی؟زمزمه کرد
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نهتکین کمکش کرد ،باز روی تخت دراز کشید .بی خجالت نالید
بغلم کن تکین،ماساژم بدهتکین کنارش نشست
قرصتو بخورلیانا اخم کرد
نمیخوامیعنی چی نمیخوای؟با کی لج میکنی؟لیانا نالید
قرص آرومم نمیکنه تکین،من تو رو کم دارمبخورش خیالم راحت شهلیانا با اخم و تخم قرص رو فروبرد .تکین به زور بهش آب خوروند و به آغوش
کشیدش
لیانالیانا صورتش رو رو سینه ی تکین گذاشت و زمزمه کرد
جانمعطر تن تکین رو نفس کشید
جانم عزیزمتکین کنارش دراز کشید
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بخواب لیانا،بخواب دردتو فراموش کنیلیانا به خوا ست تکین چ شم ب ست و بین ح صار بازوهاش قرار گرفت .تکین
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 گرمهزیبا با اخم گفت
این چه حرفیه میزنی؟لیانا با بغض گفت
دیگه نمیخوادمدیوونه شدی؟تکین بچه دوس داره ،آرزوشه بابا شهچه ربطی داره؟لیانا با گریه نالید
من دیگه حامله نمیشم ،دیگه به دردش نمیخورم ،دیگه نمیخوادمچرت و پرت نگو لیانا ،اینا چیه که میگی؟بیا غذاتو بخور رنگ و روت پریدهنمیخورماز کی ندیدیش؟-از دو روز پیش
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اشک ریخت
قلبم ،روحم ،درد میکنه براش ،ضعف میکنم که ببینمش ،که بغلش کنمسرش شلوغه حتمابا 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 رفتهچرا با این فکرهای مسخره خودتو اذیت میکنی؟فکری تو سر لیانا جرقه زد و یکباره گفت
تکین حرفاشددو به صدددرا میگه ،مگه نه؟بگو صدددرا حواسددش بهش باشدده ،ازکارش 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 بدهصورت لیانا از اشک خیس بود
فقط این نی ست ،از وقتی از بیمارستان برگ شتم،ا صال نخوا سته بیاد دیدنم؛ بااینکه میدونه چه حالی ام
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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 نکنزیبا با حرفهاش لیانا رو آروم کرد ،ولی هیچ جوری نتونسدددت راضددیش کنه
غذاش رو بخوره
××××

تکین در اتاق رو بهم کوبید و موبایلش رو رو شن کرد ،ع صبی بود .صبح به
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
گرفت بلکه با شنیدن صداش آروم شه .بوق اول...بوق دوم...بوق سوم...جواب
نمیداد .تماس رو قطع کرد و از اول زنگ زد
گو شی تو د ست لیانا میلرزید و نمیدون ست جواب بده یا نه  ،میخوا ست قهر
کنه و تکین نازش رو بکشدده،اما دلتنگی عمیقش بهش چنین فرصددتی نمیداد.
آخرین لحظه جواب داد
تکین سیگارش رو آتیش زد
لیانا؟لیانا با بغض نالید
جان لیاناتکین اخم کرد و پکی زد
باز که گریه کردیبغض گلوی لیانا رو فشرد
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حالم خوب نیستتکین دود سیگارش رو بیرون داد
منم خوب نیستملیانا اشک ریخت،طاقت نمیاورد خوب نبودن تکین رو
چی شده عزیزم؟چرا خوب نیستی؟تکین از پنجره به آشددوب تهران زیر پاش خیره شددد .لیانا جواب سددوالش رو
نگرفت و باز پرسید
شرکتی نه؟کی میری خونه؟نمیخوام برمزیبا از اتاق بیرون رفت و لیانا پلک بست
خسته ای ،باید بری خونه استراحت کنیتکین سددرش رو به شددیشدده ی سددرد تکیه داد و پلک بسددت .از نخ دسددتش کام
گرفت و زمزمه کرد
خونه ی بی تو رو میخوام چیکار؟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،باهاتحرر بزنم...،
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اشک ریخت
حتی دلم می خواد دعوام کنی ،ولی پیشم باشیتکین به سیگارش خیره شد
شنیدی میگن زن و شوهر باید تفاهم داشته باشن؟خب؟آروم گفت
ما داریملیانا خوش نبود ،نمی تونست مثبت فکر کنه
دو هفته ی دیگه تموم می شهاخم 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 میکنم...
نفس هاش مقطع شده بود
حس می کنم تو زندگیت اضافی ام تکینتکین با حرص غرید
تمومش کن لیاناصدای نفس های عصبیش تو گوش لیانا می پیچید
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چی می خوای ب شنوی که یک سره می گی نمیام ببینمت؟هان؟می خوای بگمبابات رام نمیده؟که مثل پسرای بیست ساله باید التماسشو کنم که بذاره زنمو
ببینم؟
صدا بلند کرد
نمی کنم لیانا!اگر منتظر این هستی ،عمرا پیش نمیادلیانا اشک ریخت
من کی اینو خواستمتکین آتش سیگارش رو با حرص خاموش کرد
پس چی می خوای؟لیانا با صدای لرزونی گفت
می خوای برم؟شاید مزاحمتم که انقدر اعصابت خوردهتکین چنگ محکمی به موهاش زد ،نمی فهمید این حرر های بی ربط چیه
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 بوداعصاب منو با حرفات بهم بریزی دلتنگیت رفع میشه؟لیانا مظلوم گفت
دلم میخواد مثل بقیه زنا پیش شوهرم غر بزنمتکین روی مبل ولو شد و سرش رو تکیه داد
میری خونه؟فعال حوصله رانندگی ندارملیانا لب گزید از درد
چیزی شده؟تکین در جواب پرسید
دستت درد نمیکنه؟نه اصالکی باید گچشو باز کنی؟باید یک ماه بشهتکین تاکید کرد
خودم می برمتلیانا پوزخند زد
اگر دیدیم،ببرم .خوشحال میشم یکی دو ساعتی پیشت باشمتکین دندون سایید
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تلخی لیانا!بهتر بود ب گه دم دمی مزاق شددددی! یک لح ظه غر میزنی ،یک لح ظه نرم
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
یعنی چی غذا نمیخوری؟سددر قرصدددات بازی در م یاری ،دو تا درمیونمیخوری .با خودت لج میکنی؟
شیرین پ شت سرش،به امید اینکه حرفهای یونس اثر کنه به در تکیه داده بود و
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 میخورهلیانا دردش رو نادیده گرفت و اعتراض کرد
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 کهبه تقویت نیاز داری از دیروز لب به هیچی نزدی!
تکین دندون قروچه کرد
لیانا!نیم ساعت بعد ،غذای گرم شده جلوی لیانا بود و یونس باالی سرش .شیرین
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
عصبانی از بی اهمیتی لیانا صدا باال برد
مثل دختر بچه های دو ساله لج نکن ،بخور دیگهلیانا سرش رو باال آورد ،شیرین رو تار میدید
نمیخورم!گرسنم نیستیونس با پاش رو زمین ضددرب گرفته بود و نگاه شددیرین به چشددم های لبریز از
اشک لیانا بود.
خسته شدم،انقدر اذیت نکنمن اصال این غذا رو دوست ندارم .نمی تونم بخورمشمن ب...لیانا روی تخت دراز ک شید و پتو رو روی سرش! شیرین سینی رو کنار تختش
گذاشت و از اتاق بیرون رفت .می فهمید درد لیانا چیه و می خواست با یونس
صددحبت کنه .لیانا به دیوار رو به روش خیره بود و زیر لب الالیی میخوند .در
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اتاقش باز شد و چشمهاش رو بهم فشرد .اصال طاقت حرفهای شیرین و یونس
رو نداشت
آبجیلیانا برگشت و نگاهش به صورت شکالتی نازی افتاد
جونمآبجی بیام پیشت؟یا باز دعوا میکنی؟لیانا لبخند تلخی زد
درو ببیند ،بیابعد 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 میشدلیانا 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 دوستداری برات اوردم
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
بگونازی سرش رو کج کرد
آخه مامان گفته نگملیانا بیخیال جواب داد
نمیخوای نگو ،اشکال ندارهولی نازی آروم نمی گرفت
آخه راجع به عموئهفکر لیانا هزار جا رفت و نازی ادامه داد
بیا در گوشت بگمدستش رو گذاشت پشت گوش لیانا و تو گوشش زمزمه کرد
آبجی دیروز که من با یسنا از پارک برمی گشتم،پیش در عمو رو دیدملیانا گیج پرسید
تکین؟گفتم بغلم کنه بابا یونس دعوام کرد ،گفت برم توخب؟نازی عقب کشید و شکالتش رو گاز زد
-خب همین دیگه،آبجی
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ذهن لیانا م شغول تکین بود و جواب نازی رو نداد که نازی صداش روبلند تر
کرد
آبجیچیه؟آبجی یک سوال بپرسم دوام نمی کنی؟نه بپرسآخه از مامان که پرسیدم دعوام کرد ،گفت دیگه نگمنه ،بپرسابجی سخط چیه؟لیانا گیج گفت
چی چیه؟خود مامان می گفت ،داشت با بابا حرر می زد،می گفت که تو سخط کردیباید عمو پیشت باشه
گلوی لیانا فشرده شد،بازوی نازی رو کشید و کنار خودش خوابوندش
ولش کن ،مهم نیستنازی تیکه ی آخر شکالتش رو هم با ملچ مولوچ خورد و باز گفت
از داداشم پرسیدم گف برو کارتوناتو ببینلیانا گونه ی نازی رو ب*و*سید و زمزمه کرد
-یک لحظه چیزی نگو نازی!
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بغلش کرد و مو هاش رو نوازش کرد ،بغض کرد .چرا تا حاال فکر نکرده بود
چقدر شددیرینه بغل کردن یک بچه .چقدر حس خوبیه،نوازش کردن موهاش،
چقدر عالیه اینکه تو بغلت گم میشه.
آبجی موهام خراب نشهلبهای 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...اگر اون ات فاق نمی اف تاد می تونسدددت از زبون ب چه ی خودش لفظ شددیرین
"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؟
نازی از بغلش بیرون رفت .اصددال مگه مهم بود،دختر یا پسددر بودنش؟ اش دک
ریخت ،ه*و*س مادر بودن کرده بود
نازی یکی از عروسکاتو بیارنازی با تعجب گفت
میخوای بازی کنی؟لیانا جواب نداد و نازی از اتاق بیرون رفت
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لیانا به پهلو دراز ک شیده بود و ا شک می ریخت و سینه ی عرو سک نازی رو
نوازش می کرد .زیر لب الالیی می خوند و بینش از درد ناله می کرد .به تماس
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...لیانا با حرص دست الیاس رو پس زد و جیه کشید
نمیخوام ،نمیخوام چیزی بخورم ،ولم کنین ،برو بیرون؛ نمیخوام ببینمتونبه هق هق افتاده بود،در اتاق که بسته شد ،باز صدای زنگ گوشیش بلند شد.
جواب داد ولی فر صت حرر زدن به تکین نداد و با هق هق و صدای ع صبی
ای گفت
چیه؟ چی میخوای...ازم؟ چی میگی؟ چرا...زنگ میزنی؟تکینی که بخاطر تماس های بی پاسخش عصبی بود ،با شنیدن صدای هق هق
و حرر های مقطع لیانا ،نگران شد
 م گه مهم...مم؟چ...چرا اذیتم میکنی؟ دارم می...میرم؛دیوونم کردیتکین...با نبودنت دیوونم کردی نامرد
گوشی رو پرت کرد و سرش رو تو متکا فرو ،می خواست صدای گریه اش رو
خفه کنه ،اما نمی تون ست .حالش بد بود و دلش پر! تکین ،با گنگی باز شماره
ی لیانا رو گرفت که با گو شی خاموش لیانا مواجه شد .لیانا پتو رو تو م شتش
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ف شار می داد و دلش می خوا ست داد بزنه،جیه بک شه تا خالی ب شه .صدای
نالونش رو اع صابش بود و زیر دلش تیر می ک شید .اونقدر گریه کرد که تقریبا
از حال رفت .به شدت ضعیف شده بود.
×××××

تکین چندتا پالستیک میوه و خریدش رو کنار آشپزخونه گذاشت و بعد از یک
احوال پرسددی جزئی با شددیرین ،به سددمت اتاق لیانا رفت؛ در رو آروم باز کرد،
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
رو ب*و*سید .موهاش رو نوازش کرد و به صورتش خیره شد .رنگ پریده بود،
اخم ظریفی بین ابروهاش بود و تکین ا سمش رو به صورت ناله از بین لبهای
لیانای خواب شددنید .کنارش دراز کشددید و از پشددت بغلش کرد .با عطش عطر
تنش رو نفس ک شید و صورتش رو به موهای لیانا چ سبوند ،ب*و* سیدش و
گوش تیز کرد .لیانا زیر لب با صددای آرومی حرر های نامفهمومی می زد که
تکین از بین اون ها فقط کل مه "بچم" رو فهم ید .کاب*و*س می د ید و تکین
طاقت نداشددت اذیت شدددنش رو ببینه .گونه اش رو نوازش کرد و زیر گوشددش
زمزمه کرد
خانوممالله 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 میبینیلیانا یک لحظه پلکش رو باز کرد و دوباره بست
تکین بازوی لیانا رو تکون داد
لیانالیانا پلک هاش رو باز نگه داشددت،به دیوار رو به روش خیره بود و گیج! تکین
فاصله ی بدنش رو با لیانا به صفر رسوند و موهاش رو ب*و*سید
خانومملیانا جاخورده ،چرخید و گنگ به تکین خیره شدددد .تکین چتری هاش رو از
صورتش کنار زد و آروم زمزمه کرد
سالم زندگی منلیانا 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
ببین چیکار کردی که بابات زنگ زده بیا اینجا،این دختر آروم نمیگیرهبه چشم های پف کرده ی لیانا نگاهی انداخت و لب زد
-چقدر سخته ندیدنت
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لیانا بغض کرد و تکین به آغوش کشددیدش،کمرش رو نوازش می کرد و زیر
گوشددش با نرمی و زمزمه حرر می زد تا دلتنگیش رو رفع کنه که لیانا با بغض
نالید
تکینتکین لب از گونه ی لیانا جدا نکرد
جانم...جانم عزیزمخواب بچمونو می دیدمتکین چشم هاش رو بهم فشرد
خ...خواب دیدم،به دنیا اومدهاشک ریخت و تکین عذاب می کشید
هق زد
خوشگل بودتکین لیانا رو به خودش فشرد
بسه خانومم...بهش فکر نکنبا گریه گفت
بهش شیر می دادم،آروم می شدنفس های تکین عصبی شده بود و لبهاش روی پیشونی لیانا بود
هر...هردو منتظر بودیم لب باز کنه...بگه مامان ،باباتکین دندون سایید
لیاناجان،بسه عزیزم ،هنوز فرصت داریملیانا پیرهن تکین رو تو مشتش فشرد و نفس هاش مقطع شده بود
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من دیگه ب...چه دار نمی...شمتکین اخم کرد
از این حرفا نزندکتر گفتتکین عصبی گفت
دکتر غلط کرد،حرر مفت زد!امکان نداره همچین چیزی؛ یک مدت بایدتحت درمان باشی،بعدم عین بقیه بچه دار می شیم
این جدیت لحن تکین ،لیانا رو آروم کرد،سرش رو به سینه ی تکین تکیه داد و
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 خواستلیانا پلک ب ست و عطر تنش رو نفس ک شید .تکین کمر لیانا رو نوازش می کرد
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
لیانالیانا 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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تکین به چشم های شفار لیانا خیره شد
اگر بری ،منم باید ببریشقیقه اش رو نوازش کرد
جای زخمات بهترهلیانا اخم کرد
منم باهات میام تکین!نیای هم به زور می برمت،ولی االن نهلیانا 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 میشهلیانا تلخ خندید و سرش رو تو گردن تکین فرو کرد
اگر ببریم ،خونه رو برات برق می ندازمتکین اخم کرد
زن گرفتم،خدمتکار که نگرفتم...یکیو میارم تمیز کنهلیانا بالفاصله سر بلند کرد و با حسادت آشکاری گفت
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

537
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حوصله ی شوخی ندارمسوال بود ،نه شوخیلیانا تکین رو تهدید کرد
یعنی فقط دلم میخواد یک دختر بیاری خونه و خودتم خونه باشی یعنی ر...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 بلدمتکین اخم کرد
خیلی خب توام!بی جنبهلیانا 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 دهنملیانا 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 بدهتکین پیشونیش رو به پیشونی لیانا تکیه داد
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نمی دونی چقدر باهاش حرر زدم،خسته شدم لیانالیانا لبش رو با زبونش تر کرد و نگاه تکین خیره ی لبهاش بود .خواست چیزی
بگه که تکین طبق خواسته دلش عمل کرد .لیانا بعد از مدتی ،آرامش پیدا کرده
بود،دستش رو بین موهای خوش حالت تکین فرو کرد
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
تکینتکین دستی به صورت ملتهبش کشید و با کالفگی گفت
شرایطش نیست لیانااز جاش بلند شد و به سمت دستشویی رفت .لیانا نیم خیز شد،گرسنه اش بود
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!
لیانا موهاش رو برس کشید و به صورتش کرم زد.
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
رو بغل گرفت .تو چ شم هایی که دلش رو ا سیر کرده بودن خیره شد و زمزمه
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 خلوتتزیر گوشش رو ب*و*سید
برای روحیه ات خوبهلیانا دستش رو دور گردن تکین حلقه کرد
تکین نروتکین کمرش رو نوازش کرد
تا تو آروم بشی ،هستممن آروم نمیشم؛توام نرو!تکین تک خنده ی مردونه ای کرد که برای هزارمین بار دل لیانا رو لرزوند و
ازش فاصله گرفت تا بره قرص و صبحانه اش رو از شیرین بگیره
×××××
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تکین تمام حر صش رو سر من شی بیچاره خالی کرد ،د ستش رو پس زد و داد
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
خواهی کنه که داد دوم تکین این فرصت رو بهش نداد
بدون جمع کرد خورده شی شه ها از اتاق بیرون رفت و در رو ب ست .پ شت در
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!
سرش تیر می کشید و دنبال بهونه بود تا عصبانیتش رو خالی کنه .سیگار آتیش
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
و پنجره رو بهم کوب ید .قدم های کال فه اش ا تاق رو متر میکرد و ت یک ت یک
سددداعت آخرین لحظه ها رو به رخش می کشددید! قلبش بی قراری می کرد.
صدای زنگ گوشیش بلند شد و قدم هاش عرض اتاق رو طی کردن و دستش
گوشی رو چنگ زد
لیانا؟داداش...عصبانیت قبلی تکین باز برگشت و صدای نفس های عصبیش تو گوشی پیچید
بگوسالم 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
ل یا نا گوشددده ی تختش کز کرده بود و به نق طه ی نامعلومی خیره بود و ت مام
صورتش خیس از اشک .ذهنش کشش آهنگ بلندی که الیاس گذاشته بود رو
نداشددت و اصددال نمی خواسددت با هیچ کس حرر بزنه .گوشددی کنار دسددتش
لرزید و به عکس تکین خیره شد .به تکین همی شه اخمو! ا شک ریخت و آروم
با د ستش ابروهای گره خورده اش رو لمس کرد .تماس رو برقرار کرد و پ شت
خط منتظر شد .حتی اگر تکین حرر هم نمی زد؛نفس های ع صبیش م سکن
قوی ای بود برای لیانایی که میدونست داره از دستش میده،حتی موقتی!
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 تکینصداش 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 یکاهنی اوهونی چیزی میگه
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لیانا ا شک ریخت و می تون ست ت صور کنه که تکین تو اون لحظه ع صبی قدم
میزنه
با صدای آرومی گفت
سالم عزیزدلمبرای چی بغض کردی؟چرا صدات می لرزه؟لیانا زانوهاش رو تو شکمش جمع کرد و دلش تکین رو می خواست
چرا اینقدر عصبی ای تکینم؟به محو شدن دود سیگارش خیره شد  ،از فاصله ای که بین خودش و لیانا بود
نفرت داشت
تکینلحنش مملو از التماس بود و تکین داشت دیوانه میشد
به مرگ خودم یک بار دیگه صدات اینقدر زار و گریون باشه ،نفس کشیدن روبه اون نامردی که باهات اینکارو کرده حروم می کنم !بسه لیانا
لیانا با بغض گفت
میدونی چمه،مگه نه؟تکین سیگار رو بین لبش گذاشت
درد تو ،درد منم هستچاره اش کن تکین!بغضش ترکید
حلش کن ،هنوز چند ساعت مونده به اتمام صیغه  ،من دارم دق میکنم؛ دارممیمیر...
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تمومش کنجواب لیانا برابر داد یکدفعه ای تکین ،فقط هق هقی بود که مردش رو آتیش
می زد
تکین سیگار رو با فشار و حرص تو جاسیگاری خاموش کرد و صداش زد.
جوابی ن شنید و اع صابی نبود تا بهش اجازه ی فکر کردن بده و بفهمه که االن
نرمش الزمه!
جواب بده لیانا ،با دیوار که حرر نمی زنملیانا با صدای مقطع گفت
مرد باش ،بی معرفتی نکن ،بیا خواستگارید لعنتی  ،اگر خواسددتگاری اومدن من همه چیز رو حل میکرد که صددد بار تاحاال اومده بودم ! مشددکل من و خواسددتگاری من نیسددت لیانا ،مشددکل باباته
بفهم!
لیانا حس کرد داره له میشه و با گریه نالید
نمی خوای منو تکین!دنبال بهانه ای که منو از سرت باز ک...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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لیانا شیر رو چرخوند و آب سرد روی بدنش باریدن گرفت .صدای هق هقش
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
تکین محرمش نبود ،دیگه سهمی ازش نداشت و نمی خواست این رو بپذیره.
کوتاه نمی اومد" ،تکین" رو حق خودش از زندگی می دون ست و می خوا ست
پسش بگیره!
جون تو پاهاش نبود برای ایسددتادن،اما به سددختی بلند شددد .هنوز هق هق می
کرد و تنش لرز گرفته بود از سردی آب .شیر رو ب ست و به زحمت پاهاش رو
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
رنگ ،مانتویی انتخاب کرد و شددالی رو بی قید روی سددرش انداخت .هوا بهتر
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.
چشددم گرفت و به آینه نگاه کرد ،به دختر رنگ پریده ی رو به روش!به ریشدده ی
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
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کجا میری لیانا با توام!به خودم مربوطهپیش اون که نمیری؟قلب لیانا فشددرده شددد،چرا مثل دخترهای دیگه نبود؟ چرا شددوهرش نباید به
عنوان داماد،عزیزکرده ی اهل خونه با شه؟ مثل صدرا! چرا الیاس به شوهرش
می گفت"اون" و یونس یک "مرتیکه" هم بهش اضافه می کرد؟
چرا دیگه مثل قبل،بودن تو جمع خانواده اش آرومش نمی کرد؟
شوهرمه!نیست لیانا!تموم شدگلوی 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 میپیچونم ،ولی بار اول و آخرم بود
لیانا بی حرر در رو باز کرد و تو خودش جمع شدددد .کفشددش رو پوشددید و
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.
صدای بوق ممتدی اع صابش رو بهم ریخته بود .سر بلند کرد ،دیدش تار بود
ولی شنید
خوشگل سوار نمیشی؟صورت تو هم کرد و به راهش ادامه داد.
بابا تو آسمونها دنبالت می گشتیم رو زمین پیدات کردیمصدددا آشددنا بود و لیانا اهمیتی نمی داد .حتی نتونسددته بود چهره ی طرر رو
درست ببینه
خانومی؟ابروهای لیانا به شدت گره خوردن .یادش اومد ،شناخت صدا رو .این خانومی
گفتن های نفرت انگیز فقط مربوط به یک نفر بود.
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مزاحم نشوصدای خنده و قهقهه ی طرر  ،برای لیانا انزجار آمیز بود
بیا باال خودتو لوس نکن! ما که غریبه نیستیمباز گوشی لیانا لرزید
دستت چرا اوخ شده؟تماس رو رد کرد.
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
زندگی لیانا خبر داشدت و منتظر همین فرصدت بود .از همون اول تو جلسدات
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
لیاناضربان 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 کنجانان صورتش رو نزدیک برد
تازه اولشه!بیا تو ماشینلیانا حس می کرد صدای ضربان قلبش رو می شنوه
ولم کن عوضیجانان با غضب چونه ی لیانا رو گرفت و اهمیتی نداشت اخم های لیانا
عین بچه ی آدم میای تو ماشین! شش ماهه منتظر این فرصتم.از شنیدن بوی تن جانان به لیانا تهوب د ست داده بود و انقدر ضعیف شده بود
که نمی تونست هیچ کاری بکنه
بهم دست بزنی ،جیه می زنمجانان خندید
لیانا بغض کرده بود  ،انقدر جانان سددفت نگهش داشددته بود که نمی تونسددت
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
تکین! لیانا حس کرد قلبش یک لحظه ایسددتاد و تنش یخ بسددت .با تمام زوری
که داشدددت جانان رو به عقب هول داد و دو ید ،عین بار قبل .فرار می کرد از
مخمصه هایی که داخلشون گیر می افتاد .نفس نفس می زد و می دوید و گریه
می کرد .چند باری تلو تلو خورد و به زمین افتاد .جانان تا جایی دنبالش دو ید،
اما نفس کم آورد وبیخیال شد .برنامه ها داشت برای لیانا ای که دیگه زن کسی
نبود!
لیانا حالت تهوب دا شت و صورتش از ا شک خیس خیس بود .کوچه طوالنی
باریک رو که پشت سر گذاشت،جلوی یک تاکسی زرد رنگ تقریبا خودش رو
پرت کرد و بی فکر و بی دلیل آدرس شرکت تکین رو داد.
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
برای لیانا کلی بود،گذ شت و بدون حواس به پرداخت کرایه،به سمت شرکت
تکین دویید .پیرمرد راننده سری تکون داد و بیخیال کرایه اش شد.
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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.
دلش پیچ می خورد و حالش خوب نبود.در آسانسور باز شد و لیانا در شرکت
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
نیستن ،امروز بعد از دو سه روز برگشتن خونه ،تمام مدت تو شرکت بودن اینچندوقت،دو ساعتی میشه رفتن
لیانا بغض کرد و بدون توجه به من شی به اتاق تکین رفت .در رو ب ست و پ شت
در سر خورد و بغضش ترکید.
عطر تکین رو می تون ست ا ست شمام کنه .دلتنگ بود و انگ شتهاش بی اختیار
شماره ی تکین رو می گرفتن ،گوشیش خاموش بود.
لیانا نگاهی به اطرافش انداخت،
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.هق زد-کم دارمت
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ه*و*س آغوش تکین رو کرده بود و نالید
دلم آرامشتو میخوادتو خودش جمع شد
آروم نیستم،حالم خوب نیست ،چرا شرکت نیستی؟تو که همش اینجا بودیاشک ریخت
چرا نیستی که بغلم کنی؟که بهت بگم چی شده؟زار زد
بردار گوشی رو لعنتی ،دارم میمیرملیانا به ساعت نگاه کرد .هر چند از روشنایی نسبی هوا هم می تونست ساعت
رو حدس بزنه .بلند شد و شالش رو روی موهاش کشید .بی حس بود،نسبت
به همه چی.
د ست رو د ستگیره ی فلزی سرد گذا شت و آروم به سمت پایین ک شیدش.
چشمش می سوخت از شدت گریه و بی خوابی .از شرکت بیرون رفت ،بدون
قفل کردن در .کلیدی که منشددی بهش سددپرده بود رو تو قفل جا داد و دکمه ی
آسانسور رو فشرد.
دیگه صددبح شددده بود ،نمی ترسددید که تنهایی بره بیرون .دیگه هوا روشددن بود.
دیگه شب نبود که بخواد بترسه از د ستی که ساعدش رو تو تاریکی بک شه،که
بخواد بترسددده از حس نفس های سددنگین مرد غری به و نفرت انگیزی روی
صددورتش .گوشددی موبایلش رو خاموش کرد و اهمیتی به سددیل تماس های از
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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!تکین با نگاه خیره ی پ سری روی لیانا ،حر صی شد و بازوش رو ک شید ،شال
ش
سرخش رو جلو آورد و با اخم و تخم گفت
مگه از رو جنازه من رد بشددی بذارم یک بار دیگه با این تیپ و ترکیب رنگبیرون 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
پرید .لب گز ید از درد و نیم خیز شدددد ،مچش رو مالید و نگاهی به اطرار
انداخت ،هنوز سردرد داشت .بالش لیانا رو طرفی انداخت و بلند شد .پتو زیر
پاش گیر کرد و سددکندری خورد ،با دسددتی که به دیوار گرفت ،مانع از افتادنش
شد.
از اتاق بیرون رفت ،راه رفتنش متعادل نبود.
به ساعت که پنج صبح رو ن شون میداد نگاهی انداخت و به سمت آ شپزخونه
رفت .قهوه جوش رو روشن کرد و پیغام گیر تلفن رو زد
×××××

تکین با خشم گفت
برای چی به من زنگ نزدی؟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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را ستش من ن ش سته بودم یکدفعه در باز شد،خانومتون اومدن تو ،نفس نفس
میزدن ،بعدم رفتن تو اتاقتون گریه کردن
تکین زیر لب تکرار کرد"خانومم"
 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 لیاناجون میداد که این صددددای مضددطرب رو آروم کنه ،اما ترجیح میداد اول به
جواب این سوال برسه که "برات مهمم؟"
و بعد بپرسه "پس چرا پی گیر بودنم نیستی؟"
لیانا ،میشنوی؟خالی از هر حسی جواب داد
می شنومتکین باز اخم کرد و باز عصبی شد
کجایی؟ از دیشددب تا حاال کدوم قبرسددتونی هسددتی که نه من خبر دارم  ،نهخانواده ات؟

wWw.Roman4u.iR

556

می خواست لبخند بزنه از لمس نگرانی تکین  ،اما جواب اون سوال براش مهم
بود .پس جلوی احساساتش رو گرفت
نسبتی داریم؟بغض کرد و لیانا هیچ وقت نمی تون ست بی اح ساس ب شه! سنگ ب شه!جدی و
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 شدمصدای لیانا می لرزید و قفسه ی سینه ی تکین از خشم باال پایین می شد
تموم کن این خزعبالت روکارم داشتی؟کجایی بیام دنبالت با من چیکار داری؟من کی ام تو زندگیت؟زن سددابق؟نه ببخشددید ،زن دومسابقت؟
اشک ریخت و تکین سوئیچش رو چنگ زد و از اتاق بیرون رفت
حالت خوب نیست لیانالیانا زمزمه کرد
نه نیستمتکین منتظر آسانسور نموند و از پله ها پایین رفت
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کجایی؟آدرس بده بیام آرومت کنملیانا 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 بودملیانا نگران شد و قلبش فشرده ،چرا سردرد داشت؟ بهتر بود؟
این نگرانی رو بروز نداد
دیشب تموم شد ،اون موقع می خواستمت تموم شدتکین با سوئیچ در ماشین رو باز کرد و با اخم گفت
یعنی چی؟درست صحبت کن ببینم چی می گیلیانا لب گزید تا بغضش نشکنه ،چقدر عصبانیت های تکین شیرین بود
من تا شب منتظر می مونم ،می خوام بفهمم ارزشم پیشت چقدره!تماس رو قطع کرد و تکین با حرص در ما شین رو بهم کوبید و سیگاری آتیش
زد.
چجوری به لیانا ثابت می کرد حاضره همه چیزش رو بده تا به دستش بیاره؟
غرورش رو زیر پا میذاشت؟
پا روی گاز فشرد و صدای جیه الستیک هاش بلند شد
به درک ،غرور کیلویی چنده؟×××××
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ل یا نا از باالی پ له ها به تکین خیره بود و دلش ضددعف می ر فت برای اون
هیکل،اون چهره،اون مرد و اون آغوش!
یونس با دقت به تکینی خیره بود که روی زمین ضددرب گرفته بود .اعصددابش
خورد بود و حالش خوش نبود .می خواسدددت لیانا رو ببینه و مطمئن شددده از
خوب بودنش.
خانوم ،چایی بیارتکین 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 نیستابروهای 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 جوونمی دون ید حر مت چ یه؟ اگر می دون ید و ازش دم می زن ید ،چرا حر متدخترتون 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 هیچنسبتی با دختر من که گول حرفات رو خورد،نداری
لیانا از پله ها پایین رفت و شیرین با چ شم و ابرو به یونس ا شاره کرد تمومش
کنه .نفس های تکین عصبی بود
من هیچ وقت حرفی نزدم که بخوام لیانا رو به ازدواق با خودم تحریک کنملیانا اشک ریخت و زیر لب زمزمه کرد"بی معرفت"
معلوم نی ست زیر گوش دختر ساده ی من چی خوندی که حا ضر شده زنتبشه،حاالم که حرر ناحسابت اینه .نکنه میخوای بگی لیانا از تو خواستگاری
کرده؟
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لیانا اشک ریخت و تکین چشمش رو بهم فشرد و حضور لیانا رو پشت سرش
حس کرد .اصددال دلش نمی خواسدددت اون چیزی که بینشددون گذشددته رو
احدالناسی بدونه.
این فرعیات،برای من اصل نیست .مهم اینه که االن من اینجام تا ازش بخوامبازم کنارم باشه
نه پسرجون .مهم اینه که من چنین اجازه ای بهش نمیدمتکین جوش آورد
رضایت شما شرط نیست و من فقط خواستم احترامتون حفظ بشهیونس دسته گل تکین رو از روی میز پرت کرد و عصبی گفت
پس این خودشیرینیا برای چیه؟این نمایش سددوری فقط برای دل لیاناسدددت که دلش میخواد مثل همه یدخترای 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 جانیدلباخ...
تکین با چشمای سرخ فریاد زد
بسدده دیگه!بسدده!تا کی میخواین به این حرر های بی سددر و ته و بی نتیجتونادا مه بدید؟ آره ،من کشددتم زنی رو که بهم خ یا نت کرده بود ،اونم نه یک
بار،چندین بار .آره تا سرحد مرگ ع صبی بودم،دعوا کردیم،هلش دادم ،سرش
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ضرب دید؛ شدم قاتلش .عمد،غیرعمد مهم نی ست ،می خوام بدونم کدوم بی
غیرتی جای من بود،ساکت میشست و کاری که من کردمو  ،نمیکرد؟
لیانا با هق هق و صدای آرومی نالید
بسه تکینترسددیده بود از نفس نفس زدن وصدددای گرفته و چهره ی سددرخ تکین ،نگران
قلبش بود.
از خونه ی من برو بیرونتکین لب پایینش رو به شدددت جوید و نمی خواسددت جلوی لیانا در این حد
خورد شه
نه می تونید عالقه لیانا رو از من بگیرید ،نه من بهتون اجازه میدم ما رو از همجدا کنید
بیرونلیانا از داد یونس چ شم ب ست و حس کرد داره له می شه با هر قدمی که تکین
به سمت در بر می داره .داشت جون می داد با شنیدن صدای کمرنگ شده ی
قدم های سنگین تکین.
به اتاقش پناه برد تا نذاره صدددای گریه اش به گوش یونس برسدده و از پنجره ی
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.
لیانا با بهت و نگرانی به تکین خیره بود و ضربان قلبش به صفر رسیده بود.
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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،
شی شه رو پایین داد و د ست را ستش یک لحظه از ما ساژ سینه اش خسته نمی
شد  ،به حضور لیانا کنارش احتیاق داشت.
××××

لیانا تن خسددته اش رو به دنبال خودش کشددوند و از اتاق بیرون رفت .همه جا
تاریک بود و نصفه شب .از پله ها پایین رفت و بعدم به سمت آشپزخونه .چراغ
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
سمت مبل رفت .کت مخمل سورمه ای تکین رو برداشت و به آغوش کشید و
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
می ک شید و آرامش ندا شت .به عکس قدی لیانا خیره شد و قهوه اش رو یکجا
سددر کشددید .روی تخت دراز کشددید  ،مدت ها بود پیش خودش اعترار کرده
بود،نبود لیانا عذابش می ده.
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دسددتی به بالش لیانا کشددید و طنازی هاش ،پشدددت پلک های بسددته ی
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.
از فکر کردن به اسددم جانان بهش حالت تهوب دسددت می داد و نمی دونسددت
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 کنینبلند شو لوس نکن خودتولیانا بغض کرد و از ته دلش نالید
دارم خسته می شم از این زندگیو 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
رو می خواسدددت برای یک گر یه ی مفصدددل .دلش اخم های تکین رو می
خواست برای تموم کردن گریه اش.
لیانا این طوسددی ایه خوبه،اون آبیه هم خوبه ،هر کدوم رو می خوای بپوش؛نیم ساعت دیگه منتظرتم
لیانا با صدای گرفته ای نالید
من از اتاقم بیرون نمیام مامان ،من جوابم منفیهشیرین همونطور که به سمت در می رفت گفت
بابات رو که می شناسی،بهتره گوش به حرر بدیو لیانا دوست نداشت این یونس جدید رو
××××

لیانا اشک ریخت و با شنیدن داد و جمله تکین،هر لحظه به تصمیمش مصرتر
شد.
گو شی رو قطع کرد و تکین نفس نفس می زد از حرص و خ شم .ع صبانی بود
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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شیرین صداش می زد و لیانا ق صد ندا شت حتی جواب بده و می دون ست که
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
یونس رو گرفته بود تا دست روی لیانا بلند نکنه.
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
نازی کنجکاو و نگران رو کی از جلوی در جمع کرد و نفهمید چرا الیاس کالفه
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؟
چرا دل بریده بود؟ چرا بازهم انگشددتاش روی صددفحه لغزیدن و برای تکین
نوشددتن "نمی دونم راضددی ای یا نه ،اما روزگار منو از زندگیت حذر کرد.
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؟
چرا باید متفاوت از بقیه،به جای آغوش ع شقش ،با یک تیکه پارچه خودش رو
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.
قدم بردا شت،تیه رو د ست گرفت و صدای "لیانا  ،لیانا" گفتن تکین تو سرش
مدام تکرار می شد.
تیه رو روی مچش گذاشددت و اشددک ریخت ،چرا دسددتش می لرزید؟ مگه
مطمئن نبود؟
مردد شده بود و این تردید رو نمی خوا ست،نمی خوا ست دیگه به اون زندگی
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
دست لرزونش فقط یک لحظه ،شدید تر لرزید و مچش تیر کشید.
هق زد و دوباره تیه کشید.
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روی زمین سرد افتاد و نگاهش ،خیره به کاشی های آبی سرخ رنگ شده بود ،
دلش پر می کشید برای نگاههای تکین.
صدای هق هقش رو آزاد کرد ،دستش درد می کرد و دوباره...
تکین ،فنجون قهوه اش رو روی میز گذاشت و باز هم از سیگارش کام گرفت.
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
نگرفت .دوباره تماس گرفت .چندین بار تماس گرفت و ع صبی به الیاس زنگ
زد
الو؟لیانا کجاست الیاس؟بله؟تکین دندون قروچه کرد
رو اعصاب من راه نروتو اتاقشهتکین لب گزید و کوبش شدید قلبش ،میزان نگرانیش رو می رسوند
بهش یک سر بزنمی شه بفرمایین چرا باید گوش ب...تکین صدا بلند کرد
-کاری که بهت میگم رو بکن
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الیاس با حرص از جاش بلند شد و از اتاقش بیرون رفت .د ستگیره ی در اتاق
رو پایین کشید
لیاناتکین استرس داشت ،الیاس در زد و باز صداش کرد
چی شد؟در قفله ،جواب نمیدهتکین به خودش دلداری داد"شاید خوابه"
الیاس گوش تیز کرد و گفت
حمامه ،صدای آب می آدتکین لب گز ید،می خواسدددت خودش رو توج یه ک نه ،ولی دلش آروم نمی
گرفت.
چقدر وقته حمامه؟نمی دونم ،قطعا نیم ساعت نشدهچطور؟بابا تو اتاقش بود ،اصال من چرا دارم اینا رو به شما می گمتکین با استرس گفت
درو باز کنینگوشی رو قطع کرد و با باالترین سرعتی که از خودش سراغ داشت ،حاضر شد
و گوشددیش رو از روی میز چنگ زد و اهمیتی به فنجون چپه شدددده و قهوه ی
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
تکین ،الیاس رو پس زد و به یونس نگران و شددیرین گریون اهمیتی نداد و در
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؟ش
پرسددتار و دکتر به اتاق وارد شدددن و با اخم و تخم سددعی داشددتن تکین رو آروم
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 بیمارستانهتکین چنگ محکمی تو موهاش زد و دکتر رو پس زد و جلو رفت
اگر یک بالیی سرت می اومد ،من باید چه غلطی میکردم دختر دیوانه؟زنگ بزنین حراستتکین صدا باال برد و اهمیتی به دکتر و پرستار نمی داد
فکر کردی تیه بگیری دستت "،بیبیدی بابیدی بو همه چی اوکی؟" فکر کردیدیگه تموم میشه؟راحت میشی؟
و لیانا زیر بغض صدددای تکین داشددت نابود می شددد .اشددک می ریخت و به
چشم های غرق در اشک تکین خیره بود و تکین آروم و قرار نداشت
آقا خودتون بفرمایید بیرون ،محیط بیمارستانه رعایت کنینتکین اهمیتی به مسئول حراست بیمارستان نداد  ،داشت می سوخت و آتیش
می گرفت از حرص،عصبانیت،خشم و نگرانی
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 کردنمیندازم 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.
وارد شد و اهمیتی به نگاه متعجب اطرافیانش نسبت به ظاهر آشفته اش نداد.
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 بزنمشیرین بلند شد
یونس عصبانی نشهاخم تکین غلیظ تر شد و چیزی نگفت .بعد از ب سته شدن در  ،روی صندلی
نزدیک تختش نشست و نمی دونست چی بگه ،آشفته بود و به شدت لب می
گزید.
ل یا نا خیره بود به دک مه های باز پیرهن تکین ،لبخ ند تلخی زد ،دلت نگ بود.
دلتنگ آغوش تکین و دلتنگ حساسیت های چندماه پیش خودش.
-یک هفته بود ندیده بودمت
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صداش به شدت آروم بود و تکین انگشتش رو بین موهای آشفته اش فرو برد.
دلتنگی اذیتش می کرد و نمی خواست چیزی بروز بده
کی مرخص می شم؟تکین سرش رو باال آورد و باالخره نگاهش کرد و لیانا دلش پر می ک شید برای
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 بودیلیانا نگاهش رو دوخت به کفش تکین که روی زمین ضرب می زد.
چرا این کارو کردی؟تو نمی دونی تکینتکین عصبی گفت
خب بگو ،بگو بدونم ،از چی خبر ندارم؟لیانا با بغض گفت
روزی که اومدم شرکتتاخم تکین غلیظ تر شد
خب؟می دونی چه مرگم بود؟ می دونی چی شدددده بود؟می دونی چرا بهت نیازداشتم؟
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
می دونی تو کوچه خلوت خفتم کرد؟رگ گردن تکین متورم شده بود و شقیقه اش نبض می زد.
هق زد
م ...می دونی اون عوضی ...ب ...ب*و*سیدم؟تکین با بهت و خ شم به لیانا خیره شد و د ستش رو م شت کرد .صدای نفس
های عصبیش سکوت اتاق رو بهم می زد .لیانا با گریه گفت
بابام می خواست منو به ای...تکین با خشم غرید
بسه لیانا!بسه.از جاش بلند شد و زیر لب گفت
فقط دعا کن پیداش نکنمدر اتاق رو پشت سرش کوبید و لیانا می دونست این حفظ ظاهر ،آرامش قبل
از طوفانه.
تکین شماره ی صدرا رو گرفت و از بیمارستان خارق شد .شقیقه اش تیر می
کشید و قفسه ی سینه اش از حرص و خشم ،تند تند باالپایین می شد.
صدرا از غذاش دست کشید و جواب داد
-به!ستاره ی سهیل .چه عجب یادی از م...
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آدرس شرکت جانان رو می خوامسالم عرض شدتکین 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 جاشآخه چیش...آدرس صدراخیلی 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...متکین عصددبی تر از قبل به سددمتش یورش برد و یقه اش رو گرفت و از زمین
بلندش کرد
نشنیدم ،چی گفتی؟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 کنتکین ولش کرد و جانان به زمین خورد و صدای ناله اش بلند شد .سرفه های
پشت سر همش ،سکوت اتاق رو می شکست
فقط دلم می خواد یک بار دیگه اسددم زن منو به زبونت بیاری ،چه برسدده بهاینکه سر راهش سبز بشی ،زنده ات نمیذارم!
جمله ی آخرش رو داد کشددید ؛ دیگه صدددداش گرفته بود و حنجره اش می
سوخت.
شیر فهم شد؟جا نان پوزخ ند زد و جوابش ل گد محکم تکین تو پهلوش بود و جم له ی
"فهمیدی یا نه؟" که صدای داد از ته دلش رو بلند کرد
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فهمید...م...ولم ک...ن  ،بسهتکین 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 کنمدر رو پ شت سرش ب ست و انعکاس صدای بهم کوبیده شدنش ،تو شرکت
پیچید
×××××

لیانا با بهت و خوشحالی پرسید
توروخدا راست می گی مامان؟شیرین پیشونی لیانا رو ب*و*سید
گفتم که خیالت راحت شه ،بخوابیمن باید به تکین بگمساعت دو نصفه شبه  ،چی چیو به تکین بگم؟ بذار فردا بهش بگولیانا دنبال گو شیش گ شت و از تکون دادن مچش ،اخمش تو هم رفت و دلش
ضعف!
آخ...مامان ،گوشیم کو؟ش
شیرین با اخم و تخم گفت
-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 دوتااز اتاق بیرون رفت و در رو پ شت سرش ب ست .لیانا بعد از مدت ها با انرژی
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 دارهتکین عصبی گفت
می گی یا قطع کنم؟خونه امتکین چنگی به موهاش زد.
می خوام ببینمت لیانابیابابات خوابه؟لیانا لبخند زد و زمزمه کرد
به اونش کار نداشته باش ،منتظرتمگوشی رو قطع کرد و لحظه شماری کرد
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لیانا بلند شد ،ضعف دا شت .به سختی و با معطلی آماده شد و گو شیش رو
بردا شت و از اتاق بیرون رفت .اکثر چراغ ها خاموش بودن .د ستش رو به نرده
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
جانمتکین 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 خوابهتکین راه افتاد و لیانا باز پرسید
چرا اینجوریی؟چیزی شده؟تکین جواب نداد و لیانا با شک پرسید
رفتی سراغ جانا...اسمشو نیارلیانا از داد تکین جا خورد و ساکت شد .به خراش پشت دست تکین نگاه کرد
و دلش می خواست بدونه چی شده
چی شده آزاد شدی؟دو نصفه شب می تونی بیای بیرونگفتم که بابا خواب بودتکین از گوشه ی چشم به لیانا نگاه کرد
بدم میاد احمق فرض شمچرا اینجوری می کنی ؟تکین دندون سایید و لیانا به کرده گفت
خبر خوش داشتم ،ببین چجوری با کارات...تکین یکدفعه ای ترمز کرد و لیانا با هر دو دستش مانع از این شد که صورتش
به شی شه بخوره  ،از درد مچش ا شک تو چ شمش جمع شد .تکین به سمتش
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...آیتکین عصبی گفت
نمی تونی مراقب یک مچ باشی؟لیانا با چشم های اشکی گفت
تقصیر توئه ،به من چه؟با این طرز رانندگیتاخم 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 زنماالن حوصله ی ناز کشیدن ندارمکی 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 بودلیانا مچش رو ماساژ داد
نمی گمتکین دندون سایید

580
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با اعصاب من بازی نکن ،من هنوز از دستت کفری املیانا 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 دادچی میگی لیانا ،گیجم نکنبابا موافقت کردتکین با بهت گفت
چی؟لیانا پشت چشم نازک کرد
میخواستم تو موقعیت خوبی بهت بگم ،نذاشتیتکین خندید ،بی اختیار!
نگاه لیانا روی چال گونه اش خیره موند ،دیوانه ی این خنده های کم یاب
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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تکین بی شتر پاش رو روی گاز ف شرد و سرش رو از شی شه بیرون کرد و ک شیده
داد زد
اینه!و با خنده فریاد کشید
یوهولیانا با تعجب به تکین خیره بود ،این روی تکین رو هیچ وقت ندیده بود .آستین
تکین رو کشید و با خنده گفت
سرتو بیار تو تکین ،خطرناکه ،سرعتت باالستتکین مارپیچی از بین ما شین ها رد شد و لیانا دا شت سکته می کرد و بخاطر
ضعف بدنیش سر از دست دادن اونهمه خون،سرگیجه گرفته بود.
بازوی تکین رو گرفت و روش رو به سمت عقب بگردوند تا جاده رو نبینه و بی
رمق نالید
بسه تکینتکین به یکباره سددرعتش رو به حداقل رسددوند و همین باعث بلند شدددن جیه
الستیک ها شد.
ببینمت لیانالیانا دست تکین رو ول کرد و سرش رو به صندلی تکیه داد
چرا اینجوری شدی؟چت شد؟وایسا یک گوشهتکین ماشین رو پارک کرد و لیانا نالید
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حالت تهوب گرفتم،سرم گیج می رهدر ماشین رو باز کرد
پیاده نشو ،صبر کنتکین ماشین رو دور زد و دست لیانا رو گرفت و پیاده اش کرد
چیزی خوردی؟معده ام خالیهتکین 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 چشمتولیانا چشددم بسددت و عطر تکین رو نفس کشددید .تکین آرامش گرفت از این دم
عمیق!
میخوای بشینی؟ یک کم صبر کن ،بهتر میشیلیانا صورتش رو روی سینه ی تکین حرکت داد و آروم ب*و* سیدش و زمزمه
کرد
خوبمتکین ،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
تکین شال لیانا رو کنار زد و زیر گوشش زمزمه کرد
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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نروتو خیابون درست نیستعقب کشید و پرسید
بهتری؟دیگه انقدر تند نروتو کال امشب ضعف داری،رنگ و روتم پریدهلیانا لبخند زد و سوار شد
تکین نشست و در رو بست
بریم خونه؟راه افتاد
می برمت خونه عزیزم ،صبر داشته باشیعنی 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 محرمتبشم
به نیم رخ لیانا نگاه کرد
البته این بار ،همیشگیلبهای لیانا کش اومد و تو دلش قند آب شد
×××××
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دختر ،الزم بود این بنده ی خدا رو بکشونی اینجا؟لیانا با ذوق گفت
باالخره منم مثل بقیه دخترا ازم خواستگاری میشهشیرین ظرر میوه رو تکمیل کرد
مامان خوبم؟عالیزنگ 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
صدای گرم و آروم تکین تو گوشی پیچید
خواستگارلب های لیانا کش اومدن و در باز شد.
تکین قدم های همی شه محکمش رو روی سنگفرش حیاط بردا شت  ،ذره ای
اضطراب نداشت
شیرین در رو باز کرد ،با دیدن د سته گل خیلی بزرگ د ست تکین ،به سختی
تعجبش رو مخفی کرد .جعبه شیرینی رو تحویل گرفت و خیلی خوش برخورد
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.
شیرین ظرر میوه جلوی تکین گذاشت و میوه تعارر کرد.
بحث خ شک و به شدت رسمی ای رو شروب کردن که تکین بعد از پنج دقیقه
طاقت نیاورد و گفت
من اینجام ،نه برای صحبت در مورد آب و هوا ،من اومدم خواستگا...عموجونتکین 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 شمانازی تو بغل تکین وول خورد و گفت
من نمیدونسددتم مهمونتون عموئه،از الی در نگاه میکردیم با داداش ،عمو رودیدم
تکین نازی رو روی پاش جا به جا کرد و گونه اش رو ب*و*سید
موهاتو کی بافته؟آبجی.دستاش رو بهم کوبید و با ذوق گفت
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آبجی دوباره مهربون شدهتکین موهای نازی رو نوازش کرد و آروم گفت
آبجی همیشه مهربونهنازی اخم و چشم غره ی یونس رو ندید و آروم در گوش تکین گفت
عمو بازم میبریم پارک؟تکین باز هم گونه ی نازی رو ب*و*سددید و این حس پدرانه تو وجودش بیداد
می کرد
میبرمشیرین بلند شد .تکین دستش رو دو طرر کمر نازی گذاشت و گفت
من راحتم ،باشهاگر اجازه بدید بره باال ،بهترهنازی رو از روی پاش بلندش کرد
لیانا از آ شپزخونه به تکین خیره بود و تو دلش قربون صدقه اش می رفت که با
صدای شیرین از جاش پرید
چی میگی زیر لبهیچیچایی بریز بیار ،من میرم بشینملیانا بازوی شیرین رو گرفت و بعد از چشم تو چشم شدن با شیرین ،ذوق زده
گفت
پزاین دوماد رو به کل فامیل که سهله ،باید به عالم بدیدشیرین 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
رگش تیر کشددید .زیر لب ناله ای کرد و از آشددپزخونه بیرون رفت .با چرخش
نگاه شیرین روی لیانا ،تکین به سمتش برگ شت و با دیدن سینی د ستش اخم
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
لیانا با لحن آرومی سالم کرد و تکین جواب سالمش رو نداد.
لیانا مظلوم گفت
بشین چایی تعارر کنمتکین 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 دیگهتکین سینی رو به طرر خودش کشید
بهت میگم ولش کن،صورتت از درد تو هم رفته بودلیانا سینی رو کشید
-خیالت رسیده ،من خوبم .بده سینی رو
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تکین سینی رو کشید
میگم ولش کننمیخوام،میخوام چایی تعارر کنمبده من ،لج نکنبابا تو چیکار داری ،دختر چایی میده تو خواستگاریتکین سینی رو کشید
خواستگاری ای وجود نداره ،اینا همش برای دل توئه ،تو رسما زن منیلیانا به زور لبخندی زد و از بین دندونای بهم چفت شده اش گفت
خیلی خب زنتم ،برو بشین روی مبلاگر 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
لیانا بی اختیار جیه خفه ای کشددید و عقب پرید و تکین چشددم هاش رو به
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 براتلیانا جلو رفت
-چی شدی؟
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تکین کتش رو درآورد و پاش دا شت جز میزد .نفس های ع صبیش رو پر صدا
بیرون میداد
خوبی؟نگاه گذرایی به لیانا انداخت تا خیالش راحت شدده که نسددوخته و جوابش رو
نداد
تکین جاننگاهش رو دوخت به نگاه نگران لیانا و گفت
چیکار کنم من االن؟لیانا به یونس نگاه کرد و با التماس گفت
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،حواسم پرت شد
تکین ساکت به لیانا نگاه کرد و لیانا نگران شروب به باز کردن دکمه های تکین
کرد که تکین دستش رو گرفت
چیکارمیکنی؟لیانا به تکین نگاه کرد و آروم گفت
-به خدا نمیخواستم،نفهمیدم چی شد

در یای اضطراب

591

اونو نمیگملیانا پیرهن تکین رو کنار زد و به پهلوی سرخش نگاه کرد
تکین "بمیرم" زیر لب لیانا رو شنید
خیلی خب ،بسه ،برو عقبلیانا با تعجب نگاهش کرد
چی چیو برم عقب؟دربیار پیرهنتو ،بشورم،اتوش کنم ،خشک شهتکین با اخم ،دکمه های پیرهنش رو بست
من االن خواستگارتم لیانا،نه شوهرتتو همین االن،پایین گفتی من زنتم ،اینا همش نمایشهتکین 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 بشینلیانا نگران گفت
پوستت نمیسوزه؟بسوزه هم کاریش نمیشه کرد،بشینلیانا کنار تکین روی تخت نشست .تکین چنگی تو موهاش زد
دستت درد نمیکنه؟بهتری؟لیانا ضعف و دردهای گاه و بیگاهش رو ندیده گرفت .فقط دو روز گذشته بود
-خوبم
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تکین خواسدددت با حرص چیزی بگه که جلوی خودش رو گرفت .دسددتی به
صورتش کشید و کمی به سمت لیانا مایل نشست
خب ،لیاناخانوم،حرفی،صحبتی،چیزی؟لیانا با لبخند و شیطنت به چشمهای تکین نگاه کرد و گفت
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!تکین لب پایینش رو جویدو نگاه گرفت از ع شوه ی زیرپو ستی لیانا و با تردید
گفت
خب بگو ،میشنوماول از همه جریان این زخم لبت چیه؟تکین با شست  ،زخم لبش رو لمس کرد و از گوشه ی چشمش به لیانا نگاه
چیز مهمی نیستهست تکین ،به اندازه ی یک بند انگشت زخمه تا پایینتکین اخم کرد
-بقیه حرفاتو بگو
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اینو که من باالخره از زیر زبونت میکشم بیرونتکین به زور جلوی لبخندش رو گرفت و لیانا با حساسیت ادامه داد
منشدیت رو اخراق میکنی ،بعدم دیگه تا دو نصدفه شدب بیرون نمیمونی ،چهبرسه به اینکه مثل این مدت شرکت بخوابی
آهاابرو باال داد و با لحن خاصی پرسید
اونوقت لیانا ،تو داری زن میگیری یا شوهر میکنی؟لیانا خندید و تکین کیف کرد از شنیدن طنینی که مدتها بود به گوشش نخورده
بود
شرطهات تموم شد؟لیانا با انگشتاش بازی کرد
نه ،یکی موندهتکین منتظر به لبهای لیانا چشم دوخت
ما...یعنی من...لب گزید و آروم تر گفت
بچه میخوامتکین 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
تکینتکین چی؟وقتی انقدر ناامیدی  ،من چی بگم بهت؟چند بار گفتم میبرمتدکتر،ما هم بچه دار میشیم؟
لیانا آروم گفت
اگر...اما و اگر نداره ،درمان میشی،بعدم برای من یک دختر میاریلیانالبخند محوی زد و تکین پرسید
شروطت همین بود؟دیگه حرفی نیست؟چه عجله ای داری بری حاال ،بشین حرر میزنیممیخوام تاریخ عقدوجشن رو مشخص کنم با باباتقند تو دل لیانا آب شد از تصور زندگی مشترک دوباره ای با تکین
بلند شد و کنار تکین قرار گرفت
من برمیگردم سر کارم هاتکین 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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×××××

لیانا دست تکین رو کشید و ذوق زده گفت
تکین ،اینو ببین چقدر خوشگلهتکین دسددت از جیبش درآورد و نگاه اجمالی ای به لباس انداخت و ریلکس
گفت
یکی دیگه انتخاب کنباد لیانا خالی شد
من اینو دوس دارمتکین به شال عقب رفته ی لیانا خیره شد و با اخم گفت
من این رو نمیگیرم برات،شالتم بکش جلولیانا نگاه دیگه ای به لباس انداخت و اصرار کرد
اما خیلی خوشگله ،نگاش کن با این ،تا وسددط سددینه و پایین کمرت پیداسددت ،خوشددت میاد اینجوریبگردی؟
لیانا با اخم رو گرفت و تکین بیخیال نسددبت به قهر لیانا ،لباس عروس ها رو
نگاه می کرد
اینو بدید همسرم پرو کننلیانا از شنیدن همسرمی که تکین جلوی فروشنده گفت ذوق کرد و به سمتش
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 بزنزیپش بازهپشتتو بکن به من ،ببندملیانا چرخید و تکین با دسددتش ،کمر لیانا رو لمس کرد و خدا میدونسددت که
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.تکین لیانا رو برگردوند و باز بغلش کرد و زیر گوشش رو ب*و*سید
زمزمه کرد
معلومه که دلم تنگ شدهعطر موهاش رو نفس کشید
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چه نیازیه به گفتن؟لیانا ناز کرد
من دوست دارم بشنوماز عالقه ی من؟لیانا به نرمی گونه تکین رو ب*و* سید و ته ری شش ،لبهاش رو قلقلک داد و به
آرومی گفت
خیلیتکین لبخند محوی زد و لیانا رو تو آغوشش فشرد و نجوا کرد
تو لب تر کن،من دست به قلم میشم برات  ،دیوان دیوان غزل عاشقانه میگملیانا 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!
دقیقا از روزی که لیانا تو شمال از پاساژ برنگشت...
×××××

تکین عصبی باز شماره ی صدرا رو گرفت
جانمجانم و درد! یکی رو بفرست خونه رو تمیز کنه ،من نمیتونم .یک سری گل وشمع 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!
حدود یک سدداعت بعد ،با رسددیدن صدددرا ،تکین از خونه بیرون رفت و تمام
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!
لیانا کنار تکین ای ستاد و کیف کرد از دیدن اون جمعیت که برای ح ضور شون
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 قشنگهتکین 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
عموجونمتکین به سمت نازی خم شد که با ذوق میخندید و به سمتش دست دراز کرده
بود .بغلش کرد و نازی دو طرر صورت تکین رو گرفت و محکم گونه اش رو
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 آبجیتنازی با انگشتاش بازی کرد و آروم گفت
ولی دوماد ندارمتکین بلند خندید و با دیدن جمعی از پسددرهای جوون که به طرفشددون میومدن
به لیانا گفت
کاله شنلتو سر کنعروسم هاسر کن لیانا!لیانا کاله شددنل رو روی موهای رنگ شددده اش انداخت ،اما انقدر شددل که با
یکی دوبار سددر چرخوندن باز افتاد .تکین نازی رو زمین گذاشددت و با لیانا از
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!
آ سمون ابری بود و عطر گلها ف ضا رو خو شبو کرده بود .دور پایه های چراغ ها
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
کنار استخر ،گلدون های کوچیکی بدون فاصله چیده شده بودن.
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
هر کی ندونه فکر میکنه داماد ام شب چقدر لطیف و رمانتیکه،با این ف ضاییکه 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 میکنهاون که صد البتهچشمهای لیانا برق زدن و تکین دستش رو گرفت
-یک ساعته اینجا وایسادیم ،بیا
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لیانا رو به روی پل که قرار گرفت،مردد شد و تکین رو با شک صدا زد
جانم من نمیامتکین با تعجب گفت
یعنی چی نمیام؟لیانا عقب رفت
من از کنار استخر میامتکین بازوش رو گرفت و گره ی شنل لیانا شل شد
کجا؟اینا لقه! میفتمنمیفتی ،سپردم صد بار چک کردنلیانا نگاه از تکین جذابش با اون تیپ سرتاپا مشکی گرفت
لق که هست اما...میگم نیست!پاشنه کفشم گیر میکنه الی چوبها میفتمنمیفتی مواظبتم ،بیا دیگهجاش کمه ،باهم جا نمیشیمتکین کالفه چنگی به موهاش زد
میخوای تو از کنار استخر برو ،منم از روی پل رد میشم؛ خوبه؟لیانا لب ورچید و به تکین نزدیک شد
-چرا عصبانی میشی؟
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تکین دست لیانا رو تو دستش گرفت
بیا اینجا ببینمخواست قدم برداره که لیانا دستش رو کشید
اصال من بیام با این دامنم ،همه گلبرگا میریزن تو آب،دکور خراب میشهقراره همین اتفاق بیفته لیانا ،بهونه نتراشتکین ،جا نمیشیمجنابعالی 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.
تکین دندون سایید و پ شت لیانا راه افتاد .د ستش رو دور کمر لیانا گذا شته بود
و محکم نگهش داشددته بود ،دو قدم بیشددتر برنداشددته بودن که یکدفعه آهنگ
الیت عوض شد و آهنگ محرک و تندی جایگزینش شد
تکین با حرص چ شم چرخوند و یقیین دا شت این تغییر آهنگ تو سط دیجی،
کار صدراست.
لیانا نرم خودش رو تکون میداد و آهنگ رو جوری که به گوش تکین برسددده
میخوند
تکین با حرص گفت
تندتر برو دیگهمیفتم-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 شبهتکین کمر لیانا رو کمی فشرد و غرید
خوشم نمیاد جلوی اینهمه چشم بر*ق*صیاین تازه اولشه ،امشب میخوام بترکونمتکین د ستش رو دور کمر لیانا سفت کرد و پاش رو کنار پای لیانا گذا شت تا
نیفته ولی یکدفعه ای به سمت ا ستخر کجش کرد و لیانا از ترس جیه زد و یقه
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
تو به عشوه هات جلوی اینهمه پسر ادامه بده  ،ببین من چیکار میکنملیانا نگاه از لبهای تکین گرفت و با نفس نفس زمزمه کرد
سکته کردم دیوونهتکین 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.
روی جایگاه عروس و دوماد که نشستن لیانا به سمت تکین برگشت که با دیدن
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 وروجکهدوس ندارم اینجوری بغلش میکنی و میذاری جوری بب*و*سددددت که ردرژش بمونه
تکین کیف کرد از حسادت بچگانه لیانا
من که موردی نمیبینم ،بچه ستاین بچه پنج ساله پس فردا بزرگ میشهتکین با شیطنت گفت
حاال کو تا بزرگ شه ،فوقش دیگه بغلش نمیکنملیانا دندون سایید و تکین خندید .گونه اش رو نوازش کرد
اخم نکن،شوخی کردمیک بار دیگه از این حرفا بزنی ،تا آخر شب اون وسط میر*ق*صمتکین خندید و لیانا غر زد
کی شام میدن؟نگاهی به ساعتش انداخت
گرسنته؟خیل...وای زیبااز 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 زیبازیبا یک کم هول شد،د ستی به لبا سش ک شید که مدلش تا اندازه ی ق شنگی
گشاد بود
نه بابا ،خیلیم خوبم ،مثل همیشهنگاهی 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
تکین سر بلند کرد و با اخم غلیظی گفت
شنلت لیاناعروس که نباید شنل بندازه آقا تکینتکین بلند شد و شنل رو از زیبا گرفت
قرار نیست اگر صدرا حساسیتی به نوب پوشش زنش نداره،منم نداشته باشملیانا لب گزید
تکین!زیبا جرات حرر زدن نداشت ،با دیدن اخمهای تکینی که داشت شنل رو روی
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 میرسهتکین من...بس کن لیانا!ب سه ،از سه روز پیش داری باهام کل کل میکنی سر یک شنلانداختن ساده ،خسته شدم
آخه...آخه چی؟د آخه یک نگاه به این بنداز .شبیه شنله؟کل تهرونو زیرپا گذا شتمتا تون ستم یک همچین چیزی پیدا کنم که ق شنگی لبا ستو نگیره؛ مث ملکه ها
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 میدادلیانا اخم کرد و دسته گلش رو تو دستش فشرد از حرص
تکین به سمت لیانا برگشت و خیره به چشمهای اشکی لیانا گفت
لیانا بفهم ،نمیتونم نگاه مردا رو روی تنت تحمل کنم .یک چیزی میدونم کهاینجوری 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
میخوای بر*ق*صی،میخوای شنلتو برداری ،من از لحظه ای که برسیم خونه ،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 باشیمنمیشه!من...تکین صدا بلند کرد
بفرمایید خانملیانا به جای اون زن ترسید و برای چند ثانیه بی حرکت موند.
قاشقش رو تو بشقاب پرت کرد و با حرص گفت
حاال هی بگو من از این قرطی بازیا خو شم نمیاد،کو گوش شنوا .پا شو کردهتو یک کفش ،آتلیه باید بریم ،فیلمبردار باید بیاد ،ماشینو باید گل بزنیم
تکین اینا کاراییه که همه میکننمن داره چهل سالم میشه ،حوصله ی این چیزا رو ندارملیانا اخم کرد
سی و پنج ،الکی سنتو باال نبر-قسمت دوم حرفم مهم بود لیانا
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لیانا به چهره ی عصددبانی تکین نگاه کرد و بی اختیار خندید؛ولی حرص تکین
هنوز خالی نشده بود
وای ساده اینجا به من د ستور میده،کج ب شین  ،صار ب شین ،خم شو ،را ستشو ،قا شق بکن تو دهنش ،د ستتو بذار رو د ستش ،نو شابه باز کن ،اینجوری
نگاش کن ،اینکارو بکن ،اونکارو بکن
لیانا با خنده گفت
خیلی خب تکین ،چه خبرته؟رفتتکین چنگی تو موهاش زد و گفت
یعنی من امشب نفس تو رو میگیرم ،ببین چقد منو حرص دادیلیانا سر پایین انداخت و با غذاش مشغول شد .تکین ابرو باال داد
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 بگیریلیانا به قصد تغییر بحث گفت
تکین یک کار دیگه ام بکنیم که من دیگه خیلی حال کنمجونم؟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 بریمیک ساعته یاسین در گوش خر میخوندم؟میگم من از این کارا خوشم نمیاد ،باز میگه بیا فرار کنیم
چطور حوصله ی عروس کشون داری؟من غلط کردم که حوصله ی عروس کشون دارم،یک بار عروسی گرفتیم همهاینکارارو کردیم ،بسه دیگه .دوباره از اول همه اش رو امشب...،
باشه ،بسهلب گزید و به غذاش خیره شددد ،هر چی میخواسددت خاطرات سددایه و تکین
براش یاداوری نشه ،تکین نمیذاشت.
لیاناتکین متوجه سوتیش شده بود و نمیدونست چجوری جمعش کنه
لیانا ببین منوجانم؟صداش میلرزید،تکین کالفه گفت
 باور کن خسددته ام ،نمیفهمم چی میگم .میبینی که یک لحظه دعوا میکنم،یک لحظه میخندم
اوهومتکین چشم هاش رو بهم فشرد و بین موهاش دست کشید .گوشه ی ابروش رو
خاروند و گفت
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سیر شدی؟اوهومپاشو فرار کنیمنه نمیخوام،تو خوشت نم...پاشو خانوممتکین کتش رو پوشددید و شدد نل لیانا رو روی تنش انداخت .پایین گردنش رو
ب*و*سید
دستش رو گرفت و جلو رفت .محل شام عروس و دوماد یک اتاقک پشت باغ
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 بارونچیکار کنم  ،بگم نبار؟االن همه سروصورتم بهم میریزهتکین 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
الو داداش کجایی؟تکین نگاهی به لیانا انداخت و گفت
با عروس زدیم به چاکلیانا 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 ندارمکبکت خروس میخونه هالبهای تکین کش اومد
فعالتماس رو قطع کرد و گوشی رو خاموش .رو به لیانا گفت
بهترین کار همین فرار بودلیانا با ذوق ،در خونه رو باز کرد
-وای خونه ی خودم

ُ
و تکین کیف کرد از این انسی که لیانا به زندگی مشترکش داشت.
در رو پشت سرشون بست و قبل از اینکه چراغ رو روشن کنه ،شنل لیانا رو از

روی دوشش برداشت.
چراغ رو روشن کرد و لیانا با تعجب گفت
وای...تکینتکین 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.
تو گلدون روی اپن شاخه های رز آبی و روی میز مبل هم پر از غنچه
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تکین تو دلش به صدرا آفرین گفت و لیانا جیه خفه ای کشید
 فکر نمیکردم از این کارام بلد باشیتکین لبخند ژکوندی زد و قدم برداشت
کار خاصی نکردم عزیزملیانا جیه کشید
تکین چیکار کردی...تکین عقب کشددید و با حرص به گلبرگ های پخش شددده نگاه کرد و با پاش
بیشتر پخششون کرد
اهچرا خرابش کردی؟خیلی قشنگ بودتکین به سمت آشپزخونه رفت
نفهمیدم دارم میرم روش ،تو که میدیدی باید زودتر میگفتیلیانا با تعجب به تکین نگاه کرد و زیر لب گفت
کم نیاریبه آشپزخونه رفت و به تکین خیره شد که داشت از سر شیشه آب میخورد .تو
دلش قربون صدقش رفت
هنوز این عادتتو ترک نکردی؟تکین به سمت لیانا چرخید و جلو اومد .شی شه ی آب رو کنار لیانا روی اپن
گذاشت و به سمتش خم شد
-خب،اینم از خونه .اینم لباس بدون شنل
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زیر گوشش زمزمه کرد
ر*ق*ص موندهلیانا جلوی لبخندش رو گرفت
اون موقع میخواستم بر*ق*صمتکین کنار گوشش رو ب*و*سید
االن برای من بر*ق*صتو مگه خسته نبودی؟بخوا...پلک بست از حس لبهای تکین روی گردنش
لیانا از حمام بیرون اومد و لباس نویی تن کرد ،موهاش رو برس کشددید و
دورش ریخت .میز صبحانه رو چید و به اتاق رفت .لب تخت نشست و دستی
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
تکینگردنش رو نوازش کرد
آقا تکینتکین غلت زد
هوملبهای 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؟بگوپاشو میز صبحانه حاضرهتکین با کف دستش دماغش رو خاروند
تو برو من میاملیانا با خنده گفت
پاشو لنگ ظهرهتکین دست لیانا رو کشید و تو بغل خودش جا داد
بخواب بابا ،اول صبحی حو صله داری لیانا صورتش رو به سینه تکین تکیهداد
کارت دارمتکین دستش رو بین موهای لیانا فرو کرد و پیشونیش رو ب*و*سید
بعدا بگولیانا عطر تن تکین رو نفس کشید و زمزمه کرد
میخوام برم دکترخواب از سر تکین پرید ،یک کم عقب کشید و به لیانا نگاه کرد
چیزی شده؟خوبی؟لیانا با التماس گفت
-دکتر زنان ،من بچه میخوام تکین

در یای اضطراب

تکین با اخم به لیانا نگاه کرد و با حرص گفت
ترسوندیملیانا کمی عقب کشید
کی بریم؟تکین چشمش رو ماساژ داد
میریم حاال ،بذار یک چند صباح زندگیمونو بکنیم بی دردسرتا دیروز که نظرت یک چیز دیگه بود ،حاال شد دردسر؟تکین پتو رو روی سرش کشید
ول کن لیانا جون مادرتلیانا پتوی تکین رو پس زد
نه میخوام جوابمو بگیرم ،منظورت از دردسر چی بود دقیقا؟تکین ناله کرد
باز من زن گرفتملیانا با حرص مشتی به بازوی تکین زد
تکینتکین چشم بسته ،آروم خندید و زمزمه کرد
جانملیانا خودش رو لوس کرد
پاشو دیگه ،چرا اذیت میکنی-خسته ام ،خوابم میاد ،پا میشم حاال
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در خونه رو باز کرد و با دیدن خونه ی تاریک ،در رو به هم کوبید .از وقتی لیانا
رفته بود سدراغ کارش ،تکین حس میکرد تو حاشددیه قرار گرفته و این به شدددت
عصبیش میکرد.
ساعت یازده شب بود،چراغ رو شن کرد و کتش رو گوشه ای انداخت .شماره
ی لیانا رو گرفت و طول و عرض سالن رو متر کرد.
جوابی نگرفت ،دکمه های پیرهنش رو باز کرد؛ نگران بود و عصبی!
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
سالماخمهای تکین غلیظ تر شد
چرا نفس نفس میزنی؟آسانسور پر بود ،پله ها رو دویدم که مثال زودتر از تو برسمدر 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 بودمبه سمت اتاق راه افتاد و تکین پشت سرش
با اعصاب من بازی نکن ،جواب سرباال ندهبا زیبا بودمتکین کوله ی لیانا رو کشید و محکم تکیه اش داد به دیوار
آخنفس های ع صبی تکین تو صورت لیانا پخش می شد و ضربان قلبش رو باال
میبرد.
نگاه ترسددیده ی لیانا به چشددمهای برزخی تکین بود و ابروهای در هم پیچ
خورده اش
به من دروغ نگو لیانادروغ نمی...دروغ میگیلیانا پلکهاش رو بهم فشرد و به زحمت گفت
 خیلی خب...داد نزنتکین منتظر به لیانا چشم دوخت و لیانا مردد بود ،بین گفتن یا نگفتن
دنبال کار پرونده ای که دستمه بودمتکین غرید
کجا؟لیانا نالید
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بیخیال شو تکینجواب سوال منو بدهرفته بودیم دنبال رضایتتکین ابرو باال داد
رفته بودید؟ب ...با...از حصار دست تکین بیرون اومد
با برادر قاتل و مادرشطرفم مرد بود؟لیانا لب گزید و به ناچار گفت
آرهتکین عصبی داد کشید
تا یازده شب بین یک گله مرد چه غلطی میکردی؟لیانا از جا پرید
میگم مادرشم بودسددینه ی تکین از خشددم باال پایین میرفت .جلو رفت و لیانا به عقب قدم
برداشت .بغض کرده بود
تکین به خدا خسته ام ،ولم کنسر منو شیره میمالی حاال دیگه ،نه؟لیانا نالید
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من غلط بکنمگوشه ی چشم تکین از شدت عصبانیت تیک میزد و میپرید
که زیر قولت میزنیصدای لیانا میلرزید
کدوم قول تکین؟چرا اینجوری میکنی؟قرار بود اینجوری در جریان پرونده هات باشم دیگه ،نه؟که تا آخرشب بیرونبمونی و معلوم نبا شه کدوم قبر ستونی ه ستی ،بعدم برگردی دروغ تحویل من
بدی که پیش زیبا بودی؟
لیانا دست جلو برد که دست تکین رو بگیره
تکین اینجو...تکین دست لیانا رو پس زد و عصبی گفت
تو به گور هفت جدت خندیدی که فکر کردی میتونی منو دور بزنیلیانا اشک ریخت
اگر میگفتم نمیذاشتی برمتکین اومد چیزی بگه که لیانا با چشم اشکی گفت
خیلی خب ،خیلی خب ،ببخشید ،بسه دیگهتکین انگشت اشاره اش رو به نشونه ی تهدید تکون داد و با حرص گفت
من مردی نیستم که بشینم خونه ،زنم نصفه شب برگرده .بار آخرت بود تا اینموقع 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؟سایه چراغ روشن کرد و اخمهای تکین بیشتر بهم خورد با دیدن رنگ تند لباس
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 کشیدبه سمت اتاق خواب رفت و تکین به دنبالش
خیلی غلط کردی که طولش دادی ،باید سر...سایه مانتوش رو از تنش کند و اونم داد زد
ولم کن بابا مثل میرغضب باال سرم وایسادی دم به دقیقه دستور میدی چیکارکنم ،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
تکیندیر 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،
ح سا سیتش رو میفهمه ،کاری بودن اون ضربه رو میفهمه که االن میخواد شجو
بینشون رو گرم کنه.
آقا تکین؟تکین سیگارش رو خاموش کرد و به سمت اتاق رفت .لیانا در یخچال رو بهم
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 ندارملیانا 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
پاتو از در اتاق گذاشتی بیرون تا صبح برنمیگردی تولیانا قدم بردا شت که تکین پتو رو پس زد و خم شد لب تخت ،بازوی لیانا رو
کشید و انداختش رو تخت
بگیر بخواب ببینم  ،با من لج میکنهم...تکین باال کشیدش و پتو رو روش صار کرد و با اخم گفت
هیس ،اعصاب ندارم بگیر بخوابمگه من بچه امتکین دراز کشید و جلوی خودش رو گرفت تا لیانا رو بغل نکنه
کم کم چشمش داشت سنگین میشد که گرمای انگشت لیانا رو روی ابروهاش
حس کرد .با حرکت دسددتش آروم گره ی ابرو هاش رو باز کرد و بی اختیار
لبهاش کمی کش اومدن وقتی دید لیانا به زور داره خودش رو تو بغلش جا
میکنه و با هر نفس صدا دار تکین ،از حرکت می ای سته و آروم میگیره،مبادا که
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.
دکمه ی سوئیچش رو ف شرد و تند تند قدم بردا شت که فل شر ما شینی توجهش
رو جلب کرد.
به سمت ماشین برگشت و با دیدن تکین تو ماشین ،آه از نهادش بلند شد
به سمتش رفت .تکین شیشه پایین داد و با اخم گفت
ساعت هشت شب شام پختی و منتظری من برگردم لیانا!لیانا دندون سایید و تکین حرکت کرد .نزدیک خروجی پارکینگ ای ستاد و بوق
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 رضایتلیانا لب باز کرد چیزی بگه که تکین گفت
اینکارا از وظایف تو نیستو با تاکید گفت
توام انجامش نمیدی!گاز گرفت و صدای جیه الستیک هاش بلند شد .
×××××

حدود چهار بعدازظهر بود که لیانا طبق عادت همیشگیش ،بین ساعات کاری
به تکین زنگ زد
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بعد از چند بوق شنید
بگولیانا وسایلش رو تو ماشین گذاشت و سوار شد
سالم عزیزمجوابی نشنید
خوبی؟خسته نباشیتکین مختصر جواب داد و لیانا برای دلجویی گفت
 من امشب کارمو زودتر تموم میکنم ،خونه منتظرتم عزیزمتکین لبخند بدجنسی زد و با لحن سردی گفت
خوب کاری میکنیتماس قطع شد و لیانا ت صمیم گرفت اون سرمای به وجود اومده بین شون رو با
یک شب خوب رفع کنه!
شام پخت با مخلفات ،دسر درست کرد.
خونه رو مرتب کرد و به خودش رسید و آرایش کرده و مرتب منتظر تکین شد.
ُ
ساعت حدود نه بود که لیانا با شنیدن صدای چرخش کلید تو در ،از جا بلند
شد و به سمت تکین رفت و گرم تحویلش گرفت
تکین در رو پشت سرش بست ،نگاه سطحی به لیانا انداخت .چیزی بروز نداد
از خوشددگلی چشددم گیر لیانا ،ا ما تو دلش اعترار کرد که آرزوش بود االن
روابطش باهاش خوب بود!
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کتش رو درآورد و روی مبل انداخت .به سمت آ شپزخونه رفت و مشغول قهوه
درست کردن شد
من درست میکنم براتتکین از گوشه ی چشم به لیانا نگاه و بوی غذا رو استشمام کرد
شام چیه؟لیانا با آب و تاب گفت
باقالی پلو با گوشتُ
تکین گرسنه بود و به شدت غد!
فنجونش رو برداشت و از آشپزخونه بیرون رفت
لباس عوض کن بیامنتظر من نباش ،من نمیخورملیانا 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 بیرونبرو میخوام بخوابمتکین حاضددر نبود از دروغ لیانا به این راحتی بگذره ،اما با دیدن صددورت لیانا
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
با بسددته شدددن در ،تکین پتو رو از خودش کنار زد و بلند شددد .دلگرفتگی لیانا
بهمش ریخته بود
لیانا زیر غذا رو خاموش کرد و همینطور چراغ!
روی کاناپه دراز ک شید و سعی کرد جلوی شک ستن بغ ضش رو بگیره .چقدر
پیش خودش فکر کرده بود که تکین برمیگرده ،تحو یلش میگیره .اون
سرسنگینی م سخره تموم می شه اما تکین اون دروغ رو جدی گرفته بود که البته
حق داشت!
نمیخواست بذاره جاده ی دروغ برای لیانا صار بشه تا یک روزی مثل سایه...
لیانا لب گزید و ا شک ریخت .طعم رژش ،براش یادآوری کرد که چقدر وقت
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
خبری از لیانا بگیره .دلش طاقت چشمهای اشکی لیانا رو نداشت
با دیدن خونه ی غرق در تاریکی ،با حرص زیر لب چیزی نثار لیانا کرد و دیوار
کوب کم نوری رو روشن!
از قابلمه برای خودش غذا ک شید و بعد از اینکه مف صل به خودش رسید ،بلند
شد رفت سمت لیانا .صداش زد
لیانا اخم ظریفی کرد و جواب نداد
تکین بغلش کرد و به اتاق بردش.
با آرنجش چراغ رو خاموش کرد و با پشت پاش در رو بست.
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.
لیانا با حس نرمی لبهای تکین چشددم باز کرد و ابروهاش رو بهم گره زد .یک
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 بخوابهلیانا پشت به تکین کرد و پتو رو روش کشید
شب بخیرتکین سر روی بالش لیانا گذا شت و از پ شت بغلش کرد و زیر گو شش زمزمه
کرد
شب بخیر خانومملیانا دست تکین رو از روی شکمش پس زد و با حرص گفت
برو سر جاتتکین محکم تر از قبل لیانا رو بغل گرفت و لیانا حرصی تر خواست دستش رو
پس بزنه که تکین زمزمه کرد
زور الکی نزن ،امشب همینجوری میخوابیولم کن تکین ،اینجوری نمیتونم بخوابمتکین 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 شدیلیانا دست از تقال برداشت
همه ی ذهن و فکرت شده اون پرونده ی لعنتیلیانا آروم گرفت
-دیگه حواست به زندگیت نیست
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تکین موهای لیانا رو کنار زد و گردنش رو لمس کرد
دیگه منو نمیبینی لیانا!دغدغه ات یک چیزای دیگه ای شدهپشت گردنش رو ب*و*سید
ایناست که اعصاب منو بهم میریزه!بفهم لیانا!×××××

لیانا با بهت خندید
شوخی میکنیزیبا لب گزید ،روی مبل نشست و دست لیانا رو کشید
خب از خودت بگولیانا با ناباوری گفت
باورم نمیشهزیبا نگران بود و سعی میکرد تو رفتارش بروز نده.
لبخند زورکی ای زد و دروغکی گفت
 عکس العمت بیشتر از خودمهلیانا سعی کرد جلوی لرزش دستش رو بگیره ،هر چند خفیف بود
به زحمت خندید
وای خیلی ذوق زده امزیبا 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 االنصداش 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 بگملیانا با ذوق به زیبا نگاه کرد و دلش پر میکشددید برای اینکه یک لحظه به جای
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 ،خوبملیانا سراغ مانتوش رفت
من دیگه برمچی چیو بری؟صدرا با تکین میادلیانا وا رفت
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چی؟دور هم یک جشن کوچیک بگیریمی ...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 س دراغ 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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سالم عزیزم ،خوبی؟اشکش رو پاک کرد و لیوان آبی به دست تکین داد
خسته نباشیتکین 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 نیستداداش کجایی؟ بیا که عمو شدی!اشک تو چشم لیانا حلقه زد و با بغض گفت
من خوبم ،برو میخواد خوشیش رو باهات تقسیم کنهتکین باقی مونده ی آب رو یک جا سر کشید و گفت
منتظرم امشب ،یک بار دیگه اشک بریزیلیوان رو روی اپن گذاشدددت و بیرون ر فت .میفهم ید نگرانی ل یا نا رو ،ولی
نمیخواست به خودش جرات بده و حتی راجع بهش فکر کنه.
مرتبا به خودش و لیانا تلقین میکرد ،مثل بقیه میتونن بچه دار شن .اما لیانا آروم
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 جونتوارد خونه شددد و یک راسددت به سددمت اتاق خواب رفت .لباس عوض کرد و
روی تخت دراز کشید
تکین قهوه جوش رو روشن کرد و کتش رو روی مبل انداخت
لیانالیانا 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 نیستفنجون قهوه اش رو برداشت و شنید
خسته امدر اتاق خواب رو باز کرد
پاشو بیا قهوه بخور-میخوام بخوابم
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تکین سرش رو به دیوار تکیه داد
پاشو حرر بزنیمحوصله ندارمتکین چشمش رو بست
بیا با هم شام بپزیمگرسنه ام نیستجرعه ای از قهوه اش خورد
پاشو بریم بیرونلیانا نالید
تکین ولم کنتکین اخم کرد
نمیخوام بشینی اینجا برای خودت فکر و خیال ببافیلیانا به تکین نگاه کرد ،به اخم بین ابروهاش
نمیخواد نگران من باشیتکین کنار لیانا نشست و موهاش رو نوازش کرد
خو شم نمیاد اینجوری زانوی غم بغل بگیری ،بغض کنی ،تنهایی یک گو شهبشینی ،چیزی نشده که
چیزی ن شده؟دیگه باید چی می شد؟اگر اون عو ضی کار به کارم ندا شت،تایکی 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 میشیملیانا اشک ریخت
من االن بچه میخوامتکین بی اختیار خندید
از کجا برات بچه بیارم؟لیانا با قهر گفت
نمیتونی پاشو برو بیرونتکین فنجون قهوه اش رو روی پاتختی گذاشدددت و روی لیانا خم شدددد و با
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 نکنتکین خودش رو به زور کنار لیانا جا کرد و زیر گوشش گفت
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 بگیرمتکین خودش رو زد به اون راه
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برای بچه خودمون؟زوده هنوزلیانا با حرص گفت
من نمیفهمم تو چرا اینقدر سر حالیتکین 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 میادتکین نرمشش رو از دست داد
به زن جماعت نباید رو دادخواست بلند شه که لیانا به سمتش چرخید و دستش رو گرفت
تکین با اخم دستش رو پس کشید و فنجون قهوه اش رو برداشت
 نروبمونم برام قیافه بگیری؟لیانا نیم خیز شد
قیافه نگرفتم ،باور کن حالم خوب نیستتکین اخم کرد
 یک سدداعته دارم باهات حرر میزنم ،ببرمت بیرونی جایی که حالت خوبشه ،ناز الکی میکنی
-من با این چیزها حالم خوب نمیشه
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بچه میخوای دیگه؟برای اونم راهکار دادملیانا پشت چشمی نازک کرد
کجا میری االن؟برمیگردم ،شاید برم بیرونلیانا دست تکین رو کشید و با اخم گفت
اذیت نکن ،بیا بخواب دیگهتکین ابرو باال داد
با دست پس میزنی با پا پیش میکشی؟لیانا یک کم عقب رفت تا جا برای تکین باز شه
بیا تکینتکین 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؟!االن میخوام فقط کنارم باشیتکین دراز کشید و تو یک حرکت لیانا رو تو بغلش گرفت
-خوبه؟

637
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لیانا سرش رو روی سینه ی تکین گذاشت و زمزمه کرد
بداخالقیات زیادهسینه ی تکین رو نوازش کرد و ادامه داد
اما صد سال یک بار که خوب میشی هاپلک 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 ندارمتکین در ماشین رو باز کرد و عینک آفتابیش رو به چشمش زد
بشین فعال بریم ازمایشگاه××××

لیانا با استرس به تکین نگاه کرد،تکین به سمتش اومد و کتش رو از روی پاش
برداشت
-پاشو بریم
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لیانا دست از کندن پوست لبش کشید
چی شد؟بهت میگم حاالیک 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 بگیریمو ذهنش عکس گرفت از چ شمای بهت زده ی لیانا! از برق چ شمهاش بعد از
یقین به بارداریش!
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
می شد ،دیگه ته دل لیانا غ صه ای نبود ،دیگه چی اهمیت دا شت؟همین کافی
بود.
به جای اخم ،به سددروصدددای لیانا خندید و دسددتش رو گرفت و از آزمایشددگاه
بیرون بردش.
اصددال سددعی در کنترل کردنش نداشددت ،پا به پاش قدم میزد و به حرفای پر از
انرژیش لبخند میزد .پلک ب ست و نفس عمیقی ک شید و انگار اون روز هوا هم
خوب بود!
قفل ماشین رو زد و در رو برای لیانا باز کرد
×××××

نزدیک چهار هفته گذشددته بود و لیانا از دو ماهگی لباس بارداری میپوشددید و
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
تکین دسدددت بردار نبود .هر از گاهی که از شددرکت برمیگشدددت به سددمت
سیسمونی فروشی راه کج میکرد و دست پر برمیگشت.
نازی روی پای تکین جا به جا شد و غر زد
عمو دستم درد گرفتتا قولی که گفتم رو ندی ولت نمیکنمنازی با حرص گفت
باشه ،دیگه طرر دل آبجی نمیرمدیگه؟نزدیکشم توپ بازی نمیکنم که دوباره بخوره تو دلشبعد؟همینتکین روی مبل جا به جا شد و نازی رو به سمت خودش چرخوند
نه ادامه داشت ،فکر کنخیلی خب ،به مامان شیرینم نمیگمدیگه؟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
آرهیعنی نی نیشو خورده؟تکین تک خنده ای کرد و لیانا از آشپزخونه بلند صدا زد
نازی بیا تعریف کن مهدکودکت چه خبر بودپس 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 میگملیانا 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
ببینمتلیانا 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
جانمتکین ذره ای تجربه در این امور نداشددت ،هیچ وقت اطرافش زن حامله ندیده
بود و در اون لحظه گیج بود؛ نمیدونست باید چیکار کنه
چرا امروز اینجوری شدی؟هیچ وقت اینقدر حالت بد نمیشد.نمیدونمهیچی نخوردیدر واقع نمیتونست چیزی بخوره ،اون روز چندین بار حالش بهم خورده بود و
ضعف کرده بود
گرسنمهتکین جلو رفت.
چی بیارم برات؟چیزی ه*و*س کردی برم بخرم؟به زحمت گفت
ساعت دو نصفه شبهتکین به سمت کمد رفت
چی میخوای؟شلوار کتونش رو دست گرفت
چراغو خاموش کن بخوابمبا شکم گرسنه نمیشه بخوابیلیانا پلک بست
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بیا کنارم بخواب،خسته امتکین چراغ رو خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت
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
نمیخوامشظهر که نخوردی ،االن بخور بهتر از هیچیهاگر میخواستم همون موقع با زیبا میخوردمپاشو بشینلیانا به زور نشست و تکین کنارش
االن از دست من بخوری فرق میکنهلیانا 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 ندارمحرر بزنی ،شیرم میارم به زور بهت میدملیانا به زورگویی تکین ،بی جون خندید و با غر ب سیار ،لب باز کرد و بر شی از
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
مو هاش رو نوازش کرد و ل یا نا آرامش میگر فت از این آغوش ،این عطر،این
نوازش و زمزمه های تکین
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لیانالیانا صورتش رو به سمت سینه ی تکین چرخوند و با دهن بسته گفت
هومپیشونیش رو ب*و*سید
خوبی؟لیانا زمزمه کرد
خوب میشمسر کارم حواسم پیش توئه ،دائم نگرانتملیانا لبخندی زد و چیزی نگفت
کی ویارت تموم میشه؟تازه شروب شدهتکین ،گونه اش رو نوازش کرد
شبیه مامانا شدیلیانا لبخند از ته دلی زد و نجوا کرد
دوستش دارمتکین لیانا رو به خودش فشرد
منم دوستتون دارم ،بخواب عزیزملیانا جیه کشید و با خنده و نفس نفس زنان گفت
-خیلی خب...باشه...باشه میگم

644
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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 دارهتکین اخم کرد .چند روزی بود لیانا به چیزی گیر داده بود و تکین بارها گفته
بود هرگز بهش راضی نمیشه .اما باز هم...
شرط و شروط نداریم ،اعصاب منو خورد نکنبداخالق نشو دیگهتکین لبخند زورکی ای زد
بداخالق نیستم عزیزم ،بگو منتظرملیانا سر کج کرد و با ناز گفت
بذار برم شمالتکین با حرص از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت
حاال هی دلیل و منطق بیار! کیه که بفهمهلیانا از جاش بلند شد ،جلوی آینه دستی به سرووضعش کشید و از اتاق بیرون
رفت
بابا خب خودتم بیامن یک بار تو رو شمال بردم برای هفت پشت و خودمو هفت نسلم بسهلیانا خندید
بیا،منطقتم همینه؛ چون اون بار اونجوری شد  ،اینبارم...تکین سیگار آتیش زد و لیانا با ادا گفت
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نکن تکین برام بدهتکین 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 میشهتکین سیگارش رو خاموش کرد و پنجره رو باز
میبرمت اطرار تهران حالوهوات عوض شهلیانا با ناز گفت
ما دلمون پیچ و خم چالوسو میخوادقند تو دل تکین آب شد از این مایی که لیانا گفت و به زحمت تون ست جلوی
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 نیستببرمت شمال ،دیگه ام نگو
لیانا سرش رو به شونه تکین تکیه داد
خیلی خب بابا ،بداخالقو آروم تر زمزمه کرد
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میترسی دیگهتکین 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؟تکین چشددم هاش رو بهم فشددرد .اصددال تحمل شددنیدن پیشددنهاد دیگه ای رو
نداشت.
لیانا سر بلند و تکین پلک باز کرد .انقدر جدی و با اخم به لیانا نگاه میکرد که
لیانا جرئت نداشت حرر بزنه.
گونه اش رو با انگشت اشاره نوازش کرد و با شیطنت زیر لب زمزمه کرد
شاعر میگه ،تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن استانگشت شستش رو به آرومی بین ابروهای تکین کشید و نجوا کرد
ای به فدای چشم تو ،این چه نگاه کردن استتکین لب تر کرد و پرسید
صددد بار نگفتم بدون من نمیری سددونو؟برای چی سددرخود یک روز زودتررفتی؟
لیانا با لبخند حرص دراری گفت
تالفی بود ،میخواستم خبر بابا شدنت رو خودم بدم ،مگه گذاشتی؟لیانا این مدت تموم میشددده ها! یک روزی میاد که دیگه الزم نیسدددت انقدرمراعات حالتو بکنما!
لیانا خندید و روی پای تکین نشست

wWw.Roman4u.iR

648

کو تا اون روز،بذار فعال حالشو ببرمو با هیجان ادامه داد
انقدر این مدت گوش به حرر کن من شده بودی که تصمیم گرفتم بالفاصلهبعد از این ،اقدام کنم برای دومی!
تکین تک خ نده ای کرد .کش مو های ل یا نا رو باز کرد و مو هاش رو دورش
ریخت
دیگه چه تصمیمی گرفتی؟لیانا سرش رو تو گردن تکین فرو برد و به آرومی ب*و*سیدش
اینکه بگم حس ششمت عالیه!تکین جدی شد
یعنی...با بهت خندید
یعنی...لیانا با خوشی گفت
یعنی از روی حدست سیسمونی رو درست گرفتیتکین 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!
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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 شوهرمالیاس برشی از کیک دهنش گذاشت و زمزمه کرد
خیلیم باید مایه ی افتخارت باشمبه چی چیت افتخار کنم؟اینکه تکین کجا درس خونده ،اونوقت تو دانشددگاهآزاد 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
فهم و کماالت!که تو داریالیاس 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،حاللزاده به داییش میره
در اتاق رو پشت سرش بست .نازی با عروسکش از پله ها پایین اومد
آجی نی نیت اندازه اینه؟تکین از همونجا نازی رو بغل گرفت
تکین ولش کنما راحتیمعمو ،بابام بیاد ببینه بغلم کردی دعوات میکنه هاتکین موهای نازی رو نوازش کرد و لپش رو به آرومی گاز گرفت که نازی جیه
کشید
دست به کمر زد و با اخم گفت
عمو دردم گرفتگاز گرفتم دردت بیاد که دیگه انقدر برای من بلبل زبونی نکنینازی دست به سینه شد
 پس منم نمیگم که مامان گفت هر وقت آبجی اومد اینجا بگم تو کابینتاولی 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 جانآروم تکونش داد
لیانا خانوملیانا چشم باز کرد و تکین موهاش رو نوازش کرد
سالم عزیزم ،چرا اینجا خوابیدی؟لیانا به صورت خسته ی تکین نگاهی انداخت و دلش غنج رفت برای اینکه تو
بغلش یک خواب راحت بکنه.
قهری هنوز؟لیانا اخم ظریفی کرد و دستی به صورتش کشید
شام گرفتمجواب 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 بخورتکین لب گزید و سعی کرد جلوی عصبی شدنش رو بگیره
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 نکردیتکین چنگی به موهاش زد و دو سه دکمه ی پیراهنش رو باز کرد
بیا ببین برای بردیا...یاسینبراش لباس گرفتملیانا به سمت تکین چرخید و با حرص گفت
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 نزنلیانا راه افتاد به سددمت آشددپزخونه و با دیدن نگاه خیره ی تکین ،به طرز راه
رفتنش در آ ستانه شش هفت ماهگی که بی شباهت به پنگوئن نبود و لبخندی
که سعی در پنهان کردنش داشت ،تقریبا جیه زد
تکین می کشتمتتکین بلند بلند زد زیر خنده و برشی از پیتزاش رو برداشت
میخوام برم نازی رو بیارملیانا 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
نهیک گازدهنیه ،خوشم نمیادتکین ابرو باال داد
حاال دیگه دهنی من رو خوشت نمیاد؟بهت رو دادمالیانا فکری تو سرش جرقه زد و نرم شد ،مثل همی شه .پیتزا رو از د ست تکین
گرفت و ازش خورد
ام...تکین...میگمتکین ابرو باال داد،به این تغییر موضع ناگهانی لیانا شک کرده بود
میگم که...منتظرممیگم عزیزم امشب بریم بیرون با هم حرر بزنیم؟در رابطه با؟با هر چیتکین جعبه ی پیتزای لیانا رو باز کرد و براش سس ریخت و جلوش گذاشت
حرفتو بزنلیانا با غذاش بازی کرد
خب...موضوب های مختلفی هستمثال؟لیانا لب گزید و آروم گفت
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زایمانتکین به صندلیش تکیه داد
حرر بزنیم ،بگو میشنومببین من خیلی تحقیق کردم و از اینو اون پرسیدم ،نتیجه گرفتم که...به تکین نگاه کرد و نالید
من طبیعی نمیتونم تکینبعد 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؟تکین لبخند زد و با مهربونی گفت
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
تکینتکین سرش رو روی بالش جا به جا کرد .تازه چشمش گرم شده بود
جانم ،چرا نخوابیدی؟لیانا یک کم جا به جا شد و دست تکین باز دورش پیچید
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 بیداری؟تکین خواب آلود گفت
بیدارم کردیخوابم نمیبرهتکین به زحمت پلک باز کرد ،چشمش میسوخت
درد داری؟چیزی میخوای؟میگم...یکی بودتکین پلک بست و لیانا ادامه داد
طبیعی زایمان کرد ،مرد!تکین پتو رو با حرص پس زد و جوابی نداد .غلت زد و از روی پاتختی کنترل
کولر گازی رو برداشت و روشنش کرد
سردم میشهتکین 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  ،بخوابفقط یک ماه موندهتکین به سمتش چرخید و موهاش رو نوازش کرد
میگذره عزیزممیترسمگردن لیانا رو ب*و*سید و زمزمه کرد
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من کنارتم ،چیزی نمیشهلیانا مردد و با مکث گفت
تکین اگر...اگر من موقع زایمان...بمیرم ...زن میگیری؟تکین دندون سایید و غرید
عصبانیم نکن لیاناجواب بدهاین چرت و پرتا جواب ندارهتکی...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 کنیاسینتکین لبخند زد و گونه ی لیانا رو ب*و*سید.
××××××

لیانا سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد
کولر بزن تکینتکین به سمتش برگشت و با دیدنش اخم غلیظی کرد
-شالتو سر کن
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لیانا نالید
گرمهسرت کن لیانالیانا با غر ،شال رو روی سرش انداخت و تکین کولر رو روشن کرد و راه افتاد
فکر نکن حواسم بهت نیست ،با این وضع بخوای بیای بیرون ،دیگه نمیذارممگه 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 خوبمتکین چشم غره ی وحشتناکی بهش رفت و لیانا ساکت شد .دریچه ی کولر رو
تنظیم کرد و صندلی رو عقب داد.
تکین ن گاهی بهش ا ندا خت ،جدیدا نمیتونسدددت جلوی خودش رو بگیره و
موضعش رو حفظ کنه
خوابت میاد؟کمرم درد گرفتهبیشتر از لیانا ،دنیا اومدن بچه آرزوی تکین بود،صبرش داشت لبریز میشد .پا
به پای لیانا با حس ترسددش از زایمان ،با درد های گاه و بیگاهش ،با دوران
ویارش ،با کمر دردهاش ،با نگرانی هاش عذاب میکشددید .دیگه نمیتونسددت
تحمل کنه اذیت شدن هاش رو
سه هفته دیگه موندهلیانا 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 پیشتملیانا به نیمرخ جدی تکین نگاه کرد و تو دلش قربون صدقش رفت.
من نمیدونم باید چیا تو ساک بذارمتکین عینک آفتابیش رو به چشمش زد و دنده عوض کرد
از صدرا پرسیدم ،ساکت حاضرهلبهای 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.
به زحمت ا سم تکین رو صدا زد و به جای خالیش نگاه کرد .دوباره صداش
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
درد شدیدی زیر دل لیانا پیچید و لیانا بی اختیار با گریه جیه زد
تکینبه 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...متکین 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...نمیخوامرنگش از درد پر یده بود و ق لب تکین دیوا نه وار میتپ ید ،تنش رو به خودش
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...دارمتکین لب پایینش رو جوید تا چیزی نگه ،داشت عصبانی میشد
لیانا رو از اتاق بیرون برد ،فقط شلوارش رو عوض کرد و سوئیچش رو برداشت
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 بودیتکین دندون سایید و تو دلش حسابی از خجالت خودش دراومد
چقدر وقته درد داری؟لیانا بی حال گفت
آخر شبتکین اخم کرد
االن ساعت شش صبحه .از اون موق...لیانا با ترس جیه زد
تکینو تکین دیر ترمز گرفت
××××
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تکین سددردرد گرفته بود .تا چند دقیقه قبل صدددای دادهای لیانا جونش رو به
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
خبر سالمت لیانا و پ سرش رو که شنید نفس راحتی ک شید و رمقی ندا شت
برای خو شحالی کردن .دائم صحنه ی ت صادر جلوی چ شمش بود و صدای
بلند کشیده شدن تایر روی زمین ،بعد از اون مکث ناگهانی.
چقدر همیشه به خودش وعده وعید داده بود که چه کارها میکنه وقتی این خبر
رو بشنوه و حاال تنش از تصور کشتن یکی دیگه یخ بسته بود.
به دیوار تکیه داد و نادیده گرفت ،درد کالفه کننده ی سرش رو.
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!
×××××

لیانا پلکباز کرد ،دهنش خشک بود از بس جیه و داد کرده بود .صدای زمزمه
وار تکین رو میشنید .سر چرخوند و قامت خم شده ی مردش رو نگاه کرد و به
زحمت صدا زد
تکینتکین چشم گرفت از پسر یک ساعته اش و به سمت لیانای رنگپریده برگشت
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جان تکینجلو رفت و موهای لیانا رو از صورتش کنار زد
جانم عزیزدلمخم 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 دادنلیانا ناله کرد
آخرش کار خودت رو کردیتو جاش جابهجا شد و زیر دلش درد پیچید و بغض کرد
تقصیر توئه ،این همه درد کشیدمتکین لبهای خشک لیانا رو ب*و*سید و چیزینگفت ،فایده ای نداشت گفتن
اینکه هیچ چیز دست تکین نبوده.
لیانا گردن کشید
بده ببینمشتکین لیوان آبی به دست لیانا داد
خوابهخواهش میکنمتکین ،یک کم!تکین تخت لیانا رو باال داد و به سددمت تخت بچه رفت .قند تو دل لیانا آب
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
تکین بچه رو به آرومی تو بغل لیانا گذاشت و نمیتونست چشم بگیره ازش.
لیانا دسددتش رو زیر بدن پسددرش تنظیمکرد و با انگشددت اشدداره اش گونه ی
سفیدش رو نوازش کرد و لب زد
جان مامانتکین به اشک جاری شده ی لیانا خیره شد و لبخند پر از عشقش
لیانا انگشددت اشدداره اش رو بین انگشددت های ظریف پسددرش جا داد و نوک
انگشت هاش رو ب*و*سید و با ذوق زمزمه کرد
کوچولوی مننوک دماغش رو لمس کرد و با هیجان کنترل شده ای گفت
ببین...ببین تکین ،ببین چقدر شبیه باباشه!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 هالیانا زیر لب قربون صددقش رفت و کمی جا به جا شدد که صدورتش از درد تو
هم رفت .تکین با نگرانی گفت
چی شد لیانا؟لیانا لب گزید ،درد داشت
-میخوام دراز بکشم
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تکین بردیا رو از دسددت لیانا گرفت و سددر جاش خوابوندش .سددر تختش خم
شده بود و کف پاش رو نوازش میکرد
تکینتکین به سمتش برگشت
خوبی؟کنار تخت،روی صندلی نشست و دست لیانا رو تو دستش گرفت
عالی تر از اینممیشم؟لیانا دردش رو نادیده گرفت،اما صدای بی حالش همه چیز رو مشخص میکرد
میترسمتکین فهمید و خودش رو به نفهمی زد
ترس دیگه چرا خانومم؟تموم شد کهمیدونی چی میگم تکینتکین به چشمهای نگران لیانا نگاه کرد .کالفه بود
چی میخوای بشنوی؟زنده ست؟تکین لبش رو به پشت دست لیانا رسوند
نمیدونملیانا با بغض گفت
ا  ...اگر...دوربین...-به من ربطی نداشت ،اون موتوریه خالر اومد ،اصال از عمد نبود!
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لیانا به چشم های خسته ی تکین چشم دوخت و با بغض گفت
خداکنه زنده بمونهتکین سرش رو به تخت تکیه داد و پلک بست .شقیقه اش تیر میکشید
لیانا خواست بحث رو عوض کنه .با صدای گرفته ای گفت
به مامانم گفتی؟تکین سر بلند کرد و با گیجی گفت
حواس برام نذاشتیلیانا لبخند محوی زد و همزمان با بلند شدن تکین ،صدای گریه ی بردیا 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 گرسنشهلیانا گیج بود
خب؟تکین ابرو باال داد
چرا منو نگاه میکنی؟پسرم گرسنشهلیانا 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
بذارکمکت کنم×××××

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
ولمکنعمو!عمو...تکین ،نازی رو روی مبل نشوند و گفت
قرار شد دور و بر آبجی نرینخیر ،قرار شد دور و بر بدیاجونم نرمتکینابرو باال داد
کی؟بدیا جونمتکین،جلوی خنده اش رو گرفت و گفت
اونهمه خوراکی گرفتم که بذاری بخوابننازی با حرص دست به سینه شد
-عمو شمامگه اونجا نبودی؟چجوری منو دیدی؟
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تکین گوشه ی پیشونیش رو خاروند
عموجون ،بذار آبجی بخوابه .بیدار که شد برو پیشششیرین از اتاق بیرون اومد
آقا تکین  ،لیانا صداتون میزنهتکین دستی به سر نازی کشید و بلند شد
تکین در رو بست و پشت سر لیانا دراز کشید و از پشت بغلش کرد
جانم کارم داشتی؟میخواستم پیشم باشیتکین موهای لیانا رو کنار زد و گردنش رو بویید
دردت کم تر شده؟لیاناگونه ی پسرش رو نوازش کرد و پلک بست و تمرکز کرد روی حرکت دست
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 بردیالیانا لبخند زد و به سمت تکین برگشت
تکین پیشونی به پیشونی لیانا تکیه داد و لحظه ای هر دو آروم گرفتند که در باز
شد .تکین به سرعت عقب کشید .لیانا سرخ شد و شیرین هول!
من...ببخشیدشیرین از اتاق بیرون رفت که زنگ در به صدا در اومد و دل لیانا ریخت
دستش رو دور مچ تکین مشت کرد
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نرومنبخوابم اینجا ،مامانت بره دم در؟لیانا با ترسگفت
جون من!خواهش میکنمتکیناخمکرد
قسم ندهلیانا بغض کرد و نیم خیز شد
تکین اومدن دنبالتتکین لب پایینش رو جو ید و دو دسددتی چنگی به موهاش زد،این به ذهنش
نرسیده بود
لیانا اشک ریخت
نرو تکینتکین پرده رو پسزد .ماشین پلیس دم در بود!
تکین دنبال یک تایید بود
حق با منه دیگه؟نه؟اون خالر اومدلیانا اشک ریخت
آره ،اون خالر اومداگر مرده باشهشیرین مضطرب در زد
-آقا تکین،پلیس دم دره،با شما کار دارن
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لیانا هق زد
نمرده ،من مطمئنمتکین پشت گردنش دست کشید
نگراننباش لیانا ،چیزی نمیشهلیانا جلوی دهنش رو گرفت تا صددددای هق هقش بلند نشددده .بردیا از خواب
پریده بود و گریه میکرد
آرومش کن خانومم ،گ*ن*ا*ه دارهلیانا 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 باشهلیانا هق زد
نرو تکین×××××

به سددختی از جاش بلند شدددد و لب گز ید از درد .نگاهی به بردیا و نازی
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 کارابله؟لیانا حواسش رو به گوشی داد
الو ،آقا صدرابه 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 میومدهلیانا از خوشی خندید و ناباور گفت
جدی میگید؟فردا میرم دنبال بیمه و کارای دیگه ،فقط امیدوارم الکی اذیت نکنن و کارمونوراه بندازن
صدای گریه ی بردیا بلند شد و دل لیانا کنده شد .شیرین به طرر اتاق دوید و
لیانا با وجود دردش نمیتون ست سریع قدم برداره .میترسید بردیا از روی تخت
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
خیالش راحت شدکه فقط از خواب پریده بوده
ممنونم ازتون ،بردیا بیدار شده ،ببخشیدصدرا با خنده گفت
امان از دل این بابای یک روزه که از زن و بچش دورهلیانا 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 مامانپشت گردنش رو بگیردستش رو تنظیمکرد و عطر خوش نوزداش رو بو کشید
جونم عزیزم...گریه نکن مامانیبه بردیا شیر داد و وقتی آروم شد رو به شیرین زمزمه کرد
ساعت یکه ،تکین شام خورده؟حتما بازداشتگاه به زندانی یک چیزی میدن دیگهگونه ی پسرش رو نوازش کرد و زمزمه کرد
یقین دارم به غذای اونجا ،لب نمیزنه مامانشیرین 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
از یک لقمه نتونسددته بود بخوره  ،با بحثی که لیانا راه انداخت و دعوایی که
بینشون راه افتاد .آخر هم لیانا تو اتاق تنها خوابید
دیدش تار بود
جاش اصال خوب نیستاشک ریخت
از هیچی ام خبر نداره،کلی فکر و خیال میکنهبردیا رو تو آغوشش فشرد
االن کلی اعصابش خورده،حتما سردرد دارهشیرین دو استکان چای ریخت و لیانا با صدای گرفته ای نجوا کرد
بمیرمبردیا انگ شت هاش رو دور انگ شت ا شاره ی لیانا م شت کرد و لیانا به تلخی
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 ستصدرا ماشین رو روشن کرد و دریچه ی کولر رو تنظیم
-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 برسونیدگوشی رو قطع کرد .نازی دوغش رو سر کشید و گفت
آبجی ،عمو کی میاد؟لیانا اشکش رو پاک کرد و آرومگفت
میاد عزیزم،میاد .غذاتو بخوربه 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 میشهگونه ی پسرش رو ب*و*سید و از اتاق بیرون رفت
غذا حاضر شد؟لیانا روی مبل نشست
آره ،برای نازی کشیدمشیرین ناهار لیانا رو تو ظرر کشید و تو سینی براش برد
یونس بعدازظهر دوباره میاد اینجالیانا لبخند زد و موهای رنگ روشن بردیا رو نوازش کرد
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باز مثل قبال شدهکیه 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 شدهنازی تلویزیون روشن کرد و شیرین به مهربونی گفت
تا یکی دو روز دیگه آزاد میشهلیانا به تلخی گفت
آره ،ولی به قید وثیقه!مگه نمیگی رای دادگاه به نفع تکین صادر میشه؟لیانا پیشونی بردیا رو ب*و*سید
امیدوارمنگاه 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 بیادمنبرم لباسم رو عوض کنمدر رو پشت سرش بست و بردیا رو روی تخت گذاشت .پیراهن صورتی رنگی
درآورد و رو به بردیا گفت
-ببین با لباس مامان چیکار کردی
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تاب و شلوارکش رو درآورد و پیرهنش رو تنکرد .نگاهی به خودش انداخت و
اهمیتی به رنگ پریده و چشم های سرخ و موهای نامرتبش نداد .تکین نذاشته
بود طول بارداریش موهاش رو رنگ کنه و چند سددانتی مشددکی موهاش رشددد
کرده بود .روی ت خت خم شدددد و پتوی دور برد یا رو باز کرد .گو نه اش رو
ب*و*سید و بغلش کرد که در اتاق باز شد
لیانا به سمت در برگشت و جاخورد!
دسددته گل رو روی میز گذاشددت و با پشددت پاش در رو بسددت .لیانا بردیا رو به
خودش فشرد و با بهت زمزمه کرد
آزاد شدیتکین قدمبرداشت و لیانای مسخ شده ای که پسرش رو به سینه اش چسبونده
بود رو بغلگرفت.
لیانا عطر تن تکین رو نفس کشید و بغضش ترکید و هق زد
تکینتکین پیشونیش رو ب*و*سید و گونه اش رو نوازش کرد
جان تکینرد اشک لیانا رو ب*و*سید
گریه نکن عزیزملیانا 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
بعد عمری یاد گرفتم چجوری سوپرایز میکنن ،خواستم امتحانش کنملیانا بین گریه اش ،خندید و تکین گوشه ی لبش رو ب*و*سید
حس جالبی بود!دلم تنگ شده بود براتمنم دلم برای این مامان کوچولو تنگ شده بودتکین به بردیای آرومش نگاه کرد و لب زد
دل من که آب شد برای این پسرلیانا  ،بردیا رو تحویل تکین داد
به همین زودی جام رو گرفت؟لبهای تکین کش اومدن از حسدددادت لیانا و دلش ضددعف رفت برای پسددر
کوچولوش
سالم دورت بگردم!سالم بابایی!و ذوقی که تو چ شم های تکین بود،چیز خا صی بود که لیانا تا به حال از تکین
ندیده بود و تکین حس نابی رو تجربه میکرد که سال ها منتظرش بود!

با تشکر از حوا عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید

