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 مسدودیست لحظه آن شاید زندگی
 سازد می ویران توخودرا چشمان نی درنی من نگاه که
 "فرخزاد فروغ"

_________________________________ 
 :مقدمه

 هیچ یعنی بشه وباز باشی زده که نیست دری هیچ دیگه خیالت به که شی می ناامید حدی به گاهی درزندگی*
 کرده فراموش تورو خداهم که خیالت به بدی تغییر زندگیتو بتونی شاید تا باشی نکرده نامتحا که نیست راهی

 درحالی نیست ما به حواسش دیگه خدا کنیم می خیال اینکه, درهمینه انسانها ما اشتباه اما براش نیستی مهم ودیگه
 کوچیک هرچند نوری ها وناامیدی ها تاریکی تمام میان شاید کنیم نگاه درست,شدیم غافل او از که ماییم این که

 بخواد خدا اگر آری... ببره آسمانها انتهای به زمین اعماق از ومارو کنه رو اون به رو ازاین زندگیمونو معجزه مثل
 *همیشه...میدهد رخ همیشه معجزه

........................................................................................ 
 .الرحیم الرحمن اهلل سمب

 این یه بار هزارمین وبرای کشم می حموم سمت به کشون کشون خودمو حالی بی وبا شم بلندمی سختی به جام از
 اینهمه کنم تحمل باید چرا کنم می فکر باخودم, میارم بیرون ازتنم لباسامو و فرستم می لعنت ام نکبتی زندگی
 نه ؟مگه دارن نیاز ودلخوشی وامید انگیزه یک به شون زندگی ی ادامه برای آدما اینکه نه رو؟مگه وتنهایی سختی
 رو ها غم بخاطرش بخوام که دارم هارو گزینه ازاین یکی کدوم باشی؟من داشته هدف هرچیزی برای باید اینکه

 بجنگم؟ مداومش های بلندی وپستی زندگی شدید وباطوفانهای کنم تحمل
 ای لحظه افکار اما میکنه کم رخوتمو کمی میخوره تنم به که گرم آب, زیرش خزم ومی کنم می باز رو آب دوش
 :کنم می زمزمه باخستگی نمیذاره راحتم
 .کنن دیوونه منو تا توسرم اومد مختلف وافکار شد صبح بازم من خدای آه_

 ..."خودکشی"کنه می گذر ازسرم شیطانی وفکری میفته حمام سکوی روی تیغ به ای لحظه چشمم
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 سن بااین مجبورم که نرسیده؟وقتی ذهنم به چراتاحاال معطلم؟اصال چرا پس نه؟خب مگه دنیا ازاین شم می تموم
 کنم؟ تحمل چی برای بکشم دوشم به تنهایی به رو زندگی سختیای تمام بار کم

 دست رگ روی و دارم برمی رو تیغ میشه وبیشتر بیشتر لرزشش مدام که ودستی وباتردید تیغ سمت میره دستم
 که هست دنیا ازاین فقط کار بااین شم؟اما می وتموم میمیرم من راحتی همین به بدم؟یعنی فشار...ذارم می چپم
 وهرگز هرگز دنیا اون توی بدم انجامش اگر من اس کبیره گناه یه چی؟این چی؟خدا دنیا اون پس شم می تموم
 .خدا به کنم وتوکل بکشم دست وبیهوده شیطانی افکار ازاین باید بینم نمی آرامش رنگ
 مجدد وبدنم موهام ازشستن وپس بندم می رو دوش,حمام در کنار سطل توی کنم می پرت رو وتیغ کشم می آهی
 به سرد باد نفوذ از تا دورتنم میپیچم ومحکم دارم برمی رو حوله سریع تمیزشدنم از وپس ایستم می دوش زیر

 .ندارم رو رفتن ودکتر مریضی ی حوصله اصال چون کنم جلوگیری بدنم درون
 کردن خشک از پس موهامم کنم می تنم وسریع کنم می انتخاب رو مانتووشلواری کمدم واز بیرون میام ازحمام

 .کنم می مرتب سرم روی هم رنگمو ای سورمه ی ومغنعه میبندمشون پشت از محکم معمول طبق
 :گم می باخودم ولی زنم می عق ای لحظه پوستم حد بی وازسفیدی اندازم می آینه به نگاهی

 کنی؟ می ناز چرا تو باشه سفید پوستشون کشن می حسرت خیلیا_
 طبق که میرسه گوش به آشپزخونه از مادربزرگ صدای. شم می خارج وازاتاق گیرم می ازآینه نگاهمو ناچار به

 .مونده یادگار به براش مرحومم پدربزرگ از که هست رادیویی به دادن گوش مشغول معمول
 نرفتی؟ توهنوز...لیانا_

 :شم می خیره وبهش گیرم می آشپزخونه از رو نگاهم آروم خواهرم تنها باصدای
 .کالسات به دیربرسی نباید چون کن عجله توام بیفتم راه میخوام کم کم دیگه اما نرفتم هنوز نه...عزیزم سالم-

 :گه می ودرجوابم میده ماساژ وچشماشو کنه می مشت دستشو لطیفه
 . نباش نگران تو کنه بیدار منو موقع به که هست حواسش خودش مادربزرگ نشده دیر هنوز-

 :گیرم می ازش نگاهمو
 .بخوریم صبحونه بریم بیا پس بسیارخب-

 :شم می آشپزخونه وارد ازش زودتر ومن میده تکون باشه معنی به سرشو
 .مادربزرگ بخیر صبح-

 :میده جوابمو میذاره پیشونیم روی که ای بابوسه واو بوسم می مهربونشو صورت
 .حاضره صبحونه بشین...نازم دختر بخیر صبحت-
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 ازمن زودتر آویزونش های لب با ولطیفه قرارداره روش که هاییه خوردنی تنها ونان وگوجه پنیر,کنم می نگاه میز به
 :کنه می اعتراض

 وگوجه؟؟؟ وپنیر نون بازم-
 گلوم راه وبغض میفهمم من ولی شم نمی متوجه من که گمونش وبه کنه می من به نگاهی زیرچشمی مادربزرگ

 :گه می لطیفه درجواب مادربزرگ که شینم می میز پشت,میبنده شدت روبه
 گیری؟ می بهونه که چشه مگه دختر کن وخداروشکر بخور-

 :گه می وفوری شه می مادربزرگ آلود سرزنش های ونگاه من ناراحتی ی متوجه لطیفه
 .اومد زبونم روی همینجوری فقط نیاوردم بهونه اصال من بخدا-

 :شم بلندمی ازجام ولطیفه مادربزرگ بین جدال به توجه وبی ذارم می دهنم به ای ولقمه میخورم ازچاییمو کمی
 .خدانگهدار,میرم دیگه من-

 :گه می ناراحتی با مادربزرگ
 .نخوردی چیزی هنوز آخه؟توکه کجا-
 .ممنون ندارم میل-

 سرد وباد شم می خارج خونه از کفشام وباپوشیدن بیرون میزنم سریع بشم بعدیش منتظراعتراض اونکه بی سپس
 نوبت وبه میاد پایین سردم های گونه روی نرمی به اشک وقطرات میشکنه هم گلومو بغض میخوره صورتم به که
 .کنن می پیدا خودشونو راه
 ولی نخوره درد وبه بیهوده تماما که هستم افکاری در غرق ومن شه می طی منوال همین به اتوبوس ایستگاه تا

 .میرن رژه ذهنم توی اراده بی کامال نیست خودم دست خب
 ولی بکاهم سردیش از کمی تا کنم می وها میگیرم دهنم جلوی ودستامو ندازم می داخل خودمو اتوبوس بارسیدن

 .شه نمی موثرواقع زیاد
 این درهرکجای آدما تمام که مطمئنم توزندگیش؟من داره مشکلی اوچه...کنم می نگاه نشسته کنارم که دختری به

 انسان سهم شدن سپری غصه وبدون دائم خوشی واصال هستن زمونه سخت وگردباد مشکالت دچار نحوی به دنیا
 .وسختیه مشکل دچار راهی یه به هرکس چون نیست ها

 با هاش ناخن دادن تکون بر عالوه چون داره استرس وانگار میده تکون مدام رو اش خورده الک های ناخن
 :گم می اخم وبا میذاره خراش اعصابم روی اش شده ایجاد وصدای گرفته ضرب زمین روی پاهاشم

 .کنید خورد روهم بقیه اعصاب نمیشه دلیل دارید استرس اگر...کردید خورد اعصابمو دیگه بسه خانم اَه-
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 نفس دل ازته ومن ومیره بلندمیشه,کنم می نگاهش ترازقبل کالفه که صورتم تو میزنه وزل کنه می تنگ چشماشو
 .کشم می راحتی

 بیرون به ازاتوبوس خودمو اش کرایه پول کردن حساب از وپس شم بلندمی ازجا نظرم مورد ایستگاه به بارسیدن
 که سخته برام خیلی آه...کنم کارمی توش گارسون عنوان به که رستورانی سمت به کنم تندمی وقدمامو ندازم می

 گیر کجا از کار واونوقت کنه اخراجم مبادا تا نگم وهیچی برم رستوران صاحب های وزورگویی خفت زیربار مجبورم
 دیگه؟؟؟ بیارم

 راهرو کنار کوچولوی اتاقک سمت به وخودمو شم می وارد رستورانه وکارکنان خدمه مخصوص فقط که پشتی در از
 میشم سفارشایی کردن حاضر ومشغول میدم سالم هرروز ومثل میرم آشپزخونه به لباس ازتعویض وپس کشم می
 .دادن ها مشتری که
 بشورم رو ومیارن کنن می جمع میزها از مرد های گارسون روکه هایی ظرف باید وبعدازاون همینه کارم۱۲ساعت تا

 ترین سخت وچهارشنبه شنبه روزای...باشن حاضر بعدی های ومشتری مهمونا از پذیرایی برای تا کنم وخشک
 .کارکنیم هم عصر تا گاهی ومجبوریم میشه دیگه روزای از برابر۳ مهمونا تعداد چون رستورانه روزهای وپرکارترین

 راحت من تا کنن توقف۳ ساعت روی ها عقربه زودتر هرچه میخواد ودلم اندازم می ساعت روی مدام مو خسته نگاه
 .شدن خفیف واینهمه کارکردن از شم

 . کنن می اخراجم مسلما ببینن واگر ممنوعه چون نمیدم جواب اما میلرزه جیبم توی گوشیم
 از وپس کردم تنم خودمو ولباسای رسوندم لباس تعویض اتاقک به رو خودم سریع شد متوقف۳ روی ساعت وقتی

 بتونم تا کنم طی پیاده رو راه از کمی گرفتم تصمیم...بیرون زدم رستوران از کارکنان بقیه با کوتاهی خداحافظی
 .کنم مرتب سرم توی رو افکارم

 ی متوجه کسی تا بدوزمشون کردم سعی تمام مهارت با ومن شده پاره جاش چند که دوزم می کفشام به نگاهمو
 تغییرکنه؟ قراره من زندگی کشیدنا آه بااین مگه ولی هرچیزیه تراز تلخ برام که کشم می آهی,نشه بودنشون پاره

 می وزیرلب کنم می احساس رو خفیفی لرز خوره می بدنم به که وبادسرد کنم می فرو مانتوم جیب توی رو دستام
 :گم
 .سرمانخورم خداکنه-

 من مثل که پیرزنی وکنار ندازم می داخلش روسریع خودم اتوبوس ایستگاه وبادیدن دارم برمی تندتر قدمامو
 .کنم می روها سردم ودستای شینم می منتظراتوبوسِ

 :کنه می متوقفم راه بین پیرزن صدای که شم بلندمی اتوبوس بارسیدن
 بشم؟ سوار تا کنی کمک بهم شه می دخترم-
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 کنم می سعی,سرحاله هنوز ولی داره سال۷۸حدود چیزی گفت شه می شاید نیست پیر اونقدرام,کنم می نگاهش
 :شم می ونزدیکش بیام افکاربیرون ازاین

 .حتما-
 . شه سوارمی وبعد کنه می نگاه بهم خیره واو گیرم رومی دستش

 :گه می که شینم می صندلی روی ودرکنارش شم سوارمی حرکتش ازاین گیج
 دخترم؟ چیه اسمت-

 :دادم نمی رو جوابش اگر بود ادبی بی ولی بزنم حرف خواد نمی دلم
 .اسممه...لیانا-

 :کنه می متعجبم که شینه می لباش روی عمیقی لبخند
 .زیبایی اینهمه که خودت مثل درست دخترم داری وخوشکلی ناز اسم خیلی-

 می دردم چه به ولی دارم خاصی زیبایی من بودن معتقد که بودم شنیده اطرافیانم از رو جمله این کرات به حال تابه
 .رستورانها توی کردم می وگارسونی زدم می وپا دست پولی وبی فقر توی باید تاآخرعمر وقتی خورد

 .دارید لطف من به شما ممنونم-
 دخترم؟ چندسالته-
 :نیست ام گریزی وراه بشم کالم هم پیرزن بااین باید امروز انگار نه
 . سالمه۲۱-
 چقدره؟ تحصیالتت-
 :ندازه می باال هاشو وشونه زنه می لبخندی متعجبم نگاه با
 .دخترم پرسم می کنجکاوی محض خب-
 :دم می جواب ناچار به
 .دارم دیپلم-
 .دخترم باشی موفق-
 .ممنون-

 رو زندگیم اسرار نمیخواد دلم اصال بگیرم رو بعدیش سواالت جلوی تا گردونم برمی رو وسرم دم می جواب کوتاه
 .بده تغییر من توزندگی رو چیزی تونه نمی کس آخرش؟هیچ بشه چی که کنم تعریف کسی ی واسه

 :میاد پیرزن صدای باز که شم بلندمی ازجا ایستگاه اعالم با
 اینجاهاس؟ تون خونه-
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 .خدانگهدار تون بااجازه خب...اس منطقه همین توی بله-
 :زنه می ولبخند میده تکون سری

 .وپناهت پشت خدا برو...دخترم کردی کمک بهم که ممنونم-
 زندگیم تمام خواست می دلش انگار بود عجیبی زن چه,شم می پیاده کرایه پرداخت از وپس دم می تکون سری

 بود؟ کنجکاوی محض فقط تمامش چرا؟یعنی اخه اما باشه باخبر وکاستم کم از تا جلوش براش روبذارم
 :ندازم می باال هامو شونه تفاوت بی
 .شد تموم دیگه بود که هرچی-

 :کنم می باز رو ودرخونه یارم می بیرون جیبم از رو کلیدم خونه به بارسیدن
 .اومدم من,مادربزرگ سالم-

 :کنه می نگاهم عینکش باالی از مادربزرگ
 .نباشی خسته اومدی خوش...من لیانای سالم-

 حد وبی خالص بامهربونیای که هست مادربزرگم الاقل ندارم پدرومادر اگر,گیره می جا لبام روی لبخندگرمی
 . پرکنه ولطیفه من واسه رو همه جای ومرزش

 :بوسم می اشو گونه
 .باشه قبول-

 :ذاره می هال کنار کمد وروی بنده می بزرگشو قرآن
 .بخوری کیک با تا ریزم می چایی لیوان یه برات منم کنی عوض لباساتو تا دخترم ممنونم-

 ازاتاقم راحتیم وشلوار بلوز وباپوشیدن یارم می بیرون رو لباسام وسریع رم می اتاقم سمت وبه دم می تکون سری
 :شینم می مادربزرگ وکنار شم می خارج مجدد

 پختی؟ چی ناهار مادربزرگ-
 .ساالد با دخترم پلو عدس-

 :پرسه می هرروزش معمول طبق که زنم می لبخندی
 زدی؟ حرف کردی؟باکیا چیکارا امروز...کن تعریف خب-

 :دم می وجواب کنم می مزه مزه رو چاییم
 ...اما گذشت دیگه روزای مثل امروزم نیفتاد خاصی اتفاق راستش-

 :گه ومی میده باال ابروهاشو مادربزرگ که ذارم می دهنم توی کیک ای تکه
 چی؟؟؟ اما-
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 :ذارم می پام جلوی میز روی رو چایی لیوان
 نه ومنم بشه اتوبوس سوار تا خواست کمک ازم شدم رو روبه پیرزنی بایه برگشتن موقع اتوبوس ایستگاه توی-

 محض فقط که گفت بهم دید رو معترضم نگاه ام وقتی پرسید ازم سوال چندتا نشستیم کنارهم بعد نگفتم
 .وبس پرسیده کنجکاوی
 :گفت ودرآخر کرد گوش حرفام به دقت با مادربزرگ

 مواظب باشن دنبالت خیلیا ممکنه خاصت زیبایی خاطر وبه هستی وامروزی بالغ دختر یه تودیگه دخترم ببین-
 هم اش خانواده از حتی مهمتره زندگیش توی ازهرچیزی دختر یه آبروی که بدون اینو وهمیشه باش اطرافت
 باهات قصد بدون آدما از بعضی شاید کنی می رفتار چطوری یا زنی می حرف باکیا که باشه حواست پس,مهمتر
 خیلی تو باش داشته خودتو هوای همیشه که اینه من حرف ی همه نیستن طوری این هم همه اما زنن می حرف

 وخیالم کنی محافظت ازخودت خوبی به تونی می که دارم اطمینان من پس داری هم قوی ی واراده محکمی
 .راحته
 :گذارم می اش شونه روی رو وسرم شم می خم حرفاش شدن باتموم

 هم هرچیزی کنه دار لکه آبرومو که کنم نمی کاری هرگز که باش مطمئن,مادربزرگ داری اعتماد بهم که ممنونم-
 ودلت نیستی بدخواهم تو که دونم می واینم دونم می مادرم مثل وتورو ذارم می درمیون باهات بیفته اتفاق برام که

 .بشه حفظ پاکیم میخواد
 ی شونه رو از سرمو شه می باعث لطیفه صدای که کشم می عمیقی نفس ومن بوسه می رو موهام روی آروم

 :بردارم مادربزرگ
 .مادربزرگ ها شه می حسودیم منم وای وای-

 :بوسه می رو لطیفه های وگونه شه ازجابلندمی قشنگش لبخند با مادربزرگ
 .کنه نمی حسادت خواهرش به وقت هیچ خوب دختر یه-

 :زنه می لبخندی لطیفه
 .کردم شوخی دونم می-

 :خنده می ره می آشپزخونه سمت به که درحالی مادربزرگ
 .بخوریم ناهار بیاید...دختر تو ازدست-

 :میاد جلو لطیفه
 ابجی؟ خوبی-
 .خانم خوشکل خوبم-



 

 

9 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 :گیره می ودستمو شینه می صورتش روی عمیقی لبخند
 .لیانا کنن می حسادت تو به من همکالسیای تمام نیستم که ترازتو خوشکل-

 :گه می ومادربزرگ شینیم می سرمیز وباهم شم می آشپزخونه وارد حرف وبدون بوسم می دستشو
 میاید؟ باهام کدومتون,زهرا بهشت رم می عصری من-
 :دم می جواب ای خسته لحن با
 . نمیام من-

 :ده می جواب بعدازمن همیشه مثل لطیفه
 .کن صدام میری داری هرموقع مادربزرگ میام منکه-

 :پرسه می من وروبه میده تکون سرشو مادربزرگ
 دخترم؟ نمیای توچرا-
 .بخوابم خواد می دلم مادربزرگ ام خسته-
 . باشه-

 . بشن حاضر زهرا بهشت به رفتن برای که میرن ولطیفه مادربزرگ شورم می ظرفارو ناهار از بعد
 .ریم می داریم ما دخترم-

 :گم می کنمودرجوابش می خشک میز روی کوچولوی ی حوله با دستامو
 .باشید مواظب مادربزرگ باشه-
 .خدانگهدار...دخترم حتما-

 ظلمی خاطر به ببخشم پدرمو تونم نمی وقت هیچ,کشم می دراز تختم وروی رسونم می اتاقم روبه خودم بارفتنشون
 االن کرد نمی کارو اون اگر چون کنم نمی حاللش هم وقت وهیچ کرده وزندگیمون ومادرم ولطیفه من درحق که

 .بود بهترازاالنمون خیلی ماهم وضع شاید
 .بخوابم که کنم می سعی افکارم به توجه وبدون بندم رومی چشمام

*** 
 که کنه می ام متوجه شده چیره براتاق که وتاریکی کنم روبازمی چشمام خوره می اتاقم در به که تقی تق باصدای

 .خوابیدم وخیلی شده شب دیگه
 می بلندی ی خمیازه با که کنه می نگاهم منتظر لطیفه,کنم می وبازش رم می دراتاق سمت وبه شم بلندمی ازجا
 :گم
 شده؟ چی-
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 .دیگه بسه خوابیدی خیلی بگم بهت گفت بعدم تابخوریم برامون کرده شیرگرم مادربزرگ بیا-
 : کشیدم ام آشفته موهای به دستی

 .یام می بزنم آب صورتمو منم برو تو باشه-
 گرفت شیررو لیوان مادربزرگ که پیششون رفتم صورتم ازشستن وپس اتاق داخل برگشتم ومنم دورشد ازم لطیفه
 :سمتم

 .برات خوبه کردم شیرین باعسل بخور تهشم تا بگیر-
 :کنارلطیفه ونشستم دادم تکون سری

 بود؟ چطور زهرا بهشت-
 :مادربزرگ

 بذاره اش خونه رواز پاش نمیده اجازه کس هیچ به سرد هوای چون بود خلوت که تفاوت بااین  همیشه مثل-
 .بیرون
 :گفت مادربزرگ حرف ی ودرادامه کرد ای عطسه لطیفه

 .سرماخوردم گمونم منم مادربزرگه با حق-
 :گفت داشت برمی جلوم از رو شیرم خالی لیوان که درحالی مادربزرگ

 واست؟ بریزم خوری می دیگه-
 .ممنون نه-
 .باشید مواظب باید بیشتر اید ازخونه بیرون که شماهم سرده بخریم پالتو هردوتون برای باید-

 :کوبید بهم رو دستاش باخوشحالی لطیفه
 مادربزرگ؟ میگی راست-
 .عزیزم آره-

 :گفتم مادربزرگ روبه ولی زدم لبخندی
 .خریم می ریم می دادن حقوق بهم هرموقع من دار نگه رو پولت تو مادربزرگ-

 :کرد اخمی مادربزرگ
 .بزنی رو حرفا این اگر ها شم می ناراحت, که نداره تو منو پول واه-
 :روگرفت دستم لطیفه که کردم قبول ناچار به
 .کنیم نگاه فیلم باهم بریم بیا-
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 مورد فیلم ولطیفه نشستیم تلویزیون روی روبه وباهم ازجابلندشدم نشکنم رو دلش که این برای ولی نداشتم حوصله
 : نشست ودرکنارم گذاشت رو بودیم دیده بارها که رو اش عالقه

 ابجی؟-
 جانم؟-
 دارن؟ حقیقت ها فیلم این تو نظر به-
 انسانی هر باالخره باشن داشته هم حقیقت میتونن ولی هستن آدما ما ذهن ی ساخته بیشترشون البته شاید خب-
 .نیست جزاین چیزی هاس ونشیب فراز پراز هم ودنیا خودش برای داره زندگی یه
 کنه؟ ازدواج پولدارتره ازاو خیلی یا اربابشه که پسری یه با خدمتکاره که دختری یه که شه می چطوری یعنی-

 قشنگش بالبخند لطیفه ودرپاسخ شینه می درکنارمون مادربزرگ که زنم می محوی لبخند اش بچگانه افکار ازاین
 :گه می
 اون برای هم رو جونش حتی حاضره داره ودوستش یاد می خوشش یکی از یکی وقتی عزیزم عشقه جادوی این-

 برای باشه واقعی عاشق هرکس تر پایین یا باالتره ازش یانه داره پول که نیست مهم واسش دیگه بده شخص
 .کنه می تالش جونش پای تا اش معشوقه داشتن
 بود ممکن واقعا یعنی,بودم رفته فرو فکر به ومنم بود گذاشته مادربزرگ حرفای پی در را حواسش تمام لطیفه

 ؟ بدی هم رو جونت حتی ات معشوقه به رسیدن خاطر به و بشی عاشق چیزی؟اینکه همچین
 سوالی دیگه لطیفه گرفتم تمسخر به رو حرفاش که نکنه خیال مادربزرگ تا نزدم حرفی ولی بود باورم دوراز کمی
 :گفتم که شد فیلمش ی ادامه دیدن ومشغول نکرد

 کنم؟ درست شام مادربزرگ-
 :گفت کرد می نوازش رو لطیفه موهای که درحالی مادربزرگ

 .ممنون...کن درست ماکارانی عزیزم آره-
 .شدم آشپزخونه وارد شام کردن درست وبرای زدم بهش لبخندی

 
*** 

 : کردم روتنم لباسامو عجله با ساعت های عقربه بادیدن
 .دیره دیره خدا وای-

 می ام مواخذه بدجور رستوران صاحب حتما اینبار که ومطمئنم کردم دیرمی که بود بار چندمین واین بود شده دیرم
 .بکشم زجر مجبورم اینجوری که کنم گریه خواست می دلم,کرد



 

 

12 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 کردم می رو کارام تند تند ومن رسید می گوش به آشپزخونه از بیدارشده تازه بود مشخص که مادربزرگ صدای
 .بندازم ساعت به نگاهی کردم نمی فرصت واصال

 :ایستاد جلوم مادربزرگ که شدم خارج ازاتاق حاضرشدن از پس
 .بخور صبحونه بیا-
 .خورم می چیزی یه اونجا شده دیرم ندارم فرصت اصال مادربزرگ وااای-
 ...اما-

 :گفتم کردم می پام رو کفشام که ودرحالی کردم قطع رو حرفش سریع
 .شه بدمی برام خیلی بشه ازاینم دیرتر اگر مادربزرگ نده گیر توروخدا-

 ایستگاه به بارسیدن اما دویدن به کردم وشروع بیرون کردم پرت خونه از رو خودم کوتاهی خداحافظی با سپس
 پوالی دیدن وبا بردم مانتوم جیب توی رو ودستم فرستادم لعنتی بدم شانس به بابغض,رفته اتوبوس که شدم متوجه

 :کردم زمزمه جیبم توی
 .نیست ای چاره میرم آژانس با رو امروز یه-

 .دادم وآدرس نشستم سریع,دادم روتکون دستم آژانسی ماشین وبرای ایستادم سرخیابان
 :گرفت رو بازوم بادیدنم رستوران کارکنان از یکی مجد خانم که شدم رستوران ووارد دادم رو پول مقصد به بارسیدن

 اومدی وقتی وگفت شد عصبانی شدت به نیستی دید وقتی بازدید بود اومده رئیس,کردی دیر بازم توکه دختر وای-
 .اتاقش بری
 :پرید پیش از بیش ورنگم گرفت رعشه بدنم تمام

 بود؟ عصبانی خیلی-
 .خیلی-
 : زدم در بر ای وتقه رفتم رئیس اتاق سمت به لرزونم پاهای با منم رفت که مجد وخانم دادم تکون سری ناچار به
 .بفرمایید-

 خشم پراز درنگاه خورد گره ونگاهم شد باز باتیکی در که پایین وکشیدم گذاشتم گیره دست روی رو سردم دست
 :رئیس

 .محمدی...جناب سالم...س-
 آقای کشیدن داد صدای که شد خارج دهنم از کندن جون هزار به هم چندکلمه وهمین بود اومده بند زبونم

 :نشوند براندامم لرزه دیگه بار محمدی
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 ی دفعه من بهتون؟مگه میدم تذکر ومن کنید می دیر که باره چندمین این مولوی خانم علیکی چه سالاامی چه-
 بودم؟ یانگفته بودم کنم؟گفته می اخراجتون سرکار بیاید دیر بار اگراین که نگفتم بهتون پیش
 :گفتم وباعجز کردم تر روبازبونم خشکم لبای

 این...عصبانی وشمارو نکنم دیر که مواظبم خیلی من وگرنه موندم خواب خب نیست که خودم دست بخدا ببخشید-
 .کنم می دیر که باشه آخری دفعه میدم قول بگیرید نادیده هم رو بار

 :بلندشد میزش پشت از شدت به محمدی آقای
 .برید ازاینجا االن همین بهتره...شما حرفای این به بدم گوش نیست قرار دیگه منم دادی زیاد ها قول ازاین تااالن-
 :کردم نگاهش حیرت با
 ...من...یعنی..یعنی-

 :کنه می کامل درهمش اخمهای با رو حرفم ی ادامه
 .اخراااجید شما مولوی خانم بله بله-

 می شدت به رو گلوم که سهمگینی بابغض...مغزم توی شه می اکو" اخراجید" ی وکلمه چرخه می سرم دور اتاق
 : گیرم می رو اشکام ریزش جلوی فشاره

 .دیگه یکبار فقط...بدید دیگه فرصت یه توروخدا-
 .زودتر برید وازاینجا بگیرید دارید طلب که رو پولی ی بقیه حسابداری واز برید لطفا...نیست فرصتی تمومه دیگه نه-

 شدم اخراج که شه نمی باورم...بیرون یام می اتاقش از وبغض غم از کوهی با ومن کنه می طرفم به رو پشتش
 کنم؟ پیدا کجا از کار وحاال

 :شه سبزمی راهم جلوی مجدد مجد خانم که رم می حسابداری سمت به
 مولوی؟ خانم شد چی-
 :کنم می روصاف صدام سختی به
 .کرد اخراجم-

 :کرد نگاهم بود ترحم پراز حاال که چشمانی وبا خورد ای یکه
 کنی؟ می چیکار حاال-

 :زنم می پوزخندی
 باز بیدارشدم دیر که چیه من گناه مگه گم می بهش دارم هرچی بگه تونه زورمی اوئه بکنم؟رئیس تونم چیکارمی-

 عزیزم؟ نداری کاری خب...نیست مهم کنه اخراج بذار خیال بی دادم تذکرت بار چندین تااالن گه می
 :کنه می بغلم متاثر سالشه۳۵ حدود که مجد خانم
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 .باش خودتم مواظب باشی موفق که انشااهلل عزیزم نه-
 .همینجور توام ممنونم-

 جلوی ودیگه شم می خارج رستوران واز گیرم می رو پولم ی مانده باقی حسابداری به وبارسیدن شم می جدا ازش
 :کنم می بلند اسمون به رو  وسرم کنم می فرو جیبم تو رو دستام...گیرم نمی رو اشکام ریزش

 خیالتم وعین چاره بی سرمنه رو کنی می آوار وبدبختی مشکل خروار خروار دفعه وهر نشستی باال اون خوب خدایا-
 کنی؟ حال خوای می همش که میده حال من بدبختی دیدن کجای برم قربونت آخه...ها نیست
 شم می ومنتظر کنم می کج اتوبوس ایستگاه سمت رو راهم اطرافم مردم ی خیره نگاه به توجه وبی کشم می آهی

 .شم خالی کمی شاید تا روبگم دردودالم وبراش مادرم پیش برم وباید کرده رو زهرا بهشت هوای دلم, برسه تا
 هی وباید داره فرق هراتوبوس های ایستگاه چون کردم عوض ماشین متوالی دفعه چند زهرا بهشت به تارسیدن

 . شم می ووارد خرم می گلی شاخه...کنی عوض ماشین
 آرامگاه مادرم که رم می ای قطعه سمت وبه دارم برمی گام قبور بین...اس ترازهمیشه خلوت اینجا بامادربزرگه حق
 سنگ کنار گلدان توی رو وگل زنم می زانو زمین کثیفی به توجه وبی شه می خم زانوهام قبرش به وبارسیدن داره

 .ذارم می قبرش
 کمی الاقل اینه خوبیش ولی یاد نمی بیرون مادرم از صدایی ولی گم می دردام واز زنم می حرف متوالی ساعتی نیم

 .شم می سبک
 :شم بلندمی سرقبر از غصه پراز دلی وبا کشم می عمیقی نفس

 .خداحافظ زنم سرمی بهت دوباره...مامانی برم دیگه من-
*** 

 :شد ونزدیکم اومد بیرون کناریمون همسایه ی خونه از لطیفه من با همزمان که کردم باز رو خونه در
 برگشتی؟ زود چرااینقدر,آبجی سالم-

 :میداد نشون رو ظهر(۱:۳0) که انداختم ام مچی ساعت به نگاهی
 بودی؟ توکجا...شد زودتموم کارم-

 .نگفتم چیزی همین واسه بفهمه کسی نمیخواستم فعال
 مادربزرگ از منم یادبدم رو سوال چندتا بهش شون خونه برم خواست ازم میترا شدم تعطیل هست ساعتی نیم منم-

 .ورفتم گرفتم اجازه
 .باشه اوهوم-

 :سیدم*ـو*روبــ ودستش مادربزرگ به دادم سالم لطیفه از زودتر ومن شدیم وارد باهم
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 مادربزرگ؟ خوبی-
 .خونه برگشتی زودم آخه نیست خوش شده؟حالت چی پریده توخوبی؟رنگت دخترعزیزم خوبم-

 :گفتم بود کرده پیدا گلوم به رو راهش دوباره که بغضی با ومن خورد می چرخ صورتم توی مدام نگرانش نگاه
 .کرد اخراجم مادربزرگ-

 :شش*و*غــ*توآ وکشیدم اومد خودش به سریع ولی خورد ای یکه مادربزرگ
 .نکردی کاربدی عزیزم؟توکه چرا-

 :گذاشتم اش شونه روی رو سرم
 بشه تکرار واگر باره آخرین بار این گفت هم دفعه اون,بهم داده تذکر هردفعه سرکارو رفتم دیر بار چندین تااالن-

 .موندم خواب بازم امروز ولی بودم مواظب خیلی منم اخراجی
 :دودستاش بین روگرفت وصورتم کرد جدام ازخودش مادربزرگ که چشمام توی بود شده حلقه اشک

 نباش ناامید...دیگری در گشاید رحمت ز دری ببندد زحکمت گر خدا گفتن قدیم از...بزرگه خدا نخور غصه عزیزم-
 .خدا رحمت از

 وچرامن بشکنه بغضم بازهم دادم اجازه خلوتم وتوی اتاقم به رسوندم رو خودم کشون وکشون دادم تکون سری
 بودم؟؟؟ بدبخت اینهمه

 وبه پایین شدم پرت پرتگاه یه باالی از کردم می حس بود حال بی وتنم افتادم تختم روی لباس تعویض بعداز
 کردم؟چطوری کارمی چی باید حاال...فشارمیده ومحکم گرفته رو گلوم کسی کردم می حس که داشتم بغض حدی
 کنم؟ پیدا کار دوباره

 می عالیه تحصیالت همه چون نبود که نبود ولی کارگشتم دنبال کلی رستوران توی بشم وارد که این از قبل
 خورد نمی من درد به که اینم بودن معاون یا منشی دنبال بیشتر چون بذارنم جایی بخوان که نداشتم ومنم خواستن

. 
 کنار رو وکیک چایی وسینی شد وارد مادربزرگ بعد ودقایقی بلندشد اتاقم در صدای که زدم وغلتی کشیدم آهی

 :کنارم ونشست گذاشت میز روی تختم
 .شه می درست که روشنه دلم من ها نخوری غصه دخترم-
 من,نشد که نشد پیدا اما گشتم کار دنبال چقدر رستوران توی کار از قبل ندیدی مادربزرگ؟مگه چطوری آخه-

 خرج تونستم می الاقل نبود زیاد پولش که ام وهرچی کنم کارمی رستوران این توی دارم که ساله۳ به نزدیک
 رم می گیربیارم؟هرجام کار کجا از باز یهویی اخراج وبااین حاال ولی دربیارم رو خریدن غذایی ومواد لطیفه تحصیل

 .چقدره تحصیالتت میگن بهم
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 :گفت غصه وبا انداخت زیر به رو سرش مادربزرگ که کشیدم پوفی

 خرج برامون و سیرکنی ماهارو باشی تومجبور که نبود وضعمون این االن بودم کرده تربیت درست رو پسرم اگر-
 .کنی

 :گرفتم دستم روتوی ودستش تختم توی نشستم
 دست نیست تو دست دیگه بوده همینجور وسرنوشتمون خدا آخه؟خواست داشته ارتباطی چه تو به,من برم قربونت-

 .نیستیم مقصر ما از کدوم هیچ نیست منم
 : کرد پاک چشماش ی گوشه بوداز سُرخورده که اشکی مادربزرگ

 .مادر بشم توولطیفه ی شرمنده عمری آخر باید که کردم خدا درگاه به گناهی چه فهمم نمی واقعا-
 خودت توروخدا مادربزرگ کردی کمک بهمون کلی نداریم؟هنوزم پول ما که توئه تقصیر چیه؟مگه حرفا این-

 .نده روعذاب
 رو؟ من کنی می حالل دخترم-
 برای ومجبوری شدی اونور اینور ی آواره سنت کهولت بااین که بخوام حاللیت ازت باید من نکردی کاری توکه-

 .بکشی زحمت ولطیفه من
 :کرد س*و*ب رو موهام

 .من لیانای دارم دوستت خیلی-
 :سیدم*ـو*بــ بود زمونه سختیای اثر که رو چروکش پراز ی گونه

 .کنارمونی ازاینکه دلگرمم وخیلی دارم دوستت منم-
 راه کمی بلکه تا خوردم رو وچاییم کشیدم آه روز طول در بار هزارمین برای ومن رفت بیرون اتاق از مادربزرگ

 ...بازبشه نفسم
*** 
 دلم توی ولی بود ضعیف هرچند رسید می گوشم به اطراف بلندگوهای از اذان صدای,کردم روباز وچشمام زدم غلتی

 وبا کردم وپهن برداشتم رو مادرم ی سجاده کناراتاقم کمد واز گرفتم وضو سریع,بلندشدم جام واز تابید نوری یه
 هام گونه روی ازدیگری پس یکی واشک شد تحریک گلوم همیشگی بغض دماغم در مادرم عطر بوی پیچیدن

 هرسختی به رو ام گریه آروم هق هق,خواستم کمک ازخدا وجودم وباتمام نماز به ایستادم غم پراز وبادلی شد جاری
 ...کنم بیشتر ازاین رو غمشون که خواست نمی دلم اصال چون بشنون مادربزرگ یا لطیفه مبادا تا کردم مهار بود
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 بادیدنم مادربزرگ...شدم خارج وازاتاق کردم پاک اشکامم کشیدم که وباآهی کردم جمع رو سجاده نماز ازاتمام پس
 :سمتم گرفت رو آبمیوه ولیوان زد لبخندی

 .بخدا نمونده روت به رنگ بخور اینو دخترم-
 :گفت که نشستم مادربزرگ کنار,داد انرژی بهم وانگاری بود خوشمزه خیلی هم والحق بود انار آب
 چیه؟ تصمیمت-

 :کشیدم پوفی
 .بشم موفق نکنم فکر اما شه می خوب خیلی که کنم پیدا کار بتونم اگر دونم نمی واهلل-

 :روگرفت دستم مادربزرگ
 .ذاره نمی تنهات وخدا شی می موفق که مطمئنم روبکن وتالشت نکن فراموش رو خدا تو-

 :کردم زمزمه بابغض
 مادربزرگ؟ گرفت ازم رو مادرم چرا پس-

 :گرفت شش*و*غــ*درآ رو وسرم کشید آهی مادربزرگ
 دخالتی تونیم نمی وما خداست دست به تماماً که داریم وقسمتی سرنوشت خودمون برای ما از هرکدوم عزیزم-

 دونی؟ می که اینو خدا خواست توی بکنیم
 :سید*ـو*روبــ موهام روی که دادم تکون رو سرم

 می باید من که بود مرگ به اگر وگرنه بره خدا رحمت به سن این توی که بوده این مادرتم سرنوشت پس خب-
 ولی بمونم من که بوده این وصالحش خداست دست وزندگی مرگ خب ولی بیشتره خیلی ازمادرت سنم چون مُردم

 .نه مادرت
 :برداشت چشماش روی رواز عینکش مادربزرگ که نشستم صاف

 مواظب,سخته خیلی الهی غضب چون نکن ناشکری واصال بذار احترام وصالحش خدا خواست به وهمیشه همیشه-
 که اونایی خصوصا داره دوست رو هاش بنده خدا باشه یادت میاد سرت بدتر چون رونگی کفرش وقت هیچ باش

 .رو کشیدن زجر بیشتر
 :گفتم سیدم*ـو*بــ می رو مادربزرگ دست پشت که ودرحالی کردم ارامش احساس واقعا حرفا بااین

 .دارم توروکنارم که خوشحالم,مادربزرگ ممنونم-
 .عزیزدلم جور همین منم-

*** 
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 اخم من وبادیدن اومد ترس با لطیفه که کوبیدمش بهم متشنج وبااعصابی شدم وارد,کردم باز رو خونه در خسته
 :کرد

 خبرته؟ چه...ترسیدم-
 .ام عصبی خیلی االن که اتاقت تو وبرو نزن حرف اصال لطیفه-

 اتاقش وبه کرد روبهم پشتش بود شده درهم دوبرابر حاال که بااخمایی ای دیگه حرف بدون دید رو حالم که لطیفه
 .رفتم اتاقم سمت وبه دادم سالمی زیرلب وتنها دیدم قرآن خوندن درحال رو مادربزرگ که رفتم داخل, رفت
 تماماً مدت این وتوی بودم شده اخراج رستوران از که بود روزی امروزششمین,کوبیدم تخت روی محکم رو کیفم
 که نبود کاری هیچ ولی بودم کرده رو زیرو رو شغل به ومربوط ها نیازمندی های روزنامه وتمام گشتم می کار دنبال

 خیابونی دختر یه بیشتر که بودن فطرت وپست نامرد قدر این هاش رئیس که هاشم وبعضی باشه من مناسب
 .کارمند یه نه میخواستن

 دونن ومی کنن می درک رو من ولطیفه مادربزرگ که خوبه, انداختم تخت روی رو وخودم زدم ای خسته پوزخند
 ...تنهایی به دارم نیاز االن
 می تماس کارتون اگهی برای ببخشید"وگفتم زدم زنگ که ازبس شدم خسته بکنم کارباید چی دیگه دونم نمی
 ..."گیرم
 ...پوف

 غرورم سرکارم؟ولی به برگردم که بخوام ازش خواهی معذرت وبایه رستوران صاحب پیش برگردم بهترنبود
 .پیشش برگردم که کرد نمی قبول باز هم عذرخواهی با اگر شدم می له چی؟واقعا

 کردم فکر,ایستادم زیردوش فقط ساعت نیم وحدود انداختم حمام توی رو خودم,شدم بلند جا واز کشیدم آهی
 .هیچی به هیچی آخرش ولی کردم وفکر وفکرکردم

 می صدام ناهار واسه که لطیفه ودرجواب انداختم تخت روی رو خودم موهام کردن وخشک لباسام پوشیدن بعداز
 ببینم بعداً تا کنم استراحت کمی کردم وسعی کشیدم سرم روی رو پتوم, کردم اکتفا"ندارم میل"گفتن به تنها کرد
 .بکنم تونم کارمی چی

 
*** 

 .بلندشو لیانا...لیانا-
 :گفتم وبااخم دادم ام خسته تن به وقوسی قش

 خبرته؟ لطیفه؟چه چیه-
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 :گفت کنه سرکوب رو هیجانش کرد می وسعی زد می نفس نفس که درحالی لطیفه
 .بلندشو لیانا داره کار باتو وپولداره متشخص خیلی که اومده پیرزنی یه-

 :وگفتم باالرفت داشت راه که اونجایی تا ابروهام
 ی؟___چ-
 .نکردی معطلش بیشترازاین تا بلندشو...توهستن ومنتظر مادربزرگ پیش نشسته بیرون میگم جدی دارم-

 :گفتم پریدم می جا از ترقه مثل که درحالی
 داره؟ چیکار بامن نگفت-

 :داد پاسخ کرد می انتخاب رو تربود ورسمی تر مجلسی ازبقیه که خوبم های لباس کمدم از که درحالی لطیفه
 .نیاد خوشش شاید نکنیم اصرار گفت بهم مادربزرگم نگفت نه-

 به ورو بستم سرم باالی محکم رو وموهام زدم کِرم ودستام صورت وبه کردم تن رو لطیفه انتخابی لباسای سریع
 :گفتم لطیفه

 شدم؟ چطور-
 :زد چشمکی لطیفه

 .عزیزم عالی-
 از رو زدنشون حرف صدای,شدم خارج ازاتاقم لطیفه از وزودتر کردم جمع رو خودم زود ولی بود گرفته ام خنده

 : شدم هال وارد گفتم می اهلل بسم زیرلب که درحالی,فهمیدم فاصله همون
 .بخیر عصرتون...سالم-

 :گفت عمیقی بالبخند برده لذت حسابی پیرزن بااین صحبتی هم از بود مشخص که مادربزرگ
 .داره کار باهات خانوم این جان لیانا بیااینجا-

 .کردم می روحس بود برگرفته در رو هال تمام دارش عطرمارک بوی فاصله ازهمون بودولی بهم پشتش پیرزن
 

 !بودن من منتظر
 خم که کرد اشاره وبهم کرد اخمی حالتم دیدن با مادربزرگ که شد گشاد حیرت فرط از چشمام وبادیدنش رفتم جلو

 :سیدم*ـو*روبــ ودستش شدم
 .خانوم سالم-

 :سید*ـو*بــ رو پیشونیم گرمی وبالبخند آورد باال رو نگاهش
 .بشین بیااینجا...بینمت می مجدد که خوشحالم...دخترم سالم-
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 :گفت باتعجب مادربزرگ
 مجدد؟-

 : کردم کوتاهی ی سرفه
 .بشه اتوبوس سوار که کردم کمک بهش پیش روز چند گفتم بهتون که هست خانومی همون ایشون مادربزرگ-

 :بازشد ازهم واخماش کرد فکر کمی مادربزرگ
 .اومد یادم آهان-

 :کرد اشاره کنارش به پیرزن
 .بشین بیااینجا-

 :گفت بالبخندی مادربزرگ که ونشستم دادم تکون سری
 .وبیارم بریزم چایی چندتایی برم من باشید راحت شما-

 رو بحث خودش تا شدم منتظر درسکوت کردم می روحس نگاهش سنگینی که درحالی مادربزرگ رفتن از پس
 چندروز که پیرزنی باشه؟؟؟اونم داشته کار چی بامن تونه می پیرزن یه که داشتم استرس شدت به ولی کنه شروع
 .غریبش عجیب سواالی وبااون بودم کرده مالقاتش پیش

 .خوشکلی حد از بیش-
 :زدم ـمرنگی*کــ لبخند کشیدم می نفس سختی به که درحالی,اومدم خودم به
 .دارید لطف مرسی-

 توی من کردن کار ماه یک حقوق اندازه به بود کرده تنش که کتی فقط بندم می وشرط زد گره درهم رو دستاش
 ...بود رستوران اون

 .دارم خوب پیشنهاد یه برات-
 :رفت درهم کمی صورتم

 پیشنهادی؟؟؟ چه-
 افتاد لرزش به همراهش هم من ودل لرزید می دستاش توی چایی سینی...متوقف وصحبتمون شد وارد مادربزرگ

 :کردم زمزمه ومن کرد قدردانی ازم بانگاهش که گرفتم رو سینی,بلندشدم ازجام وزود
 .پیشش بشین بگیر نکن اذیت رو خودت تو دم می انجام خودم-

 مادربزرگ جلوی رو بعدسینی کرد وتشکر برداشت که گرفتم جلوش رو وسینی شدم خم, نشست دادو تکون سری
 گذاشتم میز روی رو سینی جوری همین پس رفت نمی پایین ازگلوم هیچی االن که وخودمم برداشت واونم گرفتم

 .شدم ومنتظر نشستم قبلیم سرجای وباز
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 :گفت که نزدم حرفی ولی شدم متعجب پیش از بیش ومن خورد ته تا رو چاییش
 .کنی کار من واسه میخوام-

 تک حالتهام بادیدن که بیرون بزنه حدقه از بود نزدیک که حدی به شد گشاد مجدد وچشمام خوردم جا وجود باتمام
 : زد خندی

 دخترم؟ داشت تعجب همه این من حرف این کجای آخه-
 !!!باشم؟ بانو این دختر خورد می من به دخترم؟واقعا

 خارج ازدهانم نامربوطی حرف که کنم جمع رو حواسم کردم می سعی که ودرحالی کردم مهار رو پوزخندم سختی به
 :گفتم نشه

 کردید؟ انتخاب منو چرا کاری؟اصال چه-
 گردی؟ کارنمی دنبال تو مگه-

 پیرزن این سمت دادم روسوق نگاهم ومجدد انداختم کرد می نگاهمون خوشحالی بالبخند که مادربزرگ به نگاهی
 :وغریب عجیب

 دونید؟ می کجا از شما ولی کارم دنبال که البته-
 ؟...یا کنی می قبول بگو باش کارنداشته چیزاش این توبه حاال...شنیدم هاتون وهمسایه اطرافیان از دیگه دونم می-
 کاریه؟ چه نگفتید-
 .ومعروف بزرگ خیلی شرکت تویه مهندس یه دستیار بشی کن فکر تو-

 :بگیرم رو پوزخندم جلوی نتونستم دیگه حرف این باشنیدن
 دیپلمه من که باشن گفته بهتونم باید حتما کارم دنبال من که شنیدید ما های همسایه از وقتی محترم خانوم-

 ندارم ای وعالیه خاص مدرک من که گفتم خوردم بهتون اتوبوس توی که روزی اون که یادمه وخودمم هستم
 ازعهده چطوری دونم نمی ازش هیچی وقتی ولی بشم شرکت منشی که داشتم ام دیگه پیشنهاد چندین که وگرنه

 بربیام؟ اش
 ...منم وپوزخند شد ترمی عمیق لبخندش هرلحظه,داد می گوش بهم دقت به
 عجولی؟ همه چرااین من به بسپار رو کارا ی بقیه قبوله بگو فقط تو دخترم-
 نه؟ گرفتید تمسخر به رو من واقعا شما-
 باشم؟ مردم گذاشتن وسرکار شوخی دنبال که خوره می من سن به واقعا اخه؟یعنی حرفیه چه این-

 گلویی که کردم نگاه مادربزرگ به حوصله بی همین برای بودم شده وگیج افتاده دوران به سرم دیگه کردم حس
 :وگفت کرد صاف
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 ی وواسه هستید کی شما دونیم نمی مااصال که این خصوصا بود منتظره غیر کمی شما پیشنهاد راستش خانوم-
 لیانا همینم ی واسه کرد اعتماد کسی به شه نمی زمونه این توی که دونید می دید کارمی پیشنهاد لیانا به چی

 .وسط این موندیم گیج وما دید نمی توضیحی که شمام کنه نمی قبول سریعاً
 :گفت وجدی داد تکون رو خودش کمی پیرزن

 شون یکی که داشتم پسر تا۲و کنه می زندگی شهر دراین که افرادی پولدارترین از یکی هستم(فر سلیمان چیترا)-
 اداره رو بزرگی شرکت,داره سن سال۳0 حدود االن که دارم نوه یه دادم ازدستش که پسرم وازاین دادم ازدست رو

 کارخسته از خودشون گاهی ورفتن اومدن زیادی دستیارهای تااالن, ومعروف مهمه خیلی ایران توی که کنه می
 می دیگه ی دوهفته تا کنه کارمی داره که دستیاری این االنم,کرده اخراجشون ام نوه ام وگاهی دادن واستعفا شدن
 از شدت به کنن کارمی شرکت این توی که آدمایی تمام,کارکنه نیست قادر ودیگه اس حامله چون بره خواد

 دلم به لیانا منم گذره می وخوب مرفه شون زندگی که طوری به باالس خیلی ودرآمدشونم هستن راضی کارشون
 گرفتم تصمیم من نکنید اعتماد خودتون قول به یا بترسید ازم که نیست والزمم ندارم بدی قصد گونه وهیچ نشسته

 ی عهده به انتخاب ولی کنه پیدا نجات خراب وضع ازاین که کنم وکمکش پرکنه رو دستیار اون جای لیانا که
 رد رو شانسش دیگه که نه اگرم کنم می وکمکش دم می انجام رو کارا تمام خودم من کنه قبول بخواد اگر خودشه

 رد با که یااین کنی قبولش که خودته دست زنه می تو درخونه بار یک فقط شترخوشبختی معروف قول وبه کرده
 .بزنی وپا دست بدبختیت توی کردنش

 روی از که ولبخندی رویی گشاده با مادربزرگ,کرد سکوت که بودم وجاخورده بودم کرده هنگ حرفاش از شدت به
 :گفت بود وخوشحالیش رضایت

 هم رو امروزی خراب ی وجامعه هستید دار تجربه ماشااهلل که خودتون چیتراخانم نشید ناراحت ما حرفای از لطفا-
 وهم داره خوشکلی هم که لیانا مثل دختر یه واسه اونم کنی اعتماد که دونیدسخته می,شناسید می ولیانا من از بهتر

 .کنید درک هم مارو همین واسه...مجرد وهم جوونه
 : برگشت لباش روی مجدد ولبخندگرمش انداخت پاش اون روی رو پاش خانم چیترا

 پاک که هستن دخترایی هنوزم بینم می که ازاین بلکه ازتون نشدم ناراحت من هم همین واسه باشماست حق-
 که خواد می دلم,شدم مطمئن لیانا به پیش از وبیش شدم خوشحال وعفتشون حیا باشه مهم براشون,باشن وخوب

 ...باشه دوجانبه اطمینان این
 :داد ادامه که ایستادم درکنارمادربزرگ بودم شوک وتوی هنگ کامال که درحالی منم,بلندشد کردوازجاش مکث
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 که نیست اجباری هم واصال اصال,کنید فکر خوبی به پیشنهاد این به که دم می مهلت بهتون عصر فردا تا من-
 تجربه واینهمه سن بااین چون کنم اذیتش بخوام اینکه نه خوام می رو لیانا خوبی فقط من ولی کنید قبول حتماً
 .باشم داشته خبیثی نیت بتونم کنم نمی فکر

 :رفت در سمت وبه روبرداشت کیفش
 شمارو من هم که منفی اگرم,کنیم می شروع رو کارا که بود مثبت اگر زنم می زنگ نهایی جواب برای عصر فردا-

 .خداحافظ...رو من شما وهم کنم می فراموش
 می ولو مبل روی,کنم می اکتفا"باشید موفق...سالمت به" گفتن به تنها ومن کنه می اش بدرقه مادربزرگ

 تصمیمی چه باید من واالن دلم توی شده چیره ودودلی ترس,ریخته بهم افکارم وتمام گرفته درد شدت به سرم,شم
 بگیرم؟

 قبول اگر,شه رومی اون به رو این از زندگیم چون اس معجزه واقعا باشه درست چیتراخانم وحرفای کنم قبول اگر
 ؟...دردسر وپراز شلوغ شهر این توی شه می پیدا واسم کاری چه دیگه واقعا نکنم

 :داخل برگشت مادربزرگ
 یه که باشی رفتارات مواظب باید همش ومشهوره بزرگ همه این که کسی با معاشرت سخته چقدر خدا وااای-

 .نکنی صحبت بد یا نکنی خراب رو چیزی
 :شدم بلند جا از کالفه

 فردا تا وپولدار مشهور اصطالح به خانوم این که کنم کار چی من بگید حرفاس؟بیاید این وقت االن مادربزرگ-
 .خواد می رو جوابش عصر

 :انداخت باال ابرویی مادربزرگ
 .کنیم می صحبت بعد بیاره انار آب برامون لطیفه بگم بشین خبرته چه...دختر باشه-

 داد انار آب ودرخواست کرد صدا بود اتاقش توی که رو لطیفه مادربزرگ,شدم ولو سرجام مجدد,کشیدم پوفی
 :نشست روم روبه وخودش

 بدی ازدست کرده نصیبت خدا که رو بزرگی شانس نباید اصال...دخترم مونه می معجزه یه مثل این که من نظر به-
 از اصالت اصال باشه واون این واسه کردن درست دردسر یا خالف کار اهل که خوره نمی بهش اصال خانومم این
 بهش حرفاش شنیدن از تاقبل منم داری حق خب جایزه؟البته واقعا بهش شک وقت اون باره می روش سرو

 .بهش نسبت کردم پیدا اطمینان نه حاال ولی داره پلیدی نیّت که کردم می وحس بودم مشکوک
 رو یکیش,جلوم گرفت رو انار آب لیوان دوتا حاوی سینی لطیفه که بود مادربزرگ نقص بی حرفای به کامال حواسم

 :گفت لطیفه به وخطاب روبرداشت یکیش اون مادربزرگ که برداشتم
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 خوری؟ نمی خودت دخترم-
 :داد جواب گشت برمی اتاقش به که درحالی لطیفه

 .ندارم میل االن من مرسی نه-
 :گفتم رفتنش بعداز

 مادربزرگ؟ کنم قبول گی می تو یعنی-
 :زد روم به گرمی لبخند مادربزرگ

 فردا تا,کنم نمی اجباری هیچ من خوای نمی خودت اگر بازم ولی شه می نفعت به که گم می بهت قاطعانه من آره-
 ذارم می احترام ات خواسته به کامال من باشه جوابت که ام هرچی بگیر تصمیم بعدش,روبکن فکرهات خوب

 .دخترم
 :برخاست جا از مادربزرگ

 .دخترم بخیر شبت... بخوابم رم می دیگه من-
 :کردم زمزمه سختی به
 .بخیر شب-

 فکر وباید اومد نمی خوابم اصال چون کشیدم دراز مبل وروی کردم خاموش رو چراغا تمام مادربزرگ رفتن از بعد
 کردن قبول برای داشتم وحامی گاه تکیه  یه به نیاز که بود سختی نسبتاً تصمیم ولی گرفتم می تصمیم,کردم می

 ...بود نمونده خودم جز کسی اماخب درسته تصمیمم این که بده اطمینان بهم تا نکردنش یا
 !گرفتم می رو نهایی تصمیم باید خودم انگاری

 وکمی بیابیم رهایی وبدبختی فالکت ازاین تونستم می واقعا داشت حقیقت چیتراخانم وحرفای کردم می قبول اگر
 ...بچشیم رو وخوشبختی خوشی طعم هم
 کنم؟ رد یا کنم کنم؟قبول چیکار خدایا آه

 ...برد خوابم چطوری نفهمیدم که کردم قدرفکر درآخراون
*** 
 بد حالم وحسابی بود شده له انگار مبل روی خوابیدن شب از ـمرم*کــ,شدم بیدار خواب از فجیعی سردرد با صبح

 . بود
 انداختم دوش روزیر وخودم بردم پناه حمام وبه کشوندم اتاقم تا کشون روکشون وخودم شدم بلند جا از سختی به

 .بود مفید هم الحق که بکاهه ـمرم*کــ درد از گرم آب تاشاید
 :گرفت رو وبازوم اومد جلو نگرانی با بادیدنم مادربزرگ
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 شده؟ قرمز اینهمه چشمات چرا دخترم-
 :گفتم بشینم تا کشوندم می صندلی سمت روبه خودم که درحالی

 .داره درد سرم مادربزرگ نیست چیزی-
 .نیست که اجباری نکن قبول نیست راضی دلت دخترم خب کنی می فکر همه این که اینه واسه-
 صاحب,هیچی به هیچی اما کنم می تالش دارم روزه۶ که میاد؟دیدی گیرم کاری چه دیگه نکنم قبول اگر-

 . برگردم کنه قبول محاله دیگه که رستورانم
 :نشست مقابلم واو گرفتم مادربزرگ ازدست رو شیرعسل لیوان

 رو زندگیت خواد می نحو این وبه روشنیده صدات خدا شاید...کن اعتماد چیتراخانم وبه خدا به کن توکل پس-
 .بهترکنه

 روگرفته جاش امید وحاال بربست رخت ازدلم ها تردید تمام وانگاری کردم نگاه مادربزرگ امید پراز چشمای به
 :زدم محوی لبخند,بود
 .مادربزرگ کنم می قبول-

 .کشیدم نفس رو تنش عطر وجودم باتمام ومن کشید شم*و*غــ*درآ عمیقی بالبخند مادربزرگ
 :شد آشپزخونه وارد لطیفه

 شده؟ خبری-
 :مادربزرگ,گرفت ام وخنده کردم نگاه تعجبش از شده گشاد چشمای به
 کنم؟ بغل رو لیانام من که بشه خبری باید مگه دخترم نه-

 :نشست وسرمیز داد روباال ابروهاش لطیفه
 .واهلل دونم نمی-

 :گفتم من که خندیدیم ومادربزرگ من
 .خوشحالیم ومادربزرگ من که همینه برای...کنیم می سود خیلی که بیاد گیرم کارخوب یه شاید-

 :زد برقی لطیفه چشمای
 ؟؟؟.داده پیشنهاد بود وپولدار باکالس خیلی که خانومه همون نکنه-

 : بلندخندید مادربزرگ
 .کرد پنهون رو چیزی هیچ شه نمی زمونه این های بچه از واهلل-

 :زدم لبخندعمیقی
 .همونه ازطرف جان لطیفه آره-
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 :گذاشت دهنش به رو ای لقمه لطیفه
 نه؟ مگه شه می خارج تکرار ازاین زندگیمونم,پس شه می عالی-

 : بهش زدم چشمکی
 نه؟ چراکه-

 :گفت لطیفه روبه مادربزرگ
 به لیانا نذارن ممکنه نداریم کم که دشمن بشه باخبر کسی که خوام نمی فعال,ها کنه درز جایی قضیه این مبادا-

 لطیفه؟ فهمیدی...کنیم سکوت باید مون همه فعال پس بزنن رو زیرآبش قبولش از وقبل بیابه دست معجزه این
 :کرد نازک چشمی پشت لطیفه

 .کردیا محل روخبرچین من رسماً مادربزرگ نکنه درد دستت-
 :سیدم*ـو*بــ رو موهاش وروی گرفتم ش*و*غــ*رودرآ وسرش خندیدم باصدا

 .نبودی تو فقط گفت منم به که بینی می بود تذکر قصدش فقط مادربزرگ,من برم قربونت-
 :سید*ـو*بــ رو م گونه لطیفه

 .مدرسه برم باید حاضرشم برم دیگه من,آبجی باشه-
 .برو حله-

 :بلندشدم ازجا لطیفه رفتن از پس
 خوردی؟ صبحونه مادربزرگ-
 .کنی جمع رو میز تونی می دخترم آره-
 .چشم-

 چند کنم مرتبش تاکمی رفتم اتاقم وبه گذاشتم سبزی قورمه ناهار برای ها ظرف شستن از وپس کردم تمیز رو میز
 وساعتها روبگیرم سرم افکاربه هجوم جلوی خواستم می بهونه این به وشایدم بودم نکرده گردگیری که بود وقت
 ...بیاد سراغم به تردید باز که ازاین قبل تا بدم رو نهایی جواب خانم چیترا به من تا بشه وعصر بگذره زودتر
*** 

 می که ودرحالی کرد پهن رو اش سجاده مادربزرگ,بیشترشد باز من واسترس زد ضربه عصر(۶:00) روی ساعت
 :گفت نشست

 ناآرومی؟ قدر چرااین-
 کنم؟ پیدا کار کجا از من حاال شده پشیمون انگاری,مادربزرگ نزد زنگ-
 .زنه می باش صبرداشته یکم شده فراموشش پیرزنه اینکه یا اومده پیش واسشون کاری شاید نشده دیر که هنوز-
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 تلفن بین ونگاهم پروند جام از متر۳ منو تلفن زنگ صدای که شد قرآن خوندن مشغول ومادربزرگ کشیدم پوفی
 :کرد اخم مادربزرگ که شد نوسان در ومادربزرگ

 .دیگه بردار زده؟خب خشکت چرا-
 .داشتم وبرش رفتم تلفن سمت وبه فرستادم وصلواتی کشیدم عمیقی نفس

 .عصربخیر سالم-
 :کرد روآشوب دلم چیتراخانم صدای

 .چیترا منم...لیانا سالم-
 خوبید؟...دونم می بله بله-
 .بدونم رو جوابت زدم زنگ,مرسی-

 :دادم جواب برخدا توکل با وبعد کردم مکث کمی
 .چیتراخانم کنم می قبول-

 شده؟؟؟ خوشحال کردم قبول که ازاین یعنی, ترشد سرحال قبل لحظات از چیتراخانم صدای
 یکی واینکه نظم به من میدم بهت که آدرسی این به بیا۷ساعت راس صبح فردا پس کردی رو انتخاب بهترین-

 جا همه که یادبگیری ازاالن باید پس ام نوه مثل درست دم می اهمیت خیلی بره جایی موقع وبه بمونه سرقولش
 خب؟, بری ساعت راس

 .چشم بله-
 چیزا خیلی دوهفته این توی وباید داریم فرصت دوهفته هنوز بکنی کارا چی باید بگم بهت تا آدرس این به بیا فردا-
 نداری؟ کاری خب...یادبگیری رو

 :کردم زمزمه ومنگ گیج
 .وممنون خدانگهدار نه نه-
 .خدانگهدارت-

 رویادمی چی دوهفته؟باید این توی کردم می کارباید چی یعنی...شدم غرق فکر وتوی گذاشتم دستگاه روی رو تلفن
 گه؟ می زروچی همه نصفه نصفه همش چیتراخانم این چرا گرفتم؟وااای

 کردن درست ومشغول نشستم میز پشت جا همون ابی لیوان وباخوردن آشپزخونه داخل رفتم متشنج اعصابی با
 که کشم می وکشیک نشستم کنارتلفن مبل روی همش ظهر از بدم انجام مفید کار یه الاقل شام برای شدم ساالد
 .بزنه زنگ خانم چیترا
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 از هم کمی جوری واین بودم کرده ـوس*هـ بدجوری چون شدم کتلت پختن مشغول ساالد کردن درست از پس
 .شدم می راحت فکروخیاالم

 شد؟ چی-
 :برگشتم سمتش به مادربزرگ باصدای

 .بدم یاد بهت رو کارایی تا فرستم می برات که آدرسی این به بیا صبح فردا گفت هیچی...باشه قبول-
 :گفت رفت می بهم غره چشم که ودرحالی گذاشت یخچال داخل رو بودم کرده درست ساالدکه ظرف مادربزرگ

 خواد می نداری؟حتما موبایل تو وقتی بفرسته چی به رو آدرس خواد می واقعا؟آخه کجاست حواست تو دختر-
 .خونه شماره به بفرسته

 وبه رسوندم تلفن روبه خودم سریع پس بااوئه حق دیدم که این هم,مادربزرگ حرفای از بود گرفته ام خنده هم
 :زدم زنگ بود گرفته تماس باهاش چیتراخانم که ای شماره همون

 .چیتراخانم مجدد سالم-
 :شد نگران چیتراخانم صدای

 شدی؟ پشیمون دختر؟نکنه شده چی...سالم-
 .انگار کردید فراموش رو چیزی یه شما فقط نه نه آه-
 چی؟-
 بفرستید؟ چی روبه آدرس میخواید شما ندارم موبایل که من-
 کن یاداشت رو آدرس میگم خب,خودت زدی زنگ که خوبه دخترم شدم پرت حواس جدیدا منم میگیا راست وای-
 .کنی پیدا راحت بتونی فردا تا
 بگید؟,چشم-

 :گفت کردم یاداشت که رو آدرس
 .باش اینجا۷ ساعت راس,گفتما چی نره یادت-
 .خداحافظ...باشه-

 :گفتم وباخودم کردم زمزمه لب زیر رو وآدرس گذاشتم دستگاه روی رو گوشی
 .آدماس پولدارترین مخصوص که جایی...کنن می زندگی شهر ی نقطه وبهترین باالترین-

 :ایستاد جلوم مادربزرگ که کشیدم آهی
 دختر؟؟؟ کشی می آه داری اینجوری تو که شده چی باز-

 :سیدم*ـو*بــ رو ودستش زدم لبخندی
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 .نگیرن ته سربزنم ها کتلت به برم من برم قربونت هیچی-
 :خندید که زدم بهش چشمکی

 .لیانا تو ازدست-
*** 

 :گفتم آژانس روبه پالک وبادیدن گذروندم آدرس روی رواز نگاهم باردیگه
 .برید تونید می ممنون-

 همه این واقعا...کجا واین کجا مادربزرگ حقیر ی خونه من خدای,دوختم مقابلم قصر روبه نگاهم ماشین بارفتن
 وازهم متفاوتیم وقیافه صورت نظر از تنها هستیم هم مثل تماما که ماآدمایی اس؟اونم عادالنه آدما بین تفاوت
 .دارن فرق ما با ها فرسنگ انگار آدما این خب ولی آدمیم هممون درآخر ولی جداییم

 :گفت می درجوابم حتما بود اینجا مادربزرگ اگر وحاال برسم نبود قرار جا هیچ به فکرا این با
 .نکن فضولی هم وتوکارخدا دخترکفرنگو-

 :گرفتم آسمون روبه وسرم زدم پوزخندی
 فداتشم؟ خوبه...بده انجام داری دوست که هرکاری توام شم می خفه من خداجون باشه-

 کناراومدم دوربینش جلوی واز فشردمش وآروم رفتم مقابلم ویالی وتصویری بزرگ آیفون سمت وبه کشیدم پوفی
 قرار باچیتراخانم هستم لیانا" گفتن به تنها"کیه؟"پرسید که زنی ودرجواب بشم دیده خواست نمی دلم چون
 رو خوبش هوای دل ته از روم مقابل گیر زیباونفس باغ وبادیدن شدم داخل سریع شد درباز ووقتی کردم اکتفا"دارم

 می زشت واقعا دید می کسی واگر درمیاوردم بازی ندید که درسته, موندم خیره اطرافم به وباحیرت کشیدم نفس
 .رویایی باغ این کننده خیره زیبایی ازدیدن کرد می حیرت بود من جای ام هرکی خب ولی شد

 کنجکاو شدت به که این ودرثانی کنم پیدا نجات زودتر هرچه سرما این دست از تا برداشتم وبلندتر بلند رو قدمام
 .ببینم رو خونه داخل بودم

 :کرد دراز سمتم روبه دستش من وبادیدن کرد باز رو در خدمتکار درسالن به بارسیدن
 .بشید وداخل بدید من به پالتوتونو کنید لطف,هستن منتظرشما پذیرایی توی خانوم-

 :وپرسیدم شدم وارد پالتو دادن وبا دادم تکون سری
 کجاست؟ پذیرایی-
 که نحوی به بود ولذتبخش گرم العاده فوق سالن داخل هوای,رفت واو کردم تشکری که کرد همراهیم پذیرایی تا

 . نداشت حرف ومعماریش بود خوشکل خیلی واقعا ویال...بشی خارج ازش نمیخواست دلت اصال
 :رفتم جلو بود کتابی خوندن ومشغول بود نشسته نفره۳مبل روی که چیتراخانم بادیدن
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 .چیتراخانم سالم-
 :لباش رو نشست ولبخند انداخت من صورت وبه ساعتش به نگاهی وهمزمان آورد باال رو سرش

 .رسیدی ساعت راس...دخترخوب آفرین-
 :کرد اشاره کنارش به سپس

 .کارداریم باهم خیلی که عزیزم بشین بیا-
 :روگرفت دستم که نشستم ودرکنارش زدم لبخندگرمی

 نیومدی؟ آژانس با مگه سردی اینقدر چرا تو دختر وای وای-
 .باشه استرسم از تونه می البته شدن سرد دستام که اینه زیاده یکمی سالن ورودی تا ویال در طول ولی اومدم چرا-

 :سمتم وگرفت برداشت رو کنارش ی قهوه فنجان
 گفتم تلخ یا خوری می شیرین دونستم نمی چون ولی دادم سفارش قهوه برات زودتر همینم برای بودم منتظرت-

 .کنی شیرینش خواستی خودت اگر شکر همراه به بیارن تلخ
 :دادم جواب صادقانه وبالبخند گرفتم ازدستش رو فنجون

 .میدم ترجیح رو شیرین بار اولین برای همینم واسه همیشه خوریم می چایی یعنی نخوردم قهوه تاحاال من راستش-
 

 بود سینی توی که رو وقاشقی شکر ظرف,بود راضی بودم گفته بهش صادقانه ازاینکه انگاری ترشد عمیق لبخندش
 :جلوم گرفت

 .شکر اینم...بسیارخب-
 .بود خوشمزه خیلی هم الحق,وخوردمش کردم شیرین رو ام وقهوه کردم تشکر

 عزیزم؟ اومد چطوربود؟خوشت-
 .واقعا بود عالی-
 مطلبمون؟ سراصل بریم حاال خب,جونت نوش-

 :کردم درهم رو ودستام گذاشتم سینی توی رو فنجون
 .البته-

 :گذاشت مبل مقابل میز وروی بست رو دستش توی کتاب چیتراخانم
 رو شه می محول بهت شرکت توی که کاری واستادها ها کارشناس بهترین زیردست باید ازامروز چون اینجایی-

 تونی ومی اس العاده فوق یادگیری توی استعدادت که مطمئنم من ولی نداری عالیه تحصیالت درسته,یادبگیری
 .درنیاری بازی وتنبل روبکنی تالشت باید فقط رو کارت یادبگیری وسریع خوب خیلی



 

 

31 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 :کردم روکنترل خودمو سختی به ولی بود گرفته ام خنده
 .میدم انجام بگید شما هرکاری چشم-
 به نیاز همونام برای ولی کمه وکارات دستیاری تویه چون نیست سخت ام خیلی نباش نگران,گلم دختر آفرین-

 می سریع خیلی که جوری کردم انتخاب بهت دادن یاد واسه رو مهندسین بهترین من نباش نگرانم داری یادگیری
 حاضری؟ کنی شروع باید ازامروزم...بکنی کارباید چی که فهمی

 .حتماً بله-
 :گرفت رو دستم

 .پاشو پس-
 :گفت خانم چیترا خانوم ویه مرد تا۲ باددیدن که رفتیم کناری سالن سمت به باهم

 .شهر این های کارشناس بهترین..هستن تا۳ این-
 :جلورفت

 .آوردید وتشریف کردید قبول رو خواهشم که خوشحالم واقعا-
 :رفتم جلو ومن کرد اشاره بهم چیتراخانم که کردن وتشکر سیدن*ـو*روبــ چیتراخانم دست هرسه

 .نباشید خسته سالم-
 :کرد اشاره اولی مرد به چیتراخانم که دادن رو جوابم محوی بالبخند هرسه

 .میتراخانم ایشونم,محمدخان ایشون,هستن عمادخان ایشون-
 :کرد زمزمه کنارگوشم آروم

 که نکنی کاری باش مواظب گفتم رو اسماشون بهت همین واسه کنی صداشون فامیلی با که ندارن دوست-
 خب؟ بشن عصبانی ازدستت

 :دادم قورت سختی به رو دهنم آب
 .چشم-

 :اومد جلو میتراخانم
 .نداریم زیادی زمان چون کنیم شروع رو کارمون زودتر هرچه که بهتره خب-

 :جلو داد هلم وکمی گذاشت ـمرم*کــ به رو دستش چیتراخانم
 .ما لیانای واینم شما این-
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 وبا داشت قرار سالن درانتهای که رفتیم اتاقی سمت به باهم تایی۴و گرفت رو دستم لبخندمهربونش با میتراخانم
 اسمشون حتی که دیگه لوازم وکلی سیستم اخرین های تاپ لب از پربود چون کاره اتاق شدم متوجه بازکردنش

 : گفتن با وعمادخان دونستم رونمی
 .کنیم شروع رو تمرین تا بیااینجا-

 بودن نکرده خطور فکرمم به حتی تااالن شاید که چیزایی یادگیری توی شدم غرق ومن زد رو تمرین آغاز سوت
 باساده کردن می وسعی بودن العاده فوق نفر۳ این که والحق یادبگیرم خوب خوب تا کشیدم می زحمت باید وچقدر
 .رو کالمشون نکنن وپیچیده منظورشون بفهمونن بهم ها روش ترین
 دنبال که کردم نمی فرصت اصال چون کردیم می تمرین باهم داشتیم که بود مداوم ساعت چندین دونم نمی

 نبود درست االن ومسلما کنه عصبانی رو اونا که نکنم کاری بود گفته بهم چیتراخانم که وجداازاین بگردم ساعت
 !!!چنده ساعت بپرسم

 :برخاست صندلی روی از محمدخان
 رو مطالب خوب خیلی که تااینجا کنیم می مالقاتت۸ ساعت راس بازهم فردا..لیانا کافیه امروز واسه بسیارخب-

 . بفهمی بیشتروبهتر تا کن تمرین خونه توی هم فردا تا پس...شدم امیدوارم بهت ومن شدی متوجه
 :بگیرم رو ام سرگیجه جلوی کردم وسعی بلندشدم جا از
 . هستید عالی که واقعا دید یادمی بهم که ممنونم خیلی-

 روی که ساعت وبادیدن چرخوندم رو سرم سریع بارفتنشون که کردن خداحافظی وازم زدن لبخند هرسه
 : کردم وزمزمه شدم ولو صندلی روی زد می ضربه عصر(۴:۳0)
 .پوووف...گیرم یادمی دارم که ونیمه ساعت۴ یعنی-
 .لیانا-

 :گفتم رفتم می بیرون ازاتاق که ودرحالی پریدم ازجا چیتراخانم باصدای
 جانم؟-

 :ایستادم وجلوش بستم رو دراتاق
 .ناهاربخوریم باهم بیا-
 :گفتم وخجالت تعجب با
 .دادم زحمت بهتون کلی تااینجام خورم می غذا خونه میرم من ممنون نه وای-

 :گفت وبااخم گرفت رو دستم
 .میشما ناراحت که نزن مضخرفات جور واین زحمت از حرفی ام دیگه بریم بیا یاال گفتم که همین-
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 نشستیم بزرگی میز پشت,رفتیم پذیرایی داخل وباهم کردم همراهیش ناچار وبه زدم گرمی لبخند مهربونیاش به
 .بود دربرگرفته رو سالن تمام خوبش وبوی بود پلو ماهی, شد تحریک شدت به اشتهام سرمیز غذای وبادیدن

 :گفت چیتراخانم که کشیدم خودم برای کمی
 بود؟ چطور خب-

 :دادم قورت رو بودم گرفته که ای لقمه
 .گیرم یادمی زود خیلی نباشید نگران,عالی خیلی-

 :لبخندزد
 .آفرین بودن راضی ازت-

 ...نزد حرفی دیگه واوهم کردم تشکر خوشحال
 : بلندشدم ازجا ناهار صرف از پس

 .شه می نگران مادربزرگم برم دیگه ندارید بامن کاری اگر-
 :ازجابلندشد

 بیفته جا بهتر هرچه مطالب تا کنی تکرار مدام رو تمریناتت نره یادت فقط برو شدی هم خسته دیگه عزیزم نه-
 .واست

 .چیتراخانم ممنون بازم...حتماً-
 .سیدم*ـو*بــ رو ودستش شدم نزدیکش

 چیزارزش همه ی اندازه برام خوام می که برسونم جایی اون توروبه بتونم که همین...دخترگلم کنم می خواهش-
 .داره
 :کرد کوتاهی ی خنده که کردم نگاهش گیج

 .کنه حساب رو پولش ازهمینجام وبگو کنه خبر آژانس برات بگو خدمتکار به...دیگه خیال بی-
 ...اما-

 :کرد قطع روسریع حرفم
 نیاری؟ حرف من حرف روی که یادبگیری خوای می توکی دختر وای-

 :زدم لبخند
 .خدانگهدار پس...چشم بازم-
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 شروع رو کار۸ که باشم اینجا۷ ساعت راس امروز مثل فرداهم که وگفت کرد خداحافظی جا وازهمون نکرد ام بدرقه
 رو خودم سریع اژانس رسیدن از وپس کردم بازگو رو چیتراخانم حرفای خدمتکارم وبه گفتم ای باشه منم,کنیم

 .انداختم داخلش
 آخرشب تا ومن کرد می نگاه بهمون خنده با ومادربزرگ بود شده شروع لطیفه سواالت رگبار خونه به بارسیدن

 وجود وباتمام گرفتم دوشی خواب قبل آخرشبم,کردم تمرین هم وکمی کردم تعریف براشون چیزو همه خواب وموقع
 ...زندگیم جدید مسیر این توی بشم موفق تابتونم کنه کمکم خواستم ازخدا
*** 
 رفتم می جلو اختیار بی زندگیم جدید مسیر توی که منی به توجه وبی شد می سپری دیگری از پس یکی روزها

 هلم مدام خودش بود شده گذاشته نامرئی ـمرم*کــ درپشت که دستی,نبود خودم اختیار به چیز هیچ که وانگاری
 چه بود نکرده خطور مغزم به ای لحظه دادنش انجام فکر حتی که بدم روانجام وکارایی برم جلوتر هی که داد می

 ...دادنش انجام به برسه
 کامل رو چیز همه خوبی به واقعا وحاال داشتیم تمرین مدام عصر پنج تا صبح هشت ساعت از هرروز که بود روز ده

 کردن می تعریف چیتراخانم پیش ازم مدام,بودن شده متعجب شدت به مهندس هرسه که طوری به بودم بلدشده
 که منی وگرنه یادبگیرم خوب من که کردن زیادی تالش هم تا سه این که الحق ولی کردن می شرمنده ومنو

 بازهم ولی نداشتم کارخاصی زیادم البته بودم یادگرفته خوب واقعا روز چند این درعرض دونستم نمی هیچی
 .ها بعداً بشن الزمم ممکنه که چیزایی یادبگیرم که دونست می الزم چیتراخانم

 همه این چیتراخانم چرا اینکه واونم بدونم رو جوابش خواستم می خیلی که سواله یه درگیر ذهنم هنوزه که هنوز
 وبزرگ؟ معروف شرکت این توی کنه واردم یااینکه برسونه باال مراتب به منو که داره سعی
 که بهتره فعال پس بپرسم ازخودش کنم نمی وجرئتم رسم می نتیجه کمتربه کنم می فکر بیشتر که هرچقدر ولی

 .بشم بیخیالش
 باشم بلد باید که چیزایی یعنی دونستم می چیز همه وحاال آخربود ی جلسه وامروز گذشت یادگرفتن با هم امروز

 .رفته باال معلوماتم کردم می احساس وخیلی
 .نشدم کوچیک چیتراخانم وجلوی شدم موفق که بودم خوشحال
 :سید*ـو*بــ رو صورتم میتراخانم

 .لیانا نداشتم تو باهوشی به شاگردی تااالن واقعا بودی عالی-
 :سیدم*ـو*بــ رو اش گونه

 .ممنونم یادبگیرم روز ده درعرض تونستم نمی واقعا دونستم نمی هیچی که من وگرنه بودید عالی شمام-
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 مومنی مهدیه

 روبه ومن کردن ترکمون وچیتراخانم من با گرمی باخداحافظی واونا کردم تشکر هم ومحمدخان عمادخان از
 :گفتم چیتراخانم

 ...برم من ندارید امری اگر خب-
 ساعت ادمی کدوم اخه بود گرفته ام خنده... بخورم باهاش رو ناهار که خواست وازم نذاشت معمول طبق چیتراخانم

 خورد؟؟؟ می ناهار عصر۵
 جان نوش رو لذیذ ناهار,نشستیم سرمیز وباهم کردم قبول همینم واسه,واجب واحترامش بود بزرگتر درهرحال ولی

 : روگرفت دستم چیتراخانم که کردیم
 .لیانا باهم کنیم صحبت باید-

 :شدم نگران کمی
 شده؟ چیزی-

 :نشست لباش روی لبخندگرمش
 .بفهمی تا بیا نه-

 نمایی وواقعا بود باغ به مشرف که داشت وبزرگی قدی های پنجره که رفتیم سالن ی گوشه سمت به باهم
 صورتم روتوی ونگاهش خورد بود گذاشته کنارش که آبی لیوان از کمی وچیتراخانم نشستیم,داشت چشمگیر
 :چرخوند

 .بشه انجام که الزمه چون بگیره انجام باید کار چندتا-
 :کردم نگاهش ومنتظر دادم تکون سری

 .کنه حاضرت تورو مخصوصم آرایشگر تا اینجا بیا عصر فردا-
 :شد بازگشادوگشادتر چشمام

 چی؟ ی واسه-
 :گرفت رو دستم چیتراخانم

 هرجایی باشی همراهش باید جا همه یعنی دستیار, بشی کسی چه دستیار قراره که نیستی تومتوجه انگار عزیزم-
 باید هم ومسلما کنی پیدا حضور توباید میره ورئیست من نوه که وهرجایی ها مهمونی جلسات توی میره که

 کشور از خارج به هم مسافرتایی وگاهی خریدوفروشه در هم خارج با شرکت این چون باشه نقص بی سرووضعت
 میفهمی جوریه چه دستیارش که درارتباطن من نوه با که افرادی برای مهمه خیلی,کنید شرکت باید که میاد پیش

 رو؟ منظورم
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 سرمو باشه معنای به تنها ولی...کناراومدن ها وضعیت بااین بود سخت خیلی واقعا ولی بود چیتراخانم با حق خب
 : گفت که دادم روتکون

 عصراینجا۶ساعت فرداعصر تا نداری کاری تودیگه گم می رو کاربعدی باز بگیره انجام تا فعال بوده اولیش این-
 .حاضرشدنت برای باش
 :بلندشدم ازجا

 نیست؟ ای دیگه امری,چشم-
 :زد لبخند

 .خوام می رو وصالحت خودته ی واسه وفقط فقط میدم انجام که هرکاری باش مطمئن-
 :سیدم*ـو*بــ رو دستش همیشه مثل

 .متشکرم,دونم می-
 .باش خودتم مواظب برو-
 .وخدانگهدار ممنون بازم-

 این چطوری که بودم فکر این به راه توی مدام خونه برگشتم بود گرفته برام خدمتکار که آژانسی وسیله به وقتی
 گفتم؟ می چیتراخانم به چطوری اونوقت یهویی کنه مخالفت که ترسیدم ومی بذارم درمیون بامادربزرگ رو مسئله
 جدیدی فیلم تماشای مشغول که ولطیفه مادربزرگ دیدن با,کردم پرت هال روداخل خودم وسریع انداختم کلید
 رو لطیفه ی گونه وبعدازاون مادربزرگ ی گونه اول,رفتم وجلو زدم لبخندی بودیم نکرده نگاه تااالن که بودن

 :سیدم*ـو*بــ
 .اومدم من...سالاام-

 :سید*ـو*بــ رو موهام بامحبت مادربزرگ
 .اومدی خوش عزیزم سالم-

 :زد لبخندی تنها درجوابم لطیفه
 .ای خسته خیلی حتما بیارم چایی لیوان یه برات برم...سالم-
 .پیششون برگشتم لباس تعویض از وپس اومدم اتاقم به لطیفه وبارفتن ترشد عمیق لبخندم محبتشون از

 قسمت جز کردم تعریف براش چیزو همه ومنم کرد سوال اوضاع از معمول طبق مادربزرگ که روخوردم چاییم
 .بگم نبود درست لطیفه جلوی چون خانم چیترا اخرحرفای

 :بودگفت فیلم تماشای مشغول هنوز که لطیفه به رو مادربزرگ زد ضربه شب یازده روی که ساعت
 بخوابی؟ بری خوای نمی تو دیرشده خیلی دخترم-
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 :گفتم بااخم بده پاسخی لطیفه که ازاین قبل
 .بدو پاشو داری هم مدرسه فردا-

 .ورفت گفت بخیری شب مادربزرگ دست سیدن*ـو*وبابــ کرد خاموش رو تلویزیون ناچار به لطیفه
 :نشستم کنارمادربزرگ

 .مادربزرگ بزنم حرف باهات درموردش باید که هست موضوعی یه-
 :زد لبخند مادربزرگ

 خب؟-
 که منم...دیگه چیزای و اصالح یعنی کنه درستم منو ویالش توی فردا تا آورده خصوصی آرایشگر چیتراخانم-

 حرمتی بی بدجوری نکنم قبول چیتراخانمه ی خواسته حاال اما نبردم صورتم توی دست تو ی خواسته به تاامروز
 .توبگی که هرچی حال بااین ولی شه می

 نسبتا مکثی از پس که اش چهره به زدم وزل انداختم پام اون روی رو پام بااسترس ومن نگفت چیزی مادربزرگ
 :گرفت رو دستم طوالنی

 این توام دخترم بدن زیادی سختیای به تن مجبورن نیافتنی ودست بزرگ چیزای به رسیدن برای آدما وقتا گاهی-
 نداره مشکلی هیچ من ازنظر بده انجام درسته دونی می هرکارکه پس بری آخرش تا وبایدهم کردی انتخاب رو راه

 هرچه رو وموانع راه بین سختیای تا میده انگیزه بهت خودش برسی بزرگت هدف به خواد می دلت که همین
 .دارم کامل واعتقاد اعتماد تووتصمیماتت به کامال من چون نباش من نگران پس بشی ورد بذاری سر بهترپشت

 ی گونه سیدن*ـو*وبابــ زدم لبخندعمیقی...واقعا بود شده راحت خیالم وحاال بیرون کردم فوت روباصدا نفسم
 :کردم زمزمه مادربزرگ

 .بخدا ای یدونه-
*** 
 .انداختم حمام توی رو خودم صبحونه وخوردن بیدارشدن بعداز صبح

 :کنارمادربزرگ ورفتم شدم خارج ازاتاق بیرونم لباسای پوشیدن و موهام کردن وبعدازخشک اومدم بیرون بعدازاون
 نمیاید؟ شما زهرا بهشت میرم دارم من مادربزرگ-

 :کرد ونگاهم روبست قرآنش مادربزرگ
 .دلگیره ازبس سنگ روی سنگ شده ام ابری آسمون این گرفته خیلی دلمم بیام خواد می دلم چرا-

 :زدم لبخندمحوی
 .خونه برگردیم بتونیم ازمدرسه لطیفه اومدن از تاقبل که حاضرشو پس پاشو-
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 برام مادربزرگ که شیروعسلی ولیوان رفتم آشپزخونه به,بشه حاضر تا ورفت سید*ـو*بــ رو م گونه مادربزرگ
 :روشنیدم صداش که خوردم بود کرده درست

 .هستم آماده من لیانا-
 :گفتم مادربزرگ وروبه دویدم بیرون اشپزخونه واز گذاشتم ظرفشویی سینک روی رو لیوان سریع

 بریم؟ اتوبوس با-
 :کرد اخمی مادربزرگ

 رو آژانس پول خودم من کنیم عوض ایستگاه باید کلی تااونجا شم پیاده وباز سوارشم هی ندارم حوصله دخترم نه-
 .بیاد بده آدرس بزن زنگ کنم می حساب
 مادربزرگ به وقتی برسه تا شه می ساعتی نیم گفت که کردم درخواست,رفتم تلفن سمت وبه دادم تکون سری
 .نشست مبل وروی داد تکون سری گفتم

 وبامادربزرگ داد می آژانس ازاومدن خبر خونه زنگ صدای که شستم رو صبحونه وظرفای برگشتم آشپزخونه به
 .داد آدرس ومادربزرگ وسوارشدیم بیرون زدیم خونه از زود

 :گفت بهم خطاب مادربزرگ که رفتم می راه قبرها الی ازالبه
 چیتراخانم؟ خونه بری باید چند ساعت-
 .۶ ساعت-
 خداومن جز که دونم می حاال ولی بودم نگرانتون خیلی کنه می پیدا نجات بدبختی از داره زندگیت که خوشحالم-
 .خوبیه زن واقعا چیتراخانم, هست بهتون حواسش که دارید ام دیگه حمایتگر یه

 :گرفتم دستم روتوی دستهاش
 .واسم هستی بزرگی خیلی حمایتگر تو,مادربزرگ نمیشه تو مثل کس هیچ من برای اما-
 .دخترم دونم می-

 :گفت مادربزرگ که خوندیم ای فاتحه ایستاده وهمونجور بشینیم نتونستیم سرما ازشدت قبر به بارسیدن
 لیانا؟ نمیای پدرت سرقبر-

 :وصدام نگاهم توی شد جمع یکباره به نفرتم های حس وتمام رفت درهم اخمام
 .برگردید تا مونم می مامان پیش من شمابرید مادربزرگ نه-

 رو دردودالم,بشن جاری اشکام وتنهاییم خلوت این توی که دادم اجازه ومن گرفت فاصله ازم,کشید آهی مادربزرگ
 .کردم موافقت ومنم بریم ازاینجا دیگه که خواست وازم برگشت مادربزرگ که موقعی تا گفتم مامانم به

 .کردم کمکش داشت مشکل که تودرسهاش کمی اومد لطیفه وقتی,کردم درست ای ناهارساده خونه به بارسیدن
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 :گفتم مادربزرگ روبه ظرفاش ازشستن وپس خوردیم ناهار بعدازاون
 خب؟ بیدارکن منو۵ ساعت راس شما بخوابم میرم یکمی من-

 :داد تکون رو سرش مادربزرگ
 .دخترم برو-

 ...انداختم تختم روی رو وخودم شدم اتاقم وارد
*** 

 حاضر ومشغول خوردم سریع رو بود آورده واسم که ابی لیوان و پریدم ازجام مادربزرگ دست های باتکون
 .شدم,شدن
 :بیرون زدم وازاتاقم کردم تندتمومش نداشتم کارزیادی چون

 .میرم دارم من مادربزرگ-
 :داد دستم به رو بود کنده پوست برام که موزی اومد می سمتم به آشپزخونه از که درحالی مادربزرگ

 .اومده چیتراخانم طرف از انگار منتظرته شه می ای دقیقه ده آژانسم,برو بعدش بخور اینو اول بیا بیا-
 :سیدم*ـو*بــ رو اش گونه زود ومن زد لبخند مادربزرگم که نشست لبم رو رضایتی لبخند حرف بااین

 .خداحافظ...رفتم دیگه من مادربزرگ ممنونم-
 .باشی خدا درپناه بروعزیزم-

 :کردم زمزمه کردنش وباحرکت شدم سوار,زد چراغ برام وآژانس شدم خارج ازخونه سریع
 چیتراخانم؟؟؟ ویالی توی درانتظارمه چی یعنی-

 رو ها ورودی بین وراه نزدم حرفی منم شده حساب قبال گفت که کنم حساب رو پول خواستم اونجا به بارسیدن
 .برسه موقع به نتونست این بگه وچیتراخانم دیرکنم مبادا تا دویدم
 :زد لبخند زدم می نفس نفس منکه وبه بود منتظرم خدمتکار معمول طبق رسیدم سالن ورودی به وقتی

 .سرده داخل بیاید, دیرنکردید نباشید نگران-
 .رفتم چیتراخانم سمت وبه بهش دادم رو وپالتوم شدم داخل سرش پشت,کردم وخداروشکر زدم لبخندی
 :سیدم*ـو*روبــ دستش

 .باشم اومده موقع به که امیدوارم-
 :نشوند وکنارخودش گرفت رو دستمو چیتراخانم

 .نرسیده آرایشگرهنوز ولی رسیدی موقع به عزیزم-
 :شد خیره وبهم کرد قهوه دوتا درخواست خدمتکار از
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 خبر؟ خب؟چه-
 .شما سالمتی جز ندارم خبری-
 . میدی جواب زور به داری بود مشخص پرسیدم می رو سواالت ازت که اتوبوس توی یادته اول دفعه-
 :انداختم زیر سربه خجالت با
 توی بخواد کسی ازاینکه,کنم تعریف کسی برای رو خصوصیم زندگی که ندارم عادت اصال من آخه متاسفم-

 .شم می کالفه کنه کنجکاوی زندگیم
 .هستم کی من دونستی نمی روز اون توکه باالخره نداره اشکال-

 :زدم لبخند
 .همینطوره-

 ام قهوه داخل,برداشتم رو شکر تشکر ضمن ومن قرارگرفت جلومون شکر ظرف ویه قهوه فنجون دوتا حاوی سینی
 :ریختم

 خورید؟ می تلخ شما-
 .رایان مثل عزیزم بله-

 :کردم اخمی
 رایان؟ رایان؟همسرتونه-

 :کرد ای خنده
 .بشی دستیارش قراره تو که منه ی نوه اسم رایان,خدارفته رحمت به که شه می سالی۵ همسرمن عزیزم نه-

 کرده گیر چی که انگار ـمرم*کــ به کوبید می محکم دستپاچه چیتراخانم,افتادم سرفه وبه گلوم توی افتاد قهوه
 به فقراتم ستون استخونای کنم فکر داد می ادامه زدنش به همینجوری واون گفتم نمی هیچی اگر واهلل توگلوم
 :گفتم بریده وبریده باال اوردم رو دستام همینم واسه شکست می نوبت

 .خوبم...ممنون-
 :نشست صاف چیتراخانم

 یهو؟ شد چت,ترسیدم دختر-
 :گرفتم دهنم جلوی رو کاغذی ودستمال خوردم ای دیگه قلپ

 .گلوم توی کرد گیر قهوه بعد بود گرفته ام سرفه هیچی-
 :کردم می کنترل رو خودم باید ولی داد دست بهم حالت این ام آینده رئیس اسم ازشنیدن چون بود دروغ درواقع

 گفتید؟ می داشتید خب-
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 :لبش رو برگشت لبخند مجدد چیتراخانم
 .گفتمت تااالن کردم می فکر هست رایان اسمش دیگه آره-
 .چیه اسمشون دونستم نمی من همینم واسه من ی نوه گفتید زدید حرف ازایشون هرموقع تااالن نه-

 :زد چشمکی چیتراخانم
 حاال؟ چیه نظرت خب-

 :پرسیدم خیال بی
 مورد؟ درچه-
 یانه؟ خوشکله,دیگه ام نوه اسم-

 :گفتم تنها بودم شده متعجب بیشتر ومنکه رفت هوا به اش خنده صدای که شد گشاد چشمام
 .باشه مبارکشون خوشکله بله-

 :داد نجات مهلکه ازاین منو خدمتکار صدای
 .وسایلشونن کردن اماده مشغول همیشگی اتاق توی اومدن آرایشگرمخصوصتون,خانوم-

 :داد رو خدمتکار جواب وجدی کرد ساکت رو اش خنده سریع چیتراخانم
 .کن صدامون شد که تموم باشه-

 :گفتم باخودم بار هزارمین وبرای خوردم رو م قهوه باقیمانده که ورفت کرد تعظیمی خدمتکار
 .اس خوشمزه قهوه این چقدر-
 گفت مادربزرگش چون داشت دوست تلخ قهوه رایان  یعنی,رفتم فکر به بود زده چیتراخانم که حرفی یادآوری با

 باشه نداشته شکر اگر خورن می رو زهرماری این چطوری وای...خوره می تلخ اوهم معلومه پس رایان ام نوه مثل
 .نیست خوب اصال که

 :بیرون کشوندم اوهام از چیتراخانم صدای که شد جمع صورتم
 خورده؟ چین صورتت که کنی می فکر چی به-

 :زدم لبخند
 .نبود خاصی چیز-

 :اومد جلو مجدد خدمتکار
 .منتظرتونن خانم-

 :گفت من وروبه داد تکون سری چیتراخانم
 .پاشو-
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 بود منتظر اونجا آرایشگر که رفتیم اتاقی سمت به چیتراخانم دنبال,بلندشدم ازجا سختی وبه سراغم اومد دلهره باز
 .شدم اتاق وارد سرش وپشت کشیدم پوفی...کشیده من برای هایی نقشه چه چیتراخانم این نبود ومعلوم
 :رسید گوشم به چیتراخانم صدای که انداختم بود وامروزی خوشگل خیلی که روم روبه جوون دختر به نگاهی

 وهست بوده من ی وسلیقه تائید مورد همیشه کاراش,شهر این آرایشگر بهترین هستن مهساجون ایشون دخترم-
 .کنم می انتخاب اورو وهمیشه کردم انتخابش خودم آرایشگر عنوان به همینم ی واسه
 :کرد خم رو وسرش زد لبخندگرمی جون مهسا

 .دارید قبول رو کارم که وخوشحالم ممنونم واقعا لطفتون از چیتراخانم مرسی-
 : گفت مهساجون به خطاب بار واین بست اطمینان با رو چشماش چیتراخانم

 .بشه تر خوشکل هست که ام ازاینی خوام می قدرتمندت دستای به میسپارمش لیاناس اسمش دخترم این-
 :کردم دراز رو ودستم رفتم جلو

 .شدم خوشوقت باهاتون آشنایی از-
 :فشرد رو دستم

 .لیاناجان همینطور منم-
 :گفت چیتراخانم درجواب سپس

 .کنم می رو تالشم نهایت من چشم بازم اما درخشه می جواهر مثل که خودش ماشااهلل راحت خیالتون-
 :کرد اشاره بهم مهساجون که گذاشت وتنهامون کرد تشکری چیتراخانم

 .کنیم شروع رو کارمون تا بشین صندلی این روی بیا حاضری اگر-
 کردم می حس صورتم روی رو واصالح بند سوزش بعد دقایقی,نشستم صندلی وروی گفتم اهلل بسم لب زیر

 اختیاری هیچ خودشون اینکه بدون کنه می تغییر آدما زندگی مسیر راحتی این به چطوری که کردم فکر وباخودم
 ...زنم می لبخندی ومن شه می پررنگ برام پیش از بیش" قسمت" ی کلمه که واینجاست باشن داشته
 :کنه می باز زبون باالخره دستشم زیر که ها ساعت از پس

 .شد عالی...تمومه-
 موهام به یعنی؟دستی منم این...کنم می نگاه آینه توی تصویر متحیربه واقعا لحظاتی وبرای کنم می باز رو چشمام

 قهوه رو موهام رنگ,دارشده موج قشنگ خیلی که داده فر حالت رو هاش وپایین کرده کوتاهش کمی که کشم می
 کلی ام چهره درکل,شده برداشته وکوتاه کشیده حالت به وابروهام میان بهم واقعا سفیدم پوست با که زده روشن ای

 .باشم کرده فرق حد تااین که شه نمی باورم خودمم که کرده تغییر
 :کنه می نگاه کارش به لذت با مهساجون
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 .لیانا نازشدی خیلی-
 :کنم می هزمزم بار دومین وبرای شم می خیره آینه توی خودم به ومجدد شم می خوشحال حرفش این از
 منم؟؟؟ واقعا این-

 :کوبه می روبهم دستاش وبعد شه می صورتم محو دقایقی وبادیدنم شه می اتاق وارد چیتراخانم
 .عزیزم برانگیزه تحسین واقعا مهساجون آفرین-

 :میگه کنه می جمع رو لوازمش که درحالی مهساجون که شه ترمی پررنگ لبخندم
 .خوشکله خودش لیانا نکردم کاری که من-

 که شه می خیره زنه می ضربه ظهر(۲:۳0) روی که ساعت به نگاهم مهساجون رفتن از وپس کنم می تشکر
 :گه می چیتراخانم

 . دارم کارت بخوریم ناهار بریم بیا-
 ازاون وبعد شه می خورده درسکوت,ولذیذه خوشمزه هم واقعا که اس قیمه ناهار,رم می دنبالش وبه کشم می پوفی

 می چشم منتظر ومن شینم می هم روی روبه ها مبل وروی شیم می ویال اصلی سالن وارد چیتراخانم درخواست به
 :خانم چیترا دهان به دوزم

 ... که اینه کاربعدی بگیره انجام بود واجب که بود کاری دومین این-
 :کنه می نگاهم کمی وباتردید کنه می مکث

 .بیرون بیاید خونه وازاون محله ازاون باید-
 :شنوم می خوبی به رو گردنم های مهره صدای که کنم می بلند طوری رو سرم

 که نمیره فروش زیاد ام خونه واون بدیم تغییرمکان بخوایم که نداریم ای سرمایه ماهیچ چیتراخانم چی؟غیرممکنه-
 .خرید خونه دیگه یکی باپولش بشه

 :کنه می ای خنده چیتراخانم
 .بگو تندتند بعدش بشه تموم حرفم بذار عجولی دخترتوچرااینهمه وای-
 :میده ادامه,بکنم جا از رو موهام خواد می دلم حرص از وواقعا شم می ساکت ناچار به
 واونو خالیه آپارتمانش یک که شهر این های منطقه بهترین از یکی توی دارم وعالی مجلل خیلی مجتمع یه من-

 .گرفتم درنظر شما واسه
 :بیرون میزنه ازحدقه چشمام

 کنید؟ مالطف به اینهمه شده باعث چی,نمیفهمم شمارو کارای این دلیل واقعا من-
 :کشه می آهی چیتراخانم
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 بدم رو آپارتمان یک این که دارم سرمایه اونقدر من بعدم,نپرس چیزی فعال ولی گفتم بهت رو دلیلش بعداها شاید-
 یانه؟ کنی می قبول بگو فقط تو پس خوره برنمی جایی به شماها

 تغییربدیم؟ رو مکانمون چراباید-
 قدیمی محله اون تو نمیخواد دلم ومن ببینه رو زندگیتون مکان بخواد یا برسونتت رایان ها بعدا ممکنه چون-

 دیگه شید می راحت قدیمی ی خونه ازاون که بشید خوشحالم خیلی باید که دخترم؟شما داره فرقی چه کنید زندگی
 پرسی؟ می سوال هی چرا
 :گفتم ودوباره بودم گیج

 .که شماست مال فهمه می خان رایان ببینه روبیاد آپارتمان اون وقتی خب-
 :خندید چیتراخانم

 از من یعنی خبرندارن مجتمع ازاون اونا عزیزم کردم رو جاش همه فکر من,اومد خوشم جَمعه حواست چقدر آفرین-
 مکان این ی ازهمه که باوکیلم جز کنم نمی صحبت درموردش کسی با زیاد خودمه مال که ومکانهایی ها امالک

 هست؟ سوالی بازم...نمیاد پیش مشکلی پس نداره تو به ربطی اینم که خبرداره ها
 :کنم می نگاهش ناچار به
 . هست هم لطیفه ی مدرسه ودرثانی کنم مشورت بامادربزرگم باید قبلشم ولی قبول باشه-
 نمی اذیتتون وگرنه الزمه واقعا مکان تغییر این بگو مادربزرگت به فقط کنید درست رو چیزاش این دیگه خودتون-

 .کردم
 :شدم بلند ازجا

 .تون بااجازه برم دیگه من...ممنون باشه-
 .برسونتت راننده میگم-

 ندازم می حموم توی رو خودم میکنم که کاری واولین خونه گردم برمی گرفته درنظر برام چیتراخانم که ای باراننده
 .کنه بدمی داره رو حالم دیگه رنگ بوی چون
 رو وچشمام انداختم خواب تخت روی رو خودم همینم برای برم راه که نداشتم نایی واقعا دیگه گرفتن دوش از پس

 .بستم
*** 

 .بزنیم حرف باهم باید مادربزرگ-
 ساعت,بود کرده درست برامون مادربزرگ که بودم دمی تازه چایی خوردن ومشغول بودم بیدارشده ازخواب تازه

 .کرد بیرون ازتنم رو خستگیم وتمام چسبید بهم عصر خواب واقعا چون بودم سرحال ومن بود شب(۸:۳0)
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 "تغییرکردیا خیلی لیانا وای" گفت می بهم همش ولطیفه رفت می ام صدقه وقربون کرد می نگاهم مدام مادربزرگ
 .زدم می لبخند هردوشون روی به ومن

 شده؟ چیزی-
 برخورد از ازهرچیزی وبیشتر کنم باز واقعا چطوری رو تغییرمکان بحث مادربزرگ سوال این درجواب دونستم نمی

 بهترین به قدیمی ای وخونه قدیمی مکان ازیه خواد می دلشون خیلیا که وگرنه داشتم واهمه مسئله بااین مادربزرگ
 .کنه می زندگی ها محله دراینجور که بود هرکسی آرزوی ومسلما شهربرن این جای

 :گشود اعتراض به لب بود شده خسته من طوالنی نسبتاً ازمکث که مادربزرگ
 .دیگه کن خالص رو وخودت بگو دخترم-
 .کنیم عوض رو مون خونه که خواسته ازم چیتراخانم مادربزرگ راستش-

 فکر توی که درحالی حرفام اتمام از پس که کردم تعریف واسش تماماً رو بود افتاده اتفاق صبح از که مسائلی وتمام
 :کرد نگاهم بود
 کنیم؟ قبول نظرت به-

 :گفتم باتردید
 فکر درست تونم ونمی هنگم افتاده سرهم پشت مدت این توی که اتفاقاتی ازاینهمه خودمم دونم نمی من بخدا-

 .زنم می رو کار این قید منم نکردید قبول شما اگر اما کنم
 کنی؟؟؟ نظر صرف کارم این از توباید نکنیم قبول رو شرط این اگر یعنی-
 :گفت که دادم تکون سر ناراحتی با
 .کنیم می عوض باشه خب-
 :گفتم تعجب با
 چی؟-

 :گرفت رو دستم مادربزرگ
 زنگ چیتراخانم به پاشو االنم نباشی نگران بهتره لیانا کنم می دونفرهرکاری شما خوشبختی برای من-

 وخودت کن اعتماد من به توام دارم اعتماد زن این وبه روشنه دلم ته من بگذار درمیون باهاش رو موضوع,بزن
 .نزن پسش پس کنه تحول دچار رو زندگیت اینجوری خواسته خدا حتما تقدیر دست به روبسپار

 لرزید می دستام که ودرحالی گرفت سمتم به رو تلفن لطیفه که بلندشدم جام واز گذاشتم کنار رو تردید حرفا بااین
 .گرفتم رو شماره
 : چیتراخانم به بده رو تلفن که خواستم ازش ومن پیچید گوشم توی خدمتکار صدای بعد دقایقی
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 .چیتراخانم بخیر شبتون...سالم-
 خوبی؟ دخترم سالم-
 شماخوبید؟ خوبم ممنون-
 چطوره؟ مادربزرگت خوبم منم-
 ...ما که بگم بهتون خواستم گرفتم تماس ظهری بحث اون برای ببخشید,داره سالم خوبه اونم-

 که شد قرص دلم,زد لبخند وبااطمینان بست رو چشماش که دوختم مادربزرگ روبه نگاهم ودوباره کردم مکث
 :آورد خودم به منو چیتراخانم صدای

 خب؟-
 .کنیم می قبول-
 هم واصال کنید وسایلتون آوری جمع به شروع ازاالن پس درستتون تصمیم بااین کردید خوشحالم واقعا,شد عالی-
 براتون تا فرستم می کارگر خودم من کنید جمع رو لوازمتون شمافقط نکنید رو چیزا جور این بردنشو مخارج فکر به

 زودتر وهرچه نکنید معطل زیاد کمه وقت البته بزن زنگ بهم کردید پیدا رو مکان تغییر آمادگی هرموقع,کنه حمل
 .هستم خبرت کنیدمنتظر تموم

 .ممنون...چشم-
 .خدانگهدار...دخترم کنم می خواهش-

 :گفتم مادربزرگ وروبه گذاشتم دستگاه روی رو گوشی
 .کنید روجمع لوازمتون گفت-

*** 
 جور وهمه کامله گرفته درنظر برامون که آپارتمانی اون که بود گفته بهمون هم وچیتراخانم نداشتیم زیادی لوازم

 یادگاری که وسایلی مادربزرگ اینا باتموم ولی ببریم باخودمون ماچیزی که نیست نیازی,موجوده توش وسایلی
 .شدم نمی مانع ومنم داشت برمی رو بود باپدربزرگ وزندگیش اش ازگذشته

 مدرسه توی رو بعد سال واونوقت کنه تموم مدرسه این توی رو سال این تا گرفتیم سرویس لطیفه وآمد رفت برای
 .کنیم نامش ثبت داره قرار منطقه همون توی که ای

 ها وسیله آوری درجمع فراوون وشوق باذوق,بود وسرحال خوشحال مکان تغییر ازاین لطیفه ومادربزرگ من از بیشتر
 .بودم راضی واقعا خوشحاله دیدم می ازاینکه ومنم کرد می کمک

 آپارتمان اون وتوی بردیم می رو لوازم سریعاً وباید بود مونده رفتم می شرکت به باید که روزی به روز دو تنها
 فروش برای روزنامه توی رو اش خونه مادربزرگ درخواست به...نداشتیم زیادی وقت واقعا چون شدیم می مستقل
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 حرکت چیتراخانم آپارتمان سمت وبه کردیم ترک رو قدیمیمون ی خونه زمستانی روز یک عصر وباالخره گذاشتیم
 .کردیم
 به رو چیتراخانم های زحمت همه این وگرنه کارکنم شرکت اون توی بتونم که خواستم کمک خدا از وجودم باتمام

 ...صفر به گشتم برمی باید وباز دادم می هدر
 می ذهنم توی روزی که رویاهایی تمام که رسوند می باور این روبه من بود روم روبه که وشیکی بلند مجتمع

 شیک آپارتمانی توی,شهر ی منطقه بهترین از یکی توی تونستم می حاال ومن بپیونده حقیقت به تونه می پروروندم
 ...بود بچگیم آرزوهای از یکی واین کنم زندگی وعالی

 طبقه به باآسانسور رو بودیم آورده باخودمون که رو وسایلی اندک بود گرفته برامون چیتراخانم که کارگری۲ باکمک
 :کوبید بهم رو دستاش باهیجان لطیفه کارگرا رفتن از وپس بردیم خودمون ی
 .چطوره ببینم تا کن باز رو در...لیانا زودباش باش زود-

 :مادربزرگ سمت گرفتم,آوردم بیرون رو وکلید بردم فرو پالتوم جیب روتوی ودستم زدم لبخندی
 .کنید بازش شما-

 .برداشت رو کلید کردوآروم نگاهم قدردانی با مادربزرگ
 بهترین که افتاد ومدرن شیک العاده فوق آپارتمانی به چشمم بعد ودقایقی فروریخت دلم قفل توی بردنش بافرو
 .کشید می دست لوازم به مدام ومات هنگ ولطیفه داشت قرار توش لوازم

 راهرو توی,هم روی روبه داشت یکنفره ست ویکیش دونفره ست یکیش که خواب ودواتاق هال یک با آپارتمانی
 که هم خوشکلی ی وآشپزخونه شدی می هال وارد وبعدازاون بود ودستشویی حمام سرویس جلوتر,داشت قرار

 این ی دهنده تشکیل مناطق تمام بود آشپزخونه ورودی کنار در که کوچولویی بالکن,قرارداشت هال توی بود بزرگ
 .بود تحسین قابل واقعا که بود مجزا آپارتمان

 به روش روبه بزرگی  دی ای وال داشت قرار هال توی کامل ست یک ایتالیاس ساخت بود مشخص که هایی مبل
 قرارداشت هال اطراف در وخوشکل مصنوعی های گل با هم بزرگ تزئینی های گلدان چندین,بود نصب دیوار

 .بود پهن هال جای درجای هم شکل مربع های وگلیم
 .وسایل ودیگر وکمد تختخواب دارای هم ها خواب واتاق بود لوازم بهترین دارای آشپزخونه

 .بود شده وطراحی ساخته امروزی بسیار درکل
 کنیم زندگی اینجا بعد به ازاین قراره که بودم کرده فراموش لحظاتی وبرای بودم وحیرت خوشحالی در غرق واقعا

 .بود تحسین ودرخور عالی چیز همه چون کردم می تحسین رو مجتمع این ومعمار
 :گفت ولطیفه نشستن ها مبل روی بودن کرده تعجب من مثل که ولطیفه مادربزرگ
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 .منطقه بهترین توی آورد برداشت دنیا سر اون از مارو که چیتراخانم این به بده عمر خدا...لیانا ها جاییه چه-
 :زد لبخندی مادربزرگ

 .زشته درنیار بازی بدید ندید انقدر دختر-

 :داد رو مادربزرگ جواب کرد می روشن باذوق روtv که درحالی لطیفه
 .گذشت آپارتمان این از نمیشه واقعا دیگه خودمونیم نیست اینجا که ای غریبه کس مادربزرگ بیخیال وای-

 کاری دیگه ساعت نیم گذشت از بعد,کنم جاشون جابه تا رفتم وسایل سمت وبه شدم دراونجا موندن بیخیال
 وجواب برم هال سمت به وخواستم شد درهم اخمام وکمی رسید گوشم به هال از آپارتمان تلفن صدای که نداشتم

 باز ازهم واخمام چیتراخانمه شدم متوجه ازحرفاش,شدم خط پشت شخص با مادربزرگ زدن حرف ی متوجه که بدم
 :آورد خودم به منو ازهال مادربزرگ صدای که شد
 .کنه صحبت باهات تا منتظره خط پشت چیتراخانم بیا لیاناجان-

 :کشیدم عمیقی نفس,گرفتم مادربزرگ دست از رو وتلفن دویدم سریع
 .عصربخیر...چیتراخانم سالم-
 .بخیر خوبی؟عصرتوام...دخترم سالم-
 شماخوبید؟؟؟...ممنون خوبم-
 هستید؟ راضی آپارتمانتون از...خوبم آره-
 فراموش وقت هیچ رو محبتتون این کردید واسمون که کاری این از متشکرم واقعا,فرده ومنحصربه عالی چیز همه-

 .کنم نمی
 .خرید بریم میخوام ویال بیا۱0ساعت راس صبح فردا ولی کن استراحت حاال خب...دخترم نداره تورو قابل-

 :پرسیدم گیج
 چی؟ خرید؟برای-
 عزیزم؟ نداری کاری خب...میفهمی بعداً توبیا-
 .چیتراخانم ممنونم مجدد نه نه-
 .دخترم خدانگهدارت...کنم می خواهش-

 می چی برای چیتراخانم که کردم می فکر این به درحالیکه,شدم آشپزخونه ووارد گذاشتم دستگاه روی رو گوشی
 دونستم نمی رو وسایل جای چون بود سخت بار اولین وبرای شدم چایی کردن درست مشغول کنه خرید خواد

 .کردم می عادت کم کم باید خب ولی بود مشکل برام وسایل واینجور اتوماتیک باگاز وکارکردن
*** 
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 وآهی زدم غلتی جدیدم تخت روی...فشرد می درهم رو گلوم عجیبی بغض,بود گرفته ودلم بود ابری هوا صبح
 .کشیدم

 به بیشترازمن لطیفه چون تکی اتاق این ومن بودن برداشته روباهم اتاق واون دونفره ست ولطیفه مادربزرگ
 .نزدم حرفی ومنم باشه کنارش دائم خواست می دلش,بود وابسته مادربزرگ

 به رفتن برای حاضربشم وبعدش بگیرم تادوش رسوندم حموم به رو وخودم برخاستم بارخوت,زد ضربه۸ روی ساعت
 .چیتراخانم ویالی

 یک به وتنها نداشتم وقت من ولی بکشه دراز توش کرد می ـوس*هـ آدم که داشت قرار خوشگلی وان حموم توی
 !کردم اکتفا ساده گرفتن دوش

 .وخوردم کردم درست وعالی مقوی ای صبحانه اومدن بعدازبیرون
 .شم داخل کرد دعوتم,کرد باز روم به رو در خدمتکار معمول طبق,رسوندم چیتراخانم ویالی به رو وخودم حاضرشدم

 :زد لبخند من وبادیدن بود وحاضرشده اومد می پایین دوم ی طبقه از که دیدم رو چیتراخانم باورودم
 .اومدی خوش-
 :اومدم خودم به
 .بخیر صبحتون...سالم-
 .بریم حاضری اگر...ممنونم دخترم سالم-
 .خرید بریم خوایم می چی برای دونم نمی درست هنوز ولی ندارم مشکلی من باشه-
 .تو ی واسه...عزیزم اس ساده این خب-

 :شد گرد چشمام
 من؟چرامن؟-

 :خندید چیتراخانم
 بشی؟ مجللی اون به شرکت وارد لباسا بااین خوای نمی که تو دخترم خب-

 کردم سکوت هم همین برای,دادم چیتراخانم به رو حق بازهم متاسفانه تنم لباسای به وبانگاهی کردم فکر کمی
 :گفت روبهم که شدم خارج سالن از ودنبالش

 داری؟ گواهینامه-
 :انداختم زیر به رو سرم خجالت با
 .متاسفانه نه-

 :گرفت رو بازوم بامحبت چیتراخانم ولی خورد می بهم داشت حالم کمبود همه وازاین بیشترشد بغضم
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 .گیری می یاد میری بعداً نداره اشکال-
 اول,شد متوقف پامون روی روبه خوشکلی خیلی ی بنزکوپه بعد ودقایقی کرد روصدا اش راننده که نزدم حرفی

 :گفت چیتراخانم که کردم می نگاه اتومبیل درون به باحیرت ومن سوارشدیم من وبعدش چیتراخانم
 نمیگی کسم هیچ به شناسیم رومی همدیگه وتو من که کنی نمی اقرار وجه هیچ به شدی شرکت وارد وقتی-

 رفت که هرجایی,جَمعه همه به کامالً وحواسش سنجه نکته شدت به رایان چون باشی رفتارت مواظب باید خیلی
 رسی می کارات وبه شرکت توی مونی می دراونصورت بیای خوام نمی بگه خودش مگراینکه باشی همراهش باید

 رایان که کنی رفتار جوری باید توفقط یادگرفتی رو بشه محول قراره بهت توشرکت که هرکاری نباش چیزی نگران
 .چیزی به نکنه شک
 :کشیدم عمیقی نفس

 .چشم-
 دستیار چون باشی همراهش باید تو هم کاری های مسافرت,باشی سرووضعت مواظب باید میره که مهمونیایی-

 .بکشه طول هم یکماه به ها مسافرت این ممکنه گاهی حتی هستی شخصیش
 :گفتم باتعجب

 وبرم؟ کنم ول رو م خانواده یکماه مجبورم من یعنی-
 :کرد نگاهم خیره چیتراخانم

 چیز همه دیگه کرده قبول واو گفتم هم مادربزرگت به من,شده ها صحبت تمام موارد دراین قبال کنم می فکر-
 .بزنی زیرش تونی نمی گرفته انجام وکارا تمومه

 :گفتم باناراحتی
 .کاری مسافرت برم شما ی نوه همراه به باید مدت اینهمه که کردم تعجب فقط,چیتراخانم بزنم زیرش نخواستم-
 .همین گفتم مثال طور به من بکشه طول یکماه حتما حاال قرارنیست بعدشم الزمه حضورت چون بری باید بله-

 زدم حدس,بود وخوشکلی بزرگ خرید مرکز روم روبه,شدیم وپیاده کرد سکوت چیتراخانمم شد متوقف که ماشین
 .کردن خرید برای چیتراخانمه انتخابی مکان که

 .شدیم خرید مشغول ورودمون اول وازهمون شدیم خرید مرکز وارد وچیتراخانم من,رفت راننده
 دارم دوست رو لباس این که دادم می نظر براش وگاهی کردم می پرو باید فقط ومن کرد خریداری برام لوازم کلی
 دیگه چیز وچندین آرایش های ولوازم وادکلن وکفش وروسری شال مانتو انواع مهمونی برای مجلسی لباسای,یانه
 خودم واسه چیتراخانم ولخرجی ازاینهمه واقعا ومن کردیم خرید نبودم بلد اسمشونم حتی من رو بعضیاشون که
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 جذاب خیلی تنم توی که بودن وخوشکل فرد منحصربه العاده فوق خرید برام که وسایلی واقعا ولی بودم درحیرت
 ...میومد وبهم بود
 .بودم ودرآورده دمبو کرده تن لباس ازبس بود گرفته درد بدنم تمام ودیگه بودیم خرید مشغول عصر۴ساعت تا

 دید می ای وهرمغازه نداشت کردن تموم خیال انگار چیتراخانم ولی رفتن راه ازشدت کرد می ذوق ذوق پاهام
 ...شد می واردش
 :گفتم که برداشت نقره سرویس تا۳ برام چیتراخانم که بود مجللی طالفروشی مغازه آخرین

 چرانقره؟-
 :داد وجواب زد بهم لبخندی

 .بهتره بندازی رو اینا فعال همینم واسه نیست راضی طال از زیاد ولی میاد خوشش خیلی واستیل نقره از رایان چون-
 .شد خارج ازمغازه ازمن زودتر کردنش حساب از پس وچیتراخانم گفتم ای باشه
 اومد که دیدم رو راننده شدن معطل ازدقایقی وپس باموبایلشه صحبت مشغول دیدم که اومدم بیرون سرش پشت
 وبعدش بذاره ماشین داخل رو لوازم تا کردم کمک راننده به ومن رفتیم ماشین سمت به باهم,برداشت رو ولوازم

 :گفت راننده به رو چیتراخانم که سوارشدیم
 .برسون منو بعدش اول خونه برسون رو لیانا-

 .کردم استقبال تصمیم ازاین باخوشحالی ومن گفت چشمی راننده
 تشکر چیتراخانم از,برگشتم وبعد بردم باال تا رو وسایل راننده باکمک ومن نشد پیاده چیتراخانم مجتمع به بارسیدن

 رونمی جایی چشمام وخستگی گرسنگی شدت از چون دویدم آسانسور سمت به ازرفتنشون وپس کردم وخداحافظی
 .دید

 :گرفت رو دهنش جلوی وسیله همه این وبادیدن کرد باز روم به رو در لطیفه
 برات؟ کرده خرید اینهمه...خوشبختی توخیلی دختر وای-
 :گفتم خستگی با
 .خستگی شدت از میمیرم دارم که اتاقم تو تاببریمشون کن بیاکمکم حرفاشو این بیخیال االن توروخدا لطیفه-

 .کنم جا جابه خودم بعدش تا تختم روی بردیم رو لوازم وباهم کمکم اومد سریع حرفم بااین لطیفه
 :لطیفه,نشستن روم روبه هم دوتا واون میزنشستم پشت,کشید برام غذارو مادربزرگ

 گذشت؟ خوش-
 :دادم رو لطیفه جواب مکث وباکمی گذاشتم دهنم توی بالذت رو غذا قاشق

 .خیلی شدم خسته خیلی ولی بود خوب-
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 :سید*ـو*بــ رو دستم مادربزرگ
 .چیز همه شد تموم که خداروشکر دخترم نمونده روت به رنگ-

 :داد باال رو ابروهاش لطیفه
  اینهمه با شرکت به وورودش خان رایان با رویارویی,میشه شروع داره ماجرا حساس جای تازه هنوز مادربزرگ نه-

 .تجمالت
 :رفت لطیفه به ای غره چشم که دوختم مادربزرگ به رو نگاهم وبانگرانی افتاد دلم به دلهره لطیفه حرف بااین

 .خانم لطیفه کنی می بیشتر اشو دلشوره بدتر بهش بدی دلداری که این جای خوبه خوبه-
 :زد لبخند بهم باشه مالیم لحنش کرد می سعی که ودرحالی داد قورت سختی روبه دهنش اب لطیفه

 .وقت یه نشی نگران,ها کردم شوخی-
 :پاشد ازجاش بعدم

 .تون بااجازه...دیگه برسم درسام به برم من-
 :زد لبخند مادربزرگ رفتنش بعداز

 .صحبت وخوش شیرینه خیلی,اندازه می مادرتون یاد به منو شدت به-
 :برخاست ازجاش مادربزرگ که زدم لبخند

 .لیانا کنم استراحت کمی برم منم-
 .مادربزرگ باش راحت-

 گذاشته میز روی که خورد ای قهوه پودر به چشمم که رفتم آشپزخونه وبه برخاستم مادربزرگ رفتن از پس
 نمی استفاده شکر واز خوره می تلخ ی قهوه رایان اینکه بر مبنی چیتراخانم ی گفته پی رفت حواسم بودوناخودآگاه

 کردیم می استفاده چایی از وهمیشه همیشه چون بودم نخورده خوردم قهوه چیتراخانم ویالی توی که تااونوقت,کنه
 کنم درست خواست می دلم االنم,بودم وراضی اومد خوشم واقعا چشیدم رو اش مزه بار اولین برای که روز اون اما

 .نیاد پیش مشکلی شد الزم یهو اگر بعدها تا داره دوست رو ای مزه چه رایان ببینم تا بخورم تلخ بار واین
 دربیاد آب از خوب که کردم ودعا کردم عمل بود نوشته اش جعبه روی که دستوری طبق همینم واسه نبودم بلد

 .شد می وضایع ریختم می باید وگرنه
 این چقدر,رفتم بالکن سمت وبه توش ریختم رو وقهوه برداشتم کابینت ازتوی رو خوشکلی فنجون شد حاضر وقتی

 دست به کم کم دارم رو بوده فراری ازم سالهاست که آرامشی کردم می وحس بود فرد ومنحصربه عالی آپارتمان
 .کنم فراموش رو خانمچیترا محبت این تونستم نمی هرگز,بودم خداوچیتراخانم ومدیون میارم
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 چشمم درپیش وآدم وماشین چراغ هزار هزاران که دوختم چشم شهر به باال وازاون کردم نزدیک لبم به رو فنجون
 .بود شهر مکان بهترین توی مجتمع واقعا,بودن
 به رو خودم سریع,شد درهم وصورتم بستم رو چشمام لحظه چند تلخیش از کردم مزه که رو شکر بدون ی قهوه
 :کردم زمزمه,برداشتم رو شکر وظرف رسوندم داخل

 خورتش؟ می چطوری آخه مونه می زهر مثل ازتلخی واقعا-
 کارکنم شرکت اون توی تونم می یعنی کردم فکر وباخودم بالکن به برگشتم مجدد قهوه کردن شیرین از پس

 چیتراخانم توچشمای تونستم نمی دیگه شدم می اخراج اگر بشم؟؟؟واقعا اخراج ودرآخرم کنم خرابکاری قراره یااینکه
 کردم می روجمع حواسم تمام باید,بود بد شدت به واین کنم روجبران محبتاش بخوام اینکه به برسه چه,کنم نگاه

 !خواست می چیتراخانم ی نوه رایان که باشه طوری همون چیز وهمه نکنم تاخرابکاری
 :کردم زمزمه آسمون به وبانگاهی کشیدم آهی

 .هیچی...نیستم هیچی دیگه اونوقت که بذاری خودم حال به ومنو کنی ولم مبادا...خدا تومیسپارم به رو خودم-
 ...بشم حاضر خواب برای تا داخل وبرگشتم خوردم لذت با رو قهوه ی باقیمانده

*** 
 بود داده توضیح بهم رو دادم می انجام باید که کارهایی ریزه تمام چیتراخانم وروزقبل فرارسید موعود روز سرانجام

 وهله در بودن ظریف لحاظ از ولی بشم واذیت باشه سنگین اینکه نه بود سخت خودم نظر از شدت به کارم وواقعا
 .قرارداشت اول ی

 دستگاه وچندین مو وبااتو کشیدم سشوار ومهساجون چیتراخانم ی خواسته روبه موهام گرفتم که دوشی از پس
 نبرم یاد از رو چیزی کردم می خدا خدا,باشه باید که باشه جوری همون چیز همه خواست می دلم,دادم حالت دیگه
 .نشه فراموشم تا کردم تکرارمی رو دادم می انجام باید که رو کارهایی باخودم ومدام
 بود مشکل کمی بودم نکرده رو اینکارا تااالن که منی وبرای کردن آرایش به کردم شروع موهام دادن حالت از پس
 به نگاهی درآینه ازاتمام وپس بدم انجام درست تونستم بود کرده بهم ازقبل جون مهسا که هایی راهنمایی با ولی

 .انداختم خودم
 .برگشت دلم به ودلهره ترس وبازهم بود لباس انتخاب نوبت وحاال کشیدم راحتی نفس دل ازته
 :کردم وزمزمه نگریستم بودم نکرده تن تااالن که رو لباسایی انبوه وبه ایستادم کمد روی روبه

 کنم؟ تن باید رو کدوم...من خدای-
 : شد اتاقم وارد لطیفه

 ای؟ کالفه که شده چی-
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 :گفتم وبادرموندگی زدم زل بهش
 .توروخدا کن بیاکمکم,لطیفه بپوشم چی نمیدونم-

 :زد لبخند,کرد وموهام آرایش به نگاهی لطیفه
 .بیشترمیاد بهت کنی تن چی لباس ببینم بذار شده عالی خیلی که موهات وحالت آرایش-

 کرد انتخاب سفید وشال سفید کوتاه بافت یه با رو روشنم آبی وشلوارلی ایستاد کمد روی روبه وکنارم اومد جلو
 :سمتم وگرفت برداشت هم رو مشکیم ی وچکمه

 .ان عالی اینا نظرمن به-
 مشغول کردم می تشکر ازش تندتند که ودرحالی گرفتم دستش از زود همینم واسه بودم راضی انتخابش از واقعا

 .شدم پوشیدنشون
 :گفتم کار اتمام بعداز

 لطیفه؟ چطوره-
 :کوبید بهم رو دستاش باذوق لطیفه

 .دختر هاشدی فرشته مثل-
 لطیفه صدای که بودم زده که خوشکلی تیپ از بردم لذت واقعا,ایستادم اتاقم قدی آینه روی وروبه زدم لبخندعمیقی

 :برگردم سمتش به شد باعث
 .کن امتحانش,عالیه ادکلن این-

 :گفتم زدم می ولباسام دستم ومچ گردنم به که ودرحالی گرفتم ازدستش بااحتیاط رو شیشه
 رو؟ این چیتراخانم چندگرفت دونی می وای-

 :انداخت باال شونه خیالی بابی لطیفه
 .دیگه گرونه مشخصه-

 :کشیدم آهی
 .هزارتومن۳00 بله-

 :زد چشمکی لطیفه
 .ها کرده رو بهمون عجیب شانس خدایی-

 :خندیدم
 .شانس این به نزنم گند شرکت توی باکارکردنم من اگر البته بله-
 چی؟ واسه-
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 مردم با بایدمدام,وآمده رفت پراز شرکت این مسلمه چون باشه باال خیلی عمومیم روابط باید,لطیفه ترسم می-
 .بزنی سروکله

 :رفت دراتاق سمت به لطیفه
 نفست به اعتماد بربیای اش ازعهده تونی می داده یاد بهت چیتراخانم که هم چیزایی با مسلماً خوشکلی خیلی تو-
 دیرنکنی اولی روز دیگه وبرو بخور رو ات صبحونه بیا زودتر نشده تادیرت االنم...نکن ناتوانی واحساس باال ببر رو
 .نیست نفعت به اصال که

 که رفتم آشپزخونه سمت وبه بستم رو درش,شدم خارج اتاقم از لطیفه دنبال وبه روپوشیدم ام چکمه زود حرف بااین
 :زد لبخند باشوق بادیدنم مادربزرگ

 . کنه دورت بد چشم از خدا شدی ماه مثل دخترم ماشااهلل-
 :سیدم*ـو*بــ رو اش گونه

 .مادربزرگ ممنونم-
 :پرسید مادربزرگ که خوردم صبحونه درکنارشون

 اش؟ خونه بری باید االن-
 :گفتم ودرادامه دادم تکون مثبت معنای به رو سرم بااسترس

 .شرکت برم باهاش وبعدش بخوره تا حاضرکنم رو اش صبحانه باید بله-
 .باش خودت مواظب خیلی فقط,تونی تومی نباش نگران-
 .مادربزرگ برم دیگه من...چشم-

 خوشکل دستی کیف بااسترس ومن کردن حداحافظی ازم ولطیفه مادربزرگ,شدم رفتن ی وآماده برخاستم ازجا
 .آسانسور وارد درنهایت,شدم خارج وازآپارتمان برداشتم رو سفیدم

 ویالی به نگاهی آژانس پول کردن حساب از پس,رسوندم بود داده چیتراخانم که آدرسی به رو خودم باآژانس
 آپارتمان از بیشتری آرامش بودنش ودنج آروم بااینهمه اینجا کردم چراحس نمیدونم,انداختم مقابلم ونقلی کوچولو

 !!!کنه می منتقل بهم چیتراخانم
 باغ و شدم داخل,کردم باز رو در بود داده بهم چیتراخانم ازقبل که وباکلیدی برداشتم قبل تراز مطمئن رواینبار قدمام

 .رفتم ویال ورودی سمت وبه گذاشتم سنگفرش روی رو پام,گذروندم نظر از رو مقابلم کوچولوی
 .بهترکنه رو حالم بتونه صبح اول تمیز هوای تا کشیدم می عمیق های نفس مدام
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 با همین واسه رفته فرو عظیم سکوتی توی وویال نیست کسی شدم متوجه که شدم وداخل کردم باز رو ورودی در
 ی تهیه مشغول دستورات طبق,درآوردم کیفم از رو یادداشتهام ی وبرگه رسوندم آشپزخونه به رو خودم آسوده خیالی

 :گفتم ودردل شدم شاهانه ای صبحانه
 به مشخصه پس شه می درست پروتئین از وسرشار مقوی اجزای از صبحونه این تمام خوره می غذا مقوی چقدرم-

 .دیگه میده اهمیت خیلی اندامش
 صبح اول داره عادت همیشه گفت بهم که افتادم چیتراخانم حرف یاد به سریع که کجاست االن کردم فکر باخودم

 من پس بوده پیش یکساعت رفته او که ساعتی اون البته نیست ودوساعتی میره بیرون ازخونه ورزش برای
 ... بچینم رو ومیز حاضرکنم کامل رو صبحونه که داشتم فرصت یکساعت

 تموم پس از بتونم که کردم می وخداخدا بود استرس دلم توی هنوزم,نداشتم کاری دیگه ومن حاضربود چیز همه
 می طلب ازخدا همیشه که ای معجزه همون بود این,بود موفقیتم این به وابسته ام آینده چون بربیام خوبی به کارا

 .بشم موفق بتونم که کردم می تالش سختی به باید پس بود روشنیده صدام باالخره خدا وانگار کردم
 از همه داخلشم وسایل,ونازبود نقلی خیلی کردم تحسین رو ومعمارش طراح وواقعا انداختم ویال اطراف به نگاهی

 نظر به اصال درحالیکه پسندیدم می ومن بود تحسین قابل درکل,تیره آبی هم وگاهی بود وسفید مشکی های رنگ
 !داشت اهمیت که خودم برای خب ولی نبود احتیاجی من

 آشپزخونه کوچولوی آینه وتوی بپرم ازجام باعجله شد باعث قفل توی کلید چرخیدن صدای که زدم نیشخندی
 .کردم زمزمه رو خدا اسم وزیرلب گذروندم روازنظر صورتم

 !شمایید؟ دستیارجدید-
 روم روبه مرد این که کردم شک وچندلحظه کردم هنگ واقعی معنای به جلوم مرد وبادیدن کردم باز رو چشمام

 !داره خارجی وجود
 بود صورتش روی که محوی اخم وبعد موند خیره من به چندلحظه واوهم بودم خورده یکّه زیباییش از شدت به

 :ترشد درهم
 محترم؟ خانوم کجاست حواستون-
 وداشتم بودم داده دست از رو ذهنیتم کل به چون کردم جستجو ذهنم توی سوالش دنبال ودستپاچه اومدم خودم به

 :گفتم باشم خونسرد کردم می سعی که ودرحالی اومد یادم به خداروشکر که خوردم می حرص
 .دستیارتونم من ازامروز,بله-

 سمتم به رو وپشتش گرفت رو نگاهش زود ولی روبفهمم نگاهش حالت کردم سعی ومن کرد سرتاپام به نگاهی
 :کرد
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 .کن عوضش شده سرد اگر هم رو قهوه حاضرباشه چیز همه گردم برمی تا بگیرم دوش میرم-
 بدخلقیش وازاینهمه بودم مونده مات جام توی هنوز, رفت باال سمت وبه سالن کنار های پله سمت دوید سپس

 :کردم زمزمه وباخودم کردم وجور روجمع خودم بود هرجوری ولی بودم کرده حیرت زیباییش ودرکنارش
 بود؟ آبی هاش چشم چرا-

 !بود مناسب توصیفش برای چی نمیدونم بیاری براش رو زیبا کلمه نمیشد که طوری به بود زیبا واقعا من خدای
 واهمیتی کنم کنترل رو خودم بتونم تا خواستم کمک هزاربار ازخدا ومن اومد پاش صدای که کردم عوض رو قهوه
 .شد خوردن ومشغول نشست میز پشت که کشیدم عمیق نفس بار چندین,ندم

 کت یه به بود داده رو جاش وحاال نبود خبری تنش توی تیره آبی ورزشی لباسای ازاون ودیگه بود حاضرشده
 به که وموهاش میومد بهش خیلی که مردونه ی وکشیده براق کفشهای,زیرش سفید ولباس ای سورمه وشلوار
 که مردونه عطر دارترین مارک وبوی پیشونیش روی بود ریخته هاش شقیقه کنار از چندتار,بود زده باال سمت

 !زیبایی همه بااین رونداشتم آدمی همچین دیدن انتظار واقعا ومن بود دربرگرفته رو سالن هم بود ـسـتکننده*مـ
 بخوره قهوه فنجون دوتا داره عادت دونستم می شد تموم اش قهوه فنجون که بودم ایستاده اونجا جوری همون
 :گفت که جلوش وگذاشتم ریختم مجدد وبراش برداشتم رو فنجون همین واسه

 واردی؟ بدی انجام باید که کارایی به-
 :دادم روقورت دهنم آب
 .نیست مشکلی دیگه وگرنه دارم راهنمایی یکم به نیاز اوله روز چون ولی بله-
 عادت بهشون زود کن وسعی بگه بهت رو کارات بخوای ازاون تونی می هست شرکت توی سعیدنیا خانم هنوز-

 .کنم درست رو دستیارم خرابکاریای مدام که ندارم وقت من چون کنی
 !بود وخودخواه مغرور چقدر...من خدای

 حرف جوری این باهام جلو جلو چرا بود ندیده کارمنو که هنوز آخه حرفش این از نشست صورتم روی محوی اخم
 رو همه وباید نیست بردار شوخی سپردن بهم که کارایی که کنه متوجه منو اول ازهمین خواست می میزد؟یعنی

 بدم انجام موقع به چیزو همه که بود سپرده بهم چیتراخانم ازبس دونستم می خودم که اینو بدم؟خب انجام درست
 :انداختم زیر به رو سرم همینم واسه کردم می سکوت باید من ومسلما بود رئیس او خب ولی بودم وارد دیگه پس

 .بشم وقتتون اتالف باعث قرارنیست نباشید نگران,چشم بله-
 :بلندشد وازجاش انداخت بهم نگاهی نیم
 !کیفم-
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 تندتند من و رفت در سمت به ازمن وزودتر گرفت که سمتش گرفتم,داشتم وبرش رفتم مبل روی کیفش سمت به
 .کردم جمع رو لوازم
 درروباز همین برای نشستم می جلو وباید منن منتظر دیدم که رفتم بیرون و برداشتم رو کیفم میز آوری جمع از بعد

 شاسی ماشین در بابستن,زدم محوی ولبخند نگریستم ای لحظه بود راننده که میانسالی مرد به,وسوارشدم کردم
 :زدم نیشخندی دلم توی ومن دراومد حرکت به نرمی به دونستم رونمی اسمش حتی که بلندی

 !لیانا شدی سوار روهم ها ماشین جور واین نمُردی که خوبه-
 !وسکوت بود سکوت شرکت به رسیدن تا

 شدم وپیاده روبرداشتم کیفم رسیدیم فهمیدم ومنم کنه باز رایان روبرای در تا شد پیاده راننده ایستاد ماشین وقتی
 . باشه مهم هم باید شرکتی همچین که والحق افتاد روم روبه مجلل ساختمان به نگاهم که

 کنارش ومنم زد رو وکلید رفت آسانسور سمت به که بردم لذت داخل ازگرمای,شدیم ووارد افتادم راه دنبالش
 :گفت که ایستادم

 چیه؟ فامیلیتون-
 !مولوی-

 گفتم؟ می باید چی واسه بود نپرسیده خب نگفتم رو اسمم
 به مشغول تونید می بعدازاون یادبگیرید رو وکارا قبلی دستیار پیش برید ورودتون بدو ازهمین باال رسیدیم وقتی-

 .کاربشید
 .ممنون چشم-

 تا من,ایستاد وکنارم فشرد رو هشت طبقه ی دکمه,تو رفتم خودم وبعدش بشه اوداخل تااول ایستادم آسانسوررسید
 خوشگلتر کدوممون دونم نمی ظاهری نظر از ولی بود بلندتر ازم سروگردن یه گفت شه ومی بودم اش سرشونه

 !بودیم
 .دید می ادامه موفقید دیدیم اگر بعدازاون کنید کارمی امتحانی روز سه تا-

 :گفتم زور به ولی شد حبس نفسم
 .فهمم می بله-

 .شدیم خارج ازش وهردو ایستاد آسانسور
 شرکت جو,انداختم بهشون نگاهی باحیرت مختلف دختروپسر اینهمه ازدیدن من و شدیم شرکتشون سالن وارد

 سمتمون نگاهی نیم حتی کس هیچ وباورودمون بود توکارخودش سرش هرکس که نحوی به بود خصوص به کامال
 کرده روتن لباسا دارترین ومارک بهترین کردن کارمی که دخترپسرایی,کاربودن مشغول سختی به وهمه ننداخت
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 به خیلی باید شرکت این کارتوی واسه گفت که افتادم چیتراخانم حرف یاد به, بودن جوون هم وهمه بودن
 !بدی اهمیت سرووضعت

 !بخیر صبح...خان رایان سالم-
 گرفتم دخترپسرا از رو نگاهم میداد سالم رایان وبه بود ایستاده میزش پشت محوش بالبخند که دخترجوانی باصدای

 !رایان به زدم وزل
 . بده توضیح واسشون رو کارا تا سعیدنیا خانم پیش ببریدش دستیارجدیده ایشون...رهایی خانم سالم-

 بود دیگه اتاق یه کنارش که شد ووارداتاقی رفت باال مقابلش ی تاپله سه از بزنه ای دیگه حرف اینکه بدون سپس
 :اسیرشد رهایی خانم توسط بازوم که خواستم کمک ازخدا نگرانی با ومن

 !ای؟بریم؟ آماده عزیزم-
 :انداختم ومهربونش آروم ی چهره به نگاهی

 .حتما بله-
 سعیدنیا خانم,شدیم وارد درزدیم به که ای ازتقه وپس بود رئیس اتاق کنار که رفتیم دری همون سمت به باهم

 :گفت رهایی خانم که نشستن به کرد ودعوتمون زد لبخندگرمی بلندشد ازجاش بادیدنمون
 .بکنه چیکارباید بدید یاد خوب بهش فقط کاردارم من ممنون نه-

 :کرد اشاره کنارش به نیا سعید خانم,ورفت زد بهمون لبخندی سپس
 .زودتربرم هرچه باید چون بدم یاد بهت زودتر تا بشین بیااینجا-

 .دادم گوش حرفاش به وبادقت کنارش ونشستم دادم تکون رو سرم
 راحتی نفس رو وازاین بودن یادداده بهم چیتراخانم مهندسین که بود همونایی دقیقا گفت می که چیزایی ی همه

 :گفتم یادگرفتی پرسید می ازم که سعیدنیا خانم ودرجواب کشیدم
 .بلدم کامل رو چیز همه نباش نگران عزیزم بله-

 :ولبخندزد بلندشد ازجاش
 وفق روباهرجورشرایطی خودت تابتونی باشی محکم خیلی باید فقط نیست کارسختی این باشی موفق امیدوارم-

 .بدی ادامه تونی ونمی میشی خسته وگرنه بدی
 .مرسی,ام متوجه-
 .خدانگهدار,رم می دیگه من-

 به یعنی,بود شده پوشیده پرده توسط که شدم بزرگی ی شیشه ومتوجه انداختم اتاق به نگاهی,ورفت دادیم دست
 داشت؟ کجادید
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 :کردم زمزمه وباتعجب شدم رایان اتاق ی متوجه پرده وباکشیدن رفتم وجلو کنم کنترل نتونستم رو کنجکاویم حس
 !داره کامل تسلط اتاقم وبه نگاهشم زیر کامال من که اینجوری-

 : میزم پشت وبرگشتم کشیدم مجدد رو پرده
 .دیگه باشه زیرنظرداشته روشخصاً کارات باید دستیارشی که معلومه خب-

 کارا توی تونستم زود وخیلی شدم بود زیردستم که هایی پرونده روی کار ومشغول شدم فکرکردنا اینجور بیخیال
 چیتراخانم مدیون وچقدر کردم نمی حس رو وگذرزمان کردم می درست چیزو همه خوردن آب مثل حاال,بشم وارد
 .محبتاش تمام برای بودم
 :داشتم برش سریع خورد زنگ که مرکزی تلفن

 .اتاقم بیا-
 !بود غد چقدر من خدای...بوق و

 سمت به باشن همراهت همیشه باید گفت سعیدنیامی خانم که لوازمی بابرداشتن,شدم بلند وازجام کشیدم پوفی
 !دررفتم

 :شدم وارد و زدم ای تقه
 داشتید؟ امری-

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون
 .بشین بیااینجا-
 صندلی روی نشستم قدمیش دریک,رفتم جلو خدا به وباتوکل دادم بیرون رو نفسم,بود کرده اشاره کنارش به

 !بود وراحت خوشکل خیلی که بزرگ چرخون
 ای متوجه باشن درست هرکدوم که وببینی کنی حساب باهم رو شده دفترنوشته این توی که هایی رقم تمام باید-

 که؟
 :دادم تندتکون رو سرم

 .بله بله-
 .کن شروع-

 ؟"تو" بودم شده
 !اماچرا؟,نبودم جمع شخص دوم دیگه از یعنی

 که کرد می تایپ رو چیزایی تابش لپ توی داشت واوهم شدم زدن جمع ومشغول شدم افکاربیهوده این بیخیال
 .آوردم سردرنمی
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 :شد داخل نداشت رایان از کمی دست خوشگلیش که وپسرجوونی درخورد به ای تقه
 .گلم داداش بخیر صبح سالم به به-

 گفت؟ می چی این پس برادر نه خواهرداره نه رایان نگفت چیتراخانم مگه,کردم تعجب
 :پیچید دماغم توی وعطرمحشرش ازجابرخاست رایان

 .بخیر توام صبح بهزادجان سالم-
 ی متوجه انگارتازه بهزادخان که زدم لبخندمحوی صمیمیتشون ازاینهمه ومن گرفتن ش*و*غــ*درآ رو همدیگه

 :اومد سمتم به که شد حضورمن
 بانو؟ چطوری,نشسته اینجا ای فرشته چه ببین اوه-

 بود؟ راحت چطوراینهمه واقعا بودم شده خیره بهش باتعجب
 :گفت بهزادخان روبه میومد صندلیش سمت به که درحالی رایان

 خوش بیاباهاش بعدش کار بامحیط بذارآشنابشه,باهمه راحتی ازحدت توزیادی دونه نمی هنوز دستیارجدیده ایشون-
 !کن وبش

 :بهزادخندید
 !دخترخوشگلیه خیلی خدایی ولی,بامحیط کنم می آشناش خودم خب-

 :گرفتم سمتش روبه مودست بلندشدم ازجام,لبخندزدم ناخودآگاه که زد بهم چشمکی باشیطنت سپس
 .هستم مولوی لیانا...من به زیادتون ازلطف ممنونم-

 :ترشد پررنگ ولبخندش شد نگاهم محو
 !بوده نخورده گوشم به تاحاال خوشگلی اسم چه...لیانا-

 :روفشرد دستم
 دلخورنشده ازحرفام امیدوارم طبع وشوخ راحتم زیادی یکم من ضمن در کن صدام جوری همین بهزادهستم منم-

 .ندارم قصدبدی واقعا چون باشی
 .کنم نمی روحس ناپاکی یا هیزی شما نگاه توی من,ابداً نه نه-
 !نباشی خسته,اومده گیرمون خوبی این به دستیاری که خوشحالم-
 .متشکرم-

 رو چشمش سریع نگاهم وبادیدن کرد می نگاه بهم که افتاد رایان آبی چشمای به نگاهم که نشستم صندلیم روی
 که شدم متوجه صحبتاشون توی ولی دادم ادامه کارم به بیخیال منم بابهزادشد صحبت مشغول,برگردوند
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 وهمدیگه زیاده خیلی صمیمیتشون که همینه واسه شدن بزرگ باهم وازبچگی شریکن باهم رو شرکت بهزادورایان
 .گاهی کنن صدامی داداش رو

 :کشیدم عمیقی نفس کارم شد که تموم
 .تمومه-

 :باالداد رو ابروش وبعدتک انداخت بهشون نگاهی,ازم گرفت رو وپرونده من سمت برگشت ورایان کرد بهزادسکوت
 .خوبه-

 :بلندشدم وازجام دادم تکون سری
 بامن؟ ندارید کاری-
 .بری تونی می نه-

 :بلندشد ازجاش زود بهزاد
 .بدم نشون بهت رو واعضاش شرکت تا بریم بامن بیا-

 :زدم لبخندی
 .ممنون باشه-

 رو جوابم گرمی به که لبخندزدم رهایی خانم به ومن ها ازپله پایین اومدیم باهم,بهزاد وبعد رفتم بیرون من اول
 .کرد معرفی بهم رو ومهندسین ها طراح ترتیب واوبه جلوتررفتیم باهم,داد

 سنم به گیربده رایان ترسیدم می که بودم من کمشون سن وتنها بودن۳۵ تا۲۵ سنی رده از شرکت کارکنان تموم
 .نفهمه تا نگم چیزی فعال وبهتربود

 چون درکنارش شد بازمی ودلم راحتی احساس بابهزاد واقعا دادومن نشون بهم روهم شرکت,اعضا ازمعرفی پس
 بکنم رو تالشم وتمام کاربمونم این توی که بودم مصمم ازپیش بیش حاال,شد می ام خنده باعث مدام باشوخیاش

 .برسم اهدافم به تا
 :گرفت رو بازوم بهزاد ها معرفی شدن ازتموم پس

 بخوریم؟ قهوه باهم موافقی-
 :گفتم بااسترس

 .باشم اتاقم توی وباید پیداکنه نیاز بهم خان رایان ممکنه ولی-
 :خندید

 کردی تموم رو ها پرونده که توام میدن انجام موقع وبه خوبی به کاراشونم ودرکنارش راحتن همه اینجا,نترس-
 .مونه نمی کاری فعال پس
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 .وسوارآسانسورشدیم بیرون رفتیم ازشرکت وباهم کردم قبول ناچار به
 داره؟ کافه اینجا-
 .وکافه رستورانه اولش ی طبقه آره-
 .عالی چه-
 .خوریم می رستورانش توی وناهارمونم کافه میریم زدن حرف برای مابیشترمواقع,آره-

 :گفت که نشستیم,رفتیم وشیک دنج ی کافه سمت به باهم ایستاد که آسانسور
 خوری؟ می چی-

 یاشیرین؟ تلخ قهوه بگم,مرددموندم
 :کردم زمزمه ناخودآگاه

 .تلخ قهوه-
 :کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی ومن کرد نگاهم چندلحظه بهزاد

 شده؟ چیزی-
 بی دیگه ازدخترای البته داده درخواست تلخ وقهوه بودم درارتباط باهاش تااالن که هستی دختری اولین فقط نه-

 !خبرم
 :کرد نگاه وبهم داد سفارش گارسون به واو زدم لبخندی

 کردی؟ پیدا کارو این چطوری-
 روبدم؟ جوابش چی من حاال؟خدای بود سوالی چه این,وای

 :روباالداد ابروهاش که تودلم بود افتاده ودلهره بودم کرده مکث
 ؟ کردی سکوت چرا-

 :وگفتم کردم فکری سریع
 !!!داره دستیارنیاز یه به شما شرکت که گفت بهم,دیدم اتفاق برحسب رو سعیدنیا وخانم کاربودم دنبال من خب-
 .فهمیدم بله-

 که کردم حس,خوردم ازش قلپ زودیه ومن شد گذاشته مقابلم قهوه فنجون که کشیدم راحتی نفس وجودم باتموم
 :گفتم بهزاد وروبه زدم محوی لبخند رو وازاین گرفتم می خو بهش کم وکم نکرده اذیتم زیاد تلخیش اینبار

 دارید؟ رو شرکت این چندساله-
 .ساله۵-

 .زدن شرکت سال همون توی هم وبهزاد رایان پس,دادم ازدست رو همسرم که ساله۵ گفت هم چیتراخانم یادمه
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 باهم؟ شریکید خان شماورایان-
 .دارم دوست رو رایان خیلی من,داداشیم گفت میشه البته بله-
 .کردم تحسین وواقعا شدم بینتون شدید صمیمیت ی متوجه-
 .خوندیم درس باهم شدیم بزرگ باهم ماازبچگی-
 ندارید؟ پدرومادر شما-

 :خندید
 .اینجا ومن ان دیگه شهر یه توی پدرومادرم یعنی میکنم زندگی مستقل ولی ندارم؟دارم گفته کی-
 نیست؟ سختتون اونوقت-
 نمی غریبی احساس رایان باوجود بعدم شده عادی واسم ودیگه کردم غرق کارم توی رو خودم خب چراولی-

 .کنم دلتنگی حس هروقت سرمیزنم بهشون میرم بعدم,کنم
 .خوب چه-
 شرکت؟ برگردیم موافقی خب-
 .حتما آره-

 ومشکلی رفته پیش خوب چیز همه تااالن که کردم خداروشکر,رفت وبهزادم اومدم اتاقم به ومن باال برگشتیم باهم
 .نیومده پیش

 به شرکت دیگه دخترای همراه به ومن ناهاره موقع کردن اعالم بهم که بودم ها پرونده مشغول ناهار موقع تا
 .رفتم رستوران

 بود کرده سرایت منم به وسرحالیشون برد می ازبین رو دلم های استرس چون شدم خوشحال بینشون گرمی از واقعا
 !ها ارتباط توی بودم شده راحت وحاال

 :گفت بهم بود نشسته کنارم که رهایی خانم,دادیم سفارش چیزی یه وهرکدوم نشستیم میز سریه هممون
 .میشه کم صمیمیتمون کنیم می حس چون صداکنیم بافامیلی رو همدیگه نداریم عادت ماها چیه؟آخه اسمت-
 .عزیزم هستم لیانا-

 :رهایی خانم,کردن سکوت چندلحظه همشون
 .داری رو ناز اسم این که حالت به خوش بودم نشنیده تااالن,اسم این عالیه وای-
 .ممنونم-
 .رو اسماشون میگن خودشون هم دخترا وبقیه هست مهسا منم اسم-

 :گفت مهسا روبه ازدخترا یکی
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 !رو اسمامون بگو یکی تویکی کاریه؟خب چه-
 :باالداد رو ابروهاش مهسا

 .خب باشه-
 :کرد شروع ترتیب به سپس

 .نفیسه,ژینا,دنیا,چکاوک,تامیال,ترگل,آزیتا,آذر,مهرسا,آتوسا-
 :لبخندزدم بهشون

 کردید؟ حسودی من اسم به چرا پس که خوشکله اسماتون خیلی همتون-
 :گفت ومهرسا خندیدن همشون

 .نشنیدمش چراتااالن نمیدونم,اسم این بود عجیب برامون آخه خب-
 :آزیتا

 .همینطور منم-
 :گفتم که روآوردن غذامون

 نفرن؟۱۲ شرکت دخترای کل یعنی-
 :دنیا

 .گیره جدامی ازهممون رو وخودش خودخواهه یکمی نفر یه اون ولی,تا۱۳ نه-
 :گفتم باتعجب

 چی؟ یعنی-
 :آزیتا

 واسه شرکته فردسومه گفت ومیشه داره مهمی نقش شرکت توی چون,خوره ناهارمی وبهزادخان رایان با اوهمیشه-
 .گیره نمی گرم زیاد باما همینم

 ندیدمش؟ امروز چرامن پس اوه-
 :مهسا

 .ترکیه رفته آخه-
 چی؟ برای-
 .ببینه رو اندازی راه مکان باید-
 . مهمیه آدم خیلی پس-
 .اوهوم-
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 .ببینمش شدم کنجکاو-
 :سمتم گرفت رو ساالد ظرف آذر
 .ببینیش تونی می اونوقت گرده برمی دیگه دوروز تا,هستم اش منشی من-

 :گفت کنارگوشم بود نشسته ام دیگه درسمت که تامیال که لبخندزدم
 !تقریباً هست رایان عاشق تازه-

 :کردم نگاهش باحیرت
 جدی؟-
 همه خواد می,سرشار ثروتی ودارای نظیریه بی مرد خان رایان که خاطراینه به همش میگه که مهسا,واهلل نمیدونم-

 .کنه می تالش اوهمچنان ولی نداره بهش توجهی کوچکترین خان رایان ولی کنه خودش واسه چیزو
 چیه؟ خان رایان نخواستن دلیل پس وخوبیه فعال زن که مشخصه خوادش؟خب نمی خان چرارایان-
 یخ کوه مثل مخالف جنس به ونسبت بینه رونمی کس هیچ کال بلکه هست توجه بی او به تنها نه رایان راستش-

 .نمیدونه خودش درحد رو کسی هیچ شاید او ترگل قول به ولی نمیدونم چرا حاال مونه می
 مغروره؟ حد تااین یعنی-
 .همین وسرده خشک زیادی فقط,نه میگم منکه-

 وکنجکاوی ببینم رو زن این بود جالب واسم وواقعا بود شده حرفها این درگیر بدجور ذهنم ولی نگفتم چیزی دیگه
 .کرد می تحریکم مدام

 :گفتم مهسا روبه شدن می خارج رستوران از که دیدیم رو پسرا ناهار بعدازاتمام
 توشرکت؟ پسرهست چندتا-
 دونه یه بازهم ولی میاد خوشش ازهماهنگی کال یعنی باشه پسرهم دخترا تعداد به که داره دوست خان رایان-

 .تاییم۱۳وما تا۱۲ میشن خان ورایان بهزاد با ولی تاهستن ده خودشون پسرا چون بیشتره ازماها
 .زیادیم چه-
 داریم که ام دیگه چیزای,ومدیرمالی هستن وطراحان مهندسین ازبهترین شرکت کارکنان,نیازه هممون به ولی آره-

 .بربیایم کارها ازپس خوبی به تابتونیم زیادباشیم باید ومهمه بزرگ شرکتم چون
 .شدم متوجه-

 .شدم اتاقم وارد باسردرگمی ومنم رفت خودش اتاق سمت به هرکس
 زیاد ومن بود مونده کاری ساعت تااتمام یکساعت وفقط زد عصرضربه(۴:00)روی که انداختم ساعتم به نگاهی
 .کردم شکر دل ازته رو مهربون وخدای بود نگذشته سخت بهم امروز واقعا,نبودم خسته
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 ای وتقه رفتم رایان اتاق سمت به وسایلم وبابرداشتن بلندشدم ازجا,بود نمونده کاری ساعت پایان بیشترتا چنددقیقه
 :شدم ووارد زدم در به
 .خان رایان نباشید خسته-

 :شد کارش مشغول وبعدباز انداخت بهم نگاهی ونیم آورد روباال سرش
 بله؟,ممنون-

 :جلورفتم
 .بندازید بهشون نگاهی مایلید اگر کارکردم روشون امروز من که هستن هایی پرونده اینا-
 .کن نگاه رو اینا گفته رایان بگو بهزاد به بده ببرشون کاردارم االن من-

 :کنم روحفظ خودم خونسردی کردم وسعی کشیدم عمیقی نفس
 ؟ برم تونم می بعدازاون...بله-
 چنده؟ ساعت مگه-

 :کشید صورتش روی رو ودستاش انداخت ساعتش به نگاهی حرف بااین
 .نشدم متوجه اصال من زودگذشت چقدر اوه-

 :گفت که زدم لبخندمحوی
 .بری تونی می بله-

 :کرد صدام مهسا که ازاتاقش اومدم وبیرون دادم تکون سری
 میری؟ داری لیانا-
 :گفتم وبالبخندگرمی رفتم سمتش به
 .برم بعدش بهزادخان به بدم رو ها پرونده این باید هنوز عزیزم نه-
 .خداحافظ...میبینمت فردا میرم دارم من باشه-
 .خداحافظ...برام عزیزی-

 :شدم ووارد رفتم بهزاد اتاق سمت تندبه ازرفتنش پس
 .بهزادخان نباشید خسته-

 :بلندشد ازجاش باخوشرویی بهزاد
 .بشین بیااینجا...ها اومده کی ببین اوه اوه-

 که درحالی,کردم بازگو رو رایان های وگفته سمتش گرفتم رو ها پرونده که نشستیم اش کاناپه وروی زدم لبخندی
 :پرسید کرد می نگاه ها پرونده به
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 برات؟ گذشت چطور امروز-
 .اصال نشدم خسته یعنی بود خوب-
 ؟ کردی چیکارمی قبال-
 کاری؟ لحاظ از یعنی-

 :نگریست وبهم وبست زد مهر رو اول پرونده
 .آره خب-
 .کردم کارمی رستوران تویه راستش-

 :لبخندزدم کردکه گرد رو چشماش باتعجب
 ندیم؟ ادامه میشه-

 :خندید بهزاد
 تونستی خوب توخیلی کنم می تائیدشون کامال ومن ان کارشده خوب خیلی ها پرونده این...ندیم ادامه باشه باشه-

 !خوشکلی خیلی,کاملی لحاظ همه از چون فرستاده شرکت این واسه رو فرشته یه خدا فکرکنم بدی انجام رو کارا
 : زیرانداختم سربه تعریف ازاینهمه

 .کنید می شرمنده منو شما ممنونم-
 .جان لیانا طبعم شوخ من که گفتمت-

 :برخاستم ازجا
 .میشن نگرانم هستن منتظرم خانواده برم دیگه من خب,هستم متوجه-
 .فردا تا پس باشه-
 .بله-

 شوخ هم بود زیبا هم بهزاد چون قطعاً بود خوشبختی زن میشد بهزاد همسر که اونی واقعا,اومدم بیرون ازاتاقش
 .سردومغرور یعنی نبود خوب اخالقش فردش منحصربه زیبایی جدااز رایان ولی ومهربون طبع
 .رفتم آسانسور سمت وبه شدم خارج ازشرکت اتاقم در کردن قفل از وپس کشیدم آهی
 همینم واسه اشه فاصله چیتراخانم مجتمع با وچقدر کجاست اینجا اصال دونستم تاخونه؟نمی گرفتم می آژانس باید

 .ومنتظرشدم دادم رو آدرس سختی به چندتابلو روی واز آژانس به زدم زنگ
 آژانس بخوام هردفعه که میشه سختم خیلی اینجوری چون یادبگیرم رانندگی برم دادن بهم که پولی بااولین باید

 .بگیرم
 .نشستم سریع ماشین بارسیدن
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 درش شدن ازبسته قبل که رفتم اسانسور سمت وبه شدم مجتمع وارد ورفتنش آژانس پول کردن حساب از پس
 :داخل واومد داشت ونگهش دوید آسانسور سمت به دوان دوان دختری

 .داشتم نگهش همین برای وبرگرده بره آسانسور تا صبرکنم تونستم نمی من ببخشید سالم-
 :زدم ولبخند انداختم نگاهی ومهربونش معصوم ی چهره به
 هستید؟ طبقه کدوم عزیزم نداره اشکال-
 .۱0 طبقه-

 .بیرون برم باید من اول پس
 :دخترگفت که شد بسته درآسانسور واینبار فشردم رو کلید مجدد

 .داری ای کننده خیره زیبایی واقعا, خوشکلی توچقدر من خدای-
 .نازی خیلی توام ممنونم-
 چیه؟ اسمت-
 توچی؟,لیانا-
 .مبینا-

 :سمتم گرفت رو دستش
 باشیم؟ دوست باهم میشه-

 نگران ولی بشم دوست بایکی بخوام که بود جالب وبرام نداشتم دوستی تاحاال من,کردم تعجب اش عجله ازاینهمه
 برام؟ باشه خطرداشته نکنه که بودم

 :روفشردم ودستش موندم رودربایستی توی منم کرد می نگاهم منتظر
 !قبول باشه-

 :گفت باخوشحالی
 .کنیم صحبت باهم قراربذاریم موقع یه-
 چطوره؟, کافه بریم فرداشب-
 چند؟ ساعت,عالیه-
 بریم؟ باآژانس,شب۷-

 :گفت که بیرون اومدم ومن آسانسورایستاد
 .منتظرتم مجتمع البی توی پایین بیا۷ ساعت راس دارم ماشین من نه-
 .مبیناجان حتما باشه-
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 .خدانگهدار فعال پس مرسی-
 .شدم وارد,بازکردم ور در کلید توسط و رفتم آپارتمان سمت وبه کشیدم آهی,شد ودرآسانسوربسته فشرد رو کلید

 .بود خوابیده مبل روی هم ومادربزرگ بود خوندن درس مشغول اتاق توی لطیفه
 آشپزخونه به لباس ازتعویض پس,رفتم اتاقم وبه کشیدم مادربزرگ روی رو مبل کنار ی وملحفه زدم لبخندی
 .ریختم دوفنجون ازحاضرشدن وپس شدم قهوه ی تهیه ومشغول برگشتم

 :رفتم ولطیفه مادربزرگ اتاق به
 داخل؟ بیام میشه جان لطیفه-

 :سید*ـو*بــ رو ام وگونه سمتم دوید تند صدام باشنیدن لطیفه
 .بود شده تنگ برات دلم چقدر نمیدونی,آبجی اومدی جونم ای-
 .بشین بیا کردم درست قهوه,همینجور منم-

 :تخت روی هم ولطیفه نشستم تکی مبل روی
 گذشت؟ چطوری امروز ببینم کن تعریف خب-
 .نشدم خسته اصال,بود خوب-
 بود؟ چی؟خشن رایان-

 :خندیدم
 .کرد رفتارمی عادی نداشت کارمن به کاری ولی تاحدودی آره-
 بهت؟ نمیدادن چی؟پز شرکت کارکنان-

 .کرد فکرمی هم چیزایی چه به لطیفه من خدای,زیرخنده بلندزدم
 !دیگه باجاهای متفاوته چیزش همه شرکت این کال, گرفتن گرم باهام ام کلی پزنمیدادن نه-
 توشرکت؟ موندن برای بشی موفق که تونی می بگی خوای می یعنی-

 :برخاستم ازجا
 ...اما بود راضی خیلی ازکارم که شرکت رئیس شریک امروز,بتونم کنم فکرمی-

 :داد باال رو ابروش تک لطیفه
 چی؟ اما-
 .ازم کنه تعریف که داشت انتظارنباید طرفی یخ کوه بایه کن تصور تو,نزد حرفی رایان-

 :گفت زد می تکیه کابینت به که درحالی لطیفه,رفتیم آشپزخونه سمت وبه شدیم خارج ازاتاق باهم
 مغرور؟ یعنی-
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 .شد می عالی کردم می اگردرست شام وبرای بود کرده ـوس*هـ دلم گذاشتم بیرون رو ماکارانی مواد
 مقابل ی بهزادنقطه ولی بگیره گرم باکسی نداره عادت,سردوخشکه فقط رایان منشی مهسا قول به شایدم,شاید-

 !لطیفه رایانه
 کیه؟ بهزاد-
 .کرده تائید رو کارم گفتم همونکه,شریکش-
 گیره؟ می گرم باهات یعنی-
 .طبعه وشوخ راحت زیادی خودش قول وبه کنه برخوردمی وصمیمی گرم شرکت کارکنان باتمام بلکه بامن فقط نه-
 پسندیدی؟ رو توکدومشون-

 :زد چشمکی که نگریستم لطیفه به باتعجب
 !دختر گفتم واخالق قیافه ازنظر-

 :زدم لبخندی
 بهزاد ولی تصوره مافوق کال که زیباییش داره چیز وهمه مرد یه کامل ی نمونه یعنی تمومه چیز همه رایان خب-

 رو رایان چیز همه من برات کنم تعریف ساده بخوام, بهترازرایانه خیلی خیلی اخالقش اما نداره رو رایان خوشکلی
 .جزاخالقش کنم می تائید

 برای شاید شناختیش روزه یک هنوز نظرمیدی؟توکه ورفتارش اخالق درمورد داری زود یکم کنی نمی خیال-
 .داره دلیل بودنش اینجور

 !باتوئه حق آره-
 .رفتیم بالکن به وبعدش روپختیم ماکارانی تا کرد کمکم لطیفه
 !تر گرم قبل شبای به ونسبت بود بهتر هوا امشب
 :گفتم که نشستیم ها صندلی روی

 !عاشقشه ام یکی تازه-
 :کرد نگاهم باتعجب لطیفه

 !رایان؟ عاشق-
 :طرفم شد خم کمی,دادم تکون مثبت معنای به رو سرم

 توشرکته؟-
 .آره-

 :کرد نگاهم باحرص لطیفه
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 کنی؟ باز زبون تا خوای می زیرلفظی,دیگه بده توضیح خب-
 :شد حرصی ازپیش بیش ولطیفه خندیدم

 یه یعنی شرکته مشاور انگاری گفتن بهم شرکت دخترای که رو؟اینجور آدم بزنی خوای چرامی حاال میگم باشه-
 .وبهزاد رایان بعداز شرکته سوم فرد یعنی دستش میدن مهمم وکارای بسیارمهمه شرکت توی حضورش که آدم

 !جدیه قضیه پس اوه-
 .بیاره دست به رو سرشارش ثروت بارایان ازدواجش وسیله به میخواد نیست رایان عاشق گفتن آخه,نه انگاری-
 .رسه نمی رایانم به ودرنتیجه نمیرسه اهدافش به باش مطمئن پس-
 .تونست شایدم نمیدونم-
 .باشه راحت خیالت میشه رسوا روز یه چون بیاره دست روبه چیزی باحیله تونه نمی کس هیچ لیانا نه-

 :انداختم باال رو هام شونه بابیخیالی
 !یانه بشن موفق نیست مهم برام-

 .داخل رفتیم وباهم بلندکرد ازجا رو هردومون هال ازتوی مادربزرگ صدای
 .نمیاد خوشم گفت می خورد نمی قهوه مادربزرگ چون کنه درست چایی تا رفت ولطیفه نشستم کنارمادربزرگ

 برگشتی؟ کی دخترگلم-
 .عزیزومهربونم مادربزرگ میشه دوساعتی-

 :سید*ـو*بــ رو پیشونیم باعشق مادربزرگ
 رفت؟ پیش خوب چیز همه,دخترم بودم نگرانت-
 خواد می چی خدا تاببینیم حاال دادم انجام دقیق وکارامم بود عالی که نظرخودم از چیز همه مادربزرگ بله امروز-

 .برامون
 شدی؟ استخدام دیگه حاال,عزیزم برات خوشحالم-

 :کشیدم آهی
 رو کارام دادم انجام درست دیدن اگر کارکنم آزمایشی روز سه تا گفتن ولی شدم که استخدام البته مادربزرگ نه-

 .میشم دائمی دیگه
 !خودش به کن توکل خدابزرگه دخترم تونی می که انشااهلل-
 .مادربزرگ ممنونم باتوئه حق-

 دادم ازدست رو پدرومادرم اگرچه که کردم خداروشکر,خوردیم شام دیدیم فیلم ومادربزرگ درکنارلطیفه شب اون
 داشتم دوستشون خیلی...زندگی ی ادامه به کنه می ودلگرمم میده تسکین رو آالمم واقعا دونفر این وجود ولی
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 به تنهایی تونستم ونمی نداشتم رو دادنشون ازدست طاقت چون نگیره ازم رو دوعزیز این دیگه خواستم وازخدا
 ...بدم ادامه زندگی
*** 
 مشکیم وچکمه مشکی وشال سفید ومانتوی مشکی جذب جین یه هم لباس برای,دادم انجام رو کارام تندتند صبح

 .وپوشیدم کردم انتخاب رو
 بااتومو چون,روجداکردم ازشون ای طره,ردمک جمع سرم باالی هم رو وموهام کردم استفاده هم دیروزی ازادکلن

 وتنها زدم چشمکی خودم به آینه توی وبارضایت هام شقیقه کنار ریختم بود نازشده خیلی بودم داده درشت فر حالت
 !دادم رو وآدرس سوارشدم سریع بود منتظرم وآژانس زدم بیرون ازخونه شیرگرم لیوان یه باخوردن
 در صدای که کردم رومرتب اطراف هم وکمی دادم انجام رو صبحانه دستورات دیروز طبق رایان ویالی به بارسیدن

 .انداخت براندامم لرزه بازهم
 شدم سینه به سینه که رفتم وبیرون خواستم ازخداکمک وزیرلب باشه تکمیل چیز همه تا نگریستم میز به باوسواس

 :گفتم لکنت وبا کشیدم عقب روکمی خودم دستپاچه...رایان با
 .خان...رایان بخیر...صبحتون...سالم-

 :گفتم حرفم ی درادامه بادلهره ومن کرد می نگاه بهم رایان
 .اومدم بیرون هوا بی همین برای آشپزخونه توی میاید دارید نمیدونستم ببخشید-

 :داد باال رو ابروش تک
 !بخواد کردن خواهی ومعذرت شدن دستپاچه اینهمه قصدی هیچ وبدون سادگی این به برخورد یه کنم نمی فکر-

 آخه اَه,نشستم صندلی روی باحرص,دوید دوم طبقه به  مشرف های پله سمت به واو شد جمع صورتم حرف بااین
 ساده روشدن روبه بایه که وپاچلفتیه ودست اُمل دختر چه میگه باخودش حتما حاال میشم هول زود اینهمه چرامن
 گاهی؟ گندمیزنم من چرااینهمه خدا وای...گیره می زبون لکنت که نحوی به میکنه هول اینهمه

 میزنی؟ حرف باخودت داری-
 .کرد می نگاه من وبه بود میزنشسته پشت حاضروآماده...نگریستم وبهش پاشدم تندازجام

 بزنه؟ حرف باخودش آدم داره مشکلی مگه بله-
 :باالداد رو ابروش تک معمول وطبق گذاشت دهنش توی ای لقمه

 !!!دارن خوددرگیری میزنن حرف باخودشون که آدمایی کنم می فکر من-
 دید وقتی,بگنجونم ذهنم توی کردم سعی رو زدنش حرف ورک بودنش پروا بی اینهمه و شدم خیره بهش باحیرت
 :بلندشد وازجا زد بهم پوزخندی کردم تعجب
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 .ندارم اِبایی ام وازکسی میزنم رک رو حرفام تموم من,کنی عادت باید-
 :گفتم محکم یهو یداشدپ ازکجا لحظه اون توی نمیدونم که وباگستاخی ام سینه روی کردم روحلقه دستام درجوابش

 !ای دیگه وهرکس من برای نه,قبول وقابل محترمه خودتون واسه وفقط فقط نظرشما که بدونید باید اینم اما بله-
 : کرد بهم نگاهی باغیظ کیفش وبابرداشتن شد غلیظ اخماش که زدم بهش نیشخندی درادامه

 !گستاخ ی دختره باتوروندارم کلکل ووقت شده دیرم متاسفانه االن بعد برای بمونه حرفت این جواب-
 سمت ودویدم کردم جمع رو میز تندتند بعد,نگریستم رفتنش به شده گشاد چشمایی با ومن رفت در سمت به سپس

 دیگه واقعا ولی دادم رو جوابش چرا که کردم رولعنت خودم هزاربار,نکنه اخراجم کردم وخداخدا شدم دروسوارماشین
 یعنی پس دارن خوددرگیری من نظر از میزنن حرف باخودشون که کسایی گفت, کرد می احترامی بی بهم داشت

 دادم جوابش که بود حقش پس بزنه حرف باخودش نیازداشت گاهی آدم میزنم؟ولی حرف باخودم که ام دیوونه من
 .اصال
 کرد می کم رو ازاسترسم کمی میشد پخش ماشین توی که مالیمی آهنگ,برسیم تا ومنتظرشدم کشیدم پوفی

 .زودرسیدیم وخداروشکر
 زد بهم پوزخندی که باایستم روش روبه مجبورشدم کنارآسانسور,میرفتم دنبالش فاصله قدم سه با کنارآسانسور تا

 !گرفتم ازش رو ونگاهم کردم جمع رو لبام ومن
 .وبعدمن داخل اورفت واول انسوررسیدآس

 :کرد ونگاهم زد رو دکمه
 !!!داری درازی زبون,نداری که قیافه انگاربرعکس-

 .بیرون میزنه آتیش گوشام انگاراز من زشتم؟خدای گفت من به االن هان؟این
 :کردم نگاهش باحرص

 بگید لیانا به نکنید جرئت عمرتون آخر تا که دادم می جوری رو حرفتون این پاسخ وگرنه هستید رئیسم که حیف-
 .بدقیافه

 که بود شده وگرمم بودم کرده داغ ازحرص ومن بود لبش رو همیشگیش مضخرف ونیشخند بود شده خیره بهم
 خیلی حرفش این تحمل واقعا...رسوندم اتاقم به رو خودم,بیرون دویدم نفر اولین تند اینبار,ایستاد آسانسور خداروشکر

 می واخراجم بهش خورد برمی یهو چون داد رو جوابش نمیشد واقعا ولی ندادم رو جوابش که شد وحیف بود سنگین
 !کرد
 .شد بیشترمی وحرصم اش جمله اون سمت رفت می فکرم مدام ولی,شدم کارام دادن انجام ومشغول کشیدم آهی

 :دادم وبعدجواب کردم مکث کمی,خورد زنگ مرکزی تلفن که بودم اتاقم توی(۱۲:00) ساعت تا
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 بله؟-
 .آسانسورباش جلوی دیگه ی دقیقه ده تا,جلسه بریم باید-
 .شدم متوجه-

 که رفتم بیرون وازاتاقم کشیدم سرووضعم به ودستی رفتم سرویس به, بلندشدم وازجا کوبیدم دستگاه روی رو تلفن
 .دادم رو جوابش بالبخند دادومنم تکون برام دستی مهسا

 .مومنتظرشد رفتم آسانسور سمت به
 :سمتم روگرفت ودستش اومد جلو زودترازاونا من بادیدن وبهزاد اومدن وآتوسا ورایان بهزاد بعد دقایقی

 !لیانا پرنسس بخیر صبح سالم-
 :روفشردم دستش باخجالت و کردم کوتاهی ی خنده

 .بهزادخان بخیر شمام صبح سالم-
 :فشرد رو آسانسور کلید

 نگفتم؟...شما نگو من به گفتم صدبار-
 .دیگه بذارم احترام باید خب-
 !واست؟ سخته خیلی...باهم همه باشیم راحت دارم دوست من-
 !"تو" میگم چشم...نیست سخت نه-
 .آفرین-

 :گرفت رو بازوم وآتوسا داخلش رفتیم آسانسورهمه وبارسیدن زدم لبخندی
 جان؟ لیانا چطوری-
 توخوبی؟ عزیزم خوبم-
 گذشت؟ چطوری برات دیروز...خوبم منم مرسی-
 .بود خوب خیلی-
 .کن حساب من روی خواستی کمکم نباش چیزی نگران کارت توی بیفتی جا تونی می زود خیلی آره-
 !آتوسا مرسی واقعا-
 .کنم می خواهش-

 منم وبعدآتوسا وبعدبهزاد نشست رایان اول,بود منتظرمون وماشین شدیم خارج نفر۴هر ایستاد که آسانسور
 .کرد حرکت وراننده جلونشستم

 .نداشت اهمیت برامم میریم کجا دونستم نمی
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 :برگشتم عقب طرف به کمی رسید گوشم به که رایان صدای
 برداشتی؟ روکه تبلت-
 .کیفمه توی میاوردم باید که چیزایی اون تموم نباشید نگران بله-
 .بسیارخب-

 داشتم استرس کمی ومن شهربود از خارج جلسه محل,نزد حرفی کسی مقصد به رسیدن تا ودیگه نشستم صاف
 بودم نگران وهرلحظه کردم می فکر رایان با صبحم برخوردای به وازطرفی بدم انجام رودرست کارم نتونم ازاینکه

 !کنه اخراجم درازیم زبون دلیل به نکنه تا
 .برگردیم تا بمونه منتظرمون شد بردوقرار پارکینگ روداخل ماشین وراننده شدیم پیاده
 چون بیفته سرم از شالم تند باد این توی نکنه بودم نگران مدام ومنم بود بهزاد به چیزایی دادن نشون مشغول آتوسا

 ساختمون داخل برم زودتر تا تندبرداشتم رو قدمام همین وبرای دارم رونگه شالم نمیتونستم بود دستم وسایل
 .داخل برم تونستم,نیفتاد که وخداروشکر

 اونجا...شدیم روونه سرشون پشت وآتوسا ومن جلوتر مردها دوتای وبااومدنشون برسن تاهم۳ اون تا بعدمنتظرشدم
 می آدم یه چقدر گفتم باخودم ومن ذاشتن می احترام وبهزاد رایان به کارکنان تموم وباورودمون بود کارخونه انگاریه

 !احترام؟ وقابل مشهورباشه تونه
 .میز بودویه صندلی پراز که اتاقا ازاین یکی داخل مارفتیم که بود اتاق تا۳ دارای اونجا باالرفتیم ی طبقه به وقتی

 .بشه برگزار مکان این توی قراره جلسه که شدم متوجه ومن نشستیم
 :گفت بهزاد که نشستم کنارآتوسا

 نیستی؟ او دستیار مگه,بشینی رایان کنار باید لیاناجان-
 :رفتم رایان سمت به بهزاد حرف ودرتائید بلندشدم باعجله

 .حتما بله-
 :کرد زمزمه بفهمم من فقط که طوری آروم که کردم اشغال رو کناریش صندلی

 !بلدنباشه بایدم نداده انجام رو کارها اینجور تاحاال که کسی-
 :زدم بهش پوزخندی

 رو؟ کارا اینجور ندادم انجام تااالن من که دونید می ازکجا-
 :زد بهم نیشخندی

 اومدید که جاست اولین ظاهراً,رو دیگه مکانی توی وکارکردن سابقه ندیدم شما ی پرونده توی که ازاونجا-
 !کارکنید
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 یعنی پس بود روخونده ام پرونده ولی,شدم ضایع کال ومن برگردوند رو روش که بستم حرص شدت از رو چشمام
 !!!رو بود من به مربوط که هرچیزی وکالً وسن وفامیل اسم دونست می

 .برخاستیم وماازجا شدن داخل خانم۲و مرد۵و بازشد دراتاق
 یادداشت تبلت توی رو ها ومکالمه حرفا تموم گفت بهم رایان اول وازهمون شد شروع جلسه نشستنشون از پس
 !بودن شده حس بی دیگه انگشتام بود سخت چقدر واقعا,نمونم جا تا میکردم تایپ تندتند باید ومن کنم

 بهش مربوط که دیگه کاری هم وآتوسا کردم می تایپ باید مدام من یکساعت ودراین کشید طول یکساعت جلسه
 که کاریه قرارداد یه برای بود ومشخص مقابل بانفرات میزدن حرف فقط ورایان بهزاد ولی میداد انجام رو بود

 .اینجا اومدیم
 از شدن وباخارج داشتم برمی قدم ازبقیه تر آروم,کردیم خداحافظی وازشون خوردیم قهوه جلسه ازاتمام پس

 !وافتاد سرم روی نموند دیگه شالم ساختمون از خروج محض وبه نبودم باد وزش ی متوجه اصال ساختمون
 رایان ی خیره نگاه ی متوجه سرم بلندکردن با ولی داشتم وبرش سمتش ودویدم زمین گذاشتم رو لوازم باترس

 شد آبروریزی چه من خدای,بودن رفتن مشغول جلوتر وآتوسا بهزاد ولی بود شده خیره بهم بودو ایستاده که شدم
 !فقط گندمیزنم همش امروز...بخدا

 افتادم وراه روگزیدم لبم بااسترس,داشتم وبرشون رفتم وسایل سمت به,کردم مرتبش سرم وروی روتکوندم تندشالم
 جلوی کرد می سعی کنم وفکر کرد روجمع لبهاش که کردم نگاه وبهش کردم مکثی نزدیکش رسیدم وقتی که

 !کارام بااین داشتم خنده هم واقعا,روبگیره اش خنده
 !کنه ام مسخره باز تا نایستادم ودیگه رفتم ماشین سمت وتندبه کردم بهش رو وپشتم کشیدم پوفی

 چون,کردم اشتباه رو جایی اگر کنم ویرایشش تا شدم بودم کرده تایپ که مطالبی خوندن ومشغول جلونشستم
 ی مکالمه از تاهمه شرکت اعضای تموم برای فرستادم ومی کردم می تبدیل ایمیل به باید شرکت به بارسیدن

 .باخبربشن امروز
 !.وحاضرکردم ویرایش رو متن تموم شرکت به تارسیدن
 .رفتیم شرکت سمت به آتوسا ودرکنار شدم پیاده ازهمه زودتر ماشین باتوقف

 :گفت رایان روبه بهزاد آسانسور توی
 روبریزی؟ اش برنامه خوای نمی,کنیم گفتگو مدیران با بزرگ پارتی یه طی باید امسالمون اندازی راه از قبل-

 :گفت بود موبایلش به نگاهش که درحالی رایان
 !الزمه حضورش چون برگرده ترکیه از سایه تا کنیم صبرمی اما بگیریم پارتی باید چرا-
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 باایستادن,نگریستم نداشت توجهی ورایان بهزاد میون بحث وبه بود خودش کارای مشغول که آتوسا به باکنجکاوی
 :گرفتم رو آتوسا بازوی وبعدازاون بشن شرکت داخل ورایان بهزاد تا کردم مکث ای لحظه آسانسور

 آتوسا؟-
 جانم؟-
 کیه؟ سایه-

 :زد بهم چشمکی آتوسا
 !!!رایان ی معشوقه,دیگه شرکت فردسوم-

 برقراری برای حضورش که گفت ورایان اسمش بود سایه پس,کرد ترکم عمیقش لبخند با وآتوسا رفت باال ابروهام
 .باشه باید شرکته مشاور باالخره معلومه خب,الزمه پارتی
 .رفتم اتاقم سمت وبه انداختم باال رو هام شونه
 رفتیم رستوران به شرکت دختران دیگر همراه به ناهار صرف برای شرکت اعضای تمامی به ایمیل ارسال از پس

 .شد شروع گفتگوها ازسفارشات پس دیروز ومثل
 :گذاشت دهنش توی وبالذت زد مقابلش ساالدفصل توی رو آذرچنگالش

 .گرده برمی داره که هم جون سایه-
 :خوردم رو دوغم از کمی

 .بود چیزا واین گرفتن پارتی حرف آسانسور توی بله-
 :کرد نگاهم باتعجب دنیا

 پارتی؟ پارتی؟چه-
 : اومد حرف به ازمن زودتر آتوسا

 !اندازی راه برای...بخرن ازمون رو امسال تولیدات قراره که باشرکتی وگفتگو آشنایی برای پارتی-
 :خندید وافری باخوشحالی چکاوک

 !محشره,عالیه-
 :زد چشمکی دنیا

 !گذره می خوش بهمون حسابی-
 :گفتم مهسا روبه خوشحالیشون اینهمه به باتعجب

 بشه؟ گرفته پارتی قراره که خوشحالن اینقدر چرا-
 :روگرفت دستم مهسا
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 ومنحصر عالیه خیلی خیلی میدن ترتیب وبهزاد رایان که هایی پارتی این,چیزی از نداری وخبر اومدی تازه توهنوز-
 .خوشحالن دخترا که هست همینم برای میگذره خوش بهمون کلی,فرد به
 بریم؟ باید ماهم-
 .الزم وحضورشون دعوتن شرکت اعضای تمام,معلومه خب-
 نمیشه؟ نیام بخوام من یعنی-

 :شد خیره بهم باتعجب
 تونمی اونوقت برسه روزش منتظرن همه,یکبار سالی وشاید بیاد پیش کم خیلی ها پارتی چرانیای؟اینجور واه-

 بیای؟ خوای
 .چیکارکنم باید نمیدونم وندیدم نبودم تااالن منکه آخه-
 هستی خان رایان تودستیارشخصی درثانی میمونه بزرگ مهمونی یه مثل راحتن همه بکنی نیست الزم کارخاصی-

 !مجالس اینجور به بگیری خو زود خیلی کن سعی پس احتیاجه حضورت به جا همه چون کنی عادت وباید
 تونستم نمی واصال بود مهمونی این درگیر ذهنم تمام ولی شدم ناهارم خوردن مشغول ناچار وبه نزدم حرفی دیگه
 حال به وای نرفتم کوچیکم مهمونی یه به حتی تااالن چون کنم شرکت بزرگی این به پارتی یه توی که کنم قبول
 !!!پارتی
 هایی پروژه به کردن نگاه مشغول کارنداشتم زیاد چون ومنم برگشتن سرکارشون به بازهمه ناهار صرف از پس
 .بهشون کردم می نگاه بالذت ومن بود وخوشکل جالب خیلی ها طراحی وواقعا بودن شده تموم که شدم

 : رفتم رایان اتاق سمت وبه کردم مرتب رو لوازمم تند زد عصرضربه۵ روی که ساعت
 .بخیر عصرتون-

 :نگریست وبهم باال آورد رو نگاهش
 .مرسی-
 .میرم دیگه ندارید باهام اگرکاری تون بااجازه-
 ... فقط نیست کاری نه-

 :کردم نگاهش منتظر
 بله؟-
 .برسونتت راننده میگم صبرکن-

 : ایستاد قدمیم یه وتو سمتم واومد بلندشد ازجا که کردم نگاهش باتعجب
 !لیانامولوی خانوم نشی مواجه من باسکوت همیشه شاید...پروا وبی گستاخ,جسوری خیلی-
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 !شد اش مردونه اسیردستای ام وچونه اومد جلو دستش که زیرانداختم به رو سرم بااسترس
 توی همیشگیش اخم روبلندکردوباهمون سرم,کرد یخ بدنم تموم وواقعا رو همدیگه کردیم لمس بار اولین برای

 :زد زل چشمام
 کنی؟ خواهی معذرت خوای نمی-

 :کردم زمزمه بزنم حرف کردم می سعی سختی به که درحالی
 .کردید رفتارمی اونجوری بامن شمانباید نکردم ادبی بی من-

 :داد باال رو ابروش تک
 .ندارم توام نظر به نیازی,کنم رفتارمی باهرکسی بخواد دلم هرجور من-

 :تررفتم عقب قدم ویک دادم جرئتی خودم به,پایین افتاد ودستش کشیدم روعقب سرم
 خواست دلتون هرجور که هستن تون برده کنیدهمه می خیال که خودخواهید شماهم گستاخم من اگر پس-

 !روزخوش...رفتارکنید باهاشون
 بیرون شدت روبه ام شده حبس ونفس انداختم آسانسور توی رو خودم,بیرون دویدم وتند روبازکردم اتاقش در

 :فرستادم
 رو گورخودت زدی؟واقعا که بود حرفی چه روبگیری؟اینا زبونت جلوی تونی توچرانمی آخه,تمومه کارت لیانا وای-

 !لیانا کندی خودت بادستای
 :کشیدم پوفی

 بگیرم؟ رو زبونم جلوی تونم نمی من چرا خدایا-
 :زد صدام کسی که برم بیرون شرکت از وخواستم شدم پیاده ناچار وبه ایستاد آسانسور

 !مولوی؟ خانم-
 :ایستاد جلوم مردی که گشتم صدا دنبال وبه ایستادم

 .برسونمتون باید خان رایان جناب دستور به-
 :گفتم طوالنی نسبتا ازمکثی وبعد نگریستم بهش,برسونتت میگم گفته که ایه راننده همون شدم متوجه

 .بفرمایید باشه-
 محوی لبخند,شدم سوارش بالذت ومن بود گذاشته پارکینگ کنار که رفتیم ای نقره بنزکوپه ماشین سمت به هردو
 .نشست لبم روی
 همین برای خوابن حتما گفتم وباخودم شدم خوشکلمون آپارتمان بر شده حاکم سکوت ی متوجه شدم که داخل
 به دیگه حاال,کردم درست وقهوه رفتم آشپزخونه به لباس تعویض از وپس رسوندم اتاقم به رو خودم سروصدا بدون
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 هم رایان برای باید چون بود خوب وخیلی پاکتش روی شده نوشته دستورات خوندن بدون کردم می درست راحتی
 !بدم انجامش نحو بهترین به تونستم می واینجوری کردم می درست صبح هرروز

 ازش چی؟باید کرد می اخراجم اگر واقعا...نشستم صندلی روی,شدم وعصبی افتادم مون مکالمه یاد باز رایان؟آه
 محتاج میدونی وقتی گستاخی اینهمه چرا دختر لیانا وای...میشد خیر به ختم چیز وهمه کردم می خواهی معذرت

 !کاری؟ این
 .شدم, حاضرشدن ومشغول رسوندم خواب اتاق به رومجدد وخودم کردم روتموم ام قهوه وتند افتاد ساعت به نگاهم
 .کردم انتخاب مشکیم وشال اسپرت وکفش مشکی پالتوی با آسمونیم آبی جین

 برای یادداشتی برگه یه وتوی شدم خارج اتاق از دادم انجام صورتم روی که مالیمی آرایش از وپس تندپوشیدم
 .آسانسور ووارد شدم خارج آپارتمان از کوچیکم وکیف موبایل بابرداشتن وسپس گذاشتم مادربزرگ

 :زد صدام سر پشت از کسی که روچرخوندم چشمام البی توی
 گردی؟ می من دنبال...لیانا-

 !خدایی بود خوشکل,نگریستم مبینا وبه چرخیدم
 .من خوب دوست سالم-

 :رفتم فرو شش*و*غــ*درآ,وجلواومد خندید
 کسی,دنبالشم وقته خیلی که هستی همونی تو کنم می حس لیانا بندم می دوستی پیمان باهات دارم که خوشحالم-

 .کرد اعتماد بهش ومیشه دارخوبیه وراز فهمه می منو که
 :ولبخندزدم گرفتم فاصله کمی ازش

 .هادخترخوب کنی می اغراق داری-
 :روگرفت دستم مبینا,افتادیم راه
 شده پنهون ومهربونی معصومیت ات چهره ته ولی باشی داشته شاید تندی زبون هرچند...نیست حقیقت جز چیزی-

 .کنم می حسش من
 درازم؟؟؟ وزبون گستاخ من میگه فقط یااینکه میکنه فکر اینجوری اونم یعنی...رایان سمت رفت فکرم ناخودآگاه

 .سوارشو بیا-
 :کشیدم وسوتی انداختم مقابلم سفید پژوپارس به نگاهی

 .ها داری ماشینی چه,دختر ایول-
 داغ هرم ماشین شدن وباروشن انداختم ماشین داخل رو خودم تند هوا سردی برای منم وسوارشد زد لبخندتلخی

 . کرد روگرم وجودم ماشین بخاری
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 میری؟ کجا-
 .فرد ومنحصربه خوب ی کافه یه-

 :کرد نگاهم که دادم تکون سری
 .بگو ازخودت-

 :کشیدم عمیقی نفس
 .همین,کنیم می زندگی وبامادربزرگم شدن فوت پدرومادرمم دارم خواهر یدونه,سالمه۲۱هستم مولوی لیانا من-
 .عزیزم متاسفم آه-
 .نبودنشون به کردیم عادت دیگه-
 چیه؟ خواهرت اسم-
 .لطیفه-
 چندسالشه؟-
 .سال۱۴-
 . زیاده سنی تفاوت خیلی بینتون,اوه-
 چی؟چندتایید؟ شماها...اوهوم-
 نیست وبیشترمواقع آمریکا استاددانشگاه وپدرم داره خونه مامانم,نه دومی ولی کرده ازدواج اولی,داداش ودوتا منم-

 !میره وباز زنه سرمی ما به میاد گاهی پیششه همیشه مامانم البته اونجا بریم مجبوربشیم شاید ماهم
 نه؟ سخته خیلی که اینجوری وای-
 .کردیم عادت تو قول به ولی خیلی اوهوم-
 خونه؟ مونی تنهامی میره مامانت که تومواقعی-
 هست؟ داداشم کردی فراموش نه-
 .میگی راست آره آره اوه-

 :کردم زمزمه حیرت وبا دادم روم مقابل دنج ی کافه به رو نگاهم,شد متوقف ماشین
 .دختر که اینجامحشره-

 :زد لبخند مبینا
 .نمیگمت واالن سوپرایزه که هست ام دیگه چیز یه البته,ندیدی رو داخلش هنوز آره-

 :زد چشمک که کردم نگاهش باکنجکاوی
 .شو پیاده حاال,نمیشه االن چون نکن التماس-
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 کردم استشمام رو کافه فضای توی پراکنده عطر وجود باتمام ومن شدیم کافه وارد درکنارهم,شدیم وپیاده خندیدم
 .بود کرده عطرآگین رو وفضا بود آمیخته درهم دیگه چیز وهزار وکاکائو وقهوه شیر وبوی
 که میشد تشکیل دختراوپسرایی از درکافه موجود وبیشترافراد بود فرما حکم خوبی سکوت ولی بود شلوغ نسبتاً

 .واهلل!بودن دیگه هم عاشق مسلماً
 :روگرفت بازوم مبینا

 !بیا-
 .نشستیم ازهمه ودورتر تر تاریک قسمت وتوی رفتیم سالن ی گوشه به که شدم کشیده دنبالش

 نازه؟ اینقدر که کیه واسه اینجا-
 .گفتم که سوپرایزه همون-

 :کردم فرو موهام توی رو دستم باکالفگی
 اونوقت؟ بمونم منتظر باید کی تا-

 :خندید مبینا
 .دیگه یکم-

 حرفی خواستم گارسون تنورف ازسفارشات پس,کردم اختیار سکوت ناچار به ومن شد نزدیک میزمون به گارسون
 .شد شنیده سرم ازپشت صدایی که بزنم

 !کردن منور مبارکشون قدوم به رو اینجا من مبینای,اینجاست کی ببین اوه-
 وبا بلندشدم ازجا,رفت فرو شنیدم رومی صداش فقط من که ناشناسی فرد ش*و*غــ*ودرآ بلندشد ازجا باذوق مبینا
 گفتم خودم به باتعجب بود رفته فرو مبینا بازوهای میون که وخوشکلی پسرجوون وبادیدن چرخیدم آروم تردید کمی
 !صمیمیه؟ مبینا با اینقدر که کیه این یعنی
 :سید*ـو*روبــ اش گونه محبت وبا جداشد ازش مبینا

 .خیلی بودم شده دلتنگت-
 !!!میخنده ناز چقدر من خدای,خندید پسره

 .خوشکله خانم همینجور منم-
 :برگشت من سمت به یهو مبینا

 .ها کنم معرفی روبهم دوتا شما شد فراموشم ببین آه-
 کیه؟ این یعنی!نازه چقدر خاکستریه چشماش من خدای,کرد تالقی درهم نگاهمون مبینا حرف بااین

 !لیانا بیااینجا-
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 :کرد نگاهم باز وبعد خودش پیش کرد زمزمه رو اسمم پسره
 !بودم رونشنیده اسم این تاحاال-

 نشنیده کس هیچ که اومده مریخ سیاره از من اسم میکنه خیال ندونه رومیگن؟هرکی جمله این چراهمه خدا وای
 !بابا ای
 .کافه این صاحب ماهیار...گفتمت که سوپرایزی همون اینم لیانا-

 :سمتش گرفتم رو دستم,بیام بیرون بُهت از کردم وسعی رفتم جلو
 .خوشوقتم,هستم لیانامولوی-

 :فشرد روگرم دستم ولی بود چشمام به مستقیم نگاهش
 .خوشوقتم منم,پرنسس متشکرم-

 !بود؟ ها پرنسس شبیه کجام من پرنسس؟واه
 !خدایی بود وجنتلمن مودب چه ولی

 :گفتم مبینا وروبه دادم تکون سری
 !باهم بشید خوشبخت میگم تبریک عزیزم-

 !!!االن؟ زدم داری خنده حرف...کردم نگاهشون گنگ,زیرخنده زدن باپسره وبعد کردم نگاهم باتعجب مبینا
 :کرد مصلحتی ی وسرفه شد ساکت وماهیار کردم جمع رو لبام منم خندیدن که یکم

 !پرنسس هستم مبینا داداش من-
 چطورممکنه؟ من خدای,باال پرید ابروهام

 .زیاده خیلی صمیمیتتون اخه نامزدید باهم کردم فکر من-
 :نگریست بهم بامحبت مبینا

 کرده دق تااالن حتما نداشتمش اگر دارم دوسش خیلی ولی داداشمه درسته منه عشق واقعا ماهیار ولی میدونم-
 .بودم

 : ماهیار
 شینید؟ چرانمی خب,مبیناجون نگو-

 :گفت ومبینا آورد رو سفارشاتمون گارسون که سرمیز نشستیم هرسه
 ماهیار؟ خوری نمی چیزی تو-

 .کردم نمی رودرک هاش نگاه این معنای واقعا ومن کرد نگاهم ای لحظه ماهیار
 .باشید راحت شما برم باید کاردارم نه-
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 :گذاشت ام شونه روی رو ودستش بلندشد ازجاش
 .پرنسس شدیداً ازآشناییتون شدم خوشحال-

 :خندید که شدم خیره مبینا به باتعجب,ورفت زد چشمکی سپس
 !تو به داده رو اش جاذبه نیروی نصف زمین کنم فکر میکنی خودت شیفته رو همه تو دختر-
 :کردم مزه روبالذت ام شیرقهوه و خندیدم حرفش از
 نه؟ بزنی حرف برام خواستی می توی,بگذریم خب-

 :کرد روپاک لباش ودور برداشت دستمالی مبینا
 .شدیم جدا اصلیمون موضوع از اومد ماهیار, آره آره-
 خب؟-

 :گرفت دست روتوی ودستم توچشمام زد زل مبینا
 نه؟ یااینکه بشه صمیمی مون ورابطه بشی دوست من با خوای می دلت ازته واقعا بدونم خواد می دلم اول-

 اعتماد قابل درنظرم هم ومبینا باشم داشته همدرد یه خودم برای میتونم که کردم حس واقعا ولی کردم مکث کمی
 :زدم بهش گرمی لبخند همینم برای اومد

 نه؟ چراکه آره-
 :سید*ـو*بــ رو دستم پشت باخوشحالی

 .خوبی توخیلی لیانا ممنونم-
 .میکنم خواهش-
 کنم؟ شروع خب-
 .حتما-

 روشو عمیق غمی وحاال بود نمونده چیزی خندون ی چهره وازاون داد رویه تغییر ثانیه از کسری در اش چهره
 .بود پوشونده

 .کرد زیرورو زندگیمو که کردم بزرگی اشتباه جوونی تواوج سالگی۱۸ سن توی-
 :کردم گره درهم میز روی رو ودستام سمتش شدم خم باکنجکاوی ومن کرد سکوت

 که داریم هایی شیطنت بعدم میشه بیشتر هم ونیازامون میشیم بالغ بعد به سال۱۸ سنین توی دخترا ما که میدونی-
 ومتاسفانه اومد سرم بال همین منم...بخوریم رو احساساتمون وگول بگیریم تصمیم نتونیم باعقل میشه باعث گاهی
 .رفتم پیش وبااحساساتم زدم پس رو عقلم
 : خورد رو ازشیرکاکائوش کمی
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 موقع ظهر هرروز که شدم پسری وتوجهات ها نگاه ی متوجه که بود اخر وسال بودیم دبیرستانی زمان اون توی-
 ولی نبود مهم واسم اوایل,من به میزد وزل ایستاد می خیابون کنار ماشینش وتوی میومد مون مدرسه تعطیلی
 خوشکله چقدر که میزدن پسرحرف اون درمورد همه که افتاد همکالسیم دختران بین ای ولوله گذشت که یکمی

 نمیشدن وموفق بریزن دوستی طرح باهاش میخواست دلشون همشون اینکه وخالصه نمیده اهمیت کس هیچ وبه
 خونه برگردم خواستم می که روز یه ولی,نداشت کارپسرا به وکاری کردم می گوش رو حرفاشون این فقط من ولی

 حرفای یکمی,شد وپیاده ایستاد باماشینش اومد میکردمش طی پیاده بود کم دبیرستان تا خونمون میون راه چون
 کنم قبول رو قرار این شد باعث چی نمیدونم,بشیم آشنا بیشترباهم تا بذاریم قرارباهم یه خواست وازم زد معمولی

 بیام شب وقرارشد کنم قبول شد باعث که بود چیزا واین محبت نیازای ودیگر بلوغ از ناشی هیجانات شاید
 من ازنظر بود بچه وهنوز بود سالش۱۹اون,بزنیم وحرفامونم شام برای رستوران یه بریم تا دنبالم بیاد واو سرخیابون

 دانشگاه استاد پدرم که میدونی,رفت بعدش رو دعوتش کردم قبول من اینا تمام با ولی بود نشده ومرد وپخته
 کاروزندگی دنبال هرکدوم که داداشامم پیشش بود ورفته نبود مامانمم زمانم اون اونجاس بیشترمواقع آمریکاس
 زندگیم کردکه می وترغیبم میکرد راحت رو کارم واین نبود من وآمد رفت به حواسش کسی ومسلما بودن خودشون

 !نمیزدم بهم رو تکرار این هرگز کاش ای ولی کنم ایجاد تنوع وکمی دربیارم تکرار ازاین رو
 وباز زد محوی لبخند ناچار به که کردم نگاهش وناراحت گرفتم دستم روتوی دستش ومن کشید آهی باافسوس

 :داد ادامه
 بودم وخوشحال داشتم هیجان خیلی چون شدم حاضرشدن مشغول قرارمون ساعت از زودتر دوساعت شد که شب-

 شد باعث غرور حس همین وشاید دارن رو باهاش صحبتی هم آرزوی کالس دخترای تموم که قراردارم باپسری که
 !تباهیه تهش که بذارم ای رابطه وپاتوی کنم رونابود زندگیم که

 داداشام یا ببینتم یکی مبادا تا سوارشدم تند ومن رسید تاخیر دقیقه ده وبا سرخیابون رفتم بود قرارمون که سرساعتی
 رو هردختری که زبونی با راه توی,گفتم ومی کردم می پیدا دلیل باید چطوری واقعا دونستم نمی وباز برسن راه از
 ولی سید*ـو*بــ ومی گرفت رومی دستم هم وگاهی کرد نرم منو ودل زد خاص حرفای میزد گول راحتی به

 وجای بدیهیه امر واین بودن وتوجه محبت محتاج همیشه دخترا خب,کردم نمی اعتراضی ومنم ذاشت نمی پافراتر
 !ونیازه خواستن اوج که سال۱۸ سن توی اونم دیگه دختربودم منم نداره اعتراضم
 وقتی درآخر ولی بود شنونده بیشتر ومنم زد حرف ازخودش کلی شب واون نشستیم باهم رستوران به بارسیدن
 نشسته روم روبه که وپسری همکالسیام حرفای بایادآوری اما نه بگم تا اومد زبونم به ای لحظه داد دوستی پیشنهاد

 توی واقعا چون ومنم بیشتروبیشترشد وآمدامون رفت شب وازاون کردم قبول ناخودآگاه بود دستش توی ودستم بود
 برانگیخته ام کی هیچ وشک ومیومدم رفتم می کرد نمی دخالت کارم توی وکسی بودم راحت وآمدام رفت
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 ومن بود رسیده هم ش*و*غــ*وآ س*و*ب به وحاال شد بیشتر هامون لمس کم کم واومدا رفت این توی,نمیشد
 !تله یه بشه برام شدم باعث خودم که میرم فرو چاهی چه توی دارم نمیفهمیدم وهنوز بودم نیاز اوج

 :گفتم بامالیمت ومن گرفت دستاش بین رو سرش مبینا
 !مبیناجان نده ادامه میکنه اذیتت اگر-

 :بود شده قرمز وعصبانیت خشم ازشدت وچشماش بلندکرد رو سرش
 .لیانا بشم سبک باید میدم ادامه نه نه-
 .بشی آروم یکمی توام بیارن آب برات بذاربگم پس باشه-

 توی بطری بعد ودقایقی زودمیاره گفت که کردم معدنی آب ودرخواست کردم صدا رو گارسون زود,نکرد اعتراضی
 :بیرون کرد فوت محکم رو ونفسش سرکشید الجرعه که سمتش وگرفتم ریختم لیوان توی کمی,بود دستم

 .مرسی بهترشدم کمی-
 :شدم خیره وبهش میزقراردادم کنار رو وبطری زدم گرمی لبخند

 .بده ادامه حاال-
 :داد تکون آروم رو سرش

 الی که نکرد سعی موقع هیچ ولی کرد وجومی پرس ازم هم وگاهی بود شده مشکوک بهم چندباری ماهیار-
 یه,میومد سرم به چی نبود معلوم واقعا نبود واگراو ومهربونیاشم ها خوبی مدیون وهمیشه همیشه ومن بذارتم منگنه

 یه توی که دید منو ومتاسفانه خونه سمت میومد داشت هم ماهیار شدم می پیاده داشتم سعید ازماشین وقتی روز
 بود زده کاش ای که نیاورد روم به هم واصال نگفت هیچی ولی میشم پیاده دارم پسرجوونیه اش راننده که ماشین

 من کرد می وفکر بود دیده اعتماد قابل منو داداشم ولی دادم می ادامه رو رابطه این که ذاشت ونمی صورتم توی
 وبرای بگیرم تصمیم خودم برای بتونم که رسیدم سنی به دیگه حاال ودرکل بگیرم درست تصمیمات تونم می

 فیلم وباهم خونشون بریم خواست ازم دنبالم اومد سعید که شب اون فردای ولی بود نگفته بهم چیزی همینم
 شهر واطراف وپارک وسینما وکافه رستوران توی هامون مالقات وتموم بودم نرفته خونشون به تااالن من,ببینیم

 خیال چون کردم وقبول نفهمیدم من ومتاسفانه داشت سرش توی هایی نقشه سعید انگار شب اون اما میشد خالصه
 ام وقتی نبود کس هیچ شون خونه رسیدیم وقتی...خواهروبرادرش یاالاقل هستن خونه باباش مامان حتما کردم می

 کمی,میاد وآخرشب سرکاره هم وپدرش گرده برمی واالن رفته شون همسایه خونه مامانش گفت پرسیدم ازسعید
 دونه یه وتنها نداشت پدرومادری سعید اصال چون باطل خیال زهی اما میاد االن مامانش که شد راحت خیالم

 میداد اجازه خودش به آزادانه سعید همینم وبرای کرد می زندگی آمریکا وتوی بود کرده ازدواج اونم که خواهرداشت
 !بکنه خواد می هرکاردلش که
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 چشمام,براش سوخت واقعا دلم ومن ریخت ومی خورد سرمی مبینا چشمای از دیگری از پس یکی اشک قطرات
 !مادخترها؟ گاهی بودیم ضعیف اینهمه چرا وواقعا شد بارونی مبینا مثل
 :کرد شروع وباز خورد آب کمی

 شروع هاش لمس وبعدش بکشیم دراز کنارهمدیگه که خواست ازم سعید بعدش ولی دیدیم فیلم باهم یکمی-
 رابطه بامن که بود این دوستیمون مدت این ی نقشه وتموم باشه داشته نامشروع ی رابطه بامن خواست می,شد

 !اونور بندازتم کاغذی دستمال مثل وبعدش برقرارکنه
 ام وصندلی بلندشدم ازجا,ما سمت برگشت لحظاتی ها ونگاه پیچید کافه توی مبینا های هق هق صدای

 وحتی کنه روسبک خودش کمی تا وگذاشتم شم*و*غــ*آ توی روگرفتم وسرش صندلیش به روچسبوندم
 خودش باچشمای روهم اینا تموم که مبینا حال به وای لرزوند می رو تنم هم کنم تجربه رو لحظات اون فکراینکه

 !بود کرده وتجربه بود دیده
 ضعیفم اونقدر که بودم متنفرشده ازدختربودنم وجود باتمام, لیانا شدم نمی وحریفش بگیرم رو جلوش تونستم نمی-

 کارساز هامم وزجه ها گریه وحتی شدم می ناامید داشتم,کنم دفاع وازخودم اونور بدم هولش تونستم نمی که
 به بود افتاده وشهوتش ـوس*وباهـ داد می ادامه کارش به من های ناله به توجع بی فطرت پست سعید,نبود

 !رو ام آینده تموم کنه وخراب بگیره ازم رو ام دخترونه دنیای خواست ومی بود کرده روکبود بدنم تمام,جونم
 :کرد نگاهم بغض وبا کرد روپاک وچشماش برداشت که سمتش وگرفتم برداشتم رو کاغذی دستمال جعبه

 هم شبش انگاری میشم پیاده پسره این ازماشین که بود ماهیاردیده دیروزش که وقتی,داد ونجاتم رسید ماهیار-
 خداروشکر چقدر ومن بود کرده تعقیبمون همینم برای,فرداشب واسه باهاش ذارم قرارمی باتلفن دارم که بود فهمیده

 بی داداشم جلوی چون بود کردن پیدا نجات بهتراز مرگ لحظه اون توی که هرچند بود رسیده داداشم که کردم
 .شدم وذلیل آبرو

 ازخجالت واقعا ولی فطرت پست این دست از بودم پیداکرده ونجات بود شده حفظ ام دخترونه دنیای که هم هرچند
 نداشت هیکلی چون وسعید میزد کتکش وجودش وباتموم بود شده درگیر باسعید ماهیار...بمیرم خواست می دلم

 پلیس به زد زنگ موبایلش توسط زد کتکش خوب ماهیار بعدازاینکه,کنه مقاومت زیاد تونست نمی ماهیار درمقابل
 ودورم برداشت تخت روی از وپتویی بلندکرد رو جونم نیمه وتن اومد من سمت به وبعد داد رو اش خونه وآدرس
 های ماشین اومدن ی متوجه بعد دقایقی ومن خونه داخل برگشت باز,کرد قفل رو ودرها ماشینش توی بردم,گرفت
 بی وجسم داخل رفتن شون بقیه,بود ماهیار با صحبت مشغول رئیسشونه بود مشخص که ازشون ویکی شدم پلیس
 وماهم رفتن هام وپلیس ماشین داخل برگشت ماهیار ازاون وبعد بردن ماشین داخل کشون کشون رو سعید حال

 نمی تایکماه بودم شده داغون واقعا که روحی بحران بااین ومن کرد مواظبت ازم ماهیار شب اون,خونه برگشتیم
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 که تاآخرعمرم بودم اش شرمنده واقعا ومن نمیاورد روم به چیز هیچ ماهیار ولی بیام بیرون شوک ازاین تونستم
 به,روندارم هاش سرزنش وطاقت نمیتونم,هستم وضعیتی چه توی االن خودم دونست می چون نکرد دعوام هرگز
 بحران این بتونم که کرد کمک بهم وبعدم موند خودمون وبین نزد حرفی ام خانواده اعضای از کدوم هیچ

 وبه برقرارکنم ارتباط پسری باهیچ نمیتونم واصال ندارم اعتماد پسری هیچ به موقع هیچ دیگه حاال ولی روکناربذارم
 !!!وبس متنفرشدم ازشون کالً که نحوی

 !بد خیلی وهمینطور داشتی ای پیچیده زندگی واقعا اوه-
 :زد تلخی کردولبخند پاک صورتش از کامال رو اشکاش مبینا

 .خیلی بهترم واالن کناربذارم تقریبا رو گذشته تونستم ومنم شد تموم که خداروشکر ولی اوهوم-
 :داد ادامه وباز انداخت اطرافش به نگاهی

 .شدم می نابود نبود ماهیار اگر البته-
 .داداش عنوان به داری زندگیت توی مفیدی فرد همچین که خوبه میفهمم-
 .آره واقعا-

 : کردم گره درهم رو دستام
 افرادباقی مسئولیت شدم مجبور وخودم شد زیرورو مادرم مردن بعداز منم زندگی ندارم تعریف برای زیادی چیز من-

 گارسونی رستوران یه توی سال وچندین سرکار رفتم همونم وبرای بگیرم عهده روبه ام خانواده اعضای از مانده
 پیش وقت چند ولی وکناراومدم کردم سکوت مجبوراً داشتم احتیاج بهش چون ولی واسم بود سخت واقعا,کردم

 میفهمم...االن اما نداشتم ایمان معجزه به واقعا تحول این از تاقبل,اینجام واالن شد عظیم تحول یه دچار زندگیم
 !کنه تغییر لحظه یه توی میتونه چیز همه که

 :روگرفت ودستم داد گوش بادقت مبینا
 زندگیم توی هم تورو ماهیار بر عالوه حاال که خوشحالم خیلی لیانا کردی روقبول دوستیم که ممنونم,میفهممت-

 .دارم
 .همینجور منم-

 :انداختم ساعتم به نگاهی
 .البد منتظرمه مادربزرگم,مبینا بریم دیگه-

 : برخاستیم ازجا
 .عزیزم باشه-
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 شد صحبت ومشغول بود نشسته میز پشت ماهیار جای که رفت پسری سمت به ومبینا رفتیم خروجی سمت به
 :برگشت بعد وکمی

 !حاال بریم خب-
 :فشردم خودم روبه پالتوم ومن اومدیم بیرون کافه از باهم

 .ها شده سرد خیلی وای-
 بخاری هرم بازهم ماشین وباحرکت ماشین توی انداختم رو خودم من شد باز که ها وقفل فشرد رو ریموت تند مبینا

 .برد ازبین رو ماشین درون سرمای
 در کردن قفل مشغول که مبینا وروبه شدم پیاده,بودیم ور غوطه خودمون افکار توی هرکدوم مجتمع به تارسیدن
 :گفتم بود ماشینش

 کنی؟ می فکر ها زمان اون به داری-
 .کردم تعریف تو برای چون افتادم یادش کوچولو یه اما نه نه-

 : شدیم آسانسور وارد درکنارهم
 .اس وآینده االن مهم خوره نمی درد به گذشته,دور بریزش فکرنکن بهش زیاد-
 .میگه روبهم همینا همیشه ماهیارم باتوئه حق آره-
 نداری؟ کاری,برم من عزیزم خب-

 :کرد بغلم
 .تابعد,میبینمت ممنونم نه-
 .خوش شب,میبینمت-

 :کردم باز رو در وباکلید کشوندم آپارتمان سمت به رو خودم رفت که آسانسور
 !اومدم من,سالم-

 :شد خارج اتاقش از صدام باشنیدن لطیفه
 تو؟ کجایی هست معلوم شدم دلتنگت خیلی آبجی سالم-

 :کردم وبغلش زدم لبخند
 .منو ندیدی همین برای بودی توخواب سرکاربرگشتم از که موقعی من, خوشکله خانم سالم-

 :شدم راحتیم لباسای پوشیدن ومشغول شدیم اتاقم وارد باهم
 میره؟ پیش چطور خبرا؟درسات چه خب-
 .آبجی میبینم هم رو اش نتیجه میکنم تالش,عالی-
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 .وهستی بودی موفق توهمیشه-
 .تو باکمک هم بیشترمواقع البته-

 :گفت که زدم بهش لبخندعمیقی
 .لیانا-
 جانم؟-
 مسئولیت تنهایی تواینقدر تا سرکار برم کنم ول رو خوندن ودرس بشم بزرگ زودتر خواد می دلم,ناراحتم خیلی-

 .بگیری عهده به نباشی مجبور مارو
 :کردم اخم

 .بوده آرزوت همیشه که میدونم بشی ودکتر بخونی درس باید تو,نخیر-
 :کشید آهی لطیفه

 کنیم درست چیزو همه تاهردوبتونیم کنم کمکت باید میبینم رو وضعیتمون وقتی باشم خودخواه نمیتونم ولی آره-
 .نباشیم محتاج موقع وهیچ

 به تا بخون درس خوب توفقط لطیفه نباش تونگران,رو مخارجمون کنم تاٌمین که قادرم تنهایی به خودم من-
 !کافیه من واسه همین برسی همیشگیت آرزوی
 :کردم وبغلش سوخت دلم شد اشک پراز که چشماش,ایستاد جلوم لطیفه

 رو اون به رو ازاین زندگیمون که نمیبینی االن مگه کنه می کمکمون خدابزرگه,من ی لطیفه نباش نگران-
 میتونه خودشم باش مطمئن پس کنه روعوض وزندگیمون بشه پیدا چیتراخانم یهو دیدی خداروکه شده؟قدرت

 !عزیزم ببینم ناراحت تورو نمیتونم من کنه کمک مخارج توی بهمون
 :سید*ـو*بــ رو ام گونه لطیفه

 .میومد سرمون به چی نمیدونم تورونداشتیم اگر واقعا,لیانا خواهرمی که خوشحالم-
 :گرفتم قاب دستام روبین صورتش

 .دارم همدرد یه کنم حس ومیتونم توهستی که خوشحالم منم-
 .نذارم وتنهات باشم رازت محرم همیشه میدم قول-
 .عزیزدلمی-

 : زدم بهش چشمکی
 .پیشش بیابریم بیرون ننداخته ازخونه رو هردومون تامادربزرگ حاال-

 ...مادربزرگ پیش تابریم روگرفتم بازوش باخوشحالی ومنم بلندخندید
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*** 
 بکنم آرایشی جور چه دونستم می ودیگه شرکت وضع به بودم کرده عادت کامال دیگه حاال,ایستادم آینه جلوی

 !باشه مناسب که کنم تنم چی یااینکه بدم حالتی روچه وموهام
 فکرم وناخودآگاه بیاد چشم توی بیشتر چشمام رنگ بودن روشن تا,تیره رو چشمم واطراف کردم محوی آرایش

 !رنگیه این چشماش چرا نفهمیدم وآخرم رایان روشن آبی چشمای سمت رفت
 از مخلوطی که کردم انتخاب رو زانو پایین تا بلند مانتو,ایستادم کمدم روی وروبه انداختم باال رو ام شونه بیخیال

 توش سبزم رنگ مانتوم ولی بود مشکی تیپم تقریبا,برداشتم هم وکفش وشال مشکی وجین بود وسبز مشکی رنگ
 !امروز برای بود خوب ودرکل بود کاررفته به

 بود خوشبو بیشتر ازبقیه روکه همیشگیم وادکلن کردم مرتب سرم روی رو وشالم دادم حالت اتومو روبا موهام
 .باشم مرتب داشتم ودوست زدم بدنم نقاط تمام به,برداشتم رو داشتم ودوسش

 رو آپارتمان شیرکاکائویی لیوان وباخوردن کردم جمع رو لوازمم وتندتند شدم دستپاچه ساعت های عقربه صدای با
 .کردم ترک

 ولی برم اونور به ازاینور باتاکسی مدام نباشم تامجبور میداد بهم ماشینم یه چیتراخانم کاش ای کردم فکر باخودم
 !لیانا پررویی واقعا گفتم خودم به بعدش

 این مقابل در بود کرده سکوت چرا...دربرگرفت رو تنم خفیف ولرزی افتادم دیروزمون یادمکالمه ویالش به بارسیدن
 !هام؟؟؟ توهین

 کمی خودمم بودم گرفته ضعفه دل وچون کردم روحاضر اش صبحونه معمول وطبق شدم آشپزخونه وارد آروم
 .بذارم میز وروی بردارم رو سینی تند شد باعث قدماش صدای که زدم ناخنک

 
 :روبلندکردم سرم آروم,رسید بهم ازخودش زودتر عطرش بوی

 !بخیر صبح...سالم-
 اینو باید اول ی دروهله کارمندشم اگرچه آدمم منم خب اما داشت حق واهلل,بود کرده اخم شدت وبه نداد جوابمو
 حاال وپرقدرت تکه که خداست فقط چون نیستیم معنوی لحاظ از ازهمدیگه وباالتر وبرتر انسانیم هممون که بدونیم

 !ببره یاد از رو انسانیتش نمیشد دلیل بود پولدار رایان اگر
 .رفت دوم طبقه سمت وبه بلندشد ازجا غذاش اتمام از وبعد خورد می رو اش صبحونه واو بودم ایستاده درسکوت
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 ایستادم همیشه مثل ومن بود منتظرمون راننده,شدیم خارج ازویال وباهم اومد که کردم جمع رو ومیز کشیدم آهی
 مواظب همش که جمعی تو کردن رفتار باپرستیژ بود سخت وچقدر نشستم جلو وبعدش بشه سوار اول تااو

 .!!!رفتارتن
 دقیق بودم تونسته وازاینکه کردم مرور واسش خواست ازم که خودش درخواست به رو ها برنامه شرکت به تارسیدن

 با که افتاد دستم پوست رو بارونی ی قطره شدم پیاده ازماشین ووقتی افتخارکردم خودم به رو کارا ویادبگیرم بشم
 :کردم وزمزمه دوختم تیره وابرهای آسمون به رو نگاهم عمیقی لبخند

 !خانه بام بر میزند ترانه با بازباران-
 غما میره باالتر سن هرچی که الحق, نامفهوم وغم بود خوشی دنیا یک موقع واون افتادم تحصیلیم دوران یاد به

 االن اما وبس بود ها معلم سخت های امتحان ام دغدغه تنها زمان اون, فرساترمیشن وطاقت بزرگ هم وسختیا
 !بودم ساخته غول ازشون ومن نبود چیزی ها امتحان اون اصال که میکنم حس جدید مشکالت این درمقابل

 شرکت؟ داخل برید خواهید نمی خانم لیانا-
 که راننده,نبود رایان از خبری ولی نگریستم رو واطرافم انداختم میکرد نگاهم متعجب که راننده به نگاهی باتعجب
 :زد مهربونی لبخند وهپروت خبری بی عالم تو رفتم بود شده متوجه

 !شرکت داخل رفته هم خان ورایان آسمون به زدید زل اس دقیقه ده دقیق چون شدید افکارتون غرق گمونم-
 :وغریدم انداختم شرکت داخل تند رو وخودم کردم تشکر باخجالت

 !نشم؟ ضایع تااینجوری کنی اطرافم متوجه ومنو بزنی حاالصدام مردی می خودخواه پسره-
 !تنده چقدر وای,خورد چین وبینیم داد نوازش رو ام شامه وتندی زنونه عطر بوی که فشردم رو آسانسور کلید کالفه

 مبهوت چندلحظه ایستاد روم روبه که دختری بادیدن که ببینم رو عطر این تاصاحب برگردوندم رو سرم باکنجکاوی
 وقهوه موهاش رنگ به وابروهاش بود مطلق سیاهی واقعا انگار بود مشکی ازاندازه بیش مشکیش چشمان, موندم

 خوبی به پاش ساق که طوری به بود کوتاه شلوارش...داشت غلیظی نسبتا آرایش وصورتش بود شده تیره ای
 وبرای بود رها اش شونه اطراف وموهاش میزد برق وتمیزی زیبایی از دارش مارک اسپرت وکفشهای بود مشخص

 !تربود سنگین خیلی نمیکرد استفاده واهلل که سرش رو بود انداخته مشکی شال یه عریضه نبودن خالی
 خوش وابروهای میزد بیرون شدت به چشماش از وغرور خودخواهی اما همینجور هیکلشم بود نقص بی صورتش

 !کرد می خودنمایی اول درنگاه صورتش روی اخم,بود درهم فرمش
 شد آسانسور وارد بودم آنالیزش مشغول زیرچشمی که منی به توجه وبی کرد جا جابه دستش توی روکمی کیفش

 .شدم ووارد اومدم خودم به منم فشرد رو وکلیدی



 

 

94 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 کارمی رایان شرکت تو پس زده اوازقبل برم میخوام من که ای طبقه همون شدم متوجه که بزنم رو کلیدی خواستم
 ؟؟؟ بودمش ندیده من روز چند این توی که بود کی ولی!...کرد

 .ازمن تر کوتاه وموهاش بود تر درشت کمی من به نسبت هیکلش
 خدای...شد شرکت وارد وزودتر زد بهم ارومی ی تنه اونم که بیرون واومدم کشیدم عمیقی نفس آسانسور باایستادن

 !واهلل غرورن کوه دم از همه من
 تند بادیدنم چکاوک که کردم نگاهشون وباتعجب شدم دخترا بین ی همهمه متوجه که شدم شرکت وارد خیال بی
 :اومد سمتم به
 دیدیش؟ توام دختر وای-

 :نشه پاک لبم رژ تا کردم خیس بازبونم آروم رو لبام
 !عزیزم؟ کیو-
 !توام دیدیش حتما شد شرکت وارد تو ازاومدن پیش همین...رو سایه-

 !بود؟؟؟ سایه تند باعطر دختر اون یعنی,بیرون زد حدقه از درنگ بی چشام
 !نشد زده بینمون حرفی نشناختمش چون ولی...دیدمش-

 :خندید چکاوک
 میزنه حرف زیاد شرکت تو نفر۳ با فقط سایه چون بشه ردوبدل بینتون قرارنبود چیزی سالم جز میشناختی اگرم-

 !آذره منشیش وآخریشم بهزاد دومیش رایان اولیش
 :زدم لبخند تفاوت بی
 .عزیزم سرکارم برم من خب...باشه موفق-
 .میبینمت ناهار موقع برو باشه-
 .فدات-
 وکشیده بودم متعجب ازبودنش اول روز که ورایان منو اتاق مابین ی پرده شدم متوجه وباورودم رفتم اتاقم سمت به

 .بود نظر زیر رایان اتاق کامال وحاال شده باز بودمش
 خندیدم بودن زدن حرف ومشغول چرخدارش صندلی روی قدمیش۲ در ورایان بود نشسته میز روی که سایه بادیدن
 :کردم وزمزمه

 !کنار؟ کشیده رو پرده این کی نمیفهمم واقعا ولی نفرباشم دو این ترکوندنای الو شاهد مدام باید ازامروز-
 ازجلوی سایه ی قیافه ای لحظه اما برسم کارام به فعال دادم ترجیح همین وواسه نفهمیدم آخرش کردم فکر هرچی
 .کنم تمرکز نمیتونستم وواقعا کنارنمیرفت چشمام
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 .گذروندم اتاقم توی رو وقتم وبیشتر نبودم درتماس رایان با وزیادهم تربود سبک کارا امروز
 رسمی های جلسه مخصوص اتاق توی که خواست ازمون بهزاد برگشتیم شرکت به همه وقتی ناهار بعدازخوردن

 بااینجور نبودم وارد زیاد چون ومنم کنه صحبت باهامون موضوعاتی درمورد خواد می که وگفت بشیم جمع شرکت
 !نکنم ابرو بی وخودمو ندم سوتی تا بشم همراه بادخترا دادم ترجیح جلسات

 ودورتادورش داشت قرار اتاق وسط میزش,وبزرگتر مختلف درابعاد ها میزوصندلی وپراز داشت وسفید قرمز ست اتاق
 وبرای میشه برگزار شرکت جلسات تموم اونجا که گفت پرسیدم مهرسا از وقتی که بود چرخدار های صندلی پراز

 وهمه اینجا بیایم باید دارن جمعی دسته کار باهامون یابهزاد رایان وهرموقع اینجاست صندلی اینهمه که همینه
 . بشیم جمع
 وآزیتا مهرسا بین ومنم قرارگرفت دیگه طرف در سرمیزوبهزاد دریک رایان قرارگرفتیم صندلیها روی وقتی

 نفسم وراه آوره وخفقان گرفته کمی اتاق فضای میکردم حس چون سرکشیدم وتندالجرعه ریختم آبی لیوان,نشستم
 !بود بسته رو

 که رایان دست روی رو دستش بانشستنش اول ی لحظه ودر کرد پر سایه رو بود مونده خالی که رایان کنار صندلی
 :گفت کنارگوشم ومهرسا زد لبخندگرمی وبهش گذاشت بود میز روی

 .نیست چیزی هنوز که اینا دختر میکنی عادت کم کم...کردی تعجب خیلی چیه-
 .گرفتم نگاه وازشون خندیدم منم که خندید وریز گرفت فاصله ازم سپس
 :کرد جلب خودش به رو اعضا همه توجه بهزاد صدای

 قبلش همیشه اندازی راه وبرای راهه توی مون ساالنه لباسای اندازی راه که میدونید خودتون عزیز دوستان خب-
 !اعضا وهم ها رئیس آشنایی هم...باهم قرارداد طرف هردو آشنایی برای نیازه مجلل پارتی به

 :داد ادامه بهزاد وباز کردن تائید حرفاشو سر دادن باتکون درسکوت همه
 بود منطقی چون ماهم,بوده سایه درخواست واین بشه برگزار جون سایه وویالی لواسون توی قراره امسال پارتی-

 به رو بهترینا همدیگه باکمک همیشه ومثل حاضرکنید جمعه روز برای خودتونو ازاالن که میخوام وازتون پذیرفتیم
 .بذاریم نمایش

 خودشون پوست تو ازخوشحالی واقعا ودخترا کوبیدم روبهم دستام ازبقیه تبعیت به گنگ ومنم کردن تشویق همه
 به رو وقتم دادم می ترجیح بود من اگربه چون کردم نمی درک واقعا رو شادیشون اینهمه دلیل ومن گنجیدن نمی
 !کردم می شرکت وباید نداشت راهی که حیف خب ولی بگذرونم ومبینا ولطیفه مادربزرگ درکنار پارتی این جای
 :برگردوند خودش سمت به اینبار رو ها نگاه رایان ی ومردانه بم صدای شدن ساکت که ها بچه
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 برای تا اندازی راه این صداکنه بمب مثل باید امسال چون ببندیم رو قرارداد باید زودتر وهرچه نداریم وقت مازیاد-
 رقیب شرکت چون,باشه راحت تاخیالمون کنیم تامین رو بعدمون سال ی وبودجه باشیم توچشم بعد سال کلکسیون

 رو پارتی تااالن...برسه شرکت پیشرفت به آسیبی ونذارید کنید جمع روکامال حواستون همتون که خوام می داره زیاد
 !نداریم مشکلی دیگه االن ولی نداشتن حضور خانم سایه چون انداختیم تعویق به

 :گفت همه وروبه زد محوی لبخند سایه که کردن تشویق مجدد همه
 همه زودی وبه کردم انتخاب رو اندازی راه مکان من...هاتون وکمک حضورتون برای کنم می تشکر ازهمگی منم-
 باکمک اما باشیم داشته گیری چشم پیشرفت میتونیم که ومطمئنم میدیم انجام رو اندازی وراه میریم مسافرت به

 !شماها
 :گفت بهزاد که ایستادم ومنم بلندشدن ازجا

 .اومدید که ممنون نمونده حرفی دیگه-
 جام توی شد باعث رایان صدای که میرفتم بیرون دخترا دنبال داشتم ومنم کردن ترک رو اتاق بالبخند همه

 :باایستم
 !من بیااتاق مولوی خانم-

 یدونه خوردن از وپس رسوندم اتاقم به رو وخودم رفتم بیرون ورایان وبهزاد سایه از زودتر وازاتاق گفتم چشمی
 در به ای وتقه رفتم رایان اتاق سمت به کنم می ـوس*هـ که مواقعی برای بودم گذاشته کیفم توی که کاکائویی

 !تنهابود رایان ولی ببینم رو سایه باورودم داشتم وانتظار زدم
 :رفتم جلو

 !بله؟-
 :گذروند نظرش از رو وسرتاپام آورد باال رو نگاهش

 اگر کنم باخبرت ازاالن که دونستم نیاز جدیدی عضو چون,ازکشور خارج بریم اندازی راه برای باید دیگه چندمدت-
 بنویسی رو استعفات ازاالن بهتره بیای که تونی ونمی داری مشکل ها مسافرت بااینجور ای ذره که کنی می حس

 بده انجام خواستن ازش هرچی باید میشه شرکت ازاین وعضوی دستیار که کسی چون کنی ترک رو واینجا
 !چیه؟ تصمیمت خب...ارزه می میشه واریز حسابش به هرماه که درآمدش به چون کناربیاد وباسختیاشم

 :دادم جواب وخونسردیم نفس به وبااعتماد بلندکردم بودم انداخته زیر به که رو سرم
 !شرکت؟ باقوانین دارم مشکلی که گفتم شما به تااالن من-

 :انداخت روباال ابروش تک
 !نه-
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 این به گفتم بهتون اومدم من انگاری که کنید می رفتار جوری باشید شنیده ازمن چیزی اینکه بدون چرا پس-
 !نمیام؟ ها مسافرت

 :کرد نگاهم باپوزخند,میز روی ونشست میزش جلوی واومد شد بلند صندلیش روی از
 بهت خواستم متفاوته باایران تاآسمون زمین اونجا باشی رفته کشور از خارج مسافرت به تااالن کنم فکرنمی چون-

 !نبری رو شرکت وآبروی ندی انجام غلطی رفتار اونجا اومدی ازاین بعد اگر تا بفهمونم
 !بود؟ شده لج بامن چرااینقدر...دادم قورت رو دهنم بزاق

 پس شدم ودستیار اومدم وبااطمینان کردم مرور رو قوانین تمام شرکت این به اومدن از قبل,ندارم مشکلی من-
 !شما باشید چیزی نگران نیست نیازی

 :رسید گوشم به وصداش کردم جمع رو لبام که شد خیره بهم
 که مسافرتی وهم پارتی برای هم خودتو کن آماده پس کردی قبول توام زدم بهت رک رو حرفم من...خب بسیار-

 !میفته اتفاق روزا همین توی
 برم؟ تونم می...باشه-

 رنگ به آبی...چشماش به کرد خیره رو چشام ناخودآگاه ژستش,شلوارش جیب توی برد روفرو ودستاش ایستاد
 !اسمون

 : گرفتم نگاهمو خورد در به که ای باتقه که همدیگه چشم تو بودیم خیره چندلحظه نمیدونم
 !تون بااجازه-
 اتاقم وارد نباشید خسته ازگفتن وپس زدم بهزاد به محوی لبخند که دربودن پشت وسایه بهزاد کردم باز که رو در

 .بستم رو ودر شدم
 رو تحقیر اینهمه ام لحظه یه نداشتم نیاز کار این به اگر...گرفتم دستام روبین وسرم کردم رها صندلیم روی رو خودم

 !کردم نمی تحمل
 چرخوندم شهر روبه بزرگ ی پنجره سمت به رو وصندلیم کردم پلی رو وآهنگی درآوردم رو وموبایلم کشیدم پوفی

 :کردم زمزمه آهنگ وبا
 " شد چی اصحابی علی آهنگ"

 دارم خاطره ازت من
 بیارم یادت چجوری

 داشتیم خوبی روزای ما
 گذاشتیم جا رو همشون
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 رفتی که میشه روزی چند
 ساله یک انگاری اما

 نمیتونم این از بیشتر
 محاله خوشبختی تو بی
 محاله توخوشبختی بی

 هامون خاطره اون کجاست
 هوامون و حال اون شد چی

 نگرونم دل چقده
 آرزوهامون ی واسه
 آرزوهامون ی واسه

 هامون خاطره اون کجاست
 هوامون و حال اون شد چی

 نگرونم دل چقده
 آرزوهامون ی واسه
 آرزوهامون ی واسه

 نشونی نامو بی که تو
 بگردم دنبالت کجا
 بمونم تنها من چرا
 نکردم کاری من آخه

 تمومه طاقتم دیگه
 بدونی حالمو کاشکی

 میوفتم نفس از دارم
 برسونی رو خودت کاش

 هامون خاطره اون کجاست
 هوامون و حال اون شد چی

 نگرونم دل چقده
 آرزوهامون ی واسه
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 آرزوهامون ی واسه
 هامون خاطره اون کجاست

 هوامون و حال اون شد چی
 نگرونم دل چقده
 آرزوهامون ی واسه
 آرزوهامون ی واسه
*** 

 !یهویی گرفت دلم اتمامش از پس...بود قشنگی آهنگ
 بودم داده انجام رو کارام تموم ومن بود فرصت کاری ساعت تاپایان ساعتی ونیم دوختم موبایل ساعت روبه نگاهم
 !دادم وسفارش نشستم میزی وپشت رفتم پایین طبقه به قهوه خوردن وبرای شدم خارج ازاتاق همین واسه
 فکرکنیم که اشتباهه واین داره ومشکل سختی چقدر زندگیش توی هرآدمی واقعا...مبینا سمت شد کشیده فکرم
 مشکالت سری یک با دنیا این توی هرکس که بودم معتقد من چون کشیم می عذاب داریم که خودمونیم فقط

 مشکلی گونه هیچ به زندگیم توی تااالن من بگه قاطعیت با بتونه که نیست کسی کنه می نرم وپنجه دست مختلف
 !بودم خوشبخت وهمیشه برنخوردم

 سکانس یه مثل...کنیم می فکرشو که چیزیه ترازاون مسخره زندگی بکنی رو فکرش اگر گاهی واقعا,کشیدم آهی
 نیستی مجبور رفتن بعداز که تفاوت بااین میری وبعدش کنی می اجرا صحنه روی میای که مونه می سینمایی فیلم
 تازه شد تموم بازیت وقتی نه زندگی توی اما باشی وجوابگو بشی مجازات دادی انجام صحنه روی که کارایی برای
 !ماآدماس افکار وسعت تراز پیچیده خیلی زندگی ی فلسفه که الحق...شدنه مجازات وگاهی دادن جواب اول

 ابری آسمون سمت روبه نگاهم وبرق ورعد شد بلند آسمونم غرش گرفت قرار جلوم که گرم ی قهوه فنجون
 .کشوند

 می تلخ که بود فنجون چندمین واین کردم نزدیک لبم به رو فنجون بود افتاده گلوم توی ناخودآگاه که بغضی با
 !خوردم؟

 تلخ وقت هیچ دیگه گفتم خودم با کردم مزه رو قهوه تلخ طعم وقتی بار اولین برای چیتراخانم ویالی توی یادمه
 !انگاری بودم کرده عادت مزه این به االن ولی خورم نمی

 اتاق سمت شد کشیده نگاهم که رسوندم اتاقم روبه وخودم شدم کاری ساعت پایان متوجه شرکت به برگشتنم با
 !...فروریخت درونم وچیزی شدم خیره سید*ـو*بــ می رو رایان های گونه که سایه به حیرت وبا رایان

 !بود؟ پروا بی اینقدر چرا
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 وهیچ کرد می نگاه بهش فقط سنگ تیکه یه مثل رایان وقتی کرد می خاروخفیف خودشو حد؟چرا چه تا گستاخی
 اینقدر پول میشد؟یعنی کارها این باعث رایان پوالی یا بود عاشق واقعا ؟یعنی!نمیداد نشون العملی عکس

 باقیمونده درصد۵0 اما زندگی توی باشه مهم درصد۵0 شاید...نیست خوشبختی ضامن پول نظرمنکه از باارزشه؟اما
 !الزم ووجودشون مهمه دیگه چیزای هم

 پسر باور توی خودشو زننده بارفتارای اینکه نه کنه رفتار سنگین باید دختر یه درهرحال کردم می اشتباه من شایدم
 !کنه می تحمیل رو خودش زور به داره که کنه تبدیل موجودی به

 گره نگاهم که بردارم رو موبایلم تا آوردم باال رو سرم که ای لحظه,شدم میزم کردن جمع ومشغول گرفتم رو نگاهم
 که بود من ی متوجه ونگاهش نبود سایه از خبری بود نشسته اتاقش راحتی مبل روی که رایان چشمای توی خورد

 !نیست تو درگرو دل که چرا نیست نیازی تو نگاه به منو!...زدم پوزخندی ومنم روبرگردوند روش نگاهم بادیدن
 وآروم جلوتر روکشیدم وشالم کردم رومرتب موهام,ایستادم اتاق قدی اینه وجلوی انداختم دوش روی رو کیفم

 :رفتم اتاقش وبه شدم خارج ازاتاقم
 !ندارید؟ امری...میرم دارم من-

 نمی اینو اصال ومن بشه ها حرمت رفتن ازبین باعث ها کنایه این شاید...وجورکنم جمع روکمی رفتارم که بهتربود
 !خواستم
 :اتاقش بزرگ ی پنجره از آسمون کردن نگاه ومشغول بود بهم پشتش

 !برسونتت بگو پارکینگه توی راننده بارونیه هوا...بری تونی می-
 :کردم زمزمه اعتراض بدون همینم برای کردم می خستگی احساس خیلی

 !ممنون-
 .کشیدم عمیقی ونفس اومدم بیرون ازاتاقش
 برسونن؟ منو باید کدومشون که موندم وگنگ انداختم نگاه پارکینگ توی ی راننده۴ به پارکینگ به بارسیدن

 !میرسونتت...مشکی پارس ماشین تو بروبشین-
 :بردم جلو رو دستم بالبخند سمتشو برگشتم...بود بهزاد صدای

 !بهزادخان پیدایی کم-
 :فشرد رو دستم گرمی به
 کنارت وکامل دربیام ازخجالتت پارتی توی میدم قول اما شلوغه سرمون که میدونی اندازیه راه نزدیک االن-

 !چطوره؟...باشم
 :گرفت ام خنده که زد چشمکی



 

 

101 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 !باالهاس باال اون جات خوری نمی من به تو نه-
 :کرد محوی اخم بهزاد

 !رفته؟ یادت مگه پیکرند یک اعضای آدم بنی-
 :کرد اشاره ماشین وبه زد لبخند اوهم که خندیدم

 .کن استراحت برو...هویداس چشماتم از خستگی-
 هزارتا......و وفراری بنزکوپه تااون بودم تر راحت ها ماشین بااینجور وواقعا رسوندم ماشین روبه وخودم کردم تشکر
 !بلنددیگه شاسی وماشینای مختلف اسم

 وجد به رو آدم,بود شده وتمیز بخش لذت حسابی وهوا بارید می همچنان وباران دوختم تیره آسمون به رو نگاهم
 داخل میومد بارون وهم بود روشن ماشین بخاری هم چون کشید پایین رو شیشه نمیشد که حیف اما آورد می

 !ماشین
 .رفتم آسانسور سمت وبه کردم کوتاهی تشکر ازراننده مجتمع به بارسیدن
 :روگرفت بازوم ناراحت وبادیدنم اومد استقبالم به مادربزرگ باورودم

 !من لیانای ای خسته خیلی انگار,شده تکیده ات چهره چقدر-
 میگیره آدم دل چرایهویی کردم نمی هضم وواقعا ریخت فرو ازچشمام همزمان اشک قطرات ولی زدم محوی لبخند
 !دلت روی میذارن غم کوه وانگار

 اینکه بدون بریزم اشک من داد واجازه کشید شم*و*غــ*درآ وآروم کرد درکم بشه هول اینکه بدون اما مادربزرگ
 !چرا؟ بپرسه حتی
 :کرد پاک مهربونش دستای با رو اشکام...بود شده متوقف واشکام اومدم بیرون شش*و*غــ*ازآ بعد کمی

 !بخوابی وبری بخوری کنم می روگرم شامت برات کنی عوض لباساتو تا-
 وصورتم رفتم سرویس به راحتیم لباسای ازپوشیدن وپس رسوندم اتاقم به رو وخودم دادم تکون رضایت با رو سرم

 وهنوزمنو اومد بیرون بامادربزرگ مشترکش اتاق از لطیفه که کشیدم دراز کاناپه روی,رفتم هال وبعدبه روشستم
 :گفت مادربزرگ روبه بود ندیده

 !برنگشته؟ هنوز لیانا مادربزرگ-
 :سید*ـو*روبــ وپیشونیم اومد سمتم به وبالبخندگرمش شد معطوف سمتم به حواسش که کردم صداش

 !بودم دلتنگت...عزیزم سالم-
 :جاگرفت کنارم واوهم نشستم

 خوبی؟...خواهری سالم-
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 .نیست مساعد زیاد تو حال انگار ولی خوبم من-
 .همین...فقط ام خسته یکم-
 گرفت؟ رومی سراغت ازم بود اومده امروز که مبیناکیه-
 !داشتنیه عزیزودوست تو مثل برام اونم که بگمت حد تاهمین اما مفصله اش قضیه-

 :کرد نگاهم باکنجکاوی لطیفه
 !میکنی؟ تعریف برام کی-
 !چطوره؟ شرکت به رفتنم از قبل فرداصبح-

 :شد تر پررنگ لبخندش
 .عالیه-

 داخل به خسته وجسمی روح وبا گفتم بخیر شب زودتر دادوبعدازاون مزه واقعا درکنارشون که آورد رو شام مادربزرگ
 .رفتم تختم
 .ربود رو چشمام خواب زود خیلی
*** 

 لبخند,نگریستم لطیفه خوشکل صورت وبه کردم باز ازهم رو چشمام موهام با کسی انگشتای لمس باحس
 یه مثل ومهمتراینکه داره وهواتو باهاته جوره همه بدونی که باشی داشته خوب خواهر یه که خوبیه حس واقعا...زدم

 !محکمه گاه تکیه
 .آبجی بخیر صبح-

 :سیدم*ـو*وبــ روگرفتم دستش
 .بخیر توام صبح عزیزم ممنون-
 :گفت که بلندشدم جا از
 امروز مبینا روبا آشناییت قضیه کنی تعریف برام دادی قول دیشب چون مونده رفتنت موقع تا دوساعتی هنوز-

 !کردم بیدارت واومدم روبگیرم خودم جلوی نتونستم
 :وخندیدم آوردم بیرون روازکمد رومبدوشامپرم

 !دخترخوب فضولی تو چقدر-
 :گفت بااعتراض لطیفه

 ! بهتره کنجکاو,نیست مناسبی ی واژه فضول-
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 برات هم خوریم می صبحونه هم میام منم کن حاضر رو صبحونه میز گیرم می دوش من تا کنجکاوخانوم باشه-
 خوبه؟ کنم می تعریف
 :کوبید بهم رو دستاش لطیفه

 .عالی-
 :گفتم حال ودرهمون انداختم حموم روداخل خودم

 .نکنی بیدار رو مادربزرگ تا سروصدانکن لطیفه-
 چطوری؟ االن زودخوابیدی بدبود حالت دیشب,چشم-
 .مرسی...بهترازدیشبم-

 وشامپوی ایستادم دوش زیر همین واسه نداشتم وان وحوصله نشنیدم رو لطیفه صدای ودیگه بستم رو درحموم
 !داشت خوبی خیلی بوی واقعا زدم موهام به وبالذت زدم موهام به بود ـسـتکننده*مـ بوش که خوشبویی

 .بخرم اسمش روی از شد تموم وهرموقع کنم استفاده ازاین دائما بعد به ازاین گرفتم وتصمیم خوندم اسمشو
 تموم حین ودرهمون شدیم صبحونه خوردن مشغول وبالطیفه رفتم سرمیز رومبدوشامپر باهمون دوش بعدازاتمام

 .واسش کردم تعریف اولش ازهمون مبینا با رو مالقاتم ماجرای
 !شد ناراحت ام وخیلی داد قول واوهم بمونه خودمون بین خواستم ازش
 سر گل,کردم جمعشون سرم باالی محکم واینبار کشیدم روسشوار وموهام برگشتم اتاقم به صبحونه اتمام از پس

 وکفش وروسری جذب لی کوتاه ومانتو جذب تیره آبی لی شلوار کمد از وبعد روشون زدم هم رو خوشکلی مشکی
 !ازتیپم بودم راضی وواقعا زدم روهم عطرم,ترکردم غلیظ آرایشمم کردم وزودتن کردم روانتخاب سفیدم
 :کشید عمیق نفس بلند وباصدای شد وارد لطیفه

 نکردم؟ پیداش من کجابوده,محشره شامپوت بوی-
 :زدم وچشمکی خندیدم

 .بوده من قسمت دیگه-
 !نامرد-

 :وگفتم بلندخندیدم
 .کن استفاده توام میخوای-

 :نشست تخت ی لبه
 .کنم می شوخی من خودت مال عزیزم نه-

 :پرسید مکث باکمی بعد
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 چطوره؟ رایان با روابطت-
 !بهتره اینجوری,کنم دوری االمکان حتی ازش میکنم سعی-
 !نه؟ بشکنه ها وحرمت بشه صمیمی باهات که میترسی-

 :ایستادم وصاف کردم پام رو کفشام
 .دقیقاً-

 :زدم چرخ لطیفه روی وروبه برداشتم هم رو سفیدم کیف
 چطورشدم؟-

 :چسبوند بهم رو وشصتش اشاره انگشت
 .العاده فوق-
 .ونازم خوشکل آبجی ممنونم-
 : رفتم ورودی سمت به
 .لطیفه میرم دارم من-

 :سمتم روگرفت وگوشیم اومد دنبالم
 !دخترخوب کن بیشترجمع رو حواست-

 :گرفتم رو وگوشی خندیدم
 !طال دستت-

 :گرفت رو بازوم تند باشه اومده یادش چیزی وبعدانگار زد گرمی لبخند
 !کن تن پالتوتو سرده بیرون هوا صبرکن وااای-
 .سردباشه نکنم گمون شده مالیم هوا اومده بارون خواد نمی نه-
 !مطمئنی؟-
 .نیست نگرانی جای پس میرم آژانس با منکه بعدشم عزیزم آره-
 .باشه-

 .شدم خارج ازآپارتمان ومن سید*ـو*روبــ ام گونه
 دادم ودست داخل رفتم وبالبخند شدم ومبینا ماهیار متوجه در شدن وباز ایستادنش با که فشردم رو آسانسور دکمه

 :باهاشون
 !تصادفی حسن چه...سالم-

 :زد لبخند گرمی وبه کشید عمیقی نفس ماهیار
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 .ماشده نصیب سعادت که الحق...پرنسس سالم-
 : خندیدم

 .مرسی-
 :کرد بغلم باذوق مبینا

 !خوبه چقدر موهات بوی...عزیزم نازشدی چقدر-
 .ممنون بشم فدات-
 .نگرفتی رو سراغم دیگه شب ازاون...ها ناراحتم ازت ولی-
 !خونه میرسم خسته بعدشم سرکارم دیروقت تا میدونی که خودت خدایی-
 نداری؟ تعطیلی وقت هیچ یعنی-
 .ها جمعه چرا-
 .دیگه بیرون بریم کنیم ریزی برنامه پس-
 .زیاده وقت فرداس پس جمعه هنوز حاال باشه-
 .وقت یه ندی قول کسی به میگم یعنی-

 :خندیدم ومن اومدیم پایین وهرسه ایستاد آسانسور
 !دارم؟ دوستی تو جز من اخه دخترخوب-

 :ایستادم که زد لبخندی مبینا
 !کجامیرید؟ شماها تابیاد بزنم زنگ آژانس به دیگه من تون بااجازه خب-

 :گفت تند ماهیار
 !پرنسس میرسونمت چرا؟من آژانس نه نه-
 خوره؟ می ها پرنسس به کجام من خدایی-

 :زد چشمکی
 !واهلل نمیخوره کجا بگو-

 :گفت مبینا که روبیاره ماشینش تا رفت بالبخندعمیقی وماهیار زیرخنده زدیم ازحرکتش ومن مبینا
 بره وخودش برسونتم خواست می ماهیار حاالم میشم سرگرم اینجوری طراحی کالس کردم نام ثبت راستش-

 .کافه
 .عزیزم کردی کارخوبی-

 :نگریست بهم مبینا کرد توقف پامون جلو که رنگ ای نقره خوشکل هیوندای ماشین
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 !لیاناجان جلو بشین-
 :تندگفتم

 .ترم راحت عقب مرسی نزن حرفشم اصال وای-
 :مالید روبهم دستاش مبینا,دادم آدرس ومن سوارشدیم هردو

 !کردم کوه ـوس*هـ خیلی-
 .کوهه عاشق هم لطیفه واهلل-
 میشه؟ چی مگه باهم بریم بیاید خب-
 .پس جمعه برای بذاریمش-
 !میای؟ توام ماهیار عالیه باشه-

 :گفت وباشیطنت انداخت بهم نگاهی ازاینه ماهیار
 !نه؟ چراکه نباشم پرنسس مزاحم اگر-

 :روگزیدم لبم
 !رو حرفا این مزاحمتی؟نزنید چه خدانکنه وای-

 .دادم رو لبخندجوابش با ومنم زد گرمی لبخند
 !دورشدن بوقی وباتک گفت"میکنم خواهش" وماهیاردرجوابم شدم پیاده ازماشین تشکر بار چندین با ومن رسیدیم

 !اومدم ویال داخل وبه کشیدم عمیقی نفس
 !مولوی خانم تاخیرداشتی-

 زد جرقه ذهنم توی که فکری واولین شدم پنجره کنار رایان حضور ی متوجه,نگریستم سرم پشت وبه کشیدم هینی
 !شدم؟ می پیاده ماهیار ازماشین که دیده منو رایان که بود این

 :گفتم ساعتم به کردن نگاه وضمن کردم صاف گلویی
 !زیاده؟ خیلی نظرتون به تاخیر دقیقه پنج-

 :زد پوزخند برد می فرو ورزشیش شلوار های جیب روتوی دستش دو که ودرحالی اومد جلو
 !نیست؟-
 :گفتم شدم می اشپزخونه وارد که درحالی تفاوتی بی با
 کاریم ساعت بیشتراز یکساعت امروز جبرانش برای من شده شما ناراحتی باعث تاخیر دقیقه پنج این اگر باشه-

 !نشه شرکت ورشکستگی باعث دقیقه پنج این یهو تا کنم کارمی
 : شد درهم شدت به اخماش که زدم پوزخندی
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 !خوری مانمی شرکت توی کارکردن درد به تو که بگم بهزاد به باید!...گستاخی خیلی-
 :توچشماش مزد وزل دادم تکیه اپن روبه ودستم برگشتم کمی رو رفته وراه انداختم روباال ابروم تک

 !باشی ضعیفی آدم نمیاد نظر به-
 !چطور؟-
 مقابلم مردی اگر که وگرنه زنی می مهرتایید من گستاخی خودت قول به درمقابل ضعفت به فقط من بااخراج آخه-

 ؟!میزنی اخراج به دست زود چرا وایسا
 :گفت میرفت باال طبقه سمت به که ودرحالی کرد طرفم به رو پشتش پوزخند با وبعد کرد نگاهم کمی

 وقت که جاست این مشکل نیستم ضعیف پس,کوچولو کنی علم قد من مقابل که نمیبینمت این درحد حتی-
 نداشته تاخیری بعد به ازاین کن وسعی نباف فلسفه من برای پس کنم نمی تو مثل باآدمایی کلکل روصرف باارزشم

 !گذرم نمی ازکنارش راحت اینقدر همیشه چون باشی
 !خودخواااااه ی پسره بزنمش وجودم باهمه میخواست ودلم بودم انفجار درحال ومن شد پنهون دیدم از وسپس

 ولی االمکان حتی برگردونم رو ام رفته آرامش کردم سعی فرستادن صلوات چندتا وبا کردم حاضر رو صبحونه زود
 !سوزوندشششش بدجور زدم بهش من که ام حرفی خدایی

 لبم به لبخند ناخودآگاه عطرش بوی,موندم خیره گیرش نفس تیپ به ومن اومد پایین که چیدم رو ومیز ریزخندیدم
 خیلی حالت بلندبودن وچون بود برده باال کامل رو وموهاش بود سفید که کتش جز بود پوشیده مشکی تماما,آورد

 !داده اختصاص خودش به رو صورت زیبایی از درصد۵0 مو که گفتن می وراست بودن داده اش چهره به خوشکلی
 !اونجا داشتم رو مجسمه حکم معمول طبق ومنم شد اش صبحونه خوردن مشغول
 همزمان اما بدم وبهش بردارم تا شدم تندخم,وافتاد خورد لیز ازمیز قاشق که بزنه بهم رو اش قهوه تا برداشت قاشق

 وازاسترس بود گرفته رعشه وجودم تمام...دستش روی منم ودست نشست قاشق روی اوهم دست من بادست
 نمی هم دوسانت به مون فاصله وشاید شد قفل هم توی چشمامون که کردم می حس رو رنگم پریدن خودمم

 بکنم حرکتی تونستم نمی ولی کردم می حس میشد پخش صورتم توی که رو نفساش داغ هرم خوبی وبه رسید
 روعقب خودم شدت به موبایلش زنگ باصدای که بودم شده قفل چرا نمیفهمم ولی مردم می ازخجالت داشتم حتی

 :گفتم خجالت از برافروخته وصورتی شرمندگی با داشتم برمی رو ووسایلم کیفم که ودرحالی کشیدم
 !بااجازه منتظرم ماشین توی من-

 !بودم؟ کرده هول چرااینهمه وواقعا انداختم بیرون ازخونه سرعت به رو خودم
 وبااینکه بود لحظه اون غرق فکرم ومدام کشیدم عمیق نفس پی در پی بار چندین بالذت آزاد هوای استشمام با

 ...!واقعا کنم نگاه صورتش توی دیگه چطوری که بودم درکلنجار باخودم ولی بود نشده چیزخاصی
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 میکنن نگاهم همه کردم می وحس نبود خوش حالم واقعا ولی رایان از زودتر بار اولین برای نشستم ماشین توی
 !نیست خودم دست چیزی بشم هول وقتی ولی بود احمقانه شاید

 واقعا چون نکنه تالقی بانگاهش آینه از نگاهم تا چرخوندم بیرون به رو سرم تند,نشست ورایان کرد باز رو در راننده
 حتما وگرنه کردم می وجور روجمع خودم کمی وباید باشم تونستم نمی دیگه شوک یه پذیرای زودی این به

 اینو اصال ومن جاخورده اینجوری هم دست ولمس برخورد با که اس وساده افتاده عقب چقدر گفت می باخودش
 !خواستم نمی

 کردم سعی سختی به,فشرد رو کلید,جلوترایستادم کمی ومن شدیم آسانسور وارد وباهم برداشتم گام درکنارش
 افکار بااین خواستم نمی چون کنم موکول بعداً به رو بهش کردن فکر والاقل جداکنم لحظه اون از رو افکارم
 !رایان این دست بدم آتو وباز بشم کارام انجام توی خرابکاری باعث بیهوده

 کردم نگاهش,وایستادم انداخت خراش رو اعصابم روی پوزخندش صدای که اومدم بیرون تند ایستاد که آسانسور
 :کرد زمزمه میگذشت ازکنارم که درحالی که
 !بخورمت قرارنیست کوچولو نترس-

 !کرد می روکفری آدم واقعا چون براش درآوردم رو وزبونم نگریستم رفتنش به باحرص
 .فضاش داشت عجیب آرامشی وواقعا دیدم آروم هرروز مثل رو وجو شدم شرکت وارد آروم
 بیخیال بود باموبایلش رفتن ور مشغول که وبادیدنش رایان اتاق سمت ناخوآگاه شد کشیده ونگاهم شدم اتاقم وارد

 .کارام انجام به کردم شروع تند,میزم پشت ونشستم انداختم روباال هام شونه
 رفتم اتاقش به ها پرونده برداشتن با,بلندشدم وازجا دادم ماساژ دستم روبا گردنم زد ضربه ظهر یازده روی که ساعت

 .کنم تمرکز وبتونم کنم بیرون ذهنم از رو صبح ماجرای بودم تونسته وخداروشکر
 !خان؟ رایان-

 :اومد جذاب نظرم در بود صورتش روی که محوی واخم بلندکرد تاپش لب روی رواز سرش
 !بله؟-
 !کنید نگاه خودتون باید کنم حلش نتونستم که هست مشکلی یه متاسفانه پرونده این توی-

 نشون روبهش داشت مشکل که تاجایی شدم خم,مقابلش کردم باز رو وپرونده ایستادم کنارش...جلو برم کرد اشاره
 !افتاد ام شونه روی زیرشال از موهام که بدم

 نزدیک بینیش وبه گرفت رو موهام از ای طره آن یه که فرستادم لعنت امروزم بدشانسی همه این به باحرص
 !بودم زده زل بهش هنگ ومن شد بسته هاش وچشم کشید عمیقی نفس,کرد
 !افتاد؟ می سرهم پشت داشت اتفاق همه چرااین امروز واقعا
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 حس حد تااین رو بوش همه که بوده چی شامپو اون بودم مونده ومن بود دربرگرفته رو فضا کامال موهام بوی
 !شن؟ می وجذبش میکنن
 کرد روفرو ودستش ایستاد بهم وپشت پنجره وروبه بلندشد ازجاش شد مواجه من وباحیرت شد باز که هاش چشم
 :رسید گوشم به خشن کمی صداش که کردم روحس بودنش کالفه واقعی معنای به,موهاش توی

 !بری تونی می کنم می نگاهش خودم-
 رو وخودم اومدم بیرون ازشرکت همین برای,کنم تحمل رو فضا تونستم نمی وواقعا بیرون ازاتاق دویدم بارضایت
 !نبودم نزدیکی همه این به راضی واقعا ومن میشد داشت چی دونم ونمی محوطه به رسوندم

 اتفاق این واما بود اتفاقی کامال صبح اتفاق ولی کردم فکر اتفاق هردو وبه گذروندم محوطه توی رو ساعتی نیم
 رو حرکت اون که بود شده یعنی؟چی بودش انداخته کسی یاد من موهای داشت؟بوی معنی چه کارش اتاق توی

 !کرد؟ بو منو وموهای داد انجام
 وارد ترگل که داشتم نیاز بهش وواقعا دادم قهوه ودرخواست رسوندم شرکت تریای روبه خودم وسردرگمی گیجی با

 :کشید عقب رو وصندلی اومد سمتم به من وبادیدن کرد نگاه رو اطراف وکمی شد
 !لیانا؟ بشینم پیشت تونم می-

 :گفتم بالبخند
 .عزیزم حتما-

 :کرد نگاه وبهم نشست
 بخوام؟ مشورتی یه ازت تونم می لیانا-
 .شم می خوشحال کنم کمکت بتونم اگر-
 باشم خونه توی که خواد می وازم بکنم کار من که نداره دوست همسرم ولی کنم ازدواج خوام می من راستش-

 کشیدم زحمت خیلی آوردنش دست به برای چون بگذرم ازکارم نمیتونم میکنم حس واقعا ولی برسم اون به وفقط
 که باشه خیلی پارتیت باید توش کارکردن وبرای مشهور وخیلی شرکته مهمترین شرکت این میدونی که خودت
 .واقعا چیکارکنم که نمیدونم وحاال نکردم تالش کم منم,حتی بدن راهت
 :وگفتم کردم فکر کمی

 داری؟ دوست رو همسرت خب-
 جزاین کرد قبول منو شرطای تموم اونم کردن تائیدش امم وخانواده ومناسبه آل ایده موقعیتاش همه خواستگارمه-

 !مورد
 یعنی؟ کرد راضیش شه نمی-
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 .جایی کاربکنه همسرش نداره دوست که گفت قاطعانه نه-
 .میاد گهدی یکی باز خاستگار زیاده که چیزی کن ردش داره ارزش برات کارت که فکرمیکنی اگر خب-
 !کار؟ نکن بگن قراره یاهمشون کنه قبول رو شرطم این که هست کسی یعنی-

 :زدم زل بهش متفکرانه
 .که کنن قبول حتما هم بقیه نیست معلوم میگی راست واقعا آره-

 :گفت باناراحتی ترگل که گذاشتن میز روی رو هامون قهوه
 !پس؟ کارکنم چی حاال-
 بدی؟مگه دستش از کارت برای سمتت میاد داره خوشبختی که وقتی مجبوری اخه زندگیت دنبال برو نظرم به-

 کردن؟ کار برای کنه روتلف خودش چرابیخودی باشه داشته پول ادم وقتی چیه
 :انداخت باال رو ابروهاش ترگل

 .کاربیرون از برم اخرش باید باز میشم باردار که بعدش بده اجازه شوهرم اگرم وحتی باتوئه حق-
 !بمونی مجرد وبخوای کنی ازدواج نخوای االن مگراینکه آره-
 !دیگه دوسال چه االن چه پس کنم ازدواج باید که باالخره ولی...میشه اینم-
 .عزیزم خوشبختیت دنبال وبری کنارنزنی رو شانست دیگه شده پیدا ات عالقه مورد مرد که حاال بهتره پس آره-
 خواستم نمی هم, سخت دوراهی یه میون بودم مونده بگیرم تصمیم تا کردی کمکم واقعا ممنونم باتوئه حق-

 خاستگارم حاال ومن کنم انتخاب رو یکی باالخره باید نمیشه خب ولی,رو کارم وهم بدم روازدست خاستگارم
 .میگذرم خوشبختیم برای کارم واز کنم می روانتخاب

 :بلندشد وازجا سید*ـو*روبــ ام گونه که کردم تائید بالبخند
 .میبینمت بعدا بای فعال مونده کارام برم من...ممنون بازم-
 .باشی موفق-

 !شدم کارام انجام مشغول وباز رسوندم اتاقم به ودرنهایت شرکت به رو وخودم بلندشدم جا از منم بارفتنش
 اصرار کمی واونام شرکت توی ومیمونم نمیام که گفتم کردن صدام اومدن دخترا وقتی همینم برای نداشتم اشتها
 اینهمه از ومنم ورفتن سیدن*ـو*بــ رو ام گونه همشون هستم مصمم نرفتن برای دیدن وقتی ولی کردن

 از %۲0 وشایدم داشتن تاثیر خیلی پیشرفتش روی شرکت یک کارمندای چون شدم خوشحال واقعا محبتشون
 !بود اخالقش وخوش خوب کارمندای این مدیون شرکت این موفقیتای

 البه باد که کردم باز رو پنجره از وکمی انداختم هام شونه روی رو وشالم بلندشدم جا از,بود شده گرم اتاق هوای
 !شد پخش شامپو وعطر پیچید موهام الی
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 چیتراخانم چون نیست ایرانی که دونستم می ولی بوئه خوش حد تااین که شامپوییه چه این که بودم متعجب واقعا
 که معلومه پس خریده واسم او میبینم کنم می فکر بهش که واالن بود گذاشته برام خریدم که لوازمی الی البه

 !مارکه بهترین
 ...!مولوی خانم-
 وباخودم کردم هنگ بهم بود شده خیره بودو نشسته میزم پشت که رایان وبادیدن برگشتم عقب سمت به ترس با

 !کنه؟ خودش متوجه منو که نزده حرفی وچرا اینجاست کی از واقعا کردم فکر
 وباصدای کردم مرتب سرم روی رو شالم ودستپاچه تند,کردم رها هام شونه روی رو شالم اومد یادم موهام دیدن با

 :گفتم لرزونم
 !شده؟...بله؟چیزی...ب-

 .ایستاد روم روبه واومد بلندشد ازجا
 :هاش چشم به مستقیما شد کشیده ازپرونده نگاهم ومن سمتم گرفت رو ای پرونده

 !چیه؟ این-
 !کارکن روش...جدید پرونده یه-

 .رفت بیرون اتاق واز زد بهم پوزخندی که وگرفتمش بردم روجلو دستم
 !داشت خوددرگیری واقعا
 تونه نمی آدم که میفته سرهم پشت اتفاقا خیلی واقعا وگاهی کشیدم عمیق های نفس وتندتند نشستم میزم پشت

 !کنه هضمش
 بلندشدم جا از مچیم ساعت تیک تیک با که بودم پرونده همون مشغول شدیم می تعطیل باید که ساعتی تا

 .جا یه بشینه قدر این شد ـمرمی*کــ درد آدم واقعا کشیدم درد روی از وآخی گرفتم بادست رو ـمرم*وکــ
 می نگاه چیزی به رایانه توی باهم وداشتن بود اونجا سایه که رفتم اتاقش به,بودن رفته وهمه کردم روجمع وسایلم
 اما رایان بازوی به بود چسبیده کامال بازوش طوریکه به بود نشسته رایان به ممکن حد نزدیکترین در وسایه کردن
 صاف گلویی,بود چیز همون دیدن مشغول جدی وخیلی کرد می خودنمایی صورتش روی اخم معمول طبق رایان
 : شدن اومدنم ومتوجه کردن بلند رو سرشون که کردم

 !شم می مرخص من ندارید امری اگر خان رایان-
 :گفت سایه وروبه روبست تاپش لب رایان

 !کنی راحت رو خیالم امسال اندازی راه وبرای کنی جلب رو نظرم شدی موفق بازم خوبن خیلی-
 :گذاشت رایان ی ومردونه کشیده دست روی رو دستش عمیقی وبالبخند درخشید هاش چشم سایه
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 .خوشحالم واقعا,کردی پسند که خوشحالم-
 :زد محوی لبخند رایان

 !باهات ندارم کاری دیگه حاضربشی پارتی وبرای کنی استراحت بری بهتره دیگه خب-
 ی گونه وآروم شد خم توجه وبدون انداخت بودم ایستاده ومنتظر بودم برچیده رو لبام که من به نگاهی نیم سایه
 .کردم نگاهشون پوزخند با من و رفت درهم بیشتر رایان های اخم که سید*ـو*بــ رو رایان
 :خندید وبارضایت ایستاد صاف سایه

 !عزیزم بینمت می پارتی توی پس-
 نگفتم چیزی ومنم نزد من به حرفی کوچکترین,شد خارج ازاتاق دادوسایه تکون مثبت عالمت روبه سرش رایان

 :گفت میومد سمتم به که ودرحالی بلندشد صندلیش روی از که بهش دوختم رو چشمم در شدن وبابسته
 !خانوم لیانا رفته رویادت صبحمون امروز قرار اینکه مثل-

 :گذاشتم بااین قراری چه نمیومد یادم واقعا ولی صبح اتفاقات سمت شد کشیده وفکرم شد درهم اخمام
 !نمیاد یادم چیزی من-
 :بهم زد وزل کرد قفل درهم اش سینه روی رو ودستاش داد تکیه مبل دسته به
 !بری؟ می یادت از زود حد تااین چیزو جدی؟همه-
 !مونه می عمر تاآخر توذهنم باشه خاص برام هرچیزی اصوال-

 :وگفتم شرکت شدن تموم ساعت از بود گذشته ساعت ربع که انداختم مچیم ساعت به نگاهی که کرد مکث کمی
 برم؟ تونم می میشه نگران مادربزرگم-

 :وگفت انداخت باال نه حالت به رو ابروهاش
 یادتون...میمونم کاری ساعت از بیشتر یکساعت داشتم تاخیرکه دقیقه۵ جبران به گفتی خودت صبح امروز-

 !اووومد؟
 احساس جلوش نباید ولی فشردم هم روی رو چشام باخستگی صبح بایادآوری...واقعا بود کی دیگه این من خدای آه

 :وگفتم کشیدم عمیقی نفس همین واسه کردم می ضعف
 !سرکارم گردم برمی باشه اومد یادم بله-

 اینهمه دلیل ومن لرزید من وجود وتموم گرفت دستش توی رو دستم مچ شد چی نمیدونم که کردم روبهش پشتم
 !فهمیدم نمی مرد این درمقابل رو اضطراب

 : کردم محوی اخم,سمتش برگشتم وآروم نگریستم بود شده اش مردونه دست اسیر که مچم به
 !زنی؟ می دست من به حقی چه به-
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 :اش سینه روی کرد روحلقه دستاش ومجدد کرد رها رو دستم خونسرد
 باشی ومجبور کنه فرق وضعیتت کشور از خارج توی قراره وقتی میکنم؟بعدم بخواد دلم هرکار من بگم چندبار-

 مهتاب آفتاب انگار که کنی رفتار جوری اینجا که اصراریه چه حاضربشی موهات پوشش وبدون راحتی بالباسای
 !ای ندیده

 :دادم کردوتندجواب عصبیم پوزخندش
 خیلی بدونی رو حدخودت شمام بخوره بهم نامحرم یه دست نمیخواد دلم ولی منه مشکل ؟اون!مربوط چه شما به-

 !میشه خوب
 : بود گیری نفس لحظات وواقعا بود انداخته چشمام توی رومستقیم نگاهش

 میشه؟ چی ندونم رو خودم حد اگر-
 !باهاتون کنم برخورد دیگه جور مجبورمیشم اونوقت-
 :رسید گوشم به وصداش رفتم دراتاق سمت به که نزد وحرفی داد باال رو ابروش تای یه
 !بری تونی می-

 شناخت قابل واقعا پسر این,کشید می که عمیقی های نفس صدای کردم وحس شدم خارج لعنتی اتاق ازاون تند
 !داشت ای وپیچیده تودار شخصیت چون داد نظر درموردش ونمیشد نبود

 همینم برای بمونم آژانس منتظر بخوام که بودم ترازاونی خسته ومن شد راهم سد پارکینگ توی هم باز راننده
 تعطیله فردا وپس فردا شرکت که داد اسمس بهم ترگل راه وتوی کردم قبول رسوندنم روبرای دعوتش میل باکمال

 وجودم باتموم ومن دادن استراحت بهمون رو شنبه پنج حاضربشیم بود جمعه که فردا پس پارتی برای باید چون
 !بود رفته بیرون ازدستم روزام وحساب بودم شده خسته وتنش استرس ازاینهمه واقعا چون شدم خوشحال

 به ومنو کرد می خودنمایی اُپن روی مادربزرگ ویادداشت شدم مواجه سهمگینی سکوت با اپارتمان به ورودم با
 :کردم زمزمه لب زیر رو نوشته ومن کشوند خودش سمت
 ".نشو نگرانمون,شدیم خارج ازخونه زهرا بهشت به رفتن برای۳ ساعت ولطیفه من عزیزدلم"

 پیغام مبینا وبرای گرفتم رودستم وموبایلم تخت روی روانداختم خودم لباس تعویض وپس شدم اتاقم وارد باخستگی
 :نوشتم

 "گردش؟ بریم نداری کاری اگر صبح خوبی؟فردا عزیزم سالم"
 :اومد برام جواب که گذشت یکم
 ".کوه بریم موافقی واگر عالیه هم وواقعا دارم وقت توبگی هرموقع توچی؟آره خوبم,عزیزمن دوست سالم"

 :کردم وتایپ زدم لبخندی



 

 

114 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 بریم که منتظرتونم هفت ساعت راس صبح فردا,پس ام خسته وخیلی برگشتم سرکار از تازه اما خوبم منم"
 "چطوره؟

 ".بای دارم دوستت خیلی منتظرتم مجتمع البی توی هفت ساعت...کردی خوشحالم عزیزم عالیه"
 ".عزیزم بای...دارم دوستت منم"

 ساندویچ یه کردن وبادرست رفتم آشپزخونه به کشون کشون,بلندشدم سختی به وازجا گذاشتم روکنارم گوشی
 .برگشتم اتاقم به مجدد وخوردنش فالفل
 .وخوابیدم بودم خسته واقعا چون نشدم ومادربزرگم لطیفه اومدن منتظر
*** 
 ام خنده خودم که کشیدم بلندی ی وخمیازه برخاستم جا از بودم کرده تنظیم۶ روی که موبایلم زنگ باصدای صبح
 .نبود دیشب خستگی از خبری ودیگه بود گرفته

 آشپزخونه ووارد گرفتم دوش تند تند نداشتم زیادی وقت وچون تربشم سرحال اینم از تونستم می خوب دوش بایه
 کردنشون آماده از وپس ریختم کوله توی گردش برای داشتیم الزم که وسایلی درکنارش,کردم درست وچایی شدم

 !ولطیفه مادربزرگ اتاق داخل رفتم وآروم شد راحت خیالم
 :کردم زمزمه وروبهش بیدارنشه مادربزرگ تا کردم صدا رو لطیفه آروم

 !یانه؟ میای وکوه گردش ریم می اینا بامبینا دارم تعطیلم امروز من لطیفه-
 :بلندشد وتندازجا کرد استقبال شوق با لطیفه

 !خواهری شم حاضرمی زود االن-
 .رفتم اتاقم به ازخوردنش پس,ریختم وچایی اومدم بیرون وازاتاق زدم لبخندی

 
 دیوار روی ساعت که زدم وادکلنمم کردم تن ارایش از وپس کردم انتخاب سفید وکفش وشال شنل با رو آبیم جین
 :رفتم بیرون ازاتاق باعجله ومن زد ضربه هفت روی

 !بدوووو لطیفه-
 .نباشه منتظرمون ناهارم وبرای بیرون ریم می بالطیفه که نوشتم مادربزرگ وبرای برداشتم کاغذ یه تند
 .پایین رفتیم آسانسور وبا شدیم خارج  آپارتمان از وهردو سمتم ودوید برداشت رو کوله که زدم صدا رو لطیفه باز بعد

 دست باهم گرمی وبه اومدن سمتمون به هرسه ما وبادیدن بود منتظرمون دیگه دختر دو با که دیدم رو مبینا
 دختر دوتا این بودم پرسیده که من ودرجواب کرد خوشحالی اظهار بودم آورده رو لطیفه که این از هم مبینا,دادیم

 :زدوگفت لبخند هستن کی
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 همراهیمون قراره ماهیاره کنار وبیرون سالشه۱۹ که دارن هم داداش یدونه...هستن من های دخترعمه وآنیتا آتنا-
 !گردش این توی کنن

 :کردم دراز رو دستم گرمی وبالبخند کردم نگاه دختر دوتا وملوس ناز ی چهره به
 .خرسندم دوستی ازاین وواقعا شدم دوست جون مبینا با تازگی به هستم لیانا منم...آشناییتون از خوشبختم-

 آنیتا از زودتر,داشت ای کننده خیره زیبایی واقعا بود سبز هاشم وچشم بود کرده رنگ زیتونی رو موهاش که آتنا
 :فشرد رو دستم

 !آشناییت از خوشبختم منم عزیزم مرسی...مبینا گفته برامون تو از-
 .کرد تشکر واوهم روفشرد دستم نخورده رنگ تاحاال بود ومشخص مشکی موهاش ولی بود سبز هاش چشم آنیتا
 صحبت گرم وباهم بودن نشسته ها پله روی که شدم وپسری ماهیار متوجه که اومدیم بیرون باهم تایی۵هر

 :گفت بلندی باصدای مبینا,بودن
 !بریم بیاید پسرا هی-

 کامل ماهیار,کردیم احوالپرسی وباهم شدن نزدیک بهمون هردو که زدم لبخند بهش ومن گرفت رو دستم لطیفه
 رو دستم,بود جذاب واقعا و کرد می خونمایی هاش چشم روی داری مارک دودی وعینک بود زده لجنی سبز تیپ
 :ولبخندزد سید*ـو*بــ
 !ازدیدنت خوشحالم-

 توی بودکه وخوشحال راضی لطیفه دیدن از من بیشتراز واو دادم دست هم وآنیتا آتنا داداش ماجد وبا کردم تشکری
 !بود گرفته ام خنده دلم
 و ام بی یه که آنیتا ماشین توی هم وماجد وآنیتا وآتنا نشستیم ماهیار ماشین توی وماهیار ولطیفه ومبینا من

 .بود مشکی خوشکل
 هم مبینا زندگی وضع از چون باشن مرفه هم وباید بودن اینا مبینا فامیل وباالخره پولدارن که بود مشخص
 .خوبه حسابی مالیشون وضع که مشخصه

 به گردش یه شد ومی بود بخش ولذت مفرح هوا,بود یار باهامون شانس وامروز زدم لبخندی کرد حرکت که ماشین
 !زد رقم رو یادموندنی

 :پرسید مبینا روبه ماهیار
 !کجاست؟ بریم قراره که جایی اولین-

 :گفت بود گرفته ولطیفه من سمت به رو بیسکوییتی که درحالی مبینا
 .خوریم می صبحونه همونجام,کوه بریم-
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 :پرسید ماهیار که گرفتم رو بیسکوییت باتشکر ومن کرد اطاعت ماهیار
 !بذاری؟ وقت یه ما برای تونستی باالخره  امروز شده چی پرنسس-

 :گفتم خجالت با که ریزخندیدن ومبینا لطیفه
 ومنم کردن تعطیلمون شرکت طرف از امروزم کنید باور,شلوغ وسرمون سخته کارمون ولی ازخدامه من شرمنده-

 .خبردادم مبیناجون وبه کردم استفاده فرصت ازاین
 :کوبید ماهیار بازوی به آروم مشتی بود معلوم صورتش رو خنده آثار هنوز که درحالی مبینا

 !اِه...رو دوستم نکن اذیت-
 :وگفت زد بهم ازآینه چشمکی ماهیار

 !هستیم هم پرنسس ماچاکر-
 شه می باعث که حسیه یه وپشتش داره بو ماهیار حرفای این کردم می حس,زیرانداختم به رو سرم شرمندگی با

 ولی کنم صحبت بامبینا درموردش خواست می دلم,کنه گیجم وواقعا بشه ومهربون ساده من برای مغرور پسر این
 بیخیال همینم برای کنم قالب داداشش به رو خودم خوام یامی بدیدم ندید میکنه خیال کردم فکر باخودم بعدش
 !آید خوش آید پیش هرچه معروف قول به سرنوشتم ی عهده به وگذاشتم شدم

 همقدم تا گرفت ازم اجازه لطیفه,شدیم پیاده وهمه شد پارک کنارهم در ماشین هردو نظر مورد مکان به بارسیدن
 باشه خودش ومواظب نزنن جلو زیاد ازمون اینکه کردن گوشزد با بودومنم کرده درخواست ازش که بشه ماجد

 !برداشتم گام درکنارمبینا وخودم بره تا گذاشتم
 :گفت بود ماهیار رفتارای درگیر چشماش شدت به که درحالی آتنا
 صبحونه؟ بریم یااول کوهنوردی بریم اول-

 :گفت ودرجوابش انداخت کوه بلندای به نگاهی ماهیار
 .باال بریم خطرناکه پر شکم با نکرده خدایی شیم می سنگین بعدش چون کوهنوردی بریم اول نظرمنکه به-

 :داد وادامه داد سرتکون حرفش درتائید هم مبینا
 .برسه صبحونه وقت تا داریم روسیرنگه شکممون فعال وتنقالت کیک خوردن با میتونیم گرسنتونه اگر البته-

 توی هامون خنده وصدای میکرد تعریف جک گهگداری ماهیار,رفتیم کوه سمت به ودرکنارهم کردیم قبول همه
 عاشق که گفت می بهم وحسم بود ماهیار به نسبت آتنا های نگاه درگیر من ذهن وبیشترازهمه پیچید می کوه

 !آتنا؟؟؟ به نسبت داشت حسی وآیا ومیخندید میگفت چیز همه از فارغ ماهیار ولی میومدن بهم هم والحق ماهیاره
 اطرافش رو نگاهش درحالیکه ماجد,کرد کنجکاو مارو دخترپسرا وجیغ ودست آهنگ صدای رسیدیم که کوه اواسط

 :گفت چرخوند می
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 !ببینیم؟ بریم میاید,اونورن-
 :گفت باشوق لطیفه

 .بریم بیاید,میرقصن دارن حتما-
 :وگفت انداخت لطیفه حد بی خوشحالی به نگاهی باخنده ماهیار

 .شده ای عقده نمیبریش وجایی داری می نگه خونه توی رو دختر این ازبس پرنسس-
 :گفتم باحرص ومن خنده زیر زدن همه

 !من؟ به گیردادی صبح از توچرا-
 !لبخندزدم منم که بهم زد چشمکی وماهیار یافت افزایش ها خنده صدای

 وچندتا خوند می باگیتار ویکیشون بودن زده ای دایره که دیدیم رو دختروپسرا از وگروهی رفتیم کوه اونور سمت به
 رو ماهیار بعد وکمی کردن استقبال ازمون گرمی به که شدیم ملحق بهشون,رقصیدن می وسط دخترم ودوتا پسر

 زدم ولبخند کرد می نگاه رقصیدن می ماهیار همراه که دخترایی به که شدم آتنا ناراحتی متوجه ومن وسط بردن
 !آتنا برای اونم بودن معشوقه برای نداشت کم چیزی وماهیار بود عشق های نشونه از یکی حسادت چون

 گوشه از وجوونا میشد بیشتر تعدادمون هرلحظه که کردیم می تشویق باخنده وماهم وسط رفت مبیناهم کم کم
 می واونا کردیم می تشویق درکنارهم وهمه میشدن جذب دخترا وجیغ آهنگ صدای طرف به کوه وکنار

 کم کم دیگه چون دادیم ادامه راهمون وبه جداشدیم وبعدازشون گذروندیم درکنارشون رو ساعتی نیم,رقصیدن
 !پایین گشتیم برمی وباید میشد مون گرسنه

 آوردم بیرون بودم حاضرکرده خونه ازتوی که هایی خوردنی ومن ها سنگ تخته روی نشستیم کوه آخر به بارسیدن
 .گرفتیم می عکس باهم وهمگی شد عکس گرفتن مشغول هم وماهیار بینمون وگذاشتم

 : گفتم ماهیار وروبه بلندشدم ازجا باشیطنت من
 .بگیرم عکستون من وایسا آتنا توکنار-

 :خندید ماهیار که زدم لبخند گرمی به دلم توی ومن زد برق آتنا چشمای
 !عالیه گرفتن عکس آتنا مثل زیبایی خانوم نه؟درکنار چراکه-

 صحنه این به بالذت ومن آتنا سر به داد تکیه رو سرش واوهم ماهیار ـمر*کــ دور کرد روحلقه ودستش خندید آتنا
 :گفت کرد می نگاه عکس به که درحالی وماهیار من توسط شد گرفته زیبایی عکس بعد ودقایقی نگریستم

 !نداری؟ مشکلی تو که اینستا تو بذارم آتنا,شده عالی-
 :زد زل ماهیار چشمای به باشیفتگی آتنا
 .کنم می الیکت خودمم باش راحت نه-
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 :پرگفت بادهن خورد می رو ظرف توی های موز تندتند که درحالی مبینا
 !اینستا بذارید هم منو-

 :گفت وباخنده کوبید سرش به ای ضربه آنیتا
 !شکمو مبینا مینویسن زیرشم اینستا ی سوژه میشی پر دهن باهمین بذارن تورو-

 کنارگوشم ماهیار که نکردم مخالفتی ومنم بگیره سلفی بالطیفه تا بدم اجازه خواست ازم ماجد که خندیدیم همه
 :گفت

 !دیگه کردن انتخاب هاشونم بچه اسم دوتا این فکرکنم-
 :گفت کجی دهن با مبینا که زیرخنده زد من خنده بادیدن هم وماهیار پیچید کوه توی ام قهقهه

 .بخندیم ماهم دوتا؟بگید شما گید می چی,هرهرهر-
 وواقعا کردیم حرکت پایین سمت به مون همه بعد ودقایقی زیرخنده زدن اونام گفت بهشون یواش ماهیار وقتی
 به داشتی وانگار داد می هل داشت سرمدام ازپست یکی انگار چون بود تر سخت خیلی باالرفتن از اومدن پایین
 !کردی می سقوط پایین سمت

 دلچسب ی صبحونه وواقعا رفتیم وکوچولو نقلی رستوران یک به صبحانه خوردن برای کوه پایین به بارسیدن
 ودلم مناسبن هم برای واقعا رسوند می باور این به منو که وماهیار آتنا های باشوخی,آزاد هوای توی بود ولذیذی

 .کنن زندگی خوشبخت ودرکنارهم برسن بهم زودتر هرچه خواست می
 .دیگه جاهای بریم وبعد بمونیم اونجا ظهر نزدیکای شدتا قرار صبحونه خوردن از بعد
 روش وهمگی کردیم پهن ای وگوشه برگشتیم کوه سمت وبه برداشت ماشین صندوق از کوچولویی روفرشی آنیتا

 از رو ماهیار صدای که خندیدم بینشون صمیمیت اینهمه به,بگردن اطراف کمی رفتن ولطیفه ماجد که نشستیم
 :شنیدم کنارگوشم

 !هردوشون؟ نیستن بچه زیادی شدن عاشق برای-
 :دادم کوه بلندای به رو ونگاهم کشیدم عمیقی نفس زیادش نزدیکی به توجه بی
 میاد اجازه بدون بیاد بخواد هروقت نیست حالیش وعقل ومنطق وسال سن عشق کل در اما نمیدونم رو دوتا این-

 .نیست ماهم یانخواستن خواستن ومنتظر
 !اومده؟ توچی؟تااالن برای-
 !ای؟؟؟ دیگه چیز یا فقط بود کنجکاوی,خوردم جا

 :گفتم راحت خیال با,نگریستم وبهش روگردوندم نگاهم
 !بیاد هم وفکرنکنم نبوده وقت هیچ نه تااالن-
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 :داد باال رو ابروهاش
 !میزنی؟ حرف مطمئن انقدر ازکجا-

 :گردوندم رو نگاهم مجدد
 از روبخوای راستش معتقدم ازدواج بعداز عشق به بیشتر,عشق برای نمیبینم ای وانگیزه توان درخودم من خب-

 !ندارم اعتماد وزیاد میترسم ازدواج قبل عاشقی
 !بدبینی؟؟؟ اینهمه که شده چی پس نشدی عاشق تااالن گفتی توکه-

 :گفتم کوتاه همینم برای,واقعا چرا نمیدونستم خودمم
 !نمیدونم-

 خودم محوی بااخم کرد می نگاهمون وزیرچشمی داشت نظر زیر مارو که خورد آتنا ناراحت چشمای به که چشمام
 .بلندشدم جا واز اینور روکشیدم

 :گفتم مبینا روبه
 !میاد؟ کدومتون بزنم قدم میرم-

 همینم برای محتاجن تنهایی این به هردو کردم حس ومنم نخورد تکون آتنا ولی بلندشدن بالفاصله ومبینا آنیتا
 آنیتا روبه,داد دوتامون وبه آورد بیرون مانتوش ازجیب رو اش تخمه نایلون مبینا که گرفتیم فاصله ازشون هرسه
 :گفت

 !جلو؟ بیاد قرارشد کی باالخره؟پسره شد چی دختر-
 :گفت وباناراحتی کشید آهی آنیتا

 می که خودت دارم واهمه پدرم برخورد از واهلل نذاشتم من زودترازاینا جلو بیاد خواسته می خیلی تااالن اون-
 !اندازه می وحشت به منو واین پایبنده قدیم رسومات وبه مونده قدیم زمان توی چقدر عقایدش شناسیش

 :انداخت روباال هاش شونه بیخیال مبینا
 !خدابزرگه بیاد بذار بار یه شیونم بار یه مرگ چی؟واهلل که آخرش-

 لبخندی شد تعجبم ی متوجه مبینا وقتی که زدیم می قدیم هم ودرکنار دادم می گوش بحثشون به باکنجکاوی
 :زد بهم

 بیاد نمیده اجازه پسره به آنیتا ولی هستن همدیگه وعاشق شدن آشنا باهم مهمونی یه توی که ساله۳ وسهیل آنیتا-
 نیست معتقد چیزا جور واین عشق به وزیاد مونده گذشته توی افکاروعقایدش(آنیتا پدر) قادری آقای چون خاستگاری

 !میترسه ازهمین هم آنیتا,نداره باور نحوی وبه
 :باالدادم رو وابروهام کردم فکر کمی



 

 

120 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 اگر بعدشم,رو شانست کن امتحان بار یه موندید معطل جفتتون ساله۳چی؟ که آخرش مبیناس با حق واقعا خب-
 !کنه قبول تا نیا وکوتاه کن اصرار نه گفت
 :مبینا

 تااالن کرده عالفش ولی خاستگاریش بره خواسته پیش سال۲ پسره گفتم بهش تااالن بار هزار ده منم واهلل-
 !کنه فرارمی ازش کن روامتحان شانست میگم بهش وهرچی داره پا یه مرغش همشم

 :کرد مبینا به نگاهی بابغض آنیتا
 .نیستی من جای توکه بدم ازدستش ترسم می دیوونه خب-

 :گفتم بادلسوزی
 بهترین که مامانش مثل نفر یک مثال,جلو بفرستیم مهره یه بهتره من نظر به میگه راست هم او خدایی مبینا-

 .بگه پدرش به مستقیماً نیست مجبور هم آنیتا اینجوری اس گزینه
 :نگریست آنیتا به متفکرانه مبینا

 چیه؟ نظرت-
 :بیرون کرد فوت رومحکم ونفسش کرد نگاه بهمون تردید با آنیتا

 !کنم می امتحانش نیست ای چاره اما...باالست ریسکش-
 :لبخندزدم

 تاثیرداره؟ پدرت روی حد چه تا مامانت-
 ها خانواده طریق از همینجوری کردن ازدواج که اول اما عاشقشه داره رودوست مامانم خیلی پدرم چون,زیاد خیلی-

 !نگرانم همینم برای ازدواجه بعداز واسه وعشقشون آشناییشون بوده
 .دیگه بخواد چی خدا تا وبجنگ کن تالش االمکان حتی خوای می که چیزایی وبرای خدا به کن توکل-
 .امروز کردید کمک خیلی بهم توومبینا عزیزم ممنونم-

 :زدم چشمکی
 .کنیا دعوتمون عروسیت نره یادت-

 : خندید
 .چشم-

 کم کم ودیگه ونیمه۱۲ساعت که گفت مبینا ووقتی زدیم قدم درافکارخودمون وغرق درسکوت دیگه کمی هرسه
 .کردیم رواعالم موافقتمون ماهم برگردیم باید
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 لبام روی لبخند رو ازاین,زدن می حرف وباهم بودن نشسته هم درکنار که شدم وآتنا ماهیار ی متوجه بابرگشتنمون
 :پرسیدم مبینا از وآروم بست نقش

 چندسالشونه؟ وآتنا آنیتا-
 .۱۹ هم ماجد,۲۲آتنا,۲۴ آنیتا-
 .بسیارخب-

 واسه رستوران یه وبریم شهر مرکز بریم شد وقرار شدیم آماده رفتن برای پیوستن بهمون که ولطیفه ماجد
 دوتا این ولی خندیدم ومن زد بهم چشمکی ومبینا آنیتا ماشین توی برد خودش همراه رو لطیفه ماجد اینبار,ناهار
 .بهشون گرفتیم می سخت ونباید بودن بچه

 موبایل شماره همینم واسه نداد جواب کسی که گرفتم رو آپارتمان ی وشماره برداشتم رو وگوشیم توماشین نشستم
 :کردم صحبت لبخند با ومن داد جواب۴ بوق که گرفتم رو بزرگ مامان

 .عزیزم مادربزرگ سالم-
 گذره؟ می خوبید؟خوش,دخترم سالم-
 .خالی جاتون خوبه خیلی...عالی-
 .عالیه منم برای بگذره خوش شماها به همینکه دخترم مرسی-
 نبودی؟ خونه زدم زنگ مادربزرگ کجایی,بشم فدات-
 کنم استفاده فرصت از گفتم منم نیستید که شما دیدم امروز بود شده تنگ قدیم محله برای دلم دخترم راستش-

 .زهرا بهشت برم سر یه هم وعصری بزنم گذشته به وسری
 .سربره ات حوصله مبادا بودم نگران همش نموندی خونه توی که خوشحالم مادربزرگ کردید خوب-
 .ازم کردن واستقبال شدن خوشحال دیدنم از کلی هام همسایه خونه االنم خوبه خیلی عزیزم نه-
 نداری؟ کاری بوسمت می پس باشه-
 .باش ام لطیفه مواظب دخترم نه-
 .خدانگهدارت,حتما-

 :گفت مبینا که کردم روقطع گوشی
 بهترنیست؟,وآمدکنن رفت باهم کمی کنم آشنا روبامامانم مادربزرگت باید-

 :زدم لبخند
 !خوره نمی مادرت به پیره من مادربزرگ آخه-
 .نمیشناسه وجوون پیر که دوستی واه-
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 .داری دوست خودت هرجور مبیناجان باشه-
 :زد بهم وچشمکی سمتم برگشت

 .شد حاال-
 .شدیم پیاده وهممون ایستادماشین شهر رستوران بهترین روی روبه بعد ودقایقی خندیدم

 :ایستاد واو گرفتم رو مبینا دست مچ که برداشت گام ودرکنارش ماهیار به رسوند رو تندخودش آتنا
 !شدی؟ متوجه توام-

 :خندید
 !ماهیاره؟ به آتنا عشق منظورت-
 .اوهوم-
 !نیست حالیش االغ ماهیار چرا نمیدونم اما شدم متوجه که میشه یکسالی-

 :برچیدم رو لبام که زد قهقهه
 !توجهه؟ وبی اس متوجه نکنه-

 :شدیم رستوران وارد وباهم کشید رو دستم مبینا
 نمیخوادش؟ بگی میخوای یعنی-

 :گفت ناراحتی با که دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم
 !آتنا خوره می سختی شکست وگرنه تومیگی که نباشه اینجوری خداکنه-
 .آمین-

 .ومبینا من بین هم ولطیفه نشست وآنیتا آتنا بین ماجد,نشستیم سرمیز
 تراشیده رو موهاش دوطرف,داشت زیباوجذابی ی چهره واقعا که کردم نگاه ماجد به ومن دادیم میگو سفارش همه
 نسبتا وقدش بود کرده دوچندان رو زیباییش که بود تیره سبز وچشماش بود داده عقب سمت روبه سرش وسط بود
 .بود بلند

 :گفتم روبهش
 ماجد؟ میخونی درس-

 :داد تکون رو سرش بالبخندگرمی
 .بشم وکیل خوام می,آره-
 .باشی موفق امیدوارم عالیه-
 .لیانا ممنونم-
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 میز کل کردن برحساب مبنی ماهیار اصرارهای برخالف ودرآخر بود لذیذ وواقعا شدن مشغول همه ناهارمون باآوردن
 که شد قراربراین رستوران از خروج وبعداز دادم رو ولطیفه خودم پول منم,کرد حساب رو غذاش پول خودش هرکس

 چندین یعداز روز اون وواقعا نیفتاد خاصی اتفاق ولی گذشت خوش بهمون اونجام,کنن گردش وکمی برن دربند به
 لطیفه با که بدم تااجازه خواست ازمن ماجد جدامیشدیم ازهم که ودرآخر بود ولطیفه من برای روزخوبی سال

 کالس توی هردو که شد قراربراین, نکردم مخالفتی ومنم باشن رفتاراشون مواظب که دادن وقول باشه درارتباط
 این که تنهامیدونستم ومن نگریست من وبه کرد سکوت لطیفه که بود ماجد پیشنهاد واین کنن نام ثبت موسیقی
 وافری باخوشحالی لطیفه برخالف من اما بشم اذیت من که میترسه خرجش از که اینه برای خواهرکوچولوم سکوت
 !برن نام ثبت برای وباهم دنبالش بیاد رسید که روزش ماجد که شد وقراربراین کردم استقبال

 چون رفتم اتاقم به ومستقیم بودم خسته خیلی هم ومن بود شب۹وساعت بود خواب مادربزرگ خونه برگشتیم وقتی
 .نداشتیم کاری ودیگه بودیم خورده پیتزا بیرون شام

 :نشست تخت وروی شد وارد درهم قیافه با لطیفه که بودم لباس تعویض مشغول
 لیانا؟-
 :برگشتم سمت به
 خواهری؟ جانم-
 .شدم پشیمون که بگم وبهش ماجد به بزنم زنگ میخوام,کالس این برم نمیخوام من-
 چیه؟ دلیلش بدونم میشه-
 این آخه,دستت روی بذارم ام دیگه خرج یه بدتر اینکه نه کنم کمک ومخارجمون خرج توی بهت باید من آخه-

 .نیستم راضی واقعا ومن خودخواهیه
 :گرفتم رو ودستاش نشستم پاش جلوی

 ولی کنیم می تالش یا سرکارمیریم که کنیم می حرکتی یه ومافقط خداست دست ماانسانها روزی لطیفه ببین-
 برابر۵ گفت میشه آوردم دست به رایان شرکت توی که کاری بااین ومنم میده روزی بهمون که خداست درآخراین

 همه به حواسم خودم من نباش هیچی نگران تو پس هنگفتیه وسرمایه میارم دست به پول رستوران اون کارتوی از
 پس کنی شرکت کالس این توی داری دوست دلت ازته واقعا اگر باشی نگران پول برای نیست توالزم,هست چیز
 تو که خواد می دلم خیلی من بدون اینو اما جداس بحثش این نداری دوست خودت اگر ولی کن نام ثبت باماجد برو

 .کالس این به بری
 :گفت شوق وبا کرد بغلم محکم که نگریستم بهش اطمینان با
 .دنیایی خواهر توبهترین...مرسی مرسی مرسی-
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 .سیدم*ـو*بــ رو وموهاش بست نقش لبام روی عمیقی ولبخند خواهرم تنها ازخوشحالی شدم خوشحال واقعا ومن
*** 
 .دادن رو جوابم باخوشرویی هردو که گفتم بخیر صبح ولطیفه مادربزرگ روبه و شدم آشپزخونه وارد

 :گفت همیشگیش وبانگرانی کرد نگاهی موهام روی ی حوله به مادربزرگ
 .بپوشون خوب رو خودت خوری سرمامی عزیزم-

 :نشستم میز وپشت زدم لبخندی
 .چشم-

 :جلوم وگذاشت ریخت قهوه برام لطیفه که کردم خشک باردیگه رو وموهام کشیدم حوله به دستی
 چیه؟ ات برنامه امروز-
 .وحاضربشم کنم ریزی برنامه همون برای باید,شرکت ازطرف دعوتیم مهمونی-

 : مادربزرگ
 چیزا؟ جور واین مکانش از مهمونیه؟مطمئنی چه عزیزم-

 :گذاشتم دستش روی رو دستم ولی کرد ناراحت کمی منو چشماش توی نگرانی
 .کنیم عادت باید که بود گفته چیتراخانم ازاولم که میدونی واجباری شرکته طرف از,مطمئنم-

 :لبخندزد بهم مادربزرگ
 .عزیزم نباشم نگرانت نمیتونم که میدونی-
 .بربیام خودم پس از میتونم راحت خیالت مادربزرگ میفهمم-

 :کرد مادربزرگ به نگاهی لطیفه
 بهترنیست؟ بیرون بریم ماهم-

 :کشید ازخوردن دست مادربزرگ
 کجا؟ بریم مثال-

 :گفت باذوق لطیفه
 !نرفتیم چندمدته روی پیاده بریم-

 محکوم ازاینکه کردم وبغض شدم ناراحت,فراگرفت رو کوچولومون جمع سکوت وبعد گفت ای باشه مادربزرگ
 .رفت سرمی اش بودوحوصله شده خسته مادربزرگم حتی که کسی وبی تنهایی همه این به بودیم

 روزا واین بود قهوه فنجون تا۳بودم خورده که چیزی وتنها کردم می بازی فقط ام صبحونه وبا بود شده کور اشتهام
 ...!تلخ طعم این به بودم شده معتاد عجیب
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 کمدم جلوی,رفتم اتاقم به کوتاهی تشکر با ومنم کنه می جمع رو میز خودش که گفت ولطیفه بلندشدم سرمیز از
 کوفتی زندگی این به فرستادم ولعنت شد جاری دیگری از پس یکی اشکام کمد در گشودن با همزمان ولی ایستادم

 ...!وسخت وسخته سخته بازم بگیری آسونش ام هرچی که
 نبودم بودومجبور کرده رو جا همه فکر که بودم ممنون ازچیتراخانم دل وازته کشیدم مجلسی لباسای انبوه به دستی
 !رو خودم کنم وعصبی بگذرونم بازارها توی رو وقتم تموم
 پاهام اززانو,ظاهربشم اینجوری بهتربود بار اولین وبرای بود ناز واقعا که روبرداشتم ومشکیم زرشکی ودامن کت

 باشه مشخص پاهام خواست نمی دلم ولی بود کلوش حالت وبه رسید می دستم اواسط تا استینش وکتمم بود لخت
 رو کمد در,برداشتم سانتی۵ وپاشنه خوشکل مجلسی کفش همراه به هم رو ضخیمم مشکی ساپوت همینم برای
 می رو اشکام ریزش جلوی سختی وبه نگریستم بهشون دیگه بار,تخت روی چیدم رو ولوازم کوبیدم بهم آروم

 !غم عالمه ازیه بود شده پر یهویی دلم وانگار گرفتم
 که واالن ببینم رو اطراف این بودم نکرده فرصت چون بزنم قدم برم کمی گرفتم تصمیم,بود خوب چیز همه

 .کاربود بهترین بیکاربودم
 راحتیم کفشای پوشیدن وبعداز کنم غلیظش بخوام که نداشتم حال چون کردم مات روهم وآرایشم زدم اسپرتی تیپ

 :گفتم بود tv دیدن مشغول که مادربزرگ وبه شدم خارج ازاتاق
 !گیریم می ازبیرون نکن درست ناهار,بزنم قدم یکمی میرم من-

 .بود درساش خوندن مشغول اتاقشون توی که هم ولطیفه کرد ام بدرقه مهربونش بالبخند مادربزرگ
 ومیشد بود شده کمتر سرماش شدت دیروز واز بود شده خوب هوا,زدن قدم به کردم وشروع بیرون زدم مجتمع از

 .کرد تحمل
 روازدست مادرعزیزم وقت هیچ افتاد نمی لعنتی اتفاق اون اگر,کشیدم وآهی بردم فرو مانتوم جیب توی رو دستام

 !وغم تنهایی اینهمه تحمل به باشیم مجبور االن که نمیدادم
 بااومدن که گیرم نمی نادیده رو داده رخ که ای معجزه این البته بود بهترازاینا هم زندگیمون مادرم بابودن شاید

 همیشه عزیزات خالی جای برسی ارزوهات به که ام هرچی ولی کرد پیدا عجیبی تحول زندگیمون چیتراخانم
 !پرنمیشه هم وباهیچی خالیه وهمیشه

 روی ادما وتوک تک هم باز ولی بود خلوت نسبتا,شدم وواردش رسیدم بود راهم جلوی که خوشکلی پارک به
 وواقعا بود ور غوطه افکارش توی اطرافش از غافل وهرکی بودن کشیده دراز هم بعضیا بودن نشسته پارک چمنای
 شده گرفتار وتنهایی مصیبت به که نبودم من وتنها نیست ومشکل غم بدون آدمی هیچ زندگی که میگن راست
 !بود خواهد ماهم وبعداز بودوهست جا همه مشکل بودم
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 !گریه کم ویه خواست آهنگ یه ودلم آوردم بیرون رو وگوشیم نشستم همه از دور به نیمکتی روی

 وکسی بشنوم خودم فقط که جوری پایین آوردم رو وصداش کردم play رو وآهنگی کردم ورو زیر رو اهنگا لیست
 !نداشتم رو بازیا بچه واین مزاحمت ی حوصله چون دارم توجه جلب قصد نکنه خیال
 پاشایی ازمرتضی دیدی آهنگ"

 شکستی قوالتو دیدی میری داری من بی دیدی
 نخواستی چشمامو دیدی عزیزم گفتم راست دیدی
 رفتن دم مونی نمی دقیقه یه حتی دیدی
 شکستن قلبمو که بس آخه شدم خسته دیگه
 رفتی دیدی
 نداری دوسم دیدی میری روز یه گفتم می دیدی
 میاری کم تو ولی عاشقم من گفتم می دیدی
 برنگردی که میری میاد روز یه گفتم می دیدی

 کردی دیوونه منو چرا بری خواستی می که تو
 ؟ نداری دوسم چرا

 نگفتی چیزی ریزه می م گونه روی اشکام دیدی
 میفتی چشام از داری گفتی اینو راحت دیدی
 برد رو تو دل جوری چه غریبه یه چشم دیدی
 آورد کم نبودنت تو موند یکی و رفتی دیدی
 رفتی دیدی
 گذشتی ازم دیدی نبود من جای دلت دیدی

 نداشتی دوسم منو میشه باورم حاال داره
 بریدی دل یهویی هوا بی و آسون چه دیدی
 ندیدی اینم آخه شد پاره تیکه دلم دیدی
 نداری دوسم دیگه
 نداری دوسم دیدی میری روز یه گفتم می دیدی
 میاری کم تو ولی عاشقم من گفتم می دیدی
 برنگردی که میری میاد روز یه گفتم می دیدی
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 کردی دیوونه منو چرا بری خواستی می که تو
 "؟ نداری دوسم چرا
 باناراحتی وبرخی میدادن تکون سری تاسف با گذشتن می کنارم از که عابرانی,کنم خفه رونمیتونستم گلوم هق هق

 سن به دختری نمیدونن که اونا بدن سرتکون باتاسف داشتن رو؟حق من مثل آدمی حال کرد می درک کی واقعا,
 وخاری خفت دارم چندساله که نمیرسه من پای به باشه تلخ زندگیشون ام وهرچی میشه متحمل رو غم چقدر من
 کرد نابود رو زندگیمون بازیاش ه*ز*ر*ه وبااون بود باز ـوس*هـ مرد یه پدرم چرا؟چون کشم می دوش به رو

 رو بازی که ای مهره اما بود نوشته اینجور وسرنوشت نبود مقصر پدر هم شاید اگرچه برسیم اینجا به شدیم ومجبور
 ...!وبس پدربود رسوند ممکن جای بدترین به

 بودم افکارم درگیر انقدر واقعا و بودم اومده بیرون مجتمع از که بود ساعت۴و انداختم موبایلم روی ساعت به نگاهی
 !گشتم برمی وباید بودم نشده زمان گذر متوجه اصال که
 زدم زنگ بودیم رفته دیروز اینا ماهیار همراه به که رستورانی به راه وبین رفتم بیرون پارک واز بلندشدم جا از

 دیگه دقیقه۴0 وتا کردم روتند قدمام راحت باخیال وبعدازاون ودوغ ساالد همراه وبه دادم چلوکباب پرس۳ وسفارش
 .برسونم خونه به رو خودم موقع به تونستم ومی بود زیادی وقت برسه قراربود غذا که

 کرد روکج راهش من بادیدن اما بشه ماشینش سوار تا میرفت که دیدم رو ماهیار ورودی جلوی مجتمع به بارسیدن
 :اومد استقبالم به گرمی وبالبخند

 !پرنسس؟ احوال به به-
 :فشردم گرمی به رو ودستش زدم لبخندی

 توخوبی؟ بدنیستم قربونت-
 خدا دیگه قرارگرفتی سرراهم که حاال ولی نگم بودم داده قول که دارم محرمانه خبر یه راستش...عالی منم-

 !بمونه دوتا خودمون بین که بدی قول باید تو فقط ندارم ای چاره دیگه ومن بگم میتونم که بفهمونه بهم خواسته
 :دادم روقورت ام خنده سختی به ومن کرد منتظرنگاهم عمیقی بالبخند که خندیدم

 !بگو؟ حاال,مونه می خودمون بین پسرخوب باشه-
 :جلو روآورد وسرش چرخوند رواطراف نگاهش ای بامزه باحالت

 !بگمت تا جلوتر بیا-
 :گفت کنان پچ پچ وماهیار جلوتررفتم رفتاراش ازاین خندیدم می غش غش که درحالی
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 بره مامانه قراربوده که پدرشن جواب منتظر وازدیشب کرده صحبت مادرش با دیشب عشقش اون درمورد آنیتا-
 اگر گفت من به,بگه بهت خودش خواست می ومبینا تپشه در مدام وآتنا وآنیتا مبینا قلب حاال کنه صحبت باهاش
 !پرید ازدهنم ودیگه قراربگیری سرراهم تو خداخواست که دیدی وولی بُره می رو سرم قطعا بگمت

 :شد خیره بهم ها بچه مثل آویزون ی ولوچه لب وبا روبلندکرد سرش بعدم
 !شهربازی؟ ونبرتم کنه جنگم منو تا نگی مبینا مامان به بده قول لی لی خاله-

 روش رستوران آرم که موتوری که بود سرازیر چشمام از اشک خنده شدت واز زدم می قهقهه واقعی معنای به یعنی
 جمع زودتر رو اش خنده ماهیار که نگریست باتعجب خندیدم می هنوزم منکه وبه ایستاد کنارم کرد می خودنمایی

 :گفت مرد وروبه کرد
 !امرتون؟-

 :داد دست وباماهیار اومد خودش به مرد
 !بودن داده غذا سفارش خانوم این انگاری-
 تشکری که دادم رو پولش,گرفتم وازش رفتم جلو وجدی کردم روجمع ام بودخنده کندنی هرجون به

 :کوبیدم ماهیار بازوی به رو مشتم,کردورفت
 !ازخنده کنم غش بود نزدیک,واقعاکه-

 :گفتم که زد چشمکی ماهیار
 !کجا لی لی کجا لیانا آخه,لی لی میگی نازم اسم جای به باشه آخرتم ی دفعه-

 :کردم مجتمع به ای اشاره که خندید
 !باشیم درخدمت غذا باال بریم-
 .فدات برم باید دارم کار جایی پرنسس نه-
 .خداحافظ فعال پس باشی موفق,خدانکنه-
 .سالمت به-
 ...!خندیدم ماهیار حرفای به وبازهم رفتم مجتمع سمت به

 اومدن باخوشحالی هردوشون میز بادیدن که کردم صدا رو ولطیفه ومادربزرگ چیدم رو میز  آپارتمان به بارسیدن
 :لطیفه,ونشستیم سمتش

 !بودما کرده ـوس*هـ خیلی طال دستت خواهری وای-
 .جونت نوش-

 :انداخت بود خوردن مشغول تندتند که لطیفه به ای غره چشم مادربزرگ
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 !میشی خفه بخور تر یواش خب خودته مال همش دختر-
 به دادم رو اش وبقیه بخورم بیشترنتونستم رو یکمش بودم سیر چون ولی شدم خوردن ومشغول زدم لبخندگرمی

 :گرفت رو وبازوم شد هال وارد سرم پشت مادربزرگ که بلندشدم سرمیز واز لطیفه
 !لیانا؟-

 :ایستادم
 جانم؟-
 کنیم؟ وصحبت بشینیم چندلحظه میشه-

 انداخت بود اشپزخونه توی که لطیفه به نگاهی مادربزرگ که نشستیم ای نفره۳ مبل روی وهردو کردم اطاعت
 :گفت من وروبه

 پسر یه به راجع لطیفه که اینه اولش,بزنیم حرف باهم درموردش دونستم الزم که هست موضوع دوتا راستش-
 بدونم خواستم می ماجدهست انگاراسمشم که جاها واینجور موسیقی کالس برن باهم قراره که کرد می صحبت
 !مطمئنی؟ پسره به روکردی؟یااینکه هاش دادی؟فکرهزینه اجازه توبهش
 : زدم لبخندی

 وهمش پسرخوبیه شدیم اشنا باهم تازه گفتمت که دوستم همون مبینا ی پسرعمه میشه ماجد مادربزرگ بله-
 اگر باشید مطمئن نیست نگرانی وجای پسرخوبیه راحت خیالتون شدن اشنا باهم کوه بودیم رفته که دیروز,سالشه۱۹

 شما که میدونم چون نمیدم اجازه هرگز باشه خطرآفرین وآمدها رفت این ممکنه که دادم می احتمال درصد یک
 به میتونیم شرکت این کارتوی با چون باشید نگران وقت هیچ نیست الزم دیگه هم هزینه درمورد نگرانمونید چقدر

 میتونم داره مشکل رابطه این تو نظر به اگر بازهم ولی نباشیم هم بودجه شدن تموم ونگران کنیم خرج راحتی
 میدونم چون توئه ی خواسته,خواسته مهمترین من برای چون کنه اجتناب ازش که بخوام ازلطیفه

 !میدونی هرجورخودت بازم کنه شرکت که داره دوست لطیفه اما...خیرخواهمونی
 :کشید راحتی نفس ودرآخر داد می گوش حرفام به بادقت مادربزرگ

 برای کنه شرکت که ومیتونه شد جلب اعتمادم منم دادی که توضیحاتی بااین دخترم نه,شد راحت خیالم آخیش-
 !نیستم ناراضی ومنم بهتره اشم روحیه

 :گفت که کردم اعالم رو موافقتم سر دادن تکون با
 !بعدی؟ موضوع وحاال-
 !خب؟-
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 با که میکنه فکر خودش پیش حتما بزنیم؟اینجوری سربهش یه بریم بهترنیست,غافلی چیتراخانم از چندمدته-
 !کردیم رهاش دیگه پل از گذشته خرمون وقتی معروف قول به یااینکه کردیم فراموش رو او پول دیدن

 :لبخندزدم مادربزرگ جمعی حواس اینهمه به
 پیشش وبریم بذارم درمیون باهاتون خواستم که هردفعه اما مادربزرگ افتادم فکر به بار چندین خودمم راستش-

 نظر صرف که همینه برای بشه خراب چیز همه وبادیدنمون باشن اونجا رایان یا اقوامشون ممکنه کردم فکر باخودم
 .نکشیدم جلو رو بحثش ودیگه کردم

 :گفت بعد وکمی رفته فکر توی بود ومشخص کرد مکثی مادربزرگ
 .نمیشه که اینجوری کنی کاری یه باید ولی باتوئه حق-
 کاری؟ چه-
 نکردی وفراموشش فکرشی به که بدونه تا بگی روبهش وموضوع بزنی زنگ بهش داری فرصت که روز یه باید-

 .سربزنیم بهش تا بده خبر بهمون بریم تونیم ومی خلوته ویالش که موقعی بخوای ازش وبعدم
 .مادربزرگ مرسی,میگم بهش حتما خوبیه خیلی فکر آره آره-

 :سید*ـو*بــ رو پیشونیم عمیقش بامحبت مادربزرگ
 .لیاناجان عزیزدلمی-

 :بلندشدم وازجام سیدم*ـو*روبــ دستش
 !ندارم فرصت زیاد حاضربشم میرم...ممنون خیلی-
 .دخترم برو-

 می,کردم درست پر حالت وبه کشیدم سشوار رو موهام هرچیزی از واول نشستم آرایش میز صندلی پشت باوسواس
 ردیف از باالتر وآوردم دادم حالت روکمی جلوش سشوار شدن تموم از وبعد هام شونه روی کنم رها ساده خواستم
 به ولی کردم مات رو آرایشم,همینجوری کردم رها رو وپشتش تافت هم کمی,زدم وناز خوشکل ی گیره ویه موهام

 .زدم چرخی آینه وجلوی کردم روتنم لباسم,بلندشدم ازجا شد راحت صورتم بابت از خیالم ووقتی میومد صورتم
 اومده وخوشم داشت جالبی همخونی خیلی سفیدم باپوست مشکیم ساپورت,نشست لبم روی رضایتی لبخند

 تااونجا نشه کثیف میرم راه وقتی که کردم پام رو مشکیم وکفش کیفم توی گذاشتم رو مجلسیم کفشای,بود
 ...!بپوشمش

 پوشیدن بعداز,زدم بدنم تمام وبه کردم انتخاب باوسواس اسپری صدها ازبین رو بویی خوش اسپری,حاضربودم
 .اسانسور ووارد شدم خارج ازآپارتمان وموبایلم کیف وبرداشتن شال انداختن,بلندم پالتوی
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 یک تا که گفت بهم بود مجتمع نزدیک چون که دادم ودرخواست گرفتم رو اژانس شماره میرفتم که همونجوری
 .شدم منتظر البی توی ومن میرسه دیگه ربع

 راننده مرد روبه بودم نوشته آدرس روش که ای وبرگه رسوندم ماشین به رو خودم تند روشنیدم بوق صدای وقتی
 .دوختم بیرون به ازشیشه رو ونگاهم دادم بود سالش۶0 حدوداً که

 :بپرم جا از باخوشحالی شد باعث راننده صدای که رفت سرمی ام حوصله داشت دیگه...برسیم تا بود راه یکساعتی
 !اینجاست محترم خانوم-

 که رسوند می باور این به منو در جلوی دونگهبان ووجود اهنگ صدای,انداختم روم روبه مجلل باغ به نگاهی
 .پایین اومدم ماشین واز کردم حساب رو پول وتند اومدم درست

 از شایدم بود شده خوب حد این تابه هوا که بود عجیب,کرد می القا بهم خوبی حس وواقعا وزید می بادمالیمی
 شرکت توی که کارتم دادن ونشون مشخصات وبادادن برداشتم گام ها نگهبان سمت وبه خندیدم,بود رایان شانس
 !شدم وارد بااسترس ومن کناررفتن راهم جلوی از داشتم
 باغ وتوی بودن کنارگذاشته رو داخل که بود مساعد وهوای آب خاطر به وشاید میشد برگزار مهمونی باغ توی

 .کردن برگزارمی
 .بشه دوچندان زیباییش میشد باعث خوشکلش تزئینات با که وباشکوه بزرگ باغی
 کامل چیز بودوهمه قرارگرفته میزها روی احسن نحو به پذیرایی ووسایل بود شده چیده ترتیب به ها وصندلی میزها
 .وآماده

 مردی عاشق پشتکار بااینهمه داشت حق وواقعا کاربراومده اینهمه پس از خوبی این به که خوردم غبطه سایه به
 !بودن وموفق نظم توی بود رایان دوم ی لنگه خودش چون باشه رایان مثل

 :گرفتم رو وبازوش رفتم بودن اومده که بود مهمانانی اندک از  پذیرایی مشغول که زنی ی خدمه سمت به
 کنم؟ روتعویض لباسم میتونم کجا بپرسم میشه-

 :کرد اشاره باغ میون ویالی به کوتاهی تعظیم وبعداز کرد بهم نگاهی بادقت زن
 .اتاقاش از یکی داخل روبذاری وسایلت میتونی اونجا هست بزرگ سالن یه باال بری که ها ازپله برو داخل-

 .بود کرده راهنماییم که جایی به رسوندم رو خودم وتند کردم تشکری
 :رفتم جلو زود آشنا چندین دیدن از خوشحالی وبا افتاد وچکاوک وتامیال آذر سمت به نگاهم اتاق به باورودم

 !دخترا سالم وای-
 :روگرفت بازوم تامیال,کردیم واحوالپرسی کردن بغلم نوبت به وبادیدنم برگشتن سمتم به هرسه

 .ها میشه شروع پارتی االن پایین بریم تا کن روعوض لباست تند-
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 : کشیدم موهام به ودستی روپوشیدم مجلسیم کفش وزود آوردم روبیرون وکفشم پالتووشالم, بودن مشغول هم اونا
 .حاضرم من-

 :گفت زد می برق که چشمانی با وچکاوک کردن نگاهم هرسه
 !باحاله خیلی واقعا داری بدنی چه,خوشکلی توچقدر دختر وای-

 :آذر
 !نقصه بی خیلی باشگاه؟بدنت رفتی جایی-

 :زدم محبتشون اینهمه به لبخندی
 .بوده همینجور ازاول نرفتم جایی بخدا نه,دوستان ممنونم-

 :تامیال...سرازیر ها پله واز شدیم خارج ازاتاق نفر۴هر
 مشخص زیاد وبدنت نیست باز اصال لباست بااینکه, توباشه خیره فقط چشمها امشب پارتی توی فکرکنم واقعا-

 !جذبه تنت به لباس واین شدی محشر العاده فوق ولی نیست
 الحمداهلل که کنن مسخره پوشیدنم لباس ی نحوه خاطر به منو مبادا بودم نگران مدام,کشیدم نفسی راحت باخیال
 .ان راضی انگاری
 .بود شده وبیشتر بیشتر مهمونا تعداد اینبار,رفتیم میزها سمت وبه شدیم باغ وارد وباهم ترشد عمیق لبخندم

 چون میخونه چی نبودم متوجه زیاد ومن بود شده انداز طنین جا درهمه غربی سبک به وآهنگ نشستیم میزها پشت
 .بود اطرافم پرت حواسم

 که منم این چون کردن عادت دیگه حتما البته نمیومد نظر به پوشیده وزیاد بود باز لباساشون وآذر وتامیال چکاوک
 آور وتعجب متفاوت کامال برام چیز همه بگم تونم می جرئت وبه کنم می شرکت پارتی اینجوری توی باره اولین

 !درمیاورد شاخ تعجب از اینجا آوردم می رو مادربزرگ اگر وحتما بود
 :گفتم رفته باال ابروهایی وبا شدم تامیال ی متوجه ومن قرارگرفت روم مقابل جامی که کردم ریزی ی خنده

 !چیه؟ دیگه این-
 :خندید کشید روسرمی خودش جام درحالیکه

 !دیگه شرابه خب-
 :باال آوردم رو ودستام کردم جمع الکل این بد وبوی بودن چندش ازشدت رو ام چهره

 !خورم نمی ممنونم نه نه-
 :باال برد رو دستش وکمی گرفت رو بودم زده پس ومن بود گرفته سمتم به تامیال که جامی چکاوک

 !اصال نمیده حال که مشروب بدون دخترپارتی-
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 :انداختم روباال هام شونه بیخیال
 !عزیزم اومدم بوده اجباری حضورم اینکه خاطر به فقط پارتی این نیست مهم من برای-

 ایستادن متوجه که شدن مشغول وخودشون انداختن باال شونه تفاوت بی داره پا یه من مرغ دیدن وقتی دوتام اون
 صدای,ایستادن وهمه پایین اومدن ماشین از ورایان بهزاد بعد ودقایقی شدم وخوشکلی باال مدل العاده فوق ماشین
 !!!عروسی اومدن انگار واهلل,بود گرفته ام خنده ومن گرفت فرا رو باغ گویی آمد وخوش تشویق

 بود کرده میخ رو دخترا تموم نگاه که رایان وجذاب خفن تیپ به دوختم رو ونگاهم کردم تشویق ازهمه تبعیت به
 پای به اگرچه وجذابیتش بود مانکن یه بارز ی نمونه اونم که قرارداشت اش دیگه درطرف هم وبهزاد خودش روی
 !محشربود خودش نوبه به اما رسید نمی رایان

 از اذر که شدم مشغول,خودم واسه ریختم شربت وکمی نشستم بیخیال ومنم برگشت عادیش حالت به وضع کم کم
 :کشوند باال سمت به منو نگاه گفت که ای جمله وبا بلندشد کنارم

 !اومد سایه ها بچه-
 مشکی سانتی۱0 پاشنه کفشای...قرمز ی دکلته لباس...افتاد بهش وچشمم کردم دنبال رو انگشتش رد باکنجکاوی

 ازحد بیش کمی وآرایشش مشخصه بدنش از نیمی خوبی به گفت ومیشد بود شده آراسته بادقت بسیار که وموهایی
 .شده خوشکل گفت میشد بااینهمه ولی بود غلیظ معمول
 با که بود پرت اطراف از کامال وحواسشون بودن مرد۳ به صحبت مشغول که رفت وبهزاد رایان سمت به مستقیم

 .نشست وبهزاد رایان وبین داد دست بهشون خوشرویی با نوبت به وسایه نفرایستادن۵هر سایه حضور حس
 حالت یک به وهرکدوم پیست وسط ریختن پسرا دختر شد پخش که اهنگی وبا رسید اوج به پارتی که کشیدم پوفی

 .کارا اینجور داشت تازگی برام وواقعا کردم می نگاه ها صحنه این به بالبخند,شد رقص مشغول
 نتونسته من شلوغی اینهمه توی که هم رو دخترا وبقیه سایه پیش بود رفته که آذرم وسط رفتن هم وتامیال چکاوک

 .کنم پیدا بودم
 بزنم گشت اطراف این کمی تا وازجابلندشدم کردم رد بالفاصله که داد رقص ودرخواست شد نزدیک بهم پسری
 همینم برای قرارداشت اونجا که شدم تابی ی ومتوجه رفتم باغ پشت سمت به...رفت سرمی داشت ام حوصله چون
 .روش ونشستم رسوندم بهش رو خودم تردید بدون

 حس اگر وواقعا گذشت می خوش بهم شلوغی بیشترازاونهمه اینجا وچقدر درآوردم حرکت به رو تاب آروم بالبخند
 !نشستم می تاآخرهمینجا بگردن ودنبالم باشه الزم حضورم ممکنه که کردم نمی

 که دادم خودم به تکونی باحیرت بود نشسته تاب روی درکنارم که رایان وبادیدن کردم حس کنارم رو فردی حضور
 :گفتم بلندی نسبتا باصدای بیایم خودمون به هردومون اینکه وبرای دیدم خودم روی رو نگاهش
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 !کنید؟ چیکارمی شمااینجا-
 :گفت تفاوت وبی چرخوند رو سرش,کرد اخم و خورد خفیفی تکون

 !پرسی؟ می اینو که اینجا توئه مال مگه-
 : بلندشدم وازجام بیرون کردم روفوت نفسم وباحرص شدم کنف

 !اینجا بمون خواست دلت تاهرموقع شما میرم من پس بسیارخب-
 وحس ریخت فرو دلم توی چیزی وواقعا شد اش مردونه دست اسیر دستم مچ بالفاصله که سمتش روکردم پشتم
 !کن کمکم خودت خدایا...نشست چشمام توی ترس

 :کردم اخم,بود دستش توی دستم مچ بودوهنوز ایستاده مقابلم که سمتش برگشتم
 !کن ول رو مچم!بزنی؟ دست بهم نداری اجازه که بودم نگفته من مگه-

 :اومد وجلوتر کرد بیشتر کمی رو دستش فشار
 !نگفتم؟؟؟,گستاخ ی دختره دارم رو هرکاری ی اجازه من که بودم گفته بهت منم-

 :گفتم وباعصبانیت روکشوندم دستم
 .کن ولم-

 کردم برخورد ومحکم دادم ازدست رو تعادلم که جلو وکشیدم ـمرم*کــ دور کرد حلقه محکم رو اش دیگه دست
 گشادتراز وترس تعجب از وچشمام مغزم توی پیچید وعطرش گرفت قرار اش مردونه ی سینه روی دستام,باهاش

 :روگرفت ام وچونه کرد رها رو مچم که آبیش چشمای به زدم زل,بود شده حدمعمولش
 !شدی خاص خیلی که امشب جذابی توام انگاری نه-

 :دادم فرو سختی به رو دهنم بزاق
 !کن ولم لطفا میبینه مارو میاد یکی-

 :کشید عمیقی نفس
 !کنیم نمی خاصی کار ماکه,ببینه خب-
 کنیم؟ نمی کارخاصی میگید اونوقتم کردید بغل منو-
 :کرد زمزمه که بیشترمیشد تقالهام هرلحظه ومن کرد می نگاه بالذت خوردنم حرص به
 کنی؟ می تالش پس چرا بری جایی تونی نمی نخوام من تا میدونی وقتی-

 :خورد نمی تکون لعنتی ولی دادم هلش محکم اینبار باترس
 !خوای؟ می چی ازجونم,گفتم کن ولم-
 !کنم روقیچی درازت زبون این خوام می فقط...هیچی-
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 .کن ولم مهمونا پیش برم خوام می,نگفتم چیزی منکه-
 مهمونا؟ پیش بری خوای می اومدم من که حاال خلوت جای تواین بودی اومده تااالن چطور-

 رخنه وجودم توی بیشتر هرلحظه بکنه جایی نابه حرکت ازاینکه وترس بود بدترکرده برابر هزار رو حالم خونسردیش
 :زد پوزخندی,عقب ورفت کرد جدا ـمرم*کــ از رو ودستاش کرد نگاهم کمی ولی کرد می
 !!!ترسو-
 :گفتم نداشت شدن درهم برای راهی دیگه که وبااخمی کردم خفت احساس شدت به
 !ترسید هم باید پرس وشهوت باز ـوس*هـ مردهای شما مثل موجوداتی از-

 روکنترل عصبانیتم سختی به رسیدم مهمونا نزدیکی به ووقتی دورکردم مکان اون رواز وخودم دویدم تند سپس
 .کشیدم وموهام لباسام به ودستی کردم

 !جایی برم تنها بکنم غلط دیگه گفتم خودم وبا رفتم بودم نشسته روش قبال که میزی سمت به
 اینجوری که باشی وسط همش مجبوری مگه خب بود گرفته ام خنده که میزد باد رو خودش تند دستاش با چکاوک

 !واهلل باال بره وحرارتت بشه گرمت
 :کرد روکج ودهنش نشست کنارم

 !دختر؟ کردی کز گوشه یه همش پیرزنا مثل چرا-
 :روبرچیدم لبام

 .همه جلو برقصم نمیاد زیادخوشم-
 : وکشید روگرفت دستم

 .وسط بریم بیا نگو چرت-
 توی وواقعا خوردن تکون کردم شروع نرم منم برقصم کرد مجبورم شد شروع که وآهنگ وسط کشوندم بازور

 یه حتما که نیست اینجوری برقصم آهنگی باهرسبک میتونم ویعنی نداره حرف رقصم باشم داشته کمبود هرچیزی
 !برقصه باهرآهنگی بتونه باید خوب رقاص یه, باشه مخصوص آهنگ
 انجام اشتباهی تا بودم کرده حرکاتم معطوف رو حواسم فقط من واقعا,رقصیدیم می وباهم بودن زده حلقه دخترا

 !ندم
 :گرفت رو بازوم ذوق با چکاوک آهنگ اتمام بعداز

 !که رقصی می قشنگ خیلی-
 فردی ی سایه که نکردم قبول گفتن دخترا هرچی دیگه ومن وسط ریختن بعدی گروه باز که ونشستیم خندیدم

 :دادم دست وباهاش بلندشدم ازجام,زد می لبخند بهم که دیدم رو بهزاد بلندکردم که رو ونگاهم افتاد سرم روی
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 !بهزاد مهندس جناب به به-
 :خندید

 !چطوری؟-
 توچی؟؟؟...خوب-
 !بود عالی رودیدیم رقصت خوبم-
 .نداره قابل-
 .باشی حضورداشته باید گفت ورایان شده شروع جلسه,سالن تو بیای بامن باید خب-
 !من؟ فقط-
 !میدن انجام سایه با رو الزم هماهنگیای وبعدا نیست نیازی بقیه حضور به هست هم سایه توهستی نه-

 دایره بزرگ میز ویک بود ساکت که رفتیم کناری سالن وبه شدیم ساختمون وارد باهم,رفتم ودنبالش کردم قبول
 وبهزاد کردن سکوت من بادیدن همه که بودن اونجا زیادی جمعیت,صندلی دورش تا ودور قرارداشت شکل ای

 :روگرفت بازوم بالبخند
 !مولوی لیانا خانم,خان رایان دستیار ایشونم-

 :گفت رایان وروبه داد باال رو ابروش وتک نظرگذروند رواز سرتاپام داشت هیزی نگاه که ازمردا یکی
 !وزیباترینه بهترین دستیارتم گفت جرئت به میشه حتی...داری شانس چیز همه توی تو پسر-

 رومشت دستش بهزاد که نشدم رایان العمل عکس ومتوجه زیرانداختم به رو وسرم نشست صورتم روی محوی اخم
 :شنیدم رو اش وزمزمه کرد

 !هیزبدبخت مرتیکه-
 به ورایان کنه عوض رو جو کرد سعی بهزاد که نشستم رایان ودرکنار روگرفتم خودم جلوی اما بود گرفته ام خنده
 هاشون گفته ازبین رو مهمی مطالب گاهی باید ومنم کرد می صحبت من به نگاهی هیچ بدون,بود کرده اخم شدت

 معطوف حواسش تموم ولی بود نشسته بهزاد کنار که دیدم رو سایه,نداشتم خاصی کار وجزاین کردم می یادداشت
 !وبس بود وحرکاتش رایان
 وبا بودن جوون کارکنانمون تموم ماکه وبرعکس بودن۵0تا۴0 سنین که خانوم تا۳و بودن مرد تا۵ مقابلمون طرف
 !خوردن نمی کارایی همچین درد به میانسال خانمای چون بود خوب واقعا واین کم سن

 خوشحال دل ازته وبهزاد رفت پیش وبهزاد رایان ی خواسته طبق چیز وهمه انجامید طول به یکساعت جلسه
 هم قرارداد امضا وموقع میزد حرف جدی وکامال داد نمی نشون هیچی رایان ولی میشد بسته قرارداد این ازاینکه,بود

 !کرد امضا وقفه بدون و زد لبخندگرمی بهزاد که کنار روکشید وخودش بهزاد سمت گرفت رو خودکار
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 ابراز همکاری وازاین داد ودست کرد روبوسی مقابل شرکت رئیس وبا بلندشد جاش از وسایه کردن تشویق همه
 !دیدم نمی الزم اصال چون نکردم حرکتی وهیچ نشستم جا همون من ولی کرد خوشحالی

 ونگاهم کشیدم عمیقی ونفس دیدم هرآدمی از خالی رو سالن که بود تاپم لب توی هنوز سرم شدن پراکنده که همه
 روبستم تاپم ولب بلندشدم ازجا بااسترس زد ضربه(۱۲:00) روی که بزرگی ی عقربه وبادیدن دادم ساعت به رو

 بهزاد سمت به ناچار نبود ولی کنم پیدا رو رایان تا چرخوندم رو وچشمام برگشتم باغ به تند,گذاشتم کیفش وتوی
 !بشه حضورم متوجه تا روگرفتم وبازوش رفتم

 !بهزاد-
 :انداخت بهم نگاهی

 !شده؟ بله؟چیزی-
 کجاست؟ رایان بدونم میشه-
 طرف میگه چی بفهمه تونست نمی زیاده صدا اینجام داشت مهمی تماس اینکه مثل باغ از بیرون رفت کنم گمون-

 !مقابلش
 .ممنون فهمیدم باشه-
 اطراف اون,باتلفنه صحبت ومشغول نشسته ماشینش تو شدم متوجه که چرخوندم رو ونگاهم اومدم بیرون باغ از

 رفتم ماشینش سمت به لختم موهای برای نگرانی بدون همینم برای داشت قرار ودنجی خلوت جای باغ,نبود کسی
 !ماشین تو بشین یعنی واین کرد باز رو در قفل وبعد کرد نگاهم لحظاتی که کوبیدم شیشه به رو وانگشتم

 :کرد نگاهم صورتش روی اخم باهمون, بشه تموم تماسش تا شدم ومنتظر نشستم حرف بدون
 !خب؟-

 :نکنم نگاه اصال بهش کردم سعی
 برم؟ تونم می نیست مشکلی اگر خونه برگردم باید دیگه من-

 :گفت وباخونسردی انداخت ساعتش به نگاهی
 !صبرکنی باید تمومه پارتی دیگه یکساعت-

 :بهش زدم زل کالفگی وبا چرخوندم رو نگاهم
 تموم که هم جلسه ندارم کاری اینجا دیگه منکه برم بدید اجازه کنم می خواهش,شده دیرم خیلی تااالنشم ولی-

 .شد
 :دوخت بیرون به ونگاهش شد تر درهم اخماش وبعد کرد نگاهم چندلحظه

 !داری؟ ماشین-



 

 

138 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 :گفتم باخوشحالی
 .میرم آژانس با ولی نه-

 :سمتم چرخوند تند رو سرش
 !آژانس؟؟؟ با شب وقت این-

 چنین مغرور رایان وبرای کرده روی زیاده فهمید انگار که بگم چی موندم وگیج نگریستم العملش عکس به باتعجب
 !!!انتظار دوراز وبه بود فاحش روی زیاده یه هم واقعا حرکتی

 :پیچید گوشم توی صداش بعد ودقایقی گرفت ای وشماره برداشت رو موبایلش
 پارتی حوصله دیگه احوالم ناخوش یکمی نشده چیزی نه......داری؟ مشکلی برم زودتر بخوام اگر من!.......بهزادجان-
 واقعا مرسی.......خودت دست چیز همه دیگه هستن که هم دخترا هست هم سایه آره.....دیگه؟ تومواظبی.....ندارم رو

 .خدانگهدار پس....عزیزی
 :گفت کنه نگاهم اینکه وبدون پشت روصندلی انداخت رو گوشی

 .رسونمت می,بیا بردار رو وسایلت برو-
 توجه وبی ساختمون سمت ودویدم شدم پیاده تند نشه پشیمون اینکه برای اما بیرون بود زده حدقه از دیگه چشمام

 غرق انقدر که کردم خداحافظی دخترا از لوازمم وبرداشتن پالتوم وباپوشیدن رسوندم اتاق به رو خودم باغ شلوغی به
 .ندیدم رو ماشینش که شدم خارج باغ از ومنم رودادن جوابم سرسری که بودن خوشیشون

 کشیده رو شیشه که وبادیدنش رفتم سمتش به باتردید,داد چراغ بهم تر اونطرف کسی که چرخوندم رو نگاهم گیج
 می خیال چون میشه عصبی حتما گفتم باخودم که عقب بشینم خواستم راحت باخیال کرد می ونگاهم پایین بود
 !جلو پیشش نشستم وخودم عقب گذاشتم رو وسایلم همین برای دارم رو حقیرکردنش قصد کنه

 !خخخخخخ...خدایی موند می الالیی مثل ماشین ونرمی کرد حرکت
 بهش هم وواقعا کرد می رانندگی خونسردی درکمال اون ولی بکشم نفس ترسیدم می حتی بودم معذب
 .بود گرفته ام خنده شده راننده خودش من رسوندن برای حاال داره راننده خودش که کسی,میومد

 !!!منو بخوری خواد نمی خوشکلم میدونم-
 رو لبام اش جمله بایادآوری ولی کشیدم خجالت واقعا زدم زل بهش اینهمه اینکه واز نگریستم بهش حیرت با

 !بود خوشکل نگذریم ازحق خدایی خب ولی کنه می تعریف ازخودش الکی واهلل کیه دیگه این نخندم تا برچیدم
 !گید؟ می دروغ همیشه شما-

 واوهم خندیدم که کرد نگاه وبهم انداخت باال رو ابروش تک شد حرفم منظور متوجه ووقتی کرد مکث چندلحظه
 .زده لبخند که امیدواریه جای واهلل همونم خب, زد ـمرنگی*کــ لبخند
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 !کجاست؟ خونتون-
 این توی اگر واونوقت برسونتت یا خونتون بیاد بخواد رایان ها بعدا ممکنه بود گفته که افتادم چیتراخانم حرف یاد به

 مجتمع که کردم وخداروشکر بردم می پی حرفش درستی به واقعا وحاال نیست درست اصال باشید قدیمی ی محله
 .بدم رو ادرسش باافتخار تونم ومی شهره این نقطه بهترین توی

 برد؟ خوابت-
 :زد پوزخندی که گفتم براش رو ادرس تند,بود شده خورد اعصابم سرهم پشت سوتی ازاینهمه

 !کنی زندگی جایی توهمچین نمیاد بهت-
 !حرفش ازمنظور عصبانیت از هم میگم دروغ بفهمه اینکه ترس از هم, پیچید بدنم توی ای رعشه

 زندگیش؟ مکان بیاد ادم به باید مگه-
 خوب تقریبا جای توی متوسط محله تویه تومیاد به ولی کنم زندگی خوشکل ویالی تویه میاد من به مثال آره-

 !شهر نقطه ترین عالی وتوی شیک مجتمع یه نه کنی شهرزندگی
 کن ولش درمیاورد رو حرصم اینکه از برد می لذت واقعا,کشید لبش روی رو انگشتش که کردم نگاهش باحرص
 کردم سکوت همینم واسه ندارم رو اش حوصله که ام خسته انقدر منم کنی کلکل باید هی بدی رو جوابش بخوای

 .ایستاد مجتمع جلوی بعد ودقایقی
 :کردم نگاهش

 .مهندس ممنون-
 بی...ورفت گرفت رو گازش چیزی یا بوقی هیچ بدون که برداشتم رو وسایلم,شدم پیاده تند ومن داد تکون سری

 !شخصیت
 .شدم وآسانسور مجتمع وارد وتند کردم کج رو دهنم
 من نفهمن بهتربود اینجوری کشیدم راحتی نفس, خوابن فهمید میشد خونه سکوت واز کردم فرو قفل توی رو کلید
 !برگشتم کی

 کشیدم دراز تختم توی راحت خیال وبا کردم روتنم راحتیم لباسای,کردم روعوض ولباسام رسوندم اتاقم به رو خودم
 کرد می سکوت به وادار رو آدم که داشت خاصی گرمای واقعا بودم تواغوشش که ای لحظه به,کردم فکر امشب وبه

 !!!!کجا؟؟؟ ورایااااااان کجا من اصال شدم خل چرا نمیدونم,داد می بهت خاص امنیت جور یه ترست ودرکنار
 !خودم برای نکنم رویابافی الکی تا کنم بیرون ذهنم از کل به رو امشب کردم وسعی بستم رو چشمام

*** 
 !بارونی هم هوا,بود شنبه
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 .نزدیک وعید بود اسفندماه اواخر
 حول افکارم تمام شدم حاضرمی که ودرحالی کردم انتخاب سفیدم وروسری وچکمه بافت همراه روبه مشکیم جین

 که کنن وحس تهران گردم برمی رایان همراه من که باشه دیده کسی مبادا بودم ونگران چرخید می دیروز پارتی
 ونیست نبود خبری وقتی بپیچه شرکت کارکنان سر توی فکری همچین خواست نمی دلم اصال چون خبریه

 !بود ونخواهد
 :اومد سمتم به کشان وخمیازه شد اتاقم وارد لطیفه

 .بخیر صبح سالم-
 :کردم ودرهمش ژولیده موهای به نگاهی بالبخند

 خوابیدی؟ باز باموهای باز تودیشب...مرسی دخترخوب سالم-
 :نگریست خودش به اتاقم قدی تواینه باحرص

 موهای خوره می گره هم توی بفهمی اینکه بدون که هدفون مثل همش,موها این کردن روخورد اعصابم واقعا-
 !واهلل اینجوریه منم
 :ایستاد کنارم که گرفت ام خنده اش تشبیه از کشیدم می لبم روی که ودرحالی روبرداشتم ام اکلیلی لب رژ
 گذشت؟ خوش پارتی-

 :گذاشتم دماغم روی رو انگشتم
 بشه؟ نگران وباز بفهمه مادربزرگ خوای می,هیسسسس-

 :انداخت باال رو هاش شونه خیالی بابی لطیفه
 !نفهمید که حاال-

 .بود بچه هنوز واقعا بگیرم رو ام خنده جلو نتونستم ومنم درآورد رو زبونش که کردم نگاهش باحرص
 :ازجابلندشدم

 خواهری؟ نداری کاری-
 :کرد روکج دهنش

 .دختر رفتنی درحال که همیشه-
 :زدم گرمی لبخند

 هی حاال نبودم دیروز یه گذروندم شماها با کال رو شنبه پنج روز بودیم تعطیل که دوروز...دیگه نکن انصافی بی-
 !سرمن تو بکوب کن چماق اینو

 :خندید
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 .باشه خدانگهدارت برو عزیزم کنم می شوخی-
 .کن خداحافظی ازمادربزرگم من ازطرف پس بشم فدات-
 .برو باشه-
 .بود منتظرم معمول طبق وآژانس شدم آسانسور ووارد گفتم لب زیر اللهی وبسم اومدم بیرون آپارتمان از

 صدای که گرفتم رو چیتراخانم ویالی ی وشماره آوردم بیرون رو موبایلم,دراومد حرکت به ماشین آدرس باگفتن
 :پیچید گوشم توی خدمتکار

 بله؟-
 کنم؟ صحبت باچیتراخانم میتونم سالم-
 .بگیرید تماس دیگه یکساعت,دارن مهمون خانوم نه االن-
 .ممنونم باشه-
 .خدانگهدار-

 منم,رفت ماشین پول وبادادن شدم پیاده رایان ویالی به بارسیدن,بیرون کردم فوت رو ونفسم کردم روقطع گوشی
 .صبحونه میز حاضرکردن ومشغول شدم ویال وارد

 :انداخت بهم نگاهی که گذاشتم جلوش رو اش قهوه ومنم سرمیز نشست
 !آمریکا بریم قراره-

 دارم واالن واقعا اونجا برم بتونم دیدم نمی وتوخوابم بودم روشنیده آمریکا اسم فقط تااالن من,موندم مات چندلحظه
 !اونجا بریم خوایم می که شنیدم می واقعیت به
 میان؟ یاهمه میریم وشما من فقط,حاضرم من بسیارخب-
 !داری؟ دوست رو توکدومش-

 برداشتم رو فنجون بود گرفته تمسخر به منو ازاینکه باحرص افتاد پوزخندش به نگاهم وقتی ولی شد گشاد چشمام
 نثارش الیقشه وهرچی کنم روباز دهنم بود ممکن هرلحظه چون نبینمش تا اشپزخونه تو کردم پرت رو وخودم

 اینجوری وحاال خونه برسونیم کنی می تقاضا دیشب که چندی چند باخودت بگه بهش نیست یکی احمق آخه,کنم
 !اَه کنی می رفتار

 می خودنمایی لباش گوشه ولبخندمحوی شد آشپزخونه وارد دیدمش که بیرون برم وخواستم کردم پر رو فنجون
 ی پسره برد می لذت من انداختن ودست دادن ازحرص واقعا وانگار کنه پنهونش کرد می سعی دائم که کرد

 !!!خوددرگیر
 :کرد یخ بدنم باحرفش که سمتش گرفتم رو وفنجون کردم اخمی
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 !!!!!!!!!!کن دهنم خودت-
 کنم اعتراض تااومدم ولی سرش بکشم جیغ خواست می ودلم کردم نگاهش درهمم واخمای شده گرد چشمای با

 :کرد اخم
 !مولوی؟؟؟ لیانا خانم فهمیدی کنی اطاعت باید گفتم که وهرچی منی دستیار تو-

 دادم نمی خفت اینهمه به وتن کشیدم وکنارمی زدم می رو کارم قید یاباید,بودم درگیر ووجدانم باخودم بااستیصال
 !واهلل چالقه کنه می خیال کنه کوفت تا دهنش جلو بگیرم رو فنجون این یااینکه

 !برد؟ خوابت-
 نمیدیدم هیچی چون که نمیشد اینجوری ولی باال بردم رو دستم,بستم رو وچشمام دهنم توی کردم روجمع لبام

 جلو بردم رو فنجون,کردم باز رو چشمام ناچار پس بشه خشمگین که واونوقته وبریزه بشه کج فنجون بود وممکن
 می ام سینه توی تند وقلبم خورد رو ازش چندقلپ,کردم کج رو فنجون ومنم کرد خم کمی رو سرش که لباش
 !گرم دمت ساختی برام سرنوشتی چه خدا آخ...رومیشنون صداش همه کردم می حس که کوبید
 :کرد زمزمه که پایین آوردم رو دستم

 !چسبید خیلی-
 اس هرروزه فنجون همون که االااان؟فنجون چسبید چی,بود زده خشکم من ولی دوید دوم طبقه سمت به تند وبعد
 چون که بود این منظورش خدا وای...بده؟نکنه مزه بهش قهوه این بود شده باعث چی پس تغییرنکرده که ام قهوه
 رو هیجان اینهمه تحمل واقعا روبستم وچشمام گرفت گر تنم تمام...داده مزه بهش همین واسه کردم دهنش من

 من ازدست خوردن قهوه که داره دلیلی چه کردم فکرمی وباخودم شد می تکرار سرم توی اش جمله ومدام نداشتم
 !بده؟ ومزه بچسبه بهش
 .شدم خارج ازویال وزودتر کردم جمع میزرو تند,واقعا بشم دیوونه که االنه وای

 پیش چندلحظه اتفاقات ودائم نمیشد اومد بیرون چراازدهنش جمله این اینکه به نکنم فکر خواستم می هرچقدر
 !صبحی اول بود شده متشنج واعصابم میرفتن رژه چشمام جلوی
 رو واو بودم درافکارم غرق من, نزدیم حرفی کدوم هیچ شرکت به رسیدن وتا دراومد حرکت به ماشین نشست وقتی

 !درگیره فکرم همش بهم ریخته رو زندگیم کال پسره نبود مهم وبرامم نمیدونم
 روکه سرم اما کردم حس خودم روی رو نگاهش که ایستادیم اسانسور وجلوی رفتیم داخل به دنبالش وبه شدم پیاده
 رو تحملش فعال ومن بده انجام حرفی یا حرکتی یه باز ترسیدم می واقعا چون بلندنکردم اصال بودم انداخته پایین

 در شدن بسته از قبل که شد وارد سرم پشت واوهم داخلش انداختم رو خودم تند آسانسور در شدن باز وبا نداشتم
 تنها ازاینکه,کشیدم راحتی نفس وجودم تموم با بهزاد بادیدن ومن داخل بیاد تا گرفت در روجلوی دستش کسی
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 باخنده که کردم احوالپرسی بهزاد وبا ایستادم صاف راحت وباخیال نشست صورتم روی عمیقی لبخند باهاش نبودم
 :گفت

 دختر؟ پریده رنگت چرا-
 !این؟ زد بود حرف حاال اینم وااای

 :داد جواب زودتر رایان که بگم چیزی خواستم کنان من من
 !آمریکا افتاد ولی باشه ترکیه توی قراربود,دادیم تغییر رو اندازی راه مکان بهزاد-

 :گفت بهزاد که کردم وباز بستم رو چشمام باخوشحالی بود شده عوض بحث ازاینکه
 !رایان؟ روبراهه چیز همه چرا؟مطمئنی وای-
 ومیدون کشیدن پس گفت میشه وهمه شرکت رقبای برای کرده صدا توپ مثل دیشب پارتی,نباش نگران آره-

 !جلو بریم محکم میتونیم دشمنیه هرجور از خالی کامال ما برای
 .بره پیش درست اندازی راه اگر میشه خوب خیلی عالیه-
 .جلو میریم خدا به باتوکل اینبارم تونستیم همیشه ما-

 :گذاشت رایان ی شونه روی رو دستش بهزاد
 .داداش باتوشریکم که خوشحالم-

 صمیمت ازاینهمه ومن ایستاد اسانسور که گرفتن ش*و*غــ*درآ رو وهمدیگه زد ـمرنگی*کــ لبخند رایان
 که شدم شرکت داخل سرشون پشت ازاونا وبعد بشن خارج دونفر اون اول تا ایستادم,زدم لبخندی بینشون

 !دورمون شدن جمع هم ها بچه,ایستاد وبهزاد رایان جلوی اخم وبا دوید تند سایه باورودمون
 :سایه

 !شماها؟ دادید تغییر رو اندازی راه مکان چی برای رایان-
 :شد خیره بهش خونسرد رایان

 پسنده نمی رو ترکیه که وگفت زد زنگ بهم مقابل شرکت رئیس که بودم باشگاه توی صبح امروز,ندادم تغییر من-
 !بزنم حرفی نتونستم منم باشه آمریکا توی اندازی راه خواد ومی
 :کوبیدزمین رو پاش باحرص سایه

 !بره؟ کنیم ولش حاالمفت اندازی راه برای جذاب مکان اون کردن پیدا برای بودم کشیده زحمت کلی من اما-
 :داد تکون رو دستش کالفه رایان

 مهم ولی بودم موافق باترکیه منم گیری می رو پولت ودرقبالش روکشیدی توزحمتت نیست مربوط من به سایه-
 !کنم یادآوری بهت رو چیزا این بخوام من زشته دیگه بخره رو امسال کلکسیون میخواد که شرکتیه نظر
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 .شد خارج شرکت از متشنج بااعصابی وسایه شد اتاقش وارد تند بزنن حرفی بده اجازه کسی به اینکه بدون سپس
 :انداخت بهم نگاهی بهزاد که سرکارشون برگشتن هم بقیه

 !دیگه رایانه,کرد میشه چه-
 رو سرش که دیدم,ناخودآگاه شد کشیده اتاقش سمت به ونگاهم شدم اتاقم وارد منم ورفت زد چشمکی که خندیدم

 !بود؟ ناراحت حد تااین چی واز گرفته دستاش بین
 که انگار نبود خبری قبل چندلحظه رایان از واصال شد کارش ومشغول کرد بلند رو سرش که نشستم میزم پشت
 !نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کنه تظاهر میتونه خوبی به حد تااین که شدم متعجب ومن نبوده ناراحت وقت هیچ

 :گوشم توی پیچید خودش صدای اینبار که گرفتم رو چیتراخانم ویالی ی شماره ومجدد رودرآوردم گوشیم
 !بله؟-

 :گفتم بالبخند
 .لیانا منم چیتراخانم سالم-

 :داد ادامه ناراحتی باصدای وبعدش کرد مکث چندلحظه
 !خانم لیانا کردی ازمن تویادی عجب چه-
 باشه اونجا رایان مبادا که بودم نگران پیشتون بیام خواستم هردفعه مدت این توی باورکنید ولی ام شرمنده واقعا-

 .واقعا سربزنم بهتون خواستم دفعه چندین وگرنه بره لو چیز وهمه ببینن منو اونوقت,اقواماتون از یایکی
 !دارم؟ کارت بیای میتونی تنهام امشب,دخترم نداره اشکال میگی چی فهمم می-
 بامادربزرگم تنهایید امشب اگر زدم زنگ همین برای ومنم زنم سرنمی بهتون زشته که گفت مادربزرگمم اتفاقا بله-

 .برسیم خدمت
 .منتظرتونم امشب دخترم مرسی باشه-
 .شیم می مزاحمتون هشت ساعت پس چیتراخانم ممنونم-
 .چشم روی قدمتون دخترم مراحمید-
 .خدانگهدار قربونتون-
 .خدانگهدارت-

 !؟ داره چیکارم چیتراخانم که کردم فکر این وبه بیرون کردم فوت رو نفسم وبااسترس گذاشتم میز روی رو گوشی
 کارام انجام ومشغول انداختم باال رو هام شونه بیخیال نیست اتاقش توی شدم متوجه که آوردم باال رو نگاهم
 زیاد کارا واقعا چون بود گرفته درد کمی وسرم دادم می انجام رو کارام تندتند ومنم نبود خبری ناهار موقع تا,شدم
 .کرد می خسته رو آدم فشارکاری بود عید نزدیک,بودن
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 اشاره بهم که رفتم رستوران به تنهایی به خودم ومنم پایین رفتن دخترا شدم ومتوجه شدم خارج اتاقم از ناهار برای
 .نشستم آذر درکنار ومن کردن

 :گفت بغض با ترگل که دادیم سفارش
 !کنارتونم که آخریه روز امروز ها بچه-

 سرنوشت وقتی چیه چاره خب اما رفتنش از بودیم ناراحت واقعا و بودن باخبر ترگل ازدواج قضیه از دیگه همه
 !هرآدمی؟ برای نوشته اینجوری

 :آذر
 !شه می تنگ برات دلمون سربزن بهمون بیا توروخدا-

 :گفتم
 !ها کنی دعوت رو هممون عروسیتم بده قول-

 :گفت لرزید می وصداش گلوش توی بیشترمیشد هرلحظه که بغضی با ترگل
 .نکنید فراموش رو من شماهام کنم نمی فراموشتون که باشید مطمئن-

 :مهرسا
 تومیای زنیم سرمی بهت مامیایم ازهم بشیم جدا کال که ریم کنی؟نمی می بغض زود ها بچه مثل چرا دختر واه-

 .واهلل کنه حبست شوهرت که قرارنیست شرکت
 :گفت آذر که روخوردیم ناهارمون,ترشد آروم کمی وترگلم کردن تائید رو حرفش همه

 !ترگل؟ جای به بیاد قراره کی-
 :گفت باحرص مهرسا

 !فقط بیارن برندارن رو وپاچلفتی دست خنگ یه خداکنه-
 .سرکارش رفت وهرکس شرکت داخل وبرگشتیم خندیدیم همه
 کرد استقبال باخوشحالی واوهم چیتراخانم خونه ریم می شب که دادم خبر وبهش گرفتم تماس مادربزرگ با منم
 داره حرفایی شاید,باشیم تر خلوت که بهتربود نزدم حرفی ومنم ونمیاد داره امتحان فردا لطیفه که گفت ولی

 .تربودیم راحت واینجوری بدونه لطیفه نمیخواد دلش که چیتراخانم
 جمع همه شدم متوجه که بیرون اومدم ازاتاق,شدم آماده کارام اتمام وبعداز بودم اتاقم توی کاری ساعت پایان تا

 وپسرا گرفتن می ش*و*غــ*درآ رو ترگل بابغض بیشتردخترا,هستن ترگل با خداحافظی ومشغول سالن توی شدن
 شش*و*غــ*درآ محوی بالبخند من و سمتم اومد بادیدنم ترگل که رفتم جلو,رو ازدواجش گفتن می تبریک هم

 :گفت کنارگوشم که کشیدم
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 روی این به بتونم,همسرم برای بذارم فقط رو وفکرم بربیام زندگی یه ازعهده تابتونم کن دعا,لیانا کن دعا برام-
 .کنم عادت زندگی جدید
 :فشاردادم ـمرش*کــ روی رو دستم

 .عزیزم برات کنم می دعا منم تونی تومی-
 :سید*ـو*روبــ ام وگونه اومد بیرون شم*و*غــ*ازآ
 !کردی بزرگی کمک بهم چون مونه می یادم تورو همیشه-
 .گرفتی تصمیم عاقالنه توخودت نکردم کاری که من-

 می نگاه وبهمون بود اومده بیرون ازاتاقش تازه که رفت رایان سمت به ازهمه خداحافظی وبا فشرد رو دستم
 شرکت به میتونه خواست هرموقع که گفت وبهش داد رو جوابش باخوشرویی رایانم که کرد خداحافظی ازش,کرد

 دست باهاش ودرآخر شد خوشحال خیلی رایان حرف ازاین وترگل سربزنه بهمون حداقل یااینکه برگرده
 .شد پراکنده هم جمعیت کم وکم ورفت کرد ازمون ای دیگه خداحافظی,داد

 بخواد هرکاردلش سرنوشت واقعا,کشیدم وآهی کردم جا جابه دوشم روی رو کیفم ومنم خونه سمت به رفت هرکس
 .بود این ترگلم وسرنوشت بده تغییرش ونمیتونه نیست جلودارش کس وهیچ میده انجام

 چراتااین که بود ترگل درگیر وفکرم رفتن راه کردم شروع,بود کرده رو زدن قدم هوای ودلم شدم خارج شرکت از
 کسی بود ممکن یعنی بزنه پس رو خاستگارش بهترین خاطرش به خواست می حتی که بود وابسته کارش به حد
 !بکنه؟ دل ازشرکت اومد نمی دلش که باشه داشته دوست شرکت توی رو

 روی رو پسرا از کدوم هیچ خیره نگاه وقت هیچ من چون بوده طرفه یه عشقش هم داشته دوست رو کسی اگر ولی
 شد تموم که بهتر همون پس هستن ترگل عاشق بده نشون که ازشون ندیدم عالمتی یااینکه نکردم حس ترگل

 !نداره همراه به چیزی عذاب جز طرفه یک عشق چون خودش سرنوشت دنبال رفت وترگلم
 سمت به بردن هجوم جمعیت وسیل رسید اتوبوسم لحظه همون که رسوندم بهش رو خودم اتوبوس ایستگاه بادیدن

 من جز که ایستادم ناچار نداشت جا صندلی چون ولی داخل رسوندم جمع الی البه از رو خودم منم,ورودی در
 ...!کرد حرکت واتوبوس بودن ایستاده هم دیگه خیلیای

 :پرسید وبانگرانی اومد استقبالم به مادربزرگ که کردم باز رو ودر انداختم کلید آپارتمان به بارسیدن
 اومدی؟ دیر چراانقدر عزیزم-

 :دادم جواب حال ودرهمون شدم اتاقم وارد خسته
 .کشید طول کمی همینم برای بزنم قدم کردم ـوس*هـ مادربزرگ متاسفم-
 .عزیزم باشه-
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 خواستیم می که موقعی تا داشتم فرصت ونیم ساعت یک هنوز,انداختم تختم روی رو وخودم کردم عوض رو لباسام
 بهش واقعا چون خوابیدم گرفتم راحت وباخیال کردم کوک رو گوشیم ساعت همینم برای چیتراخانم خونه بریم

 .داشتم احتیاج
*** 
 !وعطرهمیشگیم کردم مالیم رو وآرایشم زدم سفید تیپ

 :رسید گوشم به هم مادربزرگ صدای همزمان و بلندشد آسمون غرش صدای,زدم آینه توی تصویرم به لبخندی
 .لیانا ها میشه دیرمون-

 :گفتم کردم می پام رو هام چکمه که ودرحالی رفتم بیرون وازاتاقم برخاستم جا از تند
 .مادربزرگ حاضرم من-

 : اومد سمتم وبه کرد خداحافظی لطیفه از مادربزرگ
 .منتظره پایین ماشین-
 .سخته خیلی بگیریم آژانس باید همش واهلل-
 .دیگه نیست ای چاره-

 ومادربزرگم کردیم احوالپرسی که برخوردیم مبینا به مجتمع البی توی,زدم رو کلید ومن شدیم آسانسور وارد باهم
 نگفت چیزی دیگه داریم عجله دید که مبینا وبعد کردن صحبت باهم گرم خیلی که کردم معرفی بهش رو

 :گفت قشنگش بالبخند مادربزرگ که جداشدیم ازش کوتاهی وماباخداحافظی
 !کردمش می خودم عروس وگرنه ندارم پسر که حیف دخترخوبیه واقعا-

 های قطره به نگاهی,داد آدرس ومادربزرگ سوارشدیم وتند رفتیم سمتش به اژانس بادیدن, بود گرفته ام خنده
 الاقل یکم چون میومد که وبهتربود بود گرفته بارون هم باز االن ولی بود شده قطع صبح از که انداختم بارون

 !تهران مثل شلوغی شهر برای خصوصا کرد کمترمی رو هوا آلودگی
 واینبار کردیم حرکت باز بعد,شیرینی جعبه یک همراه به خریدیم گلی ودسته ایستادیم من ی خواسته به راه بین

 .کردم پرداخت رو پول ومن شد متوقف ماشین چیتراخانم ویالی جلوی
 که نداشتم دوست ومن میشد تندتر هرلحظه بارون چون فشردم رو وآیفون رسوندیم ورودی روبه خودمون تند

 .بشم خیس
 کیه؟-
 !لیانا,منم-

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
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www.negahdl.com 
 :باایستیم سرجامون شد باعث ایفون پشت از چیتراخانم صدای ولی شد باز باتیکی در
 .سالن ورودی تا شید می خیس براتون بیارن چتر بگم تا صبرکنید-

 به رو خودمون تند وما قرارگرفت مقابلمون دوچتر بعد ودقایقی زد لبخندعمیقی چیتراخانم لطف ازاینهمه مادربزرگ
 .اومد استقبالمون به چیتراخانم,شدیم ووارد خدمتکاردادیم به رو چترها,رسوندیم سالن ورودی

 .گرفتیم ش*و*غــ*درآ رو همدیگه
 :چیتراخانم

 .واقعا اومدید خوش خیلی-
 رفتیم پذیرایی سمت به حال ودرهمون شد چیتراخانم با کردن صحبت مشغول ومادربزرگ کردم تشکر بالبخند
 .سالن داخل گرمای از بردم لذت ومن نشستیم شومینه به ونزدیک راحتی های مبل وروی

 :کرد نگاه بهم چیتراخانم
 .شدی نازتر خیلی دخترم ماشااهلل-
 .من به دارید لطف ممنونم-
 خبر؟ چه ازشرکت ببینم کن تعریف-
 !راضیه هم خان رایان,وموفقم کنم عادت کارا به تونستم الحمداهلل جزاینکه نیست خبری-
 ندیدی؟ رایان از خاصی العمل عکس-

 اش؟ نوه از دیدم می باید العملی عکس چه پرسید؟مگه می مادربزرگ جلوی بود سوال اینم,کردم تعجب
 !چطورمگه؟ ندیدم خاصی چیز نه-
 !همینجوری هیچی-
 اومدم خودم به ومن رفت بهم ای غره چشم مادربزرگ که کردم می نگاه چیتراخانم مرموز لبخندای به شک با

 :وگفتم
 .دادن بهم خبرش صبح امروز تازه,آمریکا بریم قراره-

 :کرد نزدیک لبش روبه اش قهوه فنجون چیتراخانم
 .ذاره می درمیون بامن رو قراراش بیشتر رایان چون خبردارم-

 :گفت مادربزرگ که زدم لبخندی
 باهمید؟ رید؟کیا می روز چند-

 :داد جواب من جای به چیتراخانم
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 .برن باید شرکت اعضای ی همه,نمیشه بیشتر هفته یک-
 :گفت هموروب گذاشت سینی توی رو خالیش فنجون چیتراخانم که نزد وحرفی داد تکون سری مادربزرگ

 !شدی؟ متوجه,باخودم ومخارجشم خرج یادبگیری ورانندگی بری خواد می دلم سفر این از برگشتنت بعداز-
 :گفتم باخجالت

 !نکنید مون شرمنده بیشترازاین دیگه واقعا بهتون دادیم زحمت خیلی ماتااالنشم-
 :کرد اخمی چیتراخانم

 .ممنوع واعتراضم خوام می ازت من که بکن رو کاری توام پس خوام می خودم من-
 من که وهرچقدر شام برای کرد دعوتمون خدمتکار,کرد تشکر مادربزرگ که نگفتم وچیزی زدم لبخندی ناچار به

 .سرمیز ورفتیم نکرد قبول چیتراخانم رفتن واسه آوردیم بهونه ومادربزرگ
 هم ومادربزرگ بخورم زیادنتونستم من ولی بود وخوشمزه لذیذ واقعا که وساالدفصل برنج همراه به بود کباب شام

 داد دستور چیتراخانم که بود ده ساعت ودرآخر کردیم صحبت شرکت اوضاع درمورد دیگه وکمی خورد ساالد بیشتر
 شدیم شرمنده کلی مادربزرگ وهم من هم که بهمون داد لطیفه برای هم شام ظرف یک,برسونه مارو اش راننده

 !ازش کردیم وتشکر
*** 
 جواب ام گرفته وباصدای میزنه زنگ بهم که مبیناس شدم ومتوجه بیدارشدم ازخواب موبایلم زنگ باصدای صبح
 :دادم

 الو؟-
 !جونی دوست سالم-

 :خندیدم
 خوبی؟ عزیزم سالم-
 توچی؟ خوبم-
 ؟ خبرا چه,خوبم منم-
 !بزن حدس,خوب خبرای-
 .رسه نمی ذهنم به هیچی من چون بهتره بگی خودت پس هنگه واقعا ومغزم بیدارشدم ازخواب تازه االن-
 !میشه؟ باورت آورده دست به رو پدرش موافقت باالخره آنیتا,نگو بابا باشه-

 :زدم لبخند باخوشحالی
 .مبیناجون شدم خوشحال واقعا-
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 !گنجه نمی خودش توپوست ت*ف*ا*ث*ک...نمیدونی رو خودش-
 !دختر؟ میدی چرافحشش حاال-
 .ونازه خوشگل ازبس کنی می غش ببین بیا رو پسره,خرشانسه ازبس اخه-

 :گفت که خندیدم
 رحم خدابهم یاخیلی بود وزغ شبیه اش قیافه شدم می یکی عاشق من اگر حاال نداریم ها شانس ازاین که ما واهلل-

 !کانگورو شکل کرد می
 :گفتم بریده بریده,بود گرفته اش خنده خودشم که زدم بلندقهقهه باصدای

 !ازخنده ترکیدم دختر نکنه خدالعنتت-
 !خدایی؟ گم می دروغ-

 :گفتم ازمکث پس که زیرخنده زد باز وبعد
 !بگیرن؟ عروسی جشن قراره کی سالمتی به حاال-
 !گم می تو به میام اول من بشه خبری هرموقع اما نیست معلوم چیزی هنوز-
 .عزیزم مرسی-
 .نمیشم مزاحمت برو دیگه خب,فداتم-
 .بای فعال,مراحمی-
 .بای-

 رفتم حموم سمت به,وازجابرخاستم خندیدم مبینا حرف بایادآوری وبازهم انداختم عسلی روی کنارم رو گوشی
 ...!بگیرم تادوش
*** 

 .تکرارنشه باز دیروز تااتفاق خواستم کمک ازخدا وجودم وباتموم کردم حاضر رو اش صبحونه میز
 کرد صحبت بااخم واو گذاشتم مقابلش رو فنجونش تند که نشست میز وپشت بود باتلفن صحبت مشغول اومد وقتی

 !بود جذاب وچقدر
 !واقعا چی یعنی بودن جذاب فهمید می میدید رو رایان اگرمبینا
 که فهمید میشد کرد می صحبت انگلیسی وچون بود باتلفنش صحبت مشغول همش خورد می صبحونه که درمدتی

 .نیست ایرانی مخاطبش
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 ظرفاروهم وتند شدم میز کردن جمع مشغول بیخیال منم میزد وحرف بود نشسته هنوز اش صبحونه ازاتمام پس
 نگاهش باترس منکه وروبه میز روی کوبیدش ومحکم شد تموم تلفنش لحظه همون که بود نمونده کاری,شستم

 :گفت کردم می
 !نمک می ات خفه خودم وگرنه بذاری نره یادت رو چیزی باش مواظب,ببند رو چمدونم باال برو-

 به قدم که باربود اولین واین رفتم باال طبقه سمت به وغرغرکنان شدم رد ازکنارش خودخواهیش همه ازاین باحیرت
 تموم,لرزید ودلم بست لحظاتی برای رو چشمام عطرش بوی اول ی ودرمرحله کردم باز رو در...گذاشتم می اتاقش

 نشست محوی ولبخند گذشت ام بسته چشمای جلوی از پرده مثل بود افتاده اتفاق ودیدنش اولم ازروز که اتفاقاتی
 .لبام روی

 ست که شد کشیده تختش سمت به نگاهم,گذاشتم اتاقش های پارکت روی رو وقدمم اومدم خودم به سختی به
 داشت ای سورمه_سفید ست واتاق بود شده گذاشته بزرگی کمد درکنارش,بود خوشکل وخیلی داشت دونفره
 به بود بزرگی ی پنجره اتاق دیگه درطرف, بود وتمیز مرتب وخیلی بود شده کشیده گل شکل جاهاش از وبعضی
 هم ومیزی بود شده جاساز دیوار توی هم شکل مستطیل قدی ی وآینه بود پیدا خوبی به ازش وشهر  بیرون سمت

 نمی اسمشم حتی رو خیلیاش که مردونه ووسایل وشونه واسپری ادکلن واقسام ازانواع پربود که قرارداشت کنارش
 !دونستم

 ...!مشکی رنگ بودبه بزرگ ونسبتا کشیدم بیرون تختش زیر از رو چمدونش
 به بدونم که نبستم رو مرد یه چمدون تااالن منکه اخه بذارم براش چی که موندم بااسترس وواقعا کردم باز رو درش

 .پیچید بدنم توی خفیفی لرز افتادم که اش یادجمله وبه نیازداره چیزایی چه
 بیای امروز نیست الزم شرکت میرم دارم من چمدون توی بذار برام رو نوشته این توی که بگیروهرچیزی رو این-

 بستی که رو چمدونم توام کنیم می حرکت فردا%۹0 احتمال به مسافرت برای حاضرشن باید کردم مرخص هم بقیه
 !شدی؟ متوجه برگردم تا کنی می درست ناهار

 :کرد زمزمه که دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم تندتند
 !خوبه-

 بستن به کردم شروع,کشیدم عمیقی نفس راحت وباخیال کردم نگاه دستم توی لیست به باخوشحالی,رفت وبعد
 رو چیزا خیلی قراره که بودم مطمئن چون بذارم براش خودم نبودم مجبور که کردم شکر بار وخداروهزار چمدونش

 !رو من کنه خفه بگیره خودش قول به واونوقت ببرم ازیاد
 وحاال بودم چمدون یه بستن مشغول که بود یکساعت ودقیق کردم چک بار چندین رو لیست جزئیات تموم

 .حاضربود
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 ؟!اخه ناهارش واسه کنم درست چی حاال,اومدم بیرون ازاتاقش و گذاشتمش دیوار وکنار بستم رو زیپش
 :غریدم وباحرص شدم آشپزخونه وارد

 !بدی؟ سفارش خودت برای ازبیرون مردی می حاال-
 ودوتا نبود کافی یخچال یه که نحوی به حتی بود چیز همه خدایی,کردم نگاه رو وداخلش رفتم یخچال سمت به

 کنه وخیال نیاد خوشش که کنم درست غذایی نکنه که بود ازاین من نگرانی ولی داشت وجود اش اشپزخونه داخل
 همچنان نگرانیم اما فکرکردم فقط ساعت ونیم نشستم صندلی روی متشنج اعصابی با...کردم درست اینو عمد از

 !کردم پرت گوشیم سمت به رو وخودم زدم بشکنی وباخوشحالی افتادم چیتراخانم یاد به ناگهان که داشت ادامه
 :داد جواب خودش خداروشکر که گرفتم رو ویال شماره

 !خوبید؟ چیتراخانم سالم-
 خوبن؟ ولطیفه توخوبی؟مادربزرگ خوبم دخترگلم سالم-
 .بخوام کمک تاازتون زدم زنگ راستش خوبن اونام خوبم من-
 دخترم؟ شده چیزی-
 رو چمدونشون خونه توی وبمونم نرم شرکت که گفتن وبهم بودن عصبی خان رایان که شد چی نمیدونم امروز-

 فکرکردم که ام هرچی میاد خوشش وازچی کنم درست باید چی نمیدونم االن ولی بیاد تا کنم درست وناهارم ببندم
 !بپرسم شما از میتونم که اومد یادم به بعد باشه نداشته دوست که بودم نگران ولی بود نظرم مورد غذا چندین

 :کرد کوتاه ای خنده چیتزاخانم
 درست خوشمزه باید فقط خوره می چیز همه دیگه میاد بدش وقیمه بادمجون از فقط رایان,دخترم کردی خوب-

 !ها کنی
 :زدم لبخند باخوشحالی

 .کردید بهم بزرگی کمک واقعا چیتراخانم ممنونم-
 .باشی موفق عزیزم کنم می خواهش-
 ندارید؟ کاری مرسی-
 .خدانگهدارت نه-

 ازتنم رو مانتوم همین وبرای کنم درست بامرغ پلو زرشک گرفتم وتصمیم انداختم کیفم توی تند رو گوشیم
 .وطالیی مشکی رنگ به بود نمایان وبازوهام بود کوتاه آستینش که بود تنم خوشکل تاپ یه  زیرش,درآوردم
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 وقتی,میکردم زمزمه رو آهنگی باخودم هم حال ودرهمون شدم وسایل کردن وآماده کردن درست مشغول وفرز تند
 محکم رو ونفسم شدم ولو صندلی روی باخستگی ومن زد ضربه ظهر(۱:۳0)روی پاندولی ساعت شد تموم کارام
 : بیرون کردم فوت

 !شد تموم که خداروشکر-
 که چیدم رو میز,کردم مرتب سرم روی هم رو وشالم کردم تنم رو ومانتوم بلندشدم جا از کردم استراحت که کمی

 که باشم نکرده خراب رو چیزی خواستم ازخدا بااسترس ومن میداد ازاومدنش نشون قفل توی کلید چرخیدن صدای
 .ندم دستش بهونه
 اینکه مثل بعد ولی جاخورد کمی اول بودم ایستاده سالن وسط منکه بادیدن,بود درهم شدت به واخماش شد وارد

 .داد جواب واونم کردم تندسالم که اومد جلو باشه اومده یادش چیزی
 باال سمت به که ودرحالی پوشوند رو اش چهره روی اخم همون بازهم ولی زد برق ای لحظه چشماش میز بادیدن
 :گفت میرفت

 !خورم نمی نوشابه دلستربیار من برای-
 مثل که خوشکلی لیوان همراه به,درآوردم رو دلستر بطری یخچال واز شدم آشپزخونه وارد وبارفتنش گفتم چشمی

 :گفت وروبهم نشست اومد که سرمیز بردم موند می جام
 !سرمیز وبشین بیاد بشقاب خودتم برای-

 :تندگفتم وبعد کردم نگاهش چندلحظه باتعجب
 .باشید شماراحت خورم می خونه میرم من ممنونم نه-

 سمتم به کرد می فوران ازشون عصبانیت که باچشمایی,بلندشدم وازجاش بشقاب توی کرد رها رومحکم قاشقش
 آخم که گرفت دستش توی محکم رو وبازوم رسید بهم زودتر ولی برداشتم عقب سمت به قدمی ترس با که اومد

 .شد بسته درد از وچشمام بلندشد
 :شنیدم اش کلیدشده دندونای ازبین رو عصبیش صدای

 !یانه؟ گفتم...نزن حرف من حرف روی گفتم بهت بار هزار-
 داشت ازبس شکوند می رو دستم وگرنه بزنم وحرف کنم باز دهن کردم وسعی انداخت بدنم توی رعشه فریادش

 :میاورد فشار بهم
 !باشه باشه-
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 کرد نگاهم ومنتظر نشست میز پشت برگشت که دیدم,کردم باز رو وچشمام گزیدم رو لبم که کرد ول رو دستم
 می ام خفه داشت که وبابغضی سرمیز نشستم برگشتم,برداشتم وقاشق وچنگال بشقاب ویه آشپزخونه برگشتم,

 !خوردم می زهر داشتم انگار اما خودم برای گذاشتم مرغم از کوچولو تیکه ویه کشیدم برنج کردکمی
 ریخته لیوان توی که رو ام نوشابه خواستم وتا پرید گلوم توی غذا, زد نمی حرفی اونم پایین بودم انداخته رو سرم
 !...شد نمی بدترازاین وضع یعنی مانتوم روی شد خالی وتمومش دلسترخورد ی شیشه به دستم بردارم بودم

 !چلفتیام وپا دست همه ازاین خورد بهم وحالم افتاد راه ام گونه روی لعنتیم اشکای
 !میزوویالش به گندزدی ببین لیانا اس خونده ات فاتحه گفتم باخودم اسیرشد دستش توسط که بازوم

 های وباچشم کردم مهار رو هقم هق سختی به که بلندکرد رو سرم,گذاشت ام چونه زیر رو ودستش کرد جابلندم از
 که میدونم خوب اینو ولی ازصورتش نبود مشخص هیچی ویعنی ندیدم عصبانیتی اما توچشماش زدم زل اشکیم

 !نبود وعصبانیت ازخشم خبری قبل لحظات مثل
 !خیسه دربیار رو مانتوت-
 اعتراض تاخواستم ولی میدید وضع بااین رو من نباید واون نبود پوشیده زیاد تاپم چون میاوردم درش نباید نه نه

 بین بودم مونده وحاال بود شده عصبی چجوری ناهار نخوردن برای بااعتراضم که افتادم پیش چندلحظه یاد کنم
 ...!بکنم غلطی چه باید دونستم نمی واقعا که سختی دوراهی

 !باتونیستم؟ مگه-
 کنم نگاهش اینکه بدون کردنش وپاک صورتم ازشستن وپس شدم آشپزخونه وارد و کشیدم عقب رو خودم ناچار به

 :گفتم
 خونمون؟ برسونی منو میشه-
 !نه-

 :ایستادم روش وروبه جلورفتم...دیوار به بکوبم رو سرم خواست می دلم وای
 !برم تاخودم بذار بری یااگرنمی خونه ببرم,رو وضعم که میبینی-
 .کنیم درست رو هامون برنامه وباید پروازه فردا کارداریم-
 االن؟ چیکارکنم من پس-
 .بیار درش شده خیس که رو مانتوت که گفتم-

 شلوارم که آوردم وشانس بمونه تنم تو بذارم که نمیشد وواقعا بود شده خیس فجیعی طرز به مانتومم,نبود ای چاره
 !واویال وگرنه بود نشده خیس
 !واقعا پیشونیم رو بود نشسته عرق خجالت شدت واز کردم باز رو مانتوم زیپ
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 شده مات وهردو بود چشمام به نگاهش فقط واوهم چشماش توی خورد گره نگاهم لحظه یه درآوردم که رو مانتوم
 افتاد؟ امروز که بود اتفاقی چه دیگه این من خدای!...بودیم

 :رفتم میز سمت وبه گرفتم رو نگاهم سختی به
 !میشه دیرم من چون کنیم شروع رو کارا تابعدش بخورید رو ناهارتون بیاید-

 بلندمی رو سرم وهردفعه کردم تموم رو غذام بقیه آروم منم که شد خوردن مشغول میزو پشت نشست حرف بدون
 واقعا ولی بود عجیب خیلی برام این,کرد نمی من سمت به نگاهی وکوچکترین بود غذاش بشقاب به نگاهش کردم

 .کردم می راحتی واحساس بودم خوشحال هم
 :گفت ناهار ازاتمام پس

 !منتظرتم کارم تواتاق-
 ظرفا ازشستن بعد,بشه خشک تازود کردم وپهنش شستم هم رو ومانتوم کردم جمع میزو تند,شد دور ازم وسپس
 بود نشسته میز پشت, شدم داخل,بیا گفت که زدم در به ای وتقه رفتم کارش اتاق سمت وبه کردم جمع رو وسایلم

 .ونشستم بهش رسوندم رو خودم ومنم کرد اشاره صندلی به کنه نگاهم اینکه بدون که بود صندلی یه وکنارش
 :گفت اتمامش بعداز که کردم می یادداشت ومن خوند می رو ها برنامه تندتند

 !کن درست قهوه برام-
 .بلندشدم وازجا کردم اطاعت
 میز روی بود گذاشته رو سرش که پیشش بازبرگشتم,کردم درست ودوتافنجون رسوندم آشپزخونه به رو خودم

 .اس خسته بود ومشخص
 .خان رایان-

 از اثری تونگاهش ولی کشیدم خجالت واقعی معنای به...موهام تا پاهام از اینبار...کرد نگاه وبهم بلندکرد رو سرش
 !کردم نمی درک رو معنیش که کرد می نگاه جوری ویه نبود وشهوت لذت
 :خوردم جا شدت به وباسوالش کرد می نگاهم, رومیز گذاشتم رو وسینی نشستم صندلی همون روی

 !موهات؟ به نزدی رو شامپو اون دیگه چرا-
 :دادم جواب سختی وبه کردم نگاهش ومات هنگ

 !همینجوری-
 :کرد نزدیک رو سرش کمی

 !فهمیدی؟...بزن اونو ازفردا-
 بود؟ شده اش شیفته اینهمه که بود چی شامپو اون مگه این؟اصال گفت می داشت چی من خدای
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 !بخوام؟؟؟ نظر ازشما خصوصیمم ووسایل شامپو برای باید-
 :کرد زمزمه تمام وباپررویی نگریست صورتم توی چندلحظه

 .آره-
 ومشغول برداشت رو فنجونش که لبخندش این واسه رفت ضعف دلم وواقعا زد لبخندمحوی که کردم جمع رو لبام

 :گفت حال درهمون,شد خوردن
 باید...من ویالی میای عصر۴ ساعت راس فردا حاضربشی داری فرصت عصر فردا تا تون خونه رفتی که امشب-

 !فرودگاه بریم
 .چشم بله-
 .بذاری درجریان اتو خانواده بهتره ایران نیستیم هفته یک مدت به-
 .بله-

 : بلندشد ازجاش که خوردم رو ام قهوه ومنم گذاشت سینی توی رو فنجون
 !بری میتونی-

 :کردم زمزمه وباخودم کردم آزاد رو ام شده حبس نفس شد خارج که ازاتاق
 !مغروره خیلی که واقعا...ها کنه کنترل رو خودش میتونه خوب چه-

 زنگ آژانس وبه وپوشیدمش کردم خشک کامال اتو با داشت نم هنوز که رو مانتوم خونه لوازم کردن مرتب از پس
 ماشین تا منتظرموندم وکمی شدم خارج ازویال کنم خداحافظی ازش اینکه وبدون برداشتم رو وسایالم,زدم

 !دادم آدرس راه وبین کرد حرکت که شدم تندسوارش,رسید
 واین میشد دیده خوبی به غم هردوشون ی چهره روی ولی بودن منتظرم ومادربزرگ لطیفه آپارتمان به بارسیدن

 :پرسیدم وبادلهره بود کرده نگرانم
 کنید؟ می نگاهم شده؟چرااینجوری چی-

 :کرد بغلم بابغض لطیفه
 !خواهری؟ نبینم تورو هفته یک چطوری من آخه-

 لطیفه ـمر*کــ دور کردم حلقه رو دستام,بودم برده ازیاد کل به اصال ومن فرداس مسافرت منظورش شدم متوجه
 دلشون بخوان نداشتن رو کسی که من جز چون,داشتن حق وواقعا نگریستم مادربزرگ ناراحت ی چهره به وباغصه

 !بهش کنن خوش رو
 .دیگه اس هفته یک فقط-

 :زد لبخند سختی به مادربزرگ
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 .گذره می دخترم آره-
 بودم کرده گیر بکنم؟منم تونستم چیکارمی وواقعا ناراحتن خیلی که بودم مطمئن من ولی گرفت فاصله ازم لطیفه

 !وسط این
 گرفته واقعا ودلم باشم پیششون یکم آخری شب تااین اومدم بیرون راحتیم لباسای پوشیدن از وپس رفتم اتاقم به

 .ذاشتم می تنهاشون باید بودازاینکه
 :گذاشتم لطیفه دست روی رو دستم,خوند می نماز داشت هم ومادربزرگ نشستم لطیفه کنار

 !ماجد؟ از خبر چه-
 گفت می چون کنه ناممون ثبت نشده موفق هنوز انگار ولی کنه خبرم ها کالس برای قراربود,ازش ندارم خبری-

 .کنی شرکت کالساش توی تابتونی باشی تونوبت کلی وباید ایه حرفه خیلی استادش
 .دیگه میشه سرگرمی یه توام وبرای بگیره میتونه که انشااهلل-
 .خداکنه-

 :گفتم که برخاست جاش از چایی کردن درست برای لطیفه مادربزرگ بااومدن
 .کنم تهیه تا بگید بهم هست کم اگر چیزی مادربزرگ-

 :زد لبخند بهم,میز روی وگذاشت سید*ـو*بــ رو سفیدش تسبیح
 .نیست نگرانی وجای خوبه چیز همه عزیزم نه-
 !ناراحتی؟ رفتنم برای-
 باشیم قدرشناستم هنوز ماباید کشی می زحمت ما آسایش برای توداری,کنیم تحمل باید باشیم ناراحتم عزیزم-

 قدردان خیلی باید هنوزم شدی کارنمی این وارد که نبودی مجبور اگر وتوام هستم چیز همه ی متوجه خودم منکه
 باخودخواهی ما پس کنه رو اون به رو این از رو وزندگیمون بشی شرکت این وارد شد باعث که باشیم چیتراخانم
 .بگیریم رو پیشرفتت جلوی نمیتونیم

 .پیشتون میام وباز میشه تموم هفته یک این زود انشااهلل,ازتون ممنونم واقعا-
 .زندگی روزای بهترین حتی چیز همه میگذره عزیزم بله-
 !مادربزرگ؟ داره وجود بهترینم مگه-
 .نیست سختی که هم همیشه دخترم آره-
 بوده؟ روزی چه شما عمر توی روز بهترین مثال-

 آهی که مادربزرگ به زدیم زل ومشتاق نشست کنارم که برداشتم لبخند با ومن جلوم گرفت رو چایی سینی لطیفه
 :کشید
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 که نمیدونید نکردید تجربه شما چون بودم خوشحال واقعی معنای به روز اون,کردم ازدواج پدربزرگتون با که روزی-
 حدی به وحتی ترینی خوشبخت کنی می حس لحظه اون توی چقدر کنی ازدواج داری دوستش که باکسی وقتی

 به روز یک اگر اما بیاد مسخره جمله این نظرتون به شاید االن,بزنم چشم رو خودم خودم نکنه میگی خودت به که
 که ببندی ازدواج پیمان عمر یک برای کسی با شیرینیه حس چه واقعا که کنید یاد منو موقع اون رسیدید من حرف

 !میخوادت واونم داری دوستش
 :پرسید کنجکاوی با لطیفه

 !شدی؟ آشنا چطوری باپدربزرگ-
 :زد قشنگی لبخند مادربزرگ

 حرف باهم تنها بخوایم که کردیم می جرئت ماها حتی نه بود موبایل نه,جان لطیفه نبود االن مثل ها زمان اون-
 وپدرمم کارداشت مادرم که روز یک کرد کارمی اونجا چون شدیم اشنا نانوایی مغازه توی باهم وپدربزرگت من,بزنیم
 وزود نانوایی برم که دادن اجازه من به اجبار روی واز ناچار به بره نون خرید برای نمیتونست,بود گرفتار روز اون

 انجام برای که دادن اجازه باالخره که داشتم شوق اونروز برم نمیذاشتن بیرون ازخونه زیاد چون واقعا ومنم برگردم
 سرم رو وچادرم رسیدم خودم به کمی مادرم چشم از دور به,باخوشحالی همینم وبرای بشم خارج ازخونه کاری یه

 می ولذت داشتم دخترونه افکار خودم برای وکلی بودم ساله۲0دختر یه هنوز زمان اون,بیرون ازخونه ورفتم کردم
 چشمای به چشمم اول نگاه همون توی نانوایی رسیدم وقتی,بیرون بیام ازخونه دادن اجازه بهم اینکه از بردم

 عاشق که کردم می حس واقعی معنای به اونروز اما نداشتم اعتقاد اول درنگاه عشق به روز وتااون افتاد پدربزرگتون
 رفت ازاونروز,داشتم واحساس بودم دختر یه ومنم کرد می جذبم که بود وجودش توی چی ونمیدونم شدم مرد این

 تا دیدنم خاطر به پدربزرگتون ببینیم رو هم تاچندروز تونستیم نمی که گاهی وحتی شد شروع یواشکیمون وآمدای
 که مدت بعدازچند...رو من ببینه وبتونه بوم پشت رو برم ای بهانه به که صبح تا وایمیستاد خونمون جلوی صبح

 بودم خوشحال واقعی معنای به روزا اون رسم می آرزوم بزرگترین به دارم که نمیشد باورم اصال خاستگاریم اومدن
 که فهمیدم می تازه,کردیم ازدواج باهم مدت یه از وبعد ذاشتن نمی کم برام بودم امم خانواده فرزند تک وچون

 وهیچ بود خوب هرلحاظ از برام چون نداشتم ای گالیه پدربزرگتون از هم وقت وهیچ داره وجود هم خوشبختی
 .زندگیم توی کنم حس کمبودی که نبود وقت

 به بود برگشته انگار هم ومادربزرگ فکربود توی لطیفه...حالش به خوردم غبطه واقعا ومن کرد سکوت مادربزرگ
 .کرد می خودنمایی لبش روی محوی لبخند چون گذشته
 لطیفه ولی بشینم بیشتر خواستم می,بزنم بهم رو ودلنشینمون نفره سه جمع این نمیومد دلم واقعا ولی بودم خسته

 :گفت مادربزرگ وروبه بلندشد ازجا
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 .بخیر شبتون...میاد خوابم خیلی بخوابم دیگه میرم من-
 :گفت روبهم مادربزرگ رفتنش از وپس سیدم*ـو*بــ رو اش گونه

 شرکت؟ میری فردا-
 !مسافرت برای رو خودمون کنیم حاضر بتونیم تا دادن مرخصی بهمون نه-
 !داری کار کلی فردا چون کن استراحت برو االن پس بسیارخب-
 .چشم-
 ودر اتاقم به و خودم ومن زد لبخند بهم همیشگیش بامحبت که سیدم*ـو*بــ رو مادربزرگ ودست برخاستم جا از

 .باال کشیدم زیرگردنم تا رو وپتوم شدم ولو,رسوندم تختم به آخر
 ومکافاته سختیه همش زندگی که کرده فکرمی وقتی,واقعا بود چشیده رو خوب روزای لذت خوب چه مادربزرگ
 که بخشه لذت واقعا داره وجود ام خوشی که فهمونده وبهش تابیده شباش تاریکی توی روزنه یه مثل پدربزرگ

 بتونه اون,کنی صحبت وباهاش باشیش داشته بتونی بخوای که وتوهروقت باشه گاهت تکیه وجودش باتموم یکی
 از اسمت شنیدن فقط که داری رو یکی بدونی گرفته دنیا ی ازهمه دلت وقتی که خوبیه حس, کنه آرومت باحرفاش

 با اینا تموم,بگیره رو جاش داشتن گاه تکیه وحس امنیت وحس وبره بکشه پر دلت از غما میشه باعث زبونش
 تکیه تنها نه ها زن یا مردها از بعضی چون نشه ممکنه هم مواقع بعضی ولی بشه داده بهت ممکنه کردن ازدواج

 مادربزرگ البته...کنن می تباه رو اش وآینده کشن می گند به هم رو دیگه نفر یک عادی زندگی بلکه نیستن گاه
 می برامون مادربزرگ وگرنه نبوده مانع زیاد رسیدنشون وبهم عشقشون راه توی انگار ولی بوده شده هم عاشق
 از,بزرگه خیلی شانس یه واینم کردن ازدواج باهم شدن زجرکُش وبدون دردسر بی که حالشون به خوش واقعا,گفت

 مدام یانه رسی می عاشقشی که کسی به ندونی وقتی چون بزرگه خیلی ریسک یه شدن عاشق واقعا نظرمنکه
 چندین شاید ولی بشی عاشق لحظه تویه ارزه نمی من نظر به!...بکشی وانتظار باشی داشته دلهره بترسی مجبوری

 چیه؟وجود عشق اومد؟اصال می بااختیار عشق واقعا آیا اما بدی پس رو لحظه یک این وتاوان بکشی زجر سال
 سخته خیلی!پررنگه؟ وشهوت ـوس*هـ ی واژه عشق جای به گاهی وشایدهم زودگذره ها حس این تموم داره؟یا
 !اس غریبه فرد ویه نداری ازش شناختی هیچ که کسی به کنی اعتماد بخوای

 ...!برد خوابم کی نشدم متوجه واقعا که داشتم ذهنی درگیری اونقدری چرخید می ذهنم توی مدام افکار این
*** 
 مادربزرگ از وخبری بود رفته ولطیفه بود صبح نه ساعت,شدم آشپزخونه وارد باانرژی دوش یه گرفتن از پس صبح

 .نبود هم
 :کردم وزمزمه زدم لبخندی وبالذت خوردم ته تا رو شیرم ولیوان نشستم میز پشت
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 کنم می تصور رویا یک مثل را بودنت)-
 کنم می تصور را چشمت که خواهم می عذر

 
 !؟ چرا گنجد نمی سر در تو زیبایی فکر

 کنم می تصور اما...  اش سختی تمام با
 

 کنی می وا من روی تا کمی را هایت چشم
 کنم می تصور دریا ساحل در را خویش

 
 تو موی موج روی بادبانم بی قایقِ
 کنم می تصور دنیا آخر را مکان این
 

 شدم پروانه ، روز هر ات پیله درون من
 کنم می تصور اینجا را تو ش*و*غــ*آ بسکه

 
 تو دست لمس هنگام کنم می شعرخوانی

 کنم می تصور نابینا تو پیش را خویش
 

 آدمم من ولی ،"هایت لب" ست ممنوعه سیب
 ...(!کنم می تصور ها آن روی بر را لبم پس
 وجود باتموم رو تازه وهوای کردم باز رو پنجره,برگشتم اتاقم وبه خوردم رو ام صبحونه,بود دلنشینی شعر واقعا

 دومدل واسپری وادکلن دادم قرار چمدون توی رو لباسام دارترین ومارک بهترین...رفتم چمدونم سمت وبه بلعیدم
 .بشه الزمم ممکنه کردم حس که ای دیگه چیزای و آرایش ولوازم کفش همراه به برداشتم

 
 درست ومشغول رفتم آشپزخونه به آسوده باخیال,گذاشتم تختم وروی بستم رو زیپش شد تکمیل چمدونم بعدازاینکه

 .بودم کرده ـوس*هـ خیلی چون شدم ساالد با پلو عدس کردن
 .دخترم سالم-
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 :کردم نگاه مادربزرگ وبه بلندکردم ساالد ظرف روی از رو سرم
 بودی؟ کجا,مادربزرگ سالم-
 گفتم منم کنن حاضر رو لوازمش باید کنن درست نذری آش میخوان چون بهشون کمک برای مسجد بودم رفته-

 .کمکشون یکم برم داره ثواب
 :دادم تکون رو سرم عمیقی لبخند با
 .مادربزرگ دعا التماس کردی خوبی کارخیلی-

 :بلندگفت رفت می اتاقشون به که درحالی مادربزرگ
 .که نمیخوام چیزی جزاین خیریتون به وعاقبت اس توولطیفه برای همیشه من دعای واهلل عزیزم-
 .ازت ممنونم-

 قهوه وهرموقع داره عادت چایی به هنوزه که هنوزم مادربزرگ,کردم درست وچایی گذاشتم یخچال توی رو ساالد
 !نمیشه چایی مثل هیچی میگه بندش پشت ولی داره برمی بهش کنیم می تعارف

 تنت توی انگاری واصال میده مزه خیلی چایی با خرما که الحق,کنارش گذاشتم هم خرما وظرف ریختم فنجون دوتا
 !کنن می تزریق انرژی باخوردنش

 :وبلندگفتم نشستم تکی مبل روی
 .چایی بیاید مادربزرگ-

 :زد ولبخند نشست وجلوم اومد مادربزرگ بعد دقایقی
 !دخترم بخورم رو عروسیت چایی انشااهلل رنگی خوش چایی چه به به-

 :وگفت زد بهم چشمکی مادربزرگ که زدم لبخند باخجالت
 !تو؟ بلدی خجالتم-

 :گفتم بااعتراض
 !مادربزرگ عه-

 :پرسید و خورد ته تا رو چاییش,خندید
 ناهار؟ برای کردی درست چی-
 .ساالد با پلو عدس-
 .بودیم نخورده بود وقت خیلی عزیزم نکنه درد دستت-
 .نداره قابل کنم می خواهش-
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 رو میز وبعدازاون برگشت لطیفه که تاموقعی شدم تلویزیون تماشای مشغول ومنم برگشت اتاقشون به مادربزرگ
 .چیدم

 بردم می لذت ها خنده ازاین واقعا ومن دنخندی می بلندبلند هردوشون من باشوخیای که خوردیم ناهار درکنارهم
 !وبس بود دونفر این حضور داشتم نامرد دنیای این توی که دلخوشی تنها چون
 به رو وخودم کردم تشکر ازخداخواسته ومنم گرفت عهده به رو ومیز ظرفا کردن وجمع شستن لطیفه ناهار از بعد

 وبعد شدم اتاقم کردن تمیز مشغول کمی همین واسه بخوابم بخوام که نمیشد ووقت بود(۲:۳0) ساعت,رسوندم اتاقم
 :زدم زنگ مبینا به ازاون

 .مبیناجون سالم-
 خوبی؟ عزیزم سالم-
 توچی؟ خوبم-
 !کردی؟ ازمن یادی شده چی خوبم منم-
 !کنی می درکم منو تو که میدونم اینم ولی میدونم معرفتم بی-
 .شم می دلخورم ولی کنم می که درکت-
 خوبه؟ کنم جبران میدم قول باشه جان ای-
 !قبول باشه اوم-
 !آمریکا میریم داریم شرکتمون طرف از هفته یک مدت به چون ازت کنم خداحافظی که زدم زنگ خب-
 !چرا؟ آخه زیاد چه وای-
 بخدا ولی ناراحتن کلی هم ولطیفه مادربزرگ, مجبورم ندارم ای چاره داره رو خودش سختیای دیگه کاره عزیزم-

 .بدم انجام بخوام که برنمیاد ازدستم کاری من
 .باش خیلی خودت مواظب باشه,عزیزم فهمم می-
 !نداری؟ کاری,همینجور توام حتما-
 .ها نکنی فراموش رو من باش درتماس باهام رفتی که اونجام,بده خبر بهم حتما برگشتی نه-
 .برم قربونت,اصال نه نه-
 .خدانگهدارت عزیزدلمی-

 .بشم حاضر تا رفتم کمدم سمت وبه تخت روی گذاشتم رو گوشی
 .نبود ای چاره اما ام خانواده از جدایی بود سخت خیلی برام
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 رو وخوشگلی کوتاه لی ومانتوی کردم تنم پوشیدم می بود بار اولین وبرای بود پام جذب که رو روشنم ابی لی شلوار
 حاال,کردم تن مشکی وکفش روشن ابی روسری همراه به هم رو خورد می نازی زنجیرطالیی ـمرش*دورکــ که

 !کننده جذب خیلی ولی مات اکثرمواقع مثل وآرایشمم بود کامل تیپم
 .پیچید اتاق کل تو بوش که زدم لباسام وبه کردم انتخاب رو یکیشون,کردم امتحان رو اسپریا
 :زدم لبخند که کشید عمیقی ونفس شد داخل لطیفه

 !بوش؟ چطوره,دادم تغییر ایندفعه-
 :ایستاد روم روبه لطیفه

 !شد؟ تموم قبلی,خوب خیلی-
 .کردم انتخاب رو این باز انداختمش شد تموم بله-
 .اس معرکه چیتراخانم ی سلیقه خدایی خوشبوان همشون البته-
 لطیفه؟-
 جانم؟-
 افتاد؟ اتفاقی چه دیروز میدونی-

 :کشید خوشگلش لبای وروی برداشت رو لبم رژ لطیفه
 !شد؟ چی-
 بوش کلی همونکه نکردم استفاده بیشترازش تااالن بار یک که همون,کنم استفاده شامپو ازاون گفت بهم رایان-

 !بود محرک
 :کرد می نگاه بهم تعجب از بود شده گرد که چشمایی با لطیفه

 خب؟-
 !همین دیگه هیچی-
 !موهات؟ به زدی امروز تو بعد-

 :برچیدم رو لبام
 !نچ-
 چرا؟-
 !کنار وگذاشتمش کردم لج بازم ولی شامپو سمت رفت دستم هی بگیره تصمیم برام تونه می کنه فکر نخواستم-

 :خندید لطیفه
 !کن زندگی راحت عمر یه بزن رو مخش بابا,تومخت خاک-
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 !جداییم ی دوفرقه از کال خوریم نمی اینا رایان به ما چون بیفته اتفاقی همچین خواد نمی دلم اصال من نه نه-
 نکنه ایجاد ومزاحمت نباشه وپا دست توی زیاد وهم باشه باکالس هم تا برداشتم رو کوچولوم مشکی دستی کیف
 :کرد نگاهم متفکر لطیفه که داخلش گذاشتم رو گوشیم,برام

 بزن؟ شامپو ازاون گفته ازاینکه بوده چی منظورش نظرت به-
 شه؟ نمی,بندازه یادکسی رو اون شامپو این بوی ممکنه من نظر به-
 !بوده؟یاهست؟ کسی عاشق رایان یعنی پس,ممکنه خب آره-
 میدیدمش شرکت وتوی پارتی توی من یاالاقل دونستن می شرکت اعضای البد که بود کسی عاشق اگر,فکرنکنم-

 .نیست خبری ولی
 .اس کننده گیج واهلل-
 دیگه؟ نداری کاری برم فعال من خواهری خب...اوهوم-

 :رفت فرو شم*و*غــ*آ توی لطیفه
 .برگرد زود میشه تنگ برات خیلی دلم-
 .دارم دوستت,چشم-
 .لیانا دارم دوستت منم-
 تند لطیفه که زدم گرمی لبخند,بود برداشته رو آپارتمان کل وبوش بود کرده اسپنددود مادربزرگ,شدیم خارج اتاق از
 :گفت وبااعتراض گذاشت باز هم رو بالکن ودر کرد وبازشون رفت ها پنجره سمت به
 .ها کردی مون خفه مادربزرگ-

 :رفت لطیفه به ای غره وچشم اومد بیرون اشپزخونه از مادربزرگ
 .دیگه بدیه؟اسپنده بوی مگه دختر واه-

 :رفتم جلو
 باهام؟ نداری کاری میرم دارم من,مادربزرگ دردنکنه دستت-

 :گرفتیم ش*و*غــ*درآ رو همدیگه
 .ها نگرانتم من باش خودت مراقب خیلی توروخدا-
 .میزنم زنگ بهتون هرروز,چشم-
 .وپناهت پشت خدا دخترم برو-

 رایان ویالی به رو خودم اژانس با,کردم ترکشون بغض وبا کردیم روبوسی وبالطیفه سیدم*ـو*بــ رو دستش
 !عصربود۴ساعت ودقیق رسوندم
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 خوبی به ها درخت برگ ورویش ها گل زدن ازجوونه میشد رو نو سال وبوی بود نزدیک بهار,کشیدم عمیقی نفس
 .کرد می زنده درونمون رو زندگی به امید شایدهم یا میداد آدم به عجیبی حال یه وواقعا کرد حس
 ونگاهم شدیم سینه به سینه رایان وبا شد باز در بچرخونمش تاخواستم ولی کردم فرو قفل توی رو وکلید رفتم جلو
 وبه گرفت ازم رو نگاهش که لرزید می دستام,بودم شده دستپاچه یهویی دیدار وازاین نگاهش توی شد قفل

 :نگریست چمدونم
 !رسیدی موقع به,آفرین-
 :برداشتم عقب به وچندقدم اومدم خودم به
 .مرسی...سالم-

 باالی کامل رو موهام,فرستاد اسی ام واس درآورد رو گوشیش,گذاشت من وجلوی خودش دنبال کشید رو چمدونش
 کردم می هم اخم هرموقع که کنه پیدا قشنگی وحالت بشه کشیده ابروهام شد می باعث واین بودم کرده جمع سرم

 .شد می ناز خیلی
 رایان بادیدن که شدم خیابون درکنار ماشینی متوجه و رفتم سرش پشت منم که افتاد وراه برداشت رو چمدونش

 :کرد زمزمه ورایان زد چراغ
 !بیا-

 !نازبود خیلی,مشکی سانتافه,شدیم نزدیک ماشین اون به وباهم رفتم دنبالش تند
 کنم وفکر داشت اخم سایه اما کردن احوالپرسی رایان وبا شدن پیاده سایه همراه به وبهزاد شد باز ماشین درعقب

 سایه که کردم وسالم جلورفتم,بود دلخور وبهزاد رایان دست از بودن تغییرداده رو اندازی راه مکان اینکه بابت هنوز
 .نشستن عقب وهرسه کرد باز رو ودرشون پایین اومد هم وراننده دادن رو جوابم گرمی به وبهزاد زیرلبی

 واهلل کنه باز برام رو در کسی نمیومد خوشم واقعا,ونشستم گشودم رو ودر رفتم ماشین جلوی سمت به خودم منم
 ؟!اخه بودم چالق خودم مگه
 !بگیریم؟ رو وخودمون فخربفروشیم همدیگه به چراباید بمیریم قراره آخرش هممون که وقتی چیه کارها این

 بود آورده درد به رو سرم واقعا سایه عطرتند بوی,پایین کشیدم رو شیشه از وکمی بیرون کردم فوت محکم رو نفسم
 .بود کرده عادت شایدم کرد می تحمل چطوری خودش نمیدونم

 :گفت شوخی با سایه روبه بهزاد
 !قهره؟ خانم سایه-

 کنار سایه ازاینکه شدم خوشحال ناخودآگاه,بود نشسته وسایه رایان مابین بهزاد,انداختم عقب به نگاهی نیم ازآینه
 !شدم؟ خوشحال چرا ولی بود ننشسته رایان
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 :زد نیشخندی سایه
 !شدی قهرمی بودن داده باد به رو زحمتت روز چندین اگه توام-

 :گذاشت سایه دست روی رو دستش باخونسردی بهزاد
 .سایه میزنن رو آخر حرف اونام پس بدن پول قراره اونا,نداشتیم تقصیری ما دونی می خودتم-
 .کنیم مخالفت تونستیم می ما ولی-
 !چی؟ کردن می نظر صرف شراکتشون از اونا ما مخالفت بااین اگر خب-

 :بود گرفته رو نگاهش توی دلخوری جای تردید وحاال کرد نگاهش سایه
 .باتوئه حق شاید-

 :زد لبخندی بهزاد
 .خواسته ای دیگه چیز شرکت اون رئیس ولی دادیم می ترجیح رو ترکیه خودمونم ورایان من کن باور-
 !بهزاد مرسی,فهمیدم-

 دیدم که انداختم بود نشسته رایان که سرم پشت به نگاهی ماشین بغل آینه از باکنجکاوی,نیومد صدایی دیگه
 دقیق اینهمه چی به یعنی,افکارشه غرق وکامل ماشین شیشه به گذاشته دستشم و دستش به داده تکیه رو سرش

 !کرد؟ می فکر
 رو چهارچمدون وهر رفت ماشین صندوق سمت به عقب در گشودن از پس وراننده فرودگاه رسیدیم بعد دقایقی
 !باخودش آورده لباس کمد یه حتما,بود بزرگتر تا ماسه از سایه وچمدون گذاشت پایین
 :نشست براندامم لرز سایه باصدای که گرفتم دستم توی رو چمدونم ی دسته

 !لیانا بیار منم چمدون-
 ومن زدن زل وسایه من به درهم هایی بااخم ورایان بهزاد,کشید می زبونه وجودم توی ونفرت هام چشم توی خشم
 بده دستور بهم که داره رو این واوحق رایانم دستیار فقط من که این بایادآوری اما بکنم کارباید چی که بودم مونده

 :گفتم تندی لحن با
 هستم خان دستیاررایان من,سرکارخانوم نیستم نوکرتون ویا شما شخصی راننده ندارید؟من دست خودتون مگه-

 !واطرافیانم شما نه کنم می بگن وهرکارایشون
 :کرد نگاه رایان به غلیظی های بااخم سایه

 !بدن؟ درازی وزبون توهین ی اجازه خودشون به که کنی می پررو حد تااین رو کارمندات تاحاال کی از تو-
 !رفت سمتش وبه کشید پوفی بهزاد که رفت ازما وجلوتر کشوند رو چمدونش حرص با سپس
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 .زیرانداختم به رو وسرم کردم اخم
 !رفتی؟ تند یکمی که کنی نمی خیال-

 .کردم می تندی نباید منم پس خونسردبود,افتاد نگاهش به ونگاهم بلندکردم رو سرم باصداش
 !زیردستشم انگار کنه رفتارمی بامن جوری,بود بد خیلی حرفش-
 !اش درجه ازتوباالتره کاری نظر از سایه درهرحال-

 :بذارم جواب بی نتونستم ولی کردم جمع رو لبام باحرص
 .نیستم که همه نوکر بدم انجام رو شده سپرده بهم که کارایی وباید شمام دستیار من باشه که ام هرچی-

 :کردم زمزمه زیرلب...افتاد راه به حرف وبی گذروند نظر از رو سرتاپام وبعد انداخت هام چشم به عمیقی نگاه
 !خوددرگیر-

 آورد هجوم سمتم به گرم هوای از موجی سالن به شدن وارد با,کنم فروکش رو عصبانیتم کردم وسعی رفتم دنبالش
 !اَه...واهلل رو جا این کردن گرم چقدر,بگیره ام سرفه ای لحظه شد باعث که

 می رد راهم جلوی یکی ومدام شد نمی ولی نکنم گم رو رایان تا چشم بودم کرده رو وجودم تمام ومن بود شلوغ
 ایستاد بود شده ترسم ی متوجه که رایان,بود بد خیلی کردم می گمش اگر واقعا,انداخت می فاصله وبینمون شد

 :کرد نگاهم رسیدم وبعدازاینکه برسم تابهش
 !نکنی گم منو که بترسی مدام نباشی مجبور تا بیا راه کنارمن-
 :گفتم کالفگی با
 .مونم می عقب هی شلوغه ازبس ولی میام دارم-

 :سمتم گرفت و ودستش راستش دست به داد رو چمدونش
 !بده رو دستت-

 !رومیزد؟ حرف این که بود رایان,بست یخ وجودم تموم
 بین گرفت رو آزادم ودست آورد جلو رو دستش خودش کنم می نگاهش دارم وباحیرت کردم هنگ دید وقتی

 ومنم افتاد راه وبه ببینه رو من کشیدن خجالت تا ناایستاد دیگه او ولی گرفت رعشه تنم وتموم اش مردونه انگشتای
 به که شنیدم کنارگوشم رو دخترجوونی صدای,بزنم رو سکته بود نزدیک تعجب از واقعا,شدم کشیده دنبالش

 :گفت دوستش
 !میان بهم چقدر-
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 ای ولی یانه بود شنیده رو جمله این رایان دونم نمی,چیز همه وکال وتعجب خجالت فرط از بود شده خشک لبام
 زیاد ولی بود لباش گوشه کجی لبخند که زدم زل بهش وزیرچشمی گردوندم کمی رو نگاهم,باشه نفهمیده کاش

 !بود؟ فهمیده یعنی من خدای...نبود مشخص
 انگشتاش ازبین رو دستم وآروم کشیدم راحتی نفس وجودم وباتموم شدم شرکت های بچه گروه ی متوجه دور از

 :کرد نگاهم که کشیدم بیرون
 !چیه؟-
 .مرسی,دیگه رسیدیم-

 !نکنن خامی خیال شرکت های بچه تا گرفتم فاصله ازش کمی منم کرد تند رو وقدماش گفت آهانی
 ومردونه جنتلمن خیلی هم وپسرا وببین بیا که بودن رسیده خودشون به جوری دخترا,کردیم احوالپرسی باهمه

 ودخترا کردن روبوسی بارایان پسرا...زدن می حرف وباهم بودن نشسته هم وبهزاد وسایه بودن ایستاده درکنارشون
 :گفت ورایان کردن اکتفا دادن دست به تنها

 !پرواز؟ تا مونده چقدر-
 مهرسا درکنار که خورد دختری به نگاهم,خندیدن دخترا که شد خونده پرواز ی شماره اش جمله بااتمام بالفاصله

 مچ وروی بود غلیظ نسبتا وآرایشش بلندنبود زیاد قدش,داشت درشتی وچشمای بود برنزه وپوستش بود ایستاده
 !داشت فرق باهممون وکال داشت خالکوبی دستش

 :پرسیدم آذر از آروم
 کیه؟ دختره این-

 :گفت وآروم کرد کنترل رو اش خنده سختی به آذر
 !مونه می ها اجنبی خدایی؟مثل بینیش می,اومده ترگل جای-

 :وگفتم گرفتم رو دهنم جلوی باخجالت ومن طرفم شد کشیده همه نگاه...بلند اونم خندیدم
 !شرمنده-

 روی بود نشسته محوی واخم بود روم نگاهش هنوزم که رایان تونگاه شد قفل ونگاهم زدن لبخند همه
 این معنای نفهمیدم رفتارش ازاین باتعجب که پسرا طرف گردوند رو وروش زد پوزخندی دید که رو نگاهم,صورتش
 !بود چی پوزخند

 : آذر
 خندی؟ بلندمی قدر چرااین دختر کوفت-
 .دیگه زنی می حرف جوری این که تقصیرتوئه خب-
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 :وگفتم انداختم دختره به نگاهی باز بعد
 حاال؟ شرکت توی آوردتش کی-
 !اس سایه دخترعموی-

 وآرتا وآرش برداشتم گام دخترا درکنار,سواربشیم باید گفتن که زدم وپوزخندی انداختم باال رو ابروهام باتعجب
 .بپیوندن ما به وبعدش بدن تحویل رو قرارشدچمدونا ودادفر

 ونگران داشتم استرس وواقعا شدم می سوارهواپیما که بود بار اولین برای ومن نشستیم ردیف تویه دخترا ی همه
 .کنم وآبروریزی بدبشه حالم مبادا که بودم
 :گفت کنارگوشم آزیتا که نشست بعدی ردیف وتوی بهزاد وکنار ماننشست ردیف تو ولی سایه

 !نیست بردار دست نکنه یارایان بهزاد قالب رو تاخودش این-
 ببندیم رو ـمربندامون*کــ تا خواست ازمون گویی آمد خوش ضمن هواپیما خلبان,رو اش گفته کردم تائید باخنده

 رو ـمربندم*کــ آروم ومن شد راحت وخیالمون رسیدن هم وآرتا دادفروآرش که شدن پذیرایی مشغول ومهماندارها
 .نفیسه ام دیگه وطرف نشسته آزیتا طرفم دریه,بستم

 وبانگرانی کرد خم رو سرش آتوسا که باال رفت می استرسم بیشتر هرلحظه ومن بود شده پرواز ی اماده هواپیما
 :کرد نگاهم

 !دختر؟ پریده رنگت قدر این چرا-
 :گفتم بااسترس

 .داشته برم هول یکمی شم سوارمی هواپیما باره اولین-
 .ورفت کرد اطاعت اونم که گفت بهش وتندتندچیزایی رفت مهماندار سمت وبه بلندشد ازجا آتوسا
 :خورد گوشم به بهزاد صدای که برگشت سمتمون به آتوسا

 !آتوسا؟ شده چی-
 :گفت بهزاد ودرجواب کرد بودم شده بیحال تقریبا که من به ای اشاره آتوسا

 .نیست مساعد زیاد حالش وانگاری شینه می هواپیما توی باره اولین لیانا-
 ودست نزنم جیغ تا کردم کنترل رو خودم سختی به که کرد پرواز شدیدی نسبتا های باتکون هواپیما لحظه درهمین

 :کرد زمزمه باناراحتی که گرفتم دستم توی محکم رو آزیتا
 !سرده هات دست-

 وآتوسا گرفت سمتم به رو وقرصی قند آب مهماندار که شد حالم وجویای سرم باالی اومد بود شده نگران که بهزاد
 :گفت بهم
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 .شی می خوب بخور قرص همراه به رو قند آب-
 :گفتم ادبهز وروبه بهترشدم یکمی واقعا کردم حس وباخوردنش کردم وتشکر گرفتم مهماندار از تند
 .بهتره حالم بهزاد ممنونم-

 وخیلی کنم عادت فضا به یکمی تا بستم رو هام چشم ومن سرجاش برگشت بود ترشده راحت خیالش که بهزاد
 :گفتم آتوسا به باقدردانی که شد خوب واقعا حالم,اثرکرد بدنم توی زودقرصه

 .آتوسا شد خوب حالم مرسی واقعا-
 :پاشید روم به لبخندگرمی

 شدم می سوارهواپیما که اول دفعه یادمه منم ضدتهوعه قرص خوردی که قرصی این, عزیزم کنم می خواهش-
 .شدم خوب کامل قرص این وباخوردن داد دست بهم حالتی همچین

 .وخوردم کندم پوست پرتقالی,سرجام نشستم وصاف کردم تشکر مجدد
 نمی اما کنه کارمی وچی کجاست رایان بدونم خواست می دلم,بودن کرده شلوغ وحسابی زدن می حرف باهم دخترا

 ودر بودن نشسته ما بعداز ردیف توی پسرا چون,کنه شک بهم کسی بود ممکن چون برگردونم رو سرم تونستم
 .ورایان وبهزاد سایه هم سوم ردیف

 من ی شونه رو بود گذاشته رو وسرش بود خواب که نفیسه, کنم بازی تا آوردم بیرون رو وگوشیم شدم بیخیالش
 .!بره خواب موقعیت تواین تونه می راحتی این به که بود جالب

 به نگاهی,بود شده تاریک هم وهوا رفت سرمی داشت بدجور ام حوصله ولی گذروندم کردن بازی با رو ساعتی نیم
 :نگریست وبهم کرد حس خودش روی نگاهمو بودکه سرگرم باگوشیش که کردم آزیتا

 !عزیزم؟ شده چیزی-
 .سررفته ام حوصله-

 :خندید
 اس دقیقه چهل ماهنوز...راهه دقیقه وبیست ساعت پنج فرانکفورت فرودگاه تا,سربره ات حوصله که زوده هنوز-

 !کرده پرواز وهواپیما شدیم سوار
 :گفتم باتعجب

 کشه؟ می طول همه این هم باهواپیما یعنی-
 .کشه می طول بیشترم که وگرنه باشن نداشته فنی نقص بعدی پرواز برای بیاریم شانس تازه آره-
 !مقصدمون؟ به برسیم تا سواربشیم هواپیما دوتا باید یعنی,سخته چقدر-
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 تا ریم می دیگه هواپیمای بایه وازاونجام فرانکفورت تا ریم می ازتهران,هست نیویورک مقصدمون چون آره-
 !نیویورک

 امریکاس؟ شهرهای از یکی نیویورک-
 ...و بوستون,واشینگتون,آنجلس لس مثل بله-
 !دونستم نمی رو اینا من,خوب چه-
 .شرکت طرف از هم باخانواده هم,آمریکا رفتم زیاد تااالن من-
 !داری؟ رودوست جا اون-
 بهت ام هرچی یعنی شه نمی خودت وطن مثل جا هیچ خب ولی داره رو خودش های وقشنگی خوبه جا همه-

 گمشده که این مثل واست بهتربگم یا شده کم ازت چیزی یه که این مثل داری غریبی حس یه بازم بگذره خوش
 !داری

 رو هفته یک این دونم نمی بود گرفته دلم بیرون بیام آپارتمانمون از خواستم می که ازموقعی من باتوئه حق واقعا-
 .کنم تحمل چطوری

 !خدایی بخارونیم رو سرمون رسیم نمی که شیم کارمی غرق قدر این بعدشم,کنی می عادت-
 :گفت که خندیدم حرفش از
 اگرکوچکترین وگرنه بره پیش شده وحساب دقیق چیز همه وباید کارداره خیلی اندازی راه آخه,گم می جدی-

 !شه می ایجاد اختالل کارا تموم توی بخوره بهم چیزی
 زدن؟ شرکتی همچین وبهزاد رایان چرا-
 درست چیزی مبادا باشی نگران باید همش زیاده خیلی مسئولیتش ولی نیست سختم,عالیه خیلی درآمدش چون-

 !داره وخاورمیانه ایران توی رقیب هم کلی شرکتمون که خصوصا نره پیش
 شرکتی؟ تواین چندساله-
 !ساله دو-
 .ها کردی عادت حسابی پس-
 واذیت مهربونن خیلی ندیدم کاربدی یا بدی حرف خان یارایان بهزاد از هم اصال خدایی,دیگه راحتم خیلی آره-

 !رو کارمنداشون کنن نمی
 .کدومشون ازهیچ ندارم ای گالیه تااالن منم درسته آره-
 خودش که ازبس شرکته رئیس رایان جای کنه می حس که جوری شه می تحمل غیرقابل گاهی واقعا سایه البته-
 !گیره می رو
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 .باتوئه حق-
 .پررو دختره دنپلکی اطرافم دیگه میدم رو جوابش که دید وقتی ولی کنه توهین بهم خواست می چندباری-
 .بیشترشد من ی وخنده درآورد رو زبونش من خنده بادیدن اونم که بود گرفته ام خنده خوردنش حرص از

 :وگفتم کردم مکثی
 !چیه؟ اسمش اومده ترگل جای که جدید دختره این راستی-

 ازش باتشکر که سمتم گرفت رو اش دیگه ونصف زد گاز خودش رو ونصفش کرد ونصف گرفت پوست سیبی آزیتا
 :داد جواب,شدم خوردن مشغول,گرفتم

 !سایه دخترعموی,تبریز از ساله وپنج صبابیست-
 :کردم نگاهش باتعجب

 !کجا؟ تهران کجا تبریز-
 یه کارش همین برای تهران واومده تبریزیه اصالتا هم سایه آخه کنن می زندگی باهم,بیاد خواسته ازش سایه-

 ره می داره ترگل که دیده ووقتی بوده تنها تااالن کنه می زندگی اش ازخانواده مستقل خودش داره آپارتمان
 . کنه زندگی باسایه قراره حاال ودخترعموشم جاش بیاره رو دخترعموش گرفته تصمیم

 شرکت؟ این به چراگیردادن حاال خب-
 !عالیه درآمدش ودرکنارش معروفه خیلی چون-

 :پرسیدم باز وبعد گفتم آهانی که زد پوزخندی
 !شه؟ مین صمیمی کس باهیچ سایه که نگفتید میارید؟مگه ازکجا رو اطالعات این شماها وقت اون-

 :خندید
 شرکت تو نفر باسه سایه ها بچه که گفتنت چون گه می بهمون آذر فهمیدیم بینی می که هارم این درسته بله-

 !منشیشه آذر یکیش صمیمیه
 !شه بدمی خیلی که گه می بهتون آذرمیاد اگربفهمه وقت اون-
 !الکاتبینه باکرام حسابمون وگرنه ندی سوتی یهو باش مواظب توام درسته اوهوم-

 :کردم وزمزمه گرفتم و دهنم جلوی,خورد تکونی نفیسه که هردوخندیدیم
 .بشیم ساکت بهتره نکردیم بیدارش تا-

 .دستشویی برم تا بلندشدم ازجام منم موبایلش توی کرد رو سرش وباز زد چشمکی آزیتا
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 سراغ مهماندار واز شدم بیخیال,نبود کسی وسایه جزبهزاد اما انداختم نگاه اینا رایان ردیف وبه گردوندم رو سرم
 کسی که بشم سرویس وارد وخواستم کشیدم عمیقی نفس,شد دور وبعدازم کرد راهنماییم که گرفتم رو دستشویی

 :گذاشتم قلبم روی رو آزادم دست رایان وبادیدن کردم نگاه عقب به باترس ومن گرفت رو بازوم
 اومدنه؟ طرز چه این,ترسیدم خداجون وای-

 :فشرد رو بازوم بیخیال
 سبک کارای بااین خواد نمی ودلم دارم آبرو مردم بین من,خندی بلندبلندمی جوری این که باشه آخرت ی دفعه-

 !فهمیدی؟ بدم بادش به ات سرانه
 هم خنده مگه واقعا ولی بود گرفته ام خنده آذر حرف از که بود ایران فرودگاه توی منظورش,کشیدم درهم رو اخمام
 !برد؟ می رو کسی آبروی
 :زد پوزخند که نزدم حرفی

 کسی شاید جوری این نیستی من وباگروه تنهایی خودت که بکن رو کار این مواقعی داری توجه قصدجلب اگر-
 !کنی کارمی من توشرکت نفهمه
 واقعا؟ گفت می چی این,من خدای

 
 دارم؟ توجه جلب قصد من کرد می خیال

 :هاش توچشم زدم زل وبااخم نکردم توجهی,گرفت دردم ولی شد جدا بازوم از دستش که کشیدم رو دستم باحرص
 ...!خان رایان جناب کنی فکرمی چی تو که نیست مهم من برای-

 :دادم وبعدادامه کردم بیان باتمسخر رو خان رایان
 به قدر این توام کنم جلب خودم به بخوام رو کسی توجه که ندارم هم ونیازی گرفته ام خنده آذر ازحرف فقط من-

 !دم می قول بهت رو این بره باد به من باخندیدن شرکت آبروی نیست قرار درضمن نناز شرکتت
 شد بلند آخَم که گرفت تودستش رو ام چونه,بود درآورده رو شورش واقعا ولی بود درهم وحشتناک هاش اخم

 :جلو آورد رو وسرش
 !خودخواه؟ ی دختره زنی می حرف جوری این بامن حقی چه توبه-

 رو سختی همه این باید قیمتی چه به وواقعا کردم می حس چشمام توی رو اشک جوشش,بزنم حرف تونستم نمی
 زدم؟ نمی ودم کردم می تحمل

 
 !خدا؟ بود عدالت کاره؟این این پول به وابسته ام خانواده اعضای جون که این قیمت به
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 همینم برای رو شدنم له ببینه ی*ض*و*ع ی پسره این خواستم نمی ومن بریزه بود ممکن هرلحظه هام اشک
 قفل رو ودرش سرویس تو ودویدم زدم پس محکم رو ودستش هام دست توی کردم خالی رو زورم تموم
 ومن ریختن سرهم وپشت کردن پیدا رو راهشون هام اشک دیگه بار واین افتاد خودم به آینه ازتوی نگاهم,کردم
 می ودلم نره بیرون دستشویی از صدام تا کردم می خفه سختی به رو هقم هق,نکردم تالشی داشتنشون نگه برای

 !بود شده نوشته تلخ حد تااین که وسرنوشتی خودم برای سوخت
 صورتم وگرنه زیاد وماندگاریشون ضدآبه آرایشم لوازم که کردم وخداروشکر کردم تمیز رو صورتم کاغذی دستمال با

 !شد می وحشتناک
 کمی,بازشد نفسم راه که وخوردم گرفتم مهماندار از آبی ولیوان شدم خارج دستشویی از صورتم کردن ازتمیز پس
 رو هام اخم که منه به ونگاهش نشسته صندلیش توی شدم متوجه که سرجام برگشتم وبعد زدم قدم اطراف اون

 من اما بودم خوابیده هم ومهرسا آزیتا فیسهن بر عالوه...بستم رو ـمربندم*وکــ نشستم سرجام وتند کردم تر درهم
 !بود کرده آشفته رو وذهنم بود ریخته بهم افکارم هم باز پیش چندلحظه وبااتفاق برد نمی خوابم اصال

 سرزنش اینهمه به بود زیاد درآمدش که هرچندهم حاال برم لعنتی شرکت وازاین کنم کارپیدا تونستم می کاش ای
 بارم ویه نشم گم تا گیره می رو دستم بار یه پسره این بود اینجوری چرا نمیدونم,ارزید نمی وحقیرشدن شدن

 جلب بخوام چراباید من آخه,نداره قضیه اصل به ربطی هیچ که کنه می قضاوت وجوری کنه می سرزنشم اینجوری
 اینجوری من نه باشم؟نه پسرا نگاه محتاج که ام دیگه ازدخترای خیلی مثل منم کنه می خیال اون کنم؟یعنی توجه
 انجامشون تونم می چطور کارا ازاینجور متنفرم وقتی آخه باشم اینجوری بخوام که نمیاد خوشم وقتم وهیچ نبودم
 !بدم؟
 واالن دوختم ساعتم به رو نگاهم,کنم خالص کمی درهم فکرهای ازاین رو ذهنم کردم وسعی کشیدم پوفی

 . برسیم تا بود مونده خیلی وهنوز بودیم هوا توی که بود ساعت۳
 .شدم مطالعه ومشغول آوردم بیرون رو گوشیم
*** 

 وهمهمه بشیم پیاده باید که کرد اعالم وخلبان رسیدیم فرانکفورت فرودگاه به ساعت چندین گذشت از پس باالخره
 هواپیما از نوبت وبه شدیم وسایلمون کردن جمع مشغول وهمه کردم صدا رو ها بچه,شد ایجاد هواپیما توی ای

 !وسایه وبهزاد رایان ودرآخر پسرا سرمون وپشت شدیم پیاده
 !میشه تیکه تیکه داره بدنم واقعا کردم می وحس بودم خسته حسابی,شدیم جمع جا یک همه
 .رو ی*ض*و*ع ی پسره این کنم نگاه خواست نمی دلم اصال ومن بودن باهم صحبت مشغول ورایان بهزاد
 :وگفت بودیم ایستاده گوشه یک همه که دخترا به کرد رو بهزاد



 

 

175 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 که ام ووقتی نکنید گم رو تاهمدیگه جدانشید ازهم بشید جمع جا همین دیگه ساعت۵,کنید استراحت برید-
 !فهمیدین؟...نمونیم عقب پرواز تااز باشید جا همین شد سرساعت

 نکردم نگاهش اصال ولی کردم حس رو رایان نگاه سنگینی ومن جداشدیم ومادختراازشون کردن تائید همه
 :پرسیدم دنیا واز برداشتم گام ودرکناردخترا

 !میریم؟ کجا-
 .کنیم استراحت کمی اونجا تونیم می مذهبی کارای وانجام عبادت برای اینجا داره مکان یه-
 .خوب چه-

 رو چشمام تونستم نمی دیگه من که گوشه یه شدیم وجمع شدیم داخلش همه گفت می دنیا که مکانی به بارسیدن
 رو وخودم بستم رو چشمام راحت باخیال ومن کشیدن دراز دخترا همه بامن همزمان که ودرازکشیدم دارم نگه باز

 !خواب به سپردم
*** 

 !لیانا...بیدارشو دختر هی-
 رو بازوم بازه چشمام دید ووقتی کرد می صدام تندتند که بود دنیا,دادم بدنم به وقوسی وکش کردم باز رو چشمام
 :کرد وبلندم گرفت

 !خوابیدی خیلی حرکته دیگه ساعت نیم پاشو-
 گیج هنوز هم وبعضیا کنن می آرایش دارن وبعضیاشون بیدارن دختراهمه دیدم که کردم اطرافم به نگاهی گیج

 وانجام صورتم شستن از وپس رفتیم سرویس به وآذر وتامیال نفیسه همراه وبه برخاستم,بود گرفته ام خنده...خوابن
 بودم گذاشته رو لوازمم چون کردم وآرایش گرفتم رو لوازمش آتوسا از ومن برگشتیم مکان همون به باز کارامون

 .بشیم جمع همونجا قراربود که رفتیم جایی سمت به درکنارهم همه وبعدازاون نبودن همراهم چمدون توی
 رو پروازمون شماره تا نشستم صندلیا روی ومن شد راحت خیالشون بادیدنمون که ما ومنتظر بودن جمع همه پسرا

 :سمتم گرفت ای آبمیوه ژینا تربودم سرحال واقعا بودم خوابیده یکمی چون,بخونن
 !بخور بیااینو-

 .خواب بعداز داد مزه بهم وواقعا بود پرتقال باطعم,کردم وتشکر گرفتم ازش
 ام حوصله واقعا ومن سرجاهامون نشستیم قبل ومثل رفتیم هواپیما سمت به همگی بازهم پرواز شماره باخوندن
 !هواپیما توی معطلی ازاینهمه بود سررفته
 گرفت اوج شدید خوردنای باتکون قبل دفعه مثل هواپیما که بستم ـمربندمم*وکــ گذاشتم گوشم توی رو هدفونم
 .داد ادامه راهش به عادی بعد وکمی
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 .بستم رو موچشما صندلی به دادم تکیه رو وسرم کردم playرو آهنگی
 :چاووشی محسن از افسار آهنگ)

 آبیه آسمون سرد نکرد دنیا آبیه آسمون
 میمیرم تو بی بودم گفته
 نه بار این ولی
 هستی عاشقم بودی گفته
 نه انگار ولی
 نیست تکرار جز به دارم دوستت گویی چی هر
 نه وار طوطی تکراره این به گیرم نمی خو
 مرا میرانی خویش از شوم پابندت که تا

 باشم همدمت دارم دوست
 نه سربار ولی

 بمان گویم هم باز تا ای کرده رفتن قصده
 نه اصرار ولی خواهش میکنم دیگر بار
 میزنی پس مرا گه
 میکشی پیشم باز گه

 ام داده دستت آنچه
 نه افسار است دل نامش

 
 سرد نکرد دنیا آبیه آسمون
 سرد نکرد دنیا آبیه آسمون

 برگ همه ای ال کنم خوش دل چطو مو
 برگ همه ای ال

 عزیز میدانی خوب هم خودت اما میروی
 نه انکار ولی فراموشم گاهی میکنی
 تو دست از همه این با من به میگیری سخت
 نه بیزار نازنین شاید دلگیر میشوم
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 میزنی پس مرا گه
 میکشی پیشم باز گه

 ام داده دستت آنچه
 نه افسار است دل نامش
 تک خومی ماندوم ای بیدادوم ای دادوم
 ...( که بنشونمون آمد مردیا

 کردم گرم رو سرخودم واینجوری دادم گوش هم دیگه دودفعه اومد خوشم همینکه برای که بود زیبایی خیلی آهنگ
 !شدم می کالفه داشتم دیگه واقعا چون تابرسیم

*** 
 واین هوا دمای داشت وخلبان نیویورک فرودگاه باند توی نشست هواپیما که بود صبح(۴:۳0) آمریکا وقت به ساعت
 .بشیم پیاده کردن اعالم که خوند می چیزارو
 کردم می هرکار حاال و صندلی زیر بود رفته بودم اورده بیرون پام از رو کفشم چون ومن رفتن زودترازم دخترا

 برم پابرهنه که تونستمم ونمی بمونم جا مبادا بودم نگران ومن شدن پیاده هم پسرا,نمیومد بیرونم بود گیرکرده
 .بیرون
 زد وخون شد وسوراخ زیرصندلی اهن به خورد دستم که کشیدم رو وکفش زیرصندلی شدم خم کامل
 ودلم روبگیرم خون جلوی تا دستم روی وگرفتم برداشتم رو جیبم توی کاغذی دستمال متشنج بااعصابی!...بیرون

 :شد حلقه ـمرم*کــ دور دستی که هواپیما های دیواره به بکوبم بدشانسی ازاینهمه رو سرم خواست می
 !نمیشی؟ پیاده چرا شده چی-

 بود شده حلقه که بود دستاش پرت حواسم,ازیادبردم اصال رو بدبختیام و دستم درد خورد صورتم به که نفسش
 واونام هواپیمانبود داخل کسی ازمهماندارا چندتا جز که هواپیما اطراف خورد چرخ ناخوداگاه ونگاهم ـمرم*دورکــ

 .بود کارشون گرم سرشون
 !باتوام-
 فرو شلوارش جیب توی رو دستاش که ایستادم روش وروبه گرفتم فاصله وتندازش خوردم وتکونی اومدم خودم به

 :گفتم وتند افتاد پام به نگاهم که بگم باید چی اصال بودونمیدونستم گرفته گر تنم,کرد ونگاهم برد
 !نمیاد بیرون کنم می هرکارم زیرصندلی آهن به گیرکرده کفشم-

 وگاهی میشه مهربون اینقدر گاهی چرا که بود عجیب برام...صندلی زیر برد رو وسرش شد خم حرفم بااین رایان
 !خشن؟ حد تااین
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 نیومد بیرون کشیدم اینهمه من رو کفش این,کردم نگاهش شده گشاد باچشمای که سمتم گرفت رو وکفش ایستاد
 بود؟ آورده درش راحتی این به چطوری حاال

 هردمون ونگاه افتاد بود شده فراموشم کلی به که دستم زخم روی از کاغذی دستمال که بگیرم رو کفش خواستم
 :گرفت دستش توی رو دستم,اومد وجلو شد درهم شدت به رایان واخمای زخمم به کرد خیره رو
 !لیانا؟ شده چی-

 چقدر من خدای...شد بسته لحظاتی برای شدوچشمام متوجه هم رایان جزخودم که پیچید بدنم توی خفیفی لرز
 !بشه؟ هم نگران رایان که میشه بود؟مگه شده نگران برام واالن زد می صدا رو اسمم قشنگ

 !زیرصندلی آهن به خورد-
 :غرید بود کرده جذابش حسابی که اخمو صورت وباهمون کشید بیرون زخم چسب تا۳ جیبش از
 !صندلی روی بشین-

 وخداروشکر بپوشونه رو زخم جای همه که روش چسبوند جوری رو چسب وهرسه باال آورد رو دستم که نشستم
 چرا نمیدونم...بود شده سرد بدنم وتموم لرزید می مدام ودلم بود جذابش صورت به نگاهم,بود بنداومده خونش

 یه واقعا ولی بکنه رو کارش ذاشتم ومی بودم نشسته راحتی به,رو دستم میکنه لمس اینکه به کردم نمی اعتراض
 !خاصه وخودش رفتارش دیگه مردای به نسبت مرد این کردم می وحس میشد اعتراضم از مانع نیرویی

 !بریم پاشو-
 برداشتم هم رو بودوسایلم کرده درست دردسر اینهمه که کردم پام رو کفشم ومنم رفت جلوترازم که اومدم خودم به

 .شدم کشیده دنبالش وبه
 رایان روبه رفتیم می سمتشون به که بادیدنمون بهزاد که بودن گرفته تحویل رو وچمدونها بودن منتظرمون همه
 :گفت

 !شماها؟ موندید کجا-
 :داد پاسخ همیشه مثل وسرد تفاوت بی رایان که زیرانداختم سربه باخجالت

 .بودیم همون درگیر بود اومده پیش مشکلی یه-
 .ودرکناردختراایستادم برداشتم رو چمدونم ومنم رفت گروه سمت وبه بکنه ای دیگه سوال نداد اجازه بهزاد به ودیگه
 :کرد متوقفم صداش که سوارشم خواستم ومنم سوارشدن وهمه گرفت رو چندماشین رایان

 !بشینی باید کجا تابگمت تووایسا-
 که وسایه ورایان وبهزاد من بودیم ومونده ماشینا تو بودن گرفته جا همه که ایستادم گوشه ویه نکردم اعتراض
 :گفت ورایان کرد توقف جلومون باالیی مدل ماشین
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 !بیاید-
 حس ویه بودم شده خوشحال واقعا بود جاداده ماشین تویه خودش همراه منو ازاینکه...عقب تام۳ اون جلونشستم من

 !بود ریخته بهم افکارم یکم تضاد وازاین بودم راضی ازش وهم ترسیدم می ازش هم که بود داده دست بهم خوب
 وتوی پرید هام حس تموم کرده اینکارو شاید باشم باهاش جا همه باید بودم دستیارش من چون اینکه بایادآوری

 سرماشین پشت هم ماشینا وتموم کرد حرکت وماشین گفت راننده به چیزایی انگلیسی به رایان که رفتم فرو صندلی
 !افتادن راه به ما

 صندلی به بود داده تکیه رو سرش هم وبهزاد بود بسته رو وچشماش بود گذاشته بهزاد شونه روی رو سرش سایه
 تحلیل کال انرژیشون چون کردن می استراحت وباید بودن شده خسته خیلی همه واقعا...بود بسته چشماش واوهم

 .بود رفته
 پس که بیارم درشون وازنگرانی بدم مادربزرگ به رو رسیدنم خبر تا زدم زنگ آپارتمان وبه درآوردم رو گوشیم
 :داد جواب رو گوشی بوق ازچندتا

 بله؟-
 !مادربزرگ سالم-

 :گفت وباذوق شد عوض ازثانیه درکسری صداش
 .زدی زنگ که شد خوب دخترم بودم نگرانت خوبی؟چقدر عزیزدلم سالم-
 که کنم راحت رو خیالت خواستم می االنم زدم می زنگ بهت وگرنه نداشتم آنتن تااالن واهلل,مادربزرگ خوبم-

 .خوبه حالم ومن رسیدیم بگم بهت
 .خوبه حالت که خوشحالم دخترم کردم دعا برات خیلی شکر الهی-
 .بودن موفق برای دعاهاتم محتاج ممنونم ازت-
 .عزیزی برام خیلی کنم می دعات همیشه-
 .مادربزرگ زنم می زنگ بهت بازم کنم قطع دیگه من خب برم قربونت-
 .ها باشی خودت مواظب دخترم باشه-
 .باش ولطیفه خودت مواظب توام چشم-
 .خدانگهدار...حتما-

 بیارم درش جیبم از مجدد شد باعث اومد برام که پیغامی صدای که گذاشتم جیبم وتوی کردم قطع رو گوشی
 :کردم باز رو وپیام شد خیره ناشناس ی شماره روی ونگاهم

 !نداره؟ درد که دستت-
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 !شماره؟ این یعنی بود کی
 ومن اومد پیغام بازهم که هاس گرون ازاون بود ومعلوم بود رند خیلی که خوندم می رو شماره مجدد داشتم

 :گرفتم رعشه بازهم باخوندنش
 !رایانم-

 !پرسید؟ می رو دستم واحوال بود داده پیام بهم رایان...من خدای
 خودم همینم برای کنن شک وسایه بهزاد ترسیدم اینکه وهم کشیدم خجالت هم ولی کنم نگاهش برگردم خواستم

 :کردم وتایپ نباشه سرمشخص تاازپشت تر طرف این گرفتم رو وگوشی تر پایین کشیدم رو
 !نداره ودردهم خوبه خیلی شما لطف به مرسی-

 :خوندمش ومن اومد پیغامش,بود گرفته لرز هیجان ازشدت هام ودست کردم ارسالش بادلشوره
 !خوبه-

 !بود بعید خیلی رایان از همینم,توجیبم گذاشتم رو وگوشیم ننوشتم چیزی دیگه
 .خدایی بود هتلی عجب,بود مونده باز تعجب از وفکم افتاد مقابلم مجلل هتل به نگاهم ماشین باتوقف

 به مبهوت ومن شدیم هتل وارد درکنارهم وهمه بردن رو وچمدونامون اومدن هتل ازکارکنان وچندتا شدیم پیاده
 ...!بدیدم ندید کنن خیال که درنمیاوردم تابلوبازی زیادهم ولی کردم می نگاه جا همه
 :وگفت کرد بهمون نگاهی,گرفت رو ها اتاق در کارت رایان

 کنید استراحت وکمی بشید زودمستقل کنه می تقسیمتون بهزاد,هستن مجهز وکامال دارن چهارنفره ست ها اتاق-
 !باشید موفق...هتل توی بمونید که شه ونمی کارداریم عصر چون

 اتاق یه توی وآتوسا وچکاوک وآزیتا ومن کرد تقسیممون وبهزاد بیرون ازهتل ورفت داد بهزاد به هارو کارت سپس
 .بودیم
 .زدم لبخندی ومن شد باز ازهم ودرباتیکی کشید در شکاف توی رو کارت آتوسا
 ...!اتاق تا خورد می وبزرگ مجهز سوئیت یک به بیشتر اتاق واین بردم پی رایان حرف درستی به اتاق به باورود

 کمدا که کنارشون در کمدهم ودوتا قرارداشتن اتاق ودردوطرف هم مقابل داشتن دونفره ست هردو که تخت دوتا
 کامل رفاه همراه وبه مجهز که بود شده ومعماری طراحی جوری چیز همه کال,داشت دونفره ست هرکدوم هم

 .باشه
 .باهم تخت رویه وآزیتاهم وچکاوک شدیم تخت هم,باهم وآتوسا من

 دادم هل زیرتخت رو چمدونم شد راحت لوازمام بابت از خیالم ووقتی چیدم کمد توی رو لوازمم باخستگی
 .شدم وواردش رفتم سرویس سمت وبه برداشتم رو مشکیم وروبدوشامبر



 

 

181 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 .دستشویی هم ودوتا دوتاحموم
 چرا دونم ونمی برنداشتم رو شامپوئه بازهم ولی گرفتم ودوش انداختم حموم داخل رو وخودم کردم روشن رو چراغ
 !کنم لجبازی کمی خواست می دلم
 وپس باالانداختم رو هام شونه,نبود اتاق داخل آزیتا اما بودن خواب وآتوسا چکاوک,اومدم بیرون ازدوش پس

 زرشکی جذب وشلوارک تاپ روبیدارکنه ها بچه صداش نکنه بودم نگران مدام که باسشوار موهام کردن ازخشک
 !ربود رو هام چشم خواب ثانیه از ودرکسری افتادم تختم روی راحت وباخیال کردم تنم رو سفیدم
*** 

 .بود شده برطرف کامال خستگیم که والحق بیدارشدم که بود(۱۲:۳0) ساعت
 !ظاهربشم بیرون چطوری باید دونستم ونمی ایستادم کمد جلوی,نبودن اتاق توی کدوم دخترهاهیچ
 :زد گرمی لبخند وبادیدنم شد وارد وچکاوک بازشد دراتاق که بودم مرددایستاده

 .بخیر ظهرت عزیزم سالم-
 .بخیرباشه ظهرتوام همچنین مرسی جان چکاوک سالم-

 بود تنش جذب که بود پوشیده سرزانو تا بلند لباس ویه بود پوششی هیچ بدون رو موهاش,انداختم تیپش به نگاهی
 .مشکی وکفشای مشکی ضخیم ساپورت یک وباهمراه

 باالی تا که رو خوشگلم تونیک وازبینشون انداختم لباسام به نگاهی...الاقل کنم انتخاب تر راحت تونستم می حاال
 موهام مالیمی ازآرایش وبعد وپوشیدمشون کردم انتخاب مشکیم کفش همراه به آبیمم لی وشلوار برداشتم بود زانوم

 برم ازاتاق شد نمی روم ازخجالت االن وگرنه نرماله هیکلم که کردم وخداروشکر سرم باال کردم جمع محکم رو
 ...!بیرون

 های ازرنگ مخلوطی تونیکم, انداختم تیپم به ونگاهی زدم رو عطرم ومنم بگیره دوش بود رفته چکاوک
 .کردم می راحتی احساس توش نبود تنم جذب زیاد چون که داشت وقرمز سفیدومشکی

 : برخوردم آذر به راهرو توی که رفتم بیرون وازاتاق گذاشتم شلوارم جیب توی رو گوشیم
 خوبی؟ سالم-
 خوابیدی؟ توچی؟خوب خوبم سالم-

 :لبخندزدم
 .بودم خسته خیلی بله, خوبم-

 :گفت که افتادیم راه درکنارهم
 .شدی خوشتیپ چه-
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 :گفتم باشیطنت
 !بودم-

 :وبعدگفتم دراوردم براش رو زبونم ومنم بلندخندید
 تو؟ ری کجامی-
 !هتل رستوران توی شه می سرو ناهار(۱:۳0) ساعت,ناهار برای ریم می داریم-
 .دونستم نمی من-
 .بدون ازاالن-

 ها نگاه شدن وباعث دادن تکون دست بادیدنم که دختراافتاد به نگاهم...شدیم سالن وارد وباهم دادم تکون رو سرم
 ...!زمین تو ورفتم شدم آب واقعاازخجالت کردم حس که بشه وآذر من ی خیره

 شدی؟ قرمز چرا دختر-
 !آذر کشم می خجالت-
 .باش راحت خیال بی بابا-

 مشغول که رایان بادیدن,چرخوندم رو نگاهم که ونشستیم رفتیم کنارشون وبه شدم تر آروم کمی حرف بااین
 ...!نشست لبم روی لبخندی بود بهزاد با صحبت
 می لباس توی بود بار اولین واقعا بود کرده اش العاده فوق که سفید جین همراه به بود کرده تن روشن سبز تیشرت
 !ایران توی بود وشلوارتنش کت همش چون دیدمش

 وبلندبلندمی گفتن ومی بودن کرده شلوغ حسابی دخترا, دادیم غذا وسفارش گرفتم ازش رو نگاهم سختی به
 نداشتم رو رایان ازسمت شدن مواخذه حوصله اصال چون باشم رفتارم مواظب کردم می سعی من ولی خندیدن
 خیال وبی کرد نمی بهشون توجهی کوچکترین رایان اما خندیدن بلندمی دخترا که این بود عجیب برام که وچیزی
 مانبودن؟ شرکت جز اونام مگه,بود ساالدش خوردن مشغول

 کرد؟ مواخذه منو فقط چرارایان پس
 !لجه بامن فقط انگاری ها آدمیه عجب
 شنونده مدت وتمام خوردم کامل سکوت در رو ناهارم...بگیرم رو خودم جلوی کردم سعی ولی بود گرفته حرصم

 .بهتربود اینجوری بودم
 :گرفت رو بازوم تامیال ناهار از بعد
 !گردش؟ ببرنمون قراره خبرداری-

 :کردم نگاهش باتعجب
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 چرا؟ گردش-
 تا دادن فرصت بهمون امروز همینم برای شه می شروع فردا از کارامون چون استراحتمونه برای تاشب امروز-

 !کنیم تفریح یکمی
 :کوبیدم بهم رو هام دست باخوشحالی

 !جدی؟-
 .کنیم می حرکت دیگه ساعت تانیم حاضربشیم بریم باید االنم,آره-

 آمریکا گردشگری های جاذبه داشتم دوست وخیلی بودم خوشحال دلم ازته ومن رفتیم آسانسور سمت به درکنارهم
 !بودم نیومده تااالن چون بودم وکنجکاو ببینم رو نیویورک یاهمون

 جایی دیگه بودن کرده آرایش وازبس شدن حاضرمی داشتن ودخترا نشستم تخت روی,اتاق توی برگشتیم
 !نبود عادی ازصورتشون

 :کشید کوتاهی جیغ چکاوک که بود گرفته ام خنده
 .ها بریم باید نشستی؟االن دخترتوچرا-

 :انداختم خودم به نگاهی
 !چشه؟ سرووضعم مگه-
 :گفت آتوسا چکاوک جای به
 !ماته زیادی کن بیشترش رو آرایشت فقط خوبه-

 زدم ریمل رو هام ومژه ترکردم پررنگ رو لبم ورژ ایستادم ودرکنارآتوسا آینه جلوی,بلندشدم وازجا دادم تکون سری
 :زدم ام گونه ورژ

 !شد؟ خوب-
 :زد چشمکی چکاوک

 !عالی-
 .بشیم جمع هتل البی توی وقراربود شدیم خارج ازاتاق هرسه بعد ودقایقی خندیدم

 .شدیم ومنتظرشون ها مبل روی نشستیم همینم برای بود نیومده کسی هنوز البی توی بارسیدن
 خیلی که گرفتیم عکس ودوتایی نشست کنارم هم چکاوک که گرفتم عکس چندتایی وازخودم درآوردم رو موبایلم
 !شد باحال

 :گفت ذوق با چکاوک
 .بفرست برام-
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 .باشه-
 ؟!لیانا نداری تواینستا-
 .نه-
 رو همدیگه هم همه هستن وبهزادم رایان,دارن شرکت اعضای بفرستم؟همه برات خوای می...دختر ای دیوونه-

 !ده می حال خیلی کردیم فالو
 :زودگفتم داره هم رایان اینکه باشنیدن ودرکنارشم شدم وسوسه

 !بفرست باشه باشه-
 :گفت وبعد بشم وصل کرد وکمکم فرستاد رو اش برنامه برام چکاوک

 !پیجت تو بذار رو عکسامون حاال-
 زیادشون هنوز اما کردن فالو شرکتم واعضای خورد الیک کلی ازثانیه درکسری که دادم انجام وهرکارگفت خندیدم

 کردم تشکر ازش ومنم داد یاد بهم رو کارش طرز کمی,ببینن که نیستن آنالین حتما گفت چکاوک که  بودن مونده
 سمتم دویدن دخترا که توجیبم گذاشتم کردم قفل رو وگوشی داخلش بمونم زیاد نتونستم ودیگه اومدن همه که

 .گفتن چیزی یه وهرکدوم
 :آتوسا

 !اینستا دختراومدی ایول-
 :مهرسا

 !بود عالی عکساتون وای-
 :آذر
 !لیانا خوشگلی ازبس کنی دریافت وکامنت الیک قراره کلی خدایی-

 :وگفتم خندیدم
 !یادداد بهم چکاوک,ها برنامه جور بااین نیستم آشنا زیاد من-

 صورتش روی واخم بود توگوشیش سرش که افتاد رایان به نگاهم,سمتشون رفتیم همه که کرد صدامون بهزاد
 !کن ولش داره اخم عمرش نصف این واهلل باالانداختم شونه خیالی بی با,کرد می خودنمایی

 کشیدن جیغی دخترا که کنیم دیدن وازاونجا نیویورک مرکزی پارک بریم قراره که داد توضیح برامون بهزاد
 !دادن نشون رو موافقتشون واینا تشکر با وپسرا بهم کوبیدن رو ودستاشون

 بودم ماشینی توی من هم وباز سوارشدیم قبلی شکل به وهمه بودن منتظر ها ماشین که شدیم خارج ازهتل همه
 !بود توش رایان که
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 مشغول بالذت ومنم شکست می رودرهم ماشین سکوت که بود خارجی مالیم آهنگ صدای تنها مقصد به تارسیدن
 .داشت تازگی برام چیز وهمه بودم شهر دیدن
 !تحسین ودرخور بود عالی چیز همه...پارک ووارد شدیم پیاده

 :گفت وبهزاد سمتمون اومدن بعد ودقایقی شدن صحبت مشغول بامردی ورایان بهزاد که ایستادیم ورودی جلوی
 .بریم بیاید پس نیست باز عصربیشتر(۴:۳0)ساعت تا چون بینیم می رو وحشش باغ میریم ازهمه اول-

 نوشته روش خارجی وبه بود شده وصل ورودی جلوی که تابلویی تا ایستادم من ولی افتادن راه بهزاد دنبال همه
 :کرد کنجکاوم که بود پارک این درمورد انگارتوضیحاتی بخونم رو بود شده

 قرار نیویورک تجاری مراکز ودرمیان منهتن درمرکز که است ومعروفی بزرگ پارک نام نیویورک مرکزی پارک-
 ۱۸۵۷ درسال که شود می محسوب آمریکا متحده ایاالت درتاریخ مدرن پارک اولین نیویورک مرکزی پارک.دارد

 .شد وافتتاح طراحی واکس کالورت وهمکارانگلیسیش المستد الو فردریک توسط میالدی
 واقع( نیویورک تجاری منطقه) منهتن منطقه درقلب مستطیل شکل به که هکتاراست ۳۴۲ حدود پارک این وسعت

 .هکتارمیباشد۶0/۷ جمعاً وسعت با هایی دریاچه دارای پارک این وهمچنین است شده
 ...!اما گرفتم فاصله ازتابلو باخوشحالی بودم آورده دست به معروف پارک این درمورد اطالعات اینهمه ازاینکه

 باید طرف کدوم که دونستم نمی من وحاال بودن رفته اونا,بودم مونده عقب ها بچه از ومن نبود اطرافم کس هیچ
 !هستن غریبه باهام همه که کشور تواین ترسیدم ومی لرزید می استرس ازشدت ودستام برم

 از داشتم واقعا,نداد جواب خورد بوق هرچقدر ولی گرفتم رو چکاوک ی وشماره بیرون کشیدم ازجیبم رو گوشیم
 نتونم نبودم بلد رو جاهاش اسم وچون بشم گم کال برم ها ازراه ازیکی اگر که بودم ونگران شدم می بیهوش ترس

 امیدی ی وروزنه خورد گوشیم توی شماره یه به نگاهم که دیگه درمیومد اشکم داشت,بخوام کمک هم ازکسی
 !!!رایان... شد روشن دلم توی
 !حاال؟ چیکارکنم من خدای,بود اشغال ولی گرفتم رو اش شماره تند

 وهزار گرفتم رو رایان ی شماره دوباره وبااسترس کردم پنهون تابلو پشت رو خودم,شدن پارک پسروارد چندتا
 زودتر هرچه که کردم ودعا کردم خداروشکر آزاد بوق باشنیدن که جداشدم دخترا از که کردم لعنت رو بارخودم
 :گفتم باخوشحالی ومن پیچید گوشم توی صداش که بده جواب رو گوشی

 ...!رایان الو-
 ادامه,کردم صدا پیشوندی یا پسوند هیچ بدون رو اسمش نشدم متوجه لحظه اون توی که بودم کرده ذوق انقدر
 :دادم

 کنی؟ کمکم ندادمیشه جواب رو گوشی زدم زنگ چکاوکم به بلندنیستم ام جایی,جداموندم ازتون من-
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 :انداخت براندامم لرز عصبیش صدای وبعد نیومد صدایی چندلحظه
 !کجایی؟ بگو وفقط نخور تکون لیانا؟ازهمونجا پارکی ی منطقه کدوم-
 :گفتم بود افتاده وجودم تو ازصداش که استرسی با
 .نرفتم جایی ام ورودی اول همون-
 !فهمیدی؟ بیام تا وایسا همونجااا-
 .باشه-

 وباترس پریدم وازجا کشیدم خفیفی جیغ که نشست ام شونه رو دستی,گذاشتم جیبم وتوی کردم قطع رو گوشی
 ! دوختم عقب به رو نگاهم
 آوری بالبخندچندش نیست وایرانی اس غربیه که کرد می مشخص خوبی به اش چهره که ساله۴0 حدودا مردی
 معنی تونستم نمی که بودم ترسیده اینقدر لحظه اون توی که گفت چیزایی یه انگلیسی به وبعدش کرد می نگاهم

 .دویدم می وفقط فرار به پابذارم بودن افتاده راه که واشکایی بغض با تونستم فقط کنم
 خوردم محکم که یانه هست دنبالم مرد اون ببینم که برگردوندم رو سرم,نداشتم نفس دیگه که بودم دویده اینقدر

 !ندارم طاقت دیگه خدایا...دورم شد حلقه ودستاش یکی به
 تموم اینکه جای به اشکام چرا نمیدونم ولی بود داده بهم رو انگارخدادنیا رایان وبادیدن آوردم باال روباترس نگاهم
 !نبود اطرافمون کسم وهیچ پارک درختای میون بودم شش*و*غــ*توآ وحاال گرفتن شدت بشن

 بود کرده تجربه روکه بدی حس لحظه اون توی واقعا,بود اش شونه روی وسرم ترکرد محکم دورم رو دستاش
 نمیدونم ولی حرام من بودوبرای نامحرم هم رایان چراچون ونمیدونم داشتم وآرامش امنیت وحاال بود رفته ازیادم

 !کرد می لمسم که هربار گرفتم می آرامش چرا
 !لیانا؟ شده چی-

 !نداشتن تمومی لعنتیم واشکای خورد می گوشم به نفسش داغ هرم,شد می حس کنارگوشم نگرانش صدای
 چرا...لحظاتی برای روبست شدوچشماش درهم شدید اخماش اشکام وبادیدن گرفت دودستش روبین صورتم

 .میشد وناراحت عصبی اینهمه که افتاد می یادشخصی به من صورت بادیدن شد؟انگارکه می اینجوری
 !افتاده؟ اتفاقی چه بگو ودرست نکن گریه-

 متوجه واصال بودم شش*و*غــ*توآ همچنان ولی کردم تمیز بادستمال رو اشکام,رو خودم کنم آروم کردم سعی
 اش چهره ولی داشت خاصی برق وچشماش خورد گره درهم نگاهمون بلندکردم روکه سرم,بهم زده زل که نبودم
 !بود خونسرد کمی

 !ام بچگانه رفتارای بااین کردم نگرانتون ببخشید-
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 :نذاشت که بیرون بیام شش*و*غــ*ازآ خواستم
 !کجا؟-

 :داد ادامه که باالانداختم رو ابروهام باتعجب
 .بگیر فاصله بعدش تربشی آروم بذاریکم-
 میشم؟ آروم شما ش*و*غــ*توآ من گفته کی ببخشید-

 ...بذارم سرش سربه اینجوری کرد می وادارم که بود شیطنت حس هم شاید بودم شده گستاخ بازهم
 !چشمات-

 :کردم کنترل رو خودم سختی به ومن لباش گوشه نشست لبخندکجی,نشست بدنم توی لرزخفیفی
 !یادگرفتید؟ رو چشم از حرف خوندن شما تاحاال ازکی-
 !حقیقته که اینه مهم,نیست مهم-

 توی بود شده هنوزگره نگاهم اما کردم باز رو اش وحلقه دستش رو گذاشتم رو دستام آروم,بود گرفته ام خنده
 .برگردونم رو روم ازش تونستم ونمی چشماش

 : گرفتم فاصله ازش
 .خوبه حالم بریم میتونیم-
 !کنه بهترمی رو حالت گفتم دیدی-
 مگه بخند خب واه, روبگیره اش خنده جلوی خواست می که انگاری کرد جمع رو لباش که خندیدم لحنش به

 !واست؟ خنده قدغنه
 :گفت که برداشتم گام درکنارش ومنم افتاد راه
 !دورافتادی؟ جمع از که شد چی-
 .بودم کرده گمتون بشم اطرافم ی متوجه وتااومدم برانگیخت رو کنجکاویم ورودی جلوی تابلوی راستش-
 !آمریکا؟ نیومدی تااالن مگه-

 :دادم جواب صادقانه
 .تااالن کشور از خارج نیومدم کال نه-
 دویدی؟ می داشتی اونجوری که بود شده چی بعدش خب-

 :زدم لبخندی که کرد تکرار رو سوالش باز ولی,بدم جواب خواستم نمی
 .همینجوری بیخیال-

 :بود کرده اخم که نگریستم بهش باتعجب,شد راهم سد
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 !کردی؟ فرارمی اونجوری چراداشتی گفتمت,نده من به سرباال جواب-
 :انداختم پایین رو سرم کنان من من
 !بودم کرده هول یکمی,کرد غافلگیرم حدودا ساله۴0مرد یه راستش خب-
 !بود؟ کرده غافلگیرت که چی یعنی-

 :دادم جواب تندتند بلندش باصدای
 بود مرد یه برگردوندم که رو روم ام روشونه گذاشت دست یکی سرم ازپشت یهودیدم زدم می زنگ بهت داشتم-

 .کردن فرار به کردم تندشروع همین برای منم
 :وفشرد گرفت رو بازوم,بود درهم شدیدا اخماش

 !فهمیدی؟...اخراجی همیشه برای تکرارکردی اگراینبار,گیری می فاصله ازماها که باشه آخرت ی دفعه-
 !کرد؟ می عوض رنگ مدام پرست آفتاب مثل چرا آخه,توگلوم نشست بغض
 زده بینمون حرفی دیگه بودن جمع ها بچه که مکانی به رسیدن تا,افتاد راه که دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم
 .نشد

 ومشغول گرفت فاصله ازم وکمی نشد داخل رایان اما وحشه باغ که شدم متوجه تابلو روی ی نوشته باخوندن
 اتفاقات تموم وتقریبا شدم مبینا با چت ومشغول درآوردم رو وگوشیم نشستم صندلی روی منم شد باتلفنش صحبت

 .داد نمی جوابی نبود آنالین چون ولی نوشتم براش بود افتاده ازصبح روکه
 نگاه اطرافش به وبااخم بود ایستاده ازم بافاصله هم ورایان بودم نشسته صندلی روی همچنان ومن گذشت دقایقی

 !کردم می حس رو نگاهش سنگینی هم گاهی,کرد می
 :گفتم وباخودم بلندشدم ازجا ها بچه شادوسرحال صدای باشنیدن

 !واهلل نیاوردم شانس گردشم از-
 تکون رو سرم فقط ومن بودن وحش باغ از کردن وتعریف گفتن مشغول وهرکدوم کردن احاطه رو اطرافم دخترا

 !نبود بهشون اصال حواسم ولی دادم می
 :گفت دخترا وروبه شد نزدیک بهمون بهزاد,عصربود پنج ساعت

 ؟!وفلک چرخ بریم یا سواری قایق بریم اول موافقید-
 رفتار ناگهانی تغییرات ودلیل بودم درافکارخودم غرق کال من اما داد می ونظری گفت می چیزی دخترا از هرکدوم

 .بود کرده ام وکالفه فهمیدم نمی رو رایان
 :وگفت کرد ساکت رو همه برن اول باالخره کدومش که بشه متوجه نمیتونه دید وقتی بهزاد

 !میشه اول گفت او هرکدوم پرسیم می رایان از اصال,ببینم صبرکنید-
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 :گفت بهزاد درجواب حوصله بی رایان
 کنی؟ می گیری رای که ایم بچه دیگه؟مگه چیه بازیا مسخره این-

 :کوبید رایان مردونه بازوی به مشتی باشوخی بشه ناراحت اینکه بدون بهزاد
 .دیگه بگذرونیم خوش یکمی اومدیم,نگیر سخت-

 چرخوندم رو تندسرم شده هول ومن نگریست وبهم برگشت آن یه,بودن انتخابش منتظر وهمه بود رایان به نگاهم
 :گفت که
 !میده حال بیشتر شب توی وفلک چرخ,سواری قایق بریم اول-

 :کردم زمزمه ومن دریاچه سمت افتادیم وراه کردن تائید همه
 !گفت رو خواستم می من که چیزی همین-

 خودشون قول به تا گرفتن می عکس هرکدوم ومدام گنجیدن نمی خودشون پوست توی دخترا دریاچه به بارسیدن
 .رفتاراشون ازاین بود گرفته ام خنده...اینستا تو بذارن
 :گفت که گرفتم رو سراغش آذر از همینم وبرای جمعمون میون نمیدیدم رو سایه

 رو بیشتروقتش میده ترجیح اون,ورفت شد جدا وازمون نداره گردش ی حوصله که گفت وحش باغ همون توی-
 .واطرافش پارک توی تا بگذرونه خرید مراکز توی

 !غُد ی دختره واهلل نبود بهترکه همون,دادم تکون سری
 رو قایق تونستن نمی تنهایی به دخترا چون قایق تویه بشینن باهم دختر ودوتا پسر دوتا شد قرار,بود نفره۴ هرقایق
 .باشن تنها نبود درست وجداازاونم برونن

 :گفت بهزاد که کنن مشخص رو جایگاهم که بودم منتظر حرف وبی بودم کنارایستاده ولی من
 !لیانا؟ بشینی کجا تومیخوای-

 :رسید گوشم به گفت می بهزاد به که رایان صدای کنه نمی فرقی برام بگم تااومدم
 !خودمون توقایق-

 وروبهم نزد حرفی نداد بیشتری توضیح اون دید وقتی ولی انداخت رایان جدی صورت به نگاهی باتعجب بهزاد
 :گفت

 !بیا,بسیارخب-
 .بودیم تایی۳ نبود سایه چون که نشستم عقب و رفتم سمتشون به باخجالت

 ورایان کردم می نگاه اطراف به وبالبخند بود بخش لذت برام واقعا,دراومد حرکت به وقایق نشستن هم ورایان بهزاد
 .بودن صحبت مشغول هم وبهزاد
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 گذاشتمشون لحظه وهمون بود شده العاده فوق طبیعت بانمای که انداختم خودم از عکس وچندتا درآوردم رو گوشیم
 ام خنده که بودن درآورده شکلک وکلی بودن گرفته وحش باغ توی که کردم نگاه رو دخترا عکسای وبعد تواینستا

 .بود گرفته
 .سرمون پشت یا بود جلوتر یاازمون هم ها بچه وقایق ردشدیم خوشکلی پل زیر از

 .بود قشنگ خیلی هم وفضا وزید می هم بادمالیمی اینکه وخصوصا سواری قایق از بردیم لذت خیلی
 کیک همراه به گرفتن وآبمیوه شدن جمع همه ازاون وبعد گذروندیم دریاچه ومیون قایق توی روکامال یکساعتی

 !دنیاس وفلک چرخ بزرگترین گفتن می که بشیم وفلک چرخ سوار وقرارشد خوردیم
 قبول وماهم نشه سنگین تازیاد کابین تویه نریم بیشتر تا۵ گفتن ولی خوبی به داشت رو نفر۶ گنجایش هرکابین

 .بودیم کابین تویه وچکاوک ونفیسه ومهرسا وآتوسا من,کردیم
 درآورد جیبش از رو گوشیش چکاوک,کردم همراهیشون هم ومن رفت هوا به دخترا جیغ صدای افتاد راه وقتی

 سوت گاهی ومنم زدیم می دست براشون ذوق با,رقصیدن کردن شروع هم ومهرسا وآتوسا گذاشت شادی وآهنگ
 منم,وسط وبرد کشید رو دستم آتوسا که گذشت می خوش بهمون وواقعا بودیم کرده شلوغ وحسابی کشیدم می

 !کردن می شلوغ همچنان اونا ولی برقصی نمیشد زیاد خورد می تکون کابین چون اما شدم رقص مشغول باخنده
 :وخوندم کردم بازش تعجب با رایان طرف از دارم پیغام دیدم وقتی,آوردم ودرش نشستم جیبم توی موبایلم بالرزیدن

 !برقصی نکرده الزم بشین-
 !بود؟ حساس روم چرا...شد جوری یه دلم وته دیدم خودمون روی روبه رو کابینشون که چرخوندم رو نگاهم باتعجب

 :کردم تایپ
 !شرکتتونید؟ آبروی نگران بازم کنه؟نکنه می فرقی چه مگه,رقصن می دارن دخترا همه خب-

 .وسط بود رفته وچکاوک بود نشسته آتوسا حاال که ها بچه برای کشیدم سوت وباز کردم ریزی ی خنده
 :اومد پیغام

 !نکن اعتراض ام دیگه رقصی نمی,گفتم همینکه-
 :کرد گل شیطنتم

 !اونوقت؟ میشه چی برقصم-
 رو گوشیم همینم برای برانگیزم رو ها بچه کنجکاوی حس خواستم نمی ولی بزنم بلندقهقهه خواست می دلم

 کی ببینم تا بود گوشی صفحه روی مدام نگاهم اما برقصن دخترا تا زدم می ودست صندلی روی کنارم گذاشتم
 !میده پیغام

 :داشتم برش تند شد روشن که صفحه
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 !نرفته؟ یادت که رو هواپیما توی دستشویی جلوی اتفاق-
 :کردم وتایپ فشردم هم روی رو لبام باحرص

 !وحشی-
 تااین که رایان وچرا بودیم شده صمیمی باهم حد این تابه ورایان من کی از که کردم تعجب خودمم شد که ارسال

 !بینمون؟ میشد عوض داشت میون؟چی این میشد داشت میشه؟چی عوض من جلوی مغروره حد
 !هست که همینه-

 !نرفتم کردن اصرار دخترا که هرچقدر, نخوردم تکون وازجامم ندادم جواب دیگه اما خندیدم خوندم که پیغامشو
 گره توچشماش نگاهم که اومدم پایین ازکابین,بود گذشته خوش بهشون وهمه کردن مون پیاده دورکامل۳ از پس

 !!!وناز بود جذاب چقدر من خدای...دربرگرفت قشنگی ی رعشه رو تنم تموم که زد چشمک ویواشکی خورد
 :اومد جلو رایان که ایستادم ودرکناردخترا زدم گرمی لبخند

 !هتل وبعدشم شام برای رستوران میریم االنم تمومه گردش دیگه خب-
 حق ترگل,امروز برامون بودن زده رقم خوبی ی خاطره وواقعا افتادیم راه رایان دنبال به وهمه نزدن حرفی ها بچه

 !دیگه بیرون بره شرکت این از خواسته نمی که داشته
 :نالیدم انگشتام قرمزی وبادیدن درآوردم ازپام رو کفشام وباخستگی نشستم ماشین توی

 !لعنتی-
 نشستن ورایان بهزاد,برم راه تونستم نمی پا درد از وگرنه پوشیدم می راحتی کفش مواقعی همچون برای اینبار باید

 :پرسیدم بهزاد وروبه پوشیدم رو کفشم تند منم که کرد حرکت وماشین
 !شام؟ برای هتل رستوران میریم-

 :داد رو جوابم وباخوشرویی بلندکرد گوشیش روی از رو سرش بهزاد
 .نیویورک توی خوب رستوران یه نه-

 دلتنگی ابراز واونا باهاشون کردم صحبت...ولطیفه بود مادربزرگ,خورد زنگ موبایلم که نشستم وصاف زدم لبخندی
 وجای خوبه جام که دادم اطمینان وبهشون کردم تعریف وضعمون از هم کمی,گفتم همینو درجوابشون ومنم کردن

 ایستاد ماشین موقع درهمون که کردن وقطع دادن رضایت باالخره ساعت نیم گذشت بعداز که نیست نگرانی
 !رستوران به رسیدیم شدم ومتوجه

 جنگیدن می خواب باغول سرسختانه اما بود نمایان خوبی به سروروشون از خستگی بااینکه دخترا,شدن پیاده همه
 !دادن می ادامه گذرونی وخوش شادی به وهمچنان
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 هم وهمه داد سفارش غذا مدل یک همه برای بهزاد که نشستیم بزرگی میز ودور شدیم رستوران وارد نوبت به همه
 .بودن موافق
 به دادن گوش ومشغول بود نشسته سرمیز جدی رایان اما ازخنده زدن می قهقهه ودخترا گفتن می جک پسرا

 !!!نه قهقهه ولی خندیدم می گاهی منم کرد می صحبت باهاش داشت مهم چیز یه درمورد که بود بهزاد حرفای
 !غذاها سمت کردن حمله ها زده قحطی مثل همه آوردن که رو شام
 .کرد می پیدا مزه بیشترهم واقعا درکنارجمع,بود لذیذی شام
 گفتن بخیر شب هم به سرسری همه خستگی زور از که هتل وبرگشتیم شدیم ها سوارماشین همه شام از پس

 .خوابیدیم که بود شب۱0 وساعت
*** 

 ی واسه نمیدونه واصالهم میشه کالفه آدم وقتا گاهی چرا نمیدونم,بودم وعصبی حوصله بی بیدارشدم که ازخواب
 !داده دست بهش حس این چی

 رنگ از کوچیکی ومخلوط مشکی وکامل بود تور هاش آستین که مجلسی لباس دوش از وپس بلندشدم بیحال
 .براق مشکی های وچکمه پوشیدم دیروز مثل هم ضخیمم وساپورت کردم تنم زانو وتا سفید
 .بودن بیدارشده زودترازمن انگار دخترا,شدم خارج ازاتاق وعطر مالیم آرایش از پس

 ودرکنار انداختم پایین رو سرم ومنم اونجان همه شدم متوجه که صبحانه صرف برای رفتم هتل رستوران سمت به
 .بودم حوصله بی واقعا چون کردم کوتاهی تشکر ومن کردن تعریف ازتیپم هرکدوم دخترا که نشستم آزیتا

 بسته رو انتهاش گیره یه وبا بودم کرده کج جلوشم سرم باالی بودم بسته کامل رو پشتش,بودم داده مدل رو موهام
 !میومد بهم وواقعا بودم
 .حاضرکنیم رو اونجا و بریم اندازی راه مکان به قرارشد صبحانه صرف از پس

 به اینبار که شدیم خارج هتل از دخترا دنبال وبه برداشتم رو گوشیم فقط همینم برای نداشتم وکاری حاضربودم
 ماشین همون وبهزاد رایان اما بود بهتر اینجوری,وآمدمون رفت باشه راحت که بودن گرفته اتوبوس یه تاکسی جای

 .!!!! بود کسرشان براشون اتوبوس توی چون میاوردشون دیروز بلند شاسی
 دیگه شاید ببینم رو کشور این قشنگ تا دوختم بیرون به پنجره از رو ونگاهم نشستم صندلی وروی کشیدم پوفی
 .لحظاتم از کردم می استفاده باید کامل واالن اینجا بیام نتونم
 : نشست کنارم آتوسا

 !شده؟ چی,دختر ای گرفته-
 :زدم محوی لبخند
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 .ام حوصله کم خیلی,واقعا نمیدونم-
 .میشم اینجوری گاهی منم-
 .اوهوم-

 سکوت که بود پسرا صدای وبیشتر بودن ساکت هام وبچه بود اطرافم محیط به نگاهم فقط مقصد به تارسیدن
 .خورد می چرخ کار حول هاشون گفته تموم که اینم شکست می رو اتوبوس

 :انداخت ساعتش به نگاهی آذر موندیم می منتظرشون وباید بودن نیومده اینا رایان هنوز,رفت واتوبوس شدیم پیاده
 .شد۹چرادیرکردن؟ساعت-

 خیره نگاه توی خورد گره من ونگاه شدن پیاده وبهزاد ورایان وسایه شد متوقف جلومون ماشینشون موقع درهمین
 !ها بچه نگاه از دور به البته گذروند نظر از رو سرتاپام که رایان ی

 !امروز نداشتم رایانم ی حوصله واقعا,زدم لب زیر وپوزخندی گرفتم رو نگاهم
 زودتر هرچه باید گفت بهزاد که دادم تکون سری افسوس وبه انداختم سایه وباز راحت العاده فوق تیپ به رو نگاهم

 .نداشتیم فرصت زیاد چون کنیم شروع رو وکارمون داخل بریم
 همکالم رایان با کردم سعی االمکان وحتی رفتم دنبالشون آروم ومن بردن هجوم داخل سمت به همه حرف بااین
 !نداشتم رو پرونیاش تیکه حوصله اصال چون نشم

 .وآشفته درهم العاده فوق ولی بود جالبی مکان
 استراحت که همیشه خب ولی,کار اینهمه بعدازانجام حال به وای بود کرده رخنه تووجودم خستگی حس هم ازاالن
 .کردی می کارهم درکنارش باید نمیشد
 داد می انجام کاری یه وهرکس زدم می جارو من,کارشدیم به مشغول وهمه گذاشتن گوشه یه رو وسایلشون دخترا
 .نبودن وسایه وبهزاد رایان ولی

 !کارکردن ذره ازیه دریغ گشت می ول فقط سایه این واقعا زدم پوزخندی
 وصندلی ها مبل برداشتن مثل دادن می انجام سنگین کارای بیشتر وپسراهم بودن تندوچابک خیلی ها بچه خدایی

 .وازاینجورکارا ها
 درسکوت کامال وسالن نداشتیم زدنم حرف برای نایی دیگه که نحوی به کردیم کارمی وقفه بی عصر۴ ساعت تا

 .بود فرورفته
 بودن شده خاکی حسابی ولباسام بودم بیهوشی درحال وخستگی گرسنگی ازشدت ومن بودیم نخورده ناهارهم حتی

 :کاربکشن از دست همه شد باعث رایان صدای که
 .دیگه روزای برای بذارید رو اش بقیه ممنون کافیه دوستان-
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 روی کردم پرت رو خودم,بود منتظرمون واتوبوس شدیم خارج مکان واز برداشتن رو وسایلشون ازخداخواسته همه
 .شنوم می رو ـمرم*کــ های استخوان تیریک تیریک صدای کردم وحس صندلی

 :بلندگفت درهم باصورت آتوسا
 !نزنه وسفید سیاه به دست قراره وقتی میاد اصال چی برای نمیدونم سایه این,که واقعا-

 :گرفت رو حرفش ی دنباله باحرص هم مهرسا
 .واهلل ورایان بهزاد کردن ومخ فضولیش دنبال میاد-

 !بخوابم ساعتها بتونم فقط که برسیم زود کردم خداخدا,گرفتم ـمرم*کــ به رو ودستم کردم تر بازبونم رو لبام
 .اتاقامون به هم وبعدش خوردیم مقوی وناهار رفتیم رستوران به سرووضع باهمون همه هتل به بارسیدن

 نتونستم کردم سعی هرچقدر من اما برد خوابشون وقفه وبدون روتختا افتادن همونجوری کاری هیچ بدون دخترا تا۳
 دوش یه از وپس حموم توی انداختم رو خودم,برداشتم رو رومبدوشامپرم همینم برای بخوابم خاکی سرووضع بااون
 .بستم رو چشمام وبالذت زیرپتوم وخزیدم کردم خشک موهامم کردم تنم رو وشلوارکم وتاپ اومدم بیرون کوتاه
*** 

 عصر۴ تاساعت صبحا همش مدت تواین,حاضربود دیگه چیز وهمه آمریکا بودیم اومده که زمانی از بود گذشته روز۴
 سایه بود سرمون باالی که واونی دیدیم نمی رو وبهزاد رایان هم واصال کار ومشغول بودیم اندازی راه مکان توی
 .زد نمی حرفی کسی ولی بود درآورده رو ها بچه ی همه وحرص بود
 ها وبچه بود شده العاده فوق اندازی راه مکان وحاال بود اندازی راه وفرداشب کردیم کارمی باید که بود آخری روز
 .پرداختن می شدنش تموم به وباانرژی خوشحال دیدن می رو کارشون نتیجه وقتی هم

 که بود گرفته رو وقتم وحسابی بودم چینده که بود چهلمی صندلی این ازصبح وحدودا چیندم می رو صندلیا داشتم
 تا۵ وتنها انداختم پایین رو سرم توجه بی من ولی من سمت واومد انداخت نگاهی همه وبه شد سالن وارد سایه

 :رسید گوشم به صداش که بشه تموم که بود مونده صندلی
 !میگم من که بچینی واونجوری ازاول رو همه باید چیندی اشتباه رو صندلیا این دختر هی-

 نبود وبهزاد رایان از خبری ولی بودن سالن توی ها بچه همه,خشم ازشدت نمیومد بیرون خونم زدی می کارد یعنی
 :زدم وفریاد ایستادم جلوش وباعصبانیت کشیدم کار از دست...معمول طبق

 توام پس میدم گوش وبهزاد رایان حرف به ومنم بچینم اینجوری که داده توضیح من برای بهزاد,هست که همینه-
 !!!برو بکش رو راهت
 :باالانداخت شونه بیخیال,بلندمیشه دود سرم از کردم می حس وواقعا نزدیکمون واومدن کارکشیدن از دست همه

 !میگم رایان به وگرنه بچینی اول از باید-
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 ازاول میگی حاال چیدم رو صندلی اینهمه دراومده پدرم ازصبح, گستاخ ی دختره بکن خواستی هرغلطی برو-
 !وبچین بزن بهمشون خودت برو خواد می دلت ؟خیلی

 !بچینی وتوباید میزنم بهمشون من نه-
 :دادم وهلش گرفتم خشم با رو اش ویقه دویدم که زمین پاانداخت با رو صندلیا تااز۳ سپس

 !بکنی غلطی همچین بذارم محاله لیاناس من اسم اگر-
 :جلو اومد باعصبانیت وآتوسا شد درهم شدید اخماش

 !بچینی ازاول تا کنیم می کمکت خودمون کنه خرابشون بذار بده دستور فقط کرده عادت خانم این,لیانا کن ولش-
 :کردم اعتراض غدی با
 .بده باد به رو زحمتم بدم اجازه که ومحاله بچینم گفته اول روز از بهم بهزاد رو مدل این,هرگز-

 :گرفت رو مچم سایه
 .بیرون ازشرکت کنه پرتت رایان کنم کاری نکن کاری-

 :کشیدم رو ومچم زدم پوزخندی
 !کنی خراب رو اینا نمیدم اجازه اما بکن خواست دلت هرغلطی برو-

 :رسید گوشم به فریادی صدای که توصورتش بزنم اومدم که گرفت رو ام یقه
 !رو مسخره بحث این کنید تموم دیگه بسه-

 اینجا ازکی,بود رایان فریاد واین بودن ایستاده سالن ورودی جلوی که دادم ورایان بهزاد به رو ونگاهم کردم اخم
 !یعنی؟ بودن

 :رفت کنارشون به وسایه اومدن جلو که کردم مرتب رو ام ویقه گرفتم فاصله ازسایه
 !کنه می توهین من به همه جلوی گستاخ ی دختره این رایان-

 :باالآورد رو دستش رایان
 !نکردی عصبیم بیشترازاین تا ازاینجا برو االن همین سایه بسه-

 :گفت من روبه وبهزادم رفت بیرون وازسالن دوید ناباور سایه
 !نداره حرف کارتو وگرنه اس بهونه دنبال فقط سایه,رو ها صندلی چیدی درست لیانا-

 دنبال وکشوندم شد اش مردونه دست اسیر مچم که سرکارشون رفتن هم ها وبچه رفت سایه دنبال به سپس
 چی که نبود مهم برام واقعا رفتم ودنبالش زدم بهشون لبخندی من ولی کردن نگاهم بانگرانی ها بچه که خودش

 !بیاد پیش
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 شدید که وبااخمهایی بست رو ودر شد داخل تووخودشم داد هلم,بود مجلل خیلی که اتاقی وتوی باال طبقه رفتیم
 :ایستاد جلوم بود درهم

 ی دختره خبریه کردی نه؟خیال برداشتی دور نگفتم بهت هیچی ؟هرچی!ایستی می سایه جلوی حقی چه توبه-
 !پررو

 :گفتم اخم وبا نباختم رو خودم اصال اما لرزید تنم فریادش باصدای
 باید بود گفته بهم ازقبل بهزاد,میدم گوش تووبهزاد حرف به وفقط توام دستیار من که گفتم بهت قبلم ی دفعه-

 بهونه ودنبال خواست می اگر سرزد اومد بارها وسایه کردم کار این صرف رو وقتم تموم صبح از بچینم اینجوری
 برای ایندفعه چیدم رو تمومشون که وقتی تا نگفت هیچی اون اما نچینم اینجوری گفت می بهم اول ازهمون نبود

 !نذاشتم منم بزنمشون بهم باید گفت بهم اومد لجبازی
 ...!هم من ونگاه بود خشم پراز نگاهش

 !شدنم بیهوش درحال خستگی ازشدت واقعا کردم می وحس بود شده تند نفسام
 :گرفت رو دستم مچ
 !کنی خواهی معذرت ازسایه باید-

 :عقب کشیدم رو وخودم زدم پوزخندی
 !کنم اینکارو اگر عمراً-
 .مینویسی رو استعفات ایران به رسیدن محض به پس-

 بهم رو پشتش بالفاصله که گرفتم رو ریزششون وجلوی نیومدم کوتاه اما کردم حس چشمم توی رو اشک جوشش
 :زدم فریاد که رفت در سمت وبه کرد

 از حالم,باشن بهونه دنبال میدم انجام نحواحسن به رو کارم وقتی بگن زور بهم که نمیمونم جایی چون میرم آره-
 از حالم بگم یابهتر خوره می بهم بگن زور همه به دارن وحق هستن باال خیلی کنن حس خوان می که آدمایی
 !خوره می بهم بیشعور ی دختره توواون
 هق تا گرفتم رو دهنم وجلوی افتادم زمین روی,کوبید بهم شدت به رو ودر شد خارج اتاق از وواوهم ریخت اشکام

 دونست می درحالیکه بکنه رو سایه طرفداری که میداد اجازه خودش به چطور واقعا,نره بیرون اتاق از هام گریه هق
 هرچی بود بس دیگه میومدم کوتاه نباید بریزم؟ولی سرم توی خاکی کارچه بدون حاال من زوره؟خدای حرفش
 .بودم کرده وسکوت بودن کرده تحقیرم

 !همیشه مثل بودم می محکم باید,بلندشدم ازجا
 !وجه هیچ به,خورد نمی شکست لیانا
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 بچه باورودم که رفتم سالن سمت به صورتم کردن تمیز از وپس افتادم راه به سرویس سمت وبه رفتم بیرون ازاتاق
 :گفتم ودرجوابشون زدم لبخندی که پرسیدن چیزی یه هرکدوم و سمتم آوردن هجوم ها
 !دادهمین تذکر بهم فقط دوستان نشده چیزخاصی-

 :کوبید بازوم به اروم مشتی وآرمان بیرون کردن فوت رو نفسشون باآسودگی ها بچه
 !ایستادی درمقابلش خوب,دختر ایول-

 !من درمقابل هم ورایان ایستادم درمقابلش آره,بود تلخ اینبار لبخندم
 .سرکارمون برگردیم خب,آرمان مرسی-

 :داد تکون رو دستاش مهرسا
 .هتل برگردیم باید حاضره چیر همه نمونده کاری دیگه-

 :انداختم ساعتم به نگاهی
 .هست(۳:۳0)ساعت که هنوز اما-
 .ریم می زودتر امروز نداره اشکال-

 .رفتیم اتوبوس سمت به دخترا همراه وبه دادم تکون سری
*** 
 واصال نرم که داشتم تصمیم من اما بودن حاضرشدن مشغول دخترا ازاستراحت پس,گردش ببرنمون قراربود شب

 .نداشتم حوصله
 :گفت کنم می بازی وباگوشیم منشست دید که چکاوک

 !چرانشستی؟ دختر حاضرشو پاشو-
 :زدم لبخند بیخیال

 .بیام تونم نمی عزیزم ام خسته-
 :نشست کنارم باتعجب آتوسا

 .ها میشی پشیمون میگذره خوش ای؟خیلی دیوونه مگه-
 .برید شماها مرسی نه-

 خداحافظی از وپس کردن سکوت ناچار به که کردم تشکر ازشون من ولی اصرارکردن بازم باناراحتی دخترا
 !سایه به ونه بیفته رایان به نه نگاهم دیگه خواست نمی دلم اینجوری بهتربود,رفتن
 ولی بود احوالپرسی درحد فقط که بامبینا ویکبارم بودم کرده صحبت ولطیفه بامادربزرگ رو هرروزش روز۴ این توی

 .کرد دلتنگی اظهار خیلی
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 برام فضا این تحمل دیگه کردم می حس چون ایران به برگردم زودتر هرچه خواستم بودومی گرفته خیلی دلم
 زندگی اینجا کال میان رو چیز همه کنن می ول چطوری بعضیا کنم می تعجب بمونم اینجا که خوام ونمی سخته

 .کردم می فکر اینجوری دوربودم لطیفه و مادربزرگم از من چون هم شاید کنن می
 بامن حق امروز چون شد نمی واقعا مقصربدونم رو خودم خواستم می هرچقدر ولی کردم فکر امروز وبه کشیدم آهی

 شد هم موفق که ازشرکت بیرون بندازه منو تا بود بهونه یه دنبال فقط امارایان دونست می بهزادم حتی بودواینو
 همه تونم ؟می!بدم چی رو چیتراخانم جواب اما شه می پیدا برام کاری یه باالخره دارم خدایی منم کنه پیداش
 !نیست نگرانی جای پس میده من به رو حق اوهم که مطمئنم براش بدم توضیح چیزرو
 می دلم,برگشتم اتاق به ومجدد خوردم رو غذام خودم ودرتنهایی رفتم رستوران به شام برای شد که شب۹ ساعت

 کسی واینبار بشه تکرار(نیویورک مرکزی پارک) پارک سنترال توی اتفاق باز ترسیدم می اما بزنم قدم برم خواست
 !مطالعه به کردم وشروع شدم پشیمون همینم واسه برسه دادم به که نباشه ام

 باهاشون نبوده بهزاد گفتن اینکه اضافه وبه گفتن برام گردششون از وباخوشحالی برگشتن دخترا بعدش یکساعت
 می رو جوابش سرد کامال بشه نزدیک رایان به کرده می سعی وهرچقدرم کرده می نگاهشون بااخم مدام هم وسایه

 .!لبام روی نشست محوی لبخند,شد آروم دلم وناخودآگاه بوده خورد واعصابش داده
*** 

 هام شقیقه کنار ریختم رو هاش طره از وچندتا بستم سرم پشت خوشکلی حالت به رو وموهام صندلی روی نشستم
 فوق که کردم تنم بود وبلند داشت سفیدم ازرنگ مخلوطی که رو روشنم آبی شب لباس,کردم هم غلیظی وآرایش

 !میومد بهم وواقعا بود تنم جذب العاده
 کفشای ازکمد, بلندتربشه قدم بازهم تا کردم می انتخاب سانتی۱0 پاشنه باید رو کفشم,زدم چرخی آینه جلوی
 بابرداشتن,زدم خودم به هم رو عطرم وبارضایت لبم رو نشست تیپم از لبخندی که کردم وپام آوردم بیرون رو سفیدم
 تموم کارام دیدم ووقتی بیارم درش واونجا بپوشونه رو لختم بازوهای تا کردم تنم هم رو لباس روی کت موبایلم

 اومدن منتظر وحاضروآماده بودن زیباشده نحوی به هرکدوم که پیوستم ها بچه به,شدم خارج ازاتاق آروم شده
 ها مانکن حاضرکردن برای بودن رفته زودتر دخترا نصف البته که اندازی راه مکان به رفتن برای بودیم اتوبوس

 !کارا وبقیه
 همونجا که بودن برده ووسایلشونم بودن اونجا ازصبح وسایه وبهزاد رایان,شدیم داخلش همه اتوبوس بارسیدن

 .حاضربشن
 .بود مونده اجرا زمان تا ساعت۲ هنوز که شدیم ووارد پایین اومدیم تند اندازی راه مکان به بارسیدن
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 رو رایان دیگه تااالن دعوا موقع دیروز از ومن کردیم احوالپرسی باهم وهمه اومدن سمتمون به دخترا باورودمون
 !نداشتم دیدنش به میلی هم واصال بودم ندیده

 مشغول هم وآرایشگرها بودن نشسته ها صندلی روی روح بی سردو هایی باچهره ها مانکن,رفتیم دخترا کمک به
 !بود شرکتمون طراحی که میاوردن رو لباسا هم ودخترا بودن کردنشون آرایش
 سرم وچون ها پله توی شدم رایان ی سینه به سینه که بخورم آب تا رفتم باال طبقه سمت وبه شدم دور ازشون
 نگاهم,کرد جلوگیری افتادنم واز گرفت رو بازوم تند که برداشتم عقب به وقدمی کشیدم هینی ناخودآگاه بود پایین

 !چشمام توی بود زده زل که نگریستم وبهش بلندکردم رو
 وازکنارش کشیدم دستش بین از رو وبازوم آوردم باال رو آزادم دست,نشست لبم روی پوزخندی دیروز بایادآوری

 :کردم اخم,بست رو در و شد داخل که بیرون برم خواستم آب ازخوردن وپس رسوندم اتاق به رو خودم,گذشتم
 !پایین برم خوام می کنار برید میشه-
 .دارم کارت البد اومدم اگر پس بستم نمی رو ودر اینجا نمیومدم که پایین بری بدم اجازه خواستم می اگر-

 : کردم حلقه ام سینه روی رو دستام
 نرفته یادم من حله بدم استعفا ایران به بارسیدن کنید یادآوری خواید می البد ؟آهان!بفرمایید رو کارتون خب-

 !نباشید نگران
 :جلو کرد خم رو وسرش ایستاد قدمیم وتویه اومد جلوتر

 ...!که بخوام ازت اومدم,برعکس اتفاقا-
 کمی اما رفت درهم واخماش بست رو چشماش لحظاتی که بود سخت واسش گفتنش انگاری,کردم نگاهش منتظر

 :کرد زمزمه بعد
 !نرو-

 :گفتم محکم دیروز احترامیای بی یاد وبه کردم سرکوب رو هیجانم سختی به ولی لرزید تنم تمام
 که گفتم کارکنم اینجوری تونم نمی چون بودم گرفته رفتن به تصمیم خودم برم بگید شما ازاینکه قبل,متاسفم-

 !هم دیروز
 :توچشام زد وزل گرفت دستاش توی رو بازوهام

 کنی؟ می سرپیچی دستوراتم از تاحاال کی از-
 :کردم استشمام رو عطرش وجودم وباتموم کشیدم عمیقی نفس

 !نیستید من رئیس شما دیگه چون بدم استعفا شرکتتون از گرفتم تصمیم که موقعی از-
 !شه؟ نمی,باشم بازم خوام می-
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 تموم ام گونه سیدن*ـو*بــ با ناگهان که بگم چی دونستم نمی,کرد می تجدید رو هیجانم واین بود اروم لحنش
 او ولی لرزیدن به کرد شروع وتنم بیرون زد ازحدقه,شد گشاد معمول بیشترازحد وچشمام کشید آتیش به رو وجودم

 :گفت آروم که بکنم باید غلطی چه دونستم نمی لحظه اون توی واقعا که کرد می نگاهم خونسرد
 !فهمیدی؟,لیانا نمیری توجایی-

 شک توی بود؟هنوز داده انجام حرکتی چه االن او من خدای,بیرون رفت اتاق از وتند نموند جوابم منتظر سپس
 مثل پسری که گنجید نمی باورم وتوی داشت رعشه تنم وهنوز نشست بوسش جای روی ناخودآگاه ودستم بودم
 !بمونم که باشه خواسته وازم باشه سیده*ـو*بــ منو رایان
 ها لباس حاضرکردن مشغول وکمی ها بچه پیش پایین برگشتم,فهمیدم نمی اطرافم از چیزی واصال بودم هنگ
 می باخودم,بود کرده سلب ازم رو بودن وعادی تمرکز ی واجازه شد می رد چشمام جلوی لحظه اون مدام ولی شدم
 جلوی که بود نیرویی چه این فهمم نمی واقعا ولی زدم می وپسش کردم می اعتراض لحظه اون بایدتوی گفتم

 !سکوت به کرد می وادارم رفتاراش
 حد از بیش خیلی سایه گستاخی هرچند!واقعا؟ خواستم می چی دیگه ومن و شرکتش توی بمونم بود خواسته ازم

 .وبس بود مهم رایان ولی بود تحملم
 توسط مشروب,بود حاضر چیز همه وحاال مخصوص سالن توی شدیم جمع همه رسیدو اندازی راه زمان باالخره

 بودن ها مانکن ورود ومنتظر کردن می استقبال گرمی به وهمه شد می پخش مهمانان وبین شده سرو خدمتکارا
 نگاهم,بودیم نشسته دیگه ماها ولی کارا روی کردن می نظارت باید,بودن صحنه پشت وبهزاد ومهرسا وآتوسا
 زیباترین به که وموهایی مشکیش وکفش سفید ولباس ای سورمه وشلوار کت توی که رایان سمت شد کشیده
 !بود شده جذاب بودواقعا شده آراسته حالت

 صندلیم روی کمی وبالبخند درآوردم رو لباسم روی کت,بود اونا پیش حواسش وتموم بود چندمرد با صحبت مشغول
 !تر پررنگ ولبخندم شد گرم بدنم وبازهم افتادم پیش ساعت چند اتفاق یاد وبه شدم جا جابه
 ولباس شدن می وارد هاکه مانکن به بااشتیاق ومدعوین بود عالی چیز همه,روشن نورها ورقص شد تاریک فضا
 خیلی ها لباس هم واقعا کردن می نگاه ذاشتن می نمایش به حرکات وبازیباترین نحو بهترین به رو تنشون توی

 بودن آمریکا ثروتمندان از مدعوین تموم اما بود گرون خیلی هم قیمتش اما بود شده طراحی العاده وفوق خوشکل
 !وبس بود لباس زیبایی درخشید می که چیزی وفقط نبود مهم قیمت براشون همینم وبرای

 سمت شد کشیده ونگاهم بلندشد ازهرسو تشویق صدای ازاتمامش وپس داشت ادامه اندازی راه تمام یکساعت
 آن یه ونگاهش کرد حس رو نگاهم سنگینی انگار که نگریست هامی تشویق به,بود ایستاده بارضایت که رایان

 !کنم غش بود نزدیک هیجان ازاینهمه وواقعا فقراتم ستون روی نشست سردی عرق,چشمام توی شد وقفل برگشت
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 چطور نفهمیدم وواقعا ازش گرفتم رو نگاهم ونرم روش به لبخندزدم ناخودآگاه ومنم لباش روی نشست کجی لبخند
 !بود عجیب وبرام کنم برقرارمی ارتباط راحتی این به

 رفته پیش وعالی خوب العاده فوق اندازی راه این,بود رفته فروش به لباسا وتموم گرفتن رو وبهزاد رایان اطراف همه
 اینهمه ی ازنتیجه راضی هم ها وبچه بودم خوشحال ازخوشحالیشون ومنم وبهزاد رایان بودن راضی هم واقعا بود

 پوشیدم رو کتم,کردم می ونگاهشون بودم ایستاده گوشه یه من ولی بودن مهمانان با صحبت مشغول زحمتشون
 .کنن می نگاه بهم همه کردم می وحس کت بدون بودم معذب چون
 :سمتم گرفت رو ولیوانی ایستاد کنارم آرین

 !سرجاش بیاره رو حالت یکم بخور-
 :لبخندزدم

 چیه؟ این-
 :خندید

 .گیالسه شربت نیست مشروب نباش نگران-
 :دوختم آرین به رو نگاهم وباقدردانی بودم تشنه واقعا چون سرکشیدم والجرعه گرفتم بارضایت

 .داشتم نیاز بهش خیلی مرسی-
 !بود شده خشک لباتم اخه ای تشنه که شدم متوجه-

 :خندیدم
 توبه ولی برن مهمونا تا بودم وایستاده شدم پشیمون شلوغه دیدم ولی بخورم آب سالن داخل برم خواستم می آره-

 .رسیدی دادم
 :گذاشت میز روی سینی داخل رو خالیمون لیوانای

 !ای؟ خسته-
 .ایران برگردم خواد می دلم بیشتر-
 !چرا؟-
 .شدم اینجوری کردم عادت ایران توی زندگی به چون هم شاید کنم می غریبی احساس اینجا,نمیدونم-
 مثل اینجاولی اومدم زیاد تااالن من,باکشورمون متفاوته چیز وهمه آزادتره فرهنگ دارای ایران به نسبت اینجا-

 .کشورخودم به برگردم که خواسته دلم اومدم هم توهردفعه
 .کنن زندگی تونن می چطور فهمم نمی زندگی واسه ازکشور خارج میان کال که میبینم رو بعضیا-
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 اومدیم هامون خانواده بدون ماها چون گذره نمی سخت بهشون زیاد ومسلما میان شون خانواده همراه به اونا خب-
 .ایران توی تا تره راحت خیلی خارج توی زندگی وگرنه داریم غریبی احساس یکم

 بوده؟ ات خانواده بدون اومدی که توچی؟هردفعه-
 :داد تکون مثبت عالمت به رو سرش

 .اومدیم شرکت طرف از ام وچندباری میام بیشتربادوستام میشه تلف وقتم باخانواده,ترم راحت چون آره-
 نکردی؟ که ازدواج-
 !میده زن ما به کی,دختر نه-

 : خندیدم که زد چشمکی
 .آقایی این به پسر بخواد دلشون ام خیلی-

 :زد صدا رو اسمم کسی که کرد تشکر
 !مولوی خانوم-

 کردم جمع رو لبام بود زده زل بهم و توجیبش بود کرده فرو رو دستاش بااخم که رایان وبادیدن گردوندم رو سرم
 :وگفتم

 !بله؟-
 .دارم کارت اینجا بیا-

 :گفتم آرین روبه
 .شربت برای مرسی برم من-

 :زد لبخند
 .کنم می خواهش-

 :ایستادم وجلوش باال گرفتم کمی رو لباسم دامن وآروم گرفتم فاصله ازآرین
 بله؟-
 !شد؟ تموم گفتگوتون-

 :سمتم گرفت رو ولیستی زد بهم پوزخندی که کردم نگاهش باتعجب
 گرفتن پول بدون تاآخرعمرت باید اونوقت که نکنی گم اینو فرستی می وبرام کنی می تاب لپ رووارد اینا تموم-

 !کن جمع رو حواست پس کارکنی شرکت برای
 که تاموقعی نشستم گوشه ویه برگشت سالن داخل به خسته منم,رفت که دادم تکون فهمیدن عالمت به رو سرم
 .حاضرشدیم هتل به برگشتن وبرای شد تموم کارا
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 فوق که بود گرفته ساعت بودیم کرده کمک مدت این توی که ازهممون تشکر برای رایان بابرگشتنمون شب اون
 هم مثل هممونم که بود گرفته رو اش زنونه ست ماهم وبرای مردونه ست پسرا برای,دار ومارک بود خوشکل العاده

 .حاضرشدیم خواب وبرای برگشتیم اتاقامون به ازش وباتشکر رفت بیرون خستگیمون واقعا,بود
 برمی داریم ازاینکه بودم خوشحال واقعا من,داشتیم پرواز بودوفردا نیویورک توی ازحضورمون روز ششمین امروز

 .بود شده تنگ ولطیفه مادربزرگ برای حسابی ودلم گردیم
 برای باید گفتن که کردیم می بیرون رو دلهره پراز روز۶ این وخستگی بودیم اتاقامون توی هممون ناهار موقع تا

 .شدیم خارج ازاتاق باهم تایی۴وهر بریم رستوران به ناهار
 :گفت آتوسا که نشستیم کنارهم

 !میان؟ کیا تجاری مرکز میرم دارم عصری-
 :مهرسا,افتاد من به نگاهشون که کردن موافقت دخترا همه

 لیانا؟ ایتونمی-
 :کردم تمیز رو دهنم اطراف وبادستمال گذاشتم بشقابم توی رو وچنگالم قاشق

 چیکار؟ اونجا رید می-
 .دیگه کنیم خرید ریم می معلومه خب-

 :رولبام لبخندنشست
 !میام آره آره-

 کردن قبول وهمه جانمونیم تا ودیرنکنیم باشیم هتل البی توی همه۴ ساعت که گفت وآتوسا شدن خوشحال همه
 .بگیره واجازه بزنه حرف ورایان بهزاد با درموردش رفت آتوسا و
 ووقتی زدیم حرف باهم وکلی شدم ومبینا مادربزرگ به زدن زنگ مشغول من,باال واومدیم نموندیم توسالن دیگه ما

 وواقعا تاحاضربشم بلندشدم ازتماسام بعد, کردن واستقبال شدن خوشحال خیلی هردوشون حرکتمونه فردا گفتم
 .کنیم خرید یکمی که بود خوب

 نازی خیلی وحالت بود بلندتر جلوش از پشتش که جذبم مشکی ولباس پوشیدم رو ضخیمم مشکی ساپورت
 .عطرهمیشگیم همراه به کردم غلیظ هم رو وآرایشم سرم باالی بستم محکم رو موهام,داشت
 .شدم می شرمنده لطفشون ازاینهمه واقعا ومن کردن تعریف ازم بیشترمواقع مثل دخترا
 باتعجب ومن اومدن سمتمون به,شدن پیاده ازآسانسور که افتاد وآرین رایان به نگاهم که ایستادیم البی توی باهم
 :گفتم آتوسا روبه

 !کجامیان؟ اینا-
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 :باالانداخت رو هاش شونه بیخیالی با آتوسا
 نزدم حرفی منم بریم تنها ونمیشه کنن همراهیمون پسرا تا دویاسه باید که گفتن کردم صحبت باهاشون وقتی-

 .بیان باهامون قراره وآرین رایان انگاری االنم
 :کردم کج رو دهنم

 !بشیم؟ گم نگرانن که ایم بچه ما مگه-
 :کرد نگاهم تعجب با آتوسا

 .کنن رها رو دختر اینهمه غریب کشور تویه نیست که شوخی حرف واهلل بااوناس مسئولیتمون دختر-
 .نگفتم چیزی دیگه بااوئه حق دیدم وقتی
 : گفت که کردم نگاه کممون ی فاصله به باتعجب ومن ایستاد کنارم رایان

 من؟ برای نکردی ایمیل رو اندازی راه روز عکسای-
 :وگفتم کردم فکر کمی

 !شده؟ چیزی مگه,نزدم حرفی دیگه همین برای منم خان رایان به فرستم می مستقیما خودم گفت مهرسا چون نه-
 .نیومده واسم چیزی دیدم اما اینستا توی شرکت پیج توی بذارمشون خواستم می-
 .خبرم بی من نمیدونم-
 .دادیش می مهرسا به نباید,کارتوبوده این اما-
 .خواست خودش اون ولی-

 :کرد واخم گرفت رو بازوم
 !لیاناخانوم دادی می انجام خودت رو کارخودت توباید اما-

 :زیرانداختم به رو سرم همینم واسه بود کارمن این خدایی گفت می راست,شدم ناراحت
 !نمیشه تکرار دیگه ببخشید-

 :کردم جمع رو لبام,کنه می نگاهم داره باتعجب دیدم که کردم بلند رو سرم نمیگه هیچی دیدم گذشت که کمی
 !شده؟ چی-

 :زد پوزخندی
 !تو کردی خواهی معذرت بار یه عجب چه-
 :گرفتم رو ام خنده جلوی سختی به
 !بخوام عذر دیدم الزم همینم برای بوده اشتباه کارم که شدم متوجه خودم چون خب-
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 سمت به دخترا همراه به منم شد جدا ازمن رایان ودیگه بیرون اومدیم هتل از رفتن برای ها بچه شدن باتکمیل
 ماشینی توی که کرد صدام بهتربگم یا اومد بامن رایان واینبارهم تاکسی تا۳ توی جاشدیم وجابه رفتم ها ماشین
 !وبس کردم تلقی دستیاربودنم تنها رو دلیلش ومن اونشسته که بشینم

 !انگیز دل سکوت ازاین بردم می لذت ومنم نشکست رو ماشین سکوت کسی نیویورک تجاری مراکز به رسیدن تا
 :کرد نگاه بهم عمیقی لبخند وبا شد نزدیکم آرین که کردیم حرکت مراکز سمت وبه شدیم پیاده همه

 هستن بدنت جذب نیستن وباز ان پوشیده اینکه درعین,دختر کردی غافلگیر هات تیپ با منو مدام تااالن-
 .فرده منحصربه ات سلیقه گم می تبریک واقعا,وعالی
 :زدم لبخند متقابال

 نما وبدن باز لباش پوشیدن با که ندارم دوست واصال پسندم می پوشیده همیشه من درسته,آرین ازتعاریفت ممنونم-
 همین ایرانم تو بلکه اینجا فقط نه بندازم خطر به رو وامنیتم کنم معذب رو خودم اینکه وهم بشم گناه باعث هم

 .جورم
 تو مثل دختری یه ازاینکه واقعا باتوئه حق دیدمت هم داشتیم پارتی که روزی واون شدم متوجه شرکت توی آره-

 !کمیاب هم تو ومثل شده خراب خیلی وضع متاسفانه االن چون خوشحالم هست دنیا توی هنوزم
 تونه نمی وکسی خودشونن مسئول همه,بمونه بهترازمن خیلی یاحتی من مثل که بخواد خودش باید هرکسی-

 .کنه اجباری
 .موافقن زیاد آزادی با وهمه باشه تو مثل خواد نمی کسی انگاری ولی موافقم-
 .نیست وتو من دست دیگه این اوهوم-

 .شدیم مرکز ووارد زدیم لبخند
 الزم چندچیز خودمم ووبرای خریدم می سوغاتی باید منم,بردن حمله ها ومغازه ها فروشگاه سمت به باذوق دخترا

 .بود
 می خوشم وازهرکدوم کردم پرو بود گرفته رو چشمم که خوشکل وچندلباس شدم ای مغازه ووارد شدم جدا ازآرین

 گرفتم داری خوشبوومارک ادکلن ماهیار برای,نکنم گم رو دخترا که بودم مواظب ودرکنارشم داشتم برمی اومد
 به خوشکل وشلوار تیشرت هم ماجد وبرای داشت چیز همه که آرایش لوازم سِت هم وآتنا وآنیتا ومبینا لطیفه وبرای
 .دار ومارک بود تن جذب که آسمونی آبی رنگ
 که ها مغازه بین چرخوندم می رو ونگاهم رفتم می دخترا دنبال به,واقعا بگیرم چی بودم مونده مادربزرگ برای

 !زیباییش از بود شده حبس نفسم که افتاد خوشکلی دستبندطالی به نگاهم
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 حیف اما گرونه خیلی بود مشخص که هرچند بخرمش مادربزرگ برای کردم ـوس*هـ آن یه که بودم شده محوش
 .بدم دستش از بود
 رو خریدنش برای کافی موجودی هنوز که ودیدم کردم حساب باگفتنش که روپرسیدم قیمت واول شدم مغازه وارد
 .کردم حساب رو وپولش بیاره برام گفتم همینم برای دارم
 .دستبند جز به گرفتم کادو رو خریدام تموم
 پول که حاال وباید کشید می زحمت برامون کلی نباشه وهرچی بودم خریده مادربزرگ برای که بودم خوشحال واقعا

 .کردم می جبران داشتم
 می قدم ازهممون جلوتر درکنارهم هم وآرین ورایان رفتم می دخترا دنبال همین برای نداشتم خریدی دیگه
 :کردم زمزمه وناخودآگاه نگریستم بهش سرم ازپشت,زدن

 !اخه؟ خوشکلی اینقدر توچرا-
 گذاشت می نمایش به تر قشنگ خیلی رو اش مردونه استایل بود زده که مشکی تیپ,وریزخندیدم گزیدم رو لبم

 !بود نامحدود وجودش جذابیت وواقعا
 می جدا رو وخودش بود بامانیومده سایه هم باز البته که کشید طول خرید مراکز توی ولگردی شب۷ ساعت تا

 .ازما دونست
 کردن استقبال گرمی به وآرین ورایان هتل برگردیم که کردن موافقت وباالخره نداشتن نایی خستگی از دیگه دخترا

 .زیرخنده زدیم هممون که
 توی باید کی تا آینده؟یعنی توی میفته اتفاقی چه که اندیشیدم این وبه دادم تکیه شیشه به رو سرم ماشین توی

 زندگی چون زدم می حدس رو ام وآینده بلدبودم پیشگویی خواست می دلم خیلی وقتا گاهی ؟واقعا کارکنم شرکت
 که افتادم روزا اون یاد به,خورده رقم برات چی بعد چنددقیقه تا نمیدونی که نحوی به اس واغواکننده پیچیده بدجور
 بی بدنم تموم خستگی فرط از وشب بکشم دستمال رو ومیزها بشورم ظرف عالمه یک بودم مجبور رستوران توی
 !هرگز برنگردن هرگز کاش ای که بود سختی خیلی روزای واقعا,شدم می بیهوش وتقریبا شد می حس

 :پرسیدم آزیتا از راه بین,رفتیم هامون اتاق سمت وبه جداشدیم ازهم همه هتل به باررسیدن
 !بود؟ نیومده بهزاد چرا-
 .بیرون بودن رفته باسایه-

 .شدم اتاق وارد دنبالشون وبه زدم پوزخندی
*** 
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 وشماره بودیم فرودگاه توی که ظهربود۲ ساعت,گنجیدم نمی خودم پوست توی ومن رسید حرکتمون موقع باالخره
 .ترتیب به نشستیم قبل دفعات مثل هم واینبار شدیم سوارهواپیما وهمه روخوندن پرواز ی

*** 
 کردم شکر رسیدنمون سالم این وخداروبرای کشیدم عمیقی نفس دلم ازته فروداومدیم تهران فرودگاه توی وقتی
 عزیزانت منتظر بده خیلی واقعا برسه پایان به خوشی وبه خطرباشه بی ها مسافرت تموم که خواستم ازخدا دلم وازته
 عزیزان وداغ مرگ ی اندازه به دنیا تواین چیزی هیچ ازنظرمن,برسه بهت خبرمرگشون خودشون جای وبه باشی

 زندگی وتا تاابد که چیزی اما میشه وفراموش گذره می مرورزمان به چیز همه چون نیست فرسا وطاقت سخت
 ...!خاطراتشون ویادآوری خالیشون جای مداوم ودیدن عزیزانه دادنه ازدست غم پایداره هست
 :گفتم آتوسا وروبه کشیدم عمیقی نفس وجودم وباتموم فشردم دستم توی محکم رو چمدونم ی دسته

 !روح سردوبی کشور اون توی داشتم غریبی حس واقعا برگشتیم که خوشحالم چقدر نمیدونی-
 :انداخت باال رو ابروش وتک کشید پایین کمی رو مانتوش زیپ آتوسا

 !روح؟ بی سردو میذاری رو قاره اون اسم تو اونوقت آمریکا برن بتونن یکبار دارن آرزو خیلیا دختر واهلل-
 گارسون که ووقتی بشم شرکت این وارد ازاینکه قبل بود باآتوسا حق,رفتم فرو اش جمله درقعر من اما خندید سپس
 پسش ومن بود یافته تحقق االن اما باشم داشته سفر ازکشور خارج به بتونم که بود این ازآرزوهام یکی شاید بودم
 ممکن زمان کوچکترین توی بخواد خدا واگر داره عجیبی بازیای روزگار که راستی به,بودم وانزجارگرفته زدم می

 مرده شدن زنده مثل بهشون رسیدن برات روز یک که میده بهت رو وچیزایی کنه می رو اون به رو ازاین رو زندگی
 !وباورنکردنی غیرممکن همینقدر بود
 داشتم سختی ی وهرچندگذشته بودم کرده حس رو هستی خالق قدرت,وجودم باتمام بودم دیده رو معجزه من اما

 .چشیدم می هم رو خوشی طعم کمی االن الاقل ولی
 تعطیل فروردین۱۳ بعداز تا شرکت چون کردیم خداحافظی ازهم وازهمونجا اومدیم بیرون فرودگاه از دخترا همراه به

 نو سال استقبال به باانرژی وبعدازاون باشم داشته خوب استراحت یه تونم می که بودم خوشحال واقعا ومن بود
 این چون بودن خوشحال هم ودخترا برگردم سرکارم به تر خوب وباروحیه بهتر بتونم خوبی این به استراحت با,برم

 .کننده وخسته بود سختم گذرونیاش خوش درکنارتموم مسافرت
 آن یه رو بغض یه سنگینی که بود دلم توی حسی یه اما چرا نمیدونم,کردن می بدرقه رو ها بچه وبهزاد رایان
 !روز۱۴مدت به بود رایان ندیدن دلیلش هم وشاید گلوم توی نشوند

 چندمدتی شاید که ای مردغریبه برای بشم دلتنگ چراباید,بود شده پررنگ ذهنم توی فکر این که بود عجیب
 !وبس؟ گذره می ازآشناییمون
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 گفت می تبریک پیشاپیش رو جدید سال وآغاز داد می دست بادخترا باجدیت که انداختم بهش ونگاهی کشیدم آهی
 .کرد می بدرقه رو دختراوپسرا مجازش وشوخیای باخنده وکامال بود رایان مقابل ی نقطه بهزاد وولی
 !"متضاد"کلمه این هم اون بدی قرار کلمه یک هم وبینشون بذاری هم مقابل رو وبهزاد رایان شد می شاید
 برن همه تا ایستادم اینکه دلیل شاید,بودن رفته همه وحاال پیچید گوشم توی چمدونم های چرخ وصدای رفتم جلو

 !ببینم رو رایان بیشتر کمی بتونم که بود این برم جلو خداحافظی برای وبعدش
 !شدم دیوونه پاک که کنم گمون من خدای

 بودم شنیده درموردش خیلی که وجودم نوپای حس ازاین بودم وناراحت افکار ازاین بود پیچیده وجودم توی استرسی
 !بود خورده رقم دیگه جور سرنوشت انگاری ولی بیفته اتفاق برام وهرگز هرگز خواستم نمی ولی

 بهزاد اما کرد می نگاهم وخیره بود کرده باز ازهم کمی رو وپاهاش بود برده فرو جیباش داخل رو دستاش رایان
 :باشه عادی کامال رفتارم کردم سعی قدرتم وباتموم ایستادم جلوشون که بود مستقیم به نگاهش

 .بوده میلتون باب هم اندازی راه نتیجه که خوشحالم گذشت عالی چیز همه مدت این بابت ممنونم-
 : کوبید بازوم به آروم ومشتی زد لبخند بهزاد

 !بده یاد منم به...وشیک گی؟ادبی می اینجوری های جمله چطوری شیطون ای-
 داشتنش درنگه چقدر ومن آبی دریای اون توی بشه قفل خواست می مدام نگاهم ولی خندیدم شوخیش ازاین

 !بودم ناتوان
 :فشرد رو دستم بهزاد

 .کنم می ارزو برات رو خوبی سال-
 .همچنین به والبته ممنون واقعا-
 .لیاناجان عزیزی-

 بی استرس ازشدت من وپاهای کرد ترکمون ببخشید وبایک خورد زنگ موبایلش که بود نشده کامل اش جمله
 !لرزید وتنم چشماش توی شد وقفل بگیرم رو نگاهم جلوی نتونستم دیگه,شد حس

 بود؟ خاص اینهمه خدا؟چرا بود چی نگاهش جادوی
 !رم می دیگه من تون بااجازه-

 :گرفت رو وبازوم ترکرد بازبونش رو لباش
 !نباش رسمی-

 :زدم ولبخندی دادم تکونی رو سرم
 !گفتن وکارمندی گفتن رئیسی باالخره-
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 :جلوتراومد کالفه
 .لیانا گفتم که همین-

 اش دیگه چیزای ی همه مثل کردنشم صدا واقعا!شد می شنیده او زبون از وقتی شد می خاص چقدر اسمم
 .بود فرد منحصربه
 گوشم ی الله نزدیک و ام گونه مابین آروم,شد خم آن یه که بودم عصبی وجودم توی مختلف های حس ازاینهمه

 روحبس نفسم وجودم وباتموم ببندم رو چشمام تونستم وفقط شد آتش کوه انگاری وجودم تموم,سید*ـو*بــ رو
 !دماغم توی پیچید عطرش وبوی کنم

 !چرا؟ بستی رو چشمات-
 حتی یا زدم دادمی وسرش شدم می بایدعصبی مسلما لحظه اون توی,بیام خودم به کردم وسعی کردم بازشون آروم
 !وبس بود خیالم ی زاده تنها اینا تموم اما صورتش توی کوبیدم می

 وچرااین ترکنم اروم کمی رو دلم ولرزش بردارم عقب به قدمی که بود این بکنم تونستم که کاری تنها چون
 !بود؟ تاثیرگذار روم حد تااین کوچولو س*و*ب
 !برم که بهتره دیگه من-

 :گفت وتنها کرد جمع رو لباش که گذاشتم عقب ای دیگه قدم
 .باشی داشته خوبی سال-
 .همچنین به-

 ماهی انگارکه کشیدم می عمیق نفس وتندتند فرارگذاشتم پابه آور خفقان فضای ازاون سرعت وبه نایستادم دیگه
 بودم کرده هول,کنه جلوگیری ازمرگش خواد تندمی آب به گردوندن برش که وحاال افتاده بیرون ازآب که باشم
 حفظ رو تعادلم بود هرجوری که زمین بخورم بامخ بود نزدیک بار چندین اما ذاشت تاثیرمی قدمام سرعت روی واین
 حتی نتونم ومن بیفته سرهم وپشت وقفه بی اینقدر اتفاق اینهمه شه می چطوری کردم فکر وباخودم کردم

 !بکنم؟ هم اعتراضی کوچکترین
 .کرد راحت منو خیال چمدونم وباگرفتن شد پیاده وراننده داشتم رونگه رنگ زرد وتاکسی بلندکردم رو دستم

 ازاین تاشاید پایین کشیدم روتاته وشیشه صندلی به دادم تکیه رو وسرم انداختم عقب صندلی روی رو تندخودم
 !گذشته بوده هرچی که بشه وباورم بیام بیرون شوک
 ببرم پناه مادربزرگ وامن گرم اغوش به زودتر هرچه خواست می ودلم گفتم راننده برای تمام حالی بابی رو ادرس
 به بودن کرده غلبه که هایی حس از وبعدهم فرارکنم مدت این حقایق به ازفکرکردن خواست می دلم وانگار

 !مغزم,قلبم,دلم
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 !رسیدیم خانم-
 دیگه کردم می حس که من بودجز نکرده تغییر چیز هیچ,سپردم مجتمع به رو ونگاهم شدم پیاده,روپرداختم پول

 !نیستم سابق لیانای
 :گفتم وزیرلب شد داده سوق راننده مرد سمت به مجتمع از نگاهم شد گذاشته کنارپام که چمدونم

 !آقا مرسی-
 .آسانسورشدم ودرآخر مجتمع ووارد گرفتم دست به رو چمدونم تاکسی رفتن از پس

 چه دقیق دونستن نمی چون, شدم بودنشون خواب متوجه خونه ازسکوت زودبود صبح هنوز وچون بازکردم رو در
 !بیام خودم به تا داشتم وقت کمی چون بهتربود واینجوری بودن نیومده استقبالم به رسم می ساعتی

 از وپس کمدگذاشتم داخل وسوغاتیاروهم تابشورتشون انداختم ماشین توی رو لباسا وتموم بازکردم رو چمدونم
 فکرم,بستم رو وچشمام درازکشیدم وان توی واینبار انداختم حموم داخل رو خودم,کمد از روبدوشامبر یه برداشتن

 من وواقعا بود قرارگرفته لبهاش که جایی کشیدم رو ودستم خاص ی بوسه اون سمت شد کشیده اختیارم بدون
 بدمی فکر درموردم اینکه هم بود بد خودم برای هم اینجوری چون موندم می ساکت ها لمس اینجور درمقابل نباید
 میشه الل او درمقابل فقط لعنتیم زبون که دونست نمی میدم رو هایی اجازه چنین این همه به کرد می وخیال کرد

 !چرااا؟ بفهمم که بودم گیج وخودمم
 یه بامن رایان, نشست لبم روی نرمی ولبخند کشیدم وان داخل وکف آب از شده تشکیل های روحباب رو دستم

 رفتار شرکت بادخترای که بودم ندیده هرگز چون دونست می ادما تموم جدااز منو وانگاری کرد رفتارمی جورخاص
 وسریع نداشت مکث دخترا روی نگاهش بودوحتی جدی که بگم جرئت به شد می وهمیشه باشه داشته خاصی

 دلیلی رو براش باشم متفاوت باید چرامن ولی بهم زده زل که دیدم می اکثرا نه من برای ولی گرفت می رو نگاهش
 !بود کرده مشغول رو ذهنم تموم که بود
 بی وبه نشست دلم توی عمیقی لذت آب کردن وباباز نخورم لیز تا گرفتم دوش به محکم رو ودستم بلندشدم جا از

 .لبام روی نشست ولبخندعمیقی آورد جاش روبه سرحالی,کرد غلبه حالیم
 پوشیدن ومشغول زدم شارژ توی بود شده خالی شارژ از کامال که رو گوشیم,شدم اتاقم ووارد کردم تنم رو حولم

 . آرایش بدون ولی زدم عطرمالیمی,بستمشون ساده موهام کردن خشک وبعداز شدم لباسام
 افکار ازاین رو ذهنم کمی ومهمتراینکه بکنم صبحونه برای فکری یه تا رفتم اشپزخونه وداخل اومدم بیرون ازاتاقم
 !بودم هم وموفق آزادکنم درهم
 که مالیمی ونسیم بشه عوض هال هوای تا کردم روباز ها پنجره تند بود شده خوشکل واقعا که میز چیدن از پس

 .بده دست بهم خوبی شدحس باعث خورد صورتم به
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 فوق هم درکنارش ولی کردن تعجب کلی بادیدنم وهردوشون بیدارشدن ازهم کوتاهی درفاصله ولطیفه مادربزرگ
 مدت وتموم خوردیم عالی صبحونه یه ودرکنارهم شدم خوشحال منم ازخوشحالیشون که بودن شده خوشحال العاده

 !ها صحنه از خیلی باسانسورکردن والبته گفتم می مسافرتمون ازاتفاقات من
 که کرد اعتراض کلی اولش ومادربزرگ اومد خوششون هردوخیلی که دادم رو سوغاتیاشون صبحونه صرف از پس

 وباتموم بستم براش وخودم نکنه دست نیومد دلش دستبنده بود خوشکل چون ولی کردم خرج پول چرااینهمه
 .بودم وخوشنود راضی بودم کرده که کاری ازاین وواقعا گفتم باشه مبارک بهش وجودم

 آرایش لوازم ست که سوغاتیش از مدام هم لطیفه, نازشده دستبند این عاشق که بود مشخص هم مادربزرگ رفتار از
 .سیدم*ـو*بــ رو پیشونیش ومنم سید*ـو*بــ رو ام گونه وبعدازاونم کرد می تعریف بود
 پی وبیشترحواسش نزد حرفی هم مادربزرگ که بود ولطیفه من پیشنهاد واین بدیم سفارش ازبیرون ناهار شد قرار

 .کرد ترمی عمیق منو لبخند هردفعه کردکه می تعریف ازش ومدام بود دستبندش
 با عصر که گفتم ومنم خوادببینتم می فورا گفت که دادم بهش رو خبررسیدنم,گرفتم تماس وبامبینا اومدم اتاقم به

 کرد استقبال باخوشرویی که بدمشون رو سوغاتیاشون وهم ببینمشون وتاهم ماهیار کافه بریم قراربذاره اینا آنیتا
 .باشه منتظرم مجتمع البی توی ۴ ساعت وقرارشد

 ازبرگشتنم اینهمه ولطیفه مادربزرگ دیدم می وازاینکه شدم اتاقم وارد کوتاهی استراحت برای من ناهار بعدازصرف
 !ربود رو چشام عمیق خوابی زود خیلی ولی رولبام نشست لبخند وخوشحالن راضی
*** 
 :کرد می نگاهم آینه درون از که سپردم لطیفه به رو ونگاهم زدم اسپرت تیپ

 بریم؟-
 شده آشنا باالیی باهمسایه من درنبود که هم ومادربزرگ شدیم خارج آپارتمان از وباهم داد رو سوالم پاسخ لبخندش

 بود راحت خیالم ومن پیشش بوداالنم رفته کرد می زندگی وعروسش پسرش وبا بود مشربی خوش پیرزن که بود
 !فراغتش اوقات برای کرده پیدا همدم یه الاقل که

 :زدم لبخند روش به ومن کشید ش*و*غــ*درآ گرم رو وهردومون اومد جلو ولطیفه من بادیدن مبینا
 .دختر بودم شده دلتنگت-

 :ازنظرگذروند چندبار رو صورتم مبینا
 .رفیق بیشتر من-

 :گفت که خندیدم
 .بریم بیاید-
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 :پرسید حال ودرهمون روند کافه سمت به که شدیم وسوارماشینش رفتیم بیرون ازمجتمع
 گذشت؟ خوش-

 :بستم رو ـمربندم*کــ
 .بودن کننده وخسته زیاد کارا العاده فوق اما نبود بد-
 !دارید؟ اندازی راه درسال چندبار-
 .عید ونزدیک اسفندماه توی همیشه اونم یکباردرسال فقط شدم متوجه دخترا صحبتای از من که اینجوری-
 !نه؟ آینده تاسال رفت حساب بااین پس-
 .اوهوم-
 .شه می تحویل سال ظهر فردانزدیک-
 !چیز همه تندگذشته برام جورایی یه یعنی ندارم رو آمادگیش-
 !بریزی؟ خاصی ی برنامه قراربود داشتی رو آمادگیش اگر کنی فکرمی-
 !ها زنی می بریزم؟حرفا تونم می ای برنامه چه آخه دختر نه-
 .دیگه یاچندروز تحویله سال فردا که باشه نداشته فرقی برات باید پس-

 :دادم تکیه شیشه به رو سرم
 .باتوئه حق شایدهم-

 :کرد آرومم خواننده قشنگ بعدصدای ودقایقی برد ضبط کلید سمت به رو ودستش کشید پوفی مبینا
 :زاده ابراهیم محسن شد چی آهنگ متن"

 بود بسته رو از شمشیرُ چشمات
 بود نشسته پات که موندم دلی با من ولی

 بود خسته خیلی که من دل تو با
 بود نشسته جات یکی که کردی می فکر هی
 شد چی بگو زدیم که هایی حرف همه شد چی

 شد قطعی تو ی واسه جدایی این یهویی
 شد زخمی رفتی وقتی عاشق من دل شد چی
 کرد بد حالمو زد چی سر یهو شد چی
 کرد حد بی من دل واسه رو غما و رفت
 کرد سفر تنها که نمیرفت تنهایی اون
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 کرد در ساده دل این با شو خستگی اون
 کرد بد حالمو زد چی سر یهو شد چی
 کرد حد بی من دل واسه رو غما و رفت
 کرد سفر تنها که نمیرفت تنهایی اون
 کرد در ساده دل این با شو خستگی اون
 و نداشت دیگه غم و داشت هواشو دلم
 و باش تنها و میرم گفت شرایطی بد تو

 کرد خراب و زد راحت
 کرد اضطراب عشقُ این

 وله من های دست
 دله این بیکس

 کرد بد حالمو زد چی سر یهو شد چی
 کرد حد بی من دل واسه رو غما و رفت
 کرد سفر تنها که رفت نمی تنهایی اون
 کرد در ساده دل این با شو خستگی اون
 کرد بد حالمو زد چی سر یهو شد چی
 کرد حد بی من دل واسه رو غما و رفت
 کرد سفر تنها که نمیرفت تنهایی اون
 ".کرد در ساده دل این با شو خستگی اون

*** 
 متوجه ومن گرفتیم ش*و*غــ*درآ رو همدیگه گرمی وبه ازجابرخاستن وبادیدنمون بودن رسیده زودترازما اینا آنیتا

 :سمتم گرفت رو ودستش اومد جلو ماجد که زدم لبخندی,شدم لطیفه بردیدن مبنی ماجد خوشحالی
 !آوردیش که مرسی-

 :زدم چشمکی
 .نداشت قابلی-

 :پرسید مبینا که نشستیم
 !پس؟ ماهیارکجاست-
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 :داد جواب مشتاق آتنا
 .میاد االن-

 با که همونطور که بلندشدم وازجا زدم لبخندی ومن شد نمایان جلو از ماهیار فرم خوش هیکل موقع درهمین
 شی*و*غــ*آ هم این بودن مقدمه بی از,کشید شم*و*غــ*درآ میومد وجلو گفت می آمد خوش گرمش صدای
 .ندم نشون اشتباهی رفتار که کردم سعی ولی جاخوردم کمی

 .پرنسس میبینمت سالم خوشحالم-
 !حساس یا کنم ناراحت رو آتنا خواستم نمی,اومدم بیرون شش*و*غــ*تندازآ

 !برنگردم؟ سالم قراربوده مگه-
 :کرد قفل درهم رو ودستاش خندید

 .بشه طوریش ما پرنسس خدانکنه-
 : میزگذاشتم روی رو سوغاتیاشون که نشستیم

 .یادگاری برای برمیومده ازدستم که کاریه دیگه وکوچیک کمه اگر ببخشید واقعا-
 :کوبید بهم رو دستاش باشوق مبینا

 !اس؟ هدیه-
 :گفت که کردم وتائید خندیدم

 معطلی؟ چرا پس بده خب-
 راحتی نفس دل ازته,اومده خوششون واقعا که بود ومشخص کردن بازش همشون که دادم بهشون رو کادوهاشون

 ازاینجور نکردم وکاری نداره قابل که گفتم ومنم کردن تشکر ازم کلی که نگریستم بالبخندبهشون و کشیدم
 !معمولی تعارفات

 :گفتم سفارش از پس
 ؟ رسید کجا به خاستگاریت مراسم آنیتا-

 :سمتم برگردوند رو روش لبخندعمیقی با آنیتا
 !کنیم برگزارمی شمال توی وعالی مجلل تاالر یه توی ماه فروردین۱۱-
 :کردم نگاهش تعجب با
 !چراشمال؟ حاال-

 :خندید ماجد
 .آنیتا میگی مقدمه بی اینهمه خبرنداره ازچیزی هنوز که بیچاره این-
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 :مبینا
 مفصله ماجراش گفتم کردیم می صحبت تلفنی که قبلشم دیدمش تازه خدایی بگمش نکردم فرصت اصال منکه-

 .اصال نیاوردم خودم روی به همینم برای گفت تلفن پشت نمیشه
 :گفتم باکنجکاوی

 !بگید؟ االن خب-
 :خورد ازش وقلپی خودش جلوی کشید رو ش شیرقهوه فنجون ماهیار

 . باشیم اونجا وسهیلم آنیتا عروسی وتابعدازمراسم شمال سمت کنیم حرکت همه فرداشب قرار-
 :گفت باشوق لطیفه

 !میایم؟ ماهم یعنی-
 :زد بهش چشمکی ماهیار

 !ماشدیدها ازفامیالی عضوی دیگه شماها میاید که معلومه-
 :گرفت رو ودستم کرد حس اینو مبینا انگار که بودم گیج هنوز ومن سید*ـو*بــ رو ماهیار ی وگونه خندید لطیفه

 تاموقع کنید همراهیمون هم شماها که داریم ودوست ریم می شمال به اینا وآنیتا من ی خانواده فرداشب عزیزم-
 !گذرونیم می خوش وکلی مونیم می اونجا عروسی

 :زدم لبخند
 فامیلی جمع ماوارد که نیست درست اصال باشید راحت شماها شیم نمی مزاحمتون بیشترازاین مادیگه عزیزم نه-

 .کنم قبول اینو تونم نمی واقعا من بشیم شما
 :کرد اخم ماهیار که انداخت پایین رو سرش باناراحتی ولطیفه کردن سکوت همه

 رو تصمیماتمون ماازقبل نده نظر بیخودی توام نیاید که ذارم می من تو؟مگه گی می که چیه ها مضخرف این-
 !گرفتیم

 :زد لبخندی روم به آتنا
 کن وقبول نکن تعارف پس مزاحمت نه سرافرازیمونه باعث همراهیتون واین اومده خوشمون ازتون واقعا عزیزم-

 !بگذره خوش هممون به که
 تکون رو سرم همینم واسه ازدستم بودن شده ناراحت ناجور ولطیفه مبینا طرفی واز بودم مونده رودربایستی توی
 :دادم

 .بیایم بیرون نواختی یک ازاین که شیم می خوشحال ماهم نیستیم مزاحمتون که حاال باشه-
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 بیخیال بقیه ولی کشیدم خجالت ومن کنن نگاهمون اندکی کافه حاضردر افراد شد باعث که کشیدن هورا همشون
 یک به مبینا همراه به قراره که بودم خوشحال طرفی واز باشم عادی که کردم سعی ومنم شدن خوردن مشغول

 .بود وجالب داشت هیجان برام که واقعا کنم شرکت عروسی جشن یه توی وبعدازاونم برم مسافرت
 جداشدیم ازهم گرمی وباتشکر خونه رسوندمون ومبینا جداشدیم وازهم کردیم خداحافظی نشستن دیگه کمی بعداز

 زدیم ولبخند کردیم نگاه بهم ولطیفه من,خورد مشاممون به لذیذی کاکائویی کیک بوی شدیم که آپارتمان وارد,
 :کردیم زمزمه وهمزمان

 !مادربزرگ-
 نگه عادی رو خودم سختی به اما کردم تعجب وخیلی شدم چیتراخانم حضور متوجه اول درنگاه ومن شدیم وارد

 :رفتم وجلو داشتم
 !چیتراخانم اومدید خوش سالم-

 :کشید شم*و*غــ*درآ همیشگیش وباخوشرویی ازجابلندشد
 تو؟ خوبی... دخترم ممنونم خیلی سالم-

 :سیدم*ـو*بــ رو اش گونه
 .شما لطف به خوبم متشکرم-

 :زد بهم لبخندگرمی
 .شنوم می رو این که خوشحالم-
 .خدمتتون رسم می کنم عوض رو لباسم...ممنون-
 . باشه-

 ؟!بود افتاده اتفاقی یعنی...آپارتمانمون در چیتراخانم ی غیرمنتظره ازحضور بودم وگیج شدم وارداتاقم
 بیرون ازاتاقم عطرم تجدید از وپس اطرافم کردم رها ساده رو وموهام پوشیدم مشکی وشلوارجین صورتی تیشرت

 : شدم اشپزخونه ووارد رفتم
 .مادربزرگ سالم-

 :آورد بیرون یخچال ازتوی رو سرش مادربزرگ
 برگشتید؟ کی عزیزدلم سالم-
 کنه؟ چیکارمی اینجا چیتراخانم,میشه ساعتی نیم یه-
 .همین سربزنم بهتون اومدم فقط گفت واهلل-

 :انداختم حاضربود که میز روی خوشکل کیک به ونگاهی کشیدم راحتی نفس
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 .شده عالی مادربزرگ طال دستت-
 .نظرم به بود بیفکرخو این کردم می راهی پذیرایی بدون همینجوری رو مهمون اگر بود زشت عزیزم ممنونم-
 .باشماست حق-
 .میدیم انجام رو کارا ولطیفه من تواومده دیدن بیشتربرای که مطمئنم پیشش بشین برو-

 کمی ها نگاه واین انداخت پام سرتا به نگاهی که نشستم چیتراخانم روی وروبه هال توی وبرگشتم کردم تشکر
 !بود آور تعجب من برای

 .اومدید خوش خیلی-
 .ببینم تورو اومدم-
 !شده؟ چیزی-

 :زد لبخندی
 تو؟ دیدن برای بیام من که بشه چیزی باید حتما مگه-

 :سمتم به کمی شد خم که دادم تکون منفی عالمت به رو سرم
 !لیانا کنم یادآوری بهت رو سفارشم که اومدم-

 :سمتم گرفت,درآورد وپرونده کاغذ چندین ازتوش,برداشت رو وکیفش نشست صاف که کردم نگاهش باتعجب
 !رانندگی یادگیری برای میشه شروع کالسات ماه فروردین۲0 از,کردم نامت ثبت-

 !واقعا؟ باشم داشته سررشته چیز همه توی من که چیتراخانم داشت اصراری چه
 :گرفتم رو پرونده

 .منو واقعا کردید شرمنده ممنون-
 .کنم می خواهش-

 شد پذیرایی ومشغول میزگذاشت روی رو کیک چیتراخانم به مجددی گویی آمد خوش وضمن شد وارد مادربزرگ
 .شد هال داخل قهوه سینی با هم لطیفه
 فایده بی ولی وبفهمم بدونم رو چیتراخانم های مهربونی اینهمه دلیل خواست می ودلم بود درگیرشده فکرم

 .بفهمم که تونستم می عمرا کردم روپیدانمی ازش پرسیدن جسارت بودتاوقتی
 !لیاناجان-
 ازش کوتاهی وباتشکر بیرون شدم کشیده افکارم از بود گرفته سمتم به رو کیک بشقاب که مادربزرگ صدای با

 :پرسید باکنجکاوی چیتراخانم که شدم خوردن مشغول.گرفتم
 !گذشت؟ چطور مسافرت-
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 کار سراین برده اومنو که درسته کردم؟خب می تعریف رو جزئیات ی همه باید یعنی؟واقعا بهش گفتم می چی باید
 ...!وحرفاش نگاهاش,لمساش از,بگم براش رایان با ازبرخوردامون کشیدم می خجالت من اما

 نشم درونم فایده وبی غلط احساسات درگیر تابیخودی تشرزدم خودم به بعد ای ولحظه کرد رو هواش دلم ناخودآگاه
 وجواب خوردم قهوه کمی تند پس چیتراخانم سوال به نسبت بود شده طوالنی مکثم,بودم موفق هم وتاحدودی

 :دادم
 .کننده خسته خیلی اما بود خوب خیلی چیز همه-
 لحاظ؟ ازچه-
 !وسخت بود زیاد کارا-

 :کشید آهی مادربزرگ
 .برات بمیرم-

 :کردم اخمی
 .خدانکنه-

 :میزگذاشت روی رو قهوه از شده خالی فنجون چیتراخانم
 .باشه داشته وجود باید ام سختی,مشکالت وبدون بود راحت نمیشه که همیشه باالخره-

 :کردم تائید رو اش گفته
 .باشماست حق-

 :انداخت بهم مشکوکی نگاه وچیتراخانم رفت آشپزخونه به قهوه مجدد آوردن برای مادربزرگ
 تاثیرمی وروش کنی می خودت مجذوب رو مخاطبت اینقدرخوب که داری مار تومهره کنم می حس لیانا میدونی-

 !ذاری
 :پرسیدم گیج

 !چیه؟ منظورتون-
 :لبخندزد

 اززبون اگر,میاد باور وغیرقابل عجیب العاده فوق من نظر به شرکت توی بمونی خوام می گفته بهت رایان اینکه-
 کردم باورش گفته خودش چون اما گوینده عقل یابه کردم می شک گوشام یابه بودم نشنیده رایان خود

 !هرچندسخت
 اصرارشخصیش تموم که نحوی به بود راحت بامادربزرگش پسرزیادازحد این انگاری,زیرانداختم به رو سرم باخجالت

 !کرد می تعریف براش رو
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 !بمونم خواسته ازم همینم برای داشته وجدان وعذاب بود مقصر که بود کرده حس چون شاید خب-
 .نشست ونزدیکم تغییرداد رو جاش چیتراخانم که بلندشد خورد می زنگ داشت که تلفن برداشتن برای لطیفه

 :بهم زد زل
 !کنم فکرمی ای دیگه جور من اما-

 :گفتم باحیرت
 !جوری؟ چه-
 !لیانا؟ داری احساسی چه,بگی خودت خوام می-

 داشته احساسی چه باید من واقعا,لرزیدن به کرد شروع دستام ازثانیه ودرکسری شد خشک استرس ازشدت لبام
 مهربونیاش؟ وازاینهمه کاراش ازاین حرفا ازاین بود چی چیتراخانم هدف اصال!چیتراخانم؟ ی نوه به باشم

 !کارمندش ومنم منه رئیس خان رایان اینکه جز ندارم احساسی من-
 :کرد تشدید رو دستام لرزش بعدیش باسوال هم باز چیتراخانم

 کنی می خیال یااینکه احمقم من کنی می لیانا؟حس کنه می توبرخورد مثل کارمندا باتموم بگی خوای می یعنی-
 !خبرندارم؟ ازچیزی

 !خدا وای
 زد می حرف بااطمینان اینقدر که برامون بود کارگذاشته چیزی شنودی دوربینی گفت؟نکنه می داشت چی این

 باشه حدراحت تااین دیگه محاله نه واسش؟ولی کنه تعریف رو اتفاقات تموم رایان که ممکنه چیز؟یعنی ازهمه
 !باهاش

 .واقعا نمیشم شما حرفای ی متوجه من چیتراخانم-
 :چشمام به زد زل که برخاستم تند ومنم ایستاد روم وروبه بلندشد ازجاش

 االن پس گیری می رو سواالتت تموم جواب روز اون توام,خواستم می من که میفته اتفاق چیزی اون زود خیلی-
 .خدانگهدارت...دخترم نکن درگیر رو ذهنت بیخودی

 تماما ذهنم ولی شنیدم می ومادربزرگ بالطیفه رو خداحافظیش صدای فقط ومن شد ناپدید چشمام ازجلوی سپس
 اون تا موندم منتظرمی خودش قول به باید پس,رو منظورش بفهمم تونستم نمی جوره هیچ که بود حرفاش درگیر

 !بود؟ چی چیتراخانم ی خواسته...اما بگیرم رو سواالم تموم جواب ومن برسه اش خواسته به
 :شد نزدیکم باترس مادربزرگ که افتادم مبل روی

 !اینهمه؟ پریده شده؟چرارنگت چت دخترم-
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 چشمای به نگاهی,کنم جمع رو خودم تونستم وکمی سرکشیدم الجرعه ومن آورد برام قندی آب تندلیوان لطیفه
 :انداختم نگرانشون

 !خوبه حالم من-
 :گفت ولطیفه کنارم نشستن

 !موسیقی کالس بریم میتونیم ماه فروردین۲۵ از,بود زده زنگ ماجد-
 :سیدم*ـو*بــ رو پیشونیش,کرد می خوشحال هم منو کالمش توی مشهود خوشحالی

 .عزیزم برات خوشحالم-
 :سید*ـو*بــ نرم رو ام گونه لطیفه

 !آبجی مدیونتم واقعا افتاد نمی وقت هیچ اتفاق این اگرتونبودی-
 رویاهات زودتر تاهرچه جلو برو قوی وبااراده برسی بهشون خوای می که فکرکن چیزایی به تنها نزن رو حرفا این-

 .باتالشت پیداکنن تحقق
 .قول...کنم سرافرازت میدم قول-

 :کرد زمزمه مادربزرگ,کرد نگاهم بامحبت که پاشیدم روش به لبخندگرمی
 رفت؟ یهویی چیتراخانم چرا-

 :دادم پاسخ,گرفت رو وجودم بازاسترس
 !کنم استراحت میرم ام خسته من کارداشت انگاری نمیدونم-

 داستان این کجای بود؟من چی چیتراخانم هدف,درازکشیدم تختم وروی آوردم پناه اتاقم وبه تندازجابلندشدم سپس
 ی قیافه به واقعا نه باشه؟اما خطرناک برام چیتراخانم؟ممکنه هدف به رسیدن برای ام مهره یه منم قرارداشتم؟یعنی

 واقعا وانگاری نبود خطرناک برامون بود که هرچی هدفش پس ونامردباشه خالفکار که نمیومد ورفتارش چیتراخانم
 !رسم می نتیجه به کمتر کنم بیشترفکرمی هرچقدر چون چیزو همه سپردم می زمان دست به باید هم

 .بستم رو چشمام لذت وبا کشیدم هام سوال جواب یافتن برای تقال از دست افکار بااین
*** 

 :گفتم لطیفه وروبه انداختم ساعت به نگاهی
 !شه می تحویل سال دیگه دوساعت تا بچینیم رو سفره باید زودباش-

 :اومد سمتم وبه کرد باز رو ها پنجره لطیفه
 .بیاریمش ازاونجا باید یخچال توی گذاشتم رو ماهی تنگ-

 :کردم نگاهش کردم می پهن زمین روی رو ساتن ی پارچه که درحالی باتعجب
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 !سردشونه؟ یخچال تو گذاشتیشون چرا-
 !مونه می زنده بیشتر یخچال توی ماهی شدم متوجه کردم تحقیق چون-
 !واقعا؟-

 :زد چشمکی
 !رو چیزا این ازمن یادبگیر آره-

 :زدم ولبخند برخاستم جا از که چیدیم رو سفره وباهم خندیدم
 .وسایل به بزنم تا بیار کابینت از رو خوشبوکننده بدو لطیفه,شد عالی-

 :اومد بیرون کرد می خشک رو موهاش که درحالی ومادربزرگ شد باز درحموم شدکه آشپزخونه وارد لطیفه
 .مادربزرگ باشه عافیت-

 :زد بهم گرمی لبخند
 .باشی سالمت برم قربونت-

 :انداخت سفره به نگاهی
 .شده قشنگ خیلی نکنه درد دستت-

 :انداخت مادربزرگ به نگاهی وبااخم گرفت سمتم به رو کننده خوشبو لطیفه
 !ها بودم باهاش منم مادربزرگ-

 ومادربزرگ شد تشدید هام خنده که کوبید بازوم به مشتی باحرص ولطیفه رفت باال ومادربزرگ من ی خنده صدای
 :گفت کرد می نوازش رو لطیفه موهای که درحالی

 !امروز کشیدی زحمت خیلی نکنه درد توام دست میدونم عزیزم-
 :گفت مادربزرگ وروبه انداخت باال برام رو ابروهاش لطیفه

 .عزیزم نداشت قابلی-
 :کشید داد هال از لطیفه,ناهار برای میز کردن حاضر ومشغول شدم آشپزخونه وارد

 !شب برای کنم حاضر رو چمدونم رم می من-
 :نشست صندلی وروی شد داخل مادربزرگ,نگفتم چیزی

 !درسته؟ مسافرت این به رفتنمون که مطمئنی-
 مادربزرگ؟ هستی چی نگران-
 دختر که توام پررنگه وسط این هم ماهیار وجود چون بهشون چسبوندیم رو خودمون کنن حس نمیخوام-

 !همینه نگرانیم...مجردی
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 :کارکشیدم از ودست کردم فکر کمی
 دو این که خواد می خیلی دلم ومنم عاشقشه که داره رو یکی خودش ماهیار چون راحت خیالتون بابت ازاین نه-

 !بکنه فکری همچین کسی نکنم فکر گذاشتم درمیون هم وبامبینا برسن بهم
 !کیه؟ جدی؟طرف-
 !آتنا,اش دخترعمه-
 نشد؟ عروس مگه-
 آتنا سهیله وعاشق آنیتا شونه خانواده دختراول عروسیشه دیگه چندوقت که اونی داره دخترعمه دوتا مادربزرگ نه-

 .آخری فرزند هم ماجد دختردومه
 .مونه نمی مشکلی پس...آهان-
 نتونستم کردن اصرار کلی اما شیم نمی مامزاحمتون که دیشب گفتم بهشون من,بگی تو هرچی بازم اما فکرنکنم-

 .بزنم حرفی دیگه
 .شه می عوض مون روحیه یکمم بریم خب-
 .نرفتید جایی شماها برگشتم نیویورک از تازگی که خودم چون اومدم کوتاه توولطیفه خاطر به بیشتر منم بله-
 .دخترم عزیزی-

 جمع میزرو لطیفه,خوردیم ناهار ودرکنارهم شدم کارم مشغول بازهم دستش سیدن*ـو*بــ از وپس زدم لبخندی

 مشغول مادربزرگ,کرد روشن رو tv ولطیفه سرسفره نشستیم دورهم کارها ازاتمام پس, روشستم ظرفا ومنم کرد
 می واونطرف اینطرف ومدام خورد می وول آب درمیان که قرمزی ماهی به رودوختم نگاهم ومن شد قرآن خوندن

 !کنه؟ می داره چیکار!کجاست؟ رایان االن, رفت
 هم شاید البته وچیتراخانم عموش ی خانواده جز رونداشت وکسی بودن مرده پدرومادرش خبرداشتم که تااونجایی

 من مثل وچقدر داده ازدست رو اش خانواده که اینه دونم می که چیزی اما نداشتم خبر ومن بودن دیگه کسای
 !گذشته سخت براش
 "واالبصار القلوب یامقلب"

 حس واالنم میومده خوشم تحویل سال ی لحظه از همیشه, بستم رو وچشمام اومدم بیرون ازافکارمtv باصدای
 :کردم زمزمه خواننده صدای با همراه, دارم خوبی
 "والنهار یامدبرالیل"
 "واالحوال الحول یامحول"

 !دارم ایمان هات معجزه به من کن عوض رو دلم حال سال این توی بزرگ خدای
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 "الحال االاحسن حالنا حول"
 .کشیدم عمیقی ونفس کردم باز رو چشمام,لبم روی نشست گرمی ولبخند شد تحویل سال توپ صدای با
 لطیفه به ومنم داد عیدی ولطیفه من به مادربزرگ,گفتم وتبریک کردم روبوسی ولطیفه وبامادربزرگ جابرخاستم از

 .عیدی برای دادم پول
 برای ومنم رفت آشپزخونه به سفر وسایل کردن حاضر برای مادربزرگ نشستن کنارهم دیگه کمی از بعد

 .اتاقم به چمدونم حاضرکردن
 :شد اتاقم وارد مادربزرگ چمدونم زیپ بستن از بعد
 !عید تبریک برای بزن زنگ چیتراخانم به-
 .چشم-
 مجدد,شد قطع تا خورد بوق انقدر ولی منتظرموندم,گرفتم رو ویال ی وشماره برداشتم رو خونه وتلفن برخاستم جا از

 :گوشی توی پیچید ای مردانه صدای بزنم حرفی من ازاینکه وقبل برداشت رو تلفن کسی سوم بوق با که گرفتم
 !بله؟-

 .بود وگرفته بم صداش باشی کرده بیدارش ازخواب انگاری بود مشخص که بود رایان صدای این,کردم یخ
 !آزار مردم به لعنت-

 شده تنگ براش دلم چقدر که فهمم می حاال من خدای,داد می کردنش قطع از نشون ممتد بوق صدای سپس
 !کنم اقرار خواستم بودونمی

 .مادربزرگش پیش بود رفته امروز پس,نشستم تختم وروی زد حلقه چشمام توی اشک
 می ریشه قلبم توی آروم آروم داره که وحسی ذارم پامی توش دارم که راهی این اگر وازخداخواستم کشیدم آهی
 خواست نمی دلم واقعا چون کنه بیرونش وذهنم فکرم ازتوی االن ازهمین نیست من قسمت ورایان اشتباهه کنه

 می نابود رو وزندگیم بهم ریزه می کامال رو وروانم روح مطمئنم که سختی این به شکستی اونم بخورم شکست
 دیگه واقعا چون بکشم سختی نذاره دیگه کرده امیدوار زندگی به منو اش معجزه بااین وقتی ازخداخواستم,کنه

 !نداشتم تحمل
 کردیم می حرکت باید دیگه دوساعت وتا زد می عصرضربه(۶:00) روی که انداختم ساعت به ونگاهی ازجابرخاستم

 .حاضرنبودم هنوز ومن
 بازی مسخره وکلی گفتم وتبریک زدم زنگ هم بهزاد به,گفتیم تبریک وبهم گرفتم تماس شرکت های بچه با

 نمیدونم اما بزنم زنگ هم رایان به خواست دلم آن یه تماس آخرین از وبعد ازخنده بودم کرده غش که درآورد
 :واسش نوشتم امی پی که بود این کردم که کاری وتنها چرانتونستم
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 "!باشید داشته وسراسرشادی خوب سال امیدوارم,مبارک عیدتون سالم"
 ولی زدم می وحرف گرفتم می راحت رو قبلی های تماس, لرزه می دستم کردم وحس فرستادم براش بااسترس

 بیشترمی روز روزبه قلبم توی داشت که بود حسی که میدونم ودلیلشم سراغم میومد هیجان همیشه رایان دربرابر
 .بود کرده ونگرانم شد

 جاخوردم شدت به موبایلم لمسی صفحه روی بود شده حک که رایان اسم بادیدن ومن لرزید دستم توی گوشی
 وازدست شم می خفه دارم کردم می وحس کشیدم نفس رو تازه هوای وجود باتمام,کردم وبازش رفتم پنجره وکنار
 !بشه قطع ازاینکه قبل کردم می وصل باید,بودم کالفه خودم

 !سالم-
 پیچید اش ومردونه بم صدای بدم فاصله گوشم از رو گوشی تااومدم اما شده قطع فکرکردم,نیومد صدایی چندلحظه

 :گوشم توی
 !لیانا-

 رو تنم نامحسوس ولرزش دادم بیرون سختی به رو ام شده حبس نفس...کنه می دیوونه اخرمنو این من خدای
 :گرفتم نادیده

 !شده؟ چیزی-
 !بدی اسمس من وبرای بزنی زنگ همه به اینکه نه بزنی زنگ منتظربودم-

 من دلیل اما نه او وبه زدم زنگ همه به که کنم حقیرش خوام می کرده خیال شاید,شدم صداش توی خشم متوجه
 نزدم زنگ عالقه ازشدت کنم کنترل رو خودم نتونم اینکه ترس از من!کجا کرد می فکر رایان که ودلیلی کجا

 .کنم تحقیرش خواستم می کرده واوخیال
 ؟!لیانا باتوام-
 :باشم ومحکم بگیرم خودم به جدی لحن کردم وسعی اومدم خودم به
 !بزنم زنگ شما برای نتونستم اتاقم توی اومد کسی دیگه ببخشید-

 بودم شده کالفه واقعا ومن برده پی حرفم بودن دروغ به کامال که داد می نشون تلفن پشت از پوزخندش صدای
 :وعصبی

 !زدید زنگ که مرسی میگم تبریک رو نو سال درهرحال-
 !نباش؟ رسمی نگفتم مگه-
 بدم؟ گوش باید من گید می شما هرچی مگه-
 !بگی؟ نه من به تونی می بگی خوای می یعنی-
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 !چرانتونم؟-
 !نگفتی؟ نه سیدمت*ـو*بــ می که چراموقعی پس-

 وتنها بگم باید چی دونستم نمی خجالت ؟ازشدت باهام کرد می جوری این چرا این خدا وای,گرفت رعشه تنم تموم
 خودم به کردم سعی,شد نمی شنیده نفساشم صدای وحتی بود ساکت اوهم کشیدم می نفس هیجان فرط از تند تند

 :گفتم آرومی لحن وبا بشم مسلط
 !خدانگهدار,کنم قطع باید دیگه من-

 ناتوانی ازاینهمه متشنج بااعصابی,تخت روی کردم پرت محکم رو وگوشی دادم خاتمه رو تماس تند سپس
 لعنت خودم وبه کردم مواخذه بودنم وپاچلفتی دست اینهمه برای رو خودم بار وهزار ایستادم پنجره جلوی درمقابلش

 کامال درمقابلش نکنه تاخیال دادم می رو جوابش محکم باید باهاش زدم می حرف ووارفته شل نباید واقعا فرستادم
 شایدم خودش قول به چیزو همه فهمید می انگاری ولی نیست خودم دست هیچی واختیار شم می بیخود ازخود

 !شدم رسوا پیشش بار هزار تااالن باشه اینجوری اگر که رو دلم حرفای خوند می ازچشمام
 :اومد سمتم وبه شد اتاق وارد لطیفه

 !حاضرنشدی؟ هنوز-
 :افتاد ام گونه وروی سرخورد چشمم ی ازگوشه اشکی ی قطره

 !لطیفه میاد بدم ازخودم-
 :کشید عمیقی ونفس انداخت بهم نگاهی لطیفه

 !باشی؟ داشته رو حس این خودت به نسبت شده باعث چی که کنی تعریف داری دوست-
 :گفتم گریه میون,کردم باز رو ودرش ایستادم کمدم جلوی

 برای بزنم حرف درست ونتونم بیارم کم جلوش ترسیدم می ضعیفم ازبس بگم تبریک بزنم زنگ بهش نتونستم-
 !زد زنگ بهم اون ولی گفتم وتبریک دادم ام پی بهش همینم
 : سمتش چرخیدم هق باهق

 میاد بدم,لطیفه دادم ازدست رو دلم زودی این به حتی که کوچیکم درمقابلش خیلی,ضعیفم خیلی من دونی می-
 بامن ها فرسنگ که مردی به اونم دلباختم زودی این وبه شرکتش میرم که نیست بیشتر چندماه هنوز ازخودم
 اختیار به چیز هیچ لطیفه نبود من دست ولی رسن نمی بهم وقت هیچ که هستیم موازی دوخط ومثل داره تفاوت
 !نبود بخدا...نبود خودم
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 می رو اتاق سکوت هام گریه هق باهق دارم نگهشون آروم االمکان حتی کردم می سعی که فریادهام صدای
 اینکه به داشتم ونیاز کرد می سنگینی دلم روی حرفا این شم می سبک دارم واقعا کردم می وحس شکست

 !بزنم روفریاد دردودالم
 گلوم کردم می حس,لطیفه به دلم از گالیه,کردم گریه راحت باخیال ومن کشید شم*و*غــ*ودرآ جلواومد لطیفه

 !منفجرشدم واالن پیداکنه بیرون برای راهی ونذاشتم شده تلنبار چندمدته که وحرفاییه پرازبغضه
 وچندتا کردم مهار رو اشکام سختی به که سمتم گرفت رو کاغذی دستمال وجعبه گرفت فاصله ازم کمی لطیفه
 .نشستم آرایش میز صندلی وروی کردم تمیز رو صورتم, برداشتم برگ

 !شدی؟ سبک-
 :گرفت رو ودستام ایستاد جلوم که دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 جزتو وما هستی داشتنی عزیزودوست خیلی ومادربزرگ من برای تو,لیانا بدی عذاب اینجوری رو خودت خوام نمی-
 فرساس وطاقت سخت هرچند نشو خسته زندگیت از شده که ماهم برای پس نداریم بزرگ دنیای این توی رو کسی

 هاوتفاوت فاصله به تواصال...خدا های خواسته به بدیم تن وباید مرگمون تازمان زندگی به محکومیم ماآدمها اما
 نباشید هم مال اگرهم ولی رسید می بهم شده هرنحوی به باشید همدیگه قسمت اگر چون فکرنکن بینتون های

 پشت رو سختی اینهمه وقتی نشکنی تا داری نگه رو خودت باید توفقط رسید نمی هم باشن موافق اگرهمه
 خوایم می که چیزایی واسه باید ماآدما گفتی می من به همیشه توخودت بعدشم جابزنی االن که حیفه سرگذاشتی

 خوای می رو رایان واگر کنی عمل خودت حرف به باید توام االن پس کنیم وتالش بکشیم سختی بیاریم دست به
 دووم ونشیب فراز پراز راه تواین نمیتونی که کنی می حس اگرم نداری ای چاره جزاین بخری جونت به سختیاشم

 خراب سرت پشت های پل تموم که اونوقته بری جلو بازهم اگر چون لیانا کنار بکش خودتو االن ازهمین بیاری
 داری رو سختیا از خیلی پذیرش آمادگی ببینی بکنی رو فکرات خوب باید مونه نمی برگشت برای وراهی میشه
 پیدات نتونه خواست اگراوهم که وگورکن گم جوری رو خودت بیرون بیا ازشرکتش تونی ونمی خوای نمی اگر یانه؟
 میشه مساوی برات جدایی ودیگه شه می بیشتروبیشتر هاتون وابستگی بگذره بیشتری زمان هرچی چون کنه

 وحق تویی دنیا این تو امیدم تموم چون بره خودکشی سمت به افکارت ای لحظه خواد نمی دلم اصال ومن!,بامرگ
 !بگیری ازم رو خودت نداری
 :زدم محوی ولبخند کردم پاک رو اشکام

 !هستی که مرسی خواهری باتوئه حق-
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 واقعا دلم,رفتم کمدم سمت به حاضرشدن وبرای بلندشدم منم گذاشت تنهام وآروم سید*ـو*بــ رو ام گونه لطیفه
 کرده درحقم رو لطف این که بودم مبینا ومدیون کنه عوض رو وهوام حال کمی که خواست می خوب مسافرت یه

 .باشم باهاشون مسافرت این توی تا بود کرده ودعوتم بود
 از زیاد چون بیشترمواقع مثل مات هم رو وآرایشم کردم انتخاب روشن آبی رنگ به رو شالم ولی زدم سفید تیپ

 رو چمدونم ی دسته,حاضربودم حاال و زدم بدنم نقاط تموم به همیشه مثل که وعطرمم نمیومد خوشم بودن غلیظ
 نگرانی اینهمه از ومن خورد دماغم توی اسپند تند بوی اول ی دروهله,رفتم بیرون وازاتاقم گرفتم دستم توی

 :وگفتم زدم لبخندی مادربزرگ
 !حاضرید؟,رفتنه وقت-

 :گفتن میومدن سمتم به هردو که ودرحالی اومدن بیرون بالکن از ومادربزرگ خواب ازاتاق لطیفه
 .بریم آره-

 زدم تک موبایلم با ومن شدیم خارج ازآپارتمان ومواظبت امنیت به داشت نیاز که چیزایی برخی کردن چک از پس
 .شدیم آسانسور وارد,مبینا به

 وپس گرفتم رو چیتراخانم ویالی شماره ومجدد درآوردم رو گوشیم,بیان اینا مبینا تا نشستیم ها مبل روی البی توی
 .بده چیتراخانم به رو گوشی خواستم ازش که بود وخدمتکار شد وصل دقایقی از
 .باشید داشته خوبی سال امیدوارم مبارک عیدتون...چیتراخانم سالم-
 خوبی؟...همچنین به مرسی عزیزم سالم-
 .ممنون,شما مرحمت به خوبم-
 .بود پیشم رایان پیش یکساعت تا-

 !گفت؟ می من چرابه
 !سالمتی به-
 چی؟ خوبه؟لطیفه خبرا؟مادربزرگت چه خب-
 .مسافرت ریم می دوستم ی خانواده همراه داریم خوبن هردوشون بله-
 !دخترم؟ رید می کجا حاال عالی جدی؟چه-
 .شمال ریم می,بله-
 .باشید راحت بدم رو ویالم کلید بهت بیا ندارید مکان اگر عالیه-
 .واقعا ازتون مرسی خودشون دارن نه نه-
 .باشید خودتون مواظب کنم می خواهش-
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 .رو نو سال میگم تبریک مجدد,همینطور شماهم حتما چشم-
 .خدانگهدارت عزیزم برم قربونت-
 .خدانگهدار مرسی خدانکنه-

 :کشیدم وپوفی کردم قطع رو گوشی
 .کردن صحبت چیتراخانم با سخته چقدر که وای-

 :مادربزرگ
 !باشه؟ سخت چراباید,ما مثل آدمه یه اونم-
 با اس دیگه آدم یه که انگار کنم می گم رو وپام ودست میشم هول باهاش زدن حرف موقع همش چرا نمیدونم-

 !وغروره افاده وبدون مودب خیلی وچیتراخانم نیست اینجور اصال که درحالی متفاوت اخالق
 .دیگه کنی می سخت خودت برای خودت خب-
 .شاید-
 بیرون ازش جوونی زن ودرآخر ماهیار وبعدازاون مبینا اول,سمتش شد کشیده من ونگاه بازشد آسانسور در

 .بودم ندیده رو مادرشون تااالن ومن داشت مبینا به عجیبی شباهت چون باشه مادرشون باید که دادم احتمال,اومدن
 .ایستادن جلومون که بلندشدیم ازجا هرسه
 :مبینا

 .کشید طول موندید؟ببخشید منتظر خیلی-
 :مادربزرگ

 .رسیدیم تازه ماهم داری اختیار حرفیه چه این دخترم نه-
 دادن دست به فقط ماهیار با من البته کردیم هم وروبوسی گفتیم تبریک رو نو وسال کردیم احوالپرسی باهم همه
 !تربودم راحت اینجوری کردم اکتفا

 :گفت مبینا که گذاشتن ماشین داخل رو چمدونا باهم ماهیارولطیفه
 .همینجا قرارگذاشتیم برسن هم اینا آنیتا صبرکنیم باید-

 :گفتم که شدیم آنیتا ی خانواده ومنتظراومدن نشستیم دورهم همه
 !باما؟ میان هم سهیل ی خانواده-

 :داد جواب بود گوشیش توی چیزی کردن تایپ مشغول که درحالی مبینا
 .بیان امشب نمیتونن سهیل پدر کار خاطر به کنن می حرکت عصر فردا اونا نه-
 .آهان-
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 وواقعا میومد وامروزی مشرب خوش زنی اول نگاه توی بودکه مبینا مادر یلداخانم با صحبت مشغول مادربزرگ
 نبود مهم براش, گرفت می گرم باهمه راحت بود مهربون زنی که هم ومادربزرگ بود بخش لذت باهاش مصاحبت

 !طرف با خورد می زودجوش کال بار صدمین یا باره اولین دیدار این
 بیرون ازمجتمع تندازجابلندشدیم همگی وماهم رسیدن اینا آنیتا یعنی که داد تکون دست برامون بیرون از ماهیار
 گفت تبریک رو نو سال, گرفت شش*و*غــ*درآ ومحکم رفت ماهیار سمت به آتنا,کردیم روبوسی وباهاشون رفتیم

 .میومدن بهم دوتا این وواقعا زدیم بهم چشمکی وهردو کرد تالقی باهم ومبینا من نگاه که
 بود برخورد وخوش مهربون واقعا یلداخانم مثل اوهم که شد معرفی بهمون بودکه آرمیتاخانم وماجد وآنیتا آتنا مادر

 .کرد وتشکر شد خوشحال کنیم می همراهیشون سفر این توی ازاینکه وکلی
 : گفت من روبه یلداخانم,همگی شدیم می تقسیم وباید بود تاماشین۳
 .برم می لذت باهاش صحبتی هم از واقعا باشه بامن مادربزرگت نداره مشکلی اگر دخترم-

 :زدم لبخند باخوشحالی
 .باشید راحت کنم می خواهش-

 رفت که وماهیارم ماشین تویه هم ومبینا وماجد ولطیفه ومن نشستن آتنا پدر ماشین داخل باهم ویلداخانم مادربزرگ
 !کرد قبول دیگه اونم کرد اصرار آتنا فقط البته کردن اصرار بهش ازبس اینا آتنا پیش

 .ماشین عقب ومبیناهم ماجد فرمون پشت مبیناهم, بستم رو ـمربندم*وکــ جلونشستم
 همراهته؟ که ات گواهینامه-

 :انداخت بهم نگاهی
 .همیشه ماشینه داشبرد توی چیز همه-
 بزنه؟ دزد یهو نمیترسی-
 !نزن رو چیزا این توحرص پیشرفته نوع از اونم ماشینم دزدگیرداره-

 :گفتم,کردیم حرکت ماشین وهرسه زد لبخند کوتاه ام خنده بادیدن مبیناهم که خندیدم
 داره؟ خواهروبرادر چندتا سهیل-
 .همین سالشه۲0 داره خواهر یه-
 کرده؟ ازدواج-
 !لوس یکمی البته دخترنازیه هنوز نه-
 !او به میدادیمش خواستیم نمی آتنا برای رو ماهیار اگر...خوبه-
 .نمیده نشون کشش آتنا به نسبت زیاد اخه ماهیار برای نگرانم شوخی از خارج لیانا میدونی-
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 باهاش؟ موضوع این به راجع نزدی حرف دفعه توهیچ-
 .بخواد خودش باید اون...بهش رو چیزی کنم تحمیل خوام نمی آخه نه-
 .شه می داغون آتنا واقعا,باشه خواسته رو دیگه کسی اگر بده خیلی-
 .ترسم می ازهمین خودمم-

 :دادم تکیه شیشه به رو سرم
 .مبینا میومده بدم ازعشق همیشه-
 !احساس وهمین اس کلمه یه همین جوونا%۷0 بدبختی عامل بیاد؟شاید خوشش که کیه-
 !ترسم می ازش-
 ما ی اراده بدون کامال بیاد ووقتی نیست اختیاری یعنی نیست خودمون دست چیزی که اینه بدترشم متاسفانه-

 !میاد
 :آهنگ به سپردم رو گوشم ومن گذاشت رو وآهنگی برد ضبط سمت به رو دستش ومبینا کشیدم آهی
 زاده ابراهیم محسن رفت دل این آهنگ متن"

 نیست خودم دست دارم دوسِت من آخه
 نیست کم عالقه این که میدونی خودتم

 نیست خودم دست دارم دوسِت من آخه
 نیست دلم تو غم دیگه نه باشی که تو
 بیقرارم که منی آخ
 ندارم کاری دیگه من

 چشمات جفت به بشم خیره هی فقط
 رفت دل این
 ضعف میکنه تو واسه فقط
 هست که توئه ی واسه آخه

 بیقراره دل این رو هفته روزای
 رفت دل این
 ضعف میکنه تو واسه فقط
 هست که توئه ی واسه آخه

 بیقراره دل این رو هفته روزای
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 بسازه ما ی واسه درازه شب
 رو داشتنی دوست های خاطره

 یاره دست چیز همه نیاره کم
 و منی دل عزیز تو دیگه

 بیقرارم که منی آخ
 ندارم کاری دیگه من

 چشمات جفت به بشم خیره هی فقط
 رفت دل این
 ضعف میکنه تو واسه فقط
 هست که توئه ی واسه آخه

 بیقراره دل این رو هفته روزای
 رفت دل این
 ضعف میکنه تو واسه فقط
 هست که توئه ی واسه آخه

 "بیقراره دل این رو هفته روزای
 :کرد نگاهم مبینا که گذاشتمش وازاول بردم جلو رو دستم,بود قشنگی آهنگ واقعا

 ازش؟ اومده خوشت-
 توچی؟,خیلی-
 .بگیره دلت که نیست غمگین هم زیاد بودن باحال درعین,میدم گوش رو زاده ابراهیم آهنگای بیشترمواقع من-
 .شدم اش شیفته منم آره-

 .بود خواب هم ولطیفه بود موبایلش با بازی مشغول ماجد,انداختم عقب به نگاهی
 :گفتم مبینا وروبه بردم عقب کمی رو صندلیم

 شی؟ می ناراحت ببره اگرخوابم-
 .بخواب راحت باخیال عزیزم نه-

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
 .بستم رو وچشمام زدم روش به گرمی لبخند
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*** 
 به,بودم ایستاده پنجره کنار ومن بودیم ویال توی واالنم بودیم رسیده صبح های نزدیک دیشب,بود زیبایی صبح

 ولی بود طوفانی تاحدودی ودریاهم خوردن می تکون محکم باد وزش با که ها ودرخت کردم می نگاه ویال بیرون
 .زیاد نه

 :سمتم گرفت رو قهوه وفنجون ایستاد کنارم مبینا
 !شدی؟ دلتنگ-

 :گرفتم رو وفنجون کردم نگاهش
 ...!شاید-
 !عروسی؟ کنم دعوتش خوای می-

 :کردم نگاهش باتعجب
 نیستی؟ که جدی-

 :باالانداخت رو هاش شونه مبینا
 .باشی داشته کمبود حس خوام نمی شم می جدی توبخوای اگر ولی نه من-
 .نمیاد کنی دعوتش اگرم اما رفیق ممنونم-
 نداره؟ حسی بهت کنی می خیال یعنی-
 .همین اومده خوشش کنم می کلکل چون ام سرگرمی وسیله یه مثل براش من شاید.مطمئنم,کنم نمی خیال-
 .وخواستنش گفتن عجیبه خیلی رایان برای این خودت قول به,شرکتش تو بمونی خواسته ازت اون اما-
 !کال هنگم خودمم-
 .باخبره چیز ازهمه چیتراخانم-
 .فکرنکنم-
 بهش؟ گه می رایان رو چیز همه نگفتی مگه-
 .نخواد تاخودش بده وا نداره امکان قرصه خیلی دهنش واقعا دراینجورموارد اما آره-
 !داری؟ دوستش-
 .باختم بهش رو دلم که شد چطوری فهمم نمی اصال شم می دلتنگش فقط,مبینا نمیدونم-
 !نمیدونم؟ گی می سوالم ودرجواب باختی بهش رو دلت-
 !نمیایم مابهم تفاوته ها فرسنگ ما بین,کنم باورش خوام نمی بدونمم-
 !دله مهم نده اهمیت چیزا این به-
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 .شاید...آه-
 :گرفت رو ودستم کرد محوی اخم مبینا

 !دریا؟ بریم-
 .شده وحشی چقدر بینی نمی مگه-

 :خندید
 .کنن بازی شطرنج میرن دارن وماهیار آتنا پیش بیابریم پس,باتوئه حق-
 .بریم-

 می وول ویال داخل یا بودن یاخواب هم وبقیه زدن می قدم ویال حیاط توی باهم وماجد ومادربزرگ لطیفه
 .بودن کرده سرگرم خودشونو جوری یه,خوردن

 :گفت ماهیار روبه ومبینا ها مبل روی نشستیم
 !چیه؟ بره می که کسی جایزه-

 :زد عمیقی لبخند ماهیار
 !س*و*ب یه-

 چهره توی تفاوتشون فقط رایان مثل بود پسر یه ماهیارم نلرزید؟خب دلم ته چرا اما,زد بهم چشمکی که خندیدم
 لذت غرق وجودم تموم بهم زد می چشمک رایان وقتی ولی داشت شباهت بهم تقریبا هیکلشونم چون بود هاشون
 درون ازحس واقعا ومن لبام روی نشوند رو لبخند وتنها نداشت هیجانی چشمکش برام ماهیار اما شد می ورعشه

 !بودم شده گیج قلبم
 :انداخت ماهیار به نگاهی تعجب با آتنا
 !س؟*و*ب که چی یعنی-

 :خندید ماهیار
 !ببوسه بازیه ی برنده که رو مقابل طرف باید باخت هرکی خب-

 :کوبید بهم رو دستاش باشیطنت مبینا
 !عالیه منکه نظر به-

 :رفت غره چشم بهش باحرص آتنا
 .بگید دیگه چیز یه نیست خوب هم خیرهیچ نه-

 :بلندشد ازجاش ماهیار
 !کنم نمی بازی من پس-
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 :ایستاد مقابلش بااخم آتنا
 !کنم می قبول وضرر جهنم...بشین بگیر خیلوخب-

 االن ازهمین که دونستم می ومن وآتنا ماهیار دست حرکت به دوختیم چشم باهیجان ومبینا ومن زد قهقهه ماهیار
 !وبس آتناهست بازنده

 بود معتقد چون بازی توی بود گذاشته رو حواسش تموم وآتنا دادن می حرکت رو ها مهره وقفه بی بود ساعت نیم
 جیغ باصدای که بودم آخربازی منتظر بالبخند ومنم خندید می بهشون مدام مبینا کنه می وتقلب زنه جرمی ماهیار

 :ازجاپریدم آتنا
 !کیشششومااات-

 باال ومدام گنجید نمی خودش پوست توی ازخوشحالی آتنا,بود وارفته بود باخته ماهیار که نگریستم بهشون باحیرت
 .بود کرده تعجب من مثل هم ومبینا کرد روتکرارمی"ومات کیش"ی وکلمه پرید می پایین
 :گفتم

 !ببره آتنا کردم نمی رو فکرش هم درصد یک-
 جام مسابقات توی انگار پرید می پایین باال هنوزم که بود آتنا به مستقیما ونگاهش بود کرده جمع رو لباش ماهیار
 :کرد زمزمه زیرگوشم مبینا,بود قرمزشده خوشحالی ازفرط باشه شده اول جهانی

 !نداره رو انتظارش کس هیچ وقتی کنه ومات کیش رو ماهیار هم عشق توی بتونه خداکنه-
 :گفت که گرفتم سمتش به الیک ی نشونه به رو شصتم وانگشت انداختم باال رو ابروهام

 !واهلل-
 :رفت جلو چندقدم مبینا

 .زودباش ماهیار,اس جایزه موقع حاال خب-
 :وگفت شد خشک سرجاش درجا آتنا جمله بااین

 !چی؟-
 :گفتم ومن خنده زیر بلندزدن ومبینا ماهیار

 !کنه بوست وباید بردی دیگه-
 رو خودم ومن پرید بیچاره آتنای روی از رنگ که سید*ـو*بــ رو اش گونه,کرد وبغلش رفت سمتش به اروم ماهیار
 !واهلل داره خجالت شدم می همینجوری بودم او جای منم واقعا کردم تصور رایان بغل توی
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 به ونگاهش بود ایستاده ناراحت که آتنا به نگاهی,رفت بیرون سالن واز گفت ای بااجازه زود ازبوسه پس ماهیار
 رو آتنا وبازوی رفتم جلو,رفت واوهم داد تکون افسوس به سری ومبینا انداختم بود شده خشک ماهیار رفتن مسیر

 :آوردم وبراش ریختم پرتقال شربت ولیوان رفتم آشپزخونه وبه نفره۳ مبل روی ونشوندمش گرفتم
 !بشی سرحال یکم بخور اینو-

 .کشیدم اهی که برد ماتش باز وبعد سرکشید والجرعه گرفت ازدستم
 :نشستم کنارش

 !نه؟ بدی ازدستش ترسی می-
 :موند ثابت صورتم وروی چرخید اروم نگاهش

 !ترسه می جمله ازاین همیشه عاشق یه-
 حاال؟ چیکارکنی خوای می,کنم می درکت-
 .بمونم منتظر باید معمول طبق لیانا بکنم کاری تونم نمی من-
 چیه؟ نگرانیت االن-
 .غیرازمن به باشه قلبش تو یکی اینکه-
 !داره؟ دوستت کنی می حس-
 .نیست عاشقم اما آره-
 توچی؟-
 .وقته خیلی عاشقشم-
 .شی می داغون نخوادت اگر واقعا ولی عالیه انتخابت-
 .دونم می خودم شم می مرگ دق نه داغون-

 توی داشت تازه که احساسی واین خودم ی آینده از ترسیدم وواقعا انداختم وناراحتش پریده رنگ ی چهره به نگاهی
 احتمالی هیچ اصال من برای برسن وبهم بخوادش ماهیار رفت می احتمال%۵0 آتنا برای اگر, کرد می ریشه وجودم
 !کجا ورایان کجا من نداشت وجود

 :برخاست ازجا آتنا
 !کردم مخالفت ازاول همینم برای کرد ترم دیوونه,لرزوند رو بدنم اش بوسه-
 .کنی منصرفش نشد که دیدی ولی داری حق-
 رو؟ من ببوسه خواسته می دلش یعنی-
 .بوسیش وتومی بره می کرده خیال شایدم-
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 !نه؟ داشته احتیاج س*و*ب این به درهرحال-
 :کردم زمزمه,بود وافرش عشق از نشون درخشید آتنا چشمای توی که خاصی برق

 !شاید-
 ازامید کورسویی شاید کنه معنی رو معشوقش رفتار مدام باید که بدبخته چقدر عاشق وواقعا دورشد ازم باذوق آتنا

 !بکنه بیشتری تالش معشوق به ورسیدن آینده به ونسبت بشه روشن قلبش درون وامیدواری
 بودیم دادنش انجام مشغول وآنیتا ومن ومبینا لطیفه,کنیم درست بامرغ پلو زرشک هم باکمک قرارشد ناهار برای
 بودن آب وتوی شناکردنه کنه می آرومش که چیزی تنها االن بود معتقد چون ویال توی استخر بود رفته هم آتنا

 چه تو نبود بودومشخص درازکشیده باغ های چمن روی بیرون که ماهیارم گذاشتیم وراحتش نکردیم مخالفتی ماهم
 !فکریه
 :انداخت بهم نگاهی لطیفه

 عروسی؟ مراسم واسه آوردی لباس-
 .تایی۳ بخریم بریم باید نه-
 خودش؟ واسه نیاورده هم مادربزرگ-
 .اصال نداری بخرم مانتووشلوار سِت چند توام واسه باید خرید رفتیم وقتی فکرنکنم-
 .خوبه همونا-

 :کردم اخمی
 یانه؟ داری کفش, خرم می برات دور بندازشون شدن قدیمی نه-
 .مرسی دارم آره-
 .باشه-

 مبینا همراه به کرد بهونه رو وسردرد پایین نیومد کال که هم وآتنا فکربود توی مدام ماهیار که ناهار صرف از پس
 روز یک وقرارشد ببینیم چیزی دیگه نرسیدیم خودمون ولی ویال برای کردیم خرید کلی,رفتیم بازار به وماجد ولطیفه

 .کنیم خرید وباهم باشه هم مادربزرگ که بیایم دیگه
 بود معنا تمام به مرد یک واقعا سهیل,شدیم اشنا باهم وهمگی رسیدن سهیل ی خانواده که بود(۸:۳۵) ساعت شب

 کردن می کامل رو همدیگه انگار ایستادن می درکنارهم وقتی میومد آنیتا به واقعا که مهربون وخیلی وجنتلمن
 .کردم خوشبختی آرزوی واسشون ازته ومن بودن همدیگه ومکمل



 

 

237 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 هنوز وآتناهم بیرون بودن رفته هم وماجد ماهیار گذروندن می کناردریا رو وقتشون بیشتر وآنیتا سهیل شب اون
 عروسی حول ها صحبت وبیشتر گفت می چیزی یه وهرکس بودیم جمع سالن توی هم بقیه,بود اتاقش توی

 !چرخید می مهمانان ودعوت کردنش برگزار وچگونگی
 ممنون واقعا ومن کردن می استقبال همه که دادن می نظراتی گاهی ولطیفه مادربزرگ ولی بودم شنونده بیشتر من

 .بخش مسرت مسافرت این برای مبینا از بودم
*** 
 .یاکناردریا ویال یا بودیم یابازار مدام روز۱0 این توی,گذشت ازدیگری پس یکی روزها
 وکال بودن بهترشده هم وآتنا ماهیار,بودیم وخوشحال بودن عروسی برای وحاضرشدن کردن خرید درتکاپوی همه
 بود بنفشی ی دکلته بودم خریده که لباسی,کردن می کمک بهمون کارها وتوی خندیدن ومی گفتن می قبل مثل
 کرده تموم متاسفانه اما بخره من مثل خواست می واوهم مبینا هم بودم پسندیده من هم,بود وخوشکل ناز واقعا که

 هم ارایشگاه وبرای دراومد ازآب هم خوب انتخابش خدایی که کنه انتخاب دیگه لباس یه شد مجبور واوهم بودن
 .ارایشگاه برن باعروس همراه قراربود هم سهیل خواهر وسهیال وآتنا بودیم گرفته وقت باهم ومبینا ولطیفه من

 نخواستم منم تره راحت همینجوری که وگفت آرایشگاه بره که کنم راضیش نتونستم کردم هرکاری هم مادربزرگ
 .کنم مجبورش
 .وبزرگ بود ورویایی خوشکل العاده فوق بودن گرفته درنظر که تاالری,رسید عروسی شب سرانجام
 خورد پیک تا۲ مبینا اما نخوردیم ومادربزرگ ولطیفه من که شد می سرو هم ومشروب بودن اومده زیادی مهمانان

 .تربودم راحت اینجوری نکردم قبول کرد اصرار من وهرچقدربه
 جیغ صدای,برخاستن ازجا همه وهمراهانشون وداماد عروس بااومدن که وخوردیم ریختم شربت تا۳ خودمون برای

 دنباله لباس اون توی بود شده محشر که آنیتا به دوختم رو نگاهم بالبخند من,دربرگرفت رو تاالر فضای وتشویق
 که بود این ی نشونه وهمه همه هردوشون لب روی عمیقی ولبخند سهیل ی مردونه دست توی ودستش سفید دار

 که کسی به رسیدن داشت خوشحالی جای واقعاهم,وخوشحالن برن می لذت شیرین وصال این از وقدر هردو
 سهیل خوشحالی از شه می رو ولبخندش راضیه خداهم وقتی طوالنی انتظار بعدازیک وعاشقشی داری دوستش

 !کرد حس وآنیتا
 جوان های زوج کم کم ازاون بعد,کردیم می تشویق بااشتیاق وهمه وداماد عروس به گرفت تعلق رقص دور اولین

 :گفت باافسوس وآتنا وسط رفتن هم
 .وسط رفتیم می واالن بودم زوج یه باماهیار منم کاش-

 :زدم لبخندمحوی ومن کرد جمع رو لباش مبینا
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 .بخواه ازخودش خدابزرگه-
 برام نایی دیگه واقعا که رقصیدیم وچنددور وسط رفتیم کشید رو دستم مبینا آهنگ اتمام وبعداز داد تکون سری

 که رقصید ماجد همراه به هم دور یک لطیفه,خوردشدنه درحال خستگی ازشدت پاهام کردم می حس,بود نمونده
 .ومادربزرگ لطیفه خوشحالی به زدم لبخند ومن کردن تشویقشون کلی همه
 دورمیز شام صرف برای ماهم,رفتن مخصوص اتاق به وداماد عروس کادوها ودادن بُری کیک ازمراسم پس

 .بود تحسین ودرخور خوشمزه واقعا که پلو وباقالی بود چلوکباب شامشون,نشستیم
 .کردیم جیغ جیغ وکلی دادیم انجام رو کشون عروس مراسم همه تاالر زمان ازاتمام پس

 شون بدرقه ماهم,برن شیراز به رو چندروزی عسل ماه برای تا کردن خداحافظی ازمون وسهیل آنتیا درآخرهم
 !شدم بیهوش خستگی ازشدت ازثانیه درکسری ومن برگشتیم ویال به باخستگی همه ازاون وپس کردیم
*** 

 می تفریح وگذار گشت به روز این توی وهمه شده نامیده طبیعت روز ایرانیان تاریخ توی که ماه فروردین سیزدهم
 می وخوش بود عالی چیز همه واقعا مبینا اقوام درکنار روز اون اما بود وخوشحالی لطف از خالی برام همیشه پردازن
 از وپیشنهادش کردیم بدر سیزده شمال های جنگل از یکی وتوی دریا درکنار,تهران برگردیم شب بود وقرار گذشت
 می گذرونیامون خوش به این, بود بخش مفرح هم وهوا گذشت می خوش بهمون هم خیلی که بود ماهیار طرف
 .افزود

 وازبازی بزنه رو آتنا باتوپ خواست می همش ماهیار چون رفتیم می ریسه ازخنده ومبینا ومن کردیم بازی گروهی
 به کمی ها صحنه این بادیدن من,بود بازی توی او تاوقتی نداشت ماکاری از کدوم باهیچ که نحوی به بیرون بندازه
 گفتم می باخودم بازهم ولی سمتشه به همش اش توجه که آتناس دنبال چشمش حتما که دادم امیدمی خودم

 هستی خالق تصمیم,تصمیم آخرین که هرچند برسن بهم دو این که داشت امید شه نمی واقعا اقرارنکنه تاخودش
 !بودوبس ماهیار با اختیار حاضر درحال اما بود

 بازی آب وکلی دریا توی رفتیم ومبینا ولطیفه من بودن کرده درست آتش روی مردها که لذیذی ناهار صرف از پس
 زیرآب بردم سرمم وحتی برم دریا توی که بودم این عاشق من,بودیم نشده دریا وارد اصال روز تااون چون کردیم

 .خوردیم سرمامی مطمئنا وگرنه نبود سرد زیاد وخداروشکر
 .حاضرشدیم تهران به برگشت وبرای گرفتیم دوش لوازم آوری جمع از وپس ویال برگشتیم بعدازاون

*** 
 احساس این خواست نمی دلم واقعا زد می موج دلم توی خاص خوشحالی یه ازصبح,رفتیم می شرکت به باید امروز

 ازش نتونم ترسیدم می,کرد بیشتروبیشترمی وجودم روتوی هاش ریشه داشت خود خودبه ولی بگیرم جدی رو نوپا
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 ازاین بیش ونذارم بزنم پسش کردم می سعی دائم که بود هم همین برای بشم مغلوب بدجور ودرآخر کنم محافظت
 .بود فایده بی ولی کنه رشد
 وکلکل کردناش واذیت بدخلقیاش باتموم واقعا,وببینمش برسونم ویالش روبه خودم زودتر هرچه خواست می دلم

 به برسه چه بگیره رو دستم حتی بودم نداده اجازه مردی هیچ به من که جوری بود وخواستنی مهربون برام کردناش
 !ببوسه منو بخواد که این
 درونم راحتی به بدم واجازه کنم اختیار سکوت هاش لمس درمقابل همیشه ممکنه چطور که بود عجیب خیلی برام
 و دهنت به خوره می برچسب یه مثل چیزایی ویه نیست آدم خود دست چیزها خیلی مواقع گاهی خب اما کنه نفوذ

 .کنی اعتراض نتونی تا کنه می اللت
 شد ومی بود شده کاربرده به هم سفید رنگ مانتوم روی البته که کردم روانتخاب زرشکیم وروسری ومانتو جین
 پاشنه خوشکل وکفشای زدم روهم عطرم غلیظ نسبتا آرایشی از وپس کردم تنم, بود خوشکل ولی دورنگه گفت

 :کنم عجله شد باعث مادربزرگ صدای که وپوشیدم آوردم بیرون کمد از سانتیمم۵
 .ها شه می دیرت داره لیانا-

 :وگفتم کردم پرت آشپزخونه داخل رو وخودم رفتم بیرون تندازاتاق
 نداری؟ کاری رم می دارم من مادربزرگ-

 :سمتم گرفت رو بود کرده درست که ساندویچی مادربزرگ
 .نکنی ضعف بخور اینو-
 .خدانگهدار مرسی-

 شدم خارج مجتمع از وبعد وتندازآپارتمان دویدم ورودی در سمت به ساندویچ گرفتن وضمن نموندم جوابش منتظر
 .آژانس وسوار

 احساس دیگه کردم حس باخوردنش چون بودم ممنون مادربزرگ از وواقعا روخوردم ساندویچم ویالش به تارسیدن
 .کنم تحمل ناهار تاموقع تونم ومی ندارم ضعف

 .بود رفته فرو ودرسکوت مرتب چیز همه معمول وطبق شدم وارد پول پرداخت از پس
 دارم نیاز کردم می حس واقعا چون رفت کنارنمی لبام روی از لبخند مدت این ودرتموم کردم حاضر رو اش صبحونه

 .بود شده تنگ براش ودلم دیدنش به
 !سالم-

 !وزیبا بخش آرامش قدر همون دریا مثل آبی,کرد تالقی باهم وچشمامون برگشتم سمتش به آروم
 .بخیر صبح...خان رایان سالم-
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 :گرفت رو ام وچونه ایستاد روم روبه,آوردم کم نفس کردم حس ومن اومد جلو
 !زیرپوستت رفته آب بینم می,گذشته خوش تعطیالت توی بهت انگاری-

 بی بودنش نزدیک همه ازاین دلم دن می فشارم ومحکم بزرگ منگنه یه الی گذاشتنم کردم می حس,بودم معذب
 .خواستم نمی رو این واقعا ومن بود شده قرار

 نفس سرم شدن آزاد با,پایین وآوردم گرفتم دست توی بود گرفته رو ام چونه که رو ودستش آوردم باال رو دستم
 پیش لحظه چند که ای جمله که طوری به ریخت وفرو لرزید درونم چیزی عمیقش نگاه دیدن با که کشیدم راحتی
 .بدم جواب بهش تابتونم نمیومد یادم رو بود گفته

 :وایسادم عقب وکمی کنم وجور روجمع خودم کردم سعی,نبود حواسم اصال ومن بود دستش روی هنوز دستم
 !لطفا بیایدسرمیز حاضره تون صبحونه-

 دیگه کردم خدا وخدا رفتم میز سمت به اش قهوه های فنجون حاوی سینی وبابرداشتن گذشتم کنارش از سپس
 .بکنم ناشایستی عمل بودم ونگران نداشتم رو طاقتش اصال چون باشیم نداشته لمسی باهم
 وبهش ریختم می قهوه براش هم وگاهی بودم گر نظاره منم,شد خوردن مشغول ودرسکوت نشست میز پشت
 .کردم می کمک

 سوار وهردو اومد بعد کمی,بلعیدم رو تازه هوای وجودم وباتموم بیرون زدم ازویال ازش زودتر صبحونه صرف از پس
 .کرد حرکت وراننده شدیم

 .روز۴ مدت به کیش بریم کاری سفر یک برای باید-
 واسه کنم اعتراض تونستمم نمی ولی نداشتم رو تحملش دیگه واقعا برگشتیم آمریکا از تازه ماکه,شد درهم اخمام
 :پرسیدم همینم

 بریم؟ باید کی-
 .کنم می خبرت بعدا نیست مشخص وقتش فعال-
 .باشه-

 تنها رو ومادربزرگ لطیفه بازهم خواست نمی دلم چون بریم نباید االن الاقل که بودم خوشحال,نزدیم حرفی دیگه
 .کنن تحمل منو دوری تونستن نمی فعال اوناهم ومطمئنا بذارم

 آرامش هرشخصی به شرکت در موجود جو واقعا,بود تحسین ودرخور آروم چیز همه معمول طبق شرکت به بارسیدن
 !من مثل وکالفه عصبی آدم یه حتی داد می

 پرونده مشغول اتفاقی هیچ بدون ظهر نزدیک تا,شدم اتاقم ووارد کشیدم پوفی منم,رفت اتاقش به حرف بی رایان
 : شد وارد چکاوک که بودم ها
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 .لیانا نباشی خسته-
 :زدم لبخند روش وبه بستم رو پرونده

 شده؟ چیزی...همینجور توام عزیزم مرسی-
 .کنی آماده رو خودت تا بدم خبر بهت اومدم کرده دعوت رو وهممون ترگله عروسی جشن فرداشب آره-

 .بود شدن خوشبخت الیق ترگل واقعا,نشست لبم روی عمیقی لبخند
 .بشن خوشبخت امیدوارم شدم خوشحال خیلی عزیزم مرسی-
 حتما؟ که میای-
 !نیام؟ چرا آره-
 !بای فعال بدم خبر ام بقیه به برم من,شه می عالی پس-
 !بای-
 بیرون بود رفته که شد می دوساعتی رایان,کردم فرو موهام بین رو ودستام چرخوندم رو صندلی چکاوک رفتن با

 رفته کجا ممکنه یعنی...بیای باهام باید نگفت بهم چون نداشت نیازی منم حضور به انگاری کجا دونم نمی والبته
 !باشه؟
 توی وریخت شد صاف زود ولی گرفت فر حالت که وکشیدم پیچیدم انگشتم الی رو ازموهام ای طره

 !بود بخش لذت رعشه این اما گرفت رعشه تنم هم یادآوریش از وبازحتی صبح اتفاق سمت رفت حواسم,صورتم
 چیزی تا کردم می کارم به معطوف رو حواسم باید بستم اول از رو وروسریم کردم مرتب رو وموهام خوردم تکونی

 .نداشتم رو انداختناش وکنایه رایان گیردادنای ی حوصله اصال که ندم انجام اشتباه رو
 بین ی پنجره پشت از که دیدم رو رایان کردم بلند که رو وسرم شدم نگاهی سنگینی متوجه که چرخوندم رو سرم

 این منو کی از که بود سوال برام وواقعا کشیدم خجالت وجودم باتموم لحظه اون وتوی من به شده خیره اتاقامون
 گرفته؟ نظر زیر جوری

 واقعا,لرزید می مدام ودلم پیچید می بدنم توی نشدنی وصف لذتی,انداختم زیر به رو سرم وآروم کردم جمع رو لبام
 .بود سخت برام هیجان همه این تحمل
 بعد به ازاین وباید کشیدم راحتی نفس دل وازته مقابلشه رایانه توی سرش شدم ومتوجه آوردم باال آروم رو نگاهم
 !باشم اطرافم ی متوجه بیشتر
 ـوس*هـ خیلی وچون نشستم معمول طبق دخترا دیگر ودرکنار رفتم رستوران به تنهایی به خودم ناهار موقع

 .دوغ همراه به دادم سفارش رو همون بودم کرده چلوکباب
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 رو چنگال کسی که شد پی در وپی متوالی هام ضربه کم کم,زدم ضربه میز وبه گرفتم دستم توی رو چنگالم
 :میز روی کرد وپرت کشید ازدستم

 .زنی یم ضربه میز به هی داری ساعته نیم نیستی متوجه هپروت توی رفتی,دختر بردی رو سرم اَه-
 :زدم ولبخندمحوی انداختم نفیسه عصبی صورت به نگاهی

 .شد پرت حواسم لحظه یه ببخش-
 :انداخت بهم نگاهی آتوسا

 کنی؟ تنت میخوای چی فرداشب واسه-
 :داد جواب من جای به آذر
 .بکنیم خودمون برای فکری یه ماباید جذابه بازم کنه تنش ام گونی اگر لیانا,دختر بیخیال-

 :گرفت ام خنده خودمم که خندیدن دخترا
 .نگرفتم تصمیمی هنوز یعنی کنم تنم چی نمیدونم منم نه-

 :آتوسا
 !بخری؟ بری که اینی فکر تو لباس؟یا داری-
 .کنم انتخاب رو کدومشون دونم نمی هنوز دارم زیاد هست که لباس نه-

 :گفت ونفیسه کشیدن سوتی دخترا
 !عشوووه بابا افادههه بابا پولدااار بابا-

 کجی دهن با که خندید بلندبلندمی خودش نفیسه,ازخنده کردن غش دخترا که زدم زل حرکاتش این به باتعجب
 :گفتم

 .اس بامزه اگراینقدر بخندیم ماهم چی؟بگید یعنی-
 :گفت خنده میون آتوسا

 .کن ولش لیانا ذاره می سرت سربه داره-
 آذر شدکه غذاش خوردن مشغول هرکس غذا وباآوردن شدن ساکت اونام که انداختم باال رو هام شونه تفاوت بی

 :گفت
 .کاری قرارداد یه برای کیش برن باید ورایان سایه-

 :گفت چکاوک که شدم خیره بهش وباکنجکاوی بلندکردم ظرفم روی از رو سرم
 !دوتا؟ خودشون واقعا؟فقط-

 :کرد تمیز رو دهنش دور بادستمال آذر
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 قبول رایان اما برن دوتایی خودشون فقط که خواد می مصرانه سایه البته برن باهم کیا نیست معلوم هنوز,واقعا بله-
 .میشه پیروز باالخره کدومشون که نیست مشخص چیزی هنوز کنه نمی

 :آتوسا
 برن؟ باید کی حاال-
 .نیست معلوم هنوز اینم-

 :زد پوزخندی نفیسه
 .رن می وتنهایی شه می موفق سایه گم می منکه-

 :خورد رو اش نوشابه از کمی تامیال
 !سایه حال به وای میاره کم درمقابلش بهزادم حتی گاهی شرکت توی میزنه رایان رو آخر حرف,فکرنکنم نه-

 :آذر
 حرف آخرم آمریکا گفت رایان ولی باشه ترکیه توی اندازی راه خواست می اون که ندیدید مگه همینه نظرم منم-

 .شد خودش
 :گفتم

 خودم من آمریکا گفت بود خریدار که مقابلمون شرکت رئیس فقط بودن موافق ترکیه با هم ورایان بهزاد نه نه-
 .بودن موافق باترکیه شون هرسه که شدم متوجه ورایان سایه های بحث میون چندبار
 :گفت باحرص آتوسا

 !برن؟ تنها کنه راضی رو رایان شه می موفق بگی خوای می یعنی-
 :بلندشدم وازجام کشیدم عقب رو صندلیم

 بریم کاری سفر یک برای باید گفت بهم راه توی شرکت اومدم می رایان همراه به که صبحی چون فکرنکنم-
 .یانه کنه تغییرمی نظرش دونم نمی البته کیش
 :تامیال

 .بری باید باهاشون توام معلومه که اینطور پس ایول-
 :کرد نگاهش چپ چپ آذر
 !باشه همراهش باید جا همه بابا نره؟دستیارشه تونه می آخه خب-

 :تامیال
 .ورایان سایه نمیرن تنها بگم خوام می یعنی خب-

 :آتوسا
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 .بله تغییرنکنه رایان نظر اگر البته-
 که آورد برام رو ای پرونده یه آتوسا,خودمون سرکارای رفتیم وهمه برگشتیم شرکت وبه دادن رضایت دخترا باالخره
 !غافل زمان واز بود کرده خودش به معطوف رو حواسم شدیدا

 !امروز؟ تون خونه برید ندارید تصمیم-
 تکیه در چارچوب به که کردم نگاه پوشش خوش وهمیشه فرم خوش قامت وبه کردم بلند پرونده روی از رو سرم
 .کرد می نگاهم بود نشسته لباش روی که کجی پوزخند با,بود داده
 :دادم بدنم به وقوسی وکش برخاستم ازجا

 !گذشت زود واقعاچقدر,نشدم زمان گذر ی متوجه اصال-
 :گذشتم وازکنارش رفتم سمتش به وسایلم کردن وباجمع بستم رو پرونده

 .روزخوش-
 یه که حالتاش این به بودم کرده عادت دیگه,شدم آسانسور ووارد اومدم بیرون شرکت از خیال بی منم نداد جوابی

 !طوفانی روز یه آروم روز یه,بد روز یه خوبه روز
 برای رو وخودت باشی کردنش عوض رنگ منتظر باید هرلحظه که طوری به داشت ای پیچیده شخصیت که واقعا

 !شخصیتی همچین با کردن برقرار ارتباط بود سخت واقعا که کنی آماده هربرخوردی
 ازاعماق من,کرد حرکت اوهم که ونشستم رفتم بشم ماشین سوار بود منتظرم که راننده سمت وبه کشیدم پوفی

 .بود عالی هم واقعا کرده راحت گرفتن آژانس از رو من کارش بااین که بودم ممنون رایان از وجودم
 لبخند وبادیدنم اومد بیرون سرویس از لطیفه,شدم ووارد رسوندم آپارتمانمون به زود رو خودم مجتمع به بارسیدن

 :زد گرمی
 .نباشی خسته-
 .عزیزم ممنونم-
 :گفتم لطیفه روبه,نبود مادربزرگ از خبری ولی برگشتم هال به لباس تعویض از وپس رفتم اتاقم سمت به
 کجاست؟ مادربزرگ پس-
 .اونجاست مواقع بیشتر شده صمیمی خانم یلدا با حسابی برگشتیم ازشمال ازوقتی,مبینااینا پیش رفته-

 :زدم لبخندی
 .عالی ام خیلی-

 :سمتم به داد هل روهم میوه وظرف جلوم گذاشت بشقاب لطیفه که مبل روی نشستم
 !خبر؟ چه-
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 وخوردنش داره وخوبی خاص مزه یه چون بودم موز عاشق همیشه واقعا,شدم گرفتن پوست ومشغول برداشتم موزی
 .بخشه لذت برام

 .دعوتم عروسی فرداشب-
 کی؟ عروسی حاال,آفرین اوه-
 .کرده دعوت رو مون همه اما داده استعفا دیگه االن البته رایان شرکت های بچه از یکی ترگل-

 :جلو روکشید خودش لطیفه
 !چیه؟ آینده واسه تو تصمیم واقعا لیانا ببینم-

 :زدم زل بهش باتعجب
 خب؟ چیه منظورت-
 نه؟ یا خوای می رو رایان تو بدونم خوام می,واضحه منظورم-

 !پریده رنگمم که بودم ومطمئن لرزید دستم توی بشقاب,جاخوردم کمی
 !خوام نمی...نه-

 :سمتم گرفت, ریخت آب ولیوانی کشید پوفی لطیفه
 .دیربشه خوام نمی چون بگو برام حست از پس نبودیم غریبه توکه منو,بگوها دروغ نگفتم-

 :کشیدم راحتی ونفس خوردم رو آب
 !دختر؟ چیه دیرشدن از منظورت-
 مطمئنا پسری همچین,کنی تصاحبش باید داری دوسش اگر بشه صاحبش کسی که ازاین قبل که اینه منظورم-

 .نداره خواهان کم
 :زدم پوزخندی

 !خواد؟ می منو مثل دختری رایان کردی توخیال واقعا-
 :کرد واخم داد تکیه عقب به لطیفه

 کردی شروع رو جدیدی زندگی تو شد تموم قبلی لیانای,ای مرفه زندگی وبایک مستقل دختر یه چرانخواد؟تودیگه-
 !باشی؟ رایان انتخاب چرانباید پس نداری کمبودی هیچ توزندگیت دیگه تواالن,بکن اطرافت به نگاه یه

 :گفتم عصبانیت وبا بلندشدم ازجا
 که کردیم می زندگی جایی رفته؟ما رویادت اصالتمون بگی خوای نمی که تو,لطیفه سازیه صحنه اینا تموم چون-

 زنی؟ازیه می حرف حس یه از توداری اونوقت خرن می رو اونجا راحتی به شون توجیبی پول با رایان امثال
 من برای رایان که نشم مهم موضوع این متوجه که نیستم بچه اینقدرم اما باشم داشته حسی شاید من آره!خواستن؟



 

 

246 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 ترفند با واگرم نیست دهنمون ی اندازه اصال برداریم خوایم می وتو من که ای لطیفه؟لقمه فهمی می زیاده خیلی
 !وبمیریم بشیم خفه که یااین بیرون کنیم پرتش مجبوریم یا وعاقبت کنه می گیر توگلومون بخوریمش بخوایم

 :اش سینه روی کرد روحلقه ودستاش ایستاد مقابلم خونسرد اما لطیفه,زدم می نفس نفس عصبانیت از
 !نه؟,بفروشه گل باایسته سرچهارراه نداشتن زور واز فقیرباشه که کنی ازدواج یکی با توباید بگی خوای می پس-

 :درهم روکشیدم اخمام
 مال چیزها این همه چون نکن رونگاه االنمون بودیم قشر وازهمین آدما ازهمین خودمونم روزی یه چون!شاید-

 زودی همین وبه بدونیم مالکش رو خودمون نمیشه دلیل کنیم می استفاده ازش مدت یه فقط ما چیتراخانمه
 !بره رویادمون اصالتمون

 :زد فریاد باخشم لطیفه
 کنه می اعتراف هم زود یا دیر گم می من واینو داره حس بهت رایان,کنی بدبخت رو توخودت ذارم نمی من اما-

 نمی دیگه کارکنی سگ مثل پول قرون یه برای بودی ومجبور کشیدی سختی هرچی بسه کنی قبولش باید وتوام
 دربیاری رو خرجمون بتونی اینکه واسه وفقط فقط بشی آب چشمام جلوی ذره ذره ببینم تونم نمی من لیانا ذارم

 که چیزی چون بودی چی قبال نباشه مهم براتم کنی خودت مال واونو کنی جذبش خودت سمت به رو رایان توباید
 !وبس االنه مهمه

 حق تونستم نمی,کشید می وفریاد بود ایستاده جلوم برافروخته که لطیفه به بودم زده زل باحیرت آمیخته باعصبانیت
 !زیاد خیلی خیلی بود زیاد خیلی من برای رایان واقعا چون بدم او به رو
 .لحاظ ازهیچ خوریم نمی مابهم کن باور ولی لطیفه مهمه برات من خوشبختی دونم می-

 :شنیدم سرم ازپشت رو لطیفه صدای,ایستادم وجلوش رسوندم پنجره به رو خودم
 نمی پشیمون کن وعمل بده گوش حرفام وبه کن اعتماد من به,بودن رایان همسری برای نداری کم توهیچی-

 کم دختر دریاب رو االن گذشته گوربابای وبااصالتی وخوب مرفه خانواده ازیه دختر یه تواالن بگیرنش ازت نذار,شی
 از باش مطمئن جلو وبرو بگیر نیک فال به رو توزندگیمون داده رخ که ای معجزه این پس,تااالن نکشیدی سختی

 این آتیش کن سعی پس گرفت نمی گرم باهات وقت هیچ خواست تورونمی اگر هم رایان کنی ضررنمی انتخابت
 به!کنی خاکسترتبدیل به رو شعله این احمقانه افکار سری بایه که این نه کنی بیشتر روز روزبه رو وخواستن اشتیاق
 !او کمتراز کسی نه رایانی الیق توواقعا لیانا کن فکر خوب حرفام
 .فکرکنم تابتونم گذاشته تنهام که داد می ازاین نشون دراتاقشون صدای بعد ودقایقی شد دور ازم سپس

 درحقمون زیادی ولطف بود ماداده به کامال رو آپارتمان این چیتراخانم چون دادم می لطیفه به رو حق تاحدودی
 پخش از بعد بود ممکن که اتفاقی اولین چون شدن یکی این به داد نمی رضایت واقعا دلم اینا باتموم ولی بود کرده
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 رو ونمکدون خوردم نمک کرد می فکر حتما براینکه مبنی,بود چیتراخانم شدن وعصبی شدن ناراحت بیفته خبر این
 مختلف های حس واین عشق این از باید پس خواستم نمی رو این من وواقعا نکردم رعایت رو حدخودم که شکستم

 !خاکستر به تبدیل اش وشعله بشه خشک اش ریشه االن ازهمین که بهتر همون کنم دوری شدت به
 :کردم زمزمه زیرلب

 دارد بستگى "تو" به تماما من حال"
 ، خیالت به

 ، آمدنت
 ، بودنت

 ...ماندنت
 من به را "تو " که فعلى هر به و

 ...کند وصل
 بقدرى تو یادِ و من احوال میان مرز

 است باریک
 تا کافیست خاطرت از اى ذره تنها که

 "...شود ترین دیدنى حالم
 قدر همون...مونه می حوا برای سیب مثل من برای رایان درسته آره...برداشتم گام اتاقم سمت وبه کشیدم آهی

 !دورازباور قدر همون!ساز دردسر قدر همون!ممنوع
*** 

 سانتی پنج پاشنه وکفش آوردم بیرون کمد از بود نیلی رنگ به روکه بلندم شب لباس,انداختم لباسام انبوه به نگاهی
 شدم مطمئن کامال ازانتخابم ووقتی گرفتم آینه جلوی وسواس با رو لباس...قرمز شال یه همراه به کردم انتخاب هم

 .پوشیدمش
 حوصله کردن آرایش موقع تا گذاشتم وآهنگی برداشتم رو موبایلم حال ودرهمون آرایش میز صندلی روی نشستم

 !سرنره ام
 :پاشایی مرتضی هست یکی آهنگ"

 توقلبم هست یکی
 خوابه اون و نویسم می اون واسه شب هر که

 تابه بی همه این من قلب که اونه واسه بدونه خوامنمی
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 دیوونه دل این همدم شده دوباره خودکار یه کاغذ یه
 خونه نمی و اون بازم کسی و اشکه از پر خیسه که نامه یه
 میره داره گفت دفعه یه اتاقم توی جا همین روز یه

 بگیره غصه و دلش نخواستم آخه نگفتم چیزی
 میرممی که دونستم می بست می که و در کردممی گریه
 بگیرم و راش جلوی تونستم نمی بود عزیزم اون
 تنها بمیرم نبینم و اون که برسه روزی یه ترسم می

 اینجا میکنم جون دارم بدونه خوامنمی کن کمک خدایا
 دیوار روا ساعت تاک تیک شکنه می داره میشکنه داره و اتاق سکوت
 انگار نمیاد دیگه که من باور بشه خوامنمی دوباره

 میره داره گفت دفعه یه اتاقم توی جا همین روز یه
 بگیره غصه و دلش نخواستم آخه نگفتم چیزی
 میرممی که دونستم می بست می که و در کردممی گریه
 بگیرم و راش جلوی تونستم نمی بود عزیزم اون

 قلبم تو هست یکی
 خوابه اون و نویسم می اون واسه شب هر که

 تابه بی همه این من قلب که اونه واسه بدونه خوامنمی
 دیوونه دل این همدم شده دوباره خودکار یه کاغذ یه
 "خونه نمی و اون بازم کسی و اشکه از پر خیسه که نامه یه

 !آخه؟ بود وقتش االن لعنتی اَه...وافتاد سرخورد چشمم ی گوشه از اشکی قطره
 که صبح اتفاقات سمت به شد کشیده ذهنم,انداختم آینه درون روحم بی چشمان به ونگاهی کشیدم آرایش از دست

 مشخص که بودم تغییرداده روکامال ورفتارم بودم کرده دوری رایان از حد از بیش روحی وبی وسردی تفاوتی بی با
 !ویهویی فاحش تغییر این برای دلیلی ودنبال متعجبه اوهم بود

 حاال که کسی از بودم مجبور مالی وکمبود طبقاتی فاصله خاطر به که ازاین,فشرد درهم رو گلوم سختی بغض
 درهم رو اتاق وسایل تموم خواست می ودلم خورد می بهم زندگی ازاین حالم بودم داغون بگذرم داشتم دوستش

 رقم چی برام تقدیر تاببینم کردم می صبر بازهم وباید شد نمی ولی بشه کم درونم التهاب از کمی تاشاید کنم خورد
 !بود درمیون احساسم پای نباشه هرچی باشه بیخیال تونستم نمی مورد این توی واقعا ولی زده
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 می وفق شرایط بااین رو خودم بود هرجوری باید شدم کردن آرایش ادامه ومشغول بردم جلو رو لرزونم دستهای
 .چشیدم نمی رو خوشبختی طعم عمر تاآخر وگرنه دادم

 روی بااحتیاط رنگم همون وشال پوشیدم لباسم روی رو سبزم کوتاه مانتوی ومن زد ضربه شب(۷:00) روی ساعت
 وپس شدم خارج اتاق از توجه بی,بود اومده سربیرون پشت از بلندم موهای شال کوتاهی خاطر به که انداختم موهام

 .پایین رفتم ولطیفه مادربزرگ از خداحافظی از
 توی کردوحاال قبول ذوق با هم ومبینا تنهابرم نداشتم دوست بودم خواسته ازش وخودم بیاد باهام هم مبینا بود قرار

 .بودم منتظرش البی
 وگرنه داره ماشین مبینا که کردم خداروشکر ومن بود ازشهر خارج بشه برگزار جشن توش بود قرار که تاالری

 .نداشتم حوصله ومن بریم آژانس با مجبوربودیم
 !لیاناجان-

 کردازجابرخاستم می خیره رو ای هربیننده چشم وواقعا بود شده محشر,دوختم چشم مبینا وبه بلندکردم رو سرم
 :فشردم رو ودستش

 .کنی می همراهیم که خوشحالم عزیزم سالم-
 :زد ام گونه به آروم رو اش گونه کنه بوسم تونست نمی وچون زد گرمی لبخند

 !منو دونستی کردنت همراهی الیق که ازتوممنونم منم سالم-
 .افتخاره باعث-

 :گفتم وبااسترس شدیم خارج ازمجتمع باهم,خندیدم ومن زد چشمکی
 .میاد رایانم امشب مبینا-

 :خندید فشرد می رو ماشین ریموت که درحالی مبینا
 !امشب کنم می مالقات رو سفید براسب سوار شاهزاده این من باالخره جداً؟پس-

 !بود وبیخیال خونسرد قدر این که حالش به خوش واقعا
 !کار از خارج اونم ندارم رو دیدنش آمادگی کنم می حس,دارم استرس من-

 :کرد کج روبرام ودهنش داد حرکت رو ماشین
 نیست بار اولین بودید باهم کار از خارج ام اندازی راه وشب توپارتی قبال,بینیش می باره اولین انگار گی می جوری-

 .که بینه می کاری وتیپ لباس از خارج تورو که
 :هم توی رفت اخمام صبح رفتار یادآوری با باز ولی گرفتم آروم کمی

 .کردم برخورد سرد جورایی یه یعنی,کردم محلی کم بهش امروز من آخه-
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 :کرد نگاه سمتم به باتعجب مبینا
 !چرا؟...واه-

 :شیشه سمت برگردوندم رو سرم
 !ممنوعیم هم مابرای,بشیم نزدیک بهم بیشترازاین خوام نمی-

 :کرد عوض باحرص رو دنده مبینا
 !تو نه خداست کی الیق وکی کیه مال کی کنه می مشخص که اونی,دادی ازدست رو عقلت پاک تو دختر-

 :زدم پوزخندی
 کنیم؟ ازدواج باهم ورایان من خواد می خدا بگی خوای تومی یعنی-
 !داد نمی قرار همدیگه سرراه رو دونفر شما باش مطمئن نبود کار توی صالحی نخواد؟اگر که معلوم ازکجا-

 :کشیدم پوفی
 .شدم گیج پاک,بگم چی دونم نمی-
 همیشه,نده دست از خوادت می که رو هرلحاظی از آل وایده عالی کیس همچین,موقعیت همچین من نظر به-

 !لیانا شینه نمی هات شونه رو خوشبختی ی پرنده
 .زنی می رو لطیفه حرفای که توام-
 !ای ویکدنده غد که بس از کنی قبول خوای تونمی ولی باماست هم حق واهلل-

 :گفت نگرفتم رو بحث ی ادامه دید وقتی هم مبینا,کردم اختیار وسکوت کردم حالی بی ی خنده
 .برگشتن مسافرت از وآنیتا سهیل-
 واسشون؟ گذشته خوب عسل ماه,خوبه-
 سال سه شدن اذیت خیلی نگذریم ازحق ولی رسیدن بهم که هردو خوشحالن چقدر دونی نمی,بوده عالی گن می-

 .نیست کمی حرف
 !رسیدن بهم تهش که اینه خوبیش ولی-

 :کشیدم آهی ومن انداخت چشمام به نگاهی مبینا
 !خیلی سخته خیلی انتظار-

 :کردم وزمزمه برگردوندم شیشه سمت به رو سرم
" 

 !هستم کسی چه کنم می فراموش اوقات گاهی
 . نبود مطلق خوب هیچگاه "من"
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 .نبود هم مطلق بد هیچگاه
 . بود( من) ،"من"

 شاد، گاهی
 ، غمگین گاهی
 ! تنها بسیار
 ! ترسیده گاهی
 ، رنجیده بسیار

 ، بریده جا همه از
 ، قوی العاده فوق گاهی
 ضعیف، اندازه بی گاهی
 ، عصبانی کمی
 شجاع، کمی
 ! بد گاهی
 ! حسود گاهی
 ... عاشق کمی
 ... است من ، من
 ... نرانید خودش از را من

 " هویت بی" نپذیرد را خودش خودش که آدمی
 ، شود می
 بدارید دوست کمی را من
 ، کند می شکوفه من بیاید که بهار

 ، دهد می میوه رسید که تابستان
 ... ببرید لذت اشعارش رنگ تنوع از شد که پاییز

 کنید تماشایش دور از و کنید رهایش برف سفید دانه یک مثل زمستان اما
 شود می آب افتاد که زمین روی
 ! نبوده هیچوقت انگار
 "... من
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*** 
 جلوی تا بلعیدم رو تازه وهوای شدم پیاده مبینا از زودتر من,بردیم مخصوص جایگاه به رو ماشین مقصد به بارسیدن

 :بیفتم راه شدم مجبور مبینا باصدای که بگیرم رو عمیق بغض این
 .ها شه دیرمی بریم بیا-

 صدای شد می ورودی نزدیکای وازهمون رفتیم مقابلمون ومجلل تاالربزرگ ورودی سمت به آروم وآروم درکنارهم
 :گفت خنده با مبینا,شنید رو آهنگ بلند العاده وفوق خراش گوش

 !گرفته رقصم االن ازهمین من-
 :دادم وجواب کردم خیس بااحتیاط رو لبام

 !عروسیشون مختلطه-
 :زد برق مبینا چشمای

 !مبینا؟ جان بگو-
 :کردم ای خنده

 .اومدها توخوشت که چقدرم-
 :زد بشکنی مبینا

 !مختلطم عروسی عاشق من خیلی وای-
 مانتوهامون درآوردن مشغول وهردو رفتیم بزرگ سالن ی گوشه پرو اتاقک سمت به ورود بدو وازهمون شدیم وارد

 .همراهیش از بودم راضی وواقعا زدم ولبخندی انداختم مبینا نقص بی تیپ به نگاهی,شدیم
 :گذروند نظر از رو سرتاپام مبینا

 !ات سلیقه به ایول میده نشونت ومانکن کشیده بیشتر خیلی کنی می تنت که بلندم لباس بلنده قدت-
 : گفت که کردم تشکر پسندیده ازاینکه خوشحال

 .اینستام برای بگیریم عکس چندتا اول بیا خب-
 درآخر که بندازم ام تکی عکس ازش خواست ازم که گرفتیم مختلف های زاویه تو عکس وچندتا ایستادم درکنارش

 :گفتم باخنده
 .دختر ازخودت انداختی عکس امشب وداماد بیشترازعروس توکه-

 :گرفت رو ودستم گذاشت کیفش روتوی گوشیش
 !نیست دختر که نندازه عکس ازخودش توهرحالتی اگه دختر یه-

 :زیرخنده بلندزدم که کرد نازک چشمی پشت سپس
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 !چیه؟ نیست دختر اگر پس-
 :دوخت چشمام به رو ونگاهش کرد روجمع لباش

 !بگم اگر احترامیه بی شخصیتت به-
 .نشستیم میز یه پشت وباهم خندید خودشم که گرفت شدت ام خنده
 پسرودخترای از پرشد سالن کم کم که شدیم میوه خوردن مشغول خیال بی وماهم بود نیومده مهمون زیاد هنوز

 !نبود وسایه وبهزاد رایان وخصوصا شرکت اعضای از خبری ولی میانسال های ومردوزن جوون
 !پوووف خوره برمی کالسش به حتما اینجورجاها بیاد سایه فکرنکنم البته
 :گفت یهو که دهنم داخل گذاشتم ومن سمتم گرفت رو پرتقال برش مبینا

 !لیانا-
 :کردم نگاهش باتعجب

 !چته؟-
 :کرد وزمزمه ورودی به بود شده میخکوب

 !مونه می آمریکایی های مانکن دختر؟مثل کیه جذاب مرد اون-
 به مبینا که افتادم سرفه به شدت وبه توگلوم افتاد پرتقال وآب جاخوردم وبهزاد رایان وبادیدن گرفتم رو ردنگاهش

 شدی چی بخور"گفت می وهی سمتم بود گرفته رو آب لیوان ودرکنارش زد می ـمرم*کــ به تند,اومد خودش
 "!تو؟
 خاطر به بود اومده چشمام از که واشکی برداشتم رو دستمال, بهترشدم وکمی بخورم رو آب تونستم سختی به

 :درهم روکشیدم واخمام کردم تمیز سرفه شدت
 .بشم خفه بود نزدیک دختر نکنه لعنتت خدا-

 :گفت باحرص مبینا
 !بخوری؟ حاال رو همش کرده مجبورت کسی مگه کمتربخور خب-

 :کوبیدم بازوش به مشتی
 !توگلوم افتاد پرتقال جاخوردم دادی نشون بهم رو رایان خودت؟یهویی واسه تو گی می چی-

 :بهم زد زل بیرون زده ازحدقه باچشمای مبینا
 !چی؟-

 :کردم نگاهش باتعجب
 ...!جاخوردم دادی نشونم رو رایان گفتم-
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 :کرد قطع رو حرفم
 ؟!بود رایان مونه می ها مانکن مثل گفتم که پسره این-

 :وگفت کرد نگاه رو رایان دوباره باز بادهن که دادم تکون مثبت عالمت به رو وسرم کردم جمع رو لبام
 !خرشانسی خیلی دختر-

 :رفتم بهش ای غره چشم
 !ادب بی-
 !دیدی نمی روتوخوابتم مردی همچین واهلل-

 :وگفتم گرفت ام خنده
 !خوشکلم خودمم خب-

 :بهم زد وزل گرفت رایان از رو نگاهش
 .تره وجذاب خوشکلتر اون بازم اما آره نگذریم حق از-
 !وقت یه نخوریش-

 :خندید
 !نیستم خور مردم مال من خودت مال-

 :باالانداختم رو هام شونه که زیرخنده زدیم باهم
 !صاحبش مبارک نیست منم مال واهلل-
 :دستم روی زد
 !نباشه حرفم خودتی خود خود صاحبش-
 می سالن توی داشت نگاهش که رایان سمت برگردوندم آروم رو وچشمام زدم گرمی لبخند محبتش همه این به

 !گشت می کسی دنبال به وانگار چرخید
 سرشونم پشت,رفتن پرو اتاق سمت وبه شدن تاالر داخل ورودی از ونفیسه وآتوسا وتامیال چکاوک موقع درهمین
 .بود وداماد عروس اومدن از نشون وجیغ ودست کل صدای

 داشت خفیفی لرز ودستام شدم می حال بی تقریبا استرس ازشدت داشتم من ولی کردیم وتشویق ایستادیم هم ما
 !امشب بود شده جذاب ازبس نبینه رو رایان من جز کسی خواست می دلم واقعا
 ازحق وهمسرشم دارش دنباله عروسی لباس توی بود شده فرد منحصربه ترگل,رفتیم وجلوتر گرفت رو بازوم مبینا

 به قرمز فرش وروی ترگل ـمر*کــ دور بود کرده حلقه رو دستش که بود وجنتلمنی ومودب مهربون مرد نگذریم
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 باشن داماد خواهرای باید زدیم حدس ومن مبینا که رقصیدن می جلوشون دختر ودوتا رفتن می جایگاهشون سمت
! 

 نشستیم سرجامون ماهم,متفرق وجمعیت شد کمتر ها همهمه مخصوصشون جایگاه توی وداماد عروس بانشستن
 ومن نشستیم هم کنار درآخر,شدیم احوالپرسی ومشغول اومدن سمتمون به باعجله چون دیدن منو انگار دخترا که

 .کردم معرفی مبینا به روهم ها وبچه معرفی ها بچه به رو مبینا
 :گفتم آشنایی ازاتمام پس

 !نمیان؟ بقیه-
 :باالانداخت رو ابروهاش تامیال

 .بیان تونن نمی گفتن کارداشتن نه-
 !همتون؟ اومدید باهم شماها-
 .آره-
 نمیاد؟ سایه-
 !بخوره پرنسس شخصیت به اینجورجاها فکرنکنم-

 :ازجابرخاست چکاوک که خندیدیم
 .نشستید اینجا همش بابا برقصیم بریم بلندشید-

 :کرد نگاهم مبینا,من جز برخاستن ازجا نوبت به وبعدهمشون کرد استقبال که بود نفری اولین مبینا حرفش بااین
 !نمیای؟-

 :کردم بود شده کثیف میوه خوردن دراثر که دستام به ای اشاره
 .باشید راحت شماها شم می ملحق بهتون بعدش شورم می رو دستام اول نه-

 نور که چرخوندم سالن توی رو ونگاهم اومدم بیرون,شستم رو ودستام رسوندم سرویس به رو خودم رفتن که اونا
 .داشت وداماد عروس رقص از نشون نور ورقص بود شده کم

 به ونگاهش بود ایستاده تنها که شدم رایان ی ومتوجه رفتم جلوتر کمی,بودن کرده شلوغ رو پیست حسابی جوونا
 رو لباسم دامن دست یه با آروم,نشست لبم روی شیطانی ولبخند گرفتم خاص تصمیم یه لحظه یک در بود پیست
 عقب عقب پشت از باشمش ندیده اصال که انگاری,رفتم سمتش به وتند نباشه رفتنم راه مزاحم تا گرفتم باال کمی
 می مواظب باید ولی آورد لبم به رو لبخند لذتش که نشست تنم توی خفیف لرزی برخورد ازاین,بهش وخوردم رفتم
 به رو سرم بودمت ندیده من انگاری که ودرحالی سمتش تندبرگشتم همین برای نشه خراب ام نقشه که بودم

 :زیرانداختم
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 !ایستادید اینجا شما نبود حواسم من آقا شرمنده-
 نبود نگاهم دیدرس توی رایان صورت وکال صورتم جلوی بود افتاده ازموهامم ای طره پایین بودم برده که رو سرم
 :شنیدم رو اش مردونه صدای که
 !لیانا-

 !کرد می صدا رایان وقتی بود خاص چقدر اسمم,ناب حسی توی شد غرق تنم
 چشمای به زدم وزل کردم بلند رو سرم ساختگی وباتعجب کنم سرکوب رو احساسم,هیجانم,خودم کردم سعی
 :آبیش

 برخورد که گشتم می دوستم دنبال داشتم ایستاده اینجا کسی که دونستم نمی من ببخشید بودید شما وای ای-
 !نفر یک با کردم
 استرس ازشدت رو ولبام لرزیدم می مدام,بود تردد در وچشام لبام بین فقط ونگاهش بود شده صورتم محو

 :گفت که فشردم می زیردندونام
 !شدی جذاب-

 !واقعا؟ بود رایان این...من خدای
 آهنگ موقع ودرهمین نموند دور هم رایان دید واز کنم کنترل نتونستم دیگه رو لبام روی نشست که محوی لبخند

 فقط شوک توی من,پیست سمت به وکشوند گرفت رو دستم لحظه تویه رایان,شد پخش تانگو رقص مخصوص
 هراسون من نگاه,چشمام توی بود خیره ونگاهش بودیم ایستاده هم روی روبه بعد ودقایقی دنبالش شدم کشیده

 !خورد می چرخ صورتش توی
 !شد بسته لرزبدنم ازشدت من وچشمای ـمرم*کــ پشت نشست دستش
 ؟!بود عاشقا مخصوص رقص این اینکه نه ومگه بخورم تکون که کرد مجبور رو من آرومش حرکت

 زد می نهیب عقلم ولی شد می خواستن غرق دلم ومدام بود هاش روشونه دستام ولی روبازکنم چشمام تونستم نمی
 !دور خیلی...دوری خیلی رایان تواز که
 !لیانا-

 :کرد غافلگیرم نگاهش که کردم باز آروم رو چشمام
 !برقصی باهام که کشیدمت یهویی همین برای بگیرم اجازه ندارم عادت-

 !بودم هاش وخودسری غرور این عاشق ومن
 :زدم لب
 ...!شرکت های بچه اما نداره اشکال-
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 :کرد زمزمه خیال وبی روفهمید منظورم
 !شرعه؟ خالف مگه,دارنش باهم همه که رقصه یه-

 !هه دیگه شد می تموم اهنگ بعدازاتمام که بود رقص یه گفت می راست,کردم روجمع لبام
 باهم ازکجا دیگه دوتا این...شد گرد وچشمام رقصید می بهزاد با که افتاد مبینا به ونگاهم چرخوندم کمی رو سرم
 !بودن؟ شده آشنا

 :تونگاهش بدوزم رو نگاهم شد باعث کرد وارد ـمرم*کــ به که فشاری
 !اطرافیانت نه باشه پارنترنت تونگاه فقط باید نگاهت تانگو اونم رقصی می وقتی-

 !بود خواستنی برام هاش غدی بااین هنوزم ولی زدم هاش زورگویی همه این به لبخندی
 تند,شد تموم آهنگ که کرد می رو کار همین داشت دقیقا هم واون گذروندم زیرنظر از رو صورتش نقص بی اجزای
 .شدم خارج کلی به تاالر واز اومدم بیرون پیست از بشه روشن سالن چراغای ازاینکه وقبل گرفتم فاصله ازش
 !کم خیلی درصد با بود احتمال یه فقط این که باشه ندیده باهم مارو کسی هنوزم شاید

 امشب کار واین رقص این دونستم نمی,بود شده خشک لبامم حتی هیجان وازشدت زدم می باد رو خودم تندتند
 !وعادی؟ دونفره رقص یه خواستن؟عالقه؟عادت؟یاتنها... کنم تلقی چی رو رایان

 یه وفقط فقط این آره هه..."ببینه بذار خواد می هرکس کنیم نمی کارخاصی ماکه رقصه یه"افتادم حرفش یاد به
 !ومبینا بهزاد مثل بیفته اتفاق هردختروپسری بین خودش قول به بود ممکن که بود عادی ی دونفره رقص
 روازش کارش این ودلیل کردم روپیدامی مبینا باید,رقصیدن می باهم که افتادم وبهزاد مبینا یاد به تازه حرف بااین
 کردم می حس چون کنم نگاه شرکت دخترای چشمای تو کشیدم می خجالت که داشتم حالی یه ولی پرسیدم می

 .بگن چیزی یه یاکال بزنن کنایه بهم ممکنه
 : نگریستم سرم باالی مشکی آسمان وبه نشستم سکویی روی
 ".االن خواد می تورو واقعا کنی؟دلم وکمکم باشی همراهم بزرگ دوراهی این توی که کجایی مامان آخ"
 !دختر گشتم دنبالت رو سالن نشستی؟کل چرااینجا لیانا-

 :کشیدم آهی مبینا وبادیدن برگردوندم رو نگاهم
 .بخورم هوا تایکم اینجا اومدم واسم بود شده تحمل غیرقابل سالن فضای-

 :نشست کنارم
 .رقصیدید می باهم که دیدمتون-

 :زدم پوزخندی
 .البد دیدن همه-
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 :گذاشت دستم روی رو دستش
 !خوادت می اون,نترس-

 :بستم رو چشمام
 .همین بود معمولی رقص یه فقط امشبش حرکت این-
 !خودت؟ پیش رو حرکتاش کنی تعبیرمی منفی چراهمیشه-
 .بهم گفت خودش چون-
 !گفت؟ چی دقیقا خودش بدونم منم بگو-

 :زد لبخند که کردم تعریف براش رقصمون انتهای تا رو ماجرا ازاول
 .بهت بده بروز رو اش عالقه تونه نمی هنوز مغروره چون ولی داره دوستت گم می منکه-
 !داره؟ دوسش که باشه کسی دادن ازدست غرور این بهای اگر حتی-

 :شد خیره بهم بانگرانی مبینا
 !چیه؟ منظورت-

 :زد حلقه چشمام درون اشک
 .کردن تحمل سال۳ چطوری وسهیل آنیتا واقعا دونم نمی,شده تموم طاقتم کنم می وحس اولشه هنوز-
 .کشیدم رو دردش خودمم چون میفهممت-
 .خوام بخدانمی,مبینا رو احساس این خوام نمی من-
 .بیرونه ما یانخواستن خواستن از وکامال نیست اختیاری اینه مهم ولی دخترخوب خواد نمی هیچکس-

 :گفتم وبعد فرستادم پس رو اشکم سختی وبه نزدم حرفی
 !کن؟ توتعریف-
 ازچی؟-
 !بهزاد-

 !بود؟ چی نشونه لبخند این یعنی شد جوری یه دلم ته...رولباش نشست لبخندی
 پرسید ازم نشناخت دید منو که بعد کنه احوالپرسی باهاشون اومد بهزاد که شرکتتون دخترای پیش بودم ایستاده-

 دیدم کردمنم رقص تقاضای ازم وبعد گفت آمد خوش بهم کلی کردم معرفی رو خودم وقتی ومنم هستم کی که
 .کردم قبول وبیکار تنهام

 !خب؟-
 !خوشکل طور همین جنتلمنه خیلی-
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 :کرد نگاهم که خندیدم
 !چرامیخندی؟-

 :دوختم چشماش به رو نگاهم
 !نه؟ مگه خاصه احساس یه سرآمد اتفاق این کنم می حس-

 :وخندید زیرانداخت به رو سرش باخجالت مبینا
 !متفاوته باما فرهنگشون خب ولی نداریم طبقاتی فاصله زیاد البته کجا واینا کجا ما من تو قول به,بابا نه-
 !رسیدی؟ من حرف حاالبه-

 :گفت بدجنسی وبا باالداد رو ابروش تک
 !نیست حالیش حرفا این که عشق ولی-

 :کردم تنگ رو چشمام
 !منظور؟-

 :طرفم کرد خم رو سرش
 !کنارمیاد وکاستیات کم ی باهمه داشتنت وبرای بخوادت اون اینه مهم تمومه بزنی رو پسره مخ یعنی-

 رفت هوا به اش قهقهه کنم می نگاهش باز بادهن دید ووقتی گفتم افرین مبینا وبدجنسی زرنگی به باحیرت
 :گفت زد می بشکن که ودرحالی

 !بهم بزنی زل افتاده فک با اینکه جای به ازمن یادبگیر وسیاست وفن فوت یکم-
 :برخاستم جا واز خندیدم

 .داخل بریم دیگه بهتره-
 مقابلشون هم بزرگی وکیک بودن ایستاده وداماد وعروس بود کیک بریدن موقع که شدیم وارد وباهم کرد تائید
 :گفت مبیناکنارگوشم,بود
 .رسیدیم موقع به واقعا-

 عادی خیلی دخترا سرمیز بارسیدن اما داشتم وحشت کمی دخترا رفتار از ومن رفتیم میزمون سمت وبه لبخندزدم
 .کشیدم راحت نفس یه دل ازته ومن ونشستیم کردن برخورد باهامون

 .شد بلند ها تشویق وصدای بریدن رو کیک باهم که وداماد عروس به زدم زل
 بود شام سرو موقع دادن کادو وداماد عروس نزدیک اقوام فقط البته که کادوها دادن و بری کیک ازمراسم پس

 وپس روخوردیم شاممون وچکاوک مبینا شوخیای درمیون وماهم رفتن مخصوصشون اتاقک به وداماد وعروس
 .وحاضرشدیم برگشتیم پرو اتاق به همه ازاون
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 .ها بگیم تبریک رفتن از قبل وداماد عروس به باید-
 :گفت ونفیسه آورد زبونش به رو جمله این که بود مبینا

 .ازتاالر بیرون نرفتن تا بریم زودتربیاید بامبیناس حق-
 :کرد آویزون رو لبش تامیال

 کشون؟ عروس مراسم ریم نمی یعنی-
 :رفت بهش ای غره چشم آتوسا

 .برگردیم باید که زودباش کنم می غش ازخستگی دارم شرکت بریم باید صبح ریم نمی نخیر-
 بهشون شدن بانزدیک,رفتیم وداماد عروس سمت وبه اومدیم بیرون باهم وهمه برداشت رو کیفش باحرص تامیال
 !کرد تالقی درهم همزمان ومبینا من ونگاه ان خداحافظی مشغول وبهزادم رایان که شدم متوجه

 کردن می شک دخترا ولی جلو رفتیم می وبعدش برن اول تااونا ایستادم می بود اختیارخودم به واگر برچیدم رو لبام
 .شد ونمی

 دست هم وباداماد رفتیم فرو شش*و*غــ*درآ نوبت وبه شد خوشحال کلی بادیدنمون وترگل ایستادیم جلوشون
 که افتاد رایان چشمای توی آن یه من نگاه,خاطراومدنمون به کرد تشکر گرم خیلی که گفتیم وتبریک دادیم

 !بدنم خفیف لرز وبازهم کرد می نگاهم زیرچشمی
 :گفت من وروبه سمتمون اومد بهزاد

 برسونیمتون؟ نیاوردید ماشین اگر-
 !واقعا کرد می فکری چه وگرنه وندیدمون نبود حواسش بهزاد که وخداروشکر زد بهم چشمکی مبینا
 :زدم لبخند بهزاد وروبه رفتم مبینا به ای غره چشم

 .ریم می خودمون آورده ماشین مبیناجون مرسی نه-
 :گفت بهزاد که بود بهمون نگاهش ولی بود ایستاده ازمون بافاصله کمی رایان

 .خدانگهدار پس مایلید هرجورکه بسیارخب-
 کمی که گفت بهش چیزایی ویه رفت رایان سمت واوبه ازش کردیم خداحافظی گرمی به وماهم داد دست باهامون
 !اومد سمتمون به آروم شدو درهم رایان اخمای

 !استرس ازشدت پیشونیم روی نشست سردی عرق کردم حس
 .بود خوبی شب-

 :نکنم نگاه چشماش به کردم وسعی فشردم رو دستش
 .همینجور منم برای مرسی-
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 رعشه من تن وتموم دستم پوست روی کشید رو انگشتاش لمس حالت به ازعمد اما آورد بیرون ازدستم رو دستش
 .کردم کنترل رو خودم بود باهربدبختی,گرفت

 هم وبامبینا برگردوند رو روش رولباش نشست محو خیلی لبخند که چشماش آبی توی نشست نگاهم تنها
 !بودن ومحتاج خواستن حس دنیا ویه موندم ومن ورفت کرد خداحافظی

 شده جمعیت از خالی تقریبا وسالن بودن رفته زودترازما ودخترا بیفتم راه که کرد ومجبورم گرفت رو بازوم مبینا
 یکی وشاید هاشون محبت به بازیم می رو دلمون زود چه مادخترا واقعا کردم می نگاه دستم به میخکوب هنوز,بود
 !بدیه ضعف نقطه هم وواقعا شدنمونه وابسته زود همین هامون ضعف نقطه از

 بودن ایستاده ورودی جلوی کشون عروس برای که جمعیتی وازمیون گذاشت ـمرم*کــ پشت رو دستش مبینا
 .بودم مونده مات ومن شدیم وسوارماشین گذشتیم

 !لیانا بخوری شکست من مثل توام ترسم می...داری حالی چه دونم می-
 :داد ادامه که ندادم جوابی

 های لمس بااین که اینم نگران من باشه داشته رو ای بددیگه هرچیز یا تجاوز قصد که هیزوناپاکه رایان نمیگم-
 بدی ازدست رو خودت خروشان دریای این میون وتو وبره نده نجاتت وبعد کنه خودش غرق تورو وخاص کوتاه

 !نباشه نجاتی راه ودیگه
 :کردم زمزمه ازگلوم میومد بیرون سختی به که باصدایی

 !عشق...از عالقه از ازوابستگی...ترسم می ازهمین خودمم-
 تونه می هم اندازه همون به باشه بخشی ولذت خوب حس تونه می که قدری به عشق,داره ترسم متاسفانه-

 !انداخته وحشت به رو وتو منو که تضاده وهمین باشه بینی پیش وغیرقابل وحشتناک
 !بیرون بیام شرکت ازاون اینکه مگه کنم دوری ازش تونم نمی-
 !ده می عذابت وخاطراتش تونی نمی باز دراونصورتم-
 !مبینا؟ سرم توی بریزم خاکی چه پس-
 .امشب شدم گیج واقعا دونم نمی-
 !داره دوستم بودی معتقد توکه-

 :دادم وادامه زدم پوزخندی
 !شدی؟ چراگیج پس-
 نادیده میونتون ی فاصله خاطر به تو قول یابه نکنه خاستگاری جلووازت نیاد اگر ولی دارم دوستت گم می هنوزم-

 !دخترخوب بشم گیج من شدن باعث چی؟اینا بگذره وازت رو حساش بگیره
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 :کشیدم آهی
 .همینه حلم راه تنها صبرکنم باید فعال-
 .رفیق کنی حساب روم تونی می کنم می وکمکت پشتتم همیشه من-

 :زدم زل بهش گرمی بالبخند
 !هستی که مرسی-

*** 
 ...!قماشیم یک از دو هر دریا و من"

 پریشان، و قرار بی
 یار، دوری ی شوره دل
 ..."ماه" طلوع انتظار در
 زند، می ساحل به دل شب هر او

 روز هر من
 ...دریا به دل
 وفادار، و است مهربان او ماه
 ...اما من ماه

 ...بگذریم
 "...!دارد بهتری عشق دریا

 ورایان ومن گذشت می ترگل عروسی از روز چهار,کشیدم وآهی دوختم شرکت از بیرون به پنجره از رو نگاهم
 !ازاو ومن گرفت می فاصله اوازمن,بودیم دورشده ازهم کامال

 همه کردم می حس,رفتم می اونطرف به ازاینطرف باشه داشته گمشده که کسی مثل ومدام بود گرفته دلم
 کشیده میزم سمت به شد باعث خورد دراتاق به که هایی تقه صدای, بندبشم تونم ونمی کنم می خفگی جااحساس

 :گفتم صندلی روی ازنشستن وبعد بشم
 !بفرمایید-

 اتاق مابین ی شیشه سمت شد کشیده نگاهم,اومد سمتم به وبالبخند شد وارد آرین تعجبم ودرکمال شد باز دراتاق
 !هامون

 من های چشم به هاش چشم وبعد بود کشیده درهم رو اخماش که دیدم آرین روی رو نگاهش ناباوری درکمال
 :کردم نگاه آرین وبه گرفتم رو زودنگاهم که افتاد
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 !خان؟ آرین شده چیزی-
 :رسید گوشم به صداش بعد وکمی زیرانداختم سربه باخجالت که کرد ونگاهم نشست مبل روی

 !کنم؟ مالقاتت....... رستوران توی امشب تونم می-
 :آوردم باال رو وتندسرم کردم تعجب

 !افتاده؟ چی؟اتفاقی واسه-
 :کشید آهی

 !کردم نمی رو درموردش زدن حرف جرات من خب ولی افتاده وقته خیلی آره که اتفاق-
 :گفتم وکالفه گیج

 بگید؟ جا همین خب-
 :بلندشد ازجاش

 !روزخوش ممنون گفتم که رستورانی همون توی منتظرتم هشت ساعت راس,گفت جا این شه نمی اصال نه-
 !ذهنم توی وچراها ابهامات دنیا ویک موندم ومن کرد ترک رو اتاق من وحیرت تعجب درمیون سپس
 در,شد داخل ورایان شد باز دراتاقم آن یه که شدم رو روبه خالیش باجای ولی اتاقش سمت شد کشیده دوباره نگاهم

 !بود خشم پراز نگاهش چون بلندشدم ازجا بادلهره ومن بست سرش پشت رو
 :ایستاد روبروم

 !باهات؟ داشت کار چی آرین-
 : بیارم بهم رو سروتهش دروغ بایه کردم وسعی بگم باید چی واقعا دونستم نمی

 !همین بزنه حرف باهام پرونده درمورد بود اومده چیزه اووم-
 :زد پوزخندی

 !کنه؟ مشورت پرونده درمورد باتو بیاد باید آرین که شرکت این مدیرعامل توشدی تاحاال جداً؟ازکی-
 رو وداغش تند نفسای که بود نزدیک بهم حدی به وحاال اومد جلوتر,نبودم بلد هم گفتن دروغ که واقعا نزدم حرفی
 !نداشتم رو هاش چشم به کردن نگاه جراٌت واقعا بود گردنش به ونگاهم کردم می حس صورتم پوست روی

 !باهات؟ کارداشت چی آرین گفتم-
 رو وجوابش باشم محکم باید رم؟آره وکجانمی رم کجامی باکی من که مربوطه چه او به ترسم؟اصال می چراازش

 !بگیره تصمیم من برای قادره کنه خیال نداره وحق نداره جایی توزندگیم بفهمه تا بدم
 :هاش توچشم زدم زل وبااخم باال آوردم رو سرم

 .......! رستوران توی باشیم داشته مالقات باهم امشب خواست ازم-
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 !منقبض وفکش شد درهم داشت راه که تااونجایی واخماش درخشید هاش چشم توی عجیبی برق لحظاتی برای
 کوبید جوری رو اتاق ودر کرد ترک رو اتاقم ای دیگه حرف هیچ بدون اون اما روخوردم سیلی حتما گفتم خودم به

 !بود؟ چی ضدونقیصش رفتارای این دلیل واقعا,دادم فشار هم روی محکم رو ولبام گرفت رعشه تنم تموم که بهم
 مالقات درگیر وفکرم بود ریخته بهم شدیدا واعصابم روندیدم رایان دیگه بشه تموم شرکت ساعت که موقعی تا

 !رایان ی غیرمنتظره ورفتار بود شب
 آرامش که جایی تنها,رفتم اتاقم سمت به باز ش*و*غــ*باآ ومن مجتمع رسوندم راننده کاری ساعت ازاتمام پس

 !وبس بود جا همین داشتم
 !شد نمی محو هاش چشم نقش هم چشمام بابستن حتی ولی بستم رو هام وچشم کشیدم دراز تخت روی
 رفتن واسش داره اهمیتی چه بدونم خواست می دلم,رفت می رژه هام چشم جلوی ظهر های وحرف حرکات مدام
 !باآرین؟ ومالقاتم من

 استراحت کمی به داشتم ونیاز بودم شده سردرد بودم کرده فکروخیال ازبس چون بخوابم کردم وسعی کشیدم پوفی
 .کردن
*** 
 !مات وآرایش زدم مشکی تیپ
 یه بازهم اما نمیام که وبگم بزنم زنگ خواست می ودلم مالقات این به نداشتم خوبی حس ولی چرا دونم نمی

 !بگه بهم خواد می رو چی آرین وببینم برم کرد می وادارم حسی
 .ماشین صندلی به دادم وتکیه کردم زمزمه بهش رو آدرس تنها ومن بود منتظرم آژانس
 سرسام وترافیک ها ماشین بوق صدای واقعا,روبستم چشمام ای لحظه شهر وازشلوغی دوختم بیرون به رو نگاهم

 !بود آور
 .کردم خداروشکر بابت ازاین ومن نداشت فاصله مجتمع با زیاد رستوران

 رستوران به رو ونگاهم فشردم مشتم توی رو کیفم ی دسته,کردم پرداخت رو وپول شدم پیاده تند رسیدیم وقتی
 :کردم زمزمه وباخودم شدم داخل وبعدآروم بود شلوغ داخلش خیلی که دوختم روبروم مجلل

 رستورانی توهمچین بیای کردی می فکرشم حتی داد رخ واست که ای معجزه واون شرکت این به ورودت از قبل"
 "!بخوری؟هه شام

 :کرد صدام سر ازپشت کسی که چرخوندم آرین کردن پیدا برای رو هام وچشم زدم تلخی پوزخند
 !مولوی؟ خانم-

 :زدم گارسون روی به محوی ولبخند چرخوندم رو روم
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 !خودمم-
 .کنم می راهنماییتون من طرف ازاین بفرمایید-

 جلوم که افتاد آرین مشتاق های چشم به نگاهم باال به وبارسیدن رفتم دوم طبقه به دنبالش وبه دادم تکون رو سرم
 :رفتم سمتش وبه کردم تشکر ازگارسون,بود ایستاده

 نکردم؟ دیرکه سالم-
 !سید*ـو*بــ وآروم گرفت دودستش میون رو دستم

 رو لرزشی هیچ که این آوربود تعجب بوسه بیشترازاین برام که چیزی اما نیاوردم خودم روی به ولی شدم متعجب
 به انگشتش اگر حتی نبودم اینجوری که رایان درمقابل ولی نشد تحریک هیجانمم وحتی نکردم حس بدنم توی

 !بود؟ متفاوت چی وسط این پس گرفت می لرز تنم خورد می انگشتم
 !رسیدی موقع به اتفاقا نه عزیزم سالم-

 !مرد؟ این بود شده چش وامشب بود آرین"عزیزم"کلمه به حواسم تموم ومن نشستیم
 :گفت خاصی وبامحبت سمتم گرفت رو منو
 !باشه باتو انتخاب دارم دوست بده توسفارش-

 .زدم لبخندی رو وازاین نبود هاش چشم توی هیزی اما کردم می شرم احساس اش خیره نگاه همه ازاین
 :گرفتم رو منو
 .دم می روترجیح ماهی من-

 :ترشد پررنگ لبخندش
 .عالیه-

 دست,کردم مصلحتی ای سرفه که بهم شد وخیره سمتم برگشت مجدد گارسون به الزم سفارشات انجام از پس
 :کردم قفل درهم میز روی رو هام

 رو؟ هات حرف بشنوم که ام آماده من خب-
 : شد جا جابه صندلیش توی کمی

 نداری؟ که بهترنیست؟عجله بزنیم حرف شام بعد خب-
 :گفتم ناچار وبه کردم فکر کمی

 .نیست مشکلی باشه-
 بهم نداشتم ودوست کردم نمی درکش واقعا,رفت درهم کمی من های واخم گذاشت دستم روی رو هاش دست
 :کردم ونگاهش بیرون کشیدم اش مردونه های دست زیر از رو هام دست همینم برای بزنه دست
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 !کنید رعایت لطفا خان آرین-
 :کشید عقب رو هاش دست تند
 .نداشتم بدی قصد اصال باورکن متاسفم چشم-

 هم کمی,بود کورشده واقعا اشتهام ومن میز روی وچیدن آوردن رو غذاهامون خداروشکر که دادم تکون سری
 !تابخورم ذاشت می جلوم چیزی یه ومدام کرد می پذیرایی ازم وسرحال بشاش آرین ولی بودم عصبی

 نمی زد نمی حرف خودش تا ولی بدونم رو دلیلش خواست می دلم ومن بود کرده فرق دنیا یک باشرکت رفتارش
 !بفهمم تونستم
 :بهش زدم زل وجدی بشقاب توی انداختم رو وچنگال وقاشق شد سرریز صبرم که بود اتمام به رو غذاهامون تقریبا

 !خب؟-
 :کرد نگاهم,خورد رو دلسترش از وکمی زد کنار رو بشقابش آروم شدم عصبی دید وقتی

 !بگم بهت شرکت توی نتونم که بود مهم هام حرف قدری این ولی خوام می معذرت شدی اذیت اگر-
 :گفت باکالفگی که کردم نگاهش ومنتظر کردم جمع رو لبام

 خوشبختیم شه می باعث که یااین شه دردسرمی برام واقعا زنم می امشب که هایی حرف این دونم نمی لیانا ببین-
 بهت هام تنهایی توی مدام که وازاین بگیرم رو خودم جلوی تونم نمی دیگه چون بگم بهت باید ولی بشه کامل

 !شدم خسته کنم زندگی وبایادت فکرکنم
 :گفت آن یه و موهاش الی البه کرد فرو رو دستش که کردم می نگاهش باتعجب

 !لیانا؟ کنی می ازدواج بامن-
 !عمیق ای دره ته شدم پرت محکم وطویل بلند پرتگاه یه از ومن شد خالی زیرپام کردم حس
 بهتم درمیون بلندی نسبتا باصدای,بهم بود زده زل خونسرد کامال واو شد نمی بازتر حیرت فرط از دیگه هام چشم
 :گفتم

 !چــی؟-
 اصال که بود بد حالم قدر این من اما کردن می نگاه وبهمون بودن برگشته چندنفری که انداخت اطرافش به نگاهی
 !اطرافیانم به برسه چه نداشتم خودم به توجهی

 :زد روم به ولبخندی داد قورت رو دهنش بزاق
 .کن حفظ رو آرامشت کنم می خواهش-

 !خوردم رو ونصفش گرفتم ازش لرزونم بادستای من که سمتم وگرفت ریخت آبی لیوان سپس
 :گفت که کردم نگاهش منتظر
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 !ترشدی؟ آروم-
 :داد ادامه دادم تکون رو سرم

 که وچندمدته کردی جاباز دلم وتوی هست بهت حواسم شرکت به اومدی که ازموقعی,لیانا دارم دوستت من-
 نداشتم اومدن جلو جرات کافی اندازه به که یااین جورنشد موقعیتش اما بزنم حرف احساسم از باهات گرفتم تصمیم

 روی که خوام می ازت! گفتم ازاحساسم باهات وروراست کردم جزم رو وعزمم اومد سر به صبرم دیگه امروز اما
 توی باشی داشته کمبودی ونذارم کنم خوشبختت که بکنم رو تالشم تموم که دم می  قول کنی فکر پیشنهادم
 !کنی می قبول رو پیشنهادم بگی که کافیه فقط زندگیت
 :آورد باال رو دستاش که بگم چیزی خواستم

 نمی فکرکن خوب لیانا کنم می خواهش ازت بده جواب بهم هفته آخر وتا کن فکر برو فقط نگو هیچی االن نه نه-
 دوستم...و کن اعتماد بهم فقط کنم می بهشت برات رو دنیا کردی قبولم اگر بدون اینو ولی کنی قبولم بااجبار خوام

 !باش داشته
 :کرد وزمزمه صورتم روی شد خم,اومد سمتم وبه برخاست ازجا من وحیرت بهت درمیون

 باشه بااجبار چیزی خوام نمی گم می بازم ولی بده توروبهم خوام وازخدامی بشنوم رو جوابت منتظرم صبرانه بی-
 .خدانگهدار!بکن رو فکرات خوب پس

 شد می اکو دیگه طرف از هم وکلماتش سرم توی هزارتافکروخیال...خالیش وجای موندم ومن کرد ترکم سپس
 !مغزم توی
 "!لیانا دارم دوستت من"

 !کرد؟ خاستگاری خواست؟ازم می منو داشت؟واقعا دوستم
 وازهمه قلبشه ته از حسش مشخصه پس ازم کنه خاستگاری نمیومد خواست اگرنمی خواد می منو که معلومه
 !کنار ذاره می رو غرورش داشتنم وبرای احساساتش ازبیان ترسه نمی مهمتر
 رو صندلی وزود خوردم تکونی,برخاستم ازجام,خوردم رو اش مونده وته برداشتم رو آب ولیوان بردم جلو رو دستم
 !رفتم اول ی طبقه به منتهی های پله سمت به ومنگ وگیج بشه افتادنم از تامانع گرفتم

 توی که سختی بغض ومن رفتن رژه چشمام جلوی هاش ونگاه حرفش بازهم گذاشتم پله اولین روی که رو پام
 :رفتم صندوق سمت وبه اومدم پایین رو ها پله وتند کردم کنترل سختی به رو نشست گلوم

 !یانه؟ شده حساب وپنج بیست شماره میز ببخشید آقا-
 :ازجابرخاست وبااحترام انداخت بهم نگاهی صندوقدار مرد

 .مرسی شده حساب باانعام بله-
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 زدن قدم به کردم وشروع گرفتم درپیش رو راهی,شدم خارج وازرستوران رفتم خروجی سمت وبه دادم تکون سری
 .کردم می کنترل رو خودم بود هرنحوی به ولی خوردم می تلوتلو ومدام
 !ازخودم شخصاً اونم کنه خاستگاری ازم پسر یه که نداشتم ای تجربه تااالن

 کردن می خواستگاری ازمادربزرگ منو که بودن اقوامشون یا ها ازهمسایه اونام که خواستگارداشتم چندتایی البته
 ازدواج کردم نمی فکر اصال که چیزی تنها به هامون پولی وبی زمان اون توی چون کردم می رد فکر بدون ومن
 !وبس بود

 رایان پیش حواسم تموم طرفی واز داشتم جدال باخودم سرم وتوی رفتم می فقط رم می دارم کجا دونستم نمی
 نه ؟اما!کرد می تسخیر رو وقلبم زد می حرف برام خاص اینجوری امشب آرین جای به رایان اگه شد می چی...بود

 رقص یه رقص این گفت نمی بهم صراحت بااین ترگل عروسی توی داشت رو دارم دوستت گفتن جراٌت اگر رایان
 من پس,براش احساسه مهمترازاین وغرورش هست وبااینکه نیست ما بین احساسی هیچ اینکه یعنی واین معمولیه
 غرور من که ؟درسته!اش معشوقه داشتن به میده ترجیح رو غرورش که آدمی همچین برای کنم له رو خودم چراباید

 عشق این راه سد بخواد که حدمعمولش از بیش نه ولی داشت مردونگیش از نشون چون کردم می تحسین رو رایان
 عشقش آوردن دست به برای که نبود مرد اصال چراکه نداشت ارزشی هیچ رایان بود اینجوری اگر!بشه وخواستن

 !غرورش توی بود شده وغرق کنه وتالش بجنگه
 برگردم االن خواست نمی دلم ولی ریخت می بیشتربهم واعصابم شنیدم می رو ها ماشین ممتد های بوق صدای
 آرین به جوابی چه باید حاال اندیشیدم وباخودم برداشتم تندتر رو قدمام,نداشتم خوبی حال اصال چون خونه

 وتعجب جاخوردم اولش که درسته کردم پیدا گاه تکیه یه واقعا کردم حس که زد حرف باهام جوری بدم؟امشب
 یه پیداشد دلم توی خوب حس یه بعدش ولی نبودم حرفا اینجور شنیدن منتظر هم درصد یک اصال چون کردم
 !حامی یه وداشتن امنیت حس

 !بلندشد ازنهادم آه زدن ضربه شب یازده روی که ها عقربه وبادیدن انداختم ساعتم روی با باخستگی رو نگاهم
 

 به توجه بی یا مسافرداشتن یا ولی دادم تکون رو دستم ها تاکسی برای وچنددفعه رسوندم خیابون به رو خودم زود
 واقعا چون بودم آرین حرفای شوک توی هم هنوز...وسردرد بودم شده کالفه حسابی,رفتن ومی شدن می رد من

 بزنه حرف شرکت درمورد تا کرده دعوت منو آرین کردم می خیال من بود اومده پیش ویهویی مقدمه بی واسم
 ازدخترا خیلی آرزوی مطمئنا که بود آلی ایده مرد آرین اما کنه خواستگاری ازم بخواد کردم نمی خیال درصد ویک

 می طرفه یک حس این انتظار به باید کی تا ولی بود نفردیگه یک درگرو دلم من خب اما,پسری همچین بود
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 رو خوبم موقعیتای تموم بیخودی ومن باشه نداشته دوستم یاحتی کنه ازدواج بامن نخواد هرگز رایان موندم؟اگر
 !داره؟ فایده چه بدم ازدست
 : وسوارشدم سمتش دویدم خوشحالی با کرد توقف ازم جلوتر کمی که رنگ زرد تاکسی بادیدن

 !آدرس این به برسونید منو لطفا آقا-
 :گفت مالیم چندان نه لحنی وبا برگشت سمتم به راننده که گفتم رو آدرس تند سپس

 تونید می که شه؟مطمئنید می گرفته من وقت چقدر تااونجا شب موقع واین ترافیک بااین دونید می محترم خانم-
 کنید؟ پرداخت رو ام کرایه پول

 :کردم نگاهش وعصبانیت باحرص
 !گفتم؟...آقا دم نمی نگفتم منکه نیست مهم پولش-

 رو وچشمام صندلی به دادم تکیه رو سرم منم کرد روشن رو ماشینش,نشست صاف وبرگشت کشید پوفی راننده
 همین واسه بشم خفه بغض ازشدت که االنه کردم حس ومن سرخورد چشمم ی ازگوشه اشکی ی قطره,بستم
 .کنه کم رو درونیم التهاب از کمی تازه تاهوای کردم باز کمی رو وشیشه بردم کلید سمت به رو دستم
 ویعنی بود شده عصبی چقدر آرین کرده دعوت منو فهمید وقتی که افتادم رایان یاد وبه شیشه به دادم تکیه رو سرم

 پس خب!داشت؟ وغیرت بود حساس روم بودم؟یعنی گذاشته قرارمالقات پسر یه با من که بود مهم براش
 گفت؟ نمی وچیزی کرد نمی چراحرکتی

 موضوع این به اصال دیگه امشب گرفتم تصمیم انفجاربود درحال کردن فکر ازاینهمه سرم واقعا کشیدم آهی
 .چیه آرین پیشنهاد درمورد نظرشون ببینم تا بامادربزرگ وهم کنم مشورت بامبینا هم,بعدا واسه وبذارمش فکرنکنم

 ازشدت سوخت می وچشام شدم می کالفه بیشتر هرلحظه ومن بود شلوغ ازبس بودیم راه توی دقیقه چهل دقیق
 :زد لبخند راننده که پرداختم رو وپول بیرون کردم پرت رو خودم ایستاد مجتمع جلوی ماشین وقتی خوابی بی
 .برگردونم بهتون رو اش بقیه بذارید ولی ممنون-

 :گفتم بلند رفتم می مجتمع سمت به درحالیکه
 !خودتون مال-

 وهال مادربزرگ اتاق خاموشی از,کردم تنم رو راحتیم لباسای وزود رسوندم تااتاقم کشون کشون رو ام خسته تن
 !نموندن ومنتظرم خوابن که دریافت راحتی به شد می وآشپزخونه

 سمت شد کشیده فکرم وباز انداختم تختم توی رو خودم واتاقم راهرو چراغ کردن وباخاموش کشیدم راحتی نفس
 :دادم تکون رو سرم تند ولی وآرین رایان
 ."کن واستراحت ببند رو چشمات فقط بخوابی باید فقط االن لیانا نه"
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*** 
 کرده پرتم پرتگاه ازیه محکم کسی کردم می وحس کرد می درد تنم,بیدارشدم ازخواب مادربزرگ باصدای صبح
 !کردم می تحمل بود هرنحوی به باید,شرکت نرم شد نمی ولی پاشم جام از نداشتم حال واصال پایین
 : رفتم آشپزخونه به وبعد گرفتم ودوش انداختم حموم داخل رو خودم هرروز معمول وطبق برخاستم ازجام

 .بخیر صبح مادربزرگ سالم-
 :سید*ـو*بــ رو وموهام ایستاد سرم باالی مادربزرگ

 .بخیر توام صبح دخترخوشکلم سالم-
 :گذاشت مقابلم رو شیرعسل لیوان سپس

 خستگیات ی همه که اونوقته بخوری رو شیرعسل این بهتره حالی وبی درگیره فکرت که گه می بهم حسی یه-
 .بیرون ره می ازتنت

 کردم حس واقعا,خوردم رو درونش گرم ازمایع وکمی گرفتم دستام بین رو ولیوان زدم محبتش اینهمه به لبخندی
 .دادم ادامه خوردنش به تندتر رو وازاین گرفت خاص انرژی یه وبدنم کرد پیدا جریان هام رگ درون خون

 :نشست مقابلم هم مادربزرگ
 !کردم؟ درست خوشمزه-
 !عالی-
 .عزیزم جونت نوش-
 !دارید رو حالش اگر البته بزنیم حرف کمی باهم خواد می دلم ازشرکت برگشتم وقتی مادربزرگ-
 نیفتاده؟ که مورده؟اتفاقی درچه ولی دارم ووقت حوصله همیشه توولطیفه واسه من-

 :گذاشتم میز روی رو خالیم لیوان
 .کنم تعریفش براتون ندارم فرصت االن اما نیست ای کننده نگران چیز نه-
 .درموردش بزنیم حرف تونیم می داشتی دوست هرموقع عزیزم شد راحت خیالم باشه خب-
 .مادربزرگ ممنونم-

 :برخاستم ازجا
 !رم می دیگه من-

 :کرد نگاهم باناراحتی مادربزرگ
 .دخترم نخوردی چیزی هنوز کجا؟توکه-

 :سیدم*ـو*بــ نرم رو اش وگونه شدم نزدیک بهش
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 .شرکت زودتربرم هرچه باید ندارم وقت سیرشدم بدنم به داد انرژی شیرعسل این خودت قول به-
 سرسری ندارم حوصله وچون شدم حاضرشدن مشغول,رسوندم اتاقم به رو خودم ومن داد تکون سری مادربزرگ

 واز کردم خداحافظی بود بیدارشده ازخواب تازه که ولطیفه ازمادربزرگ وسایلم برداشتن از وپس کردم ماتی آرایش
 .شدم خارج آپارتمان
 رفت گذاشت یهویی دیروز چون داشتم واهمه کمی رایان رفتار واز شدم داخل استرس باکمی ویال به بارسیدن

 !ترسم می ازش نکنه تاخیال باشم محکم باید ولی ندیدمش ودیگه
 کرد می نگاهم وهی میومد وقتی چون شدم کارام انجام مشغول تند تند ومن نبود کسی شدم ووارد دادم هل رو در

 .دادم می انجام رو کارام تندتند باید تانبود همینم واسه, ومعذب شدم می دستپاچه
 بیرون تند ومن لرزید جینم شلوار جیب درون موبایلم که کشیدم عمیقی نفس راحت باخیال چیدم رو میز وقتی
 :کردم وصل باتعجب بهزاد ی شماره وبادیدن آوردم

 !بله؟ سالم-
 لیانا؟کجایی؟ خوبی سالم-
 شده؟ چیزی هستم خان رایان ویالی خوبم مرسی-
 به مستقیما امروز که بگمت گفت من وبه عصر دیروز از شهر از خارج رفته رایان زودتربگمت رفت یادم من اوه-

 .بهت بگم اومد یادم االن شد وفراموشم زیاده ذهنیم های مشغله که دونی می ولی بیای شرکت
 :کنم حفظ رو خونسردیم کردم وسعی کشیدم پوفی

 !ممنون شرکت میام االن فهمیدم باشه-
 :زدم وپوزخندی میز روی کردم پرت رو وگوشی نموندم منتظرجوابش دیگه
 از خارج رفتی همینم برای ببینیم دیگه یکی کنار تونی ونمی داری دوست منو تو آره!دیگه کردی فرار که ضعیفی"

 رایان برااات متاسفم شی دورمی وازم کنی فرارمی کنی من مالک رو وخودت وایسی مرد مثل اینکه جای به شهر
 !"ضعیفی توخیلی

 تیکه هزار فنجون ثانیه از ودرکسری سالن های سنگ رو وکوبیدم برداشتم رو میز رو فنجون باعصبانیت
 لحظه وبدون الکی که متنفرشدم وازخودم ریختن به کرد شروع دیگری از پس یکی واشکام افتاد جایی هرکدوم,شد
 ونه باشم داشته پس راه ونه تنهابمونم باتالق این میون حاال که,رو خودم کردم داشتن دوست این درگیر فکر ای
 !پیش راه
 کردم تمیز برقی جارو با روهم فنجون های وخورده کردم جمع رو میز کنم کنترلشون تونستم نمی که اشکهایی با

 ببینه ازاشک خیس صورت بااین منو رایان راننده که نداشت اهمیتی وبرام اومدم بیرون ازویال لوازمم وبابرداشتن
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 کردن باگریه اونم که شدنم سبک جز واسم نداشت اهمیت هیچی که بودم عصبی حدی به لحظه اون توی چون
 !پذیربود امکان
 :گفتم که کرد باز رو ودر انداخت بهم نگاهی نیم راننده

 !لطفا شرکت برسونید منو گردن برمی کی دونم نمی ازشهر خارج رفتن خان رایان-
 :گفت,رل پشت نشست وخودش بست رو در
 !عصر دیروز رسوندمشون خودم دارم خبر بله-

 :کردم وزمزمه زدم پوزخندی
 خودت برای باید واقعا گه نمی بهت رو وهیچی هستی دستیارشم خوبه,لیانا چیز ازهمه خبری توبی فقط انگاری"

 "!وغد مغروره حد تاابن که آدم یه به بستی دل که بخوری تاسف
 همه,بود خواسته اینطور رایان چون ضبط از نمیومد بیرون اهنگم صدای وحتی وسکوت بود سکوت فقط تارسیدن

 !هه...شد می انجام او خواسته طبق باید هم چیز
 شد وباعث صورتم توی وریختن کرد پراکنده رو موهام میوزید که شدیدی نسبتا باد,بهم کوبیدم رو ودر شدم پیاده

 :شنیدم سرم پشت از رو صدایی که بگیره ام عطسه
 !باشه عافیت-
 دیروز قرار یاد به کرد می نگاه بهم بودو ایستاده بالبخندخاصی که آرین وبادیدن برگشتم صدا صاحب سمت به

 !افتادم
 

 :زیرانداختم به رو سرم وباخجالت کردم حس صورتم به رو خون هجوم
 !خان آرین سالم-

 :اومد جلوتر
 .امروز دیررسیدی بخیرچقدر صبح سالم-
 :انداختم باال رو هام شونه بیخیالی با
 !بهترازبیکاریه گفتم دیگه خب ولی نبود مشکلی اومدمم نمی اگر حتی نیست رئیس امروز-

 :گفت مالیمی بالحن
 !اومدی که شد خوب-

 :باالدادم رو ابروهام
 !چرا؟-
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 :داد قلقلک رو درونم یکباره به وهیجان خجالت حس اش جمله باشنیدن که شدم قدم هم باهاش ومنم افتاد راه به
 !شد می تنگ برات دلم چون-

 :شنیدم رو اش خنده صدای که کردم وتشکر زیرانداختم به آروم رو سرم
 !تو؟ بلدی کشیدنم خجالت وای-

 :کوتاه ولی خندیدم
 !دیگه کشی می خجالت بشنوی مخالف جنس ازیه رو حرفا این باشه اولت ودفعه باشی نداشته که تجربه خب-

 :کرد نگاهم آرین
 !نزده؟ بهت رو حرفا این کسی من از قبل یعنی-

 :دادم تکون منفی عالمت به رو سرم صادقانه
 !اصال-

 :چشمام توی زد وزل دستاش میون گرفت رو دستم,کردم نگاهش باتعجب که شد راهم وسد ایستاد جلوم
 !باشم؟ نفرم آخرین که باشم امیدداشته تونم می,زنه می بهت رو حرفا این که بودم کسی اولین من-

 :کرد وزمزمه شدم متوجه خورد می صورتم به که نفساش هرم از واینو شد خم کمی,بستم رو وچشمام کشیدم آهی
 !لیانا دارم دوستت-

 !رو وپاک مهربون مرد این هم کنم وابسته رو خودم هم کارا بااین نباید من خدای,لرزید درونم
 :عقب کشیدم رو وخودم کردم باز رو چشمام

 !بگیرم تصمیم بتونم تا صبرکن دادی مهلت بهم که هفته تاپایان لطفا-
 :کرد گره درهم رو دستاش

 !شدی اذیت اگر متاسفم,باتوئه حق-
 :کرد دراز شرکت سمت به رو ودستش کناررفت ازجلوم سپس

 !بانو بفرمایید-
 !مردد تصمیمم وتوی بودم شده گیج ومن افتادیم راه وباز زد بهم چشمکی که خندیدم

 :گفت آرین
 خوب تا نیام وشرکت بگیرم مرخصی هفته پایان تا تونم می کنه می اذیتت گیری تصمیم برای من دیدن اگر لیانا-

 !کنی قبولم که کنم می ومجبورت کنم می تحمیل بهت رو خودم دارم کنی خیال خوام نمی بکنی رو فکرات
 :دادم جواب,کردم خیره جلو به رو ونگاهم نشست لبم روی لبخندی وشعورش باال درک ازاینهمه
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 هم بدی فکر که باش مطمئن ذاره نمی اثری تصمیمم توی هم کارا واین ندارم باحضورت مشکلی من نه-
 .کنم نمی درموردت

 نتونم شه می باعث کارهاش این که دونستم می خودم من و فشرد رو دکمه وآرین ایستادیم آسانسور جلوی
 کرده صحبت ازاحساسش و بود اومده جلو صادقانه وازاینکه بود شجاعی مرد واقعا چون "نه" بگم بهش باصراحت

 جوابم حتما کنه خیال که کردم می امیدوارش نباید ولی بود کرده دوراهی بین گرفتن وقرار تردید دچار منو بود
 !بود وجودم توی وتردید شک خودم تاوقتی مثبته

 :بردم جلو رو دستم بالبخند ومن ایستادیم ورودی جلوی شرکت به بارسیدن
 !خان آرین باشی داشته خوبی روز-

 :فشرد گرمی به رو دستم
 !تو برای وهمینطور مرسی-

 کشیده ناخودآگاه نگاهم ورودم بدو ی لحظه درهمون اما رفتم اتاقم به ودرآخر شدم وارد آرین از وزودتر کردم تشکر
 بغض شد وباعث برافروخت زیرخاکستر آتش مثل یهو دلتنگی,بود خودش از خالی که وصندلیش اتاقش سمت شد

 :اتاقش به زدم وزل نشستم صندلیم روی,گلوم توی بشینه سهمگینی
 !لعنتی شده تنگ برات رایان؟دلم رفتی کجا آخه"
 

 "!خانمت شدم ومی دادم می مثبت جواب وبهت کردم نمی درنگ ای لحظه بودی؟اونوقت آرین توجای شد می چی
 دیگه نتونم که کردم می ضعیف حد تااین رو خودم نباید,کشیدم عمیقی ونفس مهارکردم سختی به رو هام اشک
 این زیربار از بتونم هم بعد به ازاین وباید چرخوندم رو زندگیم تنهایی به تااالن من باایستم خودم پای روی

 ام دیگه دختر یه نگهداری بلکه نبودم خودم مسئول فقط من چون بشه خم ـمرم*کــ ونذارم بیام بیرون مشکالت
 !لطیفه...بود مادرم سفارش که بود ام عهده به
 

 رو خودم نباید پس داشت امید اوبهش که بودم تنهاکسی منم ومسلما بود مونده برام دنیا این توی که بود کسی تنها
 !ومشکل وسختی موانع دنیا یک با داشتم روم درپیش رو درازی راه هنوز چون باختم می

 :کردم زمزمه وزیرلب کردم باز رو پرونده
 "!آید خوش آید پیش هرچه"

*** 
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 رفتنشون از وبعد ندارم میل که گفتم بهشون کردن صدام دخترا ووقتی بودم کارام انجام مشغول ناهار تاموقع
 رو مبینا ی شماره شدم می خارج شرکت از که وهمونجور گرفتم دستم توی رو موبایلم,کردم جمع رو وسایلم
 :گرفتم

 !مبینا؟...الو-
 :گفت خط پشت از کسی ازاون وبعد نیومد صدایی چندثانیه

 !خانم لیانا سالم-
 تلفن؟ پشت شخص این بود کی یعنی,رفت درهم اخمام کمی

 !شما؟ ببخشید-
 .میاد االن صبرکنید یکم بهداشتیه سرویس تو خودش هستم مبینا بزرگ داداش من-

 :تندگفتم باخجالت
 کردم حس که همینه واسه بودمتون وندیده بودم نشنیده رو صداتون تااالن آخه نشناختم رو شما من ببخشید وای-

 .گرفتم اشتباه
 .نشید سردرگمی دچار تا کردم می معرفی رو خودم زودتر باید من حرفیه چه این کنم می خواهش نه-
 !بزنم زنگ وبعدا کنم قطع تونم می کارداره مبینا اگر,مرسی-
 !خدانگهدار ازمن رو گوشیش دم می بهش االن اومد نه نه-
 .خدانگهدارتون مرسی-

 :مبینا صدای وبعد مکث کمی
 ! کردن فقیرفقرا یاد لیاناجون عجب چه به به-
 .........!رستوران دیگه ساعت نیم تا ببینمت باید-
 .کردی لیانا؟نگرانم شده چیزی-
 .باهات زدن حرف به دارم احتیاج رو خودت برسون زود فقط نه-
 .کال ندارم رانندگی حوصله خودم برسونتم داداشم گم می باشه-
 .منتظرتم-

 .کشیدم عمیقی ونفس دادم رو آدرس راننده وبه ماشین توی نشستم,کیفم توی کردم پرت رو گوشی
*** 
 تنه بهم عمد از بشن خارج رستوران از خواستن می که پسری چندتا,چرخوندم اطراف رو ونگاهم شدم رستوران وارد
 چرت این به دادن وگوش شنیدن حوصله اصال که وعصبی بودم کالفه انقدر که گفت چیزی یه شونم ویکی زدن
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 رستوران ته به رو خودم نرسیده مبینا هنوز شدم متوجه گذروندم نظرم از رو جا همه خوب وقتی,نداشتم رو وپرتا
 !بده نجات سردرگمی ازاین ومنو برسه مبینا زودتر هرچه که کردم خدا خدا,نشستم نفره۴ میز یه وپشت رسوندم

 بری رو راه کدوم ندونی که بمونی دوراهی یه بین سخته خیلی واقعا,بستم رو وچشمام گرفتم دودستم بین رو سرم
 باعقل وجودت توی باشی ومجبور باشی داشته دوست رو یکی سخته خیلی,رسه می تباهی به راه وکدوم درسته

 که بااحساست؟وقتی یا کنی برخورد باعقل باید دونی وتونمی گن می رو چیزی یه هرکدوم که بجنگی واحساست
 به بمون گه می احساس که ووقتی نباش رایان منتظر وبیخودی نده ازدست رو خوبی این به موقعیت گه می عقل
 این جدال دربین ومن تودلت بمونه حسرتش عمر ویه بیاره دستش به دیگه کسی نذار ولی چندسال شده حتی پاش

 !بودم مونده وگیج مات دو
 !خوبه؟ توحالت لیانا-

 از چون بیارم زبونم به ای کلمه که نداشتم حس حتی,بهش زدم وزل کردم بلند رو سرم مبینا نگران صدای باشنیدن
 خوب مبینا وانگار بود کرده خودش درگیر روهم جسمم حتی که بود شده وارد سختی فشارروحی بهم واقعا دیشب

 :باال آورد رو دستاش تند که کرد درک رو حالم
 خب؟ زنیم می حرف مفصل باهم بعدش خوریم می چیزی یه اول بزنی حرفی االن خواد نمی!هیس-
 رو آبی لیوان گارسون رفتن وبعداز داد سفارش چلوماهیچه هردومون برای ومبینا دادم تکون رو سرم رضایت با

 :سمتم گرفت
 !بخور اینو-

 :گفت بالبخندمهربونش ومبینا ریخت میز روی آب از مقداری گرفتم که رو لیوان,لرزید می دستم
 .برم قربونت نداره اشکال-

 بزنم وحرف بزنم حرف خواست می دلم ولی بود حال بی تنم هم هنوز,پاشیدم لبخندگرمی روش وبه خوردم رو آب
 !آزادکنم رو فکرم اندکی وبتونم بشه کم دوشم روی مسئولیت بار از یکمی تابلکه
 اشکال پس نبود که غریبه,کردن تعریف مبینا برای وباجزئیاتش مو موبه رو چیز همه صبح دیروز از کردم شروع

 .داشتم اعتماد کامال بهش ومن بدونه رو چیز همه نداشت
 کرد گوش رو حرفام تماما صبروحوصله با مبینا ولی افزود حالیم بی به کردم می مرور رو ماجراها دوباره ازاینکه
 :زد لبخند ودرآخر

 !شد؟ تموم-
 روی هارو ونوشیدنی وغذا شد نزدیک بهمون گارسون موقع درهمین که دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 :گفت مبینا وروبه میزچید
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 !ندارید؟ ای امردیگه-
 :طرفش گرفت انعام عنوان وبه درآورد پول کیفش از مبینا

 .کامله چیز همه مرسی-
 .شد دور ازمون پول وباگرفتن کرد کوتاهی تعظیم گارسون

 هر به همینم واسه داشتم نیاز انرژی این به واقعا منم دستم داد رو وچنگال وقاشق مقابلم گذاشت رو بشقابم مبینا
 :پرسید ازم مبینا,شدم خوردن ومشغول دادم تکونی رو ام خسته تن بود سختی

 !یانوشابه؟ دلستر,دوغ-
 :دادم وجواب کردم تمیز رو دهنم اطراف

 !مشکی نوشابه فقط-
 !خوبی دوست همچین یه حضور برای کردم خداتشکر از ومن سمتم گرفت رو وقوطی زد لبخندی مبینا
 :چشمام به زد زل ومستقیم کرد حلقه میز روی رو دستاش مبینا کردیم تموم رو غذامون وقتی

 !داری؟ دوست رو آرین تو-
 :بگم ونذاشت حرفم میون پرید تند که بگم چیزی وخواستم شد درهم اخمام

 نداری وابستگی دنیا این توی کس هیچ توبه کن خب؟فکر بزن خط ذهنت روتوی رایان کل به ازاالن,صبرکن-
 تا بخواد ات همسرآینده بخوادبشه آرین که کن تصور کردی خالی خوب رو ذهنت که حاال نیستی ام کسی وعاشق

 همراه بااو زندگیت مراحل تموم توی باید که فکرکن خوب...او بشه زندگیت ی وهمه کنه زندگی باهات آخرعمرت
 وپسرا دخترا ما ی همه که لیانا دونی می اینو,مکملت ومیشه توئه ی کننده تکمیل که بشه وجودت از وجزئی باشی
 نیمه گیم می بهش ما اصطالح به که کنه کامل مارو که کنیم پیدا باید رو مون دیگه ی ونیمه هستیم نیمه

 !یانه؟ داری قبول زندگی عمر یک برای رو آرین که ببین فکرکن خوب من حرفهای این به توبادقت حاال!گمشده
 بود ترشده راحت برام خیلی,شده برداشته دوشم روی از باری یه کردم می وحس بود کرده تر راحت رو کارم واقعا

 ولحظاتی بستم رو چشمام همینم برای بگیرم تصمیم مبینا های گفته طبق ذهنم توی تونستم ومی گیری تصمیم
 !گرفتم دستام مابین رو سرم
 تونست می آرین کنم؟یعنی زندگی وباهاش بخوامش تاآخرعمرم تونستم می داشتم؟یعنی دوست رو آرین من واقعا

 !بشه؟ من ی کننده وکامل خواستم می من که باشه مردی
 !نه
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 نه...ای دیگه لمسی هرتماس یا ببوستم,بگیره رو دستام تصورکنم تونستم نمی اصال,نداشتم آرین به حسی اصال من
 قبولش کنارم همسردر عنوان به نتونم اگر چون دادم می منفی جواب محکم وباید کردم درگیرمی رو خودم نباید
 !آرین وهم کشیدم می عذاب خودم هم کنم
 :گفتم ومحکم کردم بلند رو سرم

 !منفیه جوابم نه-
 :گرفت دستش میون رو ودستم زد بهم لبخندی نفس اعتمادبه با مبینا

 .عزیزم کنی نمی اشتباه انتخابت توی که مطمئنم-
 قبولش همکار یه عنوان به وفقط همسرببینم چشم به رو آرین تونم نمی که حاال بودم مطمئن بودمنم درست
 .داشتم

 :گفت مبینا که اومدیم وبیرون کردم روحساب میز من و جابرخاستیم از
 بزنیم؟ قدم یکم مایلی-

 وپوزخندی دوختم کفشام به رو نگاهم,رفتن راه به کردیم شروع ودرکنارهم دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم
 رو سرم بودم مجبور خیابون توی خجالت ازشدت که پوشیدم می رفته ورو ورنگ پاره کفشای پیش چندماه تا زدم

 کفش دارترین مارک وحاال زنن پوزخندمی بهم که نبینم رو اطرافیان تمسخرآمیز های نگاه تا برم وراه بندازم پایین
 همیشه بفهمی تا ده می نشون بهت رو خودش ناامیدی دراوج خدا که اینه نشونه همه ها واین کنم می روپام ها

 !هست بهت حواسش جا وهمه
 !لیانا ببره باخودش رو مادربزرگت مسافرتش تواین اصرارداره مامانم-

 :کردم نگاهش باتعجب
 !ازکشور؟ خارج ببره-

 :کرد کج رو دهنش مبینا
 !حاال؟ داشت تعجب اینهمه کجاش-

 :کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی
 .کنه قبول کنم وفکرنمی ازکشور خارج نرفته تااالن من مادربزرگ آخه خب-

 :خندید مبینا
 خواد نمی دلش که گذره می خوش بهش اونقدر بره باهاش اگرمادربزرگت مطمئنا نشناختی منو مامان توهنوز-

 ناجور بشه کامل جمعشون که بیاد توام مادربزرگ گفت همینم برای بره باهاش آرمیتاخانمم قراره بعدم برگرده اصال
 !ها شده(مادربزرگم)سیماخانم ی شیفته
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 :وگفتم خندیدم که زد بهم چشمکی
 .دم می بهت رو وخبرش کنم می صحبت بامادربزرگ درموردش من باشه-

 :گفت حوصله بی مبینا
 !دی؟ خبرمی تاکی-
 خوبه؟,فرداصبح تا-
 .عالیه آره-

 :وبلندگفت رفت خیابون سمت به سپس
 .بگیریم تاکسی تا بیا-

*** 
 داشتم دوست رو زن این من چقدر واقعا,زدم زل بود قرآن خوندن مشغول که مادربزرگ وبه نشستم مبل روی

 گذاشته رودرکنارمون مهربون ی فرشته این بازم ولی کرده تنهامون هم هرچقدر که کردم می وخداروشکر
 !شده ودلگرمیمون

 :قرارداد میزکنارمبل وروی سید*ـو*بــ,بست رو قرآن وآروم زد لبخندگرمی وبادیدنم باالآورد رو سرش مادربزرگ
 عزیزم؟ شده چیزی-
 :نشستم وصاف اومدم خودم به
 !باهم بزنیم حرف درموردش باید که هست موضوع دوتا راستش-

 :کرد نگاهم وخیره برداشت چشمش روی از رو اش مطالعه عینکش مادربزرگ
 !بشنوم که منتظرم من خب-

 که جاهاش بعضی سانسور با والبته کردم تعریف واسش رو وپیشنهادش آرین با ودیدارم دیشب قضیه ازهرچیز اول
 !بگم رو همه که نداشت ولزومی بکنه فکربد درموردم مادربزرگ نخواستم
 که تصمیمی ودرآخر بود شده ردوبدل بینمون که وحرفایی گفتم بهش هم رو ظهربامبینا قرارامروز دیشب بعدازاتمام

 :گفت وقاطع کشید چشمش روی رو دستاش مادربزرگ شد تموم حرفام ووقتی بودم گرفته آرین درمورد خودم
 فقط چیز همه ولی خوای می مشورت وازم ذاری می درمیون باهام رو زندگیت واسرار راز همه که ممنونم عزیزم-

 تصمیم باید خودتم پس عمر یک کنی زندگی باهمسرت توباید داره ونظرخودت خواسته به بستگی وفقط
 تونه می که کردی پیدا رو وعاقلی خوب دوست همچین که خوشحالم وواقعا موافقم بانظرمبینا منم آخرروبگیری

 پیشنهادش وبه کنی رد رو پسر این خوای تومی اگر باشه وپیشت کنه کمکت سخت های موقعیت اینجور توی
 !کنم رفتارمی توبخوای وهرجورکه ذارم می احترام تصمیمت به منم بدی منفی جواب
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 .هستی پشتیبانم که مرسی,گرفتم درستی تصمیم که کنم می حس منم بله-
 :وگفتم جاشدم جابه کمی

 !دوم؟ موضوع واما-
 :خندید مادربزرگ

 خب؟-
 ازکشور خارج برن باهم قراره وآرمیتاخانم یلداخانم که گفت بهم گشتیم برمی رستوران از بامبینا که امروز راستش-

 وقتی ایندفعه,وآمده دررفت بیشترمواقع ومامانشم ازکشور خارج توی دانشگاهه استاد پدرمبینا که دونی می چون
 که شدم مامور من حاال بیاد باهامون لیاناهم مادربزرگ خوام می که مبیناگفته به هم یلداخانم میام گفته آرمیتاخانم

 !کنیم نمی مجبورت خوای اگرنمی ولی برو حتما بری داری اگردوست بدونم رو وجوابت بزنم حرف باهات بیام
 :وگفت فکرکرد کمی مادربزرگ

 .تنهابذارم رو شمادوتا که تونم نمی نه-
 :گفتم وبااطمینان باالآوردم رو دستام

 اگر بشه عوض وهوات آب تایکمی توبرو چیزهستم همه مواظب خودم من مادربزرگ فکرمانباشید به اصال نه نه-
 !بهت گذره می خوش بایلداخانم که دونم می چون داری دوست

 :باتردیدگفت مادربزرگ
 !لیانا؟ مطمئنی-

 :دادم جواب محکم
 !راحت خیالت بله-

 : بیرون کردم فوت رو نفسم راحت باخیال نشست لبش روی لبخندکه
 !بگیرن توهم برای کردن اقدام بلیط گرفتن برای هروقت که دم مبیناخبرمی به من پس-
 .ممنون عزیزم باشه-

 :سیدم*ـو*بــ رو اش وگونه ازجابرخاستم
 !کنم استراحت تاکمی رم می ات بااجازه من مهربونم مادربزرگ بگذره خوش بهت امیدوارم-
 .عزیزم برو ممنون-
 روحیه یکم الاقل میره مسافرت این به مادربزرگ ازاینکه شدم خوشحال وواقعا نشستم تختم روی,اومدم اتاقم به

 یادگارپدربزرگ ی خونه از باخودخواهیم من ووقتی بمونه آپارتمان این توی باید همش چون کنه تغییرمی اش
 ازخیلی کارم برای مجبوربودم منم که درسته بکنیم رو مراعاتش هم کمی باید اینجا وآوردمش بیرون کشیدمش
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 ومنم گذشته هاش خواسته از ولطیفه من خوشبختی برای فقط مادربزرگ که دونستم می بازم ولی بگذرم چیزا
 :کردم تایپ مبینا وبرای برداشتم رو گوشیم همینم واسه نبودم قدرنشناس

 برای هواپیما بلیط گرفتن موقع شم می ممنون بره یلداخانم همراه به که کرد موافقت مادربزرگ عزیزم سالم-
 !بگیری یدونه مادربزرگمم

 :رسید مبینا جواب گذشت که کمی
 .بگیره براشون ماهیار گم می چشم,واقعا شدم خوشحال سالم-

 ...گذاشتم کنارتخت عسلی روی رو گوشی وبارضایت نشست لبم روی لبخندگرمی
*** 
 چیکارمی داشت دونم نمی واقعا ازشهرکه خارج به مسافرتش از بود برنگشته رایان وهنوز بود ماه فروردین بیستم

 چی برای دونه می که کسی تنها که دونستم می ومن دادن می انجام وبهزاد سایه رو کارا ی نمیومدوهمه که کرد
 دهنش هم بهزاد اما داشتن رو همدیگه وهوای بودن داداش مثل باهم واقعا چون بهزاده مسافرت این به رفته رایان
 اما نیاوردم خودم روی به اصال منکه البته بیرون بکشه حرف زیرزبونش تونست نمی وکسی داشت محکمی قفل
 !موند نتیجه وبی کرد تالش چندباری سایه

 رو وامروز بودم داده انجام رو کارام ی همه نبودمنم که رایان چون شرکت بودم نرفته وامروز بود صبح نه ساعت
 بود کرده مجبورم که چیتراخانم ی خواسته طبق رانندگی نام ثبت رفتم می باید اینکه ی واسه بودم گرفته مرخصی

 !واهلل بشم راننده برم االن باشه الزم کردم فکرنمی من که وگرنه
 !بده نشون جذاب رو ام بیشترچهره تا ترکردم غلیظ رو آرایشم هم کمی امروز وعطرالبته وآرایش زدم تیره آبی تیپ

 منتظرم آژانس,رفتم بیرون ازآپارتمان,باشم وراحت باشه نداشته پاشنه که پوشیدم هم رو سفیدم اسپرت کفشای
 .کرد وحرکت تندسوارشدم بودکه

 به بود خواسته ازم آرین بودکه پایانی مهلت دیروز,برخاست ازنهادم آه وبازهم افتادم باآرین یادقراردیروزم به
 راحتی به گفتم بهش اینو ووقتی همسرم عنوان به بپذیرمش نتونستم هرکارکردم واقعا ومن فکرکنم پیشنهادش

 :وگفت زد حالی لبخندبی بازهم بود دلخورشده خیلی بااینکه ولی کنم حس رو ناراحتیش اوج تونستم
 !دیگه بدم انتخاب حق بهت باید ندونی ومنوالیق منونخوای تو شاید نیست که مجبوری لیاناجان نداره اشکال-

 خجالت ای لحظه واقعا بود خواستارم حد تااین وازاینکه بودم چشماش توی اشک شدن جمع شاهد بابغض ومن
 کنم عوض رو تصمیمم وترحم دلسوزی یه مبنای بر تونستم ونمی بود زندگی عمر یک صحبت بازهم اما کشیدم

 !نداشتم دوسش...چون کنم خوشبختش تونم نمی ومن بیشترازمنه خیلی لیاقتش آرین که ومطمئنم
 همینجاست؟ خانم-
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 :گفتم راننده وبالبخندروبه انداختم مقابلم وبزرگ پیشرفته آموزشگاه روبه نگاهم
 !تابرگردم بمونید منتظرم لطفا بله-
 .چشم-

 .شدم وواردش آموزشگاه به رسوندم رو وخودم شدم پیاده ماشین از زود
 زدم رو ها ساعت تموم ومنم کنم انتخاب رو کالسام ساعت که گفتن بهم نام وثبت اداریش کارای انجام از پس

 کردم می وقت ساعت این توی وفقط بودم تاعصرشرکت صبحاکه ومن بودن دوساعته چون شب نه تا هفت
 می طول روز ده دوساعت وبااین بیام باید ساعت بیست کال که گفتن بهم,نبود ای چاره ولی بودم وهرچندخسته

 تشکرکردم باخوشحالی ومن شه می صادر ام گواهینامه قبولی ودرصورت گیرن می امتحان ازم وبعدازاون کشه
 .شدم درافکارم غرق وبازهم مجتمع به برسونتم خواستم وازش شدم سوارتاکسی,اومدم بیرون وازآموزشگاه

 که بوده من جواب منتظرشنیدن وفقط بره همیشه برای ایران از قراره که گفت بهم شنید رو جوابم بعدازاینکه آرین
 حاال ولی خواستن ازش دوستاش از چندتا چون کوچولوبزنه شرکت یه وخودش همینجا بمونه بود مثبت جوابم اگر
 ومن بده استعفا هم رایان وازشرکت ازکشوربزنه خارج روتوی شرکت واین بره خواست می بوده منفی جوابم که

 .برنمیومد ازدستم وکاری بودم وچشماش صداش توی شدید غم شاهد فقط غمم بااوج
 دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه رونبینیم همدیگه وقت هیچ دیگه ممکنه چون کنم حاللش خواست ازم وقتی

 خداحافظی وباهم داشتم نگه رو خودم بود هرسختی به ومنم نکنم گریه داد قسمم که ریخت هام گونه روی واشکام
 !بود ام وشیفته خاستگارم روز یه که کسی نمیبینم دیگه ومن ره می ازشرکت امروز حتما,کردیم

 :کردم زمزمه وزیرلب کشیدم آهی
 وهمه نیست من دست چیزی میاد سرمون هرحال به نوشته سرنوشتمون توی هرچی نبودیم همدیگه قسمت شاید-

 .داره خدا خواست به چیزبستگی
 با که روشنیدم مادربزرگ صدای آپارتمان به وباورودم باال ورفتم کردم حساب رو تاکسی پول مجتمع به بارسیدن

 مشغوله مادربزرگ هنوز دیدم ووقتی اومدم وبیرون کردم روتنم راحتیم ولباسای شدم اتاقم وارد,زد می حرف تلفن
 مادربزرگ چون کنارش گذاشتم شکرم وظرف ریختم فنجون دوتا,کردم درست وقهوه رسوندم آشپزخونه به رو خودم
 !تلخ ی قهوه به بودم کرده عادت دیگه منکه برعکس بخوره بود شکرمحال بدون

 مادربزرگ؟ بود کی-
 اومد ودستپاچه هول مادربزرگ که میزگذاشتم روی هم رو قهوه فنجونای حاوی کوچیک وسینی نشستم مبل روی

 :سمتم
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 نکردم کاری هیچ هنوز من ولی حاضربشم زودتر هرچه وباید پروازمونه امشب که گفت بهم بود یلداخانم وای-
 !بریم بخوایم ها زودی این به کردم وفکرنمی

 :سمتش روگرفتم وفنجون زدم لبخندی اش عجله اینهمه به
 دیگه بندمش می واست خودم من که بستنه چمدون نهدو یه نداری کارخاصی توکه بخور اینو فعال بشین بیا-

 کنی؟ می اذیت رو خودت چرااینقدر
 :گفت بود ترشده اروم کمی حرفم بااین که مادربزرگ

 نیست؟ مشکلی گی می یعنی-
 :گفتم بخشی بالبخنداطمینان

 .نیست مشکلی هیچ نه-
 :گرفت گاز رو لباش مادربزرگ

 .بذارم تنهاتون خوام نمی نگرانتونم زنه شورمی واقعا شمادوتا واسه دلم,لیانا برم که کردم نمی قبول کاش ای-
 :کردم اخم

 نگرانمی؟ توهنوز اونوقت سالمه ویک بیست خیرسرم,ایم بچه ما انگارکه زنی می حرف جوری مادربزرگ واه-
 :داد پاسخ بامالیمت مادربزرگ

 !که بره پاتون خاربه یه ببینم تونم نمی دارم دوستتون کارکنم چی خب ولی هستی وبالغی دخترعاقل که دونم می-
 :لبخندزدم بهش

 .کنم حاضرمی رو چمدونت برات رم می من االنم نمیشه هیچی نترس-
 بیرون کشیدم اززیرتخت رو وچمدونش رسوندم اتاقشون به رو خودم,سیدم*ـو*بــ رو اش وگونه بلندشدم از سپس

 .شدم کردنش حاضر ومشغول
 سرابی اما چشمامه جلو رم می هرجا که دارم گمشده یه واقعا کردم می حس,بود شده تنگ خیلی رایان برای دلم

 می دلم خیلی...انگار انگارنه او ولی بودم کرده درگیرش رواینهمه خودم چطوری که کردم می تعجب,نیست بیش
 که بوده چی بودم قرارگذاشته آرین با شبش من که روزی درست اونم یهویی مسافرت این دلیل بدونم خواست

 !برنگشته که هست چندروزم بلکه روز همون فقط نه شرکت توی بمونه ونتونسته شده آشفته اینهمه رایان
 مبل روی مادربزرگ شدم متوجه که رفتم هال به,دادم تکیه دیوار وبه بلندکردم رو بود حاضرشده روکه چمدون
 :کردم وزمزمه دوختم دستش روی های چروک به رو نگاهم,روش وکشیدم برداشتم ای وملحفه برده خوابش

 .کنم جبرانشون برات بتونم امیدوارم,ولطیفه من برای کشیدی سختی چقدر-
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 سریع که خورد وتکونی افتاد مادربزرگ دست روی بودم شده خم چون شد سرازیر چشمم از آن یه که اشکی قطره
 موند بیدارمی باید شب چون کنه استراحت خداروشکربیدارنشدوبهتربود ولی گرفتم فاصله وازش ایستادم صاف

 .شد می اذیت واینجوری
 ومشغول برداشتم رو دستمالی همینم واسه کنم تمیزکاری کمی گرفتم وتصمیم انداختم آپارتمان اطراف به نگاهی

 .شدم گردگیری
*** 

 :گفتم که میزروچیدیم باهم,بود شده تموم کارمنم لطیفه بااومدن
 !ره می امشب مادربزرگ-

 :کرد نگاهم باتعجب لطیفه
 زودی؟ این به-

 :دادم تکون رو سرم
 دلم بگی هی بخوای توام اگر بره شده راضی زور به همینجوریشم باش رفتارت مواظب توام ماهیار گرفته بلیط آره-

 اذیت خیلی شهردورباشه ازاین یکمی بهتره خوام نمی رو این ومن رم نمی گه می قاطع حرفا وازاین میشه تنگ
 .مدت این توی شده

 :کشید آهی لطیفه
 .هستم رفتارم مواظب نباش نگران,باتوئه حق-
 .ناهاربخوریم تابیاد کن صداش برو االنم,خوبه-
 کردی؟ ناهاردرست-
 !غذا به نرسیدم بودم گردگیری مشغول چون ساده غذای یه ولی آره-
 هست؟ حاالچی-
 !ماکارانی-
 بهتر؟ ازاین چی به به-

 ومنتظرشون کردم میزروکامل ی مونده باقی ومن شد خارج ازآشپزخونه زد بهم که چشمکی با ولطیفه خندیدم
 ...شدم

 کردن جمع از پس ومنم شد درساش خوندن مشغول اتاقشون داخل لطیفه,رفت حموم به مادربزرگ ناهار بعدازصرف
 گذرزمان واصال داشتم شدیدی ی کارعالقه این به واقعا,کردم سرگرم کردن مطالعه با رو خودم ظرفا میزوشستن

 .کردم نمی روحس
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 ازدرست پس,شدم آشپزخونه ووارد بستم رو کتاب رو وازاین کرد چایی ـوس*هـ دلم چندساعت گذشت از پس
 :گفتم باخنده ومن اومد بیرون ازحموم هم مادربزرگ چایی کردن

 !ها حموم توی بود برده خوابت فکرکنم مادربزرگ-
 :شد آشپزخونه وارد کرد می خشک رو موهاش که درحالی مادربزرگ

 بدنم که شورم می رو خودم قشنگ رم می,بیرون وبیام شورکنم گربه رو خودم رم نمی شماجوونا مثل منکه عزیزم-
 !باشم شده کثیف باز بعدش ساعت یک اینکه نه بشه تمیز واقعا

 :ونشستم میزگذاشتم روی رو چایی سینی
 رو توخودمون قول به که ماجوونا,دی می اهمیت تمیزشدنت به اینهمه حموم ری روزیکبارمی سه چون تو خب-

 !حموم؟ داخل ساعت دو نمیشی خسته واقعا گیریم می دوش ریم می هرروزم کنیم شورمی گربه
 .راحتم راحت دیگه میرم وقتی ولی میاد تنبلیم یکم اولش,اصال-

 :گفت که زدم بهش لبخندعمیقی
 !بدجنس ای-

 :گفت وباحرص شد داخل لطیفه که زیرخنده بلندزدم
 !کنید؟ می حال من بدون دیگه حاال-

 :رفت بهش ای غره چشم مادربزرگ
 !چی؟ یعنی کنید می حال بکش خجالت-

 :کرد جمع رو لباش لطیفه
 !دیگه گذرونید می خوش یعنی خب-

 !زندگیم توی دوفرشته این وجود برای خداروشکرکردم دل ازته ومن خندیدیم
 زدم قشنگی تیپ,رفتیم اتاقامون به فرودگاه به ورفتن حاضرشدن برای هرسه زد عصرضربه شش روی که ساعت

 !وعطر وآرایش
 .مشکیم خوشکل دستی وکیف برداشتم رو موبایلم
 :وبلندگفتم اومدم بیرون ازاتاق

 !حاضرم من-
 :کرد ونگاهم اومد بیرون ازاتاقشون مادربزرگ

 !ماحاضریم که خبربدیم بهشون نیست الزم دیگه رفت اینام مبینا آپارتمان تا صدات نمفکرک-
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 ازاتاق کشید می خودش دنبال رو مادربزرگ چمدون که درحالی لطیفه,گرفت اش خنده خودشم که زیرخنده بلندزدم
 :شد خارج

 .دیگه بریم خب-
 ویلداخانم ماهیارومبینا بعد دقایقی که مبیناایناشدیم منتظر البی توی, رفتیم آسانسور سمت وبه اومدیم بیرون هرسه

 :ماهیارگفت احوالپرسی از وپس پیوستن بهمون
 .رومیارم مامان منم بیار رو ولطیفه ولیاناوسیماخانم بردار رو توماشینت مبینا-

 :گفت بود توموبایلش نگاهش که درحالی مبینا
 .میایم بعدش دنبالم میاد آتنا منم ببرشون بردار رو خوادتوماشینت نمی-

 :داد تکون رو ماهیارسرش
 .بیارم رو ماشین برم من پس...راحتی هرجور اُکی-

 :گفت کنارگوشم مبینا که اومدیم بیرون وازمجتمع افتادیم راه ماهم بارفتنش
 !رودادی؟ آرین جواب-

 :کردم زمزمه
 .دیروز آره-
 !شد؟ ناراحت-

 :کشیدم آهی
 .خیلی-
 .دیگه نبودید هم البدقسمت,کرد شه می چه-
 .اوهوم-

 ودرکنارلطیفه گذاشتم صندوق داخل رو مادربزرگ چمدون,زد وبوقی شد متوقف پامون ماهیارجلوی خوشگل ماشین
 :مبیناگفت روبه یلداخانم که جاگرفتم عقب صندلی روی ومادربزرگ

 !ازپرواز جابمونید مبادا زودبیایدها-
 :گذاشت جیبش توی رو گوشیش مبینا

 .شما برید مادرجون راحت خیالت-
 آهنگ شدن پخش باصدای که دادم تکیه ماشین ی شیشه به رو سرم,فرورفت درسکوت وماشین کرد ماهیارحرکت

 وزمزمه بستم رو هام چشم همینم برای بلدبودم رو آهنگ این که این خصوصا دربرگرفت رو وجودم عمیق لذتی
 :کردم اش
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" 
 (یراحی مهدی رفتی می که تو آهنگ)
 تاثیری هیچ نباید من از
 باشه زندگیت روز و حال تو

 کن جمع ساکتُ نشستم ساکت
 شه تا ـمرم*کــ قراره شاید

 فهمی نمی رو روزگارم تو
 آشوبم جنگ زمان مثل
 پرسید حالمو هرکی تو بعد

 خوبم من جمع خیالت میگم
 خوبم من
 خوبم من
 رفت می حواسم رفتی می که تو

 رفت می جهانم
 دیدم خودم چشم تا دو با

 رفت می جانم که
 چرخه می تو اسم پی گوشام
 نیست ضعفم نقطه تو جز به چیزی

 کرد غرقم هربار تو چشمای
 نیست ظرفم ی اندازه دریات

 طوفانه درگیر ساحلم من
 موجاست و صخره شبیه حالم

 باره می فریاد سکوت گاهی
 وقتاست همون از دقیقا االن

 وقتاست همون از
 وقتاست همون از
 رفت می حواسم رفتی می که تو
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 رفت می جهانم
 دیدم خودم چشم تا دو با

 رفت می جانم که
 رفت می حواسم رفتی می که تو

 رفت می جهانم
 دیدم خودم چشم تا دو با

 "...رفت می جانم که
 !صدات آخ...صدات,دستات,چشمات,نگاهت برای,شده تنگ برات دلم چقدر دونی توکجایی؟نمی رایان آه

 ولی"جانم" بگم خواست می چقدر ودلم شدم می درلذت غرق ومن"لیانا":گفت می وقتی بود قشنگ چقدر صداش
 نمی هرگز نباشه خودم برای قراربود اگر کاش ای,داد نمی بهم رو اجازه این عشق این بودن وممنوعه شد نمی

 !براش دادم نمی ازکف رو دلم شاید اونوقت بود ومتاهل بود کرده ازدواج دیدم اگرمی یا دیدمش
 .بود خورده نامش به من ودل بود افتاده که بود اتفاقی چون نداشت ای فایده هیچ ها کاش ای این حاال ولی

 اهمیت کردم وسعی نکردم درک رو نگاهش ومعنی کرد تالقی ماهیار چشمای با ازآینه نگاهم,بازکردم رو چشمام
 !ندم
 ومن بود آتنا سهم گاه؟ماهیار وبی گاه های نگاه این به دادم می اهمیت چراباید,بستم رو چشمام مجدد توجه بی

 هست ماهیار ازطرف هم اگرحسی بهتربود پس بدوزم دختردیگه یه های داشته به چشم خواست نمی دلم اصال
 !خاکستر به بشه وتبدیل بشه تموم

 ماهیار که شدم پیاده ازماشین مشهودی باکالفگی ومن فرودگاه به رسیدیم باالخره دیگه چنددقیقه گذشت از بعد
 :گرفت رو بازوم

 !لیانا؟ خوبه حالت-
 : توچشماش دوختم رو م خسته نگاه

 !بدباشم؟ باید مگه-
 :جلو آورد رو وسرش توچشمام زد زل
 !کنه پنهون ازمن رو چیزی تونه نمی چشمات این-

 :زدم پوزخندی
 .نیست طوریم من,نکن توجه بهشون-
 :ایستاد جلوم سماجت با که افتادم راه به
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 !ده؟ می آزارت داره چی بگو من به پریده رنگتم حتی هست چیزیت تویه,بود بهت حواسم تماماٌ ماشین توی-
 می دلم,کشه می منو داره دلتنگی بگم خواست می دلم,کنه می اذیتم داره رایانم از دوری بگم خواست می دلم

 نمی بگم خواست می دلم,شدم نبایدهاخسته همه وازاین دوری همه وازاین تفاوت همه ازاین که فریادبزنم خواست
 !نبایدگفت یعنی گفت شد رونمی ها ازاین کدوم هیچ ولی ببینم رایانم درکنار رو دیگه کسی تونم
 :روبدم ماهیار جواب قاطع کردم سعی پس

 !باورکن ماهیار ام خسته یکمی فقط خوبم من-
 شد متوقف کنارمون آتنا ماشین که توچشمام بود زده زل هم هنوز ولی کردن سوال از برداشت دست باالخره ماهیار
 از تند سپس,نکنه فکربدی بامن ماهیار نزدیکی همه ازاین آتنا که کردم ودعا بستم رو چشمام لحظاتی برای ومن

 .برداشتم گام فرودگاه سالن سمت به ودرکنارش رسوندم مادربزرگ به رو وخودم گرفتم فاصله ماهیار
 کالس قرار درمورد باماجد هم ولطیفه بودن صحبت مشغول مدام ویلداخانم مادربزرگ,هانشستیم صندلی روی

 کنارم مبینا که کردم می نگاه انتظار درسالن موجود آدمای به,بودم نشسته تنها ومن کردن می بحث شون موسیقی
 :کرد زمزمه وزیرگوشم نشست

 !بهت؟ گفت می چی ماهیار-
 :کردم ونگاهش چرخوندم رو سرم

 !چمه بفهمه بود شده کنجکاو بودم ناراحت-
 بهش؟ گفتی توچی خب-
 چطورمگه؟,خوبه وحالم نیست چیزی که گفتم-

 :کرد خیس بازبونش رو لباش
 .شد وناراحت دیدتون آتنا-

 !من مثل دیگه بود عاشق یه هم آتنا خب,فرستادم شانسمون این به ولعنتی کشیدم آهی
 کارکنم؟ چی حاال-

 :داد تکون رو پاهاش مبینا
 !خوادت ومی داره تورودوستت ماهیار که معتقده اون-

 برام که امشب همین مثل کردم می حس ماهیار رفتارای از خوبی به رو این گاهی خودمم چون,نکردم تعجب
 !کرده وعصبی ناراحت رو من چی تابفهمه کرد می کنجکاوی ومدام بود شده نگران

 !ندارم حس ماهیار به نسبت ای ذره من اما-
 :کرد اخم مبینا
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 بشه وعاشقت شیفته کامال ازاینکه قبل لیانا بیرون بیاری حس وازاین اشتباه ازاین رو زودترماهیار هرچه باید پس-
 !بخوره شکست دارم دوستش وجودم باتموم که کسی خواد نمی دلم من
 :گفتم,بامبینابود حق

 کارکنم؟ چی باید من-
 :کرد زمزمه مبینا وماهیار آتنا بااومدن

 !گم می بهت بعدا-
 ماهیار,سقف به دوخت وچشم ایستاد کناری جمع به توجه بدون که کردم آتنا آلود واخم ناراحت صورت به نگاهی

 :نشست مبینا وکنار کشید پوفی کالفه هم
 !ها شه می چیزیش یه واقعا دختره این-

 :کرد نگاهش باحرص مبینا
 ماهیار؟ فهمی نمی یا بفهمی خوای نمی واقعا-

 :زد زل مبینا به ازتعجب گردشده باچشمای ماهیار
 !افتاده؟ بفهمم؟اتفاقی روباید چی-

 :گفت طعنه با مبینا
 تودلش که بخون آتنا های چشم از بارم یه خب خونی می رو دلشون های حرف ها آدم های چشم از همش توکه-

 !گذره می چی
 :انداخت براندامم لرزه ماهیار صدای,نشست صورتم روی محوی واخم کرد جمع رو لبام

 !خاصن برام که بخونم رو کسایی های چشم حرف تونم می فقط من خب-
 کی مقصر وسط این وواقعا بیرون کرد فوت رو نفسش باعصبانیت ولی مبینا,کردم مشت رو ودستم بستم رو چشمام

 !بود؟
 من؟ماهیار؟یاآتنا؟

 رفتنشون وقت,ازجابلندشدیم وهمه بازکردم رو چشمام خوندن رومی پرواز ی شماره که بلندگوها صدای باشنیدن
 مادرم ازوقتی که کسی دوربشه ازم مادربزرگ قراره فهمیدم انگارتازه,نشست من گلوی توی سهمگینی وبغض بود
 حاال مدت یه واسه اونم نباشه که بودم خواسته خودم االن ولی بود کنارم مدت تمام بودم داده ازدست رو

 !گرفت می فاصله ازم که باالخره ولی هرچندکوتاه
 :سرخورد ام گونه ازروی اشک وقطرات رفتم فرو گرمش ش*و*غــ*ودرآ رفتم جلو

 .باش خودت مواظب,مادربزرگ دارم دوستت خیلی-
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 :کرد نوازش رو پشتم بامحبت مادربزرگ
 .تابرگردم کنی محافظت ولطیفه و خودت از خوب خوام می وازت دارم دوستت منم-
 .چشم-
 :کرد اخمی که اومدم بیرون شش*و*غــ*ازآ
 !کشه نمی خجالتم بزرگی این به دختر دیگه کن پاک رو اشکات اِ-
 هم وآرمیتاخانم ازیلداخانم تا جلو رفتم ومن رفت لطیفه سمت به که کردم پاک رو اشکام وتند خندیدم لحنش به

 دادیم تکون براشون دستی ولطیفه من...ورفتن گرفتن فاصله ازمون معمول تعارفات از وپس کنم خداحافظی
 :گفت مبینا که شدیم خارج ازفرودگاه باهم وبعدهمه

 بیرون؟ بریم رو شام-
 :کرد اعتراض بود درهم شدیداٌ که بااخمایی آتنا
 !مبینا خونه گردم برمی من برید شماها خواهید اگرمی ندارم حوصله اصال من-

 :گفت کوتاهی ازمکث وپس کرد جمع رو لباش مبینا
 !راحتی خودت هرجورکه عزیزم باشه-

 :کشیدوگفت ماهیارپوفی,ورفت کرد باهامون وسردی کوتاه خداحافظی آتنا
 !دختر این ازدست کورشد اشتهام کال,مجتمع برگردیم بیارم رو ماشین برم-

 :کرد وزمزمه کرد مشت رو دستش مبینا رفت وقتی
 !احمق-

*** 
 :کردم وزمزمه چرخوندم اتاق اطراف رو نگاهم,بلندشدم ازجام حالی بی وبا روبازکردم هام چشم
 "!رایان بدون دیگه روز یه بازم"

 !انگار بودم داده دست از شرکت به رفتن برای رو ام انگیزه
 بیرون ازتنم رو هام لباس,کشیدم حموم سمت به رو وخودم روندم عقب رو گلوم سهمگین بغض سختی به

 !بودم ضعیف خیلی کنترلشون برای انگار ومن هام گونه روی افتادند راه لعنتیم اشکهای,آوردم
 ترکت روز یک هم خودته مال که روحت حتی که درحالی وابستگی دنیا این توی سخته چقدر,کشیدم دراز وان توی
 !دیگه آدم یک به برسه چه کنه می

 :کردم وزمزمه کشیدم وان های لبه روی رو دستم
 دنیـا تمام از من"
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 دارم تو یک
 به ارزد می که

 ".هایم نداشـته تمام
 اون تموم,کشیدم می رو داشتنشون حسرت عمر یک که چیزهایی اون تموم به ارزید می من برای رایان آره

 میسرشده برام وضوح به وحاال شدم می غرق رویاهام توی کردنشون ولمس درفکرداشتن ها ساعت که چیزهایی
 !سراب,بود سراب مثل برام روزی که رسم می چیزهایی به کنم حس تونم ومی

 !ببره ازتنم رو رخوتم تا خزم می آب زیر,شم بلندمی وازجام گیرم می دوش به رو دستم بااحتیاط
 :افتاد بهم ونگاهش شد خارج ازاتاق لطیفه,اومدم بیرون وازحموم کردم تنم رو لباسام

 .بخیر صبح,آبجی سالم-
 :رفتم آشپزخونه سمت به
 .همچنین به مرسی عزیزم سالم-
 خبرنداری؟ مادربزرگ از آبجی گم می-

 :آوردم بیرون رو صبحانه ومواد کردم باز رو دریخچال
 !افته نمی واسشون اتفاقی نباش نگران نرسیدن انگار هنوز نه-

 :گفتم رفتم می اتاقم سمت به که درحالی شد راحت میز بودن تکمیل بابت از خیالم ووقتی چیدم میز روی رو لوازم
 !ها بری بیرون ازخونه غذا بدون نبینم مدرسه ری ومی خوری می رو ات صبحونه لطیفه-

 بیرون رو مشکیم قرمز کلوش آستین مانتوی,ایستادم کمدم روبروی بالبخند شنیدم که رو گفتنش"چشم" صدای
 :نشست ام چهره روی محوی واخم کشیدم

 "تااالن؟ بودم ندیده من که بود کجا این"
 رو وهمه آوردم بیرون مشکی وکفش رنگ همون به شال همراه به رو سفیدم وجین انداختم باال ای شونه خیال بی

 !تخت روی گذاشتم
 کمد روی رو شیشه شد باعث موبایلم صدای که بودم هام لباس به عطر زدن مشغول,شدم حاضر آرایش از پس

 .برم سمتش وبه بذارم
 بی ازخود من وسط میومد چیزی رایان تااز که بود سری چه واقعا,لرزیدن به کرد شروع بدنم تموم رایان اسم بادیدن

 !شدم؟ می خود
 :کردم متصل رو وتماس کشیدم عمیقی نفس آروم

 !خان رایان بخیر صبح سالم-



 

 

293 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 !بستم آرامش فرط از رو چشمام پیچید گوشم توی که وآرومش جدی صدای
 !برسم تا ویال بری صبحانه حاضرکردن برای باید امروز بگم زدم زنگ سالم-

 !من خدای وای
 به باید ولی بپرم وپایین باال,بکشم جیغ وجودم باتموم خواست می ازشهر؟دلم خارج مسافرت از بود برگشته یعنی

 :نکنه شک ام قلبی های حس به تا دادم می جلوه جدی رو خودم بود هرنحوی
 !یام می چشم بله-
 .خوبه-

 :زدم خودم به چشمکی آینه ازتوی و لبام روی نشست قشنگی لبخند,شد قطع تماس سپس
 "!.خودم رایان سوی به پیش"

*** 
 ارزه نمی هم مفت رایان بدون هاش قشنگی ویالباتموم این واقعا,انداختم ساختمون به ونگاهی ایستادم ویال جلوی
 !بخشه لذت رایان باوجود هم ها موقعیت,ها مکان,ها اتفاق تموم بلکه ویال این تنها نه کنم می حس ومن
 که ام قلبی آرزوی بود بهونه میز البته,کنم آماده رو میزش زودتر هرچه تا رسوندم داخل به رو وخودم کشیدم پوفی
 !ببینمش زودتر هرچه که بود این بود بریده رو امونم
 تا پیشونیم از کردم حس در قفل شدن باز باصدای,چیدم میز وروی کردم حاضر رو اش صبحونه معمول طبق

 !هیجان ازشدت وسردشد زد یخ پام های انگشت
 :سمتش به برگشتم آروم

 .سالم-
 :کشیدم نفس رو عطرش وجودم وباتموم نشست لبم لبخندروی,بود چشمام به مستقیماً نگاهش

 !بود؟ سفرخوب-
 گرفت آتیش تنم...سید*ـو*بــ رو ام وگونه شد خم که گزیدم رو لبام استرس ازشدت,ایستاد روم وروبه جلواومد
 :هزار روی برد رو تنم حرارت اش وزمزمه کرد بغلم آروم پشت از اما برم تا چرخیدم وسریع

 !لیانا نکن فرار ازم-
 :نیارم کم محبتاش ابراز جلوی کردم سعی وجود وباتموم بستم رو چشمام

 !نامحرمی تو زنی می دست من به مدام که نیست درست کن ول رو من لطفا-
 !باشد درمیان وعالقه عشق پای وقتی آدمها شدن می صمیمی راحت ؟چقدر"تو"

 :کرد زمزمه گوشم وکنار کرد خم رو سرش
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 !تری محرم محرمی هر از من واسه تو-
 :نشد باز ازهم دستاش ی حلقه ولی چرخیدم

 !داده؟ تو به رو فتوا این روحانی کدوم اونوقت-
 :خندید بدجنس

 !رایان االسالم حجت-
 خورد می چرخ صورتم توی مدام نگاهش,شد صورتم محو که زیرخنده زدم وبلند بگیرم رو خودم جلوی نتونستم
 !بود هام لب روی هاش مکث وبیشتر

 :بیرون شش*و*غــ*ازآ کشیدم رو وخودم کردم جمع سختی به رو ام خنده
 !شه دیرمی داره,تابریم بخور صبحونه خب-

 هوای ودلت وایسی رایان جلوی بود سخت واقعا,باشم دور ازش تا انداختم آشپزخونه توی رو خودم سپس
 !رونکنه گرمش ش*و*غــ*آ

 !انگار شدم دیوانه پاک خدا وای
 :شنیدم رو صداش که ها ظرف شستن با کردم سرگرم رو خودم

 !چندروز؟ این توی بودم کجا بپرسی خوای نمی-
 :وگفتم گزیدم رو لبم
 !مسافرتی که گفت بهم بهزاد-
 !بهزادپرسیدی از ورفتی کجاهستم من بوده مهم توبرات اینکه یعنی واین-

 :گفتم خیال بی نشم رسوا که این وبرای کردم آرومی ی خنده واستعدادش هوش همه ازاین
 !پرسیدم می باید ازیکی الاقل ورفتی نگفتی توکه چیه تکلیفم که بدونم باید رئیسمی تو باالخره-

 :ها کابینت به داد وتکیه شد اشپزخونه وارد
 ؟!برات نیستم مهم درکل من بگی خوای می یعنی-

 !دیگه بکشه حرف زیرزبونم از خواست می
 !بزنی حرف حست از بیای تو که ازاین قبل خوامت ومی عاشقتم که این به کنم اعتراف محاله,کورخونده ولی

 ؟!باشی مهم باید چرا ببخشید-
 :کرد خیس رو لباش

 !مهمم برات که داد تشخیص شه می ازرفتارهات خب-
 :برداشتم میز روی از رو وکیفم کردم خشک رو دستم باحرص
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 به ازاین درضمن ندارید ای دیگه اهمیت هیچ من برای بودن من رئیس جز شما که بدونید اینو,خامی خیال چه-
 !باهاتون کنم برخورد ای دیگه جور شم مجبورمی وگرنه بدونید رو خودتون حد کنید لطف هم بعد
 !احمق ی پسره,نشستم ماشین داخل قلبم ازحد بیش تپش به توجه وبی بیرون کردم پرت ویال از رو خودم تند
 افکار تموم ها راحتی همین به منم کرده خیال کنه می جیم سین منو داره بگه خودش های ازحس که این جای به

 زانو به تورو تا لیانام اگرمن نیست ها توبمیری ازاون بمیری تو این آقا نه,براش دایره رو ریزم می رو هام وحس
 !باشی من مال باید نخوای چه بخوای توچه کشم نمی عقب درنیارم

 !من وفقط فقط
 شیشه به بودم داده تکیه رو سرم فقط شرکت به تارسیدن,کرد حرکت راننده ماشین توی ونشستنش بااومدنش

 .کردم می روتماشا بیرون وازش
 یه که شدن پخش به کرد شروع همیشگی مالیم وآهنگ شد بسته ودر کرد لمس رو کلید,شدیم آسانسور وارد باهم

 .شد وخاموش ایستاد بدی باصدای آسانسور آن
 بود نزدیک,بود فایده بی ولی زدم رو داشت قرار توش شرکت که ای وکلیدطبقه شدم خم وتند پرید شدت به رنگم
 شده خم جوری همون,داشتم وحشت گیرکنم وتوش بشه خاموش یهو آسانسور که این از همیشه چون دربیاد اشکم
 :گفت که کلید به آوردم می فشار وتندتند بودم

 !بیرون ریم می کنن می وصل رو اضطراری برق االن نترس-
 که بودم کرده لج وهم بودم ترسیده هم اما اس نتیجه بی دونستم می هرچند فشردم رو کلید بازهم بهش توجه بی
 به وخوردم دادم ازدست رو کنترلم بود مقدمه وبی یهویی حرکتش چون,خودش سمت کشیدم,گرفت رو ـمرم*کــ

 !وستبرش مردونه ی سینه
 :کرد وزمزمه گوشم کنار آورد رو سرش,رفت باالوباالترمی وهیجان ترس ازشدت بدنم دمای

 !تو؟ کنی می لج بامن قدر چرااین-
 :برگردوندم کمی رو روم خیال وبی بیرون دادم محکم رو نفسم

 !نیستم لج کس هیچ با من-
 !من استثنای به البته-

 :کشید بو رو وموهام زد محوی لبخند که بهش زدم وزل چرخوندم رو نگاهم
 !رفته؟ ازشرکت آرین-

 تر محکم شکمم دور رو دستش حلقه که شد طوالنی مکثم هم همین برای بود مقدمه بی سوالش واقعا,شدم هول
 :گفت وباز کرد
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 !لیانا کردم سوال-
 :دادم قورت سختی روبه دهنم بزاق

 !رفته بله-
 !چرا؟ اونوقت-
 .ازکشور خارج بره خواستِ می-
 بوده؟ همین فقط دلیلش مطمئنی-

 : ایستادم ومقابلش بیرون کشیدم دستاش حصار رواز خودم
 پرسی؟ می ازمن چی واسه دیگه دونی می رو اصلی ودلیل باخبری بهترازمن خودت شما اگر-

 :اومد جلو وکمی باال پرید ابروهاش
 !رئیست؟ برای کنی می درازی زبون تاحاال ازکی-

 :رفتم وعقب خوردم جا کمی صداش توی خشم بادیدن
 !نگفتم... چیزی...که من...من-

 توی شد وخم بود ایستاده نزدیکم کامال حاال که بهش زدم زل باترس آسانسور ی بسته در به خورد پشتم وقتی
 :صورتم

 !فهمیدی؟...ایستی می من روی تو که باشه آخرت ی دفعه-
 :دادم تکون رو سرم تند تند دادش صدای با
 !باشه باشه-

 .دورشد ازم پوزخند یه همراه وبه چرخوند صورتم توی رو نگاهش
 خواست می ودلم کردم می حس چشمام توی رو اشک شدن حلقه,ایستادم بهش وپشت کشیدم عمیقی نفس

 !کنم اش خفه دستام باهمین
 .اتاقم به رسوندم رو وخودم بیرون دویدم تند,بودن داده بهم رو دنیا انگار در بازشدن باصدای"تیک"

 می دلم خیلی,شد جاری هام گونه روی دیگری از پس یکی هام واشک ایستادم بیرون به مشرف پنجره جلوی
 بود ذهنم ی زاده فقط ها این تموم ولی کنه بازی باهام نذارم ودیگه بیرون کنم پرتش زندگیم از خواست

 بود خورده گره زندگیم ی پارچه به بدجور که بود ای وصله,بود شده عجین وزندگیم بامن دیگه رایان...وغیرممکن
 !نابود...بود نابود تمومم کنم جداش خواستم می اگر که نحوی به

 :گفتم رفتم می میزم سمت به که ودرحالی کردم تمیز اشک از رو صورتم تند خورد اتاقم در به که هایی باتقه
 !بفرمایید-
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 :اتاقم وارد ومهرسا شد درباز
 .کنیم نگاه هارو طراحی باید بهزادخان اتاق بریم بیا عزیزم-

 :زدم مهرسا روی به کجی ولبخند دادم کش سختی به رو لبام
 .بریم باشه-

 .شدیم بهزاد اتاق راهی مهرسا وبا بذاره راهم جلوی صالحمه به هرچی تا خواستم کمک وازخدا برخاستم ازجا
 :کرد نگاه بهم باخوشرویی بهزاد باورودمون

 !چطوره؟ ما دستیار خانم به به-
 این که بود تاثیرگذاشته رایان روی پسر این اخالق از ذره یک کاش ای کردم آرزو وواقعا زدم گرمی لبخند روش به

 !اَه...نباشه وازخودراضی مغرور همه
 ...!مرسی بهزادخان خوبم-

 می وصحبت بودن نشسته درکنارهم که افتاد ورایان سایه به ای لحظه ونگاهم نشستم درکنارمهرسا مبل روی
 !واهلل بره فرو توحلقش خواست می انگاری بود چسبونده رایان به ازبس رو خودش کال سایه,کردن

 :کردم زمزمه دلم توی,برگردوندم رو وروم زدم پوزخندی
 به تونم ونمی دارم کارنیاز این پول به من دونی می خودت بیارم ودووم کنم تحمل بتونم کن کمکم خودت خدایا-

 !بزنم رو کارم قید ویهویی احمقانه عشق این خاطر
 عکس بعد ودقایقی بود مقابلمون که بزرگی ی پرده به کرد متصل رو واینترنت اومد ما سمت به بهزاد کنار از آتوسا

 .بودن رفتن رژه درحال هامقابلمون طراحی
 

 سوالی اگر تا کردم نگاه خوب منم نداشت سایه به توجهی ودیگه پرده به بود کرده معطوف رو حواسش تموم رایان
 !بدم جواب شدبتونم ازم

 :گفت مهرسا ها طراحی ازاتمام پس
 چیه؟ نظرتون خب-

 :داد باال رو ابروش تک که رایان سمت برگشت ها نگاه همه
 !نه عالی ولی خوب-

 :کرد جمع رو لباش آتوسا
 !دارن؟ مشکل یعنی-

 :انداخت جمع به ونگاهی کشید لبش روی رو انگشتش رایان
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 !کنن نمی دلبری,باید که جوری اون ولی نه مشکل-
 :کرد محوی اخم بهزاد

 !کنه؟ دلبری باید هم لباس مگه اخه من داداش-
 :گفت محکم رایان

 اون تونه کنه؟می جلب رو مشتری نظر تونه می نظرت به نکنه دلبری مانکن تن توی لباس یه واقعا اگر,صددرصد-
 !بخرتش؟ تا خودش سمت بکشونه رو

 :اومد جلو ونفیسه انداختیم بهم کوتاه نگاهی مون همه همینم وبرای بود بااو حق,بود وزکاوت باهوش رایان واقعا
 !جذب؟ رو ومشتری کنه دلبری که کارکنیم چیه؟چی نظرتون حاال,بارئیسه حق-

 :بلندشد ازجاش رایان
 !هستید شرکت این طراح که بپرسم ازشماها خوام می من رو این-
 :وتندگفتم رسید ذهنم به فکری آن یه
 دارن ودوست هستن همدیگه عاشق که دونفر مثال,بشه عجین وعالقه عشق کمی با کار این بهتره من نظر به-

 بهم که دونفر شه نمی جوری این یااگرم کنن طراحی باهم کنه روتن لباس این همسرشونه که مقابلشون طرف
 !کاغذ روی بذارن طرح خودشون دیدگاه از دارن عالقه
 .گفت چیزی یه هرکسی وبعد دادن می گوش بهم درسکوت همه

 :نفیسه
 !عالیه-

 :مهرسا
 !وجالبیه پخته نظر واقعا-

 :بهزاد
 !کاغذ روی میاد خاص طرح یه اینجوری موافقم منم-
 رایان نگاه توی شد قفل ناخودآگاه نگاهم که کردم می نگاه بهشون پسندیدن رو نظرم همه که ازاین خوشحالی با

 !خاص خیلی...بود جورخاص یه نگاهش,گرفت رعشه تنم وتموم بهم بود شده خیره که
 "کجاست؟ حواست دادم دلت به دل جورخاص یه"

 بهزاد,نشست پشتش,رفت میز سمت وبه گرفت رو نگاهش آروم که ها بچه جلوی شدم هول وکمی گزیدم رو لبام
 :کرد نگاهش صبر بی
 !بگی؟ مولوی خانم ی گفته این درمورد رو نظرت خوای نمی داداش-
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 :من به زد زل ومستقیم باال رفت وابروهاش صندلی پشتی به داد تکیه
 !قبولم ومورد نظرخوبیه-

 یه االن ولی رو نظرم کنه می رد االن گفتم لحظه یک واقعا وخودمم بیرون کردن فوت محکم رو نفساشون همه
 :او سمت برگشت ها نگاه سایه باصدای که کرد می خودنمایی لبام روی قشنگی لبخند

 کنیم پیدا باشن هم یاعاشق که آدم دوتا باید ایشون قول به االن انداختن راه لیاناجون که بازیایی عشق بااین ولی-
 که نظرمن به!باشن؟ هم طراح برقضا دست که کنیم پیدا جوری این ازکجا اونوقت جوون زوج یه که یااین

 .بشیم خیالش بی غیرممکنه
 :کرد کج رو لبش مهرسا که کردم نگاهش باحرص

 !همین داد پیشنهاد فقط کنید قبول رو نظرم حتما نگفت که لیانا جان سایه-
 :زد پوزخندی سایه

 !عجیبه دارم قبول گه می رو نظری همچین چطور که کنم می تعجب رایان از من واهلل-
 دستام عصبانیت ازشدت ومن داد سوق بود غرق فکرخودش توی تفاوت بی که رایان سمت به رو خشمگینش ونگاه
 :وبلندگفت زد هوا توی بشکنی بهزاد که لرزیدن به بود کرده شروع

 !فهمیدم-
 :گفت تند آتوسا
 رو؟ چی_

 :ایستاد رایان روی روبه بهزاد
 !وسالینا بوراب-

 :بلندشد زدوازجاش برق رایان چشمان
 !عالیه-

 :ایستاد بهزاد ونزدیک کرد اخم سایه
 !کیه؟ سالینا-

 دختر دوست ترسید می شایدم,کیه به متعلق دختر اسم این که فکربود این به اون بودن شرکت فکر به همه,هه
 !باشه رایان
 :رفت سایه به ای غره چشم بهزاد

 !سایه؟ پرسی می جوری چرااین-
 :باال آورد رو دستاش تند سایه
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 !همین شدم کنجکاو فقط نداشتم توهین قصد کنید باور نه-
 :گفتم کالفه

 !یانه کنه کمک بتونه که هست کسی ببینیم بذارید,لطفا کنید تموم رو بحث این-
 :کرد نگاهم رایان

 کنه راضی رو سالینا پدر تونست تا واومد رفت سال سه سالینا داشتن برای بوراب,هستن همدیگه دونفرعاشق این-
 !اس دختره خواستار هم واقعی معنای وبه

 :گفتم ذوق با
 دارن؟ نسبتی چه باشماها وقت اون خب خوبه خیلی اینکه-

 :اومد جلو بهزاد
 داریم رابطه باهم هنوزم بودیم همدیگه دوستان بهترین گفت شه می,بوده ورایان من دانشگاهی هم بوراب خب-

 !جداییم ازهم که همینه برای کنن می زندگی شمال اونا چون ولی
 :گفتم ناامیدی وبا شد خالی بادم

 !کنسله پس که جوری این...بدشد چقدر وای-
 :کشید موهاش داخل دستی رایان

 .یاد درمی ازآب جالبی خیلی طرحای که مطمئنم چون بشه انجام کار این که خوام می من اما-
 !شد درخوشی وغرق لرزید وجودم تااعماق که زد خاصی ولبخند دوخت چشمام توی رو نگاهش سپس
 :گفت مهرسا که نشستم صندلی روی

 !برگردن شد تموم ام وقتی هارو طرح بکشن باهم بعدم,کنن صحبت وباهاشون برن شرکت ازاعضای دونفر خب-
 : بهزاد

 !نظرتون؟ به بره کی ولی خوبه اینم آره-
 :گفت خاصی باچشمک سایه

 !ورایان من-
 :گفت رایان وروبه

 نه؟ مگه-
 حدش آخرین تا چشمام گفت که ای جمله باشنیدن اما آره بگه که بودم منتظراین وهرلحظه بستم رو چشمام
 :بازشد

 !بریم ودستیارم من که بهتره,سایه الزمه نیستم من که موقعیت تواین شرکت توبرای حضور نه-
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 وکمی کردن می نگاه رایان به خیال بی که شدم خیره دخترا وبه اتاق اطراف چرخوندم رو ام گشادشده چشمای
 !خوابید ازاسترسم

 :داد نشون رو شصتش انگشت بهزاد
 !فکرخوبیه-

 :گفت رفت می دراتاق سمت به که درحالی بهزاد که دادم می گوش فقط گیج من ولی کردن تائید رو حرفش همه
 !سرکارامون بریم شد اعالم جلسه ختم پس-

 :گرفت رو رایان بازوی من به توجه بی سایه,صندلی روی بودم مونده مات من ولی شدن پراکنده همه
 !توباشه؟ حرفِ حرف باید همیشه چرا,رایان بیام باهات خواستم می من-

 :باالانداخت شونه خیال بی رایان
 !دونم می رو شرکت این صالح بهتر هرکسی از من چون-

 :داد تکونش باعصبانیت سایه
 کنی؟ نمی درک,بمونم جا این تو بدون تونم نمی من-

 :چشماش تو زد زل
 !نه-

 :گفت وباز رفت عقب کمی ناباور سایه
 !کنم؟ همراهیت من خوای نمی تو یعنی-

 :داد تکون رو دستش کالفه رایان
 فهمی؟ چرانمی,الزمِ شرکت این برای من نبود توی تو حضور که گفتم-
 !هست که بهزاد-
 !بربیاد کار همه این ی ازعهده تونه نمی تنهایی اون-

 جا از وآروم اومدم خودم به در شدن کوبیده باصدای,رفت بیرون وازاتاق کرد مشت رو دستش باخشم سایه
 :رفتم جلو,بلندشدم

 !بیام شمال به باهاتون تونم نمی من متاسفانه خان رایان-
 :شنیدم می وضوح به رو صداش ولی بود بهم پشتش رایان

 !وقت؟ اون چی ی واسه-
 :دادم قورت رو دهنم بزاق

 !دارم شخصی دلیل چون-
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 :ریزکرد رو وچشماش سمتم برگشت
 پول من کردی بدی؟یاخیال انجام رو همون خواست دلت هرچی که اس خاله خونه اینجا کردی توخیال ببینم-

 !دی می نظرم من واسه که تو به دم می مفت
 :اومد جلوتر که کردم نگاهش باتعجب

 من توبرای خاصی واسم که یااین ترسم می ازت نکن فکر نکردم اخراجت تااالن اگر!مولوی خانم کنم گوش-
 بهت من که هرجایی موظفی وتوام بشنوم اعتراضی دیگه خوام نمی نداری فرقی هیچ شرکت این کارکنان بابقیه
 !بیای گفتم

 احمق چقدر,شدم می شماتت اش رحمانه بی حرفای وزیربار بودم ایستاده گلوم توی بود نشسته که عجیبی بابغض
 !سخت خیلی بودم دراشتباه سخت اما!خاص حس یه مثل...متفاوتم رایان واسه کردم می خیال که بودم
 رو مهارتم تموم کردم می سعی که حالی در,کنم پنهون رو چشمام توی اشک شدن جمع تا زیرانداختم به رو سرم

 :گفتم صدام تو بغض کردن پنهون واسه کاربگیرم به
 وفقط فقط دلیلش بیام باهاتون تونم نمی که اگرگفتم رانندگی های کالس توی کردم نام ثبت تازگی به من-

 مسافرت این به بیام که اجباره اگرم نکردم شرکتتون درمورد ونه شما درمورد نه فکری هیچ من وگرنه بود همین
 !خوش روزتون...یام ومی زنم می رو رانندگی آموزش قید
 ازدست رو تحملم واقعا,یخ کوه اون وجلوی اتاق اون توی موندم می دیگه دقیقه یک فقط اگر,بیرون زدم ازاتاق تند
 !بیرون کشیدم می مخمصه از رو ترخودم سریع هرچه باید پس بود ممکن ازم وهرکاری دادم می

 !تلخ ازنوع اونم قهوه یک به داشتم مبهمی واحتیاج بود گرفته خیلی دلم,شدم خارج شرکت از
 !کردن می تر روسهمگین وبغضم رفتن می رژه سرم توی مدام حرفاش,کردم گره درهم رو ودستام افتادم راه پیاده
 رو ومن قائله ارزش واسم,داره دوستم رو من کردم می خیال که بودم؟این دراشتباه مدت این تموم واقعا یعنی

 بده کف از رو دلش تند که منِ مثل هم رایان کردم می خیال که!بود ذهنم ی زاده فقط دونه می کارکنان جداازهمه
 !کردم می فکر من که بود چیزی ازاون پسرمغرورتر این اما

 شدم وشیکی دنج تریای وارد توجه بدون همین برای,نداشتم رو دادن جواب حال اصال ولی لرزید جیبم توی گوشیم
 :گفتم گارسون روبه گشتم می وخوب خلوت جای یه دنبال به باچشم که ودرحالی

 !تلخ قهوه یه-
 زدم سر آسایشگاهشون به"
 ریخت می اشک گاهی و خندید می گاهی و بود شده خیره گوشه یک به

 ؟ عاشقی:  گفتم
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 نه:  گفت بعد کردو سکوت
 ؟ شی می عاشق:  گفتم
 نه:  گفت

 گفت می ولی بود دیوانه
 سخته عاشقی

 باشی نازش نازکش باید
 باشی صبورش سنگِ
 باشه نفساش وصلِ نفست

 نیاد چشمت به کس هیچ و ببینی رو اون فقط
 چی؟ باشی طوری این نتونستی نشدو اگر:  گفتم
 "...!شه می اضافه شهر های آسایشگاه به من مثل ای دیگه ی دیوانه:  گفت
 .نشستم صندلی روی

 پیشم بد حال این وتوی االن کاش وای بود مبینا بود زده زنگ که کسی,کردم ولمس گذاشتم میز روی رو گوشیم
 : کردم متصل رو تماس...بود
 !مبیناجان سالم-

 :رسید گوشم به بعد کمی نگرانش صدای
 !جوریه؟ این لیانا؟چراصدات شده چی-

 :بگم تونستم وفقط شد جاری لعنتیم اشکهای,بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه
 ..........!تریای بیا-

 هیچ کاش ای,کشید آتش به رو دلم ام گریه هق وهق گذاشتم دستام روی رو سرم,میز روی کردم پرت رو گوشی
 !بشکننت جوری این که نشی عاشق وقت

 !تون قهوه خانم-
 :گفتم اشکهام کردن پاک ودرحال برداشتم رو کاغذی دستمال,بلندکردم رو سرم

 .ممنونم-
 توی چیتراخانم ی وجمله خودم جلوی روکشیدم وفنجون زدم پوزخندی,ورفت کرد نگاهم باتعجب کمی گارسون

 :شد تکرار ذهنم
 "!رایان ام نوه مثل درست,تلخم ی قهوه عاشق من"
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 !تلخه طعم این عاشق که کسی عاشق بلکه تلخ طعم این عاشق فقط نه,عاشقم منم حاال
 بست نقش وتصویرم افتاد فنجون محتوی سیاهی به نگاهم,فشردم دستم توی رو وفنجون روکنارگذاشتم قاشق
 !قهوه روی
 "!میارم کم دارم,کن کمکم خدایا"

 وبهم کرد خوردم رسماً امروز,روندارم رایان ازسمت روحی های ضربه طاقت دیگه کردم می حس واقعا اما بود زود
 !نداری خاصی ارزش هیچ توبرام که گفت

 !ترسوندی رو من توکه عزیزم سالم-
 :رفتم فرو شش*و*غــ*ودرآ ازجابلندشدم,انداختم اومد می سمتم به که مبینا به رو نگاهم

 !مبینا-
 !کنارتم من باش آروم,هیس-

 !کاش ای...شد می گفته رایان سمت از جمله این کاش ای
 !خاصی ارزش هیچ بدون ام بقیه مثل براش فهمی؟من می,خواد نمی رو من اون-
 !توباورکردی؟,دروغه-
 !گفت خودش-
 !بد خیلی بده بدی تاوان ترسم می زیاده خیلی غرورش-

 :توچشمهاش زدم وزل شدم جدا ازش
 !چیه؟ منظورت-

 :ونشستیم گرفت رو دستم مبینا
 !کنه اذیت تورو بده اجازه خودش به تونه نمی,کنه بازی باهات نباید-
 !کنم می تلقین خودم به رو این امروز رئیسمه فقط اون-
 تونی؟ می-

 !نه!تونستم؟ می,چشماش به زدم زل
 .شم می داغون بدجور باشه طرفه یک حسم اگر وگرنه کردم می رو ام سعی باید اما
 !مبینا بتونم باید-
 ؟!ریختی بهم جوری این که افتاد اتفاقی چه امروز بگو بهم-

 !رو چیز همه,واسش کردم تعریف
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 داشته خواسته هرچی تااالن اون,حدرایانِ از بیش غرور اونم لیانا بینم می پررنگ رو چیز یه وسط این فقط من-
 ازروی ونه ولجبازی لج روی از فقط نه باشی توجه بی بهش باید باشه داشته تونه می توروهم که کنه می وحس
 می تباه باشیم کرده ومااشتباه باشه نداشته دوستت اون اگر خودت قول به,رو کنارخودت بکشی کامال باید تظاهر

 !شکنی می من مثل,شی
 :گرفتم رو دستش,کنم حس رو گلوش توی نشسته بغض راحتی به تونستم ومن کرد جمع رو لباش مبینا

 !هستم توام ناراحتی باعث که ببخش-
 :کرد دوبرابر رو ناراحتیم تلخش لبخند

 بهت دارم من وحاال دادی می گوش من دردودالی توبه ماهیار کافه توی روز یه,عزیزم داره سرباالسرپایینی دنیا-
 می دق تنهایی توی وگرنه برسیم دادهم به جورمواقع تااین داریم رو همدیگه الاقل که خوشحالم,دم می گوش
 !کردیم

 :دادم تکون حرفش تائید معنای به رو سرم
 .شدم سبک واقعا باتوئه حق-

 :زدم ولبخند کردم پاک رو اشکام
 .بزنیم حرف واطرافمون خودمون از بیا,وعاشقی عشق خیال بی اصال-

 :خندید مبینا
 !دیوونه-

 :زدم چشمکی
 !چاکرتیم-

 :کردم نگاهش باشرمندگی بعد
 .بخور خواد می دلت هرچی عزیزم,ندادی سفارش هیچی هنوز تو نشدم متوجه بدبود حالم اینقدر من ببخش وای-

 :زد زل چشمام توی وبعد دوخت فنجونم به رو نگاهش مبینا
 !تلخ ی قهوه-

*** 
 :کرد اشاره ماشینش به مبینا,اومدیم بیرون تریا از
 .شرکت تابرسونمت بیا-

 :رفت بهم ای غره وچشم کرد روشن رو ماشین,وسوارشدیم کردم قبول
 تو؟ خوری می رو زهرماری اون چطوری واقعا-
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 :خندیدم
 !واقعا پرسم می ازخودم گاهی خودمم-
 !باره آخرین که ومطمئنمم خوردم می تلخ قهوه بود بارم اولین من-

 :دوختم بیرون به ازشیشه رو نگاهم
 !بخشه لذت برام منم داره دوست رو طعم این رایان چون شاید-

 :ام شونه به کوبید مبینا
 !رفیق سرت به زده پاک-

 :گفتم وروبهش کردم باز رو ـمربند*کــ شرکت به بارسیدن
 .باال بریم بیا-

 :گفت باشیطنت وبعد کرد نگاهم کمی
 !هست؟ بهزادجونم-

 :کردم نگاهش باتعجب
 !چی؟ بهزاد-

 :گفت عشوه وبا کرد خمار رو چشمهاش
 !بهزادجووون-

 :خندیدم
 .بدتری خودت دخترتوکه,سرت به زده گه می من به وقت اون-

 :دادم وادامه شدم پیاده سپس
 !توبدبختی ندازی می رو خودت داری دوباره که بیابریم-

 :بهم تابرسه دوید,فشرد رو ریموت وکلید شد پیاده
 .نگیرش جدی پرسیدم شوخی روی از واقعا نه-
 .اُکی-

 .کرد لمس رو وکلید پرسید رو طبقه شماره ازم مبینا سوارشدن از وپس رفتیم آسانسور سمت به,شدیم وارد
 :کشیدم رو وبازوش رفتم اتاقم سمت به,داشت زیرنظر رو اطراف نامحسوسی باکنجکاوی مبینا شرکت به باورود

 !تو فضولی چقدر-
 :زد بشکنی که شدیم وارد باهم

 !ها کنی کارمی جایی عجب,خرشانسی دخترتوخیلی-
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 رفت می سمتش به که ودرحالی افتاد ورایان من اتاق مابین شیشه به نگاهش که نشستم میزم پشت باخستگی
 :گفت زده حیرت

 !اینجارونگاه...وااو-
 :کرد لمس رو شیشه

 !پس زیرنظردارید رو همدیگه هرروز-
 :صندلیم به دادم تکیه حوصله بی
 !کردی ذوق همه تواین که نیست خاصی چیز,زده کنارش کی دونم نمی بود کشیده قبال پرده این-

 :ریزکرد رو وچشمهاش سمتم به برگشت
 !کنار؟ بوده زده رو این کی وقت اون-

 :باالانداختم رو هام شونه
 !دونم نمی-

 :اومد جلو
 باشه؟ نکرده رو کار این رایان که معلوم آخه؟ازکجا خُلی دخترتومگه-

 :زدم پوزخندی
 زنی؟ می حرف محاالت از-

 :کرد رونگاه شیشه مجدد مبینا
 !توروببینه هرلحظه خواسته می چون بوده رایان کار این گم می من-

 !واهلل کرد می شک جفتمون عقل به حتما مبینا رفتارای بااین وگرنه نبود تواتاقش رایان که خداروشکر
 :ازجابلندشدم

 ؟!کرده اون که بفهمی خوای می چطور حاال,کرده رایان رو کار این که هم محال برفرض خب-
 :کرد نگاهم ومتفکر زد پهلوهاش به رو دستاش مبینا

 !نه؟ مگه اس مداربسته دوربین به مجهز اینجا-
 :کردم گرد رو چشمام

 !تو؟ توسرته فکری چه-
 :کرد ریز رو چشماش بابدجنسی مبینا

 !فکربکر یه-
 :باال آوردم رو دستام
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 !بذارم محاله نکن رو فکرش درصدم یک اصال-
 :گفت کجی وبادهن اومد سمتم به مبینا

 !یانه مهمی رایان برای بفهمیم تونیم می جوری این دیوانه-
 :برگردوندم رو سرم باتخسی

 .شم می اخراج توازکارمم فکر بااین دونم می که من,بفهمم خوام نمی نه-
 :روگرفت بازوم مبینا

 یانه؟ کنی می همکاری بگو توفقط,بلدم رو کارم من-
 :گفتم که شد چی دونم ونمی دوختم چشماش به رو نگاهم

 !قبوله-
 :گفت وباخوشحالی زد بشکنی مبینا

 !همینه آفرین-
 :کرد اشاره مبل وبه نشست من میزجای پشت صندلی روی سپس

 !بهت بگم رو نقشه تا بشین-
 :جلو به شد خم که ونشستم کشیدم پوفی

 نه؟ مگه شه می خالی شرکت مسلماً ناهار برای رفتن همه وقتی-
 :دادم تکون رو سرم

 !تمیزکاری برای یان می که خدمه چندتا جز به البته آره-
 :کرد اخم مبینا

 .سرکرد به دست جوری یه رو اونا شه می نه ولی...بد چه-
 :وگفت کرد مکثی بعد
 رم می ومن کشی می توکشیک زیرنظره ها دوربین ازاونجا که اتاقی سروقت ریم می رفتن ناهار واسه همه وقتی-

 !ها رایانه سراغ
 :کردم نگاهش باترس

 !تصمیم این به ندارم خوبی حس اصال من مبینا شو خیال بی خدایی-
 !ترسویی ازبس-

 :کردم نگاهش بادلخوری
 !بدم ازدست رو کارم خوام نمی فقط خیر نه-
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 :کرد کجی دهن مبینا
 !بدم ازدست رو رایان ی هرروزه دیدن خوام نمی بگو-

 :سمتم گرفت رو انگشتش که خندیدم
 !حله؟...بزنی زیرش تونی ونمی کردی توقبول-
 !دختر این ازدست سپردم خدا به رو وخودم گفتم ای"باشه" ناچار به

*** 
 هم ومبینا بوداصال برنگشته هم رایان که بدتراین بدم روانجام کاری تونستم نمی اضطراب ازشدت ناهار تاموقع

 توگوشیش که هایی جک من برای هم هرازگاهی,بود گرم باگوشیش وسرش مبل روی بود درازکشیده مدت تمام
 خوند می وبازم رفت نمی رو از ولی بهش نبود حواسم اصال من که زد می بلندقهقهه خوندوخودش روبلندمی بود

 !خندید می فقط وخودش
 :پرسید بااشاره من روبه انداخت می سرش روی رو شالش که ودرحالی پرید ازجاش ترقه مثل شد زده اتاق در وقتی

 !کیه؟-
 :کردم روصاف وگلوم باالانداختم رو هام شونه

 !بفرمایید-
 مهرسا سپس,گفتن آمد وخوش کردن استقبال ازش باگرمی مبینا وبادیدن داخل اومدن وچکاوک دربازشدومهرسا

 :شد خیره بهم
 ناهار؟ واسه پایین بریم عزیزم-

 : کردم تظاهری ای خنده ومن زد بهم چشمکی مبینا
 نمی نیست وراحت کشه می خجالت یکمی مبیناجان راستش یایم می دیگه یکم بریدماهم شماها مهرساجان اووم-

 !اس غریبه کنه حس خوام
 :ولبخندزد انداخت مبینا به نگاهی مهرسا

 !تون بااجازه مابریم هرجورراحتیدپس,ام متوجه بله اوه-
 :ازجابلندشدم

 .جونتون نوش مرسی-
 :شد نزدیک میزم به مبینا که بیرون کردم فوت محکم رو ونفسم افتادم صندلی روی ازرفتنشون پس

 بریم؟...خب-
 :کردم نگاهش
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 !بشی؟ ای پیچیده سیستم همچین وارد بلدی تومطمئنی-
 :کرد نگاهم باغرورخاصش مبینا

 !صددرصد-
 کردم کمک طلب ازخدا,رفتم ودنبالش بلندشدم ازجا هم همین واسه واقعا بود نمونده ای وبهونه اعتراض راه دیگه

 :پرسید کنان پچ پچ ومبینا شدیم خارج وبعدمن مبینا اول,بازکردم رو ودراتاق
 طرفه؟ کدوم-
 :کردم اشاره سالن انتهای به
 .اتاق آخرین-

 کسی کردم می وخداخدا بودم کرده اطرافم رومعطوف حواسم تمام ومن رفتیم می تندراه,افتاد راه جلوتر
 :تندگفتم اتاق به رسیدیم وقتی,مارونبینه

 !مبینا وای-
 :بهم چسبید باترس مبینا

 عشقی شکست ببینم تونم نمی کنه تواخراج جای رو من بگو توروخدا کردم غلط یاخدا!اومده؟رایان؟ هان؟کی-
 !بخوری
 :گرفتم رو بازوش باتعجب

 دختر؟ گی می وپرت چرت چراداری-
 :باالداد رو ابروهاش مبینا

 ماروندیده؟ کسی یعنی-
 !نه-

 :گرفت ازبازوم نیشگونی وباحرص سمتم برگشت
 !احمق مکن تهی قالب ازترس بود ؟نزدیک کنی می صدام جوری این که مریضی پس-

 :زدم ای قهقهه
 .باحالی خیلی وای-

 :بودبعدگفت گرفته اش خنده خودشم
 داشتی؟ کارم چی حاال خب-

 :کردم گرد رو چشمهام!بره بودیادم نزدیک وای
 !بدم؟ جواب چی ببینن وقتی وقت شه؟اون می گرفته فیلم ازمون داره االنم که نبود حواست-
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 :کرد مبینانگاهم
 !ها میگی راست-

 :زد برق وچشماش لبش روی مالید رو بعدانگشتش
 !رو امروز ازفیلم قسمت این کنم پاک باید...فهمیدم-

 :کردم نگاهش باحیرت
 !شه؟ می واقعا-

 :گفت باخوشحالی
 .بیابریم نکن معطل حاالهم معلومه-

 :گفتم کشیدکه کردوسرکی باز رو دراتاق آروم سپس
 !کن عجله,دختر میدی لفتش چقدر-

 :واردشد
 .دارم استرس نکن هولم باشه باشه-

 :رفتم بهش ای غره چشم
 کارکنم؟ چی من خب-

 :داد تکون تندتند رو دستش
 خب؟ بشیم قایم تا تندخبربده اومد کسی اگر کن رونگاه بیرون وایسا دراتاق کنار جا توهمین-

 :باالانداخت رو هاش شونه که کردم نگاهش باتعجب
 !باالست هیجانش دیگه-

 !فضول ی دختره این ازدست زدم رو کارم قید واقعا االن ازهمین هاومن سیستم سمت رفت واو کردم روجمع لبام
 .نبود کس هیچ خداروشکر ولی کردم می ونگاهی بردم می بیرون هرازگاهی رو سرم

 تورایانه سرش چنان هم مبینا ولی شدم می نگران کم کم داشتم وواقعا بودیم اتاق توی که بود ساعت ربع حدوداً
 :گفتم باخشم بودکه ها
 !اینجاییم؟ چقدروقته دونی تو؟می کنی می گذاری سرمایه بورس توسازمان داری مگه-
 .بود شده خشک جوری این که بود دیده چی دونم نمی واقعا,ها سیستم صفحه به ونگاهش بود هنگ مبینا اما

 :کشیدم فریاد وتقریبا سردشد تنم تموم پا صدای باشنیدن
 !یان می دارن دختریاال-
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 ولی بود حرکاتش قاطی خشم هم یکم وانگاری داد می فشار رو کلیدها وتندتند بلندشد تندازجاش حرفم بااین مبینا
 :زد پوزخند اومد می سمتم به که ودرحالی داد انجام بادقت

 !کنار کشیده رورایان پرده,بود درست حدسم-
 :کردم نگاهش باحیرت

 تومطمئنی؟-
 :ایستاد کنارم

 !کن نگاه بروخودت-
 ناهاربود موقع انگاری...کردم نگاه شد می پخش که فیلمی وبه سیستم پشت نشستم,کردیم عوض رو تندجاهامون

 ودرآخرپرده من اتاق سمت به راست ویک شد خارج ازاتاقش ورایان بود ای ازهرجنبنده خالی شرکت چون
 وازاتاق انداخت کوتاه نگاهی خالیم جای به,میزمن سمت روکرد و کنار روزد پرده وبعدآروم کرد مکث کمی,رفت
 !شد خارج
 !انگیز وهیجان بود جالب واقعا,بودم مونده سرجام مات

 :نشست لبام روی ولبخندعمیقی جابلندشدم از
 !شد عالی-
 :گفت که رفتم مبینا سمت به
 دیدی؟-

 :گفت که دادم تکون رو سرم
 بریم؟ پس-
 .بریم-

 اصطالح به بالبخندی ومن برخوردکردیم ها خدمه به راه بین که رفتیم من اتاق سمت وتندبه شدیم خارج ازاتاق
 .شدیم اتاق ووارد مالیدم شیره رو سرشون
 !فکر وتوی بود درهم هاش مبینااخم

 که بشم ومطمئن بفهمم من تا داد کارروانجام این که ازمبینا بودم ممنون وواقعا بودم شده سرحال کامال ولی من
 !وبس قلبیشه حس این دادن بروز مانع وسط این غرورش تنها که دونم می االن آره...داره حس بهم رایان
 :گرفتم دستام بین رو وسرم افتادم مبل روی

 !دیگه مُردم می استرس از داشتم-
 :کردم صداش باتعجب,زد نمی وحرفی بود ایستاده پنجره جلوی مبینا
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 !مبینا؟-
 :سمتم به کرد رو روش باشه خوداومده انگاربه

 جانم؟-
 شده؟ چیزی-

 :زد حالی لبخندبی
 !عزیزم نه-

 :گفتم بادلخوری
 !ها نکنیم پنهون دیگه ازهم رو چیزی که بود قرارشده-

 :مبل پشتی دادبه روتکیه وسرش نشست کنارم,سمتم واومد کشید مبیناآهی
 !بهش دارم یاحسی قائلم اهمیتی بهزاد برای که کنی حس حرف این باگفتن خوام نمی ولی درسته-

 :بهش زدم زل گیج
 بزنی؟ حرف واضح کنی لطف شه می-
 !بود غیرمنتظره برام یکم که دیدم رو چیزی یه توسیستم-

 بود؟ دیده رایان از چیزی نکنه,ریخت دلم
 !خب؟تندبگو دیدی چی-

 :کرد روباز چشمهاش
 ...!وبهزاد سایه-

 :گشادشد چشمام
 خب؟-
 !رو دیگه هم سیدن*ـو*بــ-

 :بردم جلو رو سرم,شنیده اشتباه گوشام کردم حس
 چی؟-
 !لب رواونم دیگه هم سیدن*ـو*بــ وبهزاد سایه,شنیدی درست-

 :زدم باتنفرپوزخندی
 تا کنه می نزدیک بهزادورایان به داره رو خودش که فهمیدم شرکت این توی اومدم که اول ازروز,احمق ی دختره-

 .گفتن بهم هم دخترا حتی کنه جذب خودش سمت به رو یکیشون
 :صورتش روی کشید رو دستاش مبینا
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 .باشن خوش باهم بذار پس نداره معشوقه رایان مثل بهزادکه نبوده شخص اون رایان که اینه مهم,رفیق خیال بی-
 نزدیک بهزادومبینابهم ترگل عروسی توی شب اون که بودم باوررسیده این به,کرد ناراحت رو من صداش توی غم

 !بودم کرده پیدا یقین کامال دیگه اخیر اتفاقات بااین اما کنم باورش خواست نمی دلم ولی شدن
 :دستش روی گذاشتم رو دستم

 !رورفیق غمت نبینم-
 :کرد بغلم آروم مبینا

 طعم ودرکنارهم کنه اعتراف عشق این به زود خیلی امیدوارم داره حس بهت رایان فهمیدی که خوشحالم-
 !بچشید رو خوشبختی

 !توام مدیون رو فهمیدن این من,عزیزم ممنونم-
 .بود ام ووظیفه تورفیقمی-

 رو سرم ومن کشوند پنجره سمت به رو خودش تند مبینا,گرفتیم فاصله ازهم هردو درخورد به که ای تقه باصدای
 :وگفتم دادم تکونی

 بله؟-
 :ازجابلندشدم...بهزادنمایان دربازشدوقامت

 !بهزادخان نباشی خسته-
 :سمتم اومد باخوشرویی بهزاد

 !شد لغو گذاشتیم صبح که قراری که بگم بهت اومدم مرسی-
 :گفتم باتعجب

 قرار؟ کدوم-
 !بره تونه نمی فعال گفت چرارایان دونم نمی,شمال برید توورایان قراربود که همون-

 تونم نمی بودم گفته من بودکه ینا دلیلش که دونستم می من ولی دونست نمی بهزاد,رولبام نشست لبخندخاصی
 مبنی مبینا حرف درستی به من وحاال دیگه زمان یه برای بود انداخته همین برای اونم دارم رانندگی وکالس بیام

 .داشتم وقبول بردم می پی گیره می رو رایان ابرازعشق جلوی که غروره فقط بود گفته که براین
 :بلندگفت بود شده حضورمبینا متوجه حاال که بهزاد

 !لیانا؟ کیه خانم این-
 رولباش لبخندنشست بعد,کرد هنگ چندلحظه بادیدنش وبهزاد ما سمت به برگردوند رو روش حرف مبینابااین
 :گفت رفت می مبینا سمت به که ودرحالی
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 !مبیناخانم اومدید خوش به به-
 !باهم شدن وصمیمی یادگرفته رو اسمش زودهم جانم؟چه
 :داد جواب بودجدی پوشونده رو صورتش تموم حاال که عمیقی بااخم مبینا که زدم لبخندی

 !دارید لطف مرسی-
 :انداخت من به نگاهی بهزادباتعجب

 !شده؟ چیزی-
 :انداختم باال رو هام شونه

 .بپرسید ازخودش خبرم بی من واهلل-
 که شد می مربوط چه من به اصال باشم داشته حضوری ها رابطه تواین خواست نمی دلم,کردم ترک رو اتاق سپس

 !برسن کجا به باهم خوان می وبهزاد مبینا که یااین گذره می چی بهزادوسایه بین
 :وپرسیدم رفتم مهرسا سمت به باخستگی

 ؟!مهرسا گم می-
 جانم؟-
 کرده؟ کنسل فعال رو شمال به رفتن قرار خان چرارایان دونی نمی تو-

 :گفت مقابلش رایانه توی کرد می یادداشت رو چیزهایی یه تندتند که درحالی مهرسا
 بپرسه یاازش کنه دخالت خان رایان توکارای نداره حق کسی خب ولی,بود سوال جای برام خودمم عزیزم نه-

 !نیست مطلع کسی همینم واسه وچرانکردی کاروکردی چرااین
 !آهان-

 دوتا امروز که بودم خوشحال واقعا,گذاشتم روتنها مهرسا وجدی سرسنگین درظاهر ولی خندیدم بلندبلندمی دردلم
 !نیست اشتباه وجای درسته رایان به حسم که این درمورد بودم کرده پیدا خوب سرنخ
 رو سفرش مهمترین برسم رانندگیم های کالس به خواستم می من که خاطراین به رایان,بود همین سرنخم اولین

 روکنارزده ها اتاق مابین پرده من دیدن برای اون که این وبعدی دیگه مدت یه به بود کرده وواگذار بود کرده کنسل
 !مهمه خیلی براش غرورش یعنی واین پنهونی اونم
 خودش بین قرمز خط عشق که کنم عاشقش قدر اون یعنی,بذارم ازغرورش فراتر رو پام که کنم کاری باید من پس

 اون چون گه می چیزی چه غرورش که نیست مهم براش دیگه رایان صورت دراون وبرتربشه کنه رد رو وغرور
 چون بجنگم آوردنش دست به برای وباید دارم دوست رو رایان من درسته...شنوه می رو عشق نجواهای وفقط فقط
 آشکارا توی,کنم درکش که اینه ازمن وانتظارش داره برمی قدم پنهونی رابطه این توی اون که فهمم می حاال
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 تلقین بهم همیشه,بیارن بیرون چنگم از رو اون سایه امثال تا کردم می معطل نباید پس بدم نشونش رو قدمام
 عشقم داشتن برای باید هم االن پس بکشم وسختی کنم وتالش بجنگم باید خوام می که چیزایی واسه کردن
 !بذارم جونمم حتی
 راجع پیش چندوقت مادربزرگ که ای زودجمله بذارم؟چه روهم جونم عشقم خواستن برای باید گفتم االن من!چی؟

 ازجونمم که ورایانی بودم من این حاال,یافت تحقق تمسخرگرفتم به رو اش گفته دردل ومن گفت لطیفه به فیلم به
 که یاد می خوشش ازیکی آدم گاهی داره هم واقعا دارم تجربه من گه می مادربزرگ وقتی پس بود تر مهم واسم

 !نفر یک جزهمون نیست مهم واسش چیزی وهیچ اس اراده بی کامال درمقابلش
 امروز,بدم روانجام ازکارام تایکمی رفتم میزم سمت به خیال بی نبودومنم اتاق توی مبینا,رسوندم اتاقم به رو خودم

 .بندازم نگاهی ها پرونده به ونتونستم بود پرازاتفاقی روز
 دنیای به شد باعث مرکزی تلفن صدای که بودم رایانه داخل سالیانه ومعادالت ارقام از سری یه کردن وارد مشغول
 :تلفن سمت شد کشیده ونگاهم برگردم واقعی

 بله؟-
 !بیاتواتاقم-

 بودم؟ نشده متوجه من که بود برگشته کی اما,بود رایان صدای
 وتندازاتاقم ازجابرخاستم نشست می لبم روی لبخندقشنگی که ودرحالی پرده سمت شد کشیده ناخودآگاه نگاهم
 .شدم اتاقش وارد و کشیدم پایین مکث باکمی رو دستگیره,شدم خارج

 !نباشید خسته-
 !وبااحساس دقیق,کرد نگاهم

 !ویال بیای باید امشب-
 آماده برای هاکه صبح جز به موقع هیچ تااالن چون شنیدم رومی جمله این که بود بار اولین,کردم نگاهش باتعجب

 روی شد خم چون منتظرتوضیحم شد انگارمتوجه واوهم بودم نرفته دیگه رفتم می ویالش به اش صبحونه کردن
 :میز
 !حضورت به نیازدارم,بکشم خودم هارو طراحی از چندتا باید امشب-

 اگرشده حتی کردم می درگیرخودم رو وبایدرایان شدم می ام نقشه وارد کم کم باید,لبام روی نشست لبخندمحوی
 !گزاف بهایی به
 !چند؟ بگیدساعت فقط,یام می-

 :پرسید باالانداخت رو ابروش تک که وبعدازاین نکنم قبول که انتظارداشت حتما,بود کرده تعجب کمی رایان
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 داری؟ رانندگی چندتاچندکالس ازساعت-
 :گفتم همین بودواسه رفته انگاریادم ولی فکرکردم کمی

 .شب نه تا هفت حدوداً اما دونم نمی-
 :صندلیش به داد تکیه رایان

 بعدبیای؟ به نه تونی می-
 :کردم روخم سرم کمی

 !رئیس؟ زد حرف شما حرف روی شه می مگه-
 !رایان جذب...بود همین منم هدف,شد خیره حرکاتم به خاصی بانگاه رایان

 :زدم روش به لبخندی شدم می خارج ازاتاق که درحالی
 !خوش روزتون,برسم کارام به برم دیگه من پس-

 :ام شونه به زد کسی که وریزریزخندیدم بستم آروم رو دراتاق
 !بخندی روآب-

 :سمتش برگشتم یهوییش اومدن از باحرص
 !تویهو؟ زد کجاغیبت,کوفت-

 :زد چشمکی شد می اتاقم وارد که درحالی
 !بهزادجون پیش بودم رفته-

 .بشه تابسته دادم روهل ودر شدم وارد سرش پشت
 نه؟ بزنی رو پسره این مخ خوای می راستی راستی انگاری-

 :خندید بابدجنسی,من صندلی روی کرد ول رو خودش مبینا
 نه؟ مگه خوبیه کیس-
 داد می سرتکون که ودرحالی افتاد رایان اتاق به شیشه از نگاهش که زدم لبخندی پرواش بی حرکات این به

 :گفت من روبه بعد,شد احوالپرسی مشغول
 !پلکاش رو بزنی هزارباربوسه خواد می دلت داره چشمهایی عجب المصب-

 :زد قهقهه که کردم نگاهش باتعجب
 !بدزدمش ازت خوامم نمی هیزنیستم نترس-

 :کردم روکج دهنم
 !؟ باحالی گفته بهت احمقی کدوم-
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 :گفت باخنده مبینا
 !تو-

 :زد چشمکی,گرفت هوا تو که طرفش کردم روپرت دستم خودکارتوی باحرص
 خواد می ابروئه باالچشمت بگم کلمه تایه بشه فردااگرزنمم پس وحشیه دختر این گه می چیه؟پسره کارا این-

 !ها دستمون رو مونی می وقت اون گیرمش نمی نه نه جونم به بیفته باقابلمه
 :سرازیرشدوگفتم ازچشمام اشک ازخنده

 !مبینا داری رو خیلی که واقعا-
 :اورد بیرون رو زبونش

 !دیگه مااینیم-
*** 

 منم دعوتن اینا سهیل خونه که گفت وخودش مجتمع رسوندم اون بعداز,موند پیشم مبینا کاری ساعت تاپایان
 .شدم مجتمع ووارد تشکرکردم

 وصورتم دست شستن از وپس روپوشیدم راحتیم لباسای تندتند آپارتمان به باورود,بخوابم ای ذره حتی نداشتم وقت
 اشتهام بیشتر رودیدم گاز روی غذای ووقتی بودم گرسنه حسابی بودم ناهارنخورده ظهر چون,شدم آشپزخونه وارد

 !الزانیا...شد تحریک
 :اومد سمتم به وبادیدنم شد خارج ازاتاق اش کرده پف باچشمای لطیفه که شدم خوردن ومشغول چیدم میزرو بالذت

 .نباشی خسته سالم-
 :سیدم*ـو*بــ رو اش گونه,ایستاد کنارم

 !نه؟ دیگه کارتوئه وخوب خوشمزه غذای این,خوشکله خانم سالم-
 :خندید لطیفه

 فکرکردی؟ چی پس بله-
 !ها شی می خوب کدبانوی یه خودت واسه داری دیگه آفرین-

 :نشست روبروم
 !بله آشپزی کتاب لطف به-

 :خندیدم
 انداختی؟ زحمت توی رو چراخودت دادی می سفارش ازبیرون خب-
 !دیگه بدم انجام ومفید کارخوب یه کارم بی که حاال گفتم بودم کرده ـوس*هـ بدجور راستش-
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 !طال دستت-
 :گفتم که لبخندزد بامحبت لطیفه

 .رانندگی کالس برم بازحاضرشم ازناهارباید بعد,بخارونم رو سرم ندارم وقت اصال امروز-
 :گفت باذوق لطیفه

 کردی؟ نام ثبت مگه-
 :گفتم ودرادامه دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 .درنمونی پشت تا ببر باخودت رو کلید حتما رفتی جایی اگرهم باش خودت مواظب توام-
 .مرسی چشم-
 بری؟ هم جایی قراره حاال-

 :وخورد ریخت آبی لیوان لطیفه
 !سینما بریم پانیذ با قراره بله-

 :شد درهم صورتم
 کیه؟ پانیذ-
 محله همون توی من فهمید وقتی امروز وخوبیه دخترآروم نباش نگران شونِ خونه ما مجتمع نزدیک همکالسیم-

 باهرآدمی ذاره نمی گیره سخت خیلی مامانش وگرنه ریخت دوستی طرح باهام هستن اونا که کنم می زندگی ای
 .دارم اعتماد بهش منم که همینه برای کنه واومد رفت یا بزنه حرف
 :شد راحت خیالم کمی

 !کن سرافرازم پس روکرده سفارشت بهم چقدر مادربزرگ که دونی می,ها باشی مواظب پس باشه-
 .چشم-
 .عزیزم ممنونم-

 :بلندشد زودترازمن ناهارلطیفه بعدازخوردن
 .برسی خودت به یکم بری بهتره شورم می هم وظرفارو کنم می میزروجمع خودم من,ای توخسته-

 :کردم نگاهش باعشق
 !خواهری دارم دوستت خیلی-
 !برم قربونت-

*** 
 .همیشگیم وعطر غلیظ آرایش,زدم سبز تیپ
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 :زدم داد,بود منتظرم آژانس
 !بیرون رفتی وقتی نره یادت کلید لطیفه رفتم من-
 .مونه می یادم برو باشه-

 ونفس بشه افزون ام سرحالی شد باعث وزید می که وبادی هوا خنکی,بیرون زدم ازمجتمع ودرآخر ازآپارتمان
 .بکشم عمیقی

 .دادم آدرس راه بین کردومن زودحرکت که وسوارشدم رفتم آژانس سمت به
 رو وخانمی برم قرارشد بعدازاون کردن سوال ازم کمی,شدم ووارد کردم پرداخت رو پول رانندگی مکان به بارسیدن

 تندوبدون همینم وبرای بودم شده کالفه مقدماتی کارای ازاین,کنم انتخاب رو بده یاد رانندگی بهم خوام می که
 .کردم راحت رو وخودم گفتم رو اسم یه مکث
 .بیاد(رانندگی آموزش مسئول) شمس خانم تا نشستم نظر مورد ماشین توی

 لرزید تنم...بود وخاص گیرا چقدر نگاهش زدم حرف باهاش جوری اون وقتی,صبح اتفاقات پرکشیدسمت ذهنم
 !لبام رو نشست ولبخندخاصی

 هرچند بگذرم ازش وحاضرنبودم داشتم دوست وجودم باتموم رو حس این من ولی بود اشتباه شاید,داشتم دوستش
 !باشه غیرممکن شاید که

 مرحله این توی بتونم زودتر هرچه تا حرفاش به سپردم رو وخودم زدم لبخندی ماشین داخل شمس خانم بانشستن
 ...!بشم موفق هم
 سرم وتوی خودم پیش رو شمس خانم حرفای مدام کردم سعی,شدم وپیاده کردم تشکر رانندگی ساعت ازاتمام پس

 :گفتم ایستاد ووقتی بلندکردم رنگ زرد تاکسی برای رو دستم حال ودرهمون جابیفته خوب ذهنم توی تا کنم تکرار
 !دربست-

 !داشتن دوست بود سخت چقدر واقعا بودم دلتنگش...ببینمش,ویالش به برسم زودتر هرچه خواست می دلم
 حس از پربشم ومن بگیره رو دستم بزنیم قدم راه این توی باهم االن خواست می دلم,خیابون به دوختم رو نگاهم
 !وداشتن خواستن وحس امنیت

 رحم بی دنیای این وتوی گاهمه تکیه که دارم مردی وافتخارکنم بردارم گام درکنارش باغرور بتونم خواست می دلم
 !نیستم تنها

 بهش بتونم تا واستوار باجذبه,باشه محکم بشه همسرم قراره که ام آینده مرد کاش ای گفتم می باخودم همیشه
 !کوه مثل پشتمه همسرم چون کنه نگاه چپ حتی بهم نداره جرئت کس هیچ که بدونم,کنم تکیه

 !کردم می حس خوبی به رو این,باالوباالتررفت قلبم تپش,ایستاد ماشین
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 رو چیز وهمه نکنم جایی نابه حرکت تا باشم مسلط خودم به کردم سعی ولی شدم دستم لرزش ومتوجه دادم رو پول
 !خراب

 .داشتم دلهره کمی ومن بود رفته فرو سکوت توی ویال,شدم وارد
 !خان رایان-

 :رسید گوش به سرم پشت از صداش که زدم صدا هم دیگه چندبار
 !دیرکردی-

 .داشتم تاخیر ساعت ونیم دوختم پاندولی ساعت به رو نگاهم,نشست صورتم روی محوی اخم
 !متاسفم-
 !شدی پشیمون فکرکردم-
 ازچی؟-
 !من پیش اومدن-

 :زد می موج توش خاصی برق که افتاد چشمهاش به ونگاهم سمتش برگشتم آروم,بدنم داخل نشست لرزخفیفی
 بشم؟ پشیمون چراباید-

 :اومد جلو کمی
 !پیشمی تنها اونم کاری ساعت از خارج اوله دفعه چون شاید خب-

 رو تندخودش داشت وسعی بود زده لبخند که کردم نگاهش باذوق,باالرفت کمی لبش ی گوشه که زدم لبخندی
 :کنه جمع

 !نشدم بینید می که حاال-
 :اومد جلوتر بازم

 !نگفتم؟..."شما" نه "تو"بگو گفتم-
 :هام روشقیقه کشیدم رو انگشتم

 !تو بگم کنم می سعی,گفتی بله-
 چشمام گذروندوتوی نظر از رو هیکلم کل نگاهش که کردم قفل درهم رو دستام,بود ایستاده قدمیم یه توی حاال

 !تنم لرزش...ایستاد
 ؟!لیانا-

 !خیلیه نکنم غش امشب,من خدای
 !بله؟-



 

 

322 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 !جایی این که خوشحالم-
 بود؟ رایان این,کردم نگاهش باحیرت

 چرا؟-
 :کرد اخم کمی

 چرا؟ چی-
 !اینجام؟ من که خوشحالی چرا-

 :کردم نگاهش منتظر,رفت باال ابروهاش
 !باشه؟ داشته خاصی دلیل حتما باید مگه-
 !حسم به زد می گند بشم امیدوار کمی اومدم می هرموقع لعنتی اَه

 :زدم پوزخندی
 .ندارم فرصت زیاد من سرکارمون بریم بهتره,ابداً نه-

 روی درکنارش ومنم نشست میز پشت,شدیم کارش اتاق وارد وباهم رفتم دنبالش منم,افتاد راه وبه داد تکون سری
 !دیگه صندلی یه

 :جلوم کرد پرت وتقریبا کرد نگاهم,آورد بیرون ازکشو چندکاغذ
 !کن توشروع,بکشیم ها برگه این توی باید-

 :بهش زدم زل باتعجب
 .نیستم بلد طراحی که من من؟اما-

 :انداخت باال رو هاش شونه بیخیال
 شاخیه؟ چیزخیلی مگه گیری یادمی خب-

 :واومدسمتم برخاست ازجاش
 !بشینیم بیااونجا-

 هم طراحی برای نیاز مورد لوازم وتموم جلومون میزروکشید,نشستیم نفره سه مبل یه روی ودرکنارهم رفتم دنبالش
 :سمتم گرفت ومدادرو میز روی چید

 !بیا-
 :گذاشت جلوم رو کاغذ که گرفتم بااسترس رو مداد

 قشنگ بتونی اینکه وهم نلرزه دستت هم تا کنی تمرکز وکامال باشی نداشته واهمه,نترسی باید ازهرچیز اول-
 !بکشی
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 :گفت که کرد حس انگار بودم کرده پیدا رو الزم آمادگی وحاال ترشدم آروم کردم حس واقعا ها جمله بااین
 .بده تکون رو کاغذومداد روی بذار رو دستت خب-

 بودم کنارش طراحی موقع همیشه چون رو رایان دست حرکات یادبیارم به کردم سعی,روکاغذ گذاشتم رو دستم
 !کردنش طراحی بودحتی خاص رایان واقعا ولی داد انجام باید رو کارایی چه بودم یادگرفته تقریبا

 !کنی؟ فکرمی چی به-
 :انداختم رو مداد شدوباحرص خیره مقابلم ی شده خطی خط کاغذ روی نگاهم,کردم محوی اخم

 !خان رایان تونم نمی واقعا من-
 :سمتم گرفت باز رو کردومداد عوض رو کاغذ خونسرد رایان

 !دستوره یه این,بتونی باید-
 :کشیدم پوفی جدیه کامال دیدم ووقتی کردم نگاهش رفته باال باابروهایی

 !حتی کنم شروع باید کجا از دونم نمی من جوری این,بدم ادامه تامن بندازید راه رو اولش الاقل خب-
 .کرد وشروع کشید خودش جلوی رو کاغذ,دستش توی گرفت رو مداد وبعد کرد نگاهم کمی

 بهترین که الحق,کاغذ قلب به زد می طرح تمام وبالوندی داد می رقص رو مداد انگار کاغذ روی دستش نرم حرکت
 !شهربود طراح

 :سمتم گرفت رو مداد وبعد زد طرح رو لباس ی نیمه راحتی به
 !راحته چقدر دیدی-

 :زدم پوزخندی
 !بله تو برای-

 :باال داد رو ابروش تک
 !انگار تونستی باالخره آفرین!تو؟-

 :گزیدم رو لبم
 .تری راحت جوری این گفتی خودت,شرمنده-
 ...!اما هستم سرحرفم وهنوزم آره-

 :داد ادامه,کردم نگاهش
 !لیانا کنی خطاب"تو" رو من تا روداری اجازه این که تویی فقط-

 :رسید گوشم به بازصداش که شد بسته لحظاتی هام چشم,توبدنم لرزنشست
 !بکش-
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 مغازه توی های طرح کردم وسعی کردم کاغذ معطوف رو حواسم تموم,انگشتام بین گرفتم رو ومداد گشودم چشم
 !بکشم اونا وطبق یادبیارم به رو هاست مانکن تن که ها

 طرح وبه مبل پشتی به بود داده تکیه خونسرد هم رایان,کردم وپاک کشیدم هزاربار از بیش,بود سختی کارخیلی
 می دستپاچه هی کرد می نگاهم مدام اگر بودچون کرده راحتم واقعا کارش این,کرد می نگاه شرکت گذشته های
 .شدم

 :سمتش وگرفتم بودم کرده ذوق ها بچه مثل,کردم طراحی رو لباس دامن کندن جون باهزار باالخره
 !چطوره؟-

 !کاغذ به وبعد کرد نگاه چشمهام به اول,برگردوندسمتم آروم رو نگاهش رایان
 :بلندشد صداش که شدم می ناامید داشتم دیگه,بود شده طوالنی مکثش

 !کشیدی خوب...بار اولین برای-
 می که االن کردم می حس رو بودواین جالبی ولی کارسخت طراحی واقعا,نشست وجودم توی ناپذیر وصف شوقی

 .کشیدم
 پاک کامل رو کشیدم من که چیزی کردم می خیال,شد طرح کردن کامل کشیدوتندتندمشغول جلو رو خودش رایان

 .داد وادامه نزد بهش دست اصال اما کنه می
 بودوحالت شده محو رایان طرح دربین بودم زده من که هم وطرحی شد می جالب داشت,کردم می نگاه باخوشحالی

 .بود کرده پیدا قشنگی
 :جلوم گذاشت بارضایت رایان,شد تموم طرح اولین

 خوبه؟-
 !نظرپرسید؟ ازم

 :لبخندزدم
 .خیلی آره-
 .کنم رنگ رو این تامن,بزن رو بعدی توطرح خب-
 .باشه-

 وطرح کردم پاک بار چندین هم باز ولی بود تندترشده کمی ودستمم بودم واردترشده انگار بار این,شدم تندمشغول
 .زدم

 :گفت رایان که کشیدیم طرح حرف وبی وقفه بی یکساعتی
 !دیگه کافیه-
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 :نشستم عقب کمی باخستگی
 !ها سخته واقعا-
 !هرلحظه باال ره می استعدادت جوری این باشی داشته عالقه بهش باید فقط,نه-
 .آهان-
 .توسالن بریم خب-

 پیشش برگشتم قهوه وبادوفنجون رفتم آشپزخونه به منم نشست مبل روی سالن توی,اومدیم وبیرون ازجابرخاستیم
 :وگفتم

 شدکالً؟ طرح چندتا-
 !تا بیست-
 بکشی؟ باید دیگه-
 .باشه رقم همین باید کال دیگه نه-
 .خوبه-

 .انداختم ساعتم به ونگاهی خوردم رو ام قهوه
 :ازجابلندشدم

 .رم می دیگه من ات بااجازه-
 :ایستاد

 !زودی؟ این کجابه-
 :خندیدم

 دیدی؟ رو زود؟ساعت-
 :رفتم در سمت به که باالانداخت شونه بیخیال

 !اومدی که ممنون-
 :گفتم لبم روی بود بسته نقش که وبالبخندی بازکردم رو در
 .بود ام وظیفه کنم می خواهش-

 :سمتش برگشتم سپس
 !بخیر شب-
 !بخیرلیانا شب-

 !ومالیم آروم,زدم زل هاش توچشم
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 آژانس سمت به قوی آرامشی حس با ومن شد پنهون دیدم از کامال بعد دقایقی,گرفتم فاصله ازش آروم سپس
 !رفتم
*** 
 :کردم نگاهش باتعجب,بود مبیناکنارم کردم باز که رو هام چشم

 دختر؟ کنی کارمی چی جا این صبح وقت این-
 !که بدم ادامه تورو راه منم شه نمی دلیل توتنبلی-

 :گفتم باحرص
 !وخیابون توخونه کنم نمی ولگردی رم سرکارمی که تنبلم؟من من-

 :وکشیدشون رفت ها پرده سمت وبه برخاست ازجا خیالی بابی مبینا
 .میفتم رایان کار یاد بینم می پرده هرموقع-

 :خندیدم
 !باورنکردنیه واسم هنوزم-
 :گفت که برخاستم جام از
 !دیدی خودت باچشمای که خوبه ولی-

 :شدم سرویس ووارد خارج ازاتاق
 !توچطور؟-

 :نشست صورتش روی محوی واخم داد تکیه چارچوب به مبینا
 مورد؟ درچه-
 !بهزادوسایه ی بوسه-

 :پوزخندزد
 .نیست مهم برام-
 !ها گه می دیگه چیز یه چشمهات اما-
 !نه دیگه کردن بدبختم دادم گوش حرفشون وبه گفتن رو چیزی یه بار یک چشمهام-

 :گرفتم دستام بین رو ودستش رفتم سمتش به,سوخت دلم
 !که بخوری بازم خوردی شکست بار یک چون که شه نمی دلیل,مونه بدنمی هم همیشه دنیا-
 !لیانا متنفرم عشق از-
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 هم ساده حرف چندکلمه بایه که دختر این بود کشیده سختی چقدر,شدم خیره دراشکش غرق چشمای به باناراحتی
 .اومد می بیرون اشکش

 !میز شتپ فکربودنشست توی ومبینا شدم میزصبحونه کردن حاضر مشغول من,شدیم آشپزخونه وارد باهم
 :وگفتم افتادم بارایان دیشبم قرار یاد به
 شه؟ می باورت کردم طراحی دیشب-

 :گفت ـمرنگی*بالبخندکــ مبینا
 داد؟ یاد بهت جدی؟رایان-
 پای به که من خب اما نیست هم ها سختی اون به دیدم کردم تالش,تونی می گفت تونم نمی گفتم هی آره-

 .معمولی درحد رسم نمی وقت هیچ رایان
 .نگیر کم دست رو خودت وقت هیچ-

 :گفتم که برداشت رو یکیش مبینا,جلوش گذاشتم رو ها قهوه وفنجون نشستم میزروبروش پشت
 جایی؟ این چرا نگفتی آخرش حاال-
 چندمه؟ امروز-

 :کردم جمع رو لبام
 !ماه اردیبهشت ودوم بیست-

 :زد چشمکی مبینا
 !روزیه؟ وچه اس جمعه فردا پس-

 :نیومد ذهنم به چیزی ولی فکرکردم کمی
 !دونم نمی-

 :گفت باحرص مبینا
 نمیاد؟ یادت تولدخودتم روز یعنی,که واقعا-

 این که داشتم ومشکالت گرفتاری اینقدر معجزه این از قبل من معلومه بود؟خب تولدم واقعا,خوردم ای یکه
 !بود آورده یادم وبه بود یادش دوستم بهترین االن ولی موند نمی یادم اصال کوچیک چیزهای

 !تولدمه آره-
 :کوبید بهم رو دستاش باشوق مبینا

 !خاص جشن یه اونم,بگیریم جشن باید-
 :گفتم حال بی
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 !هاس بچه واسه تولد جشن شه می ودوسالم بیست دیگه من,دختر خیال بی-
 مامانم تونبود بندازم راه کوچیک پارتی یه گرفتم تصمیم من ازمغزت بیرون کن پرت رو پوسیده افکار این,بیخود-

 !وسیماخانم
 :زد قهقهه که کردم نگاهش باحیرت

 !وبهزاد رایان...خصوصا شرکت اعضای باحضور تازه-
 :زد چشمک رفت می سالن در سمت به که ودرحالی جابلندشد از مبینا,بیرون زد ازحدقه دیگه چشمهام

 !من بسپاربه چیزهارو بقیه حاضرکن رو خودت توفقط-
 سمت ودویدم اومدم خودم به پاندولی ساعت های عقربه صدای باشنیدن که بودم هنگ هنوز,ناپدیدشد دیدم از وبعد
 :اتاقم

 !شه می دیرم داره وای-
*** 
 بود درمسافرت یلداخانم همراه به همچنان مادربزرگ,گذشت می وزندگی بود برگشته عادی روال به چیز همه

 تنهاچیزی,کرد می راضی رو من واین داد تشخیص رو بودنش خوشحال شد می راحتی به زدیم می زنگ وهردفعه
 !عشق این بودوآتش رایان به حسم شد می تر کننده ونگران بدتر قبل روز از هرروز که

 داره دوستم که بقبولونم خودم به که این برای نشونه یه وپیداکردن رفتاراش به کردن فکر بود شده کارم هرثانیه
 !اس دوطرفه وحسم
 !گرم العاده فوق وهوا بود ماه اردیبهشت ودوم بیست,بود گذشته رانندگیم از جلسه چندین

 متصل رو تماس مبینا اسم بادیدن,داشتم برش تند ومن رفت ویبره جیبم توی موبایلم که اومدم بیرون آموزشگاه از
 :کردم

 !رفیق؟ جونم-
 !دیگه بیا یاال رسن می دیگه ساعت نیم تا دختر؟مهمونا تو کجایی-
 .ندارم رو مهمونی این حوصله اصال,ام خسته خیلی-
 !کنی؟ می توناز وقت اون بگیره تولد جشن براشون یکی دارن آرزو همه...دختر تولدت جشن,نه مهمونی-
 !فکرکنم بشینم گوشه یه خوام می فقط,مبینا گرفته دلم-
 نه؟ رایان به اونم فکرکنی-

 :کشید پوفی که ندادم جوابی
 !دچاربشی من سرنوشت به خوام نمی,نگرانتم خیلی-
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 :کشیدم آهی
 !فعال...اونجام دیگه ساعت نیم تا,بیخیال-

 .وسوارشدم کردم بلند تاکسی جلوی رو دستم,زدم وپوزخندی کردم قطع رو گوشی
 وبرف ودود وبادکنک آویز توی بود غرق وخونه بازکردم رو در باکلید,باال رسوندم رو تندخودم مجتمع به بارسیدن

 !شادی
 :وصدازدم برداشتم قدم آروم

 !مبینا-
 :سمتم ودوید اومد بیرون تندازآشپزخونه مبینا

 !زود کنم حاضرت بریم بدو-
 :زد لبخندگرمی وروبهم شد وارد سرمون پشت لطیفه,خوابم اتاق دادتوی هلم سپس

 !آبجی مبارک تولدت-
 .عزیزدلم ممنونم-

 :گفت لطیفه روبه حال ودرهمون کرد می تندتندآرایشم مبینا
 .کنم می آرایشش من تا کن ببندوتزئین رو موهاش بدو-

 زحمت برام واقعا که دونفر این های دست به سپرم رو خودم ومن رفت وسشوار اتومو سمت به حرف بااین لطیفه
 !میادیانه؟ رایان امشب که بودم فکراین توی تماما ومن بگذره خوش بهم تولدم تا بودن کشیده

 مبینا عهده به گذاشتم که لباس انتخاب بود مونده فقط,بودم نشسته تختم روی حاضروآماده چنددقیقه ازگذشت پس
 :وگفت جلوم گرفت رو بود پرازسنگدوزی که خاصی مشکی شب لباس واو
 !این-

 :سمتم گرفت رو عطری شیشه ولطیفه پوشیدم رو مشکیم سانتی پنج پاشنه های کفش
 !محشره بوش-
 !داشت خوبی واقعا بوی بود بالطیفه حق,زدم خودم به

 :زد فریاد هال توی از مبینا
 !رسیدن مهمونا-

 داشتن عهده به رو پذیرایی مسئولیت بود گرفته مبینا که دوکارگری,بگه آمد خوش مهمونا به تا رفت بیرون لطیفه
 .بود راحت مهمونا ازبابت وخیالم

 !جوون دختروپسرهای هم همه البته بود کرده دعوت رو اطرافمون آشناهای تموم تقریبا مبینا
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 :کردم وزمزمه ایستادم اتاقم ی پنجره جلوی,شد پخش فضا توی بلندموزیک صدای
 !بهتراست دل بماند متروکه"

 برسد که هرجایی آدمیزادبه پای
 "!کند می نابودش

 !منتظرتن همه,هال داخل بیای باید آبجی-
 :لبخندزدم لطیفه وروبه برگردوندم روآروم سرم

 !چشم-
 خودم کردم می سعی سختی به بودومن دربرگرفته رو آپارتمان کل مدعوین تشویق صدای,شدیم هال وارد باهم

 زحمت تولدم برای واقعا چون بشه وضایع بره هدر به ولطیفه مبینا زحمت خواستم نمی,بدم وشادجلوه روسرحال
 !بودن کشیده

 دلم که کسی...بود نیومده من قلب اصلی ی مهره هنوز اما,آمدگفتم خوش هم ومن گفتن تبریک بهم مهمونا تموم
 !اوباشه وفقط نباشن مهمونا ی همه خواست می

 ...او فقط
 ازشون دل ازته ومن بودن کرده شلوغ حسابی,رقصیدن ومی بودن وسط ونفیسه وچکاوک مبینا,نشستم مبل روی

 .بودم ممنون
 ولطیفه بود شده شروع موسیقیشون کالسهای بود چندروزی,کردن می صحبت وباهم بود ماجدایستاده کنار لطیفه
 !کنم جبران رو خواهرم کمبودهای بودم شده موفق تاحدودی که بودم خوشحال,رو ها کالس کرد می دنبال باذوق
 !بدنم توی انداخت رعشه آپارتمان زنگ صدای
 !آرامش به کرد دعوتم چشماش بابستن کردواو تالقی مبینا بانگاه نگاهم

 !شد؟ می مگه ولی
 کشیده نگاهم ومن شدن وارد باهم شناختم نمی که دختردیگه وماهیارویه ورایان بهزادوسایه,کرد باز رو در لطیفه

 این یعنی...من خدای!رایان ی مردونه دست توی بود قفل اش کشیده انگشتان که وارد تازه دخترغریبه سمت شد
 بود؟ دخترکی
 هم همین وبرای بود خرابم حال این ی متوجه مبینا وتنها لرزیدن می شدت به پاهام,بپره رنگم شد باعث استرس

 :دوید سمتم به خنک شربت لیوان بایه
 .بخور رو واین باش آروم-
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 گفتن می تبریک که کردم نگاه وبهشون ایستادم لرزونم پاهای روی سپس,سرکشیدم والجرعه گرفتم ازدستش
 نگاهم,زد می ذوق توی خیلی انگار من لبخندمصنوعی ولی بود کرده دعوت خنده به رو همه باشوخیاش وبهزاد

 :کرد حرکت ولباش خورد گره نگاهش توی آروم
 !بشی صدساله,میگم تبریک-

 !خوره؟ می دردم چه به تو بدون شدن صدساله
 !اومدی خوش,مرسی-

 :گفت تفاوت وبی انداخت دخترکنارش به نگاهی
 !گلدیس,منه دخترعموی ایشون-

 کشیده من ونگاه درازکردسمتم رو دستش بود شده عجین عجیب انگارباحرکاتش که خاصی ی دخترباعشوه
 !اش مانیکورشده های ناخن شدسمت

 !لیاناجان گم می تبریک-
 کمی جمله وبااین حاال ولی بشم وخودپسندروبرو لوس العاده دخترفوق بایه قراره فکرکردم اولش,کردم تعجب کمی
 :فشردم رو تنددستش همینم برای بود شده راحت خیالم

 !اومدی خوش...عزیزم ممنون-
 !هاشون ولب دماغ خصوصا,بارایان داشت عجیبی شباهت هم وواقعا بود دخترعموش

 :کرد اعتراض محوی بااخم گلدیس که نشستن به کرد دعوتشون مبینا
 !کنیم کز گوشه یه مرغ مثل همش که این نه بگذرونیم خوش اینجا اومدیم-

 داره قصدازدواج رایان نکنه...خورد رومی مغزم خوره مثل سوال یه اما,بود اومده خوشم بودنش راحت همه ازاین
 ؟!دخترنازوخوشکل بااین
 :کردوپرسید تائید رو حرفش مبینا

 پس؟ کارکنی چی خوای می گلم خب-
 !وبترکونیم برقصیم,معلومه خب-

 :زد چشمک من به وبانگاهی
 !بکشم وخجالت جابشینم یه قرارنیست پرروام ولی اومدم دعوت بی من البته-

 :شدم خیره بهش بالبخندگرمی ومن خندیدیم
 !اومدی خوش ام حرفیه؟خیلی چه این-
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 حس یه بهم وهم کرد می معذب رو من هم واین بود بهم نگاهش مدام بود اومده ازوقتی,کرد می نگاهم رایان
 !داد می خوب

 بودن اومده هم وآنیتاوسهیل آتنا,شدن رقصیدن ومشغول رفتن وسط به بازهم وگلدیس ومبینا ایستاد ماهیارکنارم
 !بزرگ سوتفاهم یه دچار رو رایان وهم کنه روناراحت آتنا هم بهم شدن بانزدیک ماهیار که بودم این نگران ومن

 !لیانا شدی چقدرخوشکل-
 :پاشیدم روش به حالی لبخندبی

 .تشکر-
 !هرژستی توی بودی جذاب توهمیشه البته-

 :آتنا روی بود خیره نگاهم واردنشدوتنها بهم هم خاصی حس هیچ حتی,نلرزید تنم
 !ماهیار داری لطف من توبه-
 !که نکردم تعارف زدم رو قلبم حرف من اما-

 :دادم روتکون هام دست حوصله بی
 !ماهیار نیست ها حرف این موقع االن-

 تحمل رو وضع این دیگه تونستم نمی واقعا...گرفت فاصله وازکنارم زد لبخندماتی بود هرنحوی به ولی,خورد یکه
 !اس طرفه یک من به حسش که کردم می ماهیارتفهیم به بود هرجوری باید کنم

 تکون تااالن مجلس ازاول رایان ولی رقصیدیم وباهم گرفت رو دستم چندباری مبینا,بود رسیده اوج به مهمونی
 .بود نخورده

 !بودوبس اومهم فقط,رایان کادوآورده چی برام بدونم منتظربودم صبرانه بی,رسید کادوها بازکردن موقع
 بود خودش مال که رو اولی کادوی که ایستادم کنارش منم,زدن حلقه دراطرافمون وهمه میزایستاد پشت مبینا

 که بود خوشکلی مانتوی بعدی کادوی,کرد خودش ی روشرمنده من واقعا بودکه دستبندطالگرفته یه وبرام بازکرد
 به رسید نوبت ووقتی بودن عالی لحاظ ازهمه همه که دیگه های هدیه وبعدازاون شد داده هدیه بهم لطیفه ازطرف
 !باآویزاسمم زنجیرنقره یه...مبینا به زدم وزل شد وگوش چشم وجودم تموم رایان کادوی
 بین نگاهم وخودمم بودن گردنبندشده مات زده حیرت همه که نحوی به بود خوشکل چقدر من خدای

 که باوربود غیرقابل وبرام روبخونم سایه های چشم توی خشم تونستم می راحتی به,بود درنوسان گردنبندوچشماش
 تنها شایدهم...بیاد بخواد که دادم نمی احتمال هم درصد یک اما بود شده دعوت درسته اومده تولدم جشن به اصال

 !بگذرونه وقت بارایان بتونه که بوده این دلیلش
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 بارمخصوص واین گذاشت آهنگ باز مبینا که تشکرکردم ازهمه وجودم باتموم ومن شد خونده کادوها درهرحال
 !دونفره های رقص
 که ماهیار سمت شد دوکشیده این از نگاهم ومن گرفت رو ودستش کشید رایان سمت به رو خودش بالفاصله سایه

 که شد می کسی جذب دید می مهری بی من اگرازسمت الاقل,بهتربود جوری این...پیست توی رفتن آتنا همراه به
 !خواستارشِ وجود باتموم
 :نشست کنارم مبینا,کرد می همراهی رومجبوربه ورایان داد می تکون رو خودش کامل بامهارت سایه

 !داری؟ حسی چه-
 :پوزخندزدم

 مهمه؟ مگه-
 !آره من برای-
 !خیاله بی بده اهمیت باید که فایده؟اونی چه-
 !کنم خوش الکی رو دلت دیگه خوام نمی-
 منظور؟-
 !بازی وگربه موش همه ازاین شدم خسته خودمم چون...جلو نمیاد که غرورشه برای بگم بازم تونم نمی-
 !االن رسیدی باورمن به توام,جالبه...هه-
 .نگرانتم فقط دونم نمی-
 !نباش-
 !تونم نمی-
 دوعزیزتوی خاطروجود به بکشم دنیانفس این توی باید باشم نخوام اگرخودمم حتی کردن زندگی به مجبورم من-

 ومیفتم گیرم می افسردگی که اینه نهایتش کنم می خودکشی بخورم ضربه رایان ازسمت اگر فکرنکن پس زندگیم
 !ای گوشه یه
 !تدریجی مرگ یعنی نوای-
 !نیست خودم دست-

 :کرد زمزمه ومبینا بستم رو چشمام...رایان صورت روی شد خم وسایه رسید اتمام به آهنگ
 مپرس که امکشیده عشقی درد"

 مپرس که امچشیده هجری زهر
 کار آخر و جهان در امگشته
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 مپرس که امبرگزیده دلبری
 درش خاک هوای در چنان آن

 مپرس که امدیده آب رودمی 
 دهانش از خود گوش به من

 مپرس که امشنیده سخنانی دوش 
 مگوی که گزیمی چه لب من سوی

 مپرس که امگزیده لعلی لب
 خویش گدایی کلبه در تو بی
 مپرس که امکشیده هاییرنج

 عشق ره در غریب حافظ همچو
 "مپرس که امرسیده مقامی به

 می دلم...بلعیدم وجودم باتموم رو تازه وهوای رسوندم بالکن روبه خودم,وازجابرخاستم دادم قورت سختی روبه بغضم
 !بود غیرممکن اما کنم روخالی وخودم بزنم داد وجودم باتموم خواست

 !سالها این تموم مثل باشم بایدخوددار
 !لیانا شدی جورخاص یه امشب-

 !روزسال گرمترین توی بود سردی نسیم مثل صداش,لرزیدم
 :ایستاد کنارم

 ازکنارت خواد نمی دلش هم لحظه یه که ماهیارخان خصوصا بود شلوغ اطرافت خیلی امشب,تنهابشی منتظربودم-
 !بره

 !فکرنکنم...کرد؟هه می حسادت
 :کردم نگاهش آروم

 تنهابشم؟ نیازداشتی که بگی خواستی می چیزی-
 :توچشمام زد زل
 !امشب شدی رویایی بگم خواستم می-

 !کن کمکم خودت...من خدای
 .مرسی-
 همین؟ فقط-
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 :باالانداختم رو هام شونه,ایستاد قدمیم ودریه جلواومد
 نگفتم؟ که بگم باید دیگه چی-
 !ببوسی رو تشکرمن برای مثال-

 :پوزخندزدم بودکه جدی کامال,کردم نگاهش باحیرت
 !بهتره نفرباشه یه ازسمت همه,ده نمی مزه باهم چندتابوس-
 !شه؟ نمی...نفرتوباشی یه اون خوام می من خب-

 اش بوسه که,لبام روی ونشست دارم نگه رو لبخندم نتونستم ودیگه فروریخت درونم چیزی,شد بسته هام چشم
 :نشست اش مردونه ی سینه روی اختیار بی هام ودست قرارم بی قلب به کشید آتش ام گونه روی

 ؟...!رایان-
 !جانم؟-

 !ازسرلذت,کشیدم آهی
 !نکن بیدارم هرگز اگرخوابم خدایا

 !کنن شک بهمون ممکنه,داخل بریم بهتره-
 :چشمام توی شد خیره مخمورش نگاه,گرفت فاصله ازم
 !مهمه؟ توبرات-
 چی؟-
 !مردم؟ حرف-

 :چرخوندم رو نگاهم
 .نکنه شک چیزی به کسی که بهتره,دربیاره حرف سرم پشت کسی ندارم دوست-
 !داخل رم می من پس...اُکی-

 مدت این توی شدم ومتوجه داخل برگشتم بعد وکمی کردم فوت بیرون به محکم ام شده حبس نفس...ورفت
 .رفتن می همه کم وکم مهمونا بین کردن پخش رو تولدم کیک مبینا نبودنم
 پول بادادن ومبینا تمیزکردن رو چیز همه کارگرها همه رفتن بعداز,بودن وسایه وگلدیس وبهزاد رایان نفرات آخرین
 :گرفت جای بودم نشسته مبل روی که ودرکنارمن کرد راهی روهم اونا وانعام

 بهتری؟-
 :کردم نگاهش وخسته کشیدم دست ازافکارم

 !اصال روحم ولی آره جسمم-
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 !لیانا توروداشتم روزای این منم کنم می درکت-
 !اشهب وترسناک وحشتناک تونه می هم اندازه همون به باشه بخش لذت تونه می قدرکه همون عشق-
 !ذاشتی نمی حس این ی عرصه به پا خواست می دلم-
 !پشیمونم خودمم-

 :گفتم شدم ازجابلندمی که ودرحالی کشیدم آهی
 !یادموندنی وبه برگزارشد عالی خیلی,چیزمبینا همه برای ممنونم-
 !کمه برات هرکاربکنم نیست چیزی که کارها این عزیزم تورفیقمی-
 .ام خسته بخوابم مبر من پس,داری فدایی-
 !بخیر شب عزیزم باشه-

*** 
 یه داد نمی انجام هم وحرکتی کرد نمی صحبت کارازهیچی درمورد جز بعدرایان به تولدم ازروز,گذشت روز چندین
 .بودیم کارا درگیر سخت وهمه رفت می پیش هیجانی هیچ وبدون عادی کامال مون رابطه گفت شد می جورایی
 ولی شدم رد اول دفعه رو هرکدوم البته که بودم داده روهم هاش وامتحان بودم کرده تموم رو رانندگی های کالس

 سوارنشم ماشین فعال که گفتن وبهم شدم قبول واسم بود کرده مادربزرگ که باهزارنذرونیاز خداروشکر دوم دفعه
 .کردم تشکر شدت به زحماتش واز دادم چیتراخانم به رو خبر این باخوشحالی ومن برسه ام تاگواهینامه
 حسابی بهش که ومهمتراین بودم راضی ازبودنش واقعا ومن بود برگشته ازمسافرت که بود چندروزی مادربزرگ

 !سفرش از کرد می تعریف ومدام بود گذشته خوش
 بیرون بالتکلیفی ازاین رو نفرمون هرسه خواست می دلم,برم اش کافه به ماهیار دیدن برای گرفتم تصمیم روز اون

 !برسونم قلبیش آرزوی به رو آتنا شد واگرمی بیارم
 دیدار ازاین روهم مبینا ودرکنارش رم می اش کافه به دیدنش برای که ماهیارخبردادم به بااسمس,زدم سفید تیپ

 ترشده مصمم ومنم بود کرده استقبال واوحسابی بودم باخبرکرده باشم باماهیارداشته خواستم می که هایی وصحبت
 !دیدار این یبرا بودم
 وجودم باتموم رو خردادماه خوب وهوای کردم طی پیاده رو ازراه کمی,بیرون زدم ازمجتمع موبایلم برداشتن از پس

 !کرد تحمل شد ومی بود نشده گرم هوا زیاد هنوز چون کشیدم نفس
 گفته این جوری وباید کردم مرور باخودم رو حرفام باردیگه یک,دادم وآدرس گرفتم ماشین یه آژانس به بارسیدن

 !کنم می تحمیل بهش رو چیزی دارم ماهیارفکرنکنه تا کشیدم می پیش هارو
 !دارید جانگه همین آقالطفا-
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 !شدم خیره بود شلوغ نسبتا که کافه وبه کشیدم عمیقی نفس,کردم حساب رو وپولش شدم پیاده
 .بود مقابلش رایانه ویت سرش که کردم بودنگاه نشسته مدیریت میز پشت که ماهیار به,چرخوندم رو نگاهم باورودم
 زدوازجاش لبخندقشنگی من باالآوردوبادیدن رو نگاهش که روش کوبیدم آروم رو وانگشتم میزایستادم جلوی

 :بلندشد
 !عزیزم اومدی خوش...ما پرنسس به به-

 :دادم خودم به تکونی سختی به,شدن خشک هام لب کردم حس
 !خوبی؟ سالم-
 .بشینیم اونور یابریمب,خوبم االن-

 : سمتم گرفت رو مِنو وماهیار نشستیم تر خلوت گوشه یه باهم,افتادم راه به ودنبالش دادم تکون سری
 .کن انتخاب-

 :گفت,گارسون به سفارش وبعداز گفتم بهش رو انتخابم حرف بی
 !شده؟ چیزی...داری کارم بودی گفته خب-

 .کنم ازکجابایدشروع دونستم ونمی بود سخت واقعا,کردم مکث کمی
 !یانه؟ هست زندگیت توی کسی بپرسم ازت که اومدم راستش-

 می اوگرفته وقت نه بهتربود جوری این ولی مطلب سراصل بودم رفته مقدمه بی خیلی داشت هم حق,ماهیارجاخورد
 !من ونه شد
 !وقت؟ اون ازکجاپیداشد یهو سوال این-

 :کردم خیس بازبونم رو لبام
 ترس بایه مدام یعنی,براش انتظاره عشق توی راه ترین سخت دل ازته داره دوست رو یکی یکی تیماهیاروق ببین-

 من ومال بدم ازدستش که یااین گیرباشه دیگه جای ودلش نشه من سهم ام معشوقه مبادا که جنگه می داره
 !داری؟ قبول...نشه

 :هام لب به بود زده وزل اش بودزیرچونه زده رو دستش ماهیار
 !دارم قبول بله-
 !نه؟ مگه کنی می درک رو عاشق یه حال پس خب-
 !شدم گیج کیه؟من عاشق کی-

 :جلو شدم خم کمی
 !بتپه؟ تو برای قلبش که نیست ها حوالی این کسی ببین,فکرکن ویکم بازکن رو هات چشم-
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 :کرد ماهیاراخمی
 !باشم داشته دوستش خودم که خوام می رو کسی من,خواد می رو من کی نیست مهم من واسه-

 !بود؟ طرفه یه آتنا عشق یعنی من خدای,تیرکشید فقراتم ستون
 !نیست؟ مهم برات توروبخوادت کسی اگر یعنی-

 :باالانداخت شونه خیال بی
 !نه باشم نداشته حسی بهش اگرخودم-

 ...!من خدای
 !یانه؟ هست توزندگیت کسی پرسیدم همین واسه خب-
 !لیانا؟ بشی کنجکاو من زندگی تودرمورد شده باعث چی-

 بودم این نگران ازطرفی ولی داره حس ماهیاربهم گفت می دلم بگم باید چی دونستم نمی واقعا یعنی,نزدم حرفی
 کنه وحس بشم ضایع ودرکل باشه نداشته حسی ماهیار پذیرم نمی همسرم عنوان توروبه وقت هیچ من اگربگم که

 ...!مطمئنم خودم به خیلی
 !نه؟ شدی متوجه-

 :نشست صورتم روی محوی اخم,کرد روپاره افکارم ی رشته صداش
 چی؟ ی متوجه-
 !دارم عالقه بهت که این-

 !مقدمه بی چه,بیرون زد ازحدقه هام چشم
 :داد ادامه که پایین روانداختم سرم

 تااگر بشم حس درگیراین خیلی که ازاین قبل بزنم رو هام حرف بهتره کشیدی پیش رو بحث این خودت که حاال-
 !عشق...ازاین دورکنم رو بودخودم منفی جوابت
 !من نفع به اینم کرد شروع خودش که شد خوب چه کشیدم حرفهارومی انتظارهمین جاشدم جابه کمی

 !ماهیار باتوئه حق-
 قابل ومهربونیت غرور ودرکنارش اس کننده خیره خیلی زیباییت,بودی جذاب برام دیدمت که اول روز از-

 می قلبم وتپش ریزه می فرو چیزی یه بینم می تورو هروقت دلم توی ولی عاشقانه گم نمی دارم دوستت...ستایش
 این ولی بشی دوست باهام بخوام ازت ها بازی لوس بااین بخوام که نیستم ساله نوزده ی بچه یه من,باال ره

 چینی مقدمه خوام نمی فقط داری نظری چه من تودرمورد بدونم خوام ومی قلبمه ازته زنم می که حرفایی
 !هضمش تره راحت خیلی برام روراست اونم بدونم رو جوابت,کنی
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 :گفت گارسون به رو غلیظی اخم با ماهیار که آوردن رو سفارشاتمون,کرد مکثی
 رو مشتریاش ی همه کافه ماه سریه ببرید جوری این اگر مشتری دادیم؟برای سفارش وقته چقدر دونی می-

 !ده می ازدست
 :زیرانداخت به رو سرش بیچاره گارسون

 رو اونا های سفارش داشتم زیادشدن ها مشتری بعدم بود پیداکرده مشکل قهوه دستگاه ماهیارخان شرمنده-
 !تکرارنشه دیگه دم می قول ولی کشید طول یکمی که اینه بردم می براشون

 :کشید ماهیارپوفی
 .برو باشه-

 :هام توچشم زد وزل من سمت برگردوند رو روش گارسون رفتن بعداز
 !خب؟-

 :کشیدم عمیقی ونفس خوردم رو رنگ طالیی خوشکل فنجون داخل محتویات از کمی
 درک چون بشی تودرگیرم خواست نمی دلم منم,ماهیار اس طرفه یک من درمورد حست که بگم باید متاسفانه-

 چون هم همین برای کنه می وغرقت گرداب یه شه می نباشه دوطرفه اگر خطرناکه ی جاذبه یه عشق که کنم می
 راحت رو کارم خودت که وممنونم گذاشتم رو قرارمالقات این امروز داری کشش بهم نسبت که بودم کرده حس

 !جلو کشیدی رو وحرفش ترکردی
 :زد وپوزخندی صندلیش پشتی به داد تکیه ماهیار

 !نه؟ توزندگیته کسی-
 :باالدادم رو ابروم تک

 !زندگیمه؟ توی کسی که معناست این به کنم می رد تورو من چون یعنی-
 !توزندگی؟ ندارم من که خوای می کنی؟چی ردم چراباید وگرنه آره-
 !نیست باشه باید که چیزی-
 !لیانا؟ چیه اون...هه-
 !عشق-
 نیست؟ کافی این,بهت نسبت دارم من-
 !هست؟-

 !وبدبختی تباهیه تهش طرفه یک عشق...واقعا نیست کافی که انگارفهمید,توچشمام بود قفل نگاهش
 !ازدواج بعداز بیاد وجود به شاید-
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 !چی؟ اگرنیومد-
 !بشی؟ عاشق ازدواجت از قبل خوای تومی یعنی-
 مثل شایدم خوبی دوست یه من توبرای کنم نگاهش همسرم چشم به بتونم که باشه یکی الاقل نشدم نشدمم-
 !مهربون داداش...یه

 !رایان های قهوه تلخی به,بود تلخ پوزخندش
 !لیانا شدی رحم بی چقدر-

 خواستم نمی اصال ومن بود کرده مهارش سختی به ولی کردم حس رو رداشک چشماش توی,گرفت رو گلوم بغض
 :بلندشدم ازجام تند همینم واسه مردباشم یه غرور شکستن شاهد

 به خاصی حس وقتی منم پس دم می پیشنهاد بهش باشم داشته دوست رو کسی خودم وقتی من گفتی خودت-
 که این نه,ام همسرآینده عنوان به نه ولی دارم تورودوست من,ماهیار کنم خراب رو زندگیت خوام نمی توندارم

 کردواقعا زندگی حس بایه هم شه نمی,اس طرفه یک حس واین رابطه این که این فقط باشی داشته کم توچیزی
 !شه نمی

 :فشردم مشتم توی رو موبایلم
 !قلب ازصمیم دارم رو وخوشبختی موفقیت آرزوی برات,کردی قبول رو دعوتم که ممنونم-

 وجود آتنایی کاش وای نبودم رایان عاشق کاش ای,ریخت هام گونه روی ازدیگری پس یکی هام اشک,بیرون زدم
 واقعا زندگیم توی تغییرات وبااین حاال ولی دادم می مثبت جواب پیشنهادت به احساسم تموم با وقت اون نداشت

 من خوام نمی اما ماهیارنشه سهم آتنا وقت هیچ شاید هرچندکه جداکنم ازعشقش رو آتنا باشم خودخواه تونم نمی
 !خواستم نمی نه...بوده جدایی این عامل که باشم کسی اون

 :کردم ولمس مهارکردم سختی به رو هام اشک,لرزید دستم توی موبایلم
 مبینا؟ جانم-
 شد؟ تموم-
 چی؟-
 !صحبتاتون-

 :گفتم بابغض
 !آره-
 گفتی؟ بهش-
 !رو چیز همه,گفتم-
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 نه؟ شد گرفته حالش-
 :بدترشد حالم ومن کنه می گریه داره مبینا که داد تشخیص راحتی به شد می حاال

 خوام نمی من نشن هم مال اونا اگر حتی,خودخواهیم با کنم خراب رو آتنا زندگی تونم نمی اما مبینا متاسفم-
 !وسط این مقصرباشم

 یه حس جز نداری حسی توبهش که زودتربفهمه هرچه بهتربود دادی انجام رو کار توبهترین,کنم می درکت-
 !داداشش به خواهری

 !باش مواظبش-
 فقط بیاد بیرون سالم وازش بازکنه رو دورخودش ی پیله این تونه می که دونم می عاقله ماهیارخیلی,نباش نگران-

 !ممنون وازتو شد خوشحال خیلی زدم قرارحرف واین امروز درمورد باآتنا من درضمن ببره زمان کمی یه ممکنه
 :لبم روی نشست هام گریه بین لبخندمحوی

 !خوشحالم-
 !رفیق دارم دوستت-
 !بیشتر من-

*** 
 :دادم جواب شدم می اتاقم وارد خستگی با که ودرحالی خورد زنگ موبایلم,شدم شرکت وارد

 مادربزرگ؟ جانم-
 .نباشی خسته,دخترم سالم-
 .قربونت-
 !بدم خوب خبرخیلی یه بهت زدم زنگ-
 چی؟-
 !وگرفتمش امضادادم منم مجتمع جلوی روآورد ات گواهینامه پست االن همین-

 :کشیدم خفیفی جیغ باخوشحالی
 توروخدا؟ گی می جدی-
 بهت؟ گفتم دروغ من تااالن مگه عزیزم آره-
 .بود خبرخوبی خیلی مادربزرگ ممنونم,نه-
 !کنم خبرت گفتم خونه بیای تا صبرکنم نتونستم شی می خوشحال دونستم می منم-
 نداری؟ کاری فعال پس باشه-
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 .خدانگهدار عزیزم نه-
 .خدانگهدار-

 .زدم چرخ ودورخودم کوبیدم بهم رو هام دست وافری وباخوشحالی انداختم میز روی رو گوشیم
 !مولوی؟ خانم خبریه-

 چشم به نگاهم,کردم مرتبش سرم وروی کشیدم جلو رو بود افتادن درحال تقریبا که روسریم,ایستادم تندسرجام
 !وتحسین کردم ستایش هارو چشم این خالق بار هزارمین وبرای شد دوخته آبیش های

 !باشه؟ شده خبری باید مگه-
 :پوزخندزد

 !شدید برنده بانک شاید گفتم هستید کردن غش درحال ذوق از دیدم آخه-
 االن؟ کرد ام مسخره

 
 :رفتم جلوتر باحرص

 !بود بیشتر ارزشش واسم شدن برنده بانک از شنیدم که خبری این نه-
 :باالانداخت رو ابروش تک

 !شدید؟ دستپاچه همه این خواستگاراومده جداً؟واستون-
 زد نیشخندی که درآورده رو حرصم انگارفهمید عصبانیت ازشدت شه دودبلندمی مغزم از کردم می حس...خدا وای

 :لرزید تنم که گرفت م گونه از نیشگونی,ایستاد وجلوم
 !بشی حریفم تونی نمی دونی می وقتی درنیفت بامن خوشگله-

 !بودخوشگله؟ گفته من به رایان االن,شد بسته هام چشم
 !بودم شده جنبه بی واقعا,آورد زبونش به رایان وقتی کرد مزه بهم چقدر کلمه این خدایا

 ؟!کرد خوشحالت همه این بود خبری چه نگفتی خب-
 !عجب,بودها شده مهم واسش چقدر

 :زدم لبخندی
 .شدم بودخوشحال مهم برام خیلی روآوردن ام گواهینامه که خبرداد بهم مادربزرگم-

 :گفت صورتش روی بود نایاب واقعا که لبخندمحوی با رایان
 !بدی مفصل شیرینی یه بهمون باید پس-

 :کردم نگاهش باتعجب
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 !چی؟-
 :باالانداخت رو هاش شونه

 !شهر رستوران بهترین شام کنی دعوتمون خبر افتخاراین به باید گم می-
 :میزم به داد تکیه که کردم جمع رو هام لب
 خوبه؟ کن دعوت رو همه توفقط کنم می حساب رو میز پول خودم من درمیاری بازی چیه؟خسیس-
 :کردم مشت رو دستم حرص با
 !غذاییش منوی وبهترین رستوران بهترین اونم دعوتید همه امشب باشه,دارم پول کافی حد به خودم نکرده الزم-

 :رفت دراتاق سمت وبه زد چشمکی رایان
 !خداحافظ تاشب پس,شد حاال-

 :گرفتم رو مبینا ی وشماره میزم پشت کردم روپرت وتندخودم کردم خبطی چه فهمیدم تازه بارفتنش
 !گیرافتادم شدیدا االن کنی کمکم باید دامنت به دستم مبینا الو-
 !بزن زنگ بعدا کن قطع برو شه نمی االن عزیزدل-
 !درمیاری؟ بازی مبینا؟چرامسخره چی یعنی واه-
 نیست پام چیزی کال روت به گالب تودستشوییم نیست پام دامن االن منم دامنت به دستم گفتی خودت خب-

 !اَه شدی مزاحم بدم انجام رو بذارکارم کن قطع همینم برای کنه بند خودش به رو دستت بتونه
 شدیم تر آروم طوالنی نسبتا مکثی وبعداز زیرخنده زد خودشم که بودم کرده غش ازخنده وهم بودم شده حرصی هم

 :گفت ومبینا
 !دختر؟ داشتی کارم چی حاال خب-

 :گفتم بودم گرفته تماس خاطرش به که چیزی بایادآوری
 !رزروکنی جا آدم تا وهفت بیست برای شهر رستوران بهترین توی امشب باید وای-
 !پیداکردی؟ چی؟چندتا؟دخترگنج-

 :شنیدم رو زدنش بشکن صدای که کردم تعریف براش رو موضوع دستپاچه
 !رایان از اومد خوشم,کردم حال ایول ایول-
 چرا؟ وقت اون-
 !بدنم به زنم می غذا تو حساب از وحسابی میارم بیرون ازعزا دل یه ومن کنی مونمونمه شام کرده مجبورت چون-
 !گر سواستفاده,که واقعا-
 .همینه دیگه بله-
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 یانه؟ جورکنی تونی می ببینم بگو,بخور خواست دلت هرچی تو اصال باشه-
 تا؟ وهفت چرابیست ولی کنم می رو خودم سعی,پوووف-
 !شه ترمی عالی هم خیلی که بیاد افتخاربده اگر ماهیارم البته کنم دعوت هم وماجد وسهیل وآنیتا آتنا خوام می-

 :شد پرازغم مبینا صدای
 !ره می داره ماهیار-
 !چی؟کجا؟-
 !شهر واین ازایران دوری مدت یه به دارم نیاز گفت,آنتالیا به پروازداره امشب-
 !ذاره سرمی پشت داره رو سختی دوران,فهمم می-
 .شد ناراحت خیلی فهمید وقتی آتنا-
 چرا؟-
 !کنه پیدا رو خودش بتونه تا بره باید نیست ای چاره گفتم منم ندارم رو دوریش طاقت گفت-
 !متاسفم-
 کنه؟ رزرو جا بگم رو نفر وهفت بیست همین پس اصلیمون موضوع به برگردیم خب,نکن سرزنش رو توخودت-
 !بایستن مجبوربشن پا روی یهو نباشه کم دیگه که بگو حاال آره آره-
 !بذارن؟ خوای می چی شام,حله-
 !مخصوص چلوکباب-
 !بخورم زیاد شب بتونم تا خورم نمی غذا االن ازهمین,به به-

 :خندیدم
 !لوس-

 :دادم وبعدادامه
 .ممنون گلم کن دعوت وسهیلم وآنیتا وآتنا ماجد من ازطرف دیگه-
 ؟ ای امردیگه چشم-
 !فعالبای...عزیزی خیلی-
 !رفیق خدانگهدارت-

 باید کردنم فراموش برای که داشت دوستم حد تااین یعنی,ماهیار سمت شد کشیده وفکرم گذاشتم رو گوشی
 !واززندگیش؟ اش؟ازکارش ازایران؟ازخانواده دوربشه ها فرسنگ
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 شدن خوشحال خیلی که دادم وخبرروبهشون کردم دعوت رو شرکت اعضای تک تک,وازجابرخاستم کشیدم آهی
 به معمول طبق منم نبود رایان از وخبری بود شده تموم کاری ساعت...میان حتما وگفتن کردن استقبال زدعوتموا

 شنید وقتی واونم بیاد همراهم تا نذاره ای برنامه شب برای گفتم هم لطیفه وبه مجتمع برگشتم شرکت راننده همراه
 !خندیدم روش به ومن کرد قبول تند ماجددعوته

 همسربلکه عنوان به نه ولی ببینم رو غمش تونستم نمی وقت وهیچ عزیزبود من برای ماهیار,نشستم تختم روی
 !خوب دوست یه عنوان به فقط
 نیافتنی دست رویای یک ماهیار مثل خواستگاری داشتن برام بودم نیافته دست معجزه این به هنوز که قبال شاید
 رایانی هرگز کاش ای کنم می آرزو وگاهی بذارم سرپوش احساسم روی تونم نمی واقعا رایان وباوجود حاال ولی بود

 به وقتی اما کردم می شروع درکنارش رو آرومی وزندگی کردم می انتخاب رو ماهیار راحتی به ومن نداشت وجود
 می رابطه برسراین بود ومانعی داشت درخشش آتنا وجود نبود وسط این هم رایان اگر حتی که کنم فکرمی این

 !اولش ازهمون نبودیم هم سهم ما واقعا که فهمم
 بودم ونادان بچه که زمانی مثل توانستم می کاش"

 "!دغدغه وبی راحت,بخوابم آهسته
 !شد امانمی

 اینه آرزومون مرحله اون وتوی دونیم نمی رو قدرش که وسختیه غم بدون,دردسر بدون دورانی کودکی دوران واقعا
 کنن می رشد هم ها غم رشدخودمون با همزمان که دونیم نمی ولی شدن بزرگ خوبه خیلی انگار بشیم زودتربزرگ

 !فرساتر وطاقت شن وبیشتروبیشترمی
 منتظرم رایان...اینکه وهم بود من آن از مهمونی هم چون بود الزم درخشیدم می امشب باید,ایستادم کمدم جلوی

 !بود
 وکفش شال همراه به روشنمم سایه آبی وشلوارلی کشیدم بیرون زیرش پوش تن با رو ام تیره آبی جلوباز مانتوی
 !تربودم راحت جوری واین بود سانتی پنج پاشنه هام کفش,چیدم تخت روی رو وهمه برداشتم مشکی
 واعصابم صورتم جلوی بیاد مدام خواست نمی دلم چون کردم جمع سرم باالی رو وهمه زدم اتو شالقی رو موهام

 !کنه خورد رو
 !نازشدن واقعا,موهام بزنن برق شد کارباعث واین موهام جلوی ریختم اکلیل
 وبازدن انداختم اتاقم بزرگ پاندولی ساعت به نگاهی هام لباس پوشیدن از وپس کردم مالیمی آرایش

 :گفتم حال درهمون,اومدم بیرون عطرخوشبویی
 !حاضری؟ جان لطیفه-
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 :شدگفت می خارج ازاتاقشون که درحالی لطیفه
 .بریم عزیزم آره-

 :وخندیدم انداختم سبزش تیپ به نگاهی
 همه؟ این کردی خوشگل کی برای-

 :گازگرفت آروم رو لباش
 !دم می اهمیت تیپم به خیلی تو مثل منم که دونی می,نباش منحرف-

 :زدم پوزخندی رفتم می درآپارتمان سمت به که درحالی
 که بودم کمدنچینده توی هزارمدل چون نداشتم لباسام توی انتخاب حق,نبودم جوری این منم معجزه این از تاقبل-

 کوچولو کارتن یه توی شد می خالصه وشلوارم وکیف وکفش مانتوهام تموم جداکنم رو یکیش بخوام
 !کنه عوضمون نباید تغییرات این...کناراتاقم

 :زد پوزخندی لطیفه
 شدن ازعوض ترسی می وقتی داد بهت رو پیشنهادش چیتراخانم وقتی کردی قبول رو کار چرااین پس-

 !لیانا؟ وتغییرکردن
 :ایستاد درکنارم ولطیفه فشردم رو دکمه,آسانسورشدم وارد

 !لعنتی اخراج بااون خصوصا دیگه بربیام مخارجمون پس از تونستم نمی,فکرکردم وراحتیمون آسایش به چون-
 !کناربیای باهاش کن سعی پس-
 خدامی ازخشم...لطیفه بشیم مغرور خوام نمی فخربفروشیم خوام نمی,کجارسیدیم ازکجابه بره یادمون خوام نمی-

 اش معجزه کنه خداحس خوام نمی کنم می کمک توخیابون گداهای تموم به پولداریم که االن همینم برای ترسم
 دونم می چون,االمکان حتی کنم سهیم دیگرانم خوام می برعکس کردم ذخیره خودم برای باخودخواهی فقط رو

 !خانواده فقروشرمندگی,پولی بی سخته چقدر
 بریم مجتمع بیرون سمت به شد باعث مبینا صدای که سرم پشت واوهم اومدم پایین ازآسانسور,نگفت چیزی لطیفه
 :گفتم,کردیم احوالپرسی وباهم

 کجان؟ بقیه-
 !خودمون ماهم رستوران میان اوناخودشون-
 :صندلیم به دادم وتکیه گذاشتم آهنگ,سوارشدیم-
 !بخوابم یکم نکردم وفرصت ام خسته-

 :گفت ـمربندش*کــ بستن درحال مبینا
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 !صبح تافردا بخواب بگیر برگشتی-
 .ندارم جزاین هم ای چاره-

 :کردم اش زمزمه خودم با ومن بیشترشد هم آهنگ صدای کرد حرکت وقتی
 (خراطها مجید خواننده,آروم آروم آهنگ)"

 شینم می دلت به آروم آروم آروم آروم
 بینم می باره می بارون بارون بارون بارون
 گیری می زودی به بارون زیر و دستم

 میری می من واسه که بینم می روزُ اون
 شینم می دلت به آروم آروم آروم آروم

 بینم می باره می بارون بارون بارون بارون
 گیری می زودی به بارون زیر و دستم

 میری می من واسه که بینم می روزُ اون
 نداری حسی بهم اصال بگی زوده االن کن صبر
 قراری بی نباشم که بینم می روزُ اون من کن صبر
 فدایی داری من مثل تا هزار شاید االن کن صبر
 کجایی گی می کنی می چک و من روزا همین کن صبر
 کنی می عادت بهم آروم آروم آروم آروم

 کنی می حسادت بیاره رو اسمم هرکی
 داروم شی می خودت ام حوصله بی وقتی
 آروم آروم شی می عاشقم ندارم شک
 شینم می دلت به آروم آروم آروم آروم

 بینم می باره می بارون بارون بارون بارون
 گیری می زودی به بارون زیر و دستم

 میری می من واسه که بینم می روزُ اون
 شینم می دلت به آروم آروم آروم آروم

 بینم می باره می بارون بارون بارون بارون
 گیری می زودی به بارون زیر و دستم
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 "میری می من واسه که بینم می روزُ اون
*** 

 انداختم رستوران ی کننده زیباوخیره نمای به نگاهی,کنه رومرتب چیز همه تا بود رفته من زودتراز ومبینا واردشدم
 مسلما رستورانی همچین توی چون بودن داران سرمایه از وهمه بودن نشسته دراطراف پراکنده کمی وافرادنسبتا

 هم معمولی آدمای ازهمین حتی روز یه توخودت که نره یادت معمولی؟لیانا!هه... ذارن نمی قدم معمولی آدمای
 که جور همون خدا چون نبینی باال خیلی رو خودت که باشه حواست برسونه جا این توروبه خداخواست کمتربودی

 وپا دست فالکت توی باشی مجبور وباز بگیره تونه می ام یهویی قدر همون بده بهت رو چیزی یهویی تونه می
 !بزنی

 نمیدی؟ رو جوابم زنم می صدات هرچی چرا لیانا-
 :انداختم مبینا خشمگین نسبتا ی چهره به نگاهی وباگیجی کشیدم دست افکارم از
 !گفتی؟ جانم؟چیزی-

 :گفت کشید می رستوران وسط دوبلکس های پله سمت به خودش دنبال که ودرحالی گرفت رو دستم مچ
 کم کم یانه پسندته ببین کردم رزرو که رو جایی باال طبقه بیابریم گم می هی دارم ساعته یک,گفتم چیزی بله-

 !بزنم فک کنم پاره الکی رو خودم گلوی منم زمین به چسبیدی چسب مثل انگار نه انگار اصال رسن می مهمونات
 :گفتم آروم بودم شده شرمنده وهم بود گرفته ام خنده هم خوردنش حرص همه ازاین

 رو میفته من کارای ی همه روزها این...زنی می حرف باهام داری نشدم متوجه واصال فکربودم توی بخدا ببخش-
 !دم می زحمت بهت وهمش تو دوش

 :کرد نثارم رو ایستادولبخندگرمش
 !کنار بذار رو تعارفات دیگه پس کمه بدم انجام وهرکارواست رفیقمی که گفتم دارم دوستت توروخیلی من عزیزدلم-

 !حاضربود چیز همه,رفتیم میز سمت به باهم
 .بود خالی غذاها جای هنوز ساالدولی ودرکنارش ودلسترودوغ نوشابه انواع,سوپ انواع,دسر انواع

 :لبخندزدم بارضایت
 !دختر اس شاهانه,عالیه-

 :خندید باغرور مبینا
 !گلم دم می انجام نحواحسن به همیشه رو کارم من-

 :کوبیدم بهم رو هام دست
 !کو؟ غذاها ولی...تو به ایول-
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 :باال انداخت رو هاش شونه مبینا
 !باال میاریم نخودمو بعدش کردن میل رو غذاشون وپیش اومدن که ها مهمون شه می سرد بیاریم االن گفت-
 .حله-

 رفتیم ها نرده سمت به مبینا با,ریخت بهم کال رو رستوران آرامش پایین ازطبقه دخترها صدای موقع درهمین
 واالنم بودن کرده خفه باآرایش رو وخودشون بودن زده شیکی خیلی های تیپ...کردیم نگاه بهشون باال وازاون
 کرده جلب خودشون به رو دررستوران موجود افراد همه توجه وتقریبا ذاشتن می بیچاره سرگارسون سربه داشتن
 .بودن
 .خوب دورهمی ازاین بودم خوشحال ومنم خندید می غش غش حرکاتشون به مبینا

 :انداختم اطرافم به نگاهی وباتعجب افتادم یادلطیفه به آن یه
 !کو؟ آبجیم پس مبینا,واه-

 :کرد نگاهم خیال بی مبینا
 !دستشویی ره می گفت-
 چرااینقدردیرکردپس؟-
 .توام کن ول شه نمی گم بزرگه دختره بابا-

 بغل رو من ترتیب به,بودن کرده صمیمی رو جمع حسابی بازیاشون وبامسخره باال طبقه بودن رسیده حاال دخترها
 :گرفتم رو آذر بازوی مبیناکه سراغ رفتن وبعدش کردم تشکر ازشون قلبم ته از که گفتن وتبریک کردن

 !نمیاد؟ سایه-
 :زد بهم چشمکی

 !خان بارایان میادولی-
 کجاست؟ االن مگه-
 !رایان ویالی-

 آذر که صندلی روی شدم پرت وتقریبا بایستم پام روی نتونستم که سرم به روکوبید محکمی پتک کسی کردم حس
 : صورتم روی شد خم باتعجب

 دختر؟ شد چت-
 !افتاد فشارم یهویی فکرکنم,ببخش-

 والجرعه کردم تشکر ازش که سمتم وگرفت مانندریخت جام های لیوان وتوی برداشت رو دلستری سریع آذر
 .بهترشدم کمی,سرکشیدم
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 کنن؟ کارمی چی دارن االن یعنی,بود غوغایی دلم توی من ولی شد ملحق بقیه به آذر
 سمت کشیدم رو وخودم ازجابلندشدم سختی به,رسیدن ها ازمهمون دیگه دسته یه شدم متوجه دررستوران باصدای

 خوش تا رسوندم ها پله نزدیکی به رو وخودم لبم روی نشست وماجدلبخندمحوی آتناوآنیتاوسهیل وبادیدن نرده
 .آمدبگم

 
 نثارشون آمدگرمی خوش منم گفتن وتبریک گرفتیم ش*و*غــ*درآ رو همدیگه گرمی باالبه رسیدن وقتی
 :کرد زمزمه کنارگوشم آتنا,کردم

 !واست کنم جبران بتونم روز یه امیدوارم کردی من دل درحق بزرگی خیلی کارلطف توبااین,ممنونم ازت-
 زودبهم خیلی امیدوارم...قانعم خودم های داشته وبه ندارم کسی مال به چشم منم توئه مال اون,عزیزمی-

 !چیز همه شه می درست وصبرکنی ازخدابخوای کافیه برسیدفقط
 !دل ازته ازت ممنونم-

 وباردیگه میزرسوندم به رو نمیادخودم کسی فعال دیدم وقتی,میزرفت سمت به واوهم سیدم*ـو*بــ رو اش گونه
 .شد ـمرنگ*کــ دخترها هیاهوی بین صدام که گفتم آمد خوش

 .بود راحت کامال وجمع خندوندن می رو بقیه حرفاشون با کلی
 :ایستاد درکنارم مبینا

 شده؟ چی,ای گرفته کنم می حس-
 !رایان ویالی رفته سایه-

 :زد پوزخندصداداری
 !رایان بعدی ی بهزادحاالبازمهره با اش ازبوسه اون,خوادپس می باهم دوتادوتا-
 :رفتم ها نرده سمت به
 !رایانِ سایه اصلی هدف اس طعمه یه بهزاد-
 !بهزاد به چسبونده رو خودش ناامیدشده ازرایان که حاال ازکجااینقدرمطمئنی؟شایدم-
 !توویالشه؟ چرااالن پس ناامیدشده رایان اگراز-

 شدن وارد ورایان بهزادوسایه هم سرشون پشت که شرکت پسرای گروه به افتاد چشمم ومن کرد سکوت مبینا
 .ومبینا من های لب روی نشست وپوزخندتلخی

 !دوباره بخورم شکست خدانکنه-
 :گرفتم رو وبازوش مبیناانداختم ی ترسیده چشمهای به نگاهی
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 اگر نیست مشخص باخودشون تکلیفشون کدومشون هیچ اینا بهزادنکن روزیاددرگیر خودت گم می همینه واسه-
 !خوان می چندتاچندتاباهم بهشون روبدی

 !باتوئه حق-
 هام چشم گرفت جا اش مردونه های دست توی نسبتاسردم دست ووقتی کردم اکتفا دادن دست باپسرهاتنهابه

 کمی که رو هام چشم توی های حرف کرد انگارحس,آبیش های چشم توی شد خیره پرازدلخوری ناخودآگاه
 ومن گرفت شم*و*غــ*درآ مقدمه بی او,بهزادرفتم سمت وبه بیرون کشیدم رو دستم سریع ومن شد درهم اخماش
 !امشب مبینابودم نگران
 برسرمسائل کردن می صحبت حال ودرهمون شدن ساالدوسوپ خوردن مشغول,شد تکمیل وجمع نشستن همه

 !مختلف
 :گرفت رو بازوم کسی که گفتم آفرین جمعیش حواس همه این بالبخندبه ومن انداخت عکس جمع از بادوربین مبینا

 ؟!آبجی-
 :زدم زل لطیفه صورت به غلیظی بااخم

 بدونم؟ شه می کجابودی توتااالن-
 :زیرانداخت روبه سرش

 !شرمنده تومنتظری نشدم متوجه شدیم صحبت گرم دیدم رو ازهمکالسیام یکی اونجا بعدش دستشویی رفتم-
 :آرومترشدم کمی

 !عزیزم دادی خبرمی بهتربودیه خب-
 !کردم فراموش اما دونم می-
 !ماجدبشین وکنار کن احوالپرسی باجمع برو نداره اشکال-
 .چشم-

 :ایستاد کنارم مبینا لطیفه بارفتن
 !شد خالی زدن بهم چشم تویه بزرگی این میزبه این,خورن می گاو اندازه ماشااهلل-

 :خندیدم
 !جونشون نوش ببرن بذارلذت-

 این که آشناشدن زودباهم حد تااین بود جالب وبرام بود باسهیل صحبت مشغول که رایان شدسمت کشیده نگاهم
 :گفت رفت می ها پله راه سمت به که درحالی مبینا,شدن حرف گرم جوری

 !دیگه بیارن رو شام بگم رم می منم بروبشین-
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 :لبخندزدم بهش کردومن آتنانگاهم,ونشستم رفتم کنارآتنا خالی صندلی سمت وبه دادم تکون سری
 عزیزم؟ نداری که وکسری کم چیزی-

 :لرزید می هاش لب کمی چون داشت انگاربغض
 !خالیه خیلی عشقم جای-

 :کشیدم آهی
 !صبرکنی باید نیست ای چاره-
 .سخته-
 !تونی می ولی-
 !لیانا ممنونم-

 :گفت روخوردوبالبخندمحوی ساالدجلوش از کمی
 گلم؟ خبریه,امشب کنه می ناجورنگاهت آقاخوشگله این-

 :گفتم باتعجب
 !گی؟ رومی کی-
 !خان رایان-

 :باال روانداختم ابروهام
 کرده؟ رونگاه من-

 .وخوشحالی لذت ازشدت کردن قندآب من دل دادوتوی تکون مثبت معنی به رو سرش
 !درسته حدسم پس-

 :خندیدم
 !دارم دوستش آره-

 :خندید باذوق
 روداره؟ حس این بهت چی؟اونم اون-

 :باالانداختم رو هام شونه
 !واهلل دونم نمی-

 :کرد روآویزون لباش
 !منی مثل که توام پس-

 :زدم چشمکی
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 !عزیزم همینه بیشترعشاق حال-
 های ودیس وسفید طالیی رنگ خوش های ازبرنج میزپرشد,نزد حرف کسی دیگه ها وگارسون مبینا بااومدن

 اطمینان بهم هاش چشم بابستن که شدم مبیناخیره به بااسترس ومن قرارگرفت درکنارهرشخص هم چلوکباب
 !مورد بی ونگرانیم چیزخوبه همه دادکه
 :سمتم روگرفت وظرف نشست درکنارلطیفه مبینا,شدن شام خوردن مشغول همه

 !بکش خودتم-
 هرسختی به اما لرزید وتنم آبیش های چشم توی شد قفل نگاهم که ریختم کمی,وتشکرکردم گرفتم رو بشقاب

 !ویالش بره سایه نداشت دلیلی وواقعا دلخوربودم هنوزهم,گرفتم رو بودنگاهم
 لبخندمی بارضایت خندوندومن می رو بهزادجمع های شوخی گاهی فقط زد نمی زیادحرف کسی شام تاپایان

 دخترعموی بااون صحبت یامشغول بود رایان حلق سروساالدتویود غذا چپوندن یامشغول غذا درطول سایه,زدم
 نباشه شرکت سوم فرد شد نمی ولی کنم دعوتش خواستم نمی کال,بود آورده رودر حرصم حسابی که بیشعورش

 امشب بذاریه پس نکرده دعوتش که کنه می حسادت سایه به لیانا گفتن می خودشون پیش همه وقت اون
 !نیست مهم خوادبکنه روهرکارمی

 !واستقبال کردن قبول باذوق وهمه تهران بام بریم جمعی دسته باهم پیشنهادکردن پسرا ازشام پس
 ازکارهاشون که بردن یورش تقریبا پایین سمت وبه میزبرخاستن پشت تنداز کارهمه وبااین نکردم مخالفتی منم

 .بود گرفته ام خنده
 !چیزی اومدن اضافه ذره یه از دریغ بودن کرده صاف رو چیز همه وواقعا مقابلم پاش میزریخته به افتاد نگاهم
 :سمتش گرفتم رو کارتم که اومد سمتم مبینابه

 .کن روحساب میز کل بکش زحمت-
 :کرد اخمی مبینا

 !کنم می پرداخت کنی؟خودم حساب توبخوای که مُردم من مگه-
 :تندگفتم

 !واقعا شه نمی مورد یه تواین مبینا نزن حرفشم اصال نه نه-
 :کرد نگاهم مبینابادلخوری

 مگه؟ داریم وتو من-
 !کن درکم,ترم راحت واقعا جوری این من اما نداریم نه-

 :گرفت رو کارت
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 !زودبیاپایین پس باشه-
 .ایستاد مکنار لطیفه که شدم خارج ازرستوران,من وبعدش پایین رفت مبینا واول دادم تکون رو سرم
 !کنن تاحرکت مبینا ومنتظراومدن بودن نشسته هاشون ماشین توی همه
 .بودن ترایستاده طرف اون وبهزادکمی باسهیل اما رایان

 بودن نشسته پشتش جلف دختره واون سایه که رایان ماشین وبادیدن چرخوندم ها ماشین بین رو نگاهم
 :شدم خیره مبینابهش باصدای که برگردوندم رو باانزجارسرم

 !بریم تونیم می,تمومه-
 :سهیل سمت روکردبه سپس

 !بیابریم سهیل-
 !بوق جا بهزاداین یعنی
 !داددیگه می نشون جوری رواین ناراحتیش هم بیچاره بوداین گرفته ام خنده

 :گفتم کردکه وحرکت نشست مبیناهم,عقب هم ولطیفه نشستم مبینا ماشین تندجلوی
 !اومدن ماشین بایه بهزادورایان-
 !بودن کرده اِشغال رو عقب دختراشونم دوست,دیدم آره-

 گذشت آهنگاشون خراش بلندوگوش وصداهای پسردخترا گذاشتن باکورس تهران بام به تارسیدن,کشیدم آهی
 !وسط باالوریختن تااخربردن رو ماشین ضبط وصدای پایین ریختن همشون ها ماشین وباایستادن

 بودکه جمع به ونگاهش بود ایستاده گوشه یه رایان...کردن می تشویق هم وبقیه رقصیدن می دختروپسرباهم
 اشاره کنارش به برگردونم رو روم بتونم که ازاین غافلگیرکردوقبل رو یهونگاهم ولی دادن می تکون رو خودشون

 !هزار روی رفت من قلب کردوضربان
 که ها کننده رقص به سپردم رو ونگاهم ایستادم درکنارش,بهش ورسیدم کردم رد دخترا الی ازالبه آروم رو خودم

 :پیچید گوشم توی صداش
 !حسابی زحمت توی انداختمت,ممنون امشب برای-
 !گذشت خوش بهم هم خیلی اتفاقاً,ابداً نه-
 درهمه؟ چرااخمات پس-

 :رقصید باپسرامی که سایه شدسمت کشیده نگاهم,دادم قورت سختی به رو دهنم بزاق
 !نیست مهم-
 !لیانا پرسیدم اگرنبودنمی-
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 :نگاهش دریای توی شدن وخیره فرارنداشتن برای راهی دیگه من های ایستادوچشم جلوم که نزدم حرفی
 !نه؟ مگه دلخوری من ویالی اومده سایه چون-

 ازچی کی فهمه می خوبی این به ازکجا دونم یانمی بلده خوانی ذهن پسرحتما این که فکرکردم این به باحیرت
 !ناراحته

 :باشم بیخیال کردم سعی
 !خان رایان داره انتخاب حق هرآدمی باالخره,باشه مهم برام نداره دلیلی-
 !اس؟ سایه من انتخاب کنی فکرمی-
 !چرانباشه؟-

 :پوزخندزد
 !اس من؟مسخره خانم بشه بخواد وقت اون,کنم حسابش آدم من که نیست ای اندازه به حتی سایه-

 کمتری ازش خیلی بستی دل الکی واقعا,دونه نمی رودرحدخودش سایه وقتی لیانا نیستی درحداون کال تودیگه پس
 !خیلی
 :زیرانداختم به رو سرم

 !کارنکن وچی کارکن چی توبگم برای بخوام که ام کی من,رایان ندارم باکسی باروابطت مشکلی من-
 :لباش ی وزمزمه شدم هاش چشم درگیرخماری وفقط رفتن ازیادم همه,ام زیرچونه نشست دستش

 !ویالم بودی تواومده سایه جای کاش-
 رو ودلم ببینم رو هاش چشم جوری این نشم؟چطوری وعاشق بشنوم رو اینا چطوری خدایا,تیرکشید فقراتم ستون
 شکست تحمل من کنم می التماست وجودم باتموم کن دورش ازم نیست وقسمتم من اگرمال نبازم؟خدایا بهش
 !ندارم قسم خودت به...ندارم

 عقب بعددستش کمی ولی شد بسته وخواستن عشق فرط از من های وچشم دورلبام کشید گونه نوازش رو انگشتش
 آروم ودلم لرزید می هیجان ازشدت پاهام,روش ونشستم سکو سمت به کشوندم رو خودم...دورشد ازم وخودش رفت
 !بود شده
 !شه می دگرگون حالم جوری این ساده لمس بایه فقط بودم جنبه بی چقدر واقعا

 که جمع به دوختم رو نگاهم,بهترشد حالم اوردوباخوردنش برام که کردم آب درخواست وازش زدم صدا رو لطیفه
 .کردن می وصحبت کنارهم بودن نشسته هم عده ویه بودن رقص مشغول هنوز

 که بدم روانجام عشقم درخواست تونستم که تراین مهم وازهمه بگذره خوش همه به شدم باعث که بودم خوشحال
 !بود خواسته ازم
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 سریع منم,کردن خداحافظی باهم وهمه خونه بریم که دادن رضایت باالخره زد بامدادضربه(۱:00) روی که ساعت
 !کنم نگاه رایان چشمای توی فعال تونستم نمی واقعا چون گفتم جمعی خداحافظی

 !خوشایندتربود ازهرچیزی من برای واین منن رومدیون امشبشون خوشی که گفتن,تشکرکردن ازم کلی همه
 :کشیدم راحتی نفس دل وازته صندلی به دادم تکیه رو سرم ماشین باحرکت

 !رفت پیش خوبی چیزبه خداروشکرهمه-
*** 

 !رایان رسیده وقتش دیگه نظرمن به-
 :پنجره چرخوندروبه رو صندلیش کالفه رایان

 ما؟ برای کنن معطل رو خودشون نباشه سختشون ازکجامعلوم,یانه درسته تصمیم این دونم نمی-
 :گفت بهزادبااخم

 لباس چندتا کشیدن براشون چراباید طراحن دونفرخودشون اون,پسر نده من تحویل وپرت چرت توروخدا-
 .هممون کنیم تالش بایدم پس خب بشه هرسال بهتراز امسال خوام می گی نمی باشه؟تومگه کارسختی

 ؟!بکشیم خودمون شه نمی-
 زیرحرفت؟ بزنی خوای می یعنی,داری روقبول لیانا ی ایده گفتی خودت-

 دادم می گوش میونشون بحث وبه بودم نشسته مبل روی که من به زد وزل چرخوند رو صندلیش رایان حرف بااین
 :کرد زمزمه وبعد

 !هرگز-
 :زد لبخندی بهزاد

 !همین شمال بری باید هفته یه همش نکن دست دست,حله پس خب-
 :موهاش توی کشید رو دستش رایان

 !خوره می بهم داره حالم دیگه بیام خوام می منم گفته کارکنم؟ازبس چی رو سایه-
 !حرفت تغییرکنه محاله دونه می نه بگی وقتی که دونی می بده رو جوابش محکم-
 !ببر منو لیانا جای به گه می گفتمش بارها-
 شه نمی باشه باید دستیارته لیانا بعدم نداری کارش وقتی چیکارکنه بیادشمال الکی الزمه اینجا حضورش شه نمی-

 .که نیاد
 !لطفا کن حلش جوری یه خودت پس-
 هابگم؟ طراح به من که کن مشخص رو زمان توفقط کنم می صحبت باسایه خودم من باشه,بابا ای-
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 :انداخت تقویم به نگاهی رایان
 برن می رو ماشین رفت تند شه نمی توجاده زیاده دوربین چون رسیم می شبم نزدیک کنیم می فرداعصرحرکت-

 !پارکینگ
 .مرسی,داداش حله-

 :گفت که ازجابرخاستم,شد خارج ازاتاق بهزاد
 !بشین-
 :کرد نگاهم که نشستم باز
 نداری؟ مشکلی که دیگه-

 :فشردم هم روی رو لبام
 باشم؟ نداشته مشکلی باید باچی-
 !شمال؟ سمت بریم فردا که این-
 !نبود؟...بود موجه عذرم موقع اون برم کالس نباید دیگه چون نه-

 !خنده نازمی چه جونم ای,باال رفت کمی لبش ی گوشه که باالانداختم رو ابروهام
 !باخودم ببرم رو سایه بیاری بهونه بارم این اگر گفتم-
 :کردم مشت رو دستم باحرص ومن بود مشهود هاش ازچشم خوبی به آثارشیطنت,شدم خیره صورتش به
 !باخودتون ببرید رو ایشون دیرنشده االنم-

 روی قرارگرفت سرم باالی دستش کنم باز رو در بتونم که ازاین وقبل دوید که رفتم در سمت وبه بلندشدم ازجام
 :هام توچشم زد وزل ایستاد قدمیم تویه که در به دادم وتکیه برگشتم باترس,در
 بری؟ خواستی می کجا-

 :کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی
 !برسم کارام به برم-
 !نه؟...دیگه باخودم ببرم رو سایه دیرنشده االنم گفتی-

 حس گوشم نزدیک صداش که ببندم رو هام چشم لحظاتی شد باعث تنم لرزش,روگرفت بازوم که ندادم جواب
 :کردم

 !لیانا بده جواب-
 !جوری این نیست درست میاد یکی برم من بذار لطفا-
 !مارو؟ ببینن نیست درست که کنیم کارمی چی چرا؟مگه-
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 نوازش رو بازوم که کردم می روحس نفساش داغ وهرم بود گوشم نزدیک صورتش,صورتم روی بود شده خم
 !کننده تباه حس ازاین بده نجاتم من خدای,کرد

 !رایان-
 :کشید عمیقی نفس

 !نکردی؟ استفاده شامپو ازاون چرادیگه-
 :بستم رو هام چشم

 !نمیومد خوشم ازش-
 ...!رو بوش داشت دوست رایان چون شامپوبودم اون عاشق من!دروغی چه
 کردی لج یعنی,کن استفاده گفتم بهت من چون نکردی استفاده بندم می شرط...لیانا نیستی خوبی دروغگوی-

 !بامن
 !اصال کرد پنهون ازش رو چیزی شه نمی واهلل باهوشه چقدر این,خدا وای

 !نداشتم دوست رو بوش که گفتم نه-
 نکنی؟ استفاده خوای می,بزن بگم اگرمنم حاال-

 :نشست لبش روی لبخندمحوی,هاش توچشم زدم زل
 آره؟-

 !نه بگم بهش نتونستم ولی,چرا دونم نمی
 !کنم می استفاده باشه-

 :باالداد رو ابروهاش
 راس,حاضرکن شمال واسه رو خودت خونه سرکاربمون بیای خواد نمی فردا درضمن,بری تونی می حاال,آفرین-

 !چهارعصرحرکته ساعت
 !بااجازه...چشم-

 .بیرون کردم روپرت وخودم بازکردم رو اتاق در,گرفت فاصله ازم
 چون رایان رفتاردرمقابل بود سخت خیلی نداشتم پسری باهیچ صمیمی ی رابطه هیچ تااالن که منی ی واسه واقعا
 !ببره ازبین رو حدمون خواستم نمی
 وازشرکت برداشتم رو کیفم شد تموم کاری ساعت دیگه وبعدکه دادم انجام رو کارام ی باقیمانده,شدم اتاقم وارد

 !شدم خارج
 کنه؟ می کارداره کجاست؟چی االن یعنی!ماهیار پیش رفت حواسم,کنم روی پیاده یکمی کرد ـوس*یهوهـ دلم
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 شدم می پشیمون خارج رفته من کردن فراموش برای کردم می فکر وقتی اما بزنم زنگ بهش خواست می دلم
 !طرفه یک عشق سخته واقعا که نشم دچار درد این به من هرگز کاش وای
 که منی کنم می وتعجب بود شده خواستنی برام خیلی,کنم می حس رو عطرش بوی کردم می حس,کشیدم آهی

 !رایان نام به مردی یه...مردم خواستاریه عاشقانه حاال پیداکنم حس مردی به روزی یه دادم نمی احتمالشم هرگز
 بشه من جای بخواد کسی که فکراین,بودم نگران کمتر وقت کمتربوداون بینمون طبقاتی فاصله این کاش ای

 !کن کمکم خودت خدایا,بدم احتمال بهش درصدم یه تونستم نمی واصال آوربود عذاب واقعا همسررایان
 وجلوی زد بوق برام آتنا همراه به دیدم رو مبینا مجتمع خیابون به وبارسیدن اومدم اتوبوس توسط رو راه بقیه

 !بود الغرترشده وچقدرآتنا شدن پیاده هردو,ایستاد ورودی
 .بود فرسا وطاقت سخت معشوق از دوری داشت حق واقعا

 :آتنا ی شونه روی گذاشتم رو ودستم زدم لبخندگرمی,کردن احوالپرسی باهام وهردو شدم نزدیک بهشون
 !رو غمت نبینم-

 : چشمام توی زد زل بود وعشق ودلتنگی خواستن پراز که نگاهی با آتنا
 !کنه؟ مجبورم فاصله این به خواد می تاکی,لیانا سخته خیلی-
 !دلتنگی یعنی عشق!معشوق دادن ازدست ترس یعنی عشق!انتظار یعنی عشق-

 !واقعی معنای به بود بدبخت عاشق هم واقعا,سبزش چشمای توی بست حلقه اشک
 !نبودم عاشق کاش ای-

 :کردم زمزمه,دلخورمبینا نگاه توی خورد گره نگاهم
 !خیلیاست آرزوی این-

 :دادم ادامه,کشید آهی مبینا
 نداری؟ ازماهیارخبری-

 :باالانداخت رو هاش شونه مبینا
 !باشه درارتباط باهامون خواد نمی زیاد واهلل نه-

 :گرفت رو بازوم آتنا
 !پس داشته دوستت خیلی-

 :مبینا به زد زل ناراحت که کردم سکوت
 مبینا؟ چی کنه فراموشش نتونه وقت هیچ اگر-

 :مبینا
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 !شه؟ نمی شه نمی گی ومی ناامیدی چراهی آخه خداباشه به توکلت تو,آتنا کن بس-
 :گفتم که کرد جمع رو لباش آتنا
 رفتید؟ می جایی-

 :باالانداخت رو مبیناابروهاش
 حرف بشینیم بالیانا یکم بیابریم نه گفتم خونه بره خواست آتنا بودحاالم گرفته دلم بگردیم یکم بودیم رفته نه-

 !بزنیم
 :زدم لبخندگرمی

 .بزنیم حرف بشینیم کنم عوض رو لباسام تامن باال بریم بیاید,کردید خوب-
 .ودرآخرآسانسورشدیم مجتمع وارد وباهم کردن قبول

 کالس بود رفته ماجد همراه حتما که ولطیفه نیست کسی داد یم نشون درآپارتمان موجود سکوت,روبازکردم در
 !البد بود زهرا بهشت هم ومادربزرگ موسیقی

 :گفت روبهم,روصداکرد وآتنا کرد باز رو دربالکن مبینا,اومدم وبیرون کردم روتنم راحتیم وتندلباسای رفتم اتاقم به
 !تره باحال بشینیم توبالکن-
 .عزیزم بشینید ترید هرجاراحت-
 .مرسی-
 .ومیام کنم می درست قهوه یه االن منم-
 .باشه-

 می کردم می فکر وقتی ولی بودم من دوری این دلیل چون کشیدم می خجالت آتنا از گاهی,شدم آشپزخونه وارد
 یه تا بهتره خیلی مدت کوتاه دوری این پس واقعا تربود بدتروسخت مراتب به شدم می جداییشون اگردلیل دیدم

 !همیشگی جدایی
 رفتم بالکن سمت وبه کنارسینی گذاشتم هم شکروقاشق ظرف,ریختم ها فنجون توی رو خوشرنگ ی قهوه

 :کشیدم عمیقی ونفس میزگذاشتم روی رو سینی,ونشستم
 !اینجا داره خوبی واقعاهوای-

 :فنجونش توی کرد خالی تقریبا رو شکر ظرف مبینا
 !وآلودگی دوده همش باشه تهران هوای اگربه وگرنه هاست گل وجوداین برای-
 ونه دارم رو وقتش من نه وگرنه کنه می سرگرم جوری این رو خودش بیکاره چون کارمادربزرگه ها گل این-

 !لطیفه
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 انتظارهزار تلخی نباشه هرچی کنه نمی حس رو قهوه تلخی که بودعاشقه مشخص لبخندزدم,خورد تلخ رو قهوه آتنا
 !تلخه ی قهوه ترازاین جانکاه برابربیشترو

 :گفت بابغض آتنا که گرفتم دستام بین رو فنجون
 !شد؟ عاشقت که کارکردی چی-

 باماهیارآشنا هرگزوهرگز کاش ای کردم آرزو وجودم باتموم ومن روبست هاش چشم مبینا,پیچید تنم توی ای رعشه
 !دخترباشم یه بغض تاباعث بودم نشده

 :دوخت آسمون وبه گرفت روازم چشمش آتنا
 بدم احتمال درصدهم یک تونم نمی حتی عزیزه برام لیاناخیلی,بیام چشمش به تا باشم نکرده که نبوده کاری من-

 !نباشه من سهم
 آخرش قرارباشه وقتی کاش ای کردم می آرزو وجودم باتموم ومن بود سخت خیلی عشق درد,کردم می درکش
 !کس هیچ نشه عاشق کس هیچ باشه جدایی

 !نداری ای چاره جزاین,آتنا بایدصبرکنی-
 چقدر؟ دیگه-
 !باش مطمئن میفته اتفاق صالحته به وهرچی شده نوشته سرنوشتت توی تاوقتی,خدابخواد که تاوقتی-
 !لیانا خوشبختیه خودخودِ کنارم وجودش,ماهیاره من صالح-

 :دوختم بود روبسته هاش چشم که مبینا به رو نگاهم
 !بخوادت؟ اوهم ازکجامعلوم-

 :گفت لرزونی وباصدای ریخت هاش روگونه سرهم پشت آتنا های اشک,زد زل وبهم گشود رو چشماش عسری مبینا
 !لیانا؟ زده...حرفی...تو به...؟اون...چی-

 ناامیدی به یهویی دختررو امیداین خواست می ازم فهمیدم می روخوب منظورش,کرد می نگاه بهم باالتماس مبینا
 که وگرنه نبست دل شد نمی خب باخبرنبودولی نفرمقابلش ازاحساس وقتی بست می دل نباید اون اما نکنم تبدیل

 !رایان...به باختم می رو نبایددلم منم
 !فکرکردی؟ چیزاش این به عزیزم تباهیه تهش باشه طرفه یه عشقت اگر اینه منظورم فقط,اصال نه نه-
 !لیانا؟ فکرکنی تونستی چیزها این به بشی رایان عاشق خواستی تووقتی مگه-

 :گرفت دست به رو کالم ی رشته ومبینا کردم سکوت,گفت می راست
 !آید آیدخوش پیش هرچه بگو خودت وبه صبرکن,قسمتت به کن واگذار چیزرو توهمه-

 :کرد اخم آتنا
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 بگیرنش؟ ازم رو عشقم که بذارم دست روی دست خوای می دختر؟ازمن گی می چی-
 :فریادزد مبینا

 جز کاری کنه نمی اقدامی اون آتنا؟وقتی کنی روگدایی عشق بری خوای بکنی؟هان؟می تونی کارمی چی-
 !بفهم اینو نیست ساخته ازتو صبرکردن

 :فشرد صندلی ی دسته به محکم رو دستش ریخت می اشک شدت به که درحالی آتنا
 به وفقط نیام چشمش به من اصال که باشه قدرخودخواه مبینا؟چرابایداین دارم کم چی خواد؟مگه نمی رو چرامن-

 !باشه؟چرا؟ چرانبایدعاشقم ریختم پاش به رو زندگیم ی همه که برخوردکنه؟من باهام دخترعمه عنوان
 :ازجابلندشد باناراحتی مبینا

 بیفتی پاش به اگربری حتی کنه ازدواج باهات کنه قبول محاله باشه نداشته بهت اگرحسی,نیست کس مقصرهیچ-
 !بپذیریش که بایدومجبوری که حقیقتیه این متاسفانه

 :ایستاد جلوش کنان هق هق آتنا
 !مبینا؟ باشی رحم اینقدربی تونی چطورمی-

 :کشید بغلش وآتناروتوی جلوتررفت بابغض مبینا
 بشی اذیت جوری تواین ذاشتم نمی تونستم می اگر,نیست ساخته ازم کاری هیچ ولی واست خونِ دلم باورکن-

 !آتنا بدم ودلداریت دعاکنم برات که میاداینه بر ازم که تنهاکاری وزجربکشی
 بشه من عاشق ماهیارباید که اونداشت که داشتم چی بودمن باآتنا حق واقعا,کردم می نگاه بهشون باناراحتی
 !نبود هم ها راحتی همین به شاید کردنش درک که بود ای پیچیده ی فلسفه ؟عشق!وآتنارونه

 !چاقوبودند شرط به هاهم آدم کاش"
 حریمت به دادن راه از قبل

 شدی می مطمئن قلبشان یاازسرخی
 کم یادست

 "!سفیدیشان چشم از
 :گفتم مبینا وروبه آتنا جلوی گذاشتم رو کاغذی دستمال جعبه که نشستن,گرفت بعدآروم کمی آتنا
 !شمال ریم فردامی-

 :خندیدم که پشتش تندکوبید آتنا,افتاد سرفه به مبینا
 !بود؟ غیرمنتظره خیلی-

 :کرد کنترل رو خودش سختی به مبینا
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 !خیلی-
 :شدم خیره آسمون به بالذت

 !رسه نظرمی به رویایی دونفره اونم شمال برم بارایان که این,باورنکردنیه خودمم برای-
 نه؟ داری استرس خیلی حتما-
 !دارم واهمه باهاش تنهاشدن بیشتراز,اوهوم-

 :لبخندزد آتنا
 !کنم می شماری لحظه باماهیار بودن تنها برای من اما-

 :پرسید مبینا,کشیدم آهی
 !رید؟ می حاالچرادوتایی-
 !احتیاجه بهشون تونبودما بمونن شرکت توی باید بقیه-
 !دوتایی برید تنها گذاشته سایه عجیبه-
 اگر نیست احتیاج بهت جا اون گفت چون نکرده قبول رایان ولی ببرتش خودش همراه رایان تا روکشته خودش-

 !بردمت می بود
 گفتن آبرویی یه گفتن حیایی یه بابا,بره همراهش خواد می جا همه انگارزنشه کنه رفتارمی جوری سایه خدایی-

 !خواستگاریش؟ ره می رایان کارها بااین فکرکرده بشه؟مثال چی که کنه می آویزون هی رو خودش جوری این
 :گفتم,خندیدیم

 !ازکجامعلوم؟,رفت شایدم-
 :گفت مطمئن مبینا

 چسب مثل که این نه برخوردکنه وسنگین کنه محلی کم که شن می دختری پسراجذب واهلل,بره درصد یه توبگو-
 تر نیافتنی هرچقدردست,باشه نیافتنی دست که شن می دختری عاشق بگم بهت کالم تویک, بهشون بچسبه هی

 !تر خواستنی
 :کرد زمزمه آتنا
 !شعارخوبیه,باتوباشه حق شایدم-

 :پوزخندزد مبینا
 !ها میگم که کردم تجربه-

 بودکه لطیفه وفقط داشت کلید مادربزرگ دادچون می لطیفه ازاومدن نشون آیفون صدای,بود رفته فکرفرو توی آتنا
 .نداشت
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 :سیدم*ـو*بــ رو اش وگونه رفتم استقبالش به کلید وبازدن ازجابلندشدم
 !نباشی خسته عزیزم سالم-

 :زد بهم لبخندعمیقی
 !ازصبح توسرکاربودی باشم خسته که نکردم کاری که من,لیانا سالم-

 :گرفتم رو بازوش
 !بخور میارم شربت لیوان یه برات کنی روعوض تالباسات,دیگه داره خستگی خب نشستی سرکالس توام-
 .ازت ممنونم-
 .کنم می خواهش-

 باز وبعدرفتم داخل برگردوندم رو قهوه خالی های فنجون سینی,بردم بالکن وبه ریختم شربت چهارتاییمون برای
 .آمدگفت وخوش ومبینا باآتنا کرد واحوالپرسی اومد هم لطیفه که بالکن توی
 :گفتم

 کالساتون؟ تاپایان مونده چقدردیگه لطیفه-
 :کرد رومزه شربتش

 !آبجی دوجلسه اوووم-
 :مبینا

 یادگرفتی؟ کامل یعنی االن-
 :خندید باشوق لطیفه

 !بشیم تاکامل یادبگیریم هم چندچیزدیگه یه باید هنوز ولی آره-
 :آتنا
 یاپیانو؟ گیرین گیتاریادمی-
 !گیتار-

 :مبینا
 !بذارن زنده کنسرت واسمون که داریم دونفر جایی مسافرتی رفتیم هرموقع دیگه عالیه خیلی-

 :زد چشمکی لطیفه که خندیدیم
 !باشید داشته قبلی وقت باید-

 :گشادکرد رو هاش چشم مبینا
 !سفید چشم ای-
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 !بودم راضی واقعا خندید آتنامی که ازاین ومن بلندشد هامون خنده صدای مجدد
*** 

 ولطیفه ازمادربزرگ دوری دلیلش وشاید بود شده گریبانگیرم صبح از عجیبی بغض,انداختم تخت روی رو چمدونم
 !نبینمشون قراربود که روزی هفت برای ودلتنگی بود

 مسافرت این توی باید,وشال وروسری مانتووشلوارها بهترین,گذاشتم چمدون وداخل جداکردم رو هام لباس بهترین
 چون باشم توچشم بیشتر کمی بود الزم اما کنم تحمیل رو خودم خواستم نمی اومدم می رایان چشم بیشتربه
 !داشت ارزش اینا بیشتراز هدفم به رسیدن

 می دیگه,شد داخل شیرعسل لیوان یک همراه به مادربزرگ که گذاشتم چمدون درون روهم هام ازکفش چندجفت
 !کرده شیرینش باعسل قطعا بیاره شیربرام هرموقع دونستم

 !بگیری جون یکم خوبه برات بگیربخور رو شیرعسل این دخترم بیا-
 !شناختمش می چقدرخوب,زدم لبخندی

 :نوشیدم ای وجرعه گرفتم ازدستش رو لیوان,قرارگرفت روبروم ومادربزرگ نشستم تخت روی
 !تانریزه رم کلنجارمی هام بااشک دارم ازصبح,مادربزرگ چمه فهمم نمی-
 سکته نکرده وخدایی شه تلنبارمی دلمون توی ها غصه شیم می ای عقده ها ماآدم نکنیم اگرگریه,بذاربریزه خب-

 !کنه می آرومت داشتی احتیاج بهش هرموقع کن گریه کنیم می
 !کنم می حس بیشترازهمیشه رو خالیش جای ها وقت گاهی,شده تنگ خیلی مامانم برای دلم-

 :زیرانداخت به رو سرش باناراحتی مادربزرگ
 !بود تقصیرپسرمن,لیانا ام شرمنده-

 :کشیدم آهی
 .باشی شرمنده که دونم مقصرنمی تورو من اما-
 !روخراب شماها کردوزندگی حرومزادگی پسرم چرا بود وحالل پاک شیرم که من کنم می فکر باخودم گاهی-
 !بوده این قسمتمون شایدهم-
 .دونم نمی-

 :سمتش گرفتم رو خالی لیوان
 .کناربیام مامان بانبودن بتونم کنه کمک خدابهم امیدوارم-
 هاتون چهره روی رو گردغم ای لحظه خوام نمی کنم صبرمی ازخداطلب توولطیفه برای همیشه دونه خدامی-

 .ببینم
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 !ممنونم-
 !بستم رو وزیپش ردادمقرا چمدون داخل نیازداشتم که رو لوازمی ی بقیه,سیدورفت*ـو*بــ رو ام گونه مادربزرگ

 :کردم وزمزمه ایستادم آینه روبروی
 ...!اس گرفته حالم"

 هایش آدم که دنیایی ازاین
 ...!ناپایدارند هوایش همچون

 شود نمی باورت که آنقدرپاک گاه
 "!گیرد می نفست که معرفت بی آنقدر گاه

 کارداشت؟نکنه چی یعنی...لرزید تنم رایان اسم وبادیدن رفتم سمتش به,شد درهم هام اخم موبایلم زنگ باصدای
 !شده؟ کنسل مسافرت

 !بله؟-
 !لرزه؟ می چراصدات,سالم-

 :بشم مسلط خودم به کردم وسعی کشیدم عمیقی نفس
 شده؟ چیزی سالم-
 !لیاناخوبی؟-
 !نیستم...نه
 توخوبی؟,ممنون خوبم بله-

 ...!باشم خوب باورنکردکه,خوابیده ودردپنهان نگفته حرف دنیا یک ها"خوبم بله" این انگارفهمیدپشت,کرد مکثی
 ؟...الو-
 !دنبالت میام بفرستی رو مجتمعتون آدرس بگم خواستم-
 !میام خودم مرسی نه-
 !روزخوش...بفرست باردیگه یک کردم روفراموش آدرس من,گفتم که همین-

 :زدم پوزخندی مکالمه اتمام بوق باصدای
 !باشی؟ حفظ چرا نباشه مهم برات آدرس این وقتی,کنی فراموش بایدم-

 اوباشه؟ حرف حرف باید چراهمیشه,تخت روی کردم پرت رو وگوشی فرستادم رو آدرس
 !چشم بگیم گفت هرچی شه نمی که رئیسه صرفاچون
 !هفته یک این توی شد می تنگ واسش دلم واقعا مبینا دیدن برم خواست می دلم,حاضرشدم
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 وبادیدنم کرد باز رو در مبینا خود که زدم در به ای تقه,ایستادم آپارتمان وجلوی رفتم شون طبقه به باآسانسور
 :خندید

 !اومدی که ببینمش برم براش شده تنگ دلم گفتم می خودم به داشتم تااالن,ها ای زاده دخترتوچقدرحالل-
 :گفت که رو کردحالم انگارحس,شدم وداخل زدم لبخندی حال بی
 !نه؟ گرفته دلت-

 :صورتش به دوختم رو نگاهم,افتادم کاناپه روی
 !خیلی-
 :میز روی گذاشت رو وسینی نشست کنارم,برگشت قهوه دوفنجون بعدبا وکمی رفت آشپزخونه به
 !عشق به لعنت-

 :زدم پوزخندی
 !طرفه یک حس به لعنت بگیم بهتره,نگو جوری این نه-
 ...!آتنا,تو,من حس مثل-

 :چرخوندم رو نگاهم
 !نزده حرفی باشه؟ماهیارکه طرفه یک آتنا حس ازکجامعلوم-
 !نیست زندگیم تو کسی گفته بهم گفتی خودت-
 من داشتم دوست قبال رو یکی اگربگه ترسیده چون باشه گفته جوری اون من داشتن برای لحظه اون توی ممکنه-

 !رو پیشنهادش نکنم قبول
 !داشته؟ عالقه آتنا به ما زندگی توی تو وپیداشدن ازاومدن ماهیارقبل بگی خوای می یعنی-
 !ممکنه-

 :پوزخندزد
 عشق اسمش که شه می اون وبازعاشق لرزه می وپاش تردست دخترخوشگل یه بادیدن وقتی پس-

 !شهوته ـوسه*هـ,نیست
 !واقعا بود بامبینا حق,کردم جمع رو لبام

 !اشتباهه من حدس شایدم-
 :دستاش بین گرفت محکم رو فنجون مبینا

 !نیست باز ـوس*هـ اون,نیست آدمی ماهیارهمچون-
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 یه با که جزاین نداره ای چاره که چرخونه می جوری رو بازی توی ی مهره سرنوشت گاهی اما دونم می-
 !دربیای جلوش ترفنددیگه

 !گی تومی که نباشه جوری این امیدوارم فقط-
 .امیدوارم-

 :وگفتم کشیدم لبم روی رو کاغذی دستمال,روخوردم ام قهوه
 !ببینمت رفتن قبل خواستم کنیم می حرکت دیگه دوساعت تا-

 :کرد نگاهم مبینا
 !شه می تنگ واست خیلی دلم-
 !گذاشتم قدم ناخواسته که راهی این توی بشم موفق بتونم کن دعا برام,جور همین منم-
 !گفت نه هم شه ونمی کاردله,لیانا باشی نفرش تودومین که نشده عاشق خودش ی باخواسته کس هیچ-
 !نه بگی شد می کاش ای که-

 :کرد زمزمه بود شم*و*غــ*آ توی که ودرحالی کرد آسانسورهمراهیم تاجلوی ومبینا برخاستم ازجام
 !نگیر تصمیم احساس ازروی وهمیشه باش قلبت مواظب,باش بینتون حریم مواظب,باش خودت مواظب-

 عقب وعقب گرفتم فاصله ازش,کردم می درک رو ونگرانیش بودم حرفاش منظور ی متوجه خوبی به,کشیدم آهی
 :آسانسورشدم داخل

 !رفیق ازت ممنونم,هست خودم به حواسم راحت خیالت-
 :داد تکون رو دستش

 !نگرانتم,نکن وفراموشم باش درارتباط باهام-
 .گم می بهت رو مهم وخبرهای درارتباطم باهات مدام باش مطمئن,ری نمی ازیادم وقت هیچ-
 .عزیزی-
 !توبیشتر-

 ای چاره خب اما شم می دلتنگش خیلی که دونستم می,شد ناپدید دیدم جلوی از درآسانسورتصویرش شدن بابسته
 !بود سفراجباری واین نبود
 می ها بهونه شایدبااین,پذیرفتم میل باکمال ومنم چایی خوردن به کرد دعوتم بادیدنم مادربزرگ,شدم آپارتمان وارد

 !باشه درکنارم بیشتر کمی خواست
 تندازدستم مادربزرگ که لرزیدم خودم به ای لحظه وازداغیش گرفتم دستم توی رو چایی لیوان,نشستیم بالکن توی

 :گرفت
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 !بخارمیادبیرون؟ ازتوش بینی نمی مگه ریختم تازه,من به بده-
 :گفتم که کرد نگاهم کمی,بود بامادربزرگ حق چون نزدم حرفی

 !گیتاربخرم لطیفه واسه خوام می-
 :کرد اخم مادربزرگ

 گرونه؟ چقدر دونی چی؟دخترمی-
 :باالانداختم رو هام شونه بیخیال

 دارم ندارم مشکلی هیچ هاش باهزینه که گفتم وازاولم کالس فرستادمش من,مادربزرگ خوادباشه می هرچی-
 یه بتونم که هست حدی به کردم جمع که اندازی پس االنم باشه نداشته کمبودی هیچ لطیفه تا کنم کارمی

 من اما زنه نمی حرفی بهم که خودش باشه داشته باید اوهم داره ماجدهم,براش الزمه چون بگیرم لطیفه گیتاربرای
 !نباشه کالسشون اعضای وبقیه ماجد وکمتراز باشه گیتارداشته خواد می دلش که کنم می حس

 :کرد نگاهم ناراحت مادربزرگ
 !باش فکرخودت به یکمم ماخرج؟دخترم وبرای کارکنی همه این که هستی تومردآهنی مگه آخه-

 :انداختم پام اون روی رو پام
 !وبس خوام می رو لطیفه خوشبختی فقط من گفتم که بهت مادربزرگ-

 :دادم ادامه,نزد حرفی
 خوبه؟ جاش میاد پول کنم بازکارمی بزرگه خداهم توحسابم دارم پول من,عزیزم نباش نگران-

 :زد ـمرنگی*لبخندکــ مادربزرگ
 !دانندوبس خسروان کارخویش صالح,باشه-
 .برم قربونتون-

 .بود وقت رفتنم تازمان دیگه ساعت یک وتنها انداختم ساعت به نگاهی,روخوردم چاییم
 جوری این زدم مشکی وتیپ رفتم اتاقم به حاضرشدن برای من وبعدازاون ناهارخوردیم ومادربزرگ لطیفه اتفاق به

 !بهتربود
 :کرد شدونگاهم وارداتاق لطیفه

 !آبجی؟-
 :زدم بهش لبخندی

 جانم؟-
 !گیتاربخری من برای خوای می شنیدم-
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 :شدم کردن آرایش مشغول
 !شنیدی درست-
 .خوام نمی من اما-

 :کردم اخم
 کسی دم می انجام رو کاری یه بگم من که دونی می خودتم لطیفه نده تحویل بهم تکراری حرفای کن لطف-

 !کنی منصرف رو من نکن سعی توام پس باشه تونه نمی جلودارم
 :کرد نگاهم ناراحت

 .نشی اذیت که گم می خودت واسه من-
 !شم نمی-
 ...!پول همه امااین-

 :کردم قطع رو وحرفش ازجابلندشدم کالفه
 نگفتی توخودت مگه کشید می رخ به رو پولیمون وبی نداری ازبس خوره می بهم حالم داره دیگه,بسه لطیفه بسه-

 زحمت کارکردم دارم پول ای؟من بازدرگیرگذشته چرا خودت روببینیم؟خب واالن کنیم فراموش رو گذشته باید که
 !فهمیدی؟ خوام می من که دی می انجام رو کاری همون توام کنم می خرجش بخوام خودم هرجورم کشیدم
 :کرد جمع رو لباش لطیفه

 !ببخش...کنم ات عصبی قصدنداشتم-
 :کردم وزمزمه گرفتم دستام روبین سرم,بیرون رفت ازاتاق سپس

 !لعنتی-
 عقب کمی رو مشکیم وشال گذاشتم موهام روی رو دودیم عینک,شدم خارج وازاتاق برداشتم رو چمدونم
 :گفتم محوی بااخم که اومدن طرفم به ومادربزرگ لطیفه,کشیدم

 !رم می دارم من-
 :کرد نگاهم ناراحت مادربزرگ

 !همین نگرانتیم مافقط کن باور بشی توناراحت شیم می باعث اگرمدام ببخش-
 !کنید فراموشش مادربزرگ نیست مهم-

 :لطیفه
 !وبیشترازمن دلخوری ازمون االن که دونم می-
 !دلخورم؟ من گفته کی-
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 !هات چشم-
 :پوزخندزد لطیفه,کردم جمع رو لبام

 !رضایته عالمت سکوت,فهمیدم درست دیدی-
 !رو من شناسی می خودتم شم می آروم بگذره یکم-
 کارات مخالف که این نه کنم همراهیت فقط دم می قول بده انجام هرکارخواستی بعد به ازاین,خوام می معذرت-

 !باشم
 :لبخندزد مادربزرگ

 .جور همین منم-
 :زدم بهشون ولبخندعمیقی بازشد ازهم صورتم

 !دارم دوستتون,هستید که مرسی-
 :کشید شم*و*غــ*درآ مادربزرگ

 .سپارمت می خدا به,عزیزم باش خودت مواظب-
 .چشم-

 :سید*ـو*بــ رو ام گونه لطیفه
 !باشی موفق-
 .قربونت-
 وبازدن گرفتم رو اشکام ریزش جلوی سختی به ومن فشرد رودرهم گلوم سهمگینی بغض شدم خارج که آپارتمان از

 .شدم وبعدواردآسانسور انداختم ورودی در به بارنگاهی آخرین برای آسانسور کلید
 بگه باخودش که بزنم زنگش خواستمم نمی بودم منتظرش که بود ساعتی ونیم بود نیومده هنوز,نشستم البی توی
 !توکارام کنه خوادکنجکاوی می

 ای نقره و ام بی بادیدن,شدم خیره بیرون به اسمش وبادیدن اش صفحه سمت شد کشیده نگاهم موبایلم بالرزیدن
 .کشیدم خودم دنبال رو وچمدون وازجابلندشدم زدم رو ردتماس,رسیده شدم متوجه زد می چراغ واسم که رنگی

 کج رو راهم همینم برای بگذارم داخلش رو چمدونم باید که فهمیدم ومن باالرفت درصندوق ماشین به بارسیدن
 باورم,لبام روی نشست لبخندگرمی بود گذاشته ماشین ی گوشه که چمدونش بادیدن,رفتم صندوق سمت وبه کردم
 !دونفره اونم مسافرت رم می بارایان دارم شد نمی

 :ونشستم رفتم جلو سمت به درش وبابستن گذاشتم رو چمدون سریع
 !عصربخیر...سالم-



 

 

372 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 .ممنون سالم-
 !چقدرکوتاه

 !ضدونقیصش رفتارای این به کردم عادت نیست مهم
 رومی طراحیش بگم باید وواقعا شدم سوارمی رو ماشین مدل این که بود بارم اولین,دراومد حرکت به نرم ماشین
 !قشنگه خیلی پسندم
 :روفشرد بردوکلیدش ضبط سمت به رو دستش که دوختم بیرون به ازشیشه رو نگاهم

 بند پازل هستی آهنگ متن"
 غوغاست تو پیش شبم هستی تو

 حواست تو عشق بشم آدم منم
 زیباست تو پیش شبم مستی تو

 اینجاست من قلب نخواد دلت بخواد دلت اگه
 نداره خواب من مستی تو هستی از

 نداره تاب ـسـتمزن*مـ این به دست هی
 نکن ول منو مستم نکن دل ای دل هی

 نکن غافل منو هی دلم او کوی به بستم
 نکن عاقل عاشقُ این نکن دل ای دل هی

 نکن غافل منو هی دلم او کوی به بستم
 میشم حالی به حالی پات صدای میاد وقتی

 میشم حوالی این تو بیقرار عاشق یه
 دلت حال به خوش دلت رواله رو آخه
 دلت سربراهه دلم روبراهه اگه
 نکن ول منو مستم نکن دل ای دل هی

 نکن غافل منو هی دلم او کوی به بستم
 نکن عاقل عاشقُ این نکن دل ای دل هی

 نکن غافل منو هی دلم او کوی به بستم
 نداره خواب من مستی تو هستی از

 نداره تاب ـسـتمزن*مـ این به دست هی
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 نکن ول منو مستم نکن دل ای دل هی
 نکن غافل منو هی دلم او کوی به بستم
 نکن عاقل عاشقُ این نکن دل ای دل هی

 "نکن غافل منو هی دلم او کوی به بستم
 بینمون سکوت وازاین بودم غرق افکارم وتوی بودم فرورفته ماشین نرم صندلی توی باآرامش,بود قشنگی آهنگ
 :شکست رو سکوت باصداش که نگذشت چیزی اما,راضی

 وجداازهمه پرستن می رو همدیگه عاشقانه وسالینا بوراب,خاصه جای یه ریم می داریم که جایی باش مواظب-
 وارد ای خدشه شون خوشبختی به که بشن اطرافیانشون هاواختالفات درگیرحرف خوان نمی چون کنن می زندگی

 هرکارازت کنی همکاری باهامون خوب باید وتوام هستن قبیل ازاین وکارایی بازی رمانتیک ی دیوونه اونا بشه
 !باهم بسازیم عالی خیلی کلکسیون یه بتونیم تا بدی انجام خواستن

 :گفتم مهربون خدای به باتوکل اما هاش ازحرف گرفتم استرس کمی
 !هست رفتارم به حواسم چشم-

 :کردم حس خودم روی رو نگاهش سنگینی
 !شدی؟ کن گوش وحرف مودب توامروز شده چی-

 !براش رفت ضعف دلم ومن باالرفت کمی لبش ی گوشه که انگارفهمید,گرفت ام خنده
 !لیانا کردی گستاخی نمیادازبس بهت اصال-

 :کردم زمزمه وناخودآگاه هام چشم توی زد زل اوهم که کردم نگاهش
 !آبیه؟ هات چراچشم-

 سوال مگه,بود مشخص خوبی به ازرفتاراش واین بود شده وعصبی ناراحت شدیداً,شد درهم هاش اخم جمله بااین
 !بودم؟ پرسیده بدی

 ماشین فرمون وروی بود کرده مشت رو دستش وازبس رفت باالترمی هرلحظه سرعتش,زدم زل بهش باترس
 باالرفته سرعتش واقعا چون شد نمی نزنم وحرفی خونسردباشم خواستم هرچقدر...بود قرمزشده بود فشارداده
 :دستش روی گذاشتم آروم رو ودستم شدم چی همه بیخیال همینم بودبرای

 !برو تر آروم-
 چرخ ناهنجاری باصدای وماشین ترمز کوبیدروی رو پاش آن یه که بیرون شد کشیده انگارازخلصه حرکتم بااین
 !داشت ونگهش کنارجاده کشیدش ماهرانه رایان ولی کشیدم جیغ وجودم باتموم ومن خورد
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 خداخیلی یعنی بودنمون اززنده آوردیم شانس واقعا کشیدم عمیق های نفس درپی وپی گذاشتم قلبم روی رو دستم
 !داشت دوستمون
 !عقل یب ی پسره کنم تهی قالب بود نزدیک ازترس,گردنش پشت کرد روقفل شدودستاش پیاده ازماشین

 :بهم شد وخیره سمتم برگشت که رفتم سمتش وبه شدم پیاده آروم
 !گیری می روهم جوابش,پرسیدی توحاال ولی بپرسه روازمن سوال این نداشته حق تاحاال کس هیچ-

 :کردم هول
 !بپرسه ازت کسی خوای نمی...دونستم نمی من...ببخش-

 :پوزخندزد
 !بار اولین واسه توپرسیدی,گذشت دیگه-

 :کردبهم رو بازپشتش که نزدم حرفی
 اش خانواده به وقتی شه می وعاشقش بینه می رو ازکشورمادرم خارج به سفرهاش توی پدرم,نبوده ایرانی مادرمن-

 به تهران مردهای  ترین ازسرشناس ویکی بوده مردبااصالتی که پدربزرگم گه می باشن ومادربزرگم پدربزرگ که
 تموم که خارجی زن یک نه بگیری زن ازکشوروشهرخودت باید که گه ومی کنه می مخالفت باازدواجشون شدت

 بهش واگرنذارید عاشقشم من که گه ومی کفش یه توی کنه می رو پاش پدرم اما داره بامافرق وفرهنگش زندگی
 !کشم می رو خودم برسم

 تااین رایان بودم ندیده تااالن ومن بود مشخص اش ازچهره خوبی به آثارناراحتی,زدم زل صورتش به باحیرت
 !بشه ریخته حدبهم

 :گفت که تررفتم نزدیک کمی
 !توماشین بشین-

 وادامه درآورد حرکت به آروم رو وماشین فرمون پشت نشست,کنم عصبیش بازم خواست نمی ودلم کردم اطاعت
 :داد
 داده ازدست رو اش خانواده چون اومد ایران به ومادرم سرگرفت ازدواج این پدربزرگم های مخالفت تموم برخالف-

 کردچون قبول کنه جازندگی واین بیاد ایران به خواست ازش تاپدرم هم همین برای نداشت ای دیگه وکسی بود
 همراه به وخودش شد محروم پدربزرگم ارث ازتموم پدرم کارش بااین اما,یاخارج جاباشه کرداین نمی فرقی براش
 اومد ایران به که هم وقتی بده ازدستش خواست ونمی بود شده پدرم عاشق مادرمم چون کردن ازصفرشروع مادرم
 زداما سرمی بهمون گاهی مادربزرگم,بود روپذیرفته جا این وفرهنگ پوشید می لباس اینجا های خانم ی همه مثل

 !من های چشم مثل بود آبی مادرم های چشم,وبس بود عاشقی تنها پدرم گناه,بود ماروطردکرده کلی به پدربزرگم
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 :شد خیره کردوبهم مکثی
 روگرفتی؟ سوالت جواب حاال-

 :گفتم باناراحتی
 !کنم ناراحتت خواستم نمی متاسفم-

 :چرخوند رو نگاهش
 رنگ این,کمیابه خیلی توایران من های چشم رنگ بیادچون پیش هرکسی واسه ممکنه که سوالیه این,دونم می-
 کنن دقت بهش اگرخوب اما شه می القا مخاطب به اول نگاه توی روحی وبی سردی جور یه داره خاصی حالت یه

 پراز شاید...اس جوردیگه یه رنگ این واعماق بودن دراشتباه کامال که بینن می
 !خواستن,عالقه,عشق,دلرحمی,مهربونی

 من روبه چی خواست داد؟چرا؟می می توضیح من برای رو خودش داشت یعنی,دادم می گوش هاش حرف به بادقت
 هام ازچشم وخودت کنی دقت بهم کافیه فقط دارم هم احساس درکنارش ولی درست دارم غرور که بفهمونه؟این

 ؟!رو رازم بخونی
 !ده نمی رو ابرازکردنش ی اجازه غرورش اما ده می اهمیت بهم که بفهمونه بهم خواست می شاید آره

 ؟!باشه دوطرفه ام عالقه ممکنه یعنی من خدای...زد بهم مبینا که حرفی مثل درست
 :زدم لبخندمحوی

 !خوشگله خیلی هات چشم رنگ-
 :کرد نگاهم

 !تو های چشم رنگ مثل-
 چقدر وواقعا شد بسته چندثانیه برای خاص حس یه ازشدت هام وچشم لرزیدن هام دست,فروریخت درونم چیزی یه

 !احساساتمون درمقابل بودیم ضعیف
 یه بودبه شده یادآوری براش گذشته که هاش دلهره وتوی االن که کردم می حسش,گرفت دستش توی رو دستم

 توی بمونه دستم دادم اجازه اعتراضی هیچ بدون همونم واسه باهاش کنه می همدردی بدونه که نیازداره آرامش
 !ببره خوابم شد باعث الالیی مثل ماشین حرکت...بستم رو هام وچشم صندلی پشتی به دادم تکیه,دستش

*** 
 درد واقعا دادم ماساژ کمی رو وگردنم شدم خیره اطرافم به ومنگ گیج,روبازکردم هام دونفرچشم زدن حرف باصدای

 !بودم شده بودوخسته گرفته
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 به بود پایین که ماشین ی ازشیشه صداش ولی نبود رایان از وخبری بود شده تاریک هوا,دوختم بیرون به رو نگاهم
 .کرد می صحبت نفر بایک میومدکه داخل
 تشنه کردوچون جلب خودش به رو نظرم بود گذاشته فرمون جلوی که ای آبمیوه,کردم روشن رو ماشین توی چراغ

 !وخوردمش داشتم برش بالفاصله بود ام
 :کشیدم عمیقی نفس

 .بود خنک چقدر آخیش-
 :انداخت بهم ونگاهی ماشین داخل نشست رایان

 !مولوی خانم خواب ساعت-
 :خندیدم

 .برد خوابم اصالکی نفهمیدم ام شرمنده-
 !روش بارم این کردم طی تنهایی رو راه این همیشه من,خیال بی-

 :افتادوگفت راه که کردم جمع رو لبام
 !باشن شده نگرانت ممکنه چون کیه ببینی بهتره,خورد زنگ دفعه سه گوشیتم-

 ومن بودن شده نگرانم شک بدون,بلندشد نهادم از آه آپارتمان ی شماره وبادیدن رودرآوردم موبایلم تند حرف بااین
 !بدم خبربهشون یه الاقل بود نرسیده فکرم به چطور

 :گرفتم رو شماره تند
 !سالم...الو-

 :گفت بلندی نسبتا باصدای باخوشحالی مادربزرگ
 توکجایی؟ آخه بودم شده چقدرنگرانت!من لیانای سالم-
 .بود برده خوابم مادربزرگ شرمنده-
 ؟!لیانا خوابیدی پسرمردم جلوی-

 :کشیدم پوفی
 آخه؟ داره مشکلی مگه-
 !نامحرمه اون-
 !خب برده خوابم ماشین صندلی روی بخوابم پیشش که نرفتم,زنیا می حرفا مادربزرگ واه-
 !باش خودت مراقب باشه خب-
 !اینقدر نباش نگران توام هستم-
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 شمالید؟ االن,کنم می رو خودم سعی باشه-
 !چقدرمونده بوراب ویالی تا دونم نمی راهیم توی هنوز اما رسیدیم بله-
 .خوبی بدونم تا بده بهم خبری یه ازخودت مدام فقط باشه-
 .چشم-
 !خدانگهدارت-

 :گفتم رایان زدوروبه ضربه شب(۸:00)روی که انداختم ساعتم به نگاهی کالفه,کیفم تو گذاشتم رو گوشی
 ویالشون؟ برسیم مونده چقدر-
 داده بهزادبهم که آدرسی ازروی کنم می سعی اما رو جاشون تغییردادن تااالن چنددفعه چون بلدنیستم کامل من-

 !جا اون رو خودمون برسونم
 بریم؟ ماقراره دونن می-
 !بوراب شده خوشحال خیلی گفت می,بهشون خبرداده بهزاددیشب-
 باهم؟ هستید صمیمی-
 !وباحاله طبع بهزادشوخ من برعکس چون جوره بیشتربابهزاد اما آره-
 !باش توام خب-

 :پوزخندزد که لبخندزدم,کرد نگاهم
 !غیرممکن قدر همون!باش سیاه بگی ماست به مونه می این مثل-
 چرا؟-
 !بده تغییرش تونه نمی هم کسی,ساخته بتی همچین یه ازمن روزگار-
 کشیدی؟ سختی دنیا این توی تو فقط مگه-
 بهزاد مثل تونمم ونمی روزگار های گرداب با تغییرکردم من گم می فقط هستم زجرکشیده فقط من گم نمی نه-

 !باشم جدی,نزنم حرف,لبخندنزنم,نکنم گریه,نخندم دلیل بی یادگرفتم من,باشم او وامثال
 !تر تروسخت سخت,زندگیت شه بدترمی جوری این-
 !لیانا کردم عادت-
 !چی؟ به-
 !نرسم خوام می هرچی به که این به-

 !رایان بیچاره من خدای,کشیدم دل ازته آهی
 !نکن ناشکری,رایان دارن رو حسرتش خیلیا که هستی جایگاهی توی تواالن-
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 !کنم ومی کردم حس وهمیشه همیشه رو پدرومادر داشتن حسرت وقتی فایده چه-
 !نداشتم منم-
 !مادر پدرونگرانی محبت,خانواده نداشتن تره سخت مرد یه برای-
 !بوده که مادربزرگت-
 !برات؟ پرکنه رو وبابات مامان جای تونسته,داری مادربزرگ توام-

 روبهم کرد می نثارم مادرم که عشقی بود نتونسته باز هم هاش محبت باتموم حتی بود نتونسته هرگز نه,نزدم حرفی
 !بگیره تونه نمی رو مادرم جای کس هیچ واقعا کنه القا
 !شه نمی مادر مثل آدم برای کسی که موافقی چون کردی شد؟سکوت چی-
 !کرد کاری شه نمی زده رقم جوری این سرنوشت وقتی اما آره-
 !نوشت غم رسیدهمش که من به که سرنوشت ازاین متنفرم-
 !زیرحرفت زدی که باز دارم غم که نیستم من فقط گفتی می داشتی االن همین-
 !خیلی,لیانا بوده سخت خیلی برام چون-
 .کنم می درک-

 رازهای بخواد که این به برسه چه بزنه حرف باهام رایان شد نمی باورم اصال,کنه درددل بامن رایان شد نمی باورم
 !وباورنکردنی بود عجیب واقعا بگه برام رو دلش

 !نکنی وپشیمونم باشی خوبی دار رازنگه امیدوارم ولی زنم می باتو رو حرفا این چرادارم دونم نمی-
 .مونه می خودمون بین باش مطمئن-

 رو وشیشه لبام روی نشست لبخند خورد گوشم به که دریا صدای,باالتر برد رو سرعتش وبعدازاون داد تکون سری
 !شمال بیام خواست می دلم وچقدر کشوندم هام ریه به وجودم باتموم رو دریا رطوبت بوی,پایین کشیدم

 خوبی به اش ازمکالمه,خورد زنگ رایان موبایل که کشیدم عمیق های نفس درپی وپی بیرون بردم کامل رو سرم
 !جزسایه نیست کسی مخاطبش که فهمید شد می

 می پرتش بودم رایان جای به اگر من,گیره می رو آمارش زنه می زنگ مدام که زنشه فکرکرده واقعا زدم پوزخندی
 !ازشرکت بیرون کردم
 اکثرا که زدن می حرف داشتن ساعت ربع حدودا کنه قطع شد نمی راضی انگاردلش,نشستم صاف صندلیم روی
 !دیگه ده نمی رایان به اجازه اصال زنه می حرف داره ریز یه دختره بود معلوم داد می بودوگوش کرده سکوت رایان
 ویالی ی ومتوجه کردم خیره بیرون به رو نگاهم بادقت,شد متوقف دربزرگ یه جلوی ماشین تماسشون اتمام بعداز

 !بود دریا روبه وکامال داشت خاصی معماری که شدم خوشگلی وخیلی بزرگ
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 .واردشد بوقی باتک ورایان روگشود در پیرمردی که نکشید کردوطولی روارسال اسی ام اس باموبایلش رایان
 برای چبه ماشین این اسم بدونم کنجکاوشدم شدکه متوقف بزرگ العاده وفوق خوشگل ماشین کناریه ماشینش

 :گفتم رایان وروبه شدم تندپیاده همینم
 ؟!سوال یه-

 :گفت ذاشت می پایین رو دوچمدون ازصندوق که درحالی رایان
 چیه؟-
 چیه؟ ماشین این اسم-
 چطورمگه؟...بنز مرسدس-
 !بزرگه خیلی-
 !گرون خیلی وهمینطورم-
 .خدایی معلومه اش وقیافه شکل از-

 رفتیم ویال ورودی سمت به سرش وپشت روگرفتم چمدونم ی دسته,رفتم کمکش وبه خندیدم زدکه لبخندمحوی
 !بود گیرکرده ماشینه پیش همچنان نگاهم ولی

 !ویال درسالن موجود خنکای از بردم وجودلذت وباتموم خورد صورتم توی بادسردکولرگازی بازشد که درورودی
 :گفت وروبهم گذاشت گوشه یه رو چمدونش رایان

 !تابیان بشینیم بیابریم-
 پرازشربت خوشگل جام دوتا خدمتکار که نشستیم چهارنفره مبل یه روی درکنارهم,رفتم ودنبالش کردم اطاعت

 !نازبودن واقعا که بود ها جام به نگاهم هنگ چندلحظه ومن آورد واسمون
 !سالیناس واسه هردوش ماشین واون ویال این-

 :کردم نگاهش باحیرت
 !واقعا؟-
 .تاپسر باسه داره رو دختر یک همین هم وفقط پدرسالیناتاجره,آره-
 .دارباشه سرمایه خیلی باید پس-
 !ازکشور خارج وهم جا این هم داره وکارخونه وویال زمین کردکلی حساب شه نمی که قدر اون آره-
 آمریکا؟-
 .سوئد نه نه-
 .فهمیدم آهان-
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 ویه باشه داشته پول تونه می نفرچقدر یک واقعا,بود تحسین ودرخور چیزعالی همه,چرخوندم ویال رواطراف نگاهم
 !بزنه خودکشی به دست زندگی فشار ازشدت وگاهی بزنه وپا وفقردست نداری توی نفرم

 !رفیق سالم به به-
 راه روی ونازی دخترخوشگل که دوختم روبروم به رو هام وچشم مردم جدا افکارم رواز خودم مردی باجذبه باصدای

 !درکنارش هم ومردی بود ایستاده ها پله
 می بهم وواقعا بودن کرده اش حلقه ـمرهمدیگه*دورکــ هردو که هاشون دست به شد کشیده ازصورتشون نگاهم
 !بودشون ساخته همدیگه انگارخدابرای اومدن
 .رفتن فرو هم ش*و*غــ*درآ وهردو گرفت فاصله ازسالینا آروم بوراب,وجلورفت بلندشد ازجاش رایان

 به رو تنش پوست سفیدی که بود کرده  روتن ای پوشیده قرمز وشلوارک تاپ,سالینا سمت شد بازکشیده نگاهم
 می هاش تاشونه گفت شد می بودن کوتاه خیلی ولی,بود زده فشن مدل رو وموهاش کشید می رخ به خوبی

 !رسیدن
 :کردم دراز رو ودستم رفتم سمتش وتندبه اومدم خودم به منم,جلواومد

 !خان دستیاررایان لیاناهستم من,سالم-
 این ی شیفته داشت حق بوراب وواقعا بیفته عمیقی های چال اش گونه هردوطرف شد باعث زد که لبخندخوشگلی

 !دخترنازباشه
 !خوشبختم,عزیزم هستم سالینا منم-

 !دخترمهربون درکناراین کردم آرامش احساس قلب ازصمیم ومن روفشرد دستم
 :گفت روبهم بوراب

 !لیاناخانم سالم-
 :لبخندزدم

 !شدیم مزاحمت باعث شرمنده سالم-
 اومدی تازه که توام شناسه می رو منووسالینا اخالق که رایان باش باماراحت بگم اول ازهمین,ها رونزنی حرفا این-

 .بگیری خو باهامون باید
 :تربودم راحت خودمم جوری این خندیدم

 .چشم-
 :گفت سالینا که نشستیم درکنارهم

 !نخوردید؟ رو هاتون شربت چرا-
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 :گفت رایان روبه سالینا که گرفتیم دستمون توی هارو جام هردو حرف بااین
 !غرور کوه شده تنگ واست دلمون,ندیدیمت وقته خیلی-

 :زد لبخندمحوی هم ورایان وسالیناخندیدن بوراب اما,جاخوردم کمی لقب ازاین
 !وسختی مشکل ی اسطوره بگیم بهتره نه غرور کوه بعدشم,شلوغه سرم که دونید می-

 :شد خیره مشکیش های چشم به وبالذت گذاشت سالینا پای روی رو دستش بوراب
 ترین خوشبخت بگم باجراٌت تونم می من,معناشده بی کامال دوکلمه این کردم ازدواج باسالینا ازوقتی که من برای-

 !مردجهانم
 !داشتن دوست رو حدهمدیگه هردوتااین که بود خوب چقدر,خوردم غبطه حالشون به واقعا

 :زد چشمک من نشوندوروبه بوراب بازوی روی کوتاهی ی بوسه سالینا
 !دربیاد ازخجالتت رایان بگیم کردی س*و*ب ـوس*هـ اگر توام گم می-

 رو رایانم جذاب های خنده بار اولین برای ومن زیرخنده زدن شون هرسه که زیرانداختم سربه وخجالت باحیرت
 !بیشترازخیلی حتی...بود جذاب چقدر وواقعا دیدم

 :گفت خنده میون بوراب
 !بشی ناراحت نباید توام باهات کنیم می ماشوخی که گفتم-

 :خندیدم
 !لطفا مجازباشه های شوخی فقط نداره اشکال نه-

 !ایول یعنی واین سمتم گرفت رو شصتش انگشت اوهم که زدم سالینا به چشمکی ومن زیرخنده زدن مجدد
 :سالینا

 نخوردید؟ که شام-
 :داد تکون رو سرش باخستگی رایان

 !تره الزم ازهرچیزی خواب االن من برای اما نه-
 :کرد اخم بوراب

 خواست دلتون تاهروقت برید,دیم می نشون رو هاتون اتاق بهتون بعدازاون سرمیز بریم زودباشید,شام اول نخیر-
 !بخوابید

 :باالانداخت رو هاش شونه رایان
 !شام ریم می باشه-
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 رو وتندکاراشون خوبی به وهرکدوم میزبودن چیدن خدمتکارمشغول سه که رفتیم پذیرایی سالن سمت هرچهارنفربه
 .دادن می انجام
 :کرد اشاره من وبه کنارکشید وبوراب خودش برای رو صندلی سالینا

 !ما روی روبه بشینید-
 .ونشستیم رسیدن هم وبوراب رایان که کشیدم عقب رو ها وصندلی دادم تکون باشه معنای به رو سرم
 !بگذری کدومش هیچ از تونستی نمی که طوری به وخوشمزه لذیذ هم بودوواقعا شب شام مرغ وشنیسل میگو

 چرخیدومن کارمی حول هاشون صحبت کال پرسید می ازرایان شرکت درمورد سواالتی بوراب مدام شام طول تو
 !بودیم شنونده که وسالیناهم

 
 !بخش لذت سکوت این بهتربود خیلی برام که بودم خسته اینقدر
 رو قرارداشت هم روی روبه که سالن انتهای ودواتاق اومد دوم طبقه به ورایان من همراه به سالینا شام از پس

 :داد نشون بهمون
 !تولیانا مال چپ سمت اتاق-

 :دادم تکون رو سرم
 .واقعا مرسی-
 .گلم کنم می خواهش-

 :خندید رایان روبه سپس
 !وهست توبوده واسه همیشه که راستم سمت اتاق-

 :گفت کردم می نگاهشون گیجی با که من روبه رایان
 !شه می من مال اتاق اون هردفعه همینم برای پیششون اومدم دفعه سه تااالن من-

 :زدم لبخندگرمی
 .جالب چه-

 .رفتیم هامون اتاق سمت وبه بخیرگفتیم شب سالینا به هردو آورد رو هامون چمدون خدمتکارکه
 :گفت روبهم رایان رفت خدمتکارکه

 که ازخواب صبح هرروز وسالینا بوراب داره رو خودش خاص قوانین جا این,ورزش برای بیدارشی باید صبح فردا-
 صبحونه وخوردن گرفتن دوش برای بعدازاون,کنن می شنا تودریا رن وبعدمی کنن می ورزش باهم شن بیدارمی

 !شون روزانه کارهای دنبال رن می شد تموم کاراشون ی همه که وقت اون,ویال گردن برمی
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 :گفتم متعجب
 !دونفر این دارن خاصی زندگی چه وای-

 :لبخندزد تلخ رایان
 !رسیدن بهم واسه کشیدن سختی خیلی چون-

 :داد تکون رو دستش باخستگی که کشیدم آهی
 .بخیر شب,ام بدجورخسته بخوابم رم می من-
 .بخوابی بخیروخوب شب-

 بهم که مالیم صورتی_سفید,داشت خوشگلی ست واقعا کرد روجلب دیوارهانظرم رنگ دربدوورود,شدم اتاقم وارد
 نفس,بپیچه اتاق درفضای عطرخوبی بود شده باعث قرارداشت اتاق جای درجای که هایی وگلدون داد می آرامش

 .لبم روی ولبخندنشست کشیدم عمیقی های
 بزرگی کمدنسبتا,بازکردم رو ودرش گذاشتم داشت طالیی ست که تختخواب روبروی رو وچمدونم رفتم جلو

 .بذارم توش رو ووسایلم لباسا تونستم می که قرارداشت درکنارتخت
 روش تقویم ویک تلفن دستگاه یک که قرارداشت عسلی کنارتخت,زیرتخت دادم هل رو چمدون کارم انجام از پس

 یعنی بود عالی واین بیرون بری ازاتاق نبود نیازی بود داخل ودستشویی حموم داشت جدا سرویس اتاق,قرارداشت
 !آشپزخونه بدون البته ودلبازبود بزرگ هم خیلی چون مجزاس سوییت یک اتاق این گفت شد می

 تخت وروی برداشتم رو موبایلم بعدازاون وپوشیدم ازکمدبرداشتم رو راحتیم لباس دست یک,درآوردم رو هام لباس
 !خواستمش نمی بود گرم پتو چون روخودم کشیدم رو پام پایین وملحفه درازکشیدم ونرمم راحت خیلی دونفره
 :کردم وتایپ بازکردم رو مبینا با چت صفحه

 .هستیم رایان دوستان ویالی توی االنم شمال رسیدیم پیش مادوساعت,عزیزم سالم-
 وگوشی شدم خیال بی میومد خوابم چون منم نداد جواب اما زدم هم زنگش تک,نشد آنالین مبینا ولی گذشت کمی

 !جداشدم واقعی وازدنیای فروببره درخودش رو من دادم اجازه خواب وبه بستم رو هام چشم,گذاشتم کنارتخت رو
*** 
 تو"

 ترین قشنگ
 "..!منی زندگی تیتر

 مشامم به اول ی دروهله دریا خوب بوی که بازکردم رو پنجره,وازجابلندشدم زدم لبخندی,بازکردم رو هام چشم
 !چقدرخوشبختی کنی حس شن می باعث ها بهونه کوچکترین وگاهی رسید
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 وبااتوموحالت کردم خشک رو موهام,اومدم کوچولوبیرون دوش ازیه وپس رفتم حموم سمت وبه برداشتم رو ام حوله
 !نباشه تامزاحمم کردم جمع سرم باالی کامل روهم پشتش نخورن تکون که زدم وتافت دادم

 سفیدوکاله آدیداس وشلوارورزشی کردم نازبودانتخاب خیلی که قرمزم صورتی تیشرت هام لباس ازبین
 !بود برازنده بهم واقعا که کردم تندتنم هام ازانتخاب وراضی درمیومد جالبی مخلوط...مشکی

 باالخره آینه از شد درخوردوباعث به ضرباتی صدای که دادم چهره به هم مالیمی وآرایش زدم خودم عطربه کمی
 .بکنم دل
 
 که کسی تراولین قشنگ ازاین چیزی چه وواقعا افتاد آبیش های چشم به نگاهم که کردم وبازش رفتم در سمت به

 !باشه؟ عشقت بینی می روزت باآغازکردن
 !بخیررایان صبح سالم-

 :کرد خیس روبازبون هاش لب
 !بیداری وقته خیلی دونستم نمی درزدم همین برای بمونی خواب ممکنه فکرکردم,همچنین,مرسی سالم-
 .برسم کارام ی همه به که زودبیدارشدم صبح دیگه گفتی واسم رو مقررات که دیشب آره-
 .منتظرمونن پایین بیا زودباش,خوبه-

-ok. 

 مبینا ازطرف شدم متوجه که برداشتم رو گوشیم,کردم پام رو اسپرتم وکفش برگشتم داخل به باردیگه ازرفتنش پس
 :دارم پیغام

 .باش خیلی خودت مواظب,رسیدید سالم که خوشحالم سالمتی به,رفیق سالم-
 :کردم تایپ

 .عزیزی,برم قربونت...سالم-
 افتادکه شون نفره سه به نگاهم اول طبقه به بارسیدن,شدم خارج وازاتاق گذاشتم عسلی روی مجدد رو گوشی

 :شدم ملحق وبهشون بودن قهوه خوردن مشغول
 !بخیر صبحتون سالم-

 :خندید شوخی به وسالینا دادن رو جوابم گرمی به وسالینا بوراب
 !بری ازدست حیفه گرفتم می توروواسش باش مطمئن داشتم داداش اگر,دختر توچقدرخوشگلی-

 :زدم لبخندگرمی
 !سالیناجان داری لطف توبهم-
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 :پرسید آوردووقتی واسم خدمتکارقهوه که نشستم
 !شِکر؟-

 !دادم منفی پاسخ ومن
 نزدیک لبم روبه وفنجون شدم لذت غرق,لبش روی نشست ولبخندمحوی هام چشم توی شد خیره هاش چشم
 !تلخ ی قهوه...دیگه شد می حساب تفاهم یه هم شایداین...کردم
 سالینا که کشیدم نفس وجودم آوردوباتموم وجد به رو من صبحگاهی هوای,اومدیم بیرون ازویال قهوه ازخوردن پس

 :ایستاد کنارم
 توش وزندگی بارونه همیشه شمال معتقدن که ها آدم برخی برخالف,ام راضی شمال توی اززندگی واقعا من-

 حتی دارم قبول رو جا این جوره همه من ولی باشه بااونا حق هم ممکنه,داره رو خودش خاص مشکالت
 !هواش بودن باوجودشرجی

 :دادم تکون سری
 !دریام عاشق ومن خاصه العاده فوق نعمت یه وجوددریا فقط,داری حق-
 دل وازش بلندبشی نمیادازکنارش دلت که شه می خوشگل اینقدردریا کنه می غروب آفتاب وقتی لیانا دونی نمی-

 !زیباست خیلی,دم می نشونت هستی جا این حاال بکنی
 .داره خوشگلی ی جاده هم نزدیکه دریا به هم شماله منطقه بهترین واقعا ویالتونم-

 :خندید
 باکم تونم ونمی هام خواستاربهترین من کرده راضی رو من یکی تااین تغییردادیم ویال چندین تااالن,خب آره-

 !کناربیام وکاستی
 :گفت ایستادوروبهم کنارمون بوراب

 !شده تنگ واسش دلم من زنید می حرف ایستادید ساعته ربع االن,ها بگیری ازم رو خانمم ذارم نمی لیانا هی-
 :کردم نگاهش وباحرص روگشادکردم هام چشم

 !واهلل تویی دوم مجنون-
 :کرد اشاره سالینا به ورایان خندیدن

 !هست لیلی کافی اندازه به دخترم نخوراین غصه-
 همه این به اوهم که شدم افتادمطمئن رایان پرازحسرت های چشم به که نگاهم,جفتشون به واقعا خوردم غبطه
 ...!خواسته دلش وشایدهم کرده حسودی بینشون عشق
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 نمی بوداما سخت واقعا نداشتم عادت که منی وبرای دویدیم می ویال کوچولوی دورباغ,ورزش به کردیم شروع
 ومن شدن ویال زیرزمین داخل وبعدازاون دویدن ساعتی نیم,دادم می روانجام حرکات پاشون وپابه بیارم کم خواستم
 جوروسایلی همه چون باشگاهِ یه جا این گفت شد می وواقعا شدم خیره زیرزمین داخل های دستگاه به باحیرت

 !ورزش برای موجودبود توش
 سمت به وسالینا ومن رفت ها وزنه سمت به رایان,بودن داده اختصاص هم والیبال برای رو قسمت یه حتی

 !شد بوکس کیسه مشغول که هم بوراب,تردمیل
 بوراب که نداشتم نا خستگی ازشدت دیگه ومن دادیم انجام مختلف های ورزش اونجا هم ساعت یک به نزدیک
 .رفتیم دریا سمت به آشفته نسبتا نفرباوضعی وهرچهار کرد ورزش اتمام اعالم
 جای درکنارمن سالینا ولی نشستن دورترازما کمی ورایان بوراب,کشیدم می وتندتندنفس نشستم ها ماسه روی

 :گرفت
 داغه بدنمون وچون سردباشه کمی دریا آب ممکنه چون شنا برای بعدبریم بشه آروم بدنمون تا بشینیم یکم-

 !خطرداره
 :دوخت دریا به رو نگاهش که دادم تکون حرفش تائید معنای به رو سرم

 !شدی؟ عاشق تاحاال لیانا-
 :زدم لبخندتلخی

 !عزیزم استثنانیستم منم بشن بارعاشق یک زندگیشون طول توی ممکنه آدما ی همه-
 !برسن عشقشون به که ندارن امتیازرو این همه که اینه عاشق های آدم بین فرق اما-
 !شه می خودکشی باعث وشاید کنه می خراب رو ازآدما خیلی زندگی که همینه-
 االنم که تراین ومهم رسیدیم بهَم آخرش سرراهمون وموانع هاومشکالت سختی باتموم که خوشحالم من اما-

 .دونیم می رو وقدرهمدیگه نیستیم پشیمون مدت همه این بعداز
 می خسته واززندگیتون زده ازهم زودهم خیلی بودید رسیده بهم راحت اگر کردید تالش بهم رسیدن برای چون-

 !شدید
 باگریه بوراب وخواستن داشتن برای رو هایی شب چه من که خبرداره خداخودش واقعا اما,باشه جوری این ممکنه-
 رودرکناردیگری عشقت که لیانا سخته خیلی آخه بشه دیگه کسی سهم مبادا که کردم والتماسش رسوندم صبح به

 !ببینی
 !بودخیلی سخت خیلی آره,تیرکشید فقراتم ستون
 :کشیدم آهی
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 !رسیدید بهم که حالتون به خوش-
 !دیگه سوخته برام خدادلش فکرکنم,ام راضی وخیلی االن دارم رو زندگی بهترین من واقعا-

 :داد لبخندزدوادامه
 هرروز گذشت که کم کم ولی بشم حدعاشقش تااین روزی یه که کردم نمی فکرشم حتی بابوراب آشناییم اوایل-

 منم خواستگاریم بیاد بدم اجازه خواست وازم کرد عشق ابراز بهم که تااین شدم می اش وابسته بیشترازدیروز
 وقتی اما زندگیمون سرخونه باهم بریم راحت قراره که کردم می وفکر دادم مثبت جواب پیشنهادش به ازخداخواسته

 کامال دیگه کردم خوردوحس بهم محاسباتم تموم پدرم منفی باجواب گذاشتم درمیون ام باخانواده رو موضوع این
 نکنه ازدواج باکسی من جز که خورد قسم گفتم بوراب برای رو پدرم جواب وقتی ولی,رو بوراب دادم ازدست

 کنم کمکش که گرفت قول ازمنم البته کنه روراضی تاپدرم واینقدربیادوبره داره نگه قلبش روتوی عشقم وهمیشه
 به وقت ازاون,دادم روبهش قول این داشتم دوستش دل ازته چون منم نذارم تنهاش پرازمشقت راه این وتوی

 هرروز ودرکنارش رفت نمی ازدواج این زیربارقبول وجه هیچ به پدرم,ام باخانواده داشتم جنگ خونه توی بعدمدام
 ازدواج روازاین من که این واسه حتی پدرم,ویال جلوی اومد می یاخودبوراب زدن می زنگ بوراب ی خانواده

 بابوراب وفقط وفقط نیست مهم واسم که گفتم منم کنه می محروم روبرام ارثش که کرد می تهدیدم کنه پشیمون
 کنه منصرف رو من کرد می یاسعی کنه راضی رو پدرم کرد می یاسعی مدام هم ام مادربیچاره کنم می عروسی

 بدون که یااین فرارکنم بوراب با تونستم می من البته بود پدرم کرد وقبول اومد کوتاه باالخره که اونی درآخرهم
 بودن وراضی اجازه بدون خواستم نمی خودم ولی یاعقدموقت یاصیغه حاال کنم ازدواج بابوراب غیرقانونی شون اجازه

 اواخر این همینم برای بودن کشیده رو عمرزحمتم ویک بودن پدرومادرم اونا نباشه هم هرچه کنم ازدواج مادروپدرم
 داره دوستم وواقعا عمیقه بهم نسبت بوراب عشق که بود شده مطمئن وبعدشم بود کرده حس رو انگاراین پدرم
 این روی فرد ترین خوشبخت کردم می وحس نداشتم غمی هیچ دیگه,بودن روداده دنیا انگاربهم کرد موافقت وقتی
 !ام راضی واززندگیم دارم رو حس این هنوزه وهنوزکه ام خاکی ی کره

 !بود سخت ها وقت گاهی وعاشقی عشق چقدر واقعا زدم لبخندگرمی منم,کشید عمیقی نفس سالینا
 :گفت کشیدوروبهمون بلندی سوت بوراب

 !آب توی بریم بیاید-
 :گرفت رو ودستم بلندشد ازجاش سالینا حرف بااین

 .بیابریم-
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 بادمی نه زیادسردبود آبش نه خداروشکر,آب روتوی خودمون کردیم چهارنفرپرت وهر شدیم ملحق بهشون باهم
 واقعاچقدرلذت,شناکنیم راحت باخیال شد می باعث واین بود آروم هم دریا...بشه وسردمون بهمون بخوره که اومد

 .بود بخش
 ازما فاصله باکمی رایان,ازخنده بودم کرده غش ومن آب توی کرد می پرتش وباز کرد روبلندمی سالینا بوراب

 وهمدیگه کردن می بازی آب که وسالینا بوراب وبه بودم نشسته آب توی ساحل نزدیک ومنم بود شناکردن مشغول
 باشه داشته خوبی پایان الاقل سختیاش باتموم هم من عشق کاش ای...کردم می نگاه بودن کرده ازآب خیس رو

 !شم می بدبخت رسماً وگرنه
 :وگفت نشست ازم کمی ی فاصله توی,کردم حس کنارم رو حضورش

 !کنی؟ شنا ری نمی چی ی واسه-
 :گفتم بود وسالینا بوراب به نگاهم هنوز که درحالی

 !بشینم دم می ترجیح,ام خسته-
 :بوددوخت اومده بیرون اززیرکاله که موهام به رو نگاهش

 زیرآب؟ رونبردی سرت-
 !جلو رفتم گردن تا فقط نه-
 !کن امتحان پاشو,زیرآب روببری سرت اگر ده می حال خیلی-

 :دادم تکون رو سرم
 !ندارم حال,خوام نمی نه نه-

 :گرفت رو بازوم
 !بریم بیابامن-

 پاش شلوارک یه وفقط بود آورده روبیرون ولباسش چکید می آب موهاش از,بهش زدم وزل چرخوندم رو نگاهم
 !ردکرد؟ رو پیشنهاد این شد می زدوواقعامگه می چشمک انگاربهم چشمم جلوی وخوشگلش نقص بی هیکل,بود

 :ازجابلندشدم
 !بریم باشه-

 :زد زل وبهم روبرگردوند صورتش پیچیدکه وجودم توی لرزخفیفی,گرفت رو ایستادودستم کنارم
 !سردته؟-

 :باالانداختم رو هام شونه
 !واهلل نه-
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 !آب داخل ورفتیم گرفتیم فاصله وبوراب سالینا از کمی باهم,داد ادامه راهش وبازبه نگفت چیزی
 :گفت که ایستادیم هم مقابل

 حله؟,زیرآب ریم می باهم شمارم می شماره تاسه-
 :زدم لبخندی

 !حله-
 :گرفت دستاش روتوی دودستم,زد لبخندمحوی

 !سه,دو,یک-
 زیرآب بودچندثانیه بسته هام چشم ولی کردم می روحس آب جریان,آب توی فرورفت وسرم کردم روخم زانوهام

 کشیدم نفس درپی پی,ایستادم ومن بیرون بریم اززیرآب که کرد ومجبورم کشیدباال رو هام دست رایان که بودم
 !بود داده حال وواقعا
 !ساحل سمت بود کرده وپرت بودش گرفته رایان بودکه اومده بیرون ازسرم وکاله بود شده خیس حاال موهام

 :کردم نگاهش
 .بود خوب خیلی-

 :بود خیسم موهای به نگاهش
 !که گفتم-

 :خندیدم
 !بریم؟ دوباره-

 :وخاص عمیق,کرد نگاهم
 !شرط؟ یه به-

 :کردم نگاهش باتعجب
 !شرطی؟ شرط؟چه-
 !زیرآب بریم باهم توبغلم بیای-

 :شد کالفه که بدم جواب چی دونستم نمی واقعا ومن بود قفل درهم نگاهمون,پیچید وجودم توی عمیقی ی رعشه
 !لیانا-

 :کردم پیروزشدوزمزمه برعقلم احساسم باالخره,کردم روجمع هام لب
 !باشه-

 !لبش روی ولبخندکمیاب جذاب ونگاه خیس موهای بااین بود شده چقدرخواستنی,لبش روی لبخندنشست
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 خیسش تن,ـمرم*اودورکــ های ودست دورگردنش شد حلقه ناخودآگاه من های ودست خودم پیش کشیدم آروم
 یه مثل ازدرون ولی بود زده یخ تنم گیرافتادم برف عالمه یه میون زمستون سرمای توی کردم حس خورد بهم که

 !بودم سوختن درحال فشان آتش کوه
 داخل رفت آب کمی وجودم بااین ولی بشم دهنم داخل به ورودآب تامانع روتندبستم دهنم,زیرآب کشیدم آن یه

 نگاهش,اومدیم بیرون روکشیدباالوازآب خودش واو چسبوندم بهش رو خودم,کرد رومنقلب حالم وشوریش دهنم
 !زدیم می نفس بودونفس هام چشم به مستقیما

 :گفت
 بریم؟ بازم-

 :گفتم باخستگی
 !ام خسته من رایان نه-

 مبادا بودم بودونگران شده سخت واسم نگاه این تحمل باشم خسته که بیشترازاین,زد می آتیشم داشت هاش چشم
 !وخواستنش عشق توی بودم غرق چون بکنم اشتباهی حرکت
 !دلم توی انداخت می بدترآشوب هام کالفگی همه این توی هم مبینا صدای

 "!باش خودت مواظب,لیانا باش بینتون حریم مواظب"
 !بدم نجات مخمصه روازاین زودترخودم خواستم می هم همین برای
 ـمرم*دورکــ دستاش ی حلقه باعث که کشید آهی,سید*ـو*بــ رو ام گونه وآروم خیسم صورت روی شد خم

 !شی*و*غــ*آ هم ازاین بردم لذت وجودم باتموم ومن تربشه تنگ
 :وبازکرد بست آروم رو خمارش های چشم,جداشدم ازش

 !بیابرگردیم-
 واقعا..روبگیره خودش جلوی تونست بودونمی شده تاب باربی یک عجب چه,بود داده روازدست تحملش انگاراوهم

 !رایان مثل کسی بوداونم عجیب
 های وچشم بودن درازکشیده نورآفتاب وجلوی ها ماسه روی درکنارهم وسالینا بوراب,اومدیم بیرون ازدریا باهم

 !قفل درهم ودستهاشون بود بسته هردوشون
 بودوعجب پیش دقایقی غرق تمام وفکرم روبستم هام چشم,درکنارمن فاصله باکمی ورایان درازکشیدم کنارسالینا

 !پسر این داشت شی*و*غــ*آ
 !خاص...خاصه چیزش پسرهمه این,آوردنش دست به واسه کنه تالش داشت حق سایه واقعا
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 صدام رایان ورودی وجلوی برگشتیم ویال به صبحونه وخوردن دوش برای بعدازاون,درازکشیدیم اونجا ساعتی ربع
 :کرد

 !لیانا-
 :برنگشتم,ایستادم

 !بله؟-
 :هام چشم جلوی روگرفت سرکالهم ازپشت

 !کردی می فراموشش داشتی-
 :گرفتم ازش

 .ممنونم-
 بایک حتی تااالن که منی برای هضمش وواقعا بودم هنگ هنوزهم,اختماند اتاقم روداخل باالوخودم زودتراومدم
 خواستمش کردومی می قراری بی براش دلمم ها این جداازتموم اما بود سخت بودم نزده حرف ونامحرم پسرغریبه

 !نباشه دردسرساز برام حس این که بودم وامیدوار بااحساسم کنم مخالفت تونستم ونمی
 کردم پام روهم سفیدم های صندل,پوشیدم رنگ همون به وشال مشکی جذب وتونیک سفید جین بعدازدوش
 !وعطر وبازآرایش

 !نبود وسالینا ازبوراب خبری بودوهنوز اومده رایان فقط که رسوندم پذیرایی به رو وخودم سرازیرشدم ها ازپله
 : نشستم مقابلش

 !نباشی خسته-
 :کرد نگاهم

 !تااالنش البته,بودبرام خوبی روز امروز-
 بشم غرق هرچندکوتاه لحظاتی برای شد باعث که هاش لب روی نشست لبخندخاصی,فروریخت دلم توی چیزی
 :گرفتیم ازهم ونگاه اومدیم خودمون به هردو سالینا باصدای که نگاهش آبی توی

 !رایان؟ کلبه بریم بعدازصبحونه-
 :گفت وباتعجب دوخت سالینا روبه نگاهش

 !خاص؟ حریم اون توی بدی ماروراه خوای می توواقعا!کلبه؟-
 :خندید سالینا

 خوادمحفل می دلم اومده خوشم خیلی ازلیاناهم من درضمن,عزیزید خیلی وبوراب من تووبهزادبرای که دونی می-
 !ببینه ازنزدیک رو من ی عاشقانه
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 !کجابود؟ دیگه کلبه,دادم می گوش حرفاشون به گیج
 :زد لبخندگرمی رایان

 !کنید می شرمنده رو من-
 :گفت بوراب,سرمیز وهردونشستن پیوست سالینا به بوراب

 !ارزشمندی واقعا من برای تو,رونزن ها حرف این-
 !حسابی شنای بعدازیه چسبید می واقعا که شدیم صبحونه خوردن مشغول

 :گفت من روبه سالینا
 !مهمه؟ وبوراب من چیه؟کجاست؟یاچرااینقدربرای کنیم می تعریف ازش داریم که ای کلبه بدونی کنجکاونیستی-

 :زدم روش به لبخندی
 درموردش نمیادکسی خوشت شاید گفتم همینم برای شدم اسم این روی خاصت وحساسیت عالقه متوجه عزیزم-

 !بدی توضیح بهم درموردش داشتی دوست تااگرخودت نپرسیدم منم کنه کنجکاوی
 :کرد نگاهم تحسین با بوراب

 !ای دخترفهمیده چه-
 :زد لبخنددلنشینی سالینا

 !باشی من برای خوبی دوست تونی تومی که شدم مطمئن دیگه-
 :گفتم سالینا ودرجواب شدم لذت افتادغرق تحسینش پراز نگاه به که نگاهم

 !عزیزدلم باتو دوستی افتخاره باعث-
 :کرد اشاره بهمون بوراب,شد خورده درسکوت صبحونه بقیه

 !حاضرشیدبریم-
 روبهش بودنمون وسالم خبررسیدن,گرفتم تماس وبامادربزرگ نشستم سالن توی همونم برای حاضربودم که من

 برخاستم اومدن هرسه بعدکه کمی,کردیم وبعدقطع تشکرکرد ازم که کردم راحت خودم روازبابت وخیالش دادم
 !ویال از اومدیم بیرون وباهم پیوستم وبهشون

 :گفت رایان روبه بوراب
 !وبرگشتمون رفت باشه راحت که رومیارم پاترول من,روبرندار ماشینت-

 :داد سرتکون رایان
 !حله-

 !بوراب درکنارعشقش سالیناهم,نشستیم کنارهم ورایان ومن سوارشدیم هرسه شد متوقف جلومون پاترول وقتی
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 سکوت حسابی پرندگان وصدای بود جنگل جاده دوطرف,شهررفت زیبای ی جاده سمت شدوبه خارج ویال از ماشین
 وتابش آسمون جلوی که بودن قفل ودرهم کشیده فلک سربه ها درخت جاهااینقدری از بعضی,شکست می رو فضا

 !بود تاریک نسبتا وجاده بودن روگرفته خورشید
 خالق خدا وواقعا بدم ازدست رو زیبایی همه این دیدن ای لحظه خواست نمی ودلم بودم زده زل بیرون به بالذت

 !بود توانایی
 بین واز نبود ازجاده خبری,بودیم جنگل توی کامال دیگه حاال,بودیم راه توی وقفه بی بودکه ساعت حدودیک

 به زیادی نسبتا فاصله از وخروشان تنده خیلی آبش بود مشخص که ای رودخونه وصدای کردیم عبورمی ها درخت
 !رسید می گوش
 مبادا بودم نگران مدام ومن کرد می همراهیش هم بوراب که رقصیدن به کرد شروع وخودش گذاشت آهنگ سالینا
 !نیفتاد اتفاقی هیچ چون بود انگارمسلط اما بره بیرون ازدستش ماشین کنترل
 !کشیدم می سوت براشون خوندمنم می وباآهنگ زد می بشکن رایان
 بند پازل دلداده آهنگ متن"

 یارم بشی که کردم عاشقی
 برندارم دست تو از مجنون منِ

 سرمست بشم که کردی عاشقی
 هست چشمات پیِ حواسم دلداده منِ
 بیقراره دل من دل دوباره میبری دلمو آخه

 میذاره دلم سر به سر عزیزم میشم هوایی
 دردم دوای شدی تو دم هر میبری مو دیوونه دل
 ببندم دلت به دل که کشیدم نشون و خط

 شد آشنا غریبه اون بود دلم کار همش
 شد پا به هیاهویی چه وجودم تو نمیدونی

 سرمست و عاشق بشم بود دلم کار همش
 هست مگر دیوونه منِ دیوونگیای توئه تر دیوونه تو مثل
 جان ای جانم جانم
 جان ای جانم جان
 جان ای جانم جانم
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 جان ای جانم جان
 سینه این توی دارم آتشی

 میبینه رو تو شب هر دلم که
 من سمت به میای آهسته آهسته
 من حال میپرسی وای پرسون و پرسون

 ـسـتوای*مـ و مجنونم و دیوونم که من
 جان هستم تو دیوونگیای عاشق
 شد آشنا غریبه اون بود دلم کار همش

 شد پا به هیاهویی چه وجودم تو نمیدونی
 سرمست و عاشق بشم بود دلم کار همش

 هست مگر دیوونه منِ دیوونگیای توئه تر دیوونه تو مثل
 جان ای جانم جانم
 جان ای جانم جان
 جان ای جانم جانم
 "جان ای جانم جان

 ومن شد همراه باهاشون هم رایان بار واین گردندن برش باردیگه یک آهنگ ازاتمام پس,بود وخوبی عالی آهنگ
 رگهام توی خون ای لحظه شد باعث زد بهم که باچشمکی که بودم شده خیره وجذابش مردونه رقص به بالذت
 !خودم سمت به کنم جذبش که شدم می موفق داشتم انگاری...بودن کرده وارد شوک وانگاربهم نکنه پیدا جریان

 :گفت بوراب که دادم بالبخندعمیقی رو چشمکش جواب باخوشحالی
 !روبیارپایین ضبط صدای سالینا,نزدیکیم-

 صدایی جابودمنبع این...بودم کرده پیداش وحاال شدم رودخونه ی متوجه دوختم بیرون به روکه نگاهم,گرفتیم آروم
 !بود کرده همراهیمون راه طول توی که
 !بود حتمی شدنش افتادغرق می رودخونه این توی کسی اگر ومسلما بود درحرکت تندی به آب

 !مقابلم ی العاده فوق ی کلبه به زدم وزل رودخونه ازسمت خورد چرخ نگاهم,کرد توقف ماشین باالخره
 !انگیزه وخاطره رویایی گفت جرات به شد می حتی,بود خوشگل چقدر جا این من خدای
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 تاورودی خورد می سنگفرش ها درخت بودوازمیون گل پراز کلبه اطراف بودم شده محوش,پایین پریدم ازماشین
 های اگرپنجره که قرارداشت رودخونه متریش چند ی ودرفاصله بودن کرده احاطه ها درخت رو کلبه اطراف,کلبه

 !شد می رودخونه جذب نگاهت اول ی درمرحله کردی می روباز کوچولوش
 !اطراتشونخ توی بودن شده وانگارغرق رفتن می کلبه سمت جلوترازمابه هم دردست دست وبوراب سالینا

 !بودن وغیرمنتظره خاص واقعا دونفر این
 !کلبه به بود شده وخیره بود زده تکیه تنومندی درخت به رایان
 !واقعا بشه کوچک بهشت محواین داشت حق
 سوال جای برام خیلی چون بزنه حرف برام ازش سالینا کاش وای بود کنجکاوشده جا این بیشتردرمورد خیلی حاال
 !بود شده

 کردم خاص ی کلبه این اطراف دیدن سرگرم رو خودم منم,صداکرد رو ورایان رفت خروشان کناررودخونه به بوراب
 سه تاب به که زدم لبخندعمیقی سالینا ودیدن وبابرگشتنم درمیام ازتنهایی دارم فهموند بهم هایی قدم صدای که

 :کرد اشاره ترازکلبه طرف چندمتراون ی نفره
 !اونجا بریم-

 که کرد می خودنمایی شیروانی سقف تاب باالی,گرفتیم جا تاب روی وباهم دادم تکون تایید معنای به رو سرم
 .شی نمی خیس که کرد می راحت رو خیالت باریدن بارون مواقع
 :کشید عمیقی نفس سالینا

 ومن بود گرم سرشون ام خانواده که مواقعی,بود ازازدواجمون تاقبل وبوراب من قرارهای محل گفت شه می اینجا-
 رو هام وگالیه آوردم می پناه بورابم ش*و*غــ*آ ودرنهایت جا این به چندساعاتی واسه کردن می فراموش رو

 واودرکمال کردم می اعتراف داشتم بهش قلبم توی که وعشقی هام خواستن حس هام ازدلتنگی,گفتم می براش
 !تاثیرداشت خیلی روم حرفاش ومسلما داشتم دوستش قلبا چون شدم می آروم واقعا ومن داد می دلداریم خونسردی
 بود نشونده رو بغض شایدهم ودلگیرکننده بود سخت واسش روزها اون یادآوری انگارکمی,کشید عمیقی مجددنفس

 !گلوش توی
 گرفت می شش*و*غــ*درآ رو من فقط,ذاشت نمی حریمش پافراتراز بودیم جا این باهم که هایی وقت تموم-

 شد می باعث روگرفتن اش غریزه وجلوی ها کردن رعایت همین,همدردیش به دارم احتیاج دونست می چون اینم
 !وشهوت ـوس*هـ بدون خالصه کامال وخواستنش میخواد رو واقعامن که بشم مصمم تصمیمم توی

 :کشید دست تاب ی کناره های میله به
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 می تعریف داروجک خنده خاطرات کلی من حال کردن عوض ی واسه وبوراب نشستیم می تاب این روی باهم-
 !ودارم داشتم خوشبختی احساس درکنارش چقدر ومن کرد

 :کرد نگاهم
 درب ی کلبه یه ازاول جا این البته,شد می گذاشته اینجا یواشکیمون قرارهای تموم کنیم ازدواج که تاموقعی-

 تعمیرش خودمون برسیم بهم ذاشتن نمی که سالی سه توی,دیدنش از کردی می خوف که بود مصرف وبی وداغون
 جنگله اعماق توی چون کنه پیداش تونه نمی کسی اینه هم خوبیش,آوردیم درش امروز حال این وبه کردیم
 راه این کامال وبوراب من ولی!برگشت راه کردن گم وهم وحشی حیوانات ازترس نمیادهم اطراف این کسی ومسلما

 وبیشتراون نداره وجود ای درنده حیوان عنوان هیچ به اطراف این که دونیم می وبعدم شده حک ذهنمون توی
 !ها کوه پشت هستن باالها

 :زد لبخندی
 بوراب وبیرون فرارکردم خوابیدن ام خانواده وقتی شب اون ره نمی یادم هرگز کردن موافقت باازدواجمون وقتی-

 به بوراب بار اولین برای شب واون رقصیدیم باهم کلی وخوشحالی درخوشی وغرق جا این اومدیم باهم بود منتظرم
 بار اولین برای,کرد می سرکوبش مدام ام خانواده ازموافقت تاقبل که ودرحالی داد خونمایی ی اجازه اش غریضه

 ش*و*غــ*آ به داشتم احتیاج چقدر ومن نبودیم دنیا این توی کدوم هیچ اصال وانگار چشیدم رو لبهاش طعم
 !هاش وبوسه گرمش
 :کرد اشاره کلبه کردوبه گره رودرهم هاش دست

 بزنیم رقم رو ای عاشقانه شب واونجا ویالمون بریم که گفت بهم بوراب چیز همه شدن وتموم ازدواج بعدازمراسم-
 روی لبخندنشست حرفم بااین!رفته؟ یادت رو مون عاشقانه ی کلبه مگه گفتم وبهش کردم مخالفت سریعا من ولی

 زدیم حرف باهم شب تانیمه خروشان خوشگل ی رودخونه واین ودرکنارآتش جا این اومدیم,زد چشمک وبهم لبش
 همسری به کلبه همین توی ومن رفتیم کلبه داخل به خواب برای باهم بعدازاونم,رو همدیگه کردیم محبت وسیراب

 چون دیم ونمی ندادیم راه حریم این به رو کسی هرگز همینم برای,شدم خارج دخترونگیم وازدنیای دراومدم مَردم
 !وباارزش خاصه خیلی جفتمون واسه

 :زدم لبخندگرمی
 !داری اشتیاق جا این برای همه این چی واسه فهمم می حاال-
 .باارزشه کلی معنوی لحاظ از اما تجمالت وبدون کوچیکه که بااین,جام این عاشق من وای-
 .فهمم می-
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 شنیده وسالینا ازبوراب خیلی چون عاشقانه داستان بوداین جالب خیلی برام,بود شده برطرف کنجکاویم حس حاال
 !بودمشون کرده مبدل ومجنون لیلی به ذهنم توی که جوری بودم

 رو بوراب بلندجواب سالینا,بریم سمتشون وبه بلندبشیم تاب روی از شد زدباعث می صدا رو سالینا که بوراب صدای
 .پیوستیم دادوبهشون

 :گفت بوراب که نشستیم سنگ های تکه روی باهم
 .کنیم می حس اینجا رو واقعی آرامش چون,کردیم انتخاب طراحی برای رو جا مااین-

 :زد لبخندخاصی حرفش درتایید سالینا
 !خاورمیانه توی کنه می صدا بمب مثل امسال کلکسیون نکن شک-

 مشاهده صورتش توی رو بودن آثارخوشحال راحتی به شد ومی انداختم رایان راضی ی چهره به نگاهی باخوشحالی
 !ده نمی نشونش اصال تهران توی که رایان خودواقعی بود جالب وبرام کرد

 :رایان
 !بکشید برامون کنید شروع بودید راضی وهرجاکه هرموقع,نیست حرفی-

 :زد چشمکی سالینا
 !کنیدها وکمک باشید باید هم توولیانا البته-

 :خندیدم
 !هستم خان دستیاررایان چون جام این همینم برای کال که من-

 :زد لبخندمحوی رایان
 !کنیم می کمک ماهم باشه-

 :سمتمون گرفت رو شصتش انگشت بوراب
 !ایول-

 :گفت بوراب,رفتیم ماشین سمت وبه برخاستیم ازجا
 !کاربگیریم به رو تالشمون تمام باید,کنیم می شروع ازفرداصبح-

 :گفت ورایان سوارشدیم
 .کنیم خریداری روهم الزم وسایل باید,بریم اطراف این وگذار گشت برای امروز-

 :گفتم سالینا روبه,بودیم بازگشت توراه بعد ودقایقی کرد تایید بوراب
 !بدی نشونم کردی فراموش رو کلبه داخل-

 :خندید سالینا
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 چندساعت درد به بیشتر نداره رفاهی ووسایل معمولیه,نداره ای کننده خیره وخیلی خصوص به چیز داخلش اما آره-
 !کردن زندگی درد به نه خوره رومی توش موندن

 ره؟ندا آشپزخونه,حموم,دستشویی یعنی-
 میخواستیم اگرم بودکه ساده دیدن درحد یعنی میومدیم جا این رو قرارامون مافقط گفتم که بهت,عزیزم نه-

 .خوردیم می باهم جا این میومدیم کردیم می تهیه خوراکی خودمون
 !جالب چه-
 !کوچولو ظرفشویی سینک یه,کمد یه,اس دونفره خواب تخت یه فقط کلبه توی,بله-
 .فهمیدم-
 !کن نگاه رو داخلش برو طراحی برای رفتیم که فردا ببینی داشتی دوست اگر بازم ولی-
 .مرسی-

 :کرد اشاره سمتی به بوراب,ایستادم درکنارسالینا ومن شدیم پیاده باهم,نزد حرفی کسی بازار به تارسیدن
 .برگردیم ورایان من تا بخرید خواستید واگرچیزی کنید گردش شمابرید-

 :گرفت رو دستم سالینا
 !شده تلف وقتتون کار بااین کنید می شمامردهاحس ولی داریم رودوست کردن خرید ما چون بهتره جوری این آره-

 :گفت تظاهری باناراحتی بوراب که خندیدم
 نکنم؟ همراهیت ومن خرید بیای توبخوای که شده کی حاال تا آخه-

 :گزید رو لبش سالینا
 !وقت هیچ اووم-
 !باش قدرشناس کم یه پس-

 :سید*ـو*بــ رو بوراب ی وگونه خندید سالینا
 !خودمی عشق,چشم-
 هاش چشم توی حسرت مثل حسی یه,رایان های چشم توی خورد گره نگاهم که خندیدم می کارهاشون این به

 !توزندگی؟ بود چی مشکلش,درخشید می
 

 فکرنکنم نخوان تاخودشونم که کارسختیه درونشون به ودستیابی نفوذناپذیرن خیلی رایان مثل هایی آدم واقعا
 !پذیرباشه امکان



 

 

399 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 می وهرچی پرسید می رو نظرم مدام وسالینا کردیم می نگاه رو لباسها,بازارگردی به کردیم شروع سالینا همراه به
 !کردم نمی پسند زیاد من ولی بخره خواست می تقریبا دید

 !خالی دست ومن بود خرید بزرگ دونایلون با سالینا درآخرهم
 !بخرم الکی نگرفته رو چشمم تاچیزی نداشتم عادت خب

 :گفتم سالینا به,بودن نیومده هنوز وبوراب رایان,ایستادیم کنارماشین
 مادربشی؟ نمیخوای هنوز-

 :خندید سالینا
 !بعد بگذرونیم رو عسل ماه ی دوره فعال,کردم پیدا رو زندگیم عشق تازه نه-
 !کنه بیشترمی رو عشقتون باشه اگر زندگیه شیرینی هم بچه-
 !باشم رونداشته آمادگیش هنوز که نگرانم کنه درگیرمی رو آدم,داره مسئولیت هم خیلی ولی دونم می آره-
 .ازش کنی داری نگه خودت فقط که قرارنیست کنن می کمکت هم بقیه خب-
 خواد می دلم که جوری اون تابتونم کنم بزرگش خودم خوام می,بشه بزرگ همه زیردست ام بچه ندارم دوست نه-

 !حساسم هام بچه ورفتارومنش ادب روی العاده فوق من چون بدم تربیتش
 یاپسر؟ میاد دخترخوشت ازجنسیت بیشتر,داری حق-
 !دخترم طالب بیشتر اما,هردو-
 .باشه سالم ده می هرچی خداکنه خب ولی,برام کافیه دارم ـوس*هـ که همین بده پسربهم یدونه اگرخدا,من مثل-
 !نیست ترازاین مهم چیز هیچ واهلل آره-

 ونگاه پیوستن بهمون دادکه تکون دست وسالینا کردیم سکوت میومدن رو روبه از داشتن که ورایان بوراب بادیدن
 !بودن کرده که خریدهایی سمت شد کشیده من

 :گفتم
 !طراحی؟ برای الزمه وسیله همه این-

 :سالیناخندید
 !بکشیم خاص خیلی باید چون آره وبوراب من برای-

 :انداخت بهمون نگاهی بوراب,گذاشتیم ماشین توی هم باکمک هارو ووسیله دادم تکون سری
 !غذابخوریم؟ تورستوران جام وهمون سواربشیم کابین تله بریم-

 :کوبید روبهم دستاش باشوق سالینا
 !عالیه-
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 !دید هاش مچش توی شد رومی وخواستن آثارعشق خوبی به,کرد نگاهش خیره بوراب
 اگر...سوارشدن واسه گرفتم استرس االن ازهمین کردم می وحس بودم نشده کابین سوارتله تااالن,سوارشدیم

 !شدم سوارنمی واقعا کشیدم نمی خجالت
 زیادی نسبتا سروصدای آب ریختن ازصدای که رودیدم وخوشگلی بزرگ آبشار نظر مورد محل به بارسیدن

 رو اشتهات وحسابی رسید می مشام به آبشار کنار ومجلل بزرگ رستوران از غذاها انواع خوب بوی,بود ایجادشده
 !کرد می تحریک
 :گفت سالینا که بودم زیبا جای این به کردن نگاه مشغول بااشتیاق

 !آبشاره باالتراز کمی کابین تله بریم بیاید-
 !وپاک خوب هوای ازاین بردم می ولذت کشیدم می عمیق های نفس درپی پی,افتادیم راه به باهم
 اگرمی شدی می پیاده اونجا,کوه به رسید ومی کرد می گذر عمیق ی دره یک ازروی,شد مشخص کابین تله ازدور

 !گشتی برمی وبعدباز کردی می تفریح خواستی
 رفتن ور مشغول رایان,رفتن می جلوترازما وکمی بوراب ی مردونه بازوی دور بود کرده حلقه رو دستش سالینا

 !اطرافم های زیبایی به کردن نگاه سرگرم ومنم بود باموبایلش
 :گفت روبهمون,وبرگشت کرد تهیه بلیط بوراب

 !سواربشیم دوتادوتا باید,اس دونفره ها کابین-
 خواستم,کردم می کوب سنگ ازترس کامال دیگه تنهابمونم بارایانم داشتم که اضطرابی همه بااین بود مونده همینم

 :گفت رایان که کنم اعتراض
 !باهم برید تووسالیناهم کابین تویه ریم می ولیانا من نداره اشکال-

 :کرد جمع رو هاش لب سالینا
 !لیانا کابین تویه وباتومیام شم جدامی بوراب از من خوای می اگر-

 :دادم تکون رو هام تنددست
 !برید شما میام خان بارایان من نداره اشکال باشی همسرت همراه داری دوست که دونم می عزیزم نه نه-

 :خندید باخوشحالی سالینا
 .بریم پس,مرسی-

 بدنم توی خفیفی بودولرزش سردشده استرس ازشدت هام دست,رفتیم کابین تله طوالنی نسبتا صف سمت به باهم
 !پیچید می

 .شد بیشترمی هرلحظه استرسمم بودوشدت سررفته ام حوصله,بودیم صف توی که بود ساعت حدودنیم
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 اگر که وگفتن شد گرفته عکس ازشون که نشستن کابین یه وتوی رفتن اول وسالینا بوراب رسید ما به نوبت وقتی
 نشه تازیادسنگین رفت می بایدخالی بعدی کابین,دن می تحویل بهتون کوه طرف اون رو هاتون عکس خواستید

 صندلیش روروی تندخودم ومن انداخت کسع ازمون که سوارشدیم وباهم گرفت رو بازوم رایان رسید که وبعدازاون
 توی موجود وباند ضبط به باتعجب ومن شد کابین پخش باسیستم رفتن ور ومشغول نشست کنارم رایان,انداختم
 !بود پیشرفته واقعا کردم می نگاه کابین
 رایان که کردم آروم هی رو خودم دل باهزارتاصلوات ولی بکشم جیغ ترس بودازشدت نزدیک کرد حرکت وقتی

 :ولبخندزد کرد نگاهم,کرد خوندن به شروع مالیمی وآهنگ نشست صاف باالخره
 !نه؟ ترسی می-

 :گفت که دادم تکون مثبت معنای به رو سرم تردید ای لحظه بدون
 ونمیام؟ ترسم می چرانگفتی خب,داشتی تردید اومدن برای که شدم متوجه-

 :برداشتم قلبم ازروی رو دستم
 !درآوردم بازی بچه فکرکنه سالینا خواستم نمی بعدم,شددیگه نمی-

 :کرد باز روازهم هاش وبعددست کرد نگاهم کمی
 !جا بیااین-

 !لحظه اون توی امنیت ازحس چقدرپرشدم,زدم زل اش بازشده ش*و*غــ*آ به باحیرت
 حلقه هاش ودست اش شونه روی قرارگرفت وسرم لرزید دلم,جاگرفتم شش*و*غــ*آ وتوی دادم تکونی رو خودم

 !هیچی...ترسم نمی ازهیچی دیگه کردم حس واقعا,دورم شد
 اگر که وجودداشت عمیق ای دره بودوپایین روفراگرفته جا همه مه,دوختم بیرون به کابین های ازشیشه رو نگاهم
 !بمونیم زنده بخوایم که این به برسه چه کرد پیدانمی کسی هم رو هامون جنازه افتادحتی ومی شد جدامی کابین
 :کردم زمزمه باهاش زیرلب بودم حفظ من چون زدکه رو وبعدی رودرازکرد دستش رایان شد تموم که آهنگ

 پاشایی مرتضی برگرد بیا آهنگ متن"
 
 شم خسته بشه دیر نذار برگرد بیا

 شم وابسته جایی بره قلبم نذار
 من پیش بیا باز شده تنگ من دل
 بزن حرفی یه گوشم تو بازم بیا

 دارم دوست که من داری دوسم بگو
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 برم جایی تو بی نذار برگرد بیا
 زده پر برات من دل برگرد بیا
 بده جدایی وای نرو تنها بیا

 چشم تو بزن زل داری دوسم بگو
 بگم دوباره رو دلم حرف بذار
 عشقمی هنوز تو بیا خوام می رو تو

 یکمی من واسه دلت تنگه بگو
 خونته دلم هنوزم برگرد بیا
 بده حرفم به گوش بار یه برگرد بیا
 عشقمی هنوز تو بیا خوام می رو تو

 یکمی من واسه دلت تنگه بگو
 بیا ببازم دل بیا بازم بیا
 بیا بسازم تو با دنیامو بیا
 تو تماشای باز شده دنیام بیا
 تو چشمای واسه شده تنگ من دل
 تو دنبال میره بری هرجا دلم
 تو مال من قلب من احساس بیا
 بیا برگرد دیگه نذار تنهام بیا
 ما قلب همه پیش دونی می که تو

 چشم تو بزن زل داری دوسم بگو
 بگم دوباره رو دلم حرف بذار
 عشقمی هنوز تو بیا خوام می رو تو

 یکمی من واسه دلت تنگه بگو
 خونته دلم هنوزم برگرد بیا
 بده حرفم به گوش بار یه برگرد بیا
 عشقمی هنوز تو بیا خوام می رو تو

 "یکمی من واسه دلت تنگه بگو
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 :کرد زمزمه رایان آهنگ بااتمام
 !بشیم پیاده باید االن حاضرباش-

 :گفتم باتعجب
 زودی؟ این به-

 :کرد کوتاهی ی خنده
 !کابینیم توی که اس دقیقه ده به نزدیک,شدی آهنگ توغرق-

 سمت به وباهم دادن تکون دست بادیدنمون که بودن منتظرمون وبوراب سالینا,شدیم پیاده وباهم دادم تکون سری
 .رفتیم کوه شاپ کافی
 توی رفتن ورایان وبوراب شدیم خارج شاپ ازکافی داد مزه بهمون واقعا که خنکی بستنی هویج آب ازخوردن پس
 توی تندتندازخودم ومن شدیم باموبایل انداختن عکس مشغول وسالینا ومن بگیرن تحویل رو هامون عکس تا صف

 !بفرستم مبینا واسه بعدا بتونم تا انداختم می عکس مختلف حاالت
 هرگز کاش ای کردم آرزو دلم وتوی کردم نگاه مون دونفره عکس به بالبخندعمیقی وبوراب رایان بعدازبرگشتن

 !همسرش عنوان به نباشه کناررایان من جز کسی
 :کرد اشاره وبهمون شد آالچیق سالیناوارد

 !بشینید بیاید-
 :گفت رایان روبه سالینا,درکنارهم نشستیم

 !بشه تقسیم بخش سه به باید وبوراب من های گیری نتیجه طبق امسال کلکسیون-
 :داد ادامه بوراب

 !دوجنس ازاین وترکیبی,زنانه,مردانه-
 :گفت باتعجب رایان

 !امسال؟ باشم داشته باید مردهم مدلینگ من یعنی-
 :گفت سالینا

 روبه ولباس وخودشون شن می عرصه وارد باهم دوجنس این هم ترکیبیشون برای,مرد هم باشه باید زن هم,دقیقاً-
 !کنن می دلبری توخواستی که طور وهمون شه می جذب خریدارواقعا که اونوقته ذارن می نمایش
 :بهم روکوبیدم هام دست باشعف

 !واقعا شه می عالی-
 :خندید سالینا که کرد نگاه بهم رایان
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 !بشیم اگرموفق شه می جالب خیلی آره-
 :گفتم نفس بااعتمادبه

 !تونیم می که باشید مطمئن کنیم اگرتالش-
 :کرد گره رودرهم هاش دست رایان

 !موافقم منم پس باشه-
 :گفت بوراب که زدیم بهم وچشمکی کردیم نگاه بهم وسالینا من
 هم ولیانا وسالینا زنیم می طرح روباهم مردانه کلکسیون ورایان من,کنیم می شروع دونفره صورت به ازفردا-

 !زنانه کلکسیون
 :گفت من به بعدخطاب

 !طراحی؟ که بلدی-
 :دادم روتکون سرم

 !بکشم بتونم فکرکنم-
 ازهردوی کال هدفمون که خاص ی دونفره کلکسیون سراغ ریم می دوکلکسیون این بعدازاتمام,عالیه پس خب-

 !جذب رو ونظرخریدار کنه تادلبری قسمته این ها بخش این
 :گفت بارضایت رایان

 !رفیق گرم دمت واقعا-
 :زد چشمکی بوراب

 .عزیزمی-
 واقعا که خوردیم لذیذی وناهارخیلی رفتیم کوه مجلل رستوران ناهاربه برای وتفریح گردش دیگه کمی از پس

 !ترسیدم بارکمترمی این ومن شدیم می کابین سوارتله برگشت برای باید باز,داد مزه بهمون
 .نشستن دیگه کابین تویه وسالینا بوراب وبعدازما سوارشدیم ورایان من باراول این شد که نوبتمون

 کمترشده که بااین هم ومه بودن کرده رواحاطه بلنداطرافمون های کوه که بیرون به بودم دوخته ازپنجره رو نگاهم
 !شد می دیده هم هنوز ولی بود
 !بلدباشی باید توام پس بکشیم باهم دوتادوتا باید گفتن که دیدی,رو کردن طراحی یادبگیری ازسالینا کن سعی-

 :بهش دوختم رو نگاهم
 .بربیام پسش از بتونم کنم فکرمی مونده ذهنم توی یاددادی بهم که شب همون,بلدم تاحدودی-
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 می داری مشکل جایی که کردی حس اگر,بوراب طور وهمین زنه رومی اول حرف طراحی توی سالینا باالخره-
 !بشی تهران طراح توبهترین خوام می فقط من نکن رودربایستی هم اصال بپرسی دونفر ازاین تونی

 :گفتم باتعجب
 !چی؟ واسه-

 :گرفت هام ازچشم رو نگاهش
 هم وبوراب ازسالینا طراحیم حتی من,روبزنی اول حرف توهررشته خودم مثل باید کارکنی درکنارمن بخوای وقتی-

 !تر وعالی بهتره
 !کشی؟ نمی خودت رو چراکلکسیون پس-
 !هنوزندارم رو امتیاز این من,وعاشق خوشبخت زوج یک به نیازداره تودادی که ای ایده چون-

 :دادم تکون سری
 !باتوئه حق-

 .ویال به وبرگشتیم شدیم پیاده بعدازاون,راه تااتمام موندیم وساکت نزدیم حرفی دیگه
 بتونم رایان مثل اگر فکرکردم وباخودم انداختم تختم روی رو خودم منم رفت اتاقش به استراحت برای هرکس

 !بگیرم شرکت توی رو سایه جای که باشم امیدداشته این به تونم می کنم حریف هرفنی توی رو خودم
 !بود همین طراحی یادگیری برای اصرارش همه این دلیل هم رایان شاید کردم می رو کار همین باید آره

 ؟!باشم کنارش من سایه جای به خواست می دلش یعنی
 !داره عالقه بهم که پیداکنم اطمینان تونم می باشه جوری اگراین من خدای
*** 

 ودورش کرد درست بزرگی نسبتا آتش رایان,رفتیم کنارساحل به قهوه ازخوردن پس عصربودکه حدودشش ساعت
 نسبتا های موج شد می باعث باد که خروشان دریای به بود دوخته چشم وسالینا بود ویال داخل هنوز بوراب,نشستیم

 !ایجادبشه روش بلندی
 هاش دست ورایان شکست می رو بینمون سکوت ها چوب تکه سوختن صدای,دوختم آتش های شعله به رو نگاهم
 ...بود ایستاده دریا بودوروبه فروکرده جیبش روتوی

 !خیلی,کشیده سختی خیلی رایان-
 :گفتم,کشید می وآه رایان به بود شده خیره که زدم زل وبهش سالینا سمت چرخوندم رو سرم

 !چطورمگه؟-
 :زد تلخی لبخند
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 رایان که بگم بهت حد تااین اما بگه برات خودش دارم دوست ومن بشی زندگیش حقایق متوجه روز یک شاید-
 سرشاری ثروت که پدربزرگش ازطریق اونم بشه میلیاردر راحت خیلی تونست می,ایستاد خودش پای روی خودش
 شرکت این تابابهزادتونستن کردزجرکشید قدرتالش واین اومد بیرون زیرحمایتش از کامال,اتفاقاتی طی ولی داشت

 طلب کارپشت طلب جور وهمین نداشتن اوناهم نداره زیادمشتری وجدید نوپا شرکت یه که بعدشم کنن روتاسیس
 بود حامیش خدا انگار هم وهمیشه باال روبکشه خودش تونست بود هرنحوی وبه جانزد وقت هیچ رایان ولی کار

 هم وقتی نکنه ول رو شرکت این که کرد می ومصممش تابید می نور یه یهویی ها وناامیدی ها سختی تواوج چون
 ولی باشه کرده رو کار این کسی حمایت بدون رایان که شد نمی باورش کس هیچ بده رونق رو شرکت تونست که

 دیدنش که نحوی به,کنارکشید وازهمه بکشه سرک زندگیش توی نداد اجازه کس هیچ به بعد به ازاون,بود کرده
 داشت پررنگی خیلی نقش موفقیت این توی بهزادهم نگذریم ازحق ولی واطرافیانش اقوامشون آرزوی بود شده

 !دارن دوست واقعی داداش مثل رو وهمدیگه ان صمیمی خیلی باهم همین وبرای
 !بود مردواقعی یک رایان واقعا بدونم رایان درمورد که بود جالب برام,دادم می سالیناگوش حرفای به بادقت

 !نکرد؟ استفاده پدربزرگش چراازحمایت-
 :گرفت آتش جلوی رو هاش دست سالینا

 خوشش نحوی هیچ به رایان چون کنه می تعریف واست بدونه بخوادوالزم اگرخودش هارو این که گفتم-
 به دیگه گرفته قول وازم گفته بهم بوراب چون خبردارم بینی می که منم باخبرباشه خصوصیش اززندگی نمیادکسی

 !بگم تونستم می که توگفتم به حد تاهمین منم,نگم کسی
 !نیست؟ کسی عاشق رایان-

 !میومد؟ سرم به چی واقعا بود مثبت اگرجوابم,لرزیدن کردبه شروع هام اومدودست ذهنم به آن یه سوال این
 :وتندگفتم انداخت دلم روتوی ترس ریخت اش گونه وروی سرخورد سالینا های چشم از که اشکی قطره

 !زدم؟ بدی سالینا؟حرف شد چی-
 نشه کردمتوجه می نگاه بهمون گشت باربرمی یه هرچندوقت که کردتارایان پاک رو هاش تنداشک سالینا

 :گفت وبعدروبهم
 نگرانش وهمه بود شده وعام زبانزدخاص وابستگیش که جوری واقعی عاشق یه اونم,نفربود یک عاشق چرارایان-

 رایان ولی میاد سرش به چی واقعا ره ومی ذاره می تنهاش داره دوستش که شخصی اون وقتی که بودن
 !بدهکارنبود ها حرف این به بودوگوشش شخص اون ی بدجوردیوونه

 که پیداکردم وکجاست کیه دونستم نمی که شخصی اون به نسبت نفرتی حس ناخودآگاه,فروریخت درونم چیزی
 :زد نیشخندی سالینا
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 !تمام بانامردی اونم,گرفتنش ازرایان-
 :سالینا های چشم به زدم زل کنجکاو

 بود؟ چی بود؟اسمش کی اون-
 !لوییز,مادرش-

 !شنیدم؟ می چی من خدای,خوردم ای یکه
 :گفتم وبابغض چشمم زدتوی حلقه اشک,رایان برای سوخت دلم

 !بوده؟ فرانسوی مادرش-
 :کرد زمزمه,اومد بیرون سالینابه ازگلوی عمیق آهی

 .ورشدکرده دنیااومده به فرانسه لوییزتوی آره-
 سوال هاش چشم ازرنگ وقتی همینه برای پس,شمال به اومدن موقع افتادم ماشین توی رایان های یادحرف به

 !داشته ودوستش بوده مادرش شیفته خیلی کردن می تعریف جورکه این واقعا چون ریخت حدبهم تااین کردم
 :کردتوآتش پرت رو کوچولویی چوب سالینا

 !مادرش مثل,هست آبی رایان های چشم رنگ که همینه برای-
 سالینا,دریا داخل کوچولو های سنگ کردن پرت ومشغول مابود سمت به پشتش که انداختم قامتش به نگاهی

 :پوزخندزد
 توی ها سنگ این کردن پرت روی رو وحرصش عصبانیت تموم داره چون افتاده اش یادگذشته به االنم گمونم-

 !کنه می خالی دریا
 ولی باشه درست حس این دونستم هرچندبعیدمی داره احتیاج من به رایان االن کردم حس ناخودآگاه,ازجابلندشدم

 :سالیناگفتم روبه
 !باشم کنارش یکمی رم می-

 :بلندشد ازجاش هم سالینا
 !چرانمیاد بوراب ببینم رم می منم,برو-

 وحرکتی نزدیم حرفی کدوم هیچ,ایستادم وکنارش رسوندم روبهش خودم آروم هایی باقدم سالینا ازرفتن پس
 !...بعدی وبازسنگ دریا توی شدن می پرت زیادی نسبتا ی وبافاصله کرد می پرت زورش هاروباتموم سنگ,نکردیم
 متوقف بود حاضرشده بعدی سنگ کردن پرت برای که راه بین دستش,روگرفتم وبازوش ایستادم جلوش

 !ترشد عمیق وبغضم شدم هاش چشم قرمزی ی متوجه ومن نگاهم خوردتوی گره شدونگاهش
 !رایان-
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 یک انگارمنتظرهمدردی,بگیره شم*و*غــ*درآ ومحکم کنه هاروپرت تاسنگ بود کافی کلمه یک همین
 با رو نفرودرداش یک ش*و*غــ*آ توی بشه حل خواست می دلش فقط باشه کی کرد نمی فرقی نفربودوبراش

 !کنه خالی شخص اون تن فشردن
 !تحمل وغیرقابل غیرممکنه مردخیلی یه برای گریه واقعا

 به رو من که وچقدرخوب کنه تقسیم رو ودردش تنهایی خواد می ودلش داره حالی چه االن دونستم می,نزدم حرفی
 !بود کرده همدردقبول یه عنوان
 منم های دست,دورگردنم بود شده حلقه هاش ودست شدم می فشرده محکم شش*و*غــ*آ توی

 !ـمرش*دورکــ
 !شده که هرنحوی به بگیره آروم دلش کاش ای باالودعاکردم بره تنم حرارت شد می باعث تندقلبش تپش صدای

 باالی به رو نگاهت لحظه یک فقط لحظه یک کافیه تنهایی خیلی کنی می وحس گرفته دلت اگر,رایان خدابزرگه-
 تموم قادره راحتی به که باهاته حال ودرهمه جا وهمه نفرهمیشه یک که شی می متوجه بسپاری آسمون وبه سرت
 !وبس کن توکل خودش به فقط قادروتوانائه او,ببخشه التیام رو وجسمیت روحی های زخم
 !مردچقدربود؟ این بغض وسعت من خدای,اش مردونه بازوان میون شد فشرده ـمرم*کــ

 !خروشان؟ دریای بیشترازاین
 پرستیدم می عاشقشم؟من دونست می وقتی رو؟چراگرفتش دنیام کردتموم لیانا؟چراتباه گرفت روازم چرامادرم پس-

 !پرستیدم لیانا؟می فهمی می,رو مادرم
 پیداشون کاش ای که وسالینانبود ازبوراب خبری بودوهنوز شده کتاری هواکامال,پیچید می گوشم توی فریادهاش

 !مرد یک کردن آروم...سختی این به راه توی کردن می شدوهمراهیم می
 لمس,ببینه رو مادرش تونه نمی وقت هیچ دیگه که بفهمونی بهش وتوباید خواد می رو مادرش دلش که کسی

 !کنه نگاه,کنه
 :کردم نوازش روکمی بازوش

 !نده روعذاب خودت,باشی آروم بهتره-
 :گفتم ترشدکه آروم کمی هاش نفس,کردم کوتاهی مکث

 ما ی وبرتروواالترازهمه انسانیم رایان؟ماهاهممون فهمی می!چرا بگه خدا به تونه نمی کس هیچ توونه نه من نه-
 خلق که کسی نه بپرستی خدارو فقط توباید که بدون اینم دونه می رو کاراش ی همه حکمت خودش اون خداست

 توبرای که هم وقتی بشه حذف بایدیکیشون گیره نمی جا معشوق دوتا وقت هیچ قلب یه توی,خداست ی شده
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 ی ساخته شده می حذف باید که کسی باش مطمئن پس افتادی جنگ یه توی باخدا یعنی آوردی جایگزین خدات
 !خودش نه خدابوده

 :بود درهم شدت به هاش اخم,گرفت فاصله ازم آن یه رایان
 !لیانامسخره اس گرفتتش؟مسخره ازم مادرم به زیادازحدمن خاطرعشق خدابه بگی خوای گی؟می می داری توچی-

 :دادم روتکون وسرم رفتم عقب کمی
 درسته؟!عالقه ازشدت پرستیدم می رو مادرم من گفتی بهم پیش چندثانیه همین,رایان برگرد عقب به کمی-

 :فریادزد بودکه فروداومده برسرش عظیم انگارپتکی,گرفت دستاش بین رو سرش رایان
 !نه نه نه-

 :گرفت آسمون روبه رو سرش سپس
 همیشه که کسی همیشگیم عشق خواست می وازم میومد خوابم توی هرشب مادرم روح که بود همین برای پس-

 !شد؟ ازحدمن بیش ی عالقه قربانی مادرم یعنی!پیداکنم رو ذاره نمی تنهام وقت وهیچ باهامه
 :گذاشتم هاش شونه روی رو هام ودست ایستادم سرش پشت

 !میمیرن که ها آدم بقیه مثل,بوده طبیعی مرگ یک شایدهم-
 :لرزیدگفت می شدت به که ودرحالی نشست دوزانو رایان

 رو مادرم من قسم خودش به ده می عذابم کردم گم رو خدام که فکراین,کشه می رو من وجدان عذاب لیانا-
 !همه...اس همه سوای من خدابرای,او اندازه به نه اما داشتم دوست
 :زدم زانو کنارش

 رفته ازدنیا طبیعی مرگ بایک ومادرت کنیم می اشتباه داریم وتو من هم شاید,نده عذاب رو خودت رایان که گفتم-
 !سادگی همین به

 :هام چشم توی دوخت رو اش خسته نگاه
 !کنم؟ نزدیک خودم خدای روبه خودم خواست می وازم میومدتوخوابم چرا پس-

 :خروشان دریای به دوختم رو نگاهم
 مادرت که نداره خدادوستت کردی وحس شدی رونده هم ازخدا وحتی ازهمه مادرت بعدازمرگ که طبیعیه چون-

 بوده درعذاب مادرت روح هم همین برای تنفرپیداکردی حس وشایدیک گذاشته تنهات کردی حس,گرفته روازت
 وتونبایدازخدا حقه مرگ که بفهمونه بهت خواسته می,سمتش وبرگردی قهرنکنی باخدات خواسته می وازت

 !بربادفناس زندگیت برگردونه روازت وروش بگیره اگرخداغضبش چون باشی دلگیروناراحت
 :روگرفت بازوم
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 !گی می درست توداری که مطمئنم همینه آره-
 :گرفت شم*و*غــ*درآ مجدد سپس

 !وقت هیچ...کنم نمی وتوروفراموش شب این وقت هیچ,لیانا کردی بهم بزرگی کمک توامشب-
 :کردم وزمزمه بود پیش ترازچنددقیقه آروم حاال که اش مردونه های چشم توی کردم روخیره نگاهم

 !تاابد...کنم نمی توروفراموش منم-
*** 
 !کلبه تابریم بیرون بیان ویال از وسالیناورایان بوراب منتظربودم,ایستادم دریا جلوی
 باخدا وانگار گذروند می تنهاییش وتوی رودرکناردریا بیشترساعات بوداما ترشده آروم کمی دیشب به نسبت رایان
 باشه داشته بیشترازخدادوست رو کس هیچ تونه نمی که فهمید بایدمی بهتربود جوری این,بود کرده خلوت

 !سرنوشتش توی کنه دخالت تونه ونمی دونه می بهترازهرکسی رو حکمتش خودش ده می انجام وخداهرعملی
 :عطرش مالیم ازبوی سالیناس کردم حس ومن نشست روبازوم دستی

 !تنهاباشه داره دوست ومدام پرته حواسش,توخودشه ازدیشب-
 :جذابش نیمرخ به شدم وخیره سمتش به روچرخوندم روم

 ازخیلی بیادوحاالپشیمونه خودش به رایان شد باعث که شد ردوبدل حرفایی دیشب,واسش الزمه خلوت این-
 !کناربیاد باخودش بتونه بدیم فرصت بایدبهش,چیزها
 :کرد نگاهم نگران سالینا

 !ممکنه؟ یعنی-
 :زدم لبخندمالیمی بااطمینان

 !عزیزم نکن شک-
 :کشید آهی سالینا

 !بشه معطوف نقطه یک به تونه نمی حواسش مطمئنا داره رایان که حالی شه؟بااین می هاچی طراحی تکلیف حاال-
 :میومد سمتمون بودوبه اومده بیرون ازویال درسکوت که رایان به دوختم رو نگاهم

 های بهترشدطراحی کمی رایان حال که بعدازاون روبکشید دونفره های طراحی تووبوراب فعال نظرمن به,درسته-
 چطوره؟,کنیم می روشروع تکی

 :کرد تایید سالیناباخوشحالی
 !عالی,عالیه-
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 که کرد می خودنمایی اش چهره روی محوی اخم,بهش شدیم وخیره کردیم هردوسکوت رایان شدن بانزدیک
 !ازهمونه ناشی اخم واین رودرگیرکرده ذهنش موضوع یک که ببری پی اول ی درمرحله شد می باعث

 .بریم بیاین,اومد بوراب-
 زد نمی حرفی اوهم بودچون گذاشته درمیون بابوراب رو موضوع انگارسالینا,شد طی کامل درسکوت راه طول تموم

 !ریخته وبهم فکره توی ازدیشب چرامدام که براین مبنی کرد نمی ازرایان هم سوالی وحتی
 اثربذاره روم رایان ریختگی بهم ونذارم بشم مسلط خودم به کردم وسعی کوبیدم بهم محکم روکمی در,شدیم پیاده
 !نبود انگارممکن ولی

 :شد خیره بهم سالینا
 .ببریم رو وسایل بریم بیا-

 نزدیک دلنوازی جایگاه سمت به رو وسایل همدیگه باکمک,رفتیم ماشین عقب سمت به دنبالش وبه کردم اطاعت
 !بوراب تبلت توی از الگو چندین وانتخاب بودن باهم صحبت مشغول هم ورایان بوراب,بردیم رودخونه به

 ازشدت بود ممکن وگرنه بردارن ازسرش دست وگذشته افکارلعنتی تا کار توی بشه غرق کاش ای کردم آرزو
 !اصال خواستم نمی رو این ومن بیاره سرخودش بالیی وجدان فکروعذاب

 خریده که هایی چهارپایه وروی هم درمقابل هرکدوم وسالینا بوراب,چیز همه کردن ومرتب وسایل جایی ازجابه پس
 می سعی نحوی به هرکدوم که تراین جالب,شدن کشیدن مشغول تنهایی به هریک رایان وباصدای نشستن بودیم
 !زده بهترطرح کسی چه نظربدیم ورایان من درآخر که بودن گذاشته مسابقه وباهم باشن همدیگه رقیب کردن
 وزمزمه کشید عمیقی نفس شد راحت بودن شده خودشون دنیای غرق که وبوراب سالینا ازبابت خیالش وقتی رایان
 :کرد

 !کلبه پشت بیابریم-
 هست که ازاینی رو حالش تامبادا نکنم مخالفتی باهاش حاال بهتربود شاید,افتادم راه به سرش پشت حرف بدون

 !بدترکنه
 فاصله اززمین کمی رو پاهام ومن کرد وارد بهش تکون آروم,ونشستیم رفتیم مقابلمون خوشگل تاب سمت به باهم
 .نشه حرکتش تامانع دادم

 !رایان؟ بهتری-
 !نبود دنیا دراین واقعا وگویی بود شده تنگ هاش چشم,بود ها دوردست به خیره نگاهش

 !ازش پرسیدم سوال من اصال بود نشده متوجه,رونداد جوابم
 !بیاد خودش تابه دادم تکونش درپی پی باضرباتی وآروم گذاشتم بازوش روی رو دستم دلهره باکمی
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 !رایان...رایان-
 !سوال پرازعالمت هاش چشم بودوتوی هنگ,چرخیدسمتم سرش

 شده؟ چیزی-
 :گفتم باناراحتی

 ومحکم جدی ومشکالت سختی درعین همیشه,ببینم نذار حال بااین یاحتی توروناراحت لحظه یه نشده تاحاال-
 به رو وبعدخودت کردی رونمایان قدرتت اول ی دروهله که ظاهرشدی همه جلوی جوری همیشه,بودی وباصالبت

 !گذاشتی نمایش
 :کردم مکث کمی

 که نیست مردی اون این بیای خودت به خوای نمی کنی؟رایان می جوری این باخودت چی؟چراداری االن اما-
 حرف حرفش روی کنه نمی جرات کسی که نیست اونی این شدم می مواجه باهاش هرروز من تهران توی
 ویه مسخره وجدان عذاب یه نذار مردموفقی یک بارز ی تونمونه فروبریزی نذار,توروخدا باش محکم رایان,بزنه

 !قبال نه حاالست ومهم االنی جایگاه توالیق بیاره درت ازپا شده وتموم گذشته که گذشته
 می فشار ومحکم گرفته رو گلوم سهمگین بغضی کردم می احساس وجودم باتموم,بود خیره هام چشم به مستقیم

 !شده که هرنحوی به کردم می کمکش باید نزنم ودم ببینم خراب حال این توی رو رایان تونستم نمی من,ده
 !روازیادببرم گذشته تونم امانمی باتوئه حق-

 :گرفت رعشه من وتن شد بسته هاش چشم که گذاشتم دستش روی رو دستم
 باشی موفق تونی می همیشه تونی تومی نداره معنا منفی وکلمات شه ونمی تونم نمی تو برای,بیا خودت به رایان-

 که ندارم وشک مطمئنم قویه ات تواراده برسی چیزی به که بخوای قبل مثل کافیه فقط رایان بخدا,درهرشرایطی
 !میای خودت به اگربخوای

 :بود دلخراش چقدربرام دادکشیدنش وصدای افتاد تاب آهن سردی روی دستم,بلندشد ازجاش
 کمی منم نذاشت چرا پس مادر برای دم می ارزونی رو بهشتم نگفته خداتوقرآنش مگه,خوام می رو مادرم من لیانا-

 ازخدامی وهمیشه حاضربودم خداقسم خود به بود من بهشت کنم؟مادرم مزه مزه دنیا این توی رو بهشت این طعم
 حتی خوام نمی هنوزم,ببینم او روبدون دنیا خواستم نمی بمیرم من زودترازمادرم دوساعت شده اگر حتی خواستم

 مجنون یک,بودم مادرم عاشق من کنم می قبول بروبرگرد بی مادرت پیش برمت می خدابگه اگر هم االن همین
 !واقعی معنای به

 تاب نتونستم,بود فشارآورده خودش به ازبس کرد می خودنمایی صورتش روی عرق درشت قطرات,ایستادم روبروش
 !شدم قدم پیش کشیدنش ش*و*غــ*ودرآ دادنش تسلی برای بارخودم واین بیارم
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 تیریک صدای که نحوی به خودش به وفشردنم ـمرم*کــ دور به هاش دست محکم شدن حلقه داشت لذت چقدر

 ...!شدم می حل وعطرتنش دروجودش اعتراض وبدون شنیدم می رو هام استخون تیریک
 ؟!اش معشوقه عطرتن جز خواد می چی عاشق یه مگه

 !ای؟ متوجه دی می عذاب رو خودت خیلی داری,رایان باش آروم-
 به کردم نمی فکرشم هرگز که هاست ترین ازمحال یکی واین شم می آروم باتو فهمی؟من می,لیانا آرومم االن-

 !بیارم دستش
 :زدم لبخندگرمی

 چی؟ یعنی-
 ...!تو اما,کنه آروم رو من بتونه کسی دیگه بعدازمادرم کردم فکرنمی-

 :بازنشد هاش دست ی حلقه اما گرفت فاصله کمی ازم
 !حرفات هم تنت هم خودت هم,بخشی می آرامش بهم تو-

 :کردم زمزمه
 !محکم همیشه ومثل باشی توآروم که اینه فقط قصدمن,شنوم می رو این که خوشحالم-

 :روگرفت دستم
 کنی؟ کمکم سخت توشرایط شه می-

 !کرد؟ می کمک طلب ازمن که بود رایان این...من خدای وای
 کرد می تقاضا آرومش وبالحن بود ایستاده من جلوی حاال کنن می کمک درخواست ازش هزارتا خودش که رایانی

 !کنم همراهیش ومشکالت ها سختی توی من
 !رایان اززبون بودم روشنیده جمله ترین غیرممکن

 !باشم خاطرت تسلی کمی بتونم امیدوارم,کنم می کمکت باشم داشته توان تاهرچقدر-
 !تونی می بازم که مطمئنم تونستی تااالن-
 !رو کارامون ببینید هابیاید بچه-

 چندین,رفتیم وسالینا بوراب سمت وبه زد صورتش به آبی,کناررودخونه ورایان گرفتیم فاصله تندازهم سالینا باصدای
 شده مجذوبشون هم رایان حتی که نحوی به ایرادی هیچ وبدون بود فرد منحصربه واقعا بودن کشیده که طراحی

 !کرد می نگاه خیره خیره فقط چنددقیقه وتا بود
 :گفت کنارگوشم سالینا
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 !ترشده آروم انگار-
 !دمبو خوشحال وچقدر رهاکنم ها غم از رو عشقم کمی تونستم که کردم خداروشکر دلم توی ومن

 !طوره همین آره-
 .بود رایان پسند مورد هم همه و پیشرفت خوبی به ها طراحی,بودیم اونجا ظهر تانزدیک

*** 
 هاش قراری ازبی آثاری ودیگه بود شده وجدی محکم قبل مثل رایان,کردیم می حرکت تهران مقصد به باید فردا
 !بخش لذت حس ویه بود عالی من برای واین کرد نمی خودنمایی اش وچهره صورت توی غم,نبود
 می رایان برای فرستادومن می من برای باایمیل بهزاد رو شرکت مسائل وهمه ها کاری ریزه تموم مدت این توی

 رو دونفره های طراحی...برنخوریم مشکل به برگشتیم بعدکه برای تا کردم می مرتب رو کاری وقرارای خوندم
 .کارش توی ماهربود خیلی چون سالینا بیشتر اما کردم کمک گاهی ومنم دادن انجام ورایان وسالینا بوراب
 مثل وشرکتشون وبهزاد رایان برای واقعا امسال که بودم مطمئن ومن بود محشرشده کلکسیون,حاضربود چیز همه

 کنن روطی صدساله راه شبه ویک کنه کمک بهشون اوج به رسیدن برای تونه می که مونه می ترقی پله چندین
 !اش دونفره طراحی خصوصا بودن چشمگیرودیدنی واقعا ها لباس چون

 مدت این توی,نشست نفره سه مبل روی کنارم باخستگی رایان که بودم دوخته چشم کلکسیون صفحات به بالذت
 !بار یک ومبیناهم وبالطیفه کردم صحبت بامادربزرگ دفعه سه تنها

 !بزنه زنگ بهم بخوام ندارم رو کسی که ام دیگه
 :زیباش نگاه توی دوختم وچشم گرفتم مقابلم کلکسیون از رو نگاهم

 !خوبه؟ حالت-
 !ام خسته-
 !معلومه هات ازچشم-
 خبرندارم؟ ومن بلدشدی خوانی توچشم تاحاال ازکی-

 :خندیدم
 .دونم نمی-

 ...!"شدم عاشق ازوقتی " کردم زمزمه دلم وتوی
 بخونم رو مقابلم طرف های چشم توی های حرف زمانی تونم می من گفت مبینا به یادمه,ماهیارافتادم یادحرف به
 !کنم درک رو هاش حس تونم می صورت دراون باشم داشته ودوستش باشه خاص برام که
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 ها وحس ها حرف بعضی تونستم ومی بودم رایان عاشق منم حاال...بودم رسیده ماهیار حرف این به زود چقدر من
 !نباشم طرفه یک عشق یک مغلوب ماهیار مثل خداکنه,بخونم هاش ازچشم رو

 که پرتقالی آب لیوان رایان,گرفت می سرچشمه درونم وتردید ترس از که پیچید تنم توی خفیف لرزی
 :گفت وروبهم سرکشید نفس یک رو بود خدمتکارآورده

 !توام بیا پاشو خوای اگرمی دارم خرید کمی بازار رم می دارم من,کنیم می حرکت صبح فردا-
 :ازجابلندشدم

 چی؟ وسالینا بوراب,میام آره-
 !بوراب مامان خونه رفتن,توویال نیستن اونا-
 .باشه-

 اصال,نشم عصبانیتش باعث تعلل با تا حاضربشم ممکن زمان کمترین توی کردم وسعی رسوندم اتاقم روبه خودم
 حال اون توی رایان تحمل واقعا چون سمتش برگرده وعصبیش روحی فشارهای اون بازهم خواست نمی دلم

 !فرسابود وطاقت سخت
 منم,اومد نمی بیرون ازش وصدایی بود خاموش هم ضبط وحتی نشد ردوبدل حرفی راه توی,رفتیم بازار به باهم

 !نشکستم رو بخش لذت وسکوت ماشین شیشه به دادم تکیه رو تنهاسرم همینم برای نداشتم زیادحوصله
 ومبینا لطیفه برای فقط خواستم نمی زیادی چیز,کردیم زدن قدم به شروع ودرکنارهم روگرفت بازوم رایان

 مشکی های رنگ به دوتاجین فقط خودمم وبرای پیششون برم خالی دست خواستم نمی چون مانتووشلوارگرفتم
 .روشن وآبی
 :کرد نگاهم باتعجب رایان

 !بودن؟ همین خریدات-
 :انداختم باال خیالی بابی رو هام شونه

 بشه؟ چی که بخرم الکی دارم چیز همه آره-
 های لباس وپوشیدن کردن خرید عاشق ها خانم اصوال چون تهران وببری بخری رو بازار کل قراره فکرکردم من-

 .هستن مدروز
 !هستم مستثنی قائده ازاین من-
 !شد ثابت بهم بله-

 سمت به داشت رایان که خرید کمی از پس,شدم خیره نمایانش های دندون ردیف به بالذت ومن هردوخندیدیم
 :کرد نگاهم رایان,قراردادیم صندوق روداخل ووسایل برگشتیم ماشین
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 !من بیرون؟مهمون بریم شام-
 :خندیدم

 !کرد؟ رد رو خوبی این به پیشنهاد شه می مگه-
 جزخودم نشه کسی سهم هرگز کاش ای کردم وآرزو جاگرفتم درکنارش,براش رفت ضعف دلم ومن زد چشمکی

 !کردم می دق ازغصه هم وشاید شدم می تباه وگرنه
 ازدوردست شرشرآب وصدای شد می پخش قشنگی آهنگ,شدیم پیاده باهم شیک سنتی رستوران یک به بارسیدن

 .کنی حس درونت رو خاصی آرامش شد می باعث رسیدکه می گوش به ها
 :گفت رایان که کشیدم عمیقی نفس

 !توچی؟,کردم دیزی ـوس*هـ من-
 !تو مثل منم-

 :کرد اشاره رستوران جلوی آب کنارحوض تخت وبه زد لبخندعمیقی
 .وبیام بدم تاسفارش بشین جا همون پس حله-

 پشتی روبه پشتم,ونشستم رفتم باالش به هام کفش وبادرآوردن رسوندم تخت به رو خودم,رفت که کردم اطاعت
 واون لحظه اون توی داشتم عجیبی آرامش,ولبخندزدم دادم تکیه بود ترمه وازجنس قرارداشت تخت روی که هایی
 !ودرکناررایانم مکان

 :خندیدم که شدبهم خیره,نشست روبروم
 !کنی؟ می نگاهم جوری چرااین-
 !تو نازی ازبس آخه-

 !ندارم طاقت دیگه خدایا,فروریخت درونم چیزی
 دلم توی های وحس سرم به افکارمختلف ازهجوم من ولی کشیدم خجالت کنه بذارخیال,زیرانداختم به رو سرم

 عاشقش من,لحظه این توی رسوانکنم رو خودم که بود ممکن محال وگرنه کنم نگاه هاش چشم توی نتونستم
 !شه می طاقت وکم حوصله کم عاشق ویه بودم

 واوباخوشحالی داد گارسون به انعام همراه روبه میز پول رایان,روبلندکردم سرم جلوم بزرگی نسبتا سینی باقرارگرفتن
 !ورفت گفت دل ازته جانی نوش
 به بودم عاشقش که منی برای واین نبود ازلطف خالی هرچیزی خوردنِ رایان همراه به,بود ای العاده فوق دیزی
 .بود رسیده اثبات
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 می که هایی حرف بااین بیارم تاب تونستم نمی من چون بهتربود جوری واین نکرد باز ازلب لب آخرغذا تا رایان
 !سکوت این به نکردم اعتراضی هم همین زدبرای

 بیشتری بادشدت وهرلحظه بود شده طوفانی شدت به دریا,رفتیم ساحل سمت به وباهم برگشتیم ویال به بعدازشام
 !شد ایجادمی بلندوبلندتری های موج ودرنتیجه گرفت می

 :کشیدم عمیقی نفس,دریا به دوختم وچشم ایستادم درکنارش
 !سفر این بود خوب خیلی-
 !جدی؟-
 !گذشت خوش که من به آره-
 !بوده کننده خسته برات کردم فکرمی من بودیم درگیرکارطراحی همش ماکه اما-
 .نفربود شماسه عهده به زحمتش کردم نمی کاری که من,اصال نه-
 !واقعا کشیدی زحمت توام نه-
 !بوده ام وظیفه ممنون-

 نمی اصال تهران توی که درحالی دیدمش لبخندیاخنده بدون ندرت به شمال اومدیم ازوقتی,زد لبخندگرمی رایان
 !دید صورتش روی رو آثارلبخندوخنده شه

 شاهد که بودم خوشحال بود که هرچیزی اما دیگه شخصیت یک تهران وتوی داشت شخصیت یک جا انگاراین
 زندگیم کشنده خاطرات بااین تونم می جداشدم ازش روزی اگر حتی شد یادگاری وبرام بودم هاش وخنده خوشحالی
 !کنم آروم کمی رو وخودم روبگذرونم

 برای واقعا ومن جدابشه بخوادازم که این به برسه چه آوربود عذاب هم فکرش حتی زدم پوزخندی,تیرکشید قلبم
 !بودم نگران خودم

 :کردم زمزمه بود سرازیرشده قلبم به که آنی باناراحتی
 !کنم استراحت ویال رم می من-

 :زد زل روچرخوندوبهم نگاهش
 ...!که حیف-

 !چی؟ که حیف,رفت درهم هام اخم
 !رونگفت؟ اش جمله کردوادامه سکوت چرارایان

 !بگه؟ خواست می چی یعنی من خدای
 :تندگفتم
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 !خب کن روتموم حرفت-
 :گرفت ازم رو نگاهش

 !خیال بی-
 ...!کنم روفکرمی امشب تموم ازکنجکاوی من وگرنه خیال بی نگو نه نه
 !کنم می دق حتما ازکنجکاوی من بگی؟وگرنه شه می-

 :فروبرد شلوارش جیب توی رو هاش دست
 !کنی می زودفراموش خیلی فکرنکن وبهش بخواب برو-

 می بودم ایستاده من که جایی مخالف سمت به زنان قدم,گرفت فاصله افتادوازم راه به ولی کردم نگاهش باحرص
 .افتادم راه به ویال سمت به,کشیدم ناچارپوفی وبه کاره نیمه ی جمله اون جاموندپیش من ودل رفت
 !من؟ به بگه خواد می چی چی؟رایان که حیف
 کاره نیمه رو هاش یاجمله کنه می سکوت من به هاش حس دربرابرابراز مدام که داره واهمه ازچی آخه فهمم نمی
 ؟...!امشب مثل کنه می رها

 :تخت روی کوبیدم رومحکم ومشتم کوبیدم روبهم در,شدم وارداتاقم باخستگی
 !اَه...کنی بازنمی ازلب ولب کردی وعشقت درگیرخودت رو من قدر این که بهت لعنت-

 !انداختم تخت روی رو وخودم زدمشون عقب به ومحکم کردم اخم,صورتم توی ریخت موهام
 :کردم روشن رو موبایلم

 !مبینا سالم-
 قدری این هنوز,بشم نگران شد باعث ندادوهمین جواب ولی زدم زنگش,نشد خبری ولی بشه تاآنالین صبرکردم
 !ده؟ رونمی زنگم جواب چرا پس باشه خوابیده مبینا که نبود دیروقت

 نمی بدترازاین من خدای,پیغامگیر روی رفت که زدم آپارتمانشون زنگ,نشد آنالین بازهم ولی صبرکردم دیگه کمی
 !شد

 کنن؟ خورد رو من اعصاب تا دادن هم دست به دست چیز همه چراامشب
 کردم خاموش رو والمپ بازگشتم تختم به مجدد لباس تعویض از وپس ازجابرخاستم,کوبیدم عسلی روی رو موبایلم

 !ببره فکردرگیرخوابم بااین بود محال اما
 روپیدا اون باید ومن راز همین به شد می وصل اش گذشته انگارتموم بودکه رایان زندگی توی رازی یه,زدم غلت
 !چطوری؟ ولی کردم می
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 رایان اسرارشخصی بگه من به باید چی برای اصال,بگه من به نداشت امکان ولی باخبرباشه چیتراخانم بود ممکن
 !رو؟
 تموم جواب که وقته اون رسیم می من ی خواسته به زود خیلی"گفت بهم چیتراخانم که زمانی,افتادم یادگذشته به

 بارایان رو من چیه؟چرا چیتراخانم ی خواسته که بودم فکرکرده وبارها بارها ومن"!لیانا گیری رومی سواالتت
 چون سخته باورش بازهم درنظربگیریم روهم هدف باشه؟اگراین ما به کمک تنها قصدش شه می آشناکرده؟مگه

 این شهر؟چرا نقطه بهترین کشوندتوی محله واون قدیمی ماروازخونه چرا دیگه مابود به کمک قصدش فقط اگر
 باشم مرفه زندگی بایک مغرور لیانای یک من خواد می دلش جداکنه؟انگار مون ماروازگذشته کنه می سعی همه
 !گدا شهروتقریبا پایین دخترازمحله تایه
 تموم خواست می ودلم درگیربود شدت به ذهنم بخوابم تونستم نمی اما بودم خسته,زدم غلت وبازهم کشیدم آهی

 ذهنم وچراهای اتفاقات این تموم برای ودلیلی کنم مرور رو مادربزرگ خونه به چیتراخانم ورود ازلحظه اتفاقات
 بود پررنگ چشمم پیش چیز یک خوب وفقط نمیومد یادم به وچیززیادی بود کرده قفل مغزم متاسفانه ولی پیداکنم

 ...!ورایان منم,هم بازی این اصلی های مهره کنه می رودنبال مهمی خیلی هدف چیتراخانم که این هم اون
 :بود روداده امم پی جواب که بود مبینا,داشتم تندبرش موبایلم صفحه شدن باروشن

 !خوبی؟ عزیزم سالم-
 نمیدی؟ جواب زنم می زنگ هرچی که کجایی بدونم شه می,خوبم ممنون-
 !گلم گذرونم می روبااو وقتم تموم,ماهیاربرگشته-

 :کردم زمزمه باحیرت
 !کناربیاد باخودش وتونسته برگشته باالخره پس...من خدای-

 :کردم تایپ
 !دارم وکامیابی موفقیت آرزوی براش برگشته زندگی به که خوشحالم,خوب چه-
 !ومغرور سنگ پسردل یک به شده تبدیل اما برگشته آره-
 !چرا؟-
 !تغییرکرده خیلی االن نیست خبری بود فامیل زد زبون مهربونیش که ماهیارسابق ازاون دیگه-
 مبینا؟ گی می داری چی...من خدای-
 !طبعی شوخ لحظه یک وبدون جدی,ازسنگ شده دلش که مردی مردساخته یه ازخودش-
 !چرا؟ آخه-

 !وماهیار خودم برای بودم متاسف واقعا,شد جاری هام گونه روی هام اشک
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 منظورش یعنی وبس بوده خاطرتو به فقط برگشتم بینی می اگرم,نیست مهم برام کس وهیچ هیچی دیگه گه می-
 !منم

 !چی؟ آتنا پس مبینا وای-
 !فکراونی؟ توبه داغونه زندگیش داداشم گم می بهت دارم,ها خوشه دختردلت-
 دونی؟ مقصرمی رو تومن-
 !دونم رومقصرمی سرنوشت من نه-
 !دم می روپس ماهیار دل تقاص که دونم می,بخدا متاسفم-
 می حرف تقاص ازکدوم,دادی نجات احتمالی خودکشی دختررواز یه وزندگی کردی لطف نفردیگه یک تودرحق-

 !زنی؟
 !گندکشیدم روبه پسردیگه یه زندگی کارم بااین ولی-
 !نبایدبیاد که میاد جایی که مقصره عشق,تونداره به ربطی-
 !بدم انجام برمیادکه ازدستم کاری چه دونم نمی,شدم ناراحت واقعا-
 .همین دعاکن براش فقط-
 .چشم-
 بودی؟ زده زنگ داشتی کارم چی حاال خب-

 :کشیدم آه وناراحت افتادم خودم یاددرد به تازه
 !کنم نمی ناراحتت دیگه من کشی زجرمی داری توخودت عزیزم خیال بی-
 !داشتیم؟,نداشتیم روباهم حرفا این وتوکه من-
 !نه-
 !بگو پس-
 قلبم توی وعشق ازمن کنم می چراحس دونم نمی کرد رهاش نصفه اما بزنه بهم خواست رو حرفی یه امشب-

 !کنه می دوری ازم هست هرنحوی به ومدام بشه درگیرم ترسه انگارمی کنه فرارمی
 !ترسه می ازعشق شاید-
 !چرا؟-
 !بخوره وشکست بشه وابسته ترسه می شاید-
 فراریه؟ ووابستگی ازعشق که افتاده اتفاقی گیره؟یعنی می سرچشمه ازجایی ترس این بگی خوای می یعنی-
 !رو منظورم گرفتی خوب,آره-
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 چیه؟ من تکلیف اینه کارکنم؟منظورم چی باید من خب-
 داری دوستش واقعا توجداازهمه بدونه که بکنی وکاری رفتارکنی جوری یعنی,کنی مطمئنش خودت به توباید-

 سرکوب بهت نسبت رو حسش ودیگه بذاره ازحدش پافراتر ده می اجازه احساسش به وقت اون کنی نمی وترکش
 !رو عشقش کنه ابراز بهت که بارممکنه این کنه نمی

 !سخته خیلی که جوری این-
 !کشیدن سختی یعنی شدن عاشق-
 !توهرشرایطی کنی می کمکم که خوبی توخیلی مبینا ممنونم-
 !رفیق عزیزمی-
 .باش خودت مواظب بخوابم کمی رم می-
 !خوش شب...جور همین توام چشم-
 .خوش شب-

 :کردم زمزمه کناروباخودم گذاشتم رو موبایل
 !آخه؟ ریخت بهم چی همه چرایهو!حدترسیده؟ تااین مبینا که ساختی چی ماهیارتوازخودت-

 شدم بعدموفق ودقایقی بگیره رو خوابیدنم جلوی ندم اجازه چیزی به کردم وسعی روبستم هام چشم باناراحتی
 !ربود رو هام چشم وخواب
*** 

 برگشته که ازموقعی ومن گذشت می هم ازپی روزها,گرفت درپیش رو خودش عادی روال زندگی تهران به بارسیدن
 وبه رفت می فرو خودش توی بیشتر وهرروز بود خراب خیلی آتنا وضع,بودم نکرده مالقات اصال ماهیاررو بودم

 !ببینتش داد نمی اجازه هم مادرش به وحتی اتاقش توی بود کرده حبس رو خودش که نحوی
 !داشت رو مرهم حکم براش که بود مبینا بده راهش خلوتش به شد حاضرمی گاهی که تنهاکسی
 خواست وانگارمی بود کرده کارش غرق فقط رو وخودش کارش به بود چسبیده سختی به مبینا ی گفته ماهیاربه

 !کار جز فکرنکنه چیزی هیچ وبه بده رهایی ومشکالتش وعشق دنیا ازبند رو طرفندخودش بااین
 توی رایان روز پنج مدت به بودیم برگشته که ازوقتی,شد نمی سپری خوب وروزهام بود شده آور کسالت منم زندگی
 که روزهم پنج بعدازگذشت,وکار کاربود فقط نرمشی هیچ وبدون بود شده بازجدی روزهم پنج اون وتموم بود تهران

 وبقیه سایه به روسپردن وشرکت رن می دوتا خودشون فقط که گفت وبهزاد برن کیش به باید خبردادن بهشون
 باید روکه کارایی درجوابم واونا کردم می ایمیل براشون من رو شده انجان کارای تموم گزارش هرروز ولی کارمندها

 !گفتن می بهمون بشه انجام
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 واین برگردن کی که نبود مشخص اصال گفت می وبهزاد بود معلوم که جور این,میاورد فشار بهم سخت دلتنگی
 مدام,بودم گرفته وماهیار آتنا ی ازقضیه که بود وجدانی دادعذاب می آزارم که بعدی موضوع,کرد ناامیدترمی رو من

 که هم هرچی,بود کرده رونگران ومادربزرگ بود رفته گود هام زیرچشم ومتاسفانه درکلنجاربودم ودرونم باخودم
 شد نمی راضی دلم بازهم ولی میون این ندارم تقصیری گونه هیچ که گفت ومی کرد می تبرئه رو من مبینا

 !بود گرفته خودش به جهنم وحالت بود هوا روی وزندگیم
 پوست هردوتوی,بودن گرفته روهم موسیقی ومدرک بودن رسونده اتمام روبه هاشون کالس خوبی به ولطیفه ماجد

 !بود لطیفه بودن وخوشحال بودن راضی داد می انگیزه بهم برهوت این توی که وتنهاچیزی گنجیدن نمی خودشون
 ونمی شلوغه سرم من دیدن می که ومادربزرگ لطیفه,شد می شروع هاهم مدرسه کم وکم بود اواخرشهریورماه

 هم سرویسش برای,رفتن می ور واون ور این مدام آژانس با خودشون برم لطیفه نام ثبت کارهای دنبال به تونم
 !مادربزرگ برای نمونه نگرانی وجای وبیاد بره راحت تا بودیم کرده اقدام

 واسطه این وبه بخرم رو گیتارخوشگلی تابراش فکربودم توی ومن بود لطیفه تولد شهریورماه وهشتم بیست
 به اما کرد می همراهیم مبینا هم وگاهی گشتم می ها تومغازه مدام عصرها,کنم روتکمیل خوشحالیش

 .برم خرید به تنهایی به بودم مجبور ومن بود او پیش مبینا بیشترمواقع ماهیار خاطرموقعیت
 همیشه لطیفه چون بگیریم رو تولدش باشگاه یک توی خواست می دلم,لطیفه تولد به بود مونده هفته یک هنوز
 !آپارتمان توی شد نمی وجا شدن زیادمی مسلما وبااطرافیانمون کنه رودعوت هاش همکالسی تموم داشت آرزو
 برامون وقت یه راحتی به تونست ومی زیادداشت پارتی اون چون گرفتم کمک چیتراخانم از باشگاه رزرو برای
 ومن ده خبرمی بهم بزنه نوبت شد موفق وقتی که گفت وبهم پذیرفت منتی هیچ بدون گفتم بهش وقتی,بگیره

 .کردم تشکر ازش باخوشحالی
 !تعطیل وشرکت بود جمعه,بودم باموبایلم رفتن ور ومشغول بودم نشسته اتاقم توی روز اون

 ودلم نداشتم حوصله من ولی بودن رفته زهرا بهشت به ولطیفه مادربزرگ,بودم ندیده که شد می دوروزی رو مبینا
 .کنم استراحت رو امروز یه خواست می

 :غریدم حوصلگی بی با خونه تلفن زنگ صدای باشنیدن
 !باالبیاد جونت تا بزن زنگ قدر این هستی هرکی-

 اما داشتم وبرش رفتم تلفن سمت به وغرغرکنان باشم خیال بی نتونستم عاقبت,داشت ادامه تلفن زنگ دوباردیگه
 :پیچید گوشم توی فریادی صدای بزنم حرفی بخوام که ازاین قبل

 !نیست خوب اصال وحالش کرده تصادف آتنا........بیمارستان بیا-
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 یاحتی حاضرشدم چطوری نفهمیدم,فضاروشکست سهمگین میزسکوت با برخوردش رهاشدوصدای ازدستم گوشی
 ومقصدم بودم نشسته ازاشک خیس باصورتی آژانس توی که اومدم خود به وقتی فقط گرفتم آژانس چطوری

 !بود بیمارستان
 ازش همیشه که چیزی,شد می نباید که اونچه شد باالخره پس,شد اکومی سرم توی هنوزهم مبینا فریاد صدای
 خودکشی یابخواد بزنه سرش به احمقانه فکرهای وعصبانیت افسردگی ازشدت آتنا مبادا که بود این داشتم واهمه

 !نبودن مورد بی هام نگرانی فهمیدم می وحاال کنه
 :گفتم مالیم چندان نه بالحنی راننده وروبه بودم کالفه

 !گفتم که بهتون دارم عجله من,آقاتندتر-
 !نکشم جیغ تا کردم روکنترل خودم سختی وبه کشیدم پوفی,ام جمله بااین همزمان باالوباالتررفت ماشین سرعت
 وتند ندادم اهمیتی ولی شنیدم خوبی به آسفالت روی رو ها الستیک جیغ صدای بیمارستان جلوی ماشین باتوقف
 که راننده مرد درجواب,رفتم ورودی سمت به دوان ودوان جلوانداختم صندلی روی رو پول,پایین کردم پرت رو خودم

 .اکتفاکردم"!ندارم بهش نیازی من خودتون مال"گفتن به فقط"!پس؟ چی پولتون ی بقیه خانم"گفت می
 کردم زمزمه روزیرلب گفته بهم پرستار که بخش ی وتندتندشماره پاشدم پاواون این بااسترس آسانسور توی

 !نشه تافراموشم
 اشک آرومی به درکنارش زدوآنیتا می زجه آرمیتاخانم,جلوم شدبه میخکوب نگاهم ازش وخروجم آسانسور باایستادن

 جا ازاین که ودرحالی کناردکترایستاده مبینا,روبگیره مادرش های کشیدن جیغ جلوی که داشت وسعی ریخت می
 !ازدکتربود سواالتی پرسیدن مشغول کرد حس رو گلوش توی سهمگین شدبغض می هم

 اما نکنه تهدیدش وخطری باشه آتناسالم تا کردم درخواست عاجزانه وازخدا فرستادم صلواتی,روچرخوندم هام چشم
 !نشستم زمین روی افتادباوحشت روبروییم دراتاق روی برچسب به نگاهم وقتی

"CCU"! 
 ام متوجه وآنیتاروهم کشیدآرمیتاخانم که باجیغی,شد من متوجه وتازه عقب به برگشت مبینا خوردنم زمین باصدای

 ...!مطلق سیاهی وبعدازاون نفهمیدم چیزی دیگه دویدومن سمتم به,کرد
*** 

 روم پیش مادربزرگ ی وتکیده گریون صورت اول ی دروهله,کردم باز آرومی روبه هام وچشم دادم خودم به تکونی
 :تندتندگفت بازم های چشم بادیدن ظاهرشدکه

 !اومدی هوش به باالخره که بشم فدات من الهی وای-
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 هوش به باالخره چراگفت اما,اومدم هوش به من بده اطالع وبهش پرستارروصداکنه دویدتا بیرون سمت به سپس
 !اومدی؟

 !بیهوشم؟ که چندوقته مگه
 !نبود طوریم که من جام چرااین یااصال

 تزریق داخلش دیگه دوتاآمپول که کردودرحالی روچک بازوم به متصل سرم,اومد تختم سمت شدوبه پرستاروارداتاق
 :گفت روبهم کرد می
 !دخترخوب عمرکردی رونصف همه توکه-

 نبود؟ یادم چیزی چراخودم پس,کردم نگاهش باتعجب
 :کرد کوتاهی ی خنده کنم می نگاهش دیدباکنجکاوی پرستارکه

 !نخور غصه شه می واضح واست چیز همه بگذره یکم,نمیاد یادت چیزی که اثرداروهاست-
 :کردم وزمزمه کردم روصاف سرم حرف بااین

 !آب-
 :گفت مادربزرگ روبه رفت می بیرون ازاتاق که پرستاردرحالی

 !فعال بخوره لیوان یک فقط-
 :پرستارگفت ودرجواب رفت آبسردکن سمت به تند مادربزرگ

 !چشم-
 پیداکرد جریان هام رگ درتموم خون کردم حس,سرکشیدم والجرعه روگرفتم بود آورده برام که آبی لیوان

 !شد تجسم روم پیش ها صحنه تموم ناخودآگاه وبعدازاون
 !؟......وبعد بیمارستان به اومدنم,وتصادفش آتنا,وفریادمبینا تلفن زنگ صدای,وتعطیلی روزجمعه

 !دیگه؟ نبود چراچیزی بعدش
 :اومد حرف به دوباره مادربزرگ

 !دخترم کردیم می دق ومبینا من وگرنه برگردوندت خدابهم که خوشحالم چقدر دونی نمی-
 :کردم روکنترل خودم سختی به,شد جاری هاش اشک وبازهم

 !شد؟ آتناچی-
 :کرد نگاهم باغیظ جمله این باشنیدن مادربزرگ

 !کشیدی عذاب هرچی دیگه بسه,باشی فکرخودت توبه بهتره خوبه حالش اون-
 :گفتم ومظلوم کردم جمع رو هام لب
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 !خوبه؟ شده؟حالش چی توروخدابگو-
 :کرد نگاهم ناچار به مادربزگ

 ...!و شکسته راستش پای اما بخش به کردن منتقلش,خوبه حالش-
 :کردم نگاهش بانگرانی,کرد مکث

 !روبگو؟ اش ادامه مادربزرگ,من خدای-
 :انداخت پایین رو سرش

 !نمیادهیچی یادش هیچی اون,داده روازدست اش وحافظه خورده ضربه سرش به-
 زد فواره وخون اومد بیرون ازدستم سرُم شدودرنتیجه پرت زمین به محکم سرُم ی میله که برخاستم ازجام جوری
 !بیرون

 !جا این تابازپرستارروبیاره بیرون ودوید پرید رنگش مادربزرگ
 وکاش داربود خنده برام بیشتر هرلحظه اما کنم باورش بتونم تاشاید کردم می تکرار خودم روپیش اش جمله مدام
 !بیشترازاین چیزی نه,بود شوخی یک فقط

 من باحرص ویکیشون شدن سرُم ی دوباره کردن وصل مشغول کردن می سرزنشم که ودرحالی دوپرستارواردشدن
 !تخت روی خوابوند رو

 !نکردم تالشی بلندشدن برای دیگه
 نمی کس وهیچ داره عجیبی های بازی واقعا وسرنوشت زندگی فکرکردم وباخودم فرودادم رو گلوم آب سختی به

 !اش آینده توی بیفته اتفاقی چه قراره که بفهمه تونه
 !قلبش توی ونه داشت وجود ماهیاری مغزش توی نه دیگه که این یعنی واین نبود یادش چیزی آتنا حاال

 !بود خالی آتنا وحاالذهن بود شده فراموش,بود مرده عشق
 :پرسیدم ازمادربزرگ رفتن پرستارهاکه

 !جام؟ این که چندروزه-
 !ابروهاش مابین نشست عجیبی واخم داد صورتش به چینی بود کشیده رنج چندروزخیلی دراین گویی که مادربزرگ

 !دوروزه-
 :کردم نگاهش باحیرت

 جدی؟-
 بود؟ شده چی شرکت تکلیف پس,برگردوندم رو سرم هنگ,کرد سرموافقت باتکون مادربزرگ

 !کجابود؟ رایان
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 غذای بودم نتونسته وقت هیچ چون نداشتم خوردنش به میلی,آوردن ونوشابه ماست همراه به سبزی قورمه ناهاربرام
 !نشده وپخته هست خام هنوز کردم می حس روبخورم بیمارستان
 :کرد نگاهم بود خوردن مشغول که درحالی مادربزرگ

 خوری؟ نمی چرا پس-
 !ندارم رودوست بیمارستان غذای که دونی می-

 :کشید ازخوردن دست مادربزرگ
 !واست بیام بگیرم غذا پایین ازرستوران برم وایسا-

 :تندگفتم
 .گیری می ری می بعدش روبخور غذات االن نیست ام گرسنه من بخدا نه نه-
 مطمئنی؟-
 .عزیزم آره-

 می دلم,شد خارج ام ازسینه غلیظی وآه اتاق پنجره سمت برگردوندم آروم رو سرم,داد ادامه خوردنش به مادربزرگ
 .کنم ناراحت ازاین روبیش مادربزرگ نداشتم دوست ولی کنم وگریه بشینم ها ساعت خواست

 مبیناکجابود؟
 !بود؟ متنفرشده ازم که یااین بود اومده دیدنم برای دوروز این توی یعنی
 !ماهیاروآتنا موضوع توی تقصیربدونم بی رو خودم تونستم نمی چرا دونم نمی

 وجدانم تهش بازهم بوده خورده رقم جوری این سرنوشتشون که کنم مجاب رو خودم کردم می سعی هرچقدرم
 !ناراحته

 :وازجابلندشد خورد روهم دوغش مادربزرگ
 !رفتم من-

 .تنهاموندم شدومن خارج ازاتاق که دادم تکون سری
 اما نداشتم شرکت توی وکاری نبود رایان که درسته شدم می زودترمرخص کاش ای,خوردم تکون جام توی کمی
 .باشم حبس بیمارستان توی خواست نمی دلم

 بهزادداخل همراه به وآذر وچکاوک نفیسه حیرتم درکمال,بهش رودوختم نگاهم شد بازمی درکه باصدای
 !سرم باالی اومدن باخنده دخترها که بهشون بودم مونده میخکوب حیرت ازفرط,شدن

 :آذر
 !آخه؟ دختر؟چراهنگی چیه-
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 :گفت گذاشت می یخچال روداخل بودن گرفته برام روکه هایی آبمیوه که درحالی چکاوک
 !البد رونداشته انتظاردیدنمون-
 :اومدم حرف به
 .طوره همین هم واقعا-

 :گرفت رو ودستم ایستاد کنارتخت بهزاد
 !بودی ها حرف ترازاین قوی دخترخوب؟توکه شده چی-

 :زدم روش به لبخندی
 !میاره کم آدم گاهی دیگه-
 !تو؟ االن مثلِ-
 !شم می خسته گاهی باشم قوی هم هرچی,آدمم یه منم-
 !فهممت می-

 :وگفت انداخت در به بهزادنگاهی
 !میاد هم رایان االن-

 وارداتاق وقتی اما بیاد من دیدن واسه بخواد رایان بودکه سخت باورش,دربرگردوندم سمت به رو تندسرم حرف بااین
 !بینم می واقعیت توی ودارم نیستم خواب که شدم متوجه شد

 حتی گفت می برام رو تمومش کاش وای بود نگفتنی حرف دنیا یه نگاهش توی,بهم زد زل وجدی ایستاد کنارتخت
 !کنم آرامش تااحساس گفت می فقط بزنه وحرف هابشینیم ساعت شده

 !اومدید که مرسی,خان رایان سالم-
 .کنم می خواهش,سالم-

 :سمتم گرفت نی وبا روبازکرد ای آبمیوه نفیسه
 !بگیری جون بخوریکم-

 زدم لبخندگرمی محبتشون همه این به ومن باشم راحت روباالترآوردتا بهزادتخت,وتشکرکردم گرفتم ازدستش
 .شدم ام آبمیوه خوردن ومشغول
 :گفت آذرروبهم

 !برگشتن دیروزصبح بهزادورایان-
 : روباالانداختم ابروهام

 !پس بوده طوالنی مسافرت-
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 :روچرخوند نگاهش رایان
 !خیلی-

 استقبال ازشون رویی باگشاده دخترهاوپسرها بادیدن اوهم,چرخید سمتش سرهابه همه مادربزرگ باورود
 .شد پذیرایی کردومشغول

 :سمتم روگرفت غذام
 !بیابخور-

 :گفت جمع روبه که وتشکرکردم گرفتم ازش
 ها کنن می درست خوشمزه هم خیلی طوربوده همین ازبچگیش,بخوره تونه رونمی بیمارستان غذای ما لیانای این-
 !کشیدید زحمت اومدید خوش خیلی,بگیرم غذا براش توخیابون ازرستوران بودم رفته زنه نمی لب لیو

 :گفت باتواضع رایان
 !بوده مون وظیفه کنم می خواهش-

 ؟!نبود...دورازباوربود گفتنش رایان مثل مَردی برای کمی حرف این
 :کردلبخندزد می روتعارف شیرینی جعبه بازهم که شدودرحالی خوشحال رایان حرف بااین مادربزرگ

 .دارید لطف بهمون واقعا-
 :بهزاد

 شه؟ می مرخص کی لیانا نگفتن سیماخانم-
 :کشید آهی مادربزرگ

 دیگه کنه واستراحت بمونه خونه توی روزهم یک اطمینان برای گفته دکترش ولی,فرداصبح گفتن پسرم واهلل-
 !بیادسرکار بتونه فردا پس فکرکنم

 :کرد خیس رو هاش لب رایان
 !کنه استراحت بذارید نداره مشکلی نه-

 وازاین بشه زیادطوالنی من استراحت خواداین نمی دلش خوندکه راحتی به شد می هاش چشم توی,کردم نگاهش
 !کسی نبینه تا کردم روکنترل خودم ولی هام لب روی نشست لبخندمحوی رو

 !موند منتظرورودمبینا وبهزادبالبخندعمیقی رفتن استقبالشون به دخترهاباخوشحالی ولطیفه باورودمبینا
 ام وگونه شد بودخم ایستاده درکنارتختم که رایان آن یه که بود جمع ولطیفه مبینا سمت به حواسشون همه
 !سید*ـو*روبــ
 !بستم لحظاتی روبرای هام وچشم تنم افتادتوی لرز واسترس هیجان ازشدت,کرد یخ تنم
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 !رفیق سالم-
 خودم بتونم تا ازیادببرم روفعال پیش ای ثانیه اتفاق کردم سعی,روبازکردم هام چشم مبینا ی گرفته باصدای
 !کنم روکنترل

 .مبینا سالم-
 !نشه متوجه کسی بودکاش مرتعش صدام

 !آخه؟ میاری سرخودت به داری بالیی عزیزم؟چه چراناراحتی-
 !کشتم می داره وجدان عذاب-
 !رو خودت نده عذاب همه این تقصیرتونیست بگم بهت چنددفعه,دختر ای تودیوونه-
 !نیستی؟ ناراحت توازم-
 .نیست تومربوط به هیچی چون بخدا نه-
 .ازت ممنونم-

 :زد لبخندمحوی
 .عزیزدلمی-

 چون نیفته رایان های چشم توی تا چرخوندم رومی نگاهم مدام,شد احوالپرسی ومشغول بهزادرفت سمت به سپس
 !رونداشتم دوباره غافلگیری یه طاقت اصال
 رفتن هم بهزادومبینا کردن وخداحافظی سیدنم*ـو*دخترهابــ تمومه مالقات ساعت کردن اعالم ازبلندگوها وقتی

 :گفت روبهم ورایان
 !بیاری دست به رو بهبودیت زودتر امیدوارم بینمت می ویال توی فردا پس,کنی استراحت تونی می روهم فردا-
 !حتما شرکت فردامیام پس چشم,ممنونم-
 .خوبه-

 زمزمه دل در هزارم بار وبرای زدم زل نقصش بی قامت به,بود مون شاهدمکالمه که رفت مادربزرگ سمت به سپس
 :کردم
 "!نباشه جزمن کسی خدایاسهم"

 :گفت مادربزرگ روبه لطیفه رایان بارفتن
 .پیشش مونم می من کن استراحت توبروخونه-

 کنارتختم لطیفه,کردورفت خداحافظی وازمون کرد تندقبول پیشنهاد این باشنیدن بود خسته انگارخیلی که مادربزرگ
 :بهم دوخت وچشم نشست
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 !خوشگله زیادی-
 :کشیدم آهی

 !چیزتمومه همه-
 !خوشگلی توام اما-
 ...!نه چیزتموم همه ولی-
 !کمتره؟ ازاون چیت مثال-
 !پرسی؟ می بازازم دونی می روخوب جوابش خودت روکه چراسوالی,لطیفه خیال بی-
 !کنار روبذاریم گذشته دادیم قول بهم چون-
 !شه نمی-
 .بایدبشه-

 :داد ادامه,نزدم حرفی
 اشه نوه آقایی همچین یه که حالش به خوش گفت بله گفتم چیتراخانمه ی نوه این پرسید ازم مادربزرگ-

 !چیزش همه تحسینه واقعادرخور
 :لطیفه های چشم به رودوختم نگاهم بااسترس

 خودش روجذب همه که داره خاصی جورکشش یه هست همه موردتایید اون,ترسم می بیشترهم ها حرف بااین-
 !مونه رویامی یه مثل بهم رسیدنمون تفاصیل بااین کنه می
 !بشن تبدیل واقعیت به تونن می رویاهاگاهی-
 !امیدوارم-

*** 
 روپای بودم تونسته بودوحاال کرده تقویتم حسابی مادربزرگ روز یک این توی,رفتم شرکت به روزاستراحت بعدازیک

 .خداروشاکربودم بابت ازاین,بودم شده ترازقبل سرحال وخیلی بایستم خودم
 واقعا زده نوبت روزتولدلطیفه وبرای گیربیاره رو مدنظرمه که باشگاهی تونسته بودکه خبرداده بهم دیشب چیتراخانم

 !بود کم ازمب کردم وهرچقدرتشکرمی بود کرده م شرمنده
 اتفاق ویالش توی هم صبح بودمش ندیده دیگه بودبیرون زده ازشرکت که ازصبح رایان,جاشدم جابه صندلیم روی

 ...!اما داشتم تری گرم انتظاراستقبال بودومن نیفتاده خاصی
 :گفت وسراسیمه واردشد آذر که روباالانداختم هام شونه خسته

 !بیای بایدبامن بدولیانا-
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 :وگفتم کردم نگاهش باترس
 !کجابایدبیام؟-

 که این بدون شدم می کشیده دنبالش به,وکشید روگرفت دویدجلووبازوم کنم می وسوال نشستم هنوز دید وقتی
 !افتاده اتفاقی چه حتی بدونم

 ومنتظرشدم کنه پیدامی خاتمه سایه اتاق به مقصدمون که شدم متوجه میومد سایه اتاق از که سروصدایی باشنیدن
 !سایه دخترعموی صبا به بود زده زل خشمگین که رایان به افتاد روبازکردچشمم اتاق در آذر ووقتی برسیم تا

 ی صحنه به بود شده وخیره بودن ایستاده درکنارهم که شدم خیره شرکت اعضای ی همه به مات ومن ایستادیم
 !مقابلشون
 ولی بده توضیح رایان روبرای چیزی کرد می وسعی کشید می جیغ فقط باعصبانیت سایه ولی ریخت می صبااشک

 !حضورنداشت دنیا این انگارتوی که بود خشمگین قدری اون رایان
 بود؟ افتاده اتفاقی چه یعنی بود ناراحت,انداخت من به نگاهی شدونیم اتاق بهزادوارد

 :گفت آذرزیرگوشم
 !شرکت ازاعضای بایکی اونم برقرارکرده نامشروع صبارابطه-

 من خدای,بود رایان ی خیره ونگاهش بود شده آروم حاال که صبا به دوختم رو وناباورم متعجب نگاه,خوردم یکه
 !حد؟ تاچه گستاخی

 !تاکجا؟ حیایی بی
 :پوزخندزد سایه روبه رایان

 ولی بادبدی به واقوامت خودت اشتباه کارهای روبااین من شرکت ی چندساله آبروی که توقصدکردی فکرکنم-
 !دم نمی بشری هیچ به تونه به رونه اجازه این من که بدونی بهتره
 :جلواومد اخم با سایه

 !بزنی؟ چوب یه روبه چرابایدهمه آخه نیستم مقصرمن که داده انجام ناشایستی اگرصباعمل صبرکن رایان-
 :گفت سایه درجواب,موند ثابت من روی,دوراتاق روچرخوند نگاهش ای لحظه رایان

 !سایه دونی می خوب رو این خودتم,جانیستی کاراین برای صرفا توام که دونم می-
 صورت روبه وباپوزخندنگاهش گرفت چشم ازمن رایان که گرفت دهنش روجلوی هاش دست,جاخورد سایه

 :صبادوخت
 !جاسوست وشایدم باشه همدستت تا آوردی روهم این-

 :داد تکون محکم وباحرص روگرفت رایان بازوی سایه



 

 

432 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 ...!کشیدم نقشه شرکت این انگاربرای که جوری کنی می متهم رو من گی؟توداری می چی داری فهمی می هیچ-
 :کرد زدقطع که روبابشکنی حرفش رایان

 !اومد خوشم باهوشی توخیلی,کنم می فکررودارم همین دقیقا-
 !باشی داشته بامن رفتاری همچین دم نمی واجازه ذارم نمی,رایان کنی می اشتباه اماتوداری-

 :گفت حال ودرهمون برداشت قدم دراتاق سمت به رایان
 !تو نه زنم می من وآخررو اول جاحرف این-

 :داد وادامه گرفت رو دستگیره
 شمادونفرتوی مثل آبرویی بی آدمای جای,زودتربهتر هرچه رید می جا وازاین کنید می تسویه جفتتون امروز همین-

 !نیست من شرکت
 :مهرساگفت وروبه داد تکون سری بهزادباتاسف,رفت دنبالش به شدوسایه خارج ازاتاق رایان اما دویدسمتش سایه

 !نزنه آتیششون رایان کنم نمی تضمین درصد یک وگرنه جابرن تاازاین کن اشون ترتسویه سریع دونفراخراجن این-
 که اتاق توی موندم من وفقط شدن دستوربهزادپراکنده به هم بقیه,رفت بیرون دادوتندازاتاق روتکون مهرساسرش

 :زد بهم بهزادلبخندمحوی
 !بهتری؟-
 !خوبم-
 .باشیم داشته کارکنان برای هم جدید بساط بایدهرروزیه کارداریم همه این!رو؟ وضعمون بینی توروخدامی-

 :نشستم مبل روی
 مگه؟ شده چی-
 خبرنداری؟-
 !بود شده چیزتموم همه دیگه رسیدم هم زدوقتی صدام اومد آذر بودم اتاقم توی من نه-

 :زد ولبخندتلخی نشست سایه میزاتاق پشت
 یه روی از اونم گیربدم خواست نمی دلم ولی شدم وآرش وسایه صبا وبودار غیرعادی رفتارهای متوجه چندروزه-

 !وگمان حدس
 :داد وادامه روخورد میز روی آب ازلیوان کمی

 میاد صداهایی یه سایه اتاق از که شدم متوجه شدم واردش ووقتی شرکت اومدم اتفاقی خیلی دیشب که تااین-
 حدس تونستم می هم جا ازهمون راحتی به ولی خبره چه وببینم جلو برم حتی که یااین باورکنم تونستم نمی اصال
 !وخاورمیانه ایران توی شرکت ومشهورترین بزرگترین توی جا این اونم ده می رخ داره فاحشی اتفاق چه بزنم
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 :کرد قفل درهم رو هاش دست
 اداری غیرازساعات تونه نمی وسایه ورایان جزمن کسی وگرنه شدن شرکت وارد سایه توسط که شدم متوجه-

 سایه اتاق توی صباوآرش!ما بااجازه یعنی بدن راهش که وبگیم بزنیم زنگ نفر ماسه که این مگه جابشه وارداین
 کردم گزارش رایان به رفتم صبح امروز خبرم بی رومن چراوچطوریش ودیگه برقرارکردن نامشروع رابطه متاسفانه

 بشه عبرتی درس تا بره آبروشون الزمه که گفت رایان اما کنه رواخراج شون هرسه سروصدا بی خواستم وازش
 !دیدی خودت که اشم بقیه کرده اخراج نفررو سه رایان خودی بی نگن که این وهم کارکنان بقیه واسه
 :کشیدم پوفی

 کجاست؟ آرش حاال-
 !نداشت سودی دیگه ولی,وپشیمون بود شرمنده خیلی رفت پیش ساعت نیم-
 رومیارید؟ نفرکیا سه این جای به حاال-
 چی ببینیم تا داریم نگه دست باید باشن اعتمادی وقابل خوب های آدم خیلی باید چون نداریم روسراغ کسی فعال-

 !شه می
 :ازجابلندشد که دادم تکون مثبت معنای به رو سرم

 !اصال چیه به چی فهمم نمی سردردم ازدیشب برسم کارهام به رم می من-
 .برو باشه-
 :سمتم کردوبازبرگشت مکث ولی رفت دراتاق سمت به
 ؟!مبیناس اسمش بود دوستت اون گم می-

 :روگزیدم لبم
 !خب؟,بله-
 خوادبیادسرکار؟ نمی-

 :ازجابلندشدم باتعجب
 !جا؟ بیاداین-

 :روباالانداخت ابروهاش
 خب؟ داره عیبی چه مگه-

 :وباتردیدگفتم خوردم تکونی
 !بلدنیست روکه کارها این اگربخوادبیاد بعدشم دونم نمی-

 :زد بهزادلبخندگرمی
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 !دیم می یادش خب-
 :ناچارگفتم به
 .دم می خبرتون اگرخواست کنم می صحبت مورد دراین باهاش من باشه-

 :گفت حال شدودرهمون خارج ازاتاق
 !مرسی,منتظرم-

 !حاال؟ مبینا به بود داده گیری چه
 !دیگه جدید بازی یه باز حاال اومده بیرون قبلی عشق ازافسردگی تازه بدبخت دختره...اَه

 های حرف سمت شد کشیده بازفکرم میومد اتاقش سمت به باعصبانیت که سایه وبادیدن شدم خارج ازاتاق
 !داشت حدی هم وقاحت واقعا,بهزاد

 :روگرفت مهرساجلوم که رفتم اتاقم سمت به
 !شدیم راحت ازدستش باالخره-

 :خندیدم
 کنه اخراج خواد می اگرم والاقل روببخشه بار این که کنه می وراضیش خان رایان پیش ره می مطمئنم فکرنکنم-

 !بیرون صباروبندازه
 :مهرساپوزخندزد

 !کنی رونگاه وپشتت برگردی بهتره,نشناختی روخوب خان رایان هنوز پس-
 درکمال هم رایان بودن تسویه ومشغول بودن کرده روجمع وسایلشون صباوسایه,عقب به برگشتم آروم حرف بااین

 !کرد می رونگاه ورفتنشون بود ایستاده خونسردی
 !بشناسم روکامل رایان بودم نتونسته هنوز من واقعا,بود بامهرسا شایدحق

 :گفت من وروبه رفت اتاقش سمت وبه زد پوزخندی رایان ازرفتنشون پس
 !بیاتواتاقم-

 کردبرای می روخوشحال من واین داد قرارمی هاش حرف رومخاطب من باربودکه اولین ازصبح,دادم تکون سری
 :مهرساگفتم روبه همینم

 !داره چیکارم ببینم برم عزیزم-
 :روفشرد مهرسابازوم

 !ها کنه پرتاب تو سمت داره ترکش هرچی ممکنه انفجاره درحال االن باش خودت مواظب خیلی فقط برو-
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 که درروبستم,بود ایستاده پنجره روبه بهم پشت که شدم ووارد رفتم اتاقش سمت به,ومهرسارفت زیرخنده هردوزدیم
 :رسید گوشم به صداش

 !کن قفلش-
 !گفت؟ می چی این,باالرفت ابروهام

 شدن قفل باصدای همزمان,کلیدبردوچرخوند سمت روبه دستش,اومد سمتم تندبه که بودم نکرده هنوزحرکتی
 !ترسیدم وکمی شد بسته منم های درچشم

 .بودم شده بازضعیف بودومن قدمیم تویه رایان
 !روبستی؟ هات چراچشم-

 :هاش توچشم زدم وزل بازکردم آروم
 شده؟ چیزی-

 :جلو شد خم وصورتش سرم دوطرف روگذاشت هاش دوتادست
 !آرامش به نیازدارم فقط نه-

 :کردم زمزمه,لرزید تنم
 !وسط؟ این چیه من نقش وقت اون-
 !آرامشی توخود-

 توی شدم غرق,شنوم رومی ـمرم*کــ های مهره صدای کردم حس که کشیدجوری شم*و*غــ*درآ,کشیدم آهی
 !کردم بخشش وازخداطلب تنش گرمای

 نکشم عذاب همه تااین بشه مشخص زودترتکلیفمون هرچه کاش ای بگذرم ازش تونستم ونمی بودم عاشقش من
 !نخوامش ودیگه جدابشه ازم روزها همین کاش نیست من مال اگررایان

 :کرد زمزمه که دادم تکون روکمی خودم
 ...!جز نیستم ضعیف دربرابرهیچکس من,کنی می خود روازخودبی لیاناتومن-

 :هام چشم زدتوی وزل گرفت فاصله ازم
 !وتو مادرم-

 !شم می خفه حتما نرسم خودم داد واگربه گرفته روازم اکسیژن کسی کردم می واقعاحس کشیدم عمیقی نفس
 ...!ما که نیست ودرست جاشرکته این خان رایان-

 :کرد روقطع حرفم
 !نیست خوب وحالم درگیره ذهنم العاده فوق االن چون شه می ساطع ازت که آرامشی به نیازدارم بهت لیانامن-
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 :داد ادامه که زیرانداختم روبه سرم
 !دورباشم ازت خواد می ودلت شی می اذیت وجودمن انگارتواز البته-

 :کردم نگاهش باحرص
 !زدم؟ حرفی همچین کی من-
 !خوام می من که روبکن کاری اون پس-

 :کشیدم پوفی
 برم؟ تونم می حاال باشه-

 :داد تکون رو سرش
 !آره-

 :کردم زمزمه رفتم می اتاقم سمت به که ودرحالی بیرون اومدم تندازاتاقش
 !آوردم شانس نشم دیوونه خدایا-

*** 
 :شد خیره مبینابهم,زدم ولبخندگرمی انداختم سالن به نگاهی

 !بخدا چیه دردش رایان این دیگه دونم نمی,شدی کننده خیره خیلی-
 :زدم پوزخندی

 !ام خسته,باورکن نیست مهم واسم هیچی دیگه من,دختر خیال بی-
 همه خواست می دلم,بود آرایشگاه لطیفه وهنوز بود مهمانان پذیرای چیز وهمه یزبودوآو درنور غرق باشگاه سالن
 .بگیره انجام احسن نحو به چیز

 خوشحال قلب ازصمیم ومن بود قرارگرفته دیگه کنارکادوهای حاضروآماده بودم داده سفارش که گیتارخوشگلی
 !برسونم قلبیش ازآرزوهای یکی روبه لطیفه تونستم که بودم
 دعوت ماماناشون همراه روبه هاش دوست تموم,بودن واردشده تازه که بود مهمانان به آمدگویی خوش مشغول مبینا
 مدل لباس یه,باشه زنانه کامال مجلس خواست می ودلم بیان بودم گفته روهم شرکت دخترهای,بودم کرده

 میومد بیشتربهم که باز حالت وهامموم بودم کرده آرایش خودمم نازبود خیلی که بودم کرده تنم مشکی پرنسسی
 !نباشه ساده هم خیلی که بودم زده بزرگ روفر سشوارانتهاش وسیله به البته

 متاسفانه اما بیارن یادش چیزهاروبه بعضی داشتن سعی اش خانواده بودوحاال شده مرخص ازبیمارستان آتناهم
 !یاروانشناس متخصص یه پیش ببرنش قرارگذاشتن ویلداخانم مبینا پیشنهاد وبه نبودن زیادموفق تااالن

 !آتنا حتی ده نمی اهمیت ای دیگه چیز هیچ وبه کارش توی شده غرق همچنان ماهیارهم
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 :ایستاد مبیناجلوم,نشستم صندلی وروی کشیدم آهی
 !توهپروت؟ چرابازرفتی-

 :دادم روتکون سرم
 !سرکارمون ببرمت خواسته بهزادازم-

 همینم برای بود حیرتش ازروی سکوتشم غاربازمونده اندازه مبینا فک االن دونستم می,نیومد صدایی چندلحظه
 :دادم ادامه

 !بیشتربشناستت خواد می اومده خوشش شایدازت گفتم بعدش ولی کردم تعجب شدت همین به اولش منم-
 :نشست مبیناتندکنارم

 ؟!لیانا کنی جورفکرمی تواین واقعا-
 :کردم نگاهش

 !سایه جای به توروبذاره خواد می نکنم واگراشتباه کردن ازکاراخراج وصباروهم سایه چون,بله-
 :کشید خفیفی مبیناجیغ

 !ممکنه؟ چطور چی؟آخه-
 :کوبید روبهم هاش دست که دادم توضیح واسش خالصه روکامال جریان

 !باشه شده مستجاب زودی همین به دعام شه نمی باورم واقعا وای-
 :زدم پوزخندی

 !بوده؟ سایه شدن تواخراج دعای-
 :رفت بهم ای غره چشم

 نداشته ریش به وبارایان کنن مغلوبت آخرش ها سوخته دماغ مثل باوجودسایه خواستم نمی فکرتوام به تقصیرمنه-
 !نه؟ دیگه بده آدم شدم االن,بخندن ات

 :روگرفتم دستش کالفه روبرگردوندکه روش بادلخوری سپس
 نباش ناراحت ازم تودیگه گم می چی فهمم نمی ریخته بهم اعصابم روزها این که دونی می,ببخشید باشه خب-

 !توروخدا
 :کرد روجمع هاش وبعدلب کرد نگاهم کمی

 !تکرارنشه دیگه ولی باشه-
 آهنگ واویه کردم اشاره بود آهنگ مسئول که دختری تندبه,اومده لطیفه شدم متوجه وجیغ دست صدای باشنیدن

 !بود افتاده لرزه به باشگاه که بردباالجوری روتاته وصداش شادگذاشت العاده فوق
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 رنگ به که خوشگلش پرنسسی لباس اون بودتوی محشرشده لطیفه,ایستادم ودرکنارمادربزرگ بلندشدم ازجام
 .بود مالیم صورتی

 :بود من وبعدازاونوبت فشرد شش*و*غــ*آ توی رومحکم لطیفه شوقش های اشک درمیون مادربزرگ
 !عزیزدلم مبارک تولدت-
 !کنی می خوشحال روواقعا تومن,لیانا ازت ممنونم-
 .شنوم رومی این که خوشحالم-

 ریختن همه وبالفاصله نشست جایگاهش توی مبل روی شدوبعدازاون هاش دوست با احوالپرسی مشغول لطیفه
 .بود گرفته ام خنده که گرفت می عکس تندتندازخودش هم مبینا,رقص برای وسط

 :روگرفت تندبازوم بادیدنم
 !اینستا بذاریم بگیرم عکس ازت بدوبیا-

 :گفتم باتعجب
 !چی؟ واسه-
 !دیگه ببینه رایان خوام می خب,واه-
 !مردهاببینن نمیاد خوشم نیست زیادمناسب لباسم جوری این نه نه-

 :کرد روکج مبینالبش
 نگرانی جای پس کنی فالوشون خودت که بینن رومی هاوویدیوهات عکس کسایی فقط کردم روخصوصی حسابت-

 !جا بیااین حاال نیست
 :گفت حال درهمون,بندازه عکس ازم خواست هرچقدردلش مبینا تا وایستادم شد راحت خیالم حرف بااین

 !بربیام؟ شرکت اون توی کارکردن ازپس تونم می نظرت به-
 :گفتم ودرجوابش روتغییردادم ژستم

 !دم می یادش خودم گفت بلدنیستی توچیزی که گفتم بهزادم به من ودرضمن بخوای بایدخودت فقط آره-
 !کنم غش جنتلمن مرد این برای من که الهی وای-

 :روگازگرفتم هام لب
 !شدی؟ عاشقش توواقعا-

 :روباالانداخت هاش شونه مبینا
 !نمیاد بدم ازش که بگیم تونیم می ولی شم نمی عاشق وقت هیچ دیگه من نکن اشتباه,نه عاشق-
 !داری دوستش یعنی پس-
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 :زد چشمک
 !چیزی همچین یه-

 :خندیدم
 !نشی بارمغلوب این خداکنه-
 .نکردم اشتباه باررودیگه این که مطمئنم-
 .بسیارخب-

 شبی بود خوبی خیلی شب,شب اون,آورد روهم ومبینالطیفه رفتیم پیست به رقص هردوبرای اومد که بعدی آهنگ
 چقدر که کنم درک تونستم ومی ببینم روهم لبخندمادرم لطیفه وذوق خوشحالی دربین راحتی به تونستم می که

 خیلی ودامن کت یه هم ومادربزرگ برابرکرد روپنج لطیفه خوشحالی کادوم,ولطیفه من خوشحالی همه ازاین راضیه
 .بود درخورتحسین واقعا اونم که دستبندنقره ومبیناهم داد هدیه نازبهش

 .نکردم مخالفتی میادومنم شرکت به بابهزاد صحبت فردابرای هک گفت مبینابهم مراسم ازاتمام پس
*** 

 :زد لبخندگرمی وبادیدنم اومد بهزادبیرون مبیناازاتاق,شدم واردشرکت
 !لیاناجون سالم-

 :سیدم*ـو*بــ روآروم اش گونه
 !یانه؟ کار برای شدی شد؟قبول چی,عزیزم سالم-

 :کشید مبیناپوفی
 .بربیام ازپسش تونم می بخوام که دونم می اما یکم هست که سخت-

 :گذاشتم بازوش روروی دستم
 !ازفردا میای که بگو بهزادخان به نده کشش دیگه پس تونی می که مطمئنم منم-

 :روگزید مبینالبش
 !یانه؟ بیام گی تومی-

 :روباالانداختم هام شونه
 توام ماروببرن هرجایی که این وهم ره سرنمی توخونه ات حوصله هم داری درآمدهنگفتی هم جوری این,خب آره-

 !عالیه واین بامنی همیشه جوری این باماهستی
 :کوبید روبهم هاش دست مبیناباذوق

 !ازفردا اونم کارکنم حاضرم که گم بهزادمی به رم می پس,عالیه این باتوئه حق-
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 :زدم روش به لبخندگرمی
 !ایول-

 :زد صدام کسی که رفتم اتاقم سمت مبینابه بارفتن
 !لیانا-

 :باالپرید ابروهام چیتراخانم وبادیدن برگشتم باتعجب
 !سالم-

 :زدبهم چشمکی
 هست؟ خودش رایان اتاق برم خوام می خانم سالم-

 کردم مصلحتی ی سرفه همینم برای شناسیم می روازقبل ماهمدیگه بفهمه کسی خواد نمی که شدم متوجه
 :ولبخندزدم

 کنم می پذیرایی ازتون من بیان دیگه ساعت نیم تا کنم گمون ولی نیستن فعال ایشون البته,طرف ازاین بفرمایید-
 !چطوره؟,برسه خان رایان تا

 :لبخندزد چیتراخانم
 .عالی ام خیلی-

 :کرد وبغلش شکفت ازگلش گل چیتراخانم وبادیدن برخورد بهمون راهرو مهرساتوی
 !عزیزدلم سالم وای-

 :خندید چیتراخانم,زدم زل وبهشون ایستادم عقب کمی صمیمتشون همه ازاین باتعجب
 !ره؟ می پیش چطوری؟کارهاخوب,خانم خوشگل سالم-
 بره؟ کارهابدپیش وبهزاد خان باوجودرایان شه می مگه,شما لطف به خوبم-

 :داد سرتکون بارضایت چیتراخانم
 !ان خوشبختی دوتاالیق این,بربیان کار این ازپس تونن ومی دارن دونفرلیاقت این که دونستم می-
 !ازشرکت؟ شده اخراج خبرداریدسایه راستی,کامال بله-

 :کرد محوی فکرکردوبعداخم کمی چیتراخانم
 باشه خاکی باید آدم افاده همه اون فیس همه اون بود چی نمیومد موجودخوشم ازاین بهتراصال چه,خبرنداشتم نه-

 می وشیک نقلی خونه یه کرد نمی حُکم اجتماعیم موقعیت اگر نیستم تشریفات اهل اصال که من کنه زندگی وساده
 !درندشت ویالی تویه نه کردم می زندگی وتوش خریدم
 :دوخت من به عمیقی روبامحبت نگاهش چیتراخانم که خندیدیم ومن مهرسا
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 !جاهستن؟ این جدید عضو ایشون مهرساجان راستی-
 :مهرسا

 !دخترخوبیه ان راضی ازش وبهزاد رایان ام خیلی نداره حرف کارشم اومده که چندماهیه بله-
 :رسید گوشم به چیتراخانم صدای که زیرانداختم روبه سرم تشکرازمهرسا وضمن زدم لبخندی

 !تخته به بزنم نداره کم هیچی هم اززیبایی ماشااهلل-
 :وگفت خندید مهرسا که زد کنارش در به ای تقه سپس

 !پاایستادید روی خیلی نکنم اذیتتون دیگه خب,طوره همین-
 :کشید ـمرمهرسا*کــ روی دستی چیتراخانم

 .دیدمت شدم خوشحال-
 !فعالچیتراخانم,بیشتر من-

 ودرخواست میزایستادم پشت,شد وارد وچیتراخانم کردم روباز رایان دراتاق ومن دادیم ادامه راهمون به مهرسا بارفتن
 :زد بهم لبخندی که روبروش ونشستم دادم قهوه

 !نبودی معرفت بی توکه,دخترم گیری نمی ازم سراغی دیگه-
 :بهش زدم زل شرمنده

 !بپردازم متفرقه چیزهای به که ده نمی اجازه وبهم زیاده کارها حجم ولی متاسفم واقعا-
 : جاشد جابه کمی جاش توی چیتراخانم

 !بدم بهت ماشین یه خوام می-
 :بهش زدم زل باحیرت

 !چی؟-
 :کرد نگاهم خیال بی
 !مونده استفاده بی اما خریدم تازه,تو به بدمش خوام می خوره می خاک خودی بی داره پارکینگ توی ۲0۶پژو یه-

 :کردم اخم
 حال به وای تونم شرمنده هم جاش تااین من واقعا بکنید خوبی همه این من شمابرای که نداره دلیلی اماچیتراخانم-

 !گرونی این به ماشین
 :روباالداد ابروش تک چیتراخانم

 !دیگه کنی می جبران من برای توام خب-
 :کردم روجمع هام لب



 

 

442 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 منم نکنید بیشترش دیگه بدهکارم تاآخرعمرم بدم پس روبهتون چیزها این تموم پول بخوام چطوری؟من آخه-
 !شم می شرمنده

 :طرفم شد خم کمی
 !توبهم؟ بده پولی گفتم لیانا؟من خواست روازتو چیزها این پول کسی-
 !شه نمی که ام جوری این ولی نگفتید خب نه-
 به کنم جمع ثواب آخرتم برای خواستم من توفکرکن کار؟اصال چی خوام رومی ثروت همه این دخترم؟من چرانشه-

 هدیه که کسی بوده من ازطرف هدیه یه ماشین این ی اضافه به چیزها اون تموم یافکرکن کردم کمک شماها
 !کنه؟ می,کنه نمی رورد

 !نکنید شرمنده بیشترازاین رو من دیگه کنم می خواهش کافیه جا تاهمین اما نه-
 فنجون چیتراخانم,ورفت میزگذاشت روی رو قهوه دوفنجون حاوی سینی ها ازخدمه ویکی خورد دراتاق به ای تقه

 :وبوکشید روبرداشت
 !داره عطری چه به به-

 :زدم لبخندی
 .جونتون نوش-

 :زد زل وبهم روخورد ازقهوه یکم
 !خوبه؟ خرم نمی برات هیچی دیگه منم کن روقبول دیگه ی گزینه یه همین توفقط خب-

 :کشیدم پوفی
 .بگم چی دونم نمی واقعا-
 آخه؟ چی برای ویال پارکینگ گوشه بخوره خاک الکی ندارم ماشین این به احتیاجی هیچ من لیانا-
 !بفروشید خب-
 !نیست مستثنی اینم نفروختم دیگه روخریدم هرچیزی تااالن من,خوام نمی-

 :گفت که کردم مکث کمی
 !قبول؟-

 :لبم روی کشیدم رو زبونم
 !بکنم مشورتی یه بامادربزرگم بدید اجازه الاقل-

 :میزگذاشت روروی ازقهوه خالی فنجون چیتراخانم
 خوای؟ رونمی این توکه شم می ناراحت من کنه اگرمخالفت نه-
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 :گفتم باحرص
 !م؟چیکارکن من وسط این شه می ناراحت بازاون بدم قرارش شده انجام عمل توی اگر وقت اون-

 :زد چشمکی چیتراخانم
 خوبه؟,بگه من بیادبه داشت حرفی مادربزرگت واگرم گیرم می گردن روبه چیز همه من خبرنداشتم بگو کال-

 :تندازجابلندشدم,نمایان رایان وقامت بازشد دراتاق که دادم تکون سری
 !کردم راهنماییش ببینتتون خواست می مادربزرگتون,نباشید خسته-

 قهوه فنجون,گرفتن ش*و*غــ*درآ وافری روبامحبت وهردوهمدیگه رفت مادربزرگش سمت به باخوشحالی رایان
 :وگفتم قراردادم سینی وتوی روخوردم ام
 !چیتراخانم باهاتون ازآشنایی شدم خوشحال,رم می دیگه من تون بااجازه-

 :گفت رایان روبه چیتراخانم
 !رایان دستیارت عنوان به کردی رواستخدام جواهری همچین بودی نگفته-

 !بود بازیگرخوبی چیتراخانم که والحق زیرانداختم سربه باخجالت
 :رایان

 !مادربزرگ بود شده فراموشم شرمنده-
 :گفت روبهم چیتراخانم

 !ازپذیرایی ممنون بری تونی می عزیزم-
 :واردشد سرم مبیناپشت که برگشتم اتاقم به وخودم دادم ها خدمه به رو سینی,شدم خارج وازاتاق زدم لبخندگرمی

 !تو؟ دخترکجابودی-
 !کردم می صحبت بامادربزرگش داشتم,رایان اتاق توی-

 :گفت روبهم وسپس انداخت رایان اتاق به ونگاهی مبینابرگشت حرفم بااین
 نداری؟ کاری رم می دارم من,خوبه-
 شدباالخره؟ چی-
 !شم کارمی به مشغول خانم سایه جای ازفردابه دیگه هیچی-

 :روباالانداخت بعدابروهاش
 !ها بذاری احترام رئیست به بعدباید به ازاین کن روجمع حواست-

 :سمتش کردم وپرت میزبرداشتم روی قندون روازتوی قندی حبه باحرص
 !دختر نداشتی جاجایی این تواالن که نبودم اگرمن,پررویی خیلی-
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 :کرد روکج لبش داد می رومالش برخورد جای که درحالی بودباپیشونیش قندبرخوردکرده حبه که مبینا
 !شدی بداخالقم,ها پیداکردی بزن دست جدیدا خیلی-

 :وارفتم صندلیم روی خیال بی
 .نیاد بالسرت که نزنی الکی حرف تاتوباشی-

 :روبرداشت مبیناکیفش
 !تلخه حقیقت دیگه-

 واقعی دوست یه آدم که واقعاخوبه فکرکردم وباخودم زدم لبخندگرمی,زدوفرارکرد قهقهه که سمتش خیزبرداشتم
 !خودش برای باشه داشته

 صحبت باهم ساعتی یک وچیتراخانم رایان,بودم ام مونده عقب کارهای دادن انجام مشغول کاری ساعت پایان تا
 !چیتراخانم بارایان داشته کاری چه بدونم کنجکاوبودم شدیدا ومن شدن خارج هردوازشرکت وبعدازاون کردن

 :خندید وبادیدنم اومدتو هم نفیسه که واردآسانسورشدم
 !وروییه؟ رنگ چه این,دختر نباشی خسته-

 :وگفتم روفشردم کلید
 .دیگه های یاگرفتاری کار همش,نداشتم راحت خواب یه چندمدته,شدم خسته امروزخیلی نفیسه وای-
 !چراگرفتاری؟-
 !دیگه روداره خودش خاص های سختی زندگی باالخره-
 شارژبشی؟ که بدم بهت خبرتوپ حاالیه-

 :کردم حالی بی ی خنده
 بگو؟-

 مشکی سانتافه ی خیره نگاهم ومن آوردوفشرد روبیرون ماشینش ریموت نفیسه,اومدیم آسانسورایستادوهردوبیرون
 :گفت که زدم پوزخندی دلم توی,زد چراغ تر طرف اون کمی شدکه رنگی

 !باشه؟,کنیم می صحبت باهم هم راه توی برسونمت من بیاامروز-
 ودرآخرازپارکینگ رفت هابیرون ماشین ازبین کامل بامهارت نفیسه,بهش رودادم وآدرسمون سوارشدیم,کردم قبول
 .شد خارج
 :گفت

 !دیدی؟ روکه رایان مادربزرگ-
 :دوختم بیرون به روازشیشه نگاهم
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 !بردم لذت باهاش صحبتی ازهم واقعا مشربیه خوش زن آره-
 اومده چیتراخانمم هست رایان تولددخترعموی هفته همین جمعه چون روببینه تارایان بود اومده امروز,طوره همین-

 !بگیرن جشن ازشهربراش خارج تاالری توی رایان بودتاباکمک
 :کردم نگاهش باتعجب

 واقعا؟-
 چراولی خبرنداره کسی البته هیچی هیچی دایی نه خاله نه عمه نه دیگه روداره عمو یه همین فقط رایان,آره-

 !داشته داداش یه فقط وپدرشم بوده فرزند تک انگارمادرش
 !تولدم جشن بود اومده رایان همراه که همونی,بود تولدگلدیس پس

 :داد ادامه نفیسه
 ندموردخواستگارخارجیچ ایران برگشته بعدازاونم تحصیل برای ازکشوربوده خارج چندسالی,ایه العاده دخترفوق-

 !کنه نمی قبول خانم ولی شکونن می سرودست براش ها خیلی که جام این ردکرده پدرش که داشته
 :بودپرسیدم کرده مشغول خودش به روکامال ذهنم که وسوالی روگزیدم لبم
 !هست؟ خان رایان به چشمش نکنه-

 :خندید نفیسه
 اون ولی,رو سوال پرسیداین ازش ترگل بودشرکت اومده گلدیس روزکه یه,کردیم می فکر جوری این اوایل ماهم-
 !مادریش اقوام حتی ونه رایان نه بکنه ازدواج بافامیل حاضرنیست که ردکردوگفت شدت به

 :گفت باتعجب نفیسه که بیرون کردم فوت رومحکم نفسم باآسودگی
 !شد؟ چیزیت-

 :تندگفتم
 !خان رایان همراه تولدم بودجشن اومده دیدمش من راستی,اصال نه نه-

 :شد خیره بهم باتعجب نفیسه
 !بخدا؟-

 :زدم لبخندی
 !اس وپایه باحال هم خیلی تازه آره-

 :کرد رومتوقف ماشینش مجتمع جلوی نفیسه
 !باهاش آشنابشی بیشترم ببینیش بازم قراره حاال دخترخوبیه آره-

 :کردم نگاهش
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 !بیادشرکت؟ قراره مگه-
 !تولدش جشن برای چیتراخانم کنه می دعوت ماروهم نوددرصد احتمال به اما نه-

 :گفتم باخوشحالی
 !عالی گی؟چه می جدی-

 !ببینم روباهاش رایان برخورد ترنحوه مهم وازهمه آشنابشم بیشترباگلدیس خواستم می چون بودم خوشحال
 !هارو جوون خصوصا بشه گرم مجلس تا کنه می رودعوت همه چیتراخانم آره-

 :وگفتم شدم پیاده ازماشین
 .رسوندیم که ممنونم واقعا عزیزم,خوبه-
 .فعالخداحافظ,کنم می خواهش-
 .خداحافظ-

 :سمتم روگرفت ای وبسته نباشیدگفت خسته بهم مادربزرگ که شدم وارد
 !اته گواهینامه-

 که وارفتم مبل روی سرووضع وباهمون افتادم بعدیادپیشنهادچیتراخانم کمی ولی گرفتم ازش وافری باخوشحالی
 :کرد نگاهم باتعجب مادربزرگ

 !لیانا؟ چته-
 می نگاه چیتراخانم توروی چطوری وقت اون کرد می مخالفت چیتراخانم قول اگربه اما یانه بگم بهش دونستم نمی

 !کردم؟
 :کردم زمزمه

 !افتاده فشارم بیاری؟گمونم قندواسم آب لیوان یه شه می مادربزرگ نیست هیچیم-
 سمتم به زد می قندروتندتندبهم آب لیوان که بعددرحالی ودقایقی رفت آشپزخونه سمت تندبه حرفم بااین مادربزرگ

 :دستم وداد اومد
 !پریده رنگتم یکمی بگیری جون بخور بهش زدم هم گالب-
 .ممنونم-

 :وازجابلندشدم کشیدم عمیقی نفس,میز روی وگذاشتم سرکشیدم روتاته لیوان وقفه بی
 .مادربزرگ کنم استراحت یکمی برم من-
 .برودخترم-
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 شده وپیشنهادشم چیتراخانم وسط این,بودن کرده ام کالفه بودکه مختلف پرازفکرهای ذهنم توی,شدم اتاقم وارد
 !قوزباالقوز بود

 چیزغیرمنتظره چقدرهمه واقعا,فکرکردم بود روتغییرداده زندگیم که چندماهه این اتفاقات وبه درازکشیدم تختم روی
 !قرارگرفتی راه این توی چطوری فهمی ونمی کنی می گم وسط رواین خودت که جوری میاد پیش
 مثل ازفردی که باشه دخترخاص بایداین چقدر,بود گفته درموردگلدیس که افتادم نفیسه های یادحرف به,زدم غلتی
 بدش فامیلی ازدواج از واقعا شایدم بینه نمی رودرحدخودش رایان که یااین داره رودوست انگاریاکسی گذشته رایان
 !میاد

 کنم رومرتب افکارم کمی خواست می دلم چون رفتم کلنجارمی خواب باغول ومن شد می بسته مدام هام چشم
 دست وآخرمه اول راه شکست دیدم ووقتی نبودم قوی خواب زیاددرمقابل انگارمن اما بدم سروسامون وبهشون

 !فرورفتم عمیق خوابی توی زود وخیلی برداشتم ازتقال
*** 

 داشت عجله همه این که بود کی,کشیدم رودرهم هام واخم روبازکردم هام چشم ممتدآپارتمان زنگ باصدای
 !بیادداخل؟
 پس؟ کجابودن ولطیفه مادربزرگ

 :فریادزدم عصبی,خورد می همچنان زنگ,ازجابلندشدم حوصله بی
 !دیگه خب؟اومدم خبرته چه-

 ومن فروداومد شم*و*غــ*آ درون جسمی وبابازکردنش دررسوندم روبه خودم شدومن قطع فریادم بااین زنگ
 هق هق بعدصدای ودقایقی پیچید دماغم توی مبینا عطرآشنای بوی,کردم حلقه ـمرش*رودورکــ هام دست هنگ
 !انداخت دلم روبه ترس هاش گریه

 !شده؟ چی مبیناعزیزم-
 !یکم بزنیم حرف بیاباهم توروخدا گرفته دلم-
 !بشی آروم یکمی بیارم قهوه یه برات تامنم بیاداخل نداره گریه دیگه که این باشه باشه خب-

 کردم فکرمی باخودم مدام کرد نمی ولم دلهره اما رفتم آشپزخونه به منم,مبل روی ومبینانشست واردشدیم باهم
 !کنه وگریه قراربشه بی جوری مبینااین شده باعث چی

 :زد زل کردوبهم روپاک هاش اشک بادستمال که نشستم روبروش
 !کارهام بااین کنم می اذیت توروهم که ام شرمنده-

 :زدم روش به لبخندمحوی
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 !خوره؟ می درد چه به رفاقت این پس نرسیم دادهم به ها اگرتوغم حرفیه؟مادوتارفیقیم چه این-
 :مبل پشتی به داد تکیه مبینا

 !لیانا اززندگی شدم خسته-
 زنده به مجبوریم ولی کردم خستگی زودتراعالم خیلی من ازتو قبل مطمئنن ای خسته که نیستی نفری تواولین-

 !کردن وزندگی بودن
 !چرا؟ تودیگه-
 باسختی داری که خودتی فقط که نکن خیال وقت توهیچ داره مشکالت سری یک توزندگی هرکس عزیزم خب-
 !ابداً نه کنی می نرم وپنجه دست ها

 :کرد مبینااخمی
 !نکشیده سختی من اندازه به کس هیچ کنم فکرمی امامن-
 پاشون اگربه که خاکی جهان این توی ترهست تروبیچاره بدبخت,ازماها خیلی نظرمن امابه,نظرتوئه این خب-

 !جامیاری شکرخداروبه وسجده بوسی رومی خودت وزندگی ری می کنن تعریف وبرات بشینی
 !واقعا؟-
 !ببینی هاروازنزدیک زندگی ازاین تابعضی فرداعصرببرمت تونم می,آره-
 !تودیدی؟ مگه-

 دیدم هام روباچشم ها خیلی وزجرکشیدن کردم هازندگی محله این توی بلکه,ندیدم"گفتم ودردل زدم پوزخندی
 "!بکنم کاری ونتونستم

 !دیدم آره-
 :گرفت دستش روتوی اش قهوه کشیدوفنجون پرحسرتی مبیناآه

 !میام فرداعصرباهات باشه-
 :وگفتم دادم تکون سری

 !ای؟ ریخته حدبهم تااین حالت چی بگوواسه حاال-
 :بهم رودوخت اش خسته نگاه

 انگاری گفت می آرمیتاخانم که جوری این,سن سال وباسی مجرده پیشش بردن رومی آتنا که انگارروانپزشکی-
 !امرخیر واسه تابیان خواسته وقت وازش پدرآتنازده زنگ چون شده آتنا عاشق دکتره

 :کردم نگاهش وباحیرت خوردم ای یکه
 !تومطمئنی؟-
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 :شد جاری هاش روباالکشیدوبازاشک دماغش
 براش دیگه جوری این شد می داغون حاال دادآتناوگرنه روازدست اش حافظه تصادف بااین خداروشکرکه,آره-

 !نیست کسی عاشق وقتی کنه ازدواج کسی باچه نداره اهمیتی
 :زیرانداختم سربه ومغموم ناراحت

 !ماهیارخبرداره؟-
 :زد پوزخندتلخی

 سینه توی قلب نام به چیزی برادرم کنم می حس گاهی راحتی همین به کرد خوشبختی آرزوی براش فقط,آره-
 !آتناروندیده وعالقه احساس همه این که نداره اش

 !بقبولونه خودش به ونخواسته دیده شایدم-
 !بشه ماهیارخراب خاطر به باهاشون مون رابطه خوام نمی زندگیش دنبال وبره کنه آتناازدواج امیدوارم-

 :ازجابلندشد که دادم تکون تایید معنای روبه سرم
 نداری؟ کاری رم می دیگه من-
 !دونی می همدردیت الیق رو من که ممنون عزیزم نه-

 :زد رنگی لبخندکم که ایستادم روبروش
 !خب منی مهربون تورفیق-

 :گفت رفت درمی سمت به که درحالی سپس
 !هستم من حاالکه بگیری آژانس خواد نمی دیگه شرکت بیابریم بامن فرداصبح-

 :دادم سرتکون باخوشحالی
 !شه می عالی دیگه آره-

 :کرد وزمزمه زد ام شونه به دستی
 باخدابودکه اش بقیه ودیگه دادی برمیومدانجام ازدستت که توکاری چون باش نداشته وجدان عذاب درصد یک-

 !تونداره به ربطی,چشیدن رومی شکست تلخ بایدهردوطعم زده وماهیاررقم آتنا ی جزخواسته چیزی انگارسرنوشت
 :سیدم*ـو*روبــ ودستش کردم راحتی احساس کمی واقعا ها حرف بااین

 !مبینا کنم می روسرزنش خودم هام تنهایی توی همش,ممنونم-
 !فهمم رومی حالت کامال من کشی می عذاب وداری عاشقی توخودتم نبوده تقصیرتو چیزی که گفتم-
 .مرسی-
 .بخیر شب,قربونت-
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 .بخیر شب-
 بود پرازخرید هاشون دست وتوی اومدن ولطیفه بعدمادربزرگ ودقایقی نشستم هال داخل کاناپه روی ازرفتنش پس

 :گفتم کردم می کمکشون که ودرحالی رفتم سمتشون به باتعجب,خونه برای بگیرتاموادغذایی وشیرینی ازمیوه
 !داریم؟ خبره؟مهمون چه واه-

 :گفت بریده بریده نانداشت ازخستگی که درحالی مادربزرگ
 !نداره؟ داره موادغذایی نیازبه وحیات زندگی ی ادامه برای خب؟آدم نیستیم آدم خودمون مگه,دختر نه-

 :خندیدم
 !خوبم مادربزرگ گید می شمادرست بله-

 :وگفت رفت بهم ای غره چشم
 !من به"شما" نگو گفتم صدباربهت-

 !شکرکردم زندگیم توی دوفرشته وجوداین روبرای مهربون بارخدای هزارمین وبرای زدم لبخندگرمی
*** 

 سایه ازجایگزین شرکت کارکنان ی همه,بودیم روباهم روز نصف وتقریبا دراومدم ازتنهایی شرکت مبینابه بااومدن
 موقعی رایان,دونست می بقیه سطح روهم نبودوخودش غروروتکبر اهل اصال چون بودن وشحالخ خیلی مبینا یعنی

 زودحضورسایه خیلی بودبنابراین راضی ازکارشم مسئله جداازاین ولی پذیرفتش راحتی به منه فهمیدمبینادوست که
 اتفاق باهیچ البته گذروندم رومی روزهام درکناررایانم کردم رودفع رقیب یه که ازاین خوشحال ومن شد فراموش
 !بود بخش لذت برام هم بودن کنارش همین اما خاصی

 شرکت به چیتراخانم روزقبلش بودچون برپاشده شرکت های بچه میون ای ولوله تولدگلدیس جشن روز بافرارسیدن
 ومشهورتوی بزرگ شرکت این توی مبیناباکارکردنش حاال که بودم خوشحال,بود کرده رودعوت بودوهمه اومده
 راحت تونستم ومی شد می تقویت نفسم اعتمادبه واقعا جوری این,بامنه هاهم هاوپارتی وجشن ها مسافرت ی همه

 !ترباشم
 رویاتوی اش وبقیه بود شرکت توی ساعت سه روزی شاید رایان تولدبودن جشن درتدارک که چندروزی این توی

 !مادربزرگش یاکمک هاش جلسه
 گلدیس اگربه که بشم آشنا رایان عموی ی باخانواده خواست می دلم چون مهمونی این به رفتن بود جالب برام
 !وجذابن مهربون خیلی باشن برده

 ودامن زرشکی باالش ی نیمه بودکه پرنسسی لباس کنم تنم ومجلل بزرگ مهمونی این برای قراربود که لباسی
 هم وبلندیش بودن کرده بامرواریدتزئین هم ودورگردنش بود پرازسنگدوزی ـمرش*دورتادورکــ,بود مشکی پایینش
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 بازوهامم البته که بودم کرده انتخاب ضخیم مشکی ساپورت یه هم لختم پاهای برای رسیدکه می زانوهام تاروی
 !فکرم وکوته اُمل کنن خیال خواست نمی دلم نداشت مشکلی دیگه این بوداما لخت

 باصبروحوصله تونستم بودومی باقی فرصت رفتیم بایدمی که تازمانی چهارساعت هنوز,بگیرم تادوش شدم واردحموم
 !حاضربشم

 وبرای بود کرده خودش حدجذب روتااون رایان که همونی,افتاد معروف شامپوی به نگاهم که درازکشیدم وان توی
 :کردم زمزمه بارباخودم هزارمین

 !رایان جذب کننده؟خصوصا وجذب محرکه بوش همه این که داره چی مگه شامپو این-
 بودیم رفته وقتی,بود نشده زده روش قیمت اما معروف ومارک خارجیه بود مشخص,داشتم وبرش رودرازکردم دستم
 !من؟ لوازم بین وگذاشته آورده خودش ازویالی یعنی پس بخره رو این جایی ندیدم,باچیتراخانم خرید

 روجذب رایان هم همین ودرست باشه این روی نظرش چیتراخانم دنیاچراباید توی شامپو همه چرا؟این آخه اما
 !کنه؟

 ومن پیچید حموم توکل بوش که زدم موهام روبه وشامپو روشستم خودم,کنم استفاده ازش خواست دلم آن یه
 !روبستم هام بالبخندچشم

 اضافه بودبه دوتاییمون ازطرف که ببریم گل دسته یه کادو برای قراربود,انداختم تختم روروی وخودم اومدم بیرون
 .بود ومبینا من ازطرف جداگانه که دیگه دوهدیه ی

 ودیشب بودم داده سفارش تولدشه بودم شنیده ازنفیسه که ازچندروزپیش,بودم گرفته وخوشگلی شیک تابلوی من
 این که گفت داشت خودش چون بودبراش ازآمریکافرستاده مادرش که آرایشی لوازم ست بودومبیناهم حاضرشده

 !او به دم رومی
 مدل یه بودم دیده"عروس,فشن,مد" قسمت وتوی تواینستا که هایی عکس وتوسط کردم روباسشوارخشک موهام
 رومی بودزیادوقتم شلوغ یکم چون البته که شدم موهام کردن درست ومشغول کردم انتخاب جذاب خیلی موی

 !داشت ارزش خب ولی گرفت
 سمتش روکشوندم خودم باخستگی آپارتمان زنگ باصدای کشیدکه طول ساعت سه به نزدیک کارباموهام

 :بست نقش روم مبیناجلوی خندان صورت وبابازکردنش
 خوبی؟,گلم سالم-

 :رودادم جوابش بالبخندعمیقی,وواردشد بازکردم درروکامل
 توچی؟ خوبم من خوشگله سالم-

 :کشید می عمیق های نفس درپی وپی شد اتاقم وارد
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 !تو ازسمت اونم بوده خورده مشامم به هم قبال کنم می بوییه؟حس چه این,خوبم منم-
 لباسمم رنگ با که غلیظ نسبتا آرایش یک به کردم وشروع نشستم میزآرایش روصندلی ومجدد شدم وارداتاقم
 :باشه داشته همخونی

 !کنم می استفاده ازش باره دومین که شامپوئه بوی این,زدی حدس درست-
 خاصه؟ همه چرااین بوش-

 :روباالانداختم هام شونه
 !دونم نمی خودمم-

 :کرد روعوض ندادوبحث مبیناادامه
 !مدل این میاد بهت,نازشدی خیلی-
 !رم ورمی باهاش دارم ساعته سه داره زحمت خیلی جدی؟آخه-

 :اومد سمتم وبه نخوره بهم موهاش تامدل داد خودش به تکونی مبینابااحتیاط
 !نیست که عروسی,کردی می ترانتخاب راحت مدل یه خب-

 :زدم وپوزخندی بلندشدم ازجام لباسم پوشیدن برای,بود شده تموم آرایشم
 !جشن این تره مجلل هم ازعروسی کنن می تالش دارن اونا که جوری این واهلل-

 :شد خیره خودش به آینه وتوی نشست صندلی روی جام به مبینا
 !کنه می اذیتم داره ازصبح فکری یه,باتوئه حق-

 :کردم روپام ساپورتم
 ؟!داری واهمه یاکی ازچی دیگه رفت فرستادن روکه باز؟سایه فکری چه-
 !گلدیس-

 :زدم زل ناراحتش های چشم به باالرفته باابروهای
 !هستی؟ چی نگران دیگه شه تومی مال شده هرنحوی به توباشه تو؟اگربهزادسهم نیستی قانع تقدیرت چرابه-

 :ایستاد روبروم مبینا
 !باشم؟ قانع سرنوشتم به خوای می ازمن که باشی خیال بی تونی می تومگه-

 :زدم پوزخندی
 خدابخوادهمونه تغییرکنه؟هرچی چیزی باشه؟یاقراره اختیارخودم به قراره سرنوشتم یانباشم باشم قانع من مثال حاال-

 !تو مثل بپذیرم باید منم
 :روکشیدباال لباسم زیپ مبینا



 

 

453 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 !بخورم بازشکست که تونم ونمی خوام نمی-
 !نکن وابسته رو قدرخودت این خب-

 دلبری خواست می ودلم بستم دورگردنم رو تولدم توی رایان ی گردنبندهدیه ومن داد تکون سری مبیناباناراحتی
 !عشقم روبرای امشب کنم

 خارج وباهم روبرداشتم ام هدیه,کردم مرتب سرم روی بااحتیاط مشکیمم وشال پوشیدم لباس روی رو بلندم مانتوی
 !آسانسور وارد و ازآپارتمان شدیم
 :روفشرد دکمه مبینا

 کجاست؟ مادربزرگت-
 !مسجد-
 !واهلل داره ای حوصله چه پووف-

 هم راه وبین کرد روروشن ماشین ومبینا شدیم سوارماشین,روبرگردوند روش تفاوت بی که کردم نگاهش باتعحب
 .گرفت فروشی گل رواز سفارشمون گل ودسته ایستاد

 ساعته یک راه روند می مبینا که باسرعتی ولی,طوالنی نسبتا ازشهربودوراه خارج بودن کرده انتخاب که تاالرمجللی
 تمام هرچه بامهارت مبینا اما بودم چسبیده صندلیم به ترس ازشدت دیگه ومن کردیم طی ساعت نیم توی رو

 !کرد می روطی وجاده شد می هارد ماشین ترازبین
 :زد وپوزخندی شد پارکینگ وارد

 !امشب زده هم تیپی چه-
 همراه میومدبه واقعابهش سفید شدوتیپ پیاده رنگی مشکی بنزکوپه ازماشین بهزاد,کرد رودنبال نگاهش رد نگاهم

 !زیرکتش برای براق مشکی لباس یه
 !بود روایجادکرده تضادخاصی شلوارش کت وباسفیدی زد می برق تمیزی ازشدت مشکیش های کفش
 !امشب برای خواستم ازخداکمک دل ازته ومن شدیم پیاده باهم

 دنبال به هام وباچشم بودم گرفته استرس ورودم بدو ازهمین ومن بودن نیومده زیادی جمعیت هنوز,واردتاالرشدیم
 !گشتم می مجنونم
 روکناری مانتووشالم,کشوند پرو اتاق سمت وبه روگرفت بازوم حوصله بی کنم می معطل دارم دیدمن مبیناکه
 :کشید مبیناآهی که کردم رومرتب وسرووضعم گذاشتم

 !فکرنکنم کس بهزادوهیچ به دیگه کنم سعی خوام می-
 :کردم خیس آروم رو هام لب
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 شده؟ بازچی-
 !خوره نمی دوبارضربه جا ازیه عاقل آدم یه,درگیربشم خوام نمی-

 همخوانی وباگردنبندلباسم بود پرازمروارید روش که انداختم سفیدم های کفش به نگاهی,شدیم خارج ازاتاق باهم
 .داشت جالبی
 گرفته چیزهاسرچشمه وبهترین ترین لوکس از همه که پذیرایی پربودازوسایل میزها روی,نشستیم صندلی روی
 این تولدش برای ویکی گداییه درحال گرسنگی زور از یکی,تفاوته ها آدم میون چقدر فکرکردم باخودم ومن بودن
 !کنن می بریزوبپاش همه

 :طرفم روکرد مبیناروش
 !چرانرفتیم؟ پس بدی نشون هاروبهم فقیرنشین ی منطقه ببریم که قراربود راستی-

 :کشیدم آهی
 وبعدم شد کنسل همینم برای داشتیم جلسه توشرکت بریم عصرش خواستیم می که روزی رفته؟اون یادت مگه-

 !بودیم جشن این درگیرتدارکات که
 !ریم می روزدیگه یه انشاهلل,گی می راست-
 .آره-

 هنوز ولی دادن می تشکیل ها روجوون اکثرشون که,شد پرازآدم سالن ساعت نیم درعرض که دادم روتکونی سرم
 .بودیم ندیده بهزادروهم والبته نبود ازرایان خبری

 :کرد نگاهم مبینا شدن داخل که شرکت اعضای
 !مونن می لنگ وکارها رسیم نمی جوری این کنه واستخدام فکرباشه به رایان باید,شدن کم چندتاازکارمندها-
 .باشیم تکمیل دخترباید ویه داریم پسرکم دوتا االن,باتوئه حق-

 های چراغ"مبارک تولدت" بلندآهنگ وباصدای شه واردمی گلدیس کردن اعالم موقع درهمون که ازجابلندشدیم
 !نورروشن ورقص شدن کم سالن
 وهردومیون بود گرفته دست روتوی گلدیس دست رایان,بودن حس بی تقریبا پاهام ولی کوبیدم بهم رو هام دست
 !رفتن نفره یک جایگاه سمت وبه عبورکردن قرمز فرش ازروی مدعوین عظیم حجم

 وتوی نشست مبل روی رایان ی گونه سیدن*ـو*واوبابــ کرد رورها گلدیس دست رایان جایگاه به بارسیدن
 !باشه همه دیدرس تاتوی تاالر قسمت باالترین

 :زد پوزخندی مبینا که بود رودربرگرفته سالن کل وهلهله جیغ صدای,دورشد ازش هم رایان
 !فکرن چقدرروشن-
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 :کردم نگاهش باناراحتی
 !پرازغمم خودم,بخدا قوزباالقوزنشو تودیگه-

 به بامبینا خصوص به اومدوباهممون سمتمون به هم بهزاد که شدیم باهاشون احوالپرسی دخترهامشغول بااومدن
 :گفت مبینا به وآروم کرد واحوالپرسی داد دست گرمی

 !خاص همیشه مثل-
 ومشغول ایستاد درکنارش وبهزادبالبخندمحوی شدم دلش توی ترس ی متوجه که بودم ومن زیرانداخت سربه مبینا

 .شد ها رقصنده تشویق
 :کرد زمزمه مبیناکنارگوشم

 !واقعا؟ نشد عاشق شه چطورمی وقت اون-
 ازرنگ مخلوطی که بود کرده تنش سبزلجنی رنگ روبه بلندی شب مبینالباس,بود گرفته ام خنده خوردنش ازحرص
 !خداروشاکربودم خوب دوست این داشتن از ومن بود اش برازنده وواقعا داشت سفیدهم

 وچقدر کردم می حس رو شدنش نزدیک,لرزیدن به کنه شروع شدبدنم باعث پیچید دماغم توی که عطری بوی
 !صفر به رسید می نفسم واعتمادبه اختیاربودم بی درمقابلش

 :روگرفت بازوم آروم مبینا
 !باشه رفتارت به حواست میان دارن وچیتراخانم رایان-

 رسید مگوش به کرد می احوالپرسی شرکت اعضای باتموم که چیتراخانم باصدای شدکه تشدید استرسم حرف بااین
 :ایستادن روبرومون که کشیدم درپی وپی عمیق نفس وتندتندچندین

 !لیانا دخترگلم,جاست این کی ببین به به-
 های واخم بسته های چشم به نگاهم باایستادنم اما سیدم*ـو*روبــ چیتراخانم دست شدم وخم زدم لبخندمحوی

 بودولی خودشده ـسـتوازخودبی*مـ انگار که بود رایان ی خیره نگاهش بدجنسی با وچیتراخانم افتاد رایان درهم
 !؟...چرا

 :گفت کنارگوشم مبینا
 !کنی می مرگ دق رو بیچاره این آخرش خاصت شامپوی توبااین-

 خودش سختی بعدبه بودوکمی من ی خیره فقط ولی روگشود هاش چشم رایان,قراره ازچه موضوع شدم متوجه تازه
 !شامپو ازاین استفاده برای کردم رولعنت هزاربارخودم,کرد روکنترل

 !خوبی؟ لیاناجان-
 :وجورکردم روجمع تندخودم ومنم بهتربشه کمی جو شد باعث چیتراخانم سوال بااین
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 !بشه صدساله جان گلدیس انشااهلل,ممنون خوبم-
 :زد لبخندعمیقی دونستم نمی واقعا رو دلیلش که باخوشحالی چیتراخانم

 .اومدی خوش ممنونم-
 عمیقی بغض شد باعث لرزونش صدای که زیرانداختم روبه سرم,رفت وبهزاد مبینا سمت وبه گذشت ازمون سپس
 :گلوم توی بشینه

 !تو؟ کنی رومی کار این چرابامن-
 بودم کرده زهر براش کارم روبااین جشن این امشب که ازاین بودم پشیمون خیلی,روبدم جوابش چی دونستم نمی
 !کنه؟ می مجذوب همه رواین رایان که داره چی شامپو این فهمیدم نمی هنوزم ولی

 :گفت مبیناباناراحتی,رفت بهزاد سمت وبه دورشد ازم افکارمم توی من دید که رایان
 !رایان بیچاره-

 سخت چقدر وواقعا کنم سرکوب روبتونم بغض این شاید تا کردم آب لیوان یه درخواست تامیال واز روبلندکردم سرم
 !بود

 به رفتن وبهزادهم وچیتراخانم ورایان گرفتن جای هاشون صندلی روی همه,داشتم بهتری احساس آب باخوردن
 .آمدبگن خوش مهمانان بقیه
 متوجه اطرافیان های رفتاروصحبت ازطرز,بلندبشیم بازم ومارومجبورکردن شدن نزدیک بهمون ومردجوونی زن

 !روزیرنظرگرفتم ورفتارشون شد چشم وجودم وتموم هستن دونفرپدرومادرگلدیس این شدم
 تجمالت اهل وزیادهم فخرفروشیه قصدش تموم که فهمید راحتی به ازحرکاتش شد ومی مغروربود العاده فوق زن

 انگشترنداشته نبود یکیشون دیگه که هاشم دست های بودوانگشت انداخته پابندطال پاهاشم تا تقریبا چون ومادیاته
 !اول نگاه همون اومدتوی بدم ازطرززندگیش واقعا ومن باشه

 وباهم گفت می آمد حاضردرتاالرخوش مهمانان به رویی وباخوش عادی میومدکامال سرزن درپشت که مردی اما
 :کرد زمزمه وزن هردوایستادن آن یه میزماکه به تارسیدن اومدن می جلو

 !چقدرآشناست...بو این گودرز-
 :کرد نگاهم باتعجب مبینا

 ؟!لیانا توئه شامپوی بوی منظورش نکنه-
 :گفتم باترس

 !واهلل اومده ازبهشت شامپو انگاراین همه کنن رفتارمی آخه؟جوری چی یعنی-
 :دوختم روبهشون مجددنگاهم بود شده نامیده گودرز مردکه باصدای
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 !کنم می حسش منم درسته-
 روبه دهنم آب ومن شدن نزدیک بهمون دوبرابرکردکه رو من حیرت واین زد حلقه زن های چشم درون اشک

 خصوصا رونداشتم باهاشون روبروشدن توان اصال چون رونبینن تامن گرفتم تندازمیزفاصله,دادم قورت سختی
 فاصله ازشون بهتربود پس بود درانتظارم چی دونم نمی منه به آشنابودمتعلق براشون که بویی اون که این بافهمیدن

 !بگیرم
 کسی که بودم دوخته پیست روبه نگاهم,تابرقصه پیست توی بودن روآورده وانگارگلدیس شد کم سالن های چراغ
 کشیدم راحتی نفس رایان وبادیدن روبرگردوندم نگاهم باترس,رو من برد سمتی به کشون وکشون روگرفت بازوم

 :وگفتم
 !بری؟ کجامی رو من-

 :قرارگفتم بی,داد ادامه راهش کردوبازبه نگاهم کالفه رایان
 !رایان باتوام-
 !بیا لیانافقط نگو هیچی-

 شد داخل وخودشم کشید سرکی سپس داخل داد وهلم روبازکرد دراتاقی ورایان تاالررفتیم انتهای به باهم
 !کرد وقفل ودرروبست

 گرفت رعشه تنم تموم,گرفتم شش*و*غــ*آ توی مقدمه اومدوبی سمتم به که بودم خیره کارهاش این به باتعجب
 !زورشنیدم به خودمم رو خفیفم ی وزمزمه شد حلقه ـمرش*دورکــ ناخودآگاه هام ودست

 !رایان-
 می زمزمه ومدام کشید می بو وفقط بود فروکرده موهام توی رو سرش,فشردم می شش*و*غــ*آ توی سخت

 :کرد
 ...!مامان-

 :روگرفت بازوهام که کشیدم عقب زورکمی روبه خودم وگیج باتعجب
 !کردی؟ رواستفاده این چراامشب-

 :پرسیدم بازم ولی چیه منظورش دونستم می
 !رو؟ چی-

 :کرد نگاهم کالفه
 !رو لعنتی شامپوی-

 :کردم جمع رو هام لب
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 !رایان؟ کنی می جوری چرااین,شامپوها ی بقیه مثل شامپوئه یه اینم-
 ...!به باشی داشته شباهت همه این چراتوباید فهمم نمی,خاصه بو این نیست نه-

 حرکاتش وبه بودم ایستاده گیج ومن زد چرخ دوراتاق,موهاش روفروبردتوی دستش خاصی روخوردوباحرص حرفش
 :توبغلش شدم اختیارپرت بی بازهم ومن روکشید بازوم,کرد رونگاه وسرتاپام اومد سمتم بازبه که کردم می نگاه

 روبگیرم خودم جلوی تونم نمی قدرام اون من چون باشه خودت به حواست فقط کنی می خود ازخودبی رو تومن-
 !لیانا

 من,مختلف های حس دنیا یک موندم من,رفت بیرون نشوندوتندازاتاق گردنم روی عمیقی شدوبوسه خم سپس
 !حال وبی کرخت وتنی لرزون پاهایی موندم

 می ودونفره خاص رقص ازیه نشون غربی بلندموزیک صدای,انداختم آینه توی صورتم به ونگاهی رفتم سرویس به
 بودم شده درمونده واقعا دیگه,بود پیش چنددقیقه درگیراتفاقات ذهنم وتموم نداشتم دیدنش به تمایلی من داداما

 !وناتوان
 سمتم به رودیدم چیتراخانم که بیادسرجاش وحالم بخوره بادبهم تا تاالرایستادم کننده خنک سیستم جلوی کمی

 :کردم زمزمه وباخودم میومد
 نه باشه من نفع به ذهنت افکارتوی این امیدوارم فقط داری سرت توی که ییها ونقشه ازتوئه کشم می هرچی-

 !ضررم
 :ایستاد کنارم

 !دخترم؟ کجاست رایان-
 !رفتیم اتاق به ورایان من که بود دیده پس,زدم پوزخندی

 :خیالی بی به روزدم خودم
 !جونه گلدیس پیش شاید,دونم نمی-

 !کلید به شبیه چیزی یه,فروکرد انگشتام بین وبااحتیاط روآروم چیزی چیتراخانم
 !ماشینی؟ چه ولی...بود ماشین سوییچ وبازکردم روباالآوردم دستم ووقتی شدم خیره رفتنش به بابهت
 !پارکینگش توی۲0۶,شد فعال رادارم ناگهان

 :کرد نگاهم وباحرص اومد سمتم به دوان مبینادوان که دوختم سوییچ به رو مجددنگاهم درمونده
 !زنه؟ می غیبت کجا یهویی معلومه هیچ-

 :زدم ولبخندمحوی فشردم دستم توی رو سوییچ همینم واسه برد می بویی چیتراخانم مبیناازموضوع نباید
 !کنم می تعریف واست میام منم توبرو مفصله اش قضیه-
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 سمت به وبعد مانتوم جیب توی کردم روپنهون وسوییچ رفتم پرو اتاق تندبه,وبعددورشد کرد نگاهم مبیناکمی
 .نشستم بود قرمزشده ازهیجان ودرکنارمبیناکه رفتم میزدخترها

 :وگفتم زدم نیشخندی,خودشه عروسی انگارکه کشید می کل محکم
 !شادی؟ قدر چته؟چرااین-

 :گفت وکنارگوشم روگزید لبش
 !رقصیدیم بابهزادتانگو-

 :هاش توچشم زدم زل باحیرت
 !لیانا؟ بگوجون-

 :خندید
 !گم نمی که دروغ بابا ای,تو جون به-

 !بود کرده خودش جذب زودی این روبه بهزاد که مارداشت دخترقطعاًمهره این
 :روگرفت دستم فکرم توی دید مبیناکه

 حاالتوبگو؟-
 :زد لبخندگرمی که گفتم چیزروواسش همه

 !منتظرشی وقته خیلی که رسی می جایی اون به کم کم-
 :پوزخندزدم

 داری؟ غیب علم-
 :برگردوند رو روش

 !دارم تجربه نه-
 :گفت من ومهساروبه سمتمون مهساوتامیالاومدن که نزدم حرفی

 ؟!لیانا کنی می نگاه وفقط شینی می گوشه یه بچه یه مثل همش که چی یعنی,نرقصیدی تواصال-
 :کردم نگاهشون حوصله بی
 !جوری این ترم راحت من ولی,دخترها ممنون-

 :کردبلندبشم ومجبورم روگرفت تامیالبازوم
 !ببینم پیست توی یاالبیابریم,خود بی-
 گلدیس,بودن کرده روشلوغ دخترهاوسط فقط حاال که رفتم پیست ومبینابه تامیالومهسا همراه وبااجباربه ناچار به

 :گرفت شم*و*غــ*ودرآ اومد سمتم به بادیدنم
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 !عزیزم بینمت می مجدد که خوشحالم-
 :سیدم*ـو*بــ نرم رو اش شونه

 .بگیریم روجشن صدسالگیت انشااهلل گم می تبریک,عزیزی-
 :زد ولبخندخوشگلی گرفت فاصله ازم
 .مرسی بشم فدات-

 نگاه سنگینی ومن کرد می همراهیمون باخوشحالی گلدیس که وهماهنگ قشنگ خیلی رقص یه,رقصیدیم باهم
 منه به خیره که دیدمش می خوبی به زدم می وهربارچرخ کردم می حس خودم روی خوبی به رو رنگ آبی دوگوی

 !اس دیگه عالم وانگارتویه
 که ونشستیم برگشتیم میزمون به,بشه خونده کادوها تا کنن هاروخاموش ضبط که کردن اعالم آهنگ ازاتمام پس

 بالبخندعمیقی وچیتراخانم اش دیگه سمت بودهم مادرگلدیس که زن ایستادواون گلدیس طرف دریک چیتراخانم
 :کردن صحبت کردبه شروع

 کنم تشکرمی هستن ماسهیم ودرشادی حضودارن مجلس دراین که عزیزانی تموم خدمت آمدگویی خوش ضمن-
 !کردید ومنور بخشیدید روگرمی مجلسمون مبارکتون باقدوم که

 :داد خندیدوبازادامه چیتراخانم روترکوندکه سالن وتشویق جیغ صدای کردوبالفاصله مکثی
 !داشتنیه عزیزودوست من واسه خیلی که هست جان گلدیس خوشگلم ی نوه سالگی وپنج تولدبیست جشن این-

 حضاردست ی ازهمه باتشکری هم وگلدیس سید*ـو*روبــ اش گونه,گرفت ش*و*غــ*رودرآ گلدیس سپس
 همه به هاش چشم کردوبابستن روفوت کیک روی های شمع,مخصوص وباآهنگ سید*ـو*روبــ مادربزرگش

 رایان کادوی,کرد تشکرمی ازهمه کادوهاشدوچیتراخانم خوندن مشغول وبعدمامانش کنه می آرزو داره که داد نشون
 بلیط بهش رایان وقتی همه ودرمقابل کرد روخوشحال گلدیس العاده فوق بودکه کیش مقصد به هواپیما بلیط یه

 !زد چنگ گلوم به وبغضی شد تنفربسته ازحس ناخودآگاه من های وچشم کشید شش*و*غــ*درآ روداد
 :باال روبرد رایان وبالبخنددست گرفت روازچیتراخانم بلندگو

 خیلی مونه می داداشم مثل وبرام بوده پشتم همیشه کوه یه مثل عزیزم پسرعموی اما,متاسفانه ندارم داداش من-
 !دارم دوستش هم

 نرفت جلو کسی ولی شد خونده ترتیب به کادوهاهم وبقیه روشکست سالن سکوت هابازهم تشویق صدای
 روباخوردن وخودم بلندنشدم ازسرجام اصال دیگه ومن رقصیدن باردیگه ویک کادوها بعدازاعالم,وتندردشدن

 !بود وتلخ بدمزه قدرواسم همون خوردم می انگارزهر اما کردم سرگرم شیرینیم
 !وفسنجون چلوکباب,غذامرغ نوع سه,دادن شام مجلس ازاتمام پس
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 اشتباه,رفت نمی پایین ازگلوم هیچی من اما غذاها سمت کردن هاحمله زده قحطی مثل سالن توی افراد ی همه
 کسی ش*و*غــ*توآ نداشتم طاقت همینم برای,رومالکش وخودم دونستم می خودم روبرای رایان که بود ازخودم

 !دخترعموش حتی ببینمش دیگه
 های باحرف دیگه دونست می چون باهام کرد نمی هم همدردی حتی بودکه کرده رودرک بدم مبیناانگارحال

 !بود حل راه بهترین سکوت وشاید گیره نمی آروم قرارمن بی قلب این تکراری
 !نظیربود وبی واقعاخوشمزه,گذاشتم دهنم وتوی فروکردم مرغم گوشت روتوی وچنگالم کشیدم عمیقی نفس

 .بود نیفتاده ازقلم چیزی هیچ هم والحق باشه کم چیزی بودتامبادا میزهادرچرخش بین مدام چیتراخانم
 ومشغول بودن کرده میزرواشغال یه شرکت وباپسرهای درکناربهزادنشسته که رودیدم ورایان روچرخوندم نگاهم

 قهوه ولباس وشلوارمشکی کت این توی امشب فکرکردم وباخودم شدم خیره نقصش بی صورت به,بودن صحبت
 !بود چقدرخواستنی,بود شده چقدرخاص زیرش براق ای

 :تامیالگفت که کشیدم عمیقی هآ
 !عزیزم؟ ناراحتی ازچیزی-
 :زدم زورلبخندمحوی به
 !نه عزیزم نه-

 روخوردم ازغذام دیگه کمی منم زیرانداخت روبه زدوسرش لبخندی ندارم زدن حرف به تمایلی دید که تامیال
 :وبعدازجابلندشدم

 !جان نوش,حاضربشم برم من-
 :روگرفت بازوم مبینا

 !بریم باهم کنم روتموم بذارغذام-
 :زدم بهش لبخندی

 !کنارماشینت مونم می منتظرت بیرون بخورم هوا یکم خوام می,عزیزم ممنونم-
 !بود؟ چی دنبال,شد خیره هام چشم توی مبینا

 !برو باشه-
 سرفه,بودن صحبت ومشغول بود ایستاده کنارمادرگلدیس که رفتم چیتراخانم سمت وبعدبه کردم خداحافظی باهمه

 !خیره وبهم شدن ساکت هردوشون که کردم تظاهری ی
 :جلورفتم

 !بود عالی خیلی,چیز ازهمه ممنون-



 

 

462 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 :گفت زن وروبه ایستاد کنارم چیتراخانم
 !جان ارکیده لیاناس این-

 !خاصی اسم چه,بود"ارکیده" اسمش پس
 :کشید عمیقی ونفس دوخت روبهم درشتش مشکی های چشم

 !تو خوشگلی خیلی,خوشبختم باهات ازآشنایی-
 :روفشردم ودستش زدم لبخندی

 !بشه صدساله جون گلدیس امیدوارم,بینه زیبامی هاتون چشم ممنون-
 !اومدی خوش,جور همین توام-

 !بیشتر هم شایدازکمی...سردبود کمی
 :گذاشت ـمرم*کــ روپشت دستش چیتراخانم که ولبخندزدم دادم تکون ناچارسری به
 !برسونتت؟ راننده بگم خوای می عزیزم-
 !رسونتم می اومدم بااون هست دوستم ممنون نه نه-
 !باش خودت مواظب پس باشه-

 :کرد بودوتندزمزمه خانمی بایه صحبت مشغول که انداخت خانم ارکیده به نگاهی
 دادمت که سوییچم دار برش فرداحتمابرو پارکه شرکت پارکینگ توی......................پالک باشماره ای سورمه۲0۶-

 !دم می بهت مناسب فرصت وتوی کنم می درست خودم روهم سندش کارهای
 : گفتم باخجالت

 !رو من کنید می شرمنده ممنون واقعا-
 .نکن تعارف بامن گفتم بهت هزاردفعه-
 !خدانگهدارتون فعال,چشم-
 !همراهت خدابه-
 .برگشتیم مجتمع به مبینا بعدبااومدن وکمی رفتم بیرون به لباس ازتعویض وپس رفتم پرو اتاق سمت به

*** 
 وبیشترافراد بود کرده صدا تهران توی بمب خبرمثل این,برگزارکنن ازآثارشرکت نمایشگاهی کیش قراربودتوی

 !کیش به رفتن برای کردن روحاضرمی خودشون
 بااین هم که بود آمریکاپیشنهادشده توی پارسال خریدارهای توسط که شد می شرکت ترشدن معروف کارباعث این

 !مشهورتربشه هست که ازاینی بازهم شرکت که این باالوهم روببرن خودشون کارفروش
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 برگشته وپاییزبازهم رفت می سردی روبه ازپیش بیش هرلحظه هم هوا مدارس وباشروع بود رسیده مهرماه
 ونیازی ومیومد رفت می پیاده کارخودش وبااین بودیم کرده انتخاب مجتمع به رونزدیک لطیفه ی مدرسه,بود

 !کنیم خرج کمتری پول تونستیم ومامی سرویس به نداشت
 گرفتم ازشرکت وامی که بودم گفته هم مادربزرگ وبه شرکت ازپارکینگ بودم برداشته که بود وقت روخیلی ماشین

 برام چیتراخانم بگم اگربهش کنه می مخالفت که دونستم می چون بهتربود جوری این روخریدم این وباهاش
 منم"؟!بخوریم روکی شیرینیش,مبارکه"وگفت زد لبخندی باردید اولین برای روباماشینم من رایان وقتی,خریده

 چیتراخانم که ببره بویی مبادا ترسیدم می همش چون نگرفتم رو اش وادامه کردم اکتفا خندیدن به تنها درجوابش
 !بره آبروم وقت واون خریده من واسه
 :کردم اخمی شوخی وبه روبستم پرونده,نشست مبل شدوروی وارد مبیناکالفه که بودم ها پرونده مشغول اتاقم توی

 !دربزنی؟ اول شرکت دستیاررئیس اتاق ازورودبه قبل یادندادن بهت-
 :کرد روجمع هاش لب
 !شرکتم رئیس شریک عشق منم شرکتی اگرتودستیاررئیس,پررونشو-
 !عشق...گیره می تحویل خودشم چه اوهوع-
 !منم بازی این ی باربرنده این که بینی می حاال-
 !دید؟ می داریدمسابقه بازی؟مگه-
 !باسرنوشت من,آره-
 !انداختی روراه سختی خیلی جنگ پس-
 !باش مطمئن شم نمی بارمغلوب این-

 :دادم روتکون سرم
 .امیدوارم-

 :نشستم وکنارش بلندشدم
 پیشم؟ اومدی که کارداشتی چی ببینم بگو حاال خب-

 :کشید پیشونیش روی رو هاش انگشت
 ؟!ها فقیرنشین منطقه عصربریم امروز-

 :زدم لبخندی
 حاال؟ گیردادی قدر تواین شده چی-

 :روگازگرفت لبش
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 !آشنابشم ها جورآدم این بازندگی خواد می دلم گفتی ازوقتی جورایی یه دونم نمی-
 :زدم لبخندتلخی

 می بازم تفاصیل بااین,آورباشه کسل برات ممکنه حتی ها شه پیدانمی جالبی چیز هیچ ها جورآدم این توزندگی-
 !ببینی؟ بری خوای
 :داد روتکون سرش مبینا

 !آره-
 !هاسربزنیم منطقه اون به هوا ازتاریکی وقبل موقع به بتونیم که زودتربریم دوساعت روبکن کارهات,بسیارخب-
 !لیانا ممنونم,باشه-

 :گفتم که دررفت سمت وبه ازجابلندشد
 !یانه؟ نمایشگاه برگزاری برای کیش ریم می ماهم نشده معلوم هنوز-
 نشده مشخص نهایی ی نتیجه هنوز خب ولی کردن می صحبت درموردش داشتن وبهزاد رایان امروز چرااتفاقا-

 !ندادن جوابی ماقطعی وبه
 !ببینم روازنزدیک کیش خواد می دلم خیلی بریم خداکنه-

 :کرد نگاهم باتعجب
 نرفتی؟ تاحاال یعنی-
 تورفتی؟ مگه,نه خب-
 !بار سه آره-

 :روباالانداختم ابروهام
 تنهایی؟-

 :کرد کوتاهی مکث
 !روتنهایی بارش روباماهیاریک اش دودفعه نه-

 :لبخندزد که دادم تکون سری
 !عشاق ساحل ذاشتن رومی بایداسمش کیش جای به ازنظرمن قشنگه خیلی,رویاییه خیلی جا اون-

 :زد خندی تک اوهم که خندیدم
 !خندی؟ می چی چیه؟به-
 ؟!عشاق ساحل شهرروبذارن اسم شه می مگه دیوونه آخه-

 :بازکرد ودررو روباالانداخت هاش شونه
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 !بای فعال,ذاشتم بودمی من اگردست-
 !بای-

 دست ندم وبهونه بدم روتحویل کارهام تموم موقع به بتونم تا میزم پشت برگشتم وباز کشیدم پوفی ازرفتنش پس
 !رایان
*** 

 های لباس هاروتوی قبلی واون کردم لباس بازتعویض,بگیرم کوتاه دوش یه تونستم فقط آپارتمان به عصربارسیدن
 :دادم اس ام مبینااس وبه انداختم کثیف

 !منتظرتم پایین,ریم می من باماشین-
 می دلم عصربودومن ونیم هنوزسه ساعت,آسانسوررفتم سمت وبه گذاشتم شلوارم جیب روداخل موبایل سپس

 !بهشته خودش زندگی تابفهمه کنم آشنا باکسایی مبینارو خواست
 شدن وباپلی خواستم می خودم که برسم اونی تابه کردم رد هارو آهنگ,کردم روروشن وضبط نشستم ماشین توی

 :کرد زیاد روتاته صداش,برد ضبط سمت روبه ومبینادستش کردم حرکت,نشست ماشین توی مبیناهم آهنگ
 فتاحی مصطفی نیستی باز آهنگ"

 شم می دیوونه دارم فکرتم پیشم نیستی باز
 دیوونگیشم عاشق دونه می پیشم بمونه خوام می که اونی
 سادگیشم عاشق عاشقم من که دید می که اونی نموند و رفت ولی

 سخته تنهایی برام چشام اشک دید می و بود کاش
 خوام می چی که فهمیدی خواستم رو تو من قلبم ته از وقتی هوام و حال سنگین

 خوام می چی که فهمیدی
 مونم می گفتی که وقتی ره نمی یادم رفتی دیدی رفتی دیدی

 سوزم می عشقت پای ساده که منم حرفات تموم دروغگو یه دروغگو یه
 مونم می گفتی که وقتی ره نمی یادم رفتی دیدی رفتی دیدی

 سوزم می عشقت پای ساده که منم حرفات تموم دروغگو یه دروغگو یه
 شم می دیوونه دارم فکرتم پیشم نیستی باز

 دیوونگیشم عاشق دونه می پیشم بمونه خوام می که اونی
 سادگیشم عاشق عاشقم من که دید می که اونی نموند و رفت ولی

 سخته تنهایی برام چشام اشک دید می و بود کاش
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 خوام می چی که فهمیدی خواستم رو تو من قلبم ته از وقتی هوام و حال سنگین
 خوام می چی که فهمیدی

 مونم می گفتی که وقتی ره نمی یادم رفتی دیدی رفتی دیدی
 سوزم می عشقت پای ساده که منم حرفات تموم دروغگو یه دروغگو یه

 مونم می گفتی که وقتی ره نمی یادم رفتی دیدی رفتی دیدی
 "...سوزم می عشقت پای ساده که منم حرفات تموم دروغگو یه دروغگو یه

 :روباالتربردم ماشین سرعت,کشید مبیناآهی
 شده؟ چی-
 !گذشته به رفتم آهنگ بااین-
 !کنه می اگراذیتت کردی می ردش خب-
 !همین خوردم گول وساده بودم چرااینقدراحمق خورم می افسوس فقط نیست مهم برام دیگه نه-
 !زده رقم سرنوشت که چیزیه خودمانیست دست هاانتخاب وقت گاهی-

 :کرد وزمزمه شد خیره بیرون مبینابه
 ...توباشد دنبال که باش کسی دنبال به"

 "...!باش خودت دنبال به اگرنیست اینگونه
*** 

 کثیف های کوچه توی که دوختم هایی بچه روبه نگاهم,شدم پیاده ازماشین بااخم مقصدموردنظرم به بارسیدن
 !وکثیف پاره هایی ولباس برهنه باپاهایی دمپایی بدون هم اون بودن بازی شهردرحال پایین

 بود بازمونده ازحیرت دهنش بودولی شده پیاده ازماشین مبینا,گلوم توی نشست عمیقی ورودبغض بدو ازهمون
 پرازآشغال جوب توی بود بودروفروبرده شده زخم روکه وپاش بود نشسته کوچه وسط که ای بچه به بود وخیره
 اش گریه جلوی سختی بودبه ومشخص روتمیزکنه پاش روی خون جوب توی موجود باآب بتونه که کوچه وسط

 !روگرفته
 :بود پرازبغض چقدر اش وزمزمه گرفت دهنش روجلوی مبینادستش

 ...!من خدای-
 جلوی کردکه می نگاه پسربچه همون وبه گشت برمی مبیناگهگاهی,هاعبورکردیم وازکناربچه گرفتم رو بازوش
 وبه آهنش بود زده زنگ یاشایدهم یازرشکی قرمزه نبودرنگش مشخص که ایستادم ای ورورفته رنگ ی درخونه
 !بود کرده تقسیمش دورنگ
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 :روشنیدم زنی وکُلفت زمخت تاصدای کشید طول وکمی گذاشتم موردنظرم خونه بلبلی زنگ روی روآروم دستم
 !زنی؟ می ریززنگ یه که سرآوردی کیه؟مگه-

 ساله وپنج حدودپنجاه وزنی دربازشد که ندادم جواب ولی برداشتم زنگ ازروی رو ودستم کردم روجمع هام لب
 :تندگفتم کردکه نگاه سرتاپامون به باتعجب,ظاهرشد روبرومون

 !داخل؟ بیایم بادوستم تونم می لیاناهستم من,خانم سمیه سالم-
 :بودگفت کرده تعجب که خانم سمیه

 !دونی؟ روازکجامی من هستی؟اسم توکی-
 :زدم لبخندمحوی

 اجازه کنی می لطف حاال کنم کمک تاحدتوانم محله این مردم به خواد می دلم که خیّرم آدم یه من شمافکرکن-
 !داخل؟ بیایم بدی

 ی خونه جای جای به بود زده زل وجودش مبیناباتموم,رفتیم وبعدمبیناداخل من اول,کناررفت باتردید خانم سمیه
 :گفتم خانم سمیه وروبه دادم تکون سری,خانم سمیه وکلنگی قدیمی

 !نه؟ کردی جاجمع این روتماماً همسایه های خانم معمول طبق-
 :زد پوزخندی خانم سمیه

 !کارکنن چندرغاز واسه بشن جاجمع این هامجبورن این دخترجان ای-
 اتاق این توی زن زیادی بودتعداد بودومشخص پرازکفش جلوش که رفتیم حیاط انتهای اتاق سمت به

 بتونه گرفت می که کمی تاباپول کرد وکارمی جامیومد این به امرارمعاشمون برای قبالها هم مادربزرگ,حضوردارن
 همراهم که هم ومادربزرگ شناخت نمی مارو وکسی بودیم باالیی ی مامحله,بزنه زندگیمون های اززخم یکی به

 باچه بودکه گفته هابرام زن ازاین بارها مادربزرگ,بره نمی بویی ازچیزی مبینا که بود راحت خیالم جوری این نبود
 تهیه لباسی هاشون بچه برای بتونن تاالاقل کنن جمع پول کمی بافتن وقالیچه بافتن باقالی کنن می سعی زحمتی

 !کنن
 ...!تفاوت همه ازاین بودم ناراضی ومن کردن می اسراف خودی وبی الکی ازمردم بعضی چقدر وقت اون

 :گفتم که کرد نگاهم وپرازغم گنگ مبینا
 !کثیفه خیلی هاشون قالی بیاری روبیرون کفشت نیست الزم-

 :انداخت من کفش بدون پاهای به مبینانگاهی
 !آوردی؟ بیرون توچرا پس-

 :فکرکردم دلم وتوی زدم پوزخندی



 

 

468 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 "!بودی مرفه مادرزادی اماتو کردم زندگی جاها همین توی,دور چندان نه ی گذشته توی منم چون"
 !بیار بیرون خوای می اگرتوام خب-

 خانم دستورسمیه به نفر باورودماسه که کاربودن مشغول تازن حدودبیست,رفتم وداخل نموندم منتظرجوابش سپس
 .ازکارکشیدن ودست بلندشدن

 ی کننده خنک تنهاسیستم,بچرخه که کنه می تحمل زورداره انگاربه بودکه درچرخش بدی باصدای سقفی ی پنکه
 !وبس بود پنکه همین اتاق
 توی های چهره تک تک به نگاهش هنگ مبیناهمچنان ولی تشکرکردم ومن آورد برامون دوتاصندلی جوونی زن

 :گفتم بودکه درگردش اتاق
 !کنیم صحبت بایدباهم بشینید-

 :کرد اخم خانم سمیه که کردن نگاه بهم باتعجب همه
 !کَرشدید؟ بشینید؟نکنه نگفت مگه-

 نگاه بهمون خیره ها زن,بشینه کردم ووادارش مبیناروگرفتم مانتوی ی گوشه ومنم تندنشستن همه حرفش بااین
 :صحبت به کردم شروع بالبخندگرمی ومن رفت اتاق ی گوشه ی آشپزخونه سمت به خانم سمیه که کردن می
 !محترم های خانم سالم-

 دچارگنگی بامادونفر رویارویی از هنوز کرد می مشخص این که رودادن جوابم آرومی باصداهای همشون
 :مطلب سراصل تندرفتم جوسنگین ازاین کردنشون خارج برای که وتضادبودن

 ازاین زندگیتون که کنم کاری خودتون تاباکمک جا این اومدم من اما کردید جاتعجب مااین ازدیدن که دونم می-
 !خودتون های وتالش مهربون خدای باکمک البته بیاد بیرون فرسایی وطاقت سختی همه

 گذاشت مقابلمون رو چایی دولیوان حاوی وسینی شد خم,کرد می گوش هام حرف به بادقت که خانم سمیه
 :دادم بازادامه که ها خانم کناربقیه ونشست

 بگیره؟دلتون ورونق بیاد بیرون آوارگی ازاین زندگیتون که خواد می دلتون شماها,دارم سوال یه ازهمتون حاال خب-
 !خوب؟ یاحتی متوسط به کنه ازبدسعود خوادوضعتون می

 :گفت ها اززن یکی
 زندگی ازاین خواد می دلمون ماهم معلومه خب!بیاد؟ بدش ازپول که بیاد؟کیه بدش ازپیشرفت که کیه عزیز خانم-

 !سختی نه کنیم زندگی رفاه روتوی عمرمون باقی چندسال والاقل پیداکنیم نجات جهنمی
 :روبلندکردم دستم



 

 

469 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 منم هستید زندگیتون توی تغییراتی موافق همه که حاال بشنوم هاروازتون همین خواست می دلم منم,بسیارخب-
 !بدم تانجاتتون روبکنم ام سعی نهایت که دم می قول بهتون
 :زد هاپوزخندی اززن یکی

 ودوستمون رفته یادش خداهم روحتی ها بیچاره مابدبخت محترم شماروباورکنیم؟خانم های مابایدحرف وقت اون-
 !اس مسخره!دچارتغییر؟ رو وزندگیمون کنی کمک بهمون خوای می دخترجوونی یه شماکه وقت اون نداره

 :کردم خونسردنگاهش
 فالکت وضع ازاین که کنم کمکتون خوام می که واین جا این حضورمن همین شاید نداره خدادوستمون نگو-

 خودش باکمک خواد می دلم منم,حتما نه که شاید البته مهربونه خدای ازسمت معجزه یه هم کنی پیدا بارنجات
 !هاروباورکن معجزه پس کنم کمکتون

 :همشون به روکردم سپس
 بهتون من اما نکنید باورم وشاید باشید جاخورده یهویی کمک واین من جابودن ازاین که دم می حق بهتون البته-

 فقط کنه پیدا نجات بدبختی ازاین زندگیتون که کنم می کاری,سرکار روببرم وهمتون زودبرگردم خیلی دم می قول
 !بایدبخواید خودتونم

 :گفت بود برده پی هام گفته صدق انگاربه که خانم سمیه
 مطمئنم سرکارمن ببریدمون شما که منتظریم صبرانه بی ما,ممنونیم قلب وخوش ومهربون دخترخوب ازشمادوتا-

 تابه قرارداده شمارووسیله که مهربونه خدای هاازجانب این ی وهمه نیست ازلطف جاخالی حضورشمادونفراین که
 !ازخداوبعدازشماممنونم اول قلبم ازته ومن کنید مافقیرهاکمک

 :ترشد عمیق لبخندم
 درآینده که وامیدوارم نداریم خودمون نوعهم به جزکمک قصدی هیچ که دم می کردیدقول باورم منو که ممنونم-

 !کنید پیدا نجات وضع ازاین نزدیک
 مبیناهم,ازجابرخاستم,بود برقرارشده بینشون ای ولوله بودن کرده انگارباورمون خانم سمیه های باحرف ها زن همه
 ته من اما بلندشد جاش از دم می ها این هاروبه قول این دارم اساسی چه روی من اصال دونست ونمی بود مات که
 می خوشحال واقعا کنم روعملی بکنم خوام می که کاری تونستم می اگر که داشتم خوب خیلی احساس یه دلم

 !شدم
 ازجانب رومن این حاضرکنید بزرگی تغییرات روواسه خودتون,باشید مطمئن گردیم زودبرمی خیلی اما ریم مامی-

 !دم می قول بهتون مهربون خدای
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 به خانم سمیه صدای که بذارم پام روجلوی کفشم تا شدم خم,رفتیم ورودی سمت وبه مبیناروگرفتم بازوی سپس
 :رسید گوشم

 که پولی چندتومن وهمین بودن کرده خوش دارقالی همین روبه دلشون امیدی هیچ بی هاتاامروز زن این دخترم-
 مبادا بهت امیدوارشدن زندگیشون شدن عوض برای دادی انگیزه بهشون که االن ولی,میومده گیرشون آخرشب
 !ها نکنی رونگاه سرت پشت بری ودیگه روبشکنی دلشون
 :زدم روش به ولبخندی روگرفتم خانم سمیه بازوی

 !نکنید شک,کنم می عمل وبهش مونم می روش بزنم اگرحرفی من که باش مطمئن-
 :زد لبخندی خانم سمیه

 !ازت ممنونم-
 اومدوبابهت خودش به انگارمبیناهم درخونه شدن بابسته,کرد مون بدرقه انمخ وسمیه شدیم خارج بامبیناازخونه

 :گفت
 !دختر؟ بافتی توبهم که بود چی اراجیف این-

 :زدم پوزخندی
 دروبیرون این شدن رفت؟بابسته هاازبین بیچاره این برای وناراحتیت دوستیت همنوع حس زودی همین به-

 !باز؟ کردی فراموششون اومدنمون
 :داد روتکون هاش دست مبیناباحرص

 !تو؟ داری توسرت ای نقشه چه بدونم خوام می فقط,رو چیزی ونه کردم روفراموش کسی نه من نخیر-
 :کشیدم عمیقی ونفس روبستم هام چشم

 !سراسرثواب,خوب خیلی ی نقشه یه-
 :داد تکونم مبیناکالفه

 !شعربگی نخواستم,بگو وکامل جامع-
 :روفشردم وریموت خندیدم

 ؟!تو هستی قدرعصبی چرااین حاال-
 :کرد نگاهم که سوارشدیم

 منم گیری می وتصمیم کشی می نقشه من به گفتن بدون دیگه حاال بستیم رفاقت پیمان باهم یادمه چون-
 !وسط این چغندرم انگاربرگ

 :گفتم کردم می حرکت که ودرحالی لبخندزدم خوردنش حرص به
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 !مونه ونمی نیست پنهون بینمون چیزی هیچ نکن شک,منی رفیق وتنهاترین بهترین توهنوزم عزیزم-
 :کرد دلخورنگاهم بود ترشده آروم کمی جمله انگاربااین مبیناکه

 !بگو روبرام ات نقشه زودباش پس-
 :زدم چشمکی

 !خوبه؟,دم می توضیح کامل واست رو چیز همه جا اون شیک تریای یه بذاربریم چشم-
 بود نشده من به عشق ماهیاردرگیر اگرحاال فکرکردم باخودم,زد زل بیرون به وازشیشه داد روتکون ناچارسرش به

 ای کافه باشه ای دیگه ی مقصدکافه بهتربود پس بکشه عذاب من بادیدن خوام نمی حاال اما اش کافه رفتیم می
 ...!ماهیار ی غیرازکافه به

 پس دادم می سفارش که درحالی ومنم آسانسوررفت سمت به آروم مبینا,نداشت نشستن برای جایی پایین ی طبقه
 .روفشرد دکمه واو واردآسانسورشدم دنبالش به کارم ازاتمام

 بدی؟ تاسفارش واینستادی چراخودت-
 :گفت حوصله بی
 !بخورم چی کنه نمی فرقی واسم-
 !کنی؟ می فکر داری چی به االن-

 :گفت باناراحتی
 !ماهیار-

 :گفتم مغموم
 !بشه عوض قرارنیست چیزی توکه خوردن باغصه,کنارمیاد موضوع بااین کم کم-

 :گفتم که داد تکون تایید معنای روبه سرش
 کجارسید؟ به ودکترش آتنا قضیه راستی-

 :وخورد ریخت لیوان میزروتوی روی بطری درون ازآب مبیناکمی,نشستیم دنجی ی وگوشه شدیم ازآسانسورخارج
 !خواستگاری بیان وعلنی طوررسمی به قراره-

 :گفتم باتعجب
 کرده؟ قبول آتنا یعنی-

 :کرد مبینانگاهم
 چیزتمومه همه,بهترازدکتر کی کنه؟تازه ازدواج باکی کنه می فرقی چه واسش دیگه,نمیاد یادش چیزی که اون-

 !تره خوشگل ازماهیارهم اینستاش های عکس توی دیدمش
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 !واقعا؟-
 !مشاوره به رفته که جلساتی تواین شده اش وابسته آتناهم البد,بخدا آره-

 :زدم لبخندی
 !کنن ازدواج وباهم بشه یکی زودوابسته ماهیارم امیدوارم,الحمداهلل خب-

 رو اش ازشیرقهوه تندکمی مبینا شدکه میزچیده وروی روآوردن سفارشاتمون,نداد ادامه ودیگه زد مبیناپوزخندی
 :خورد

 .کن توتعریف حاال خب-
 :وگفتم شدم مجددخوشحال حرف بااین

 !یانه کنه قبول که داره رایان به بستگی تماما اما کنم می فکر روش دارم چندمدته که تصمیمی,فکربکردارم یه-
 :بهم شد خیره مبیناباحیرت

 دارن؟ رایان به ربطی چه محله اون فقیرنشین های چی؟زن یعنی-
 :خندیدم

 !وتو من به دارن هاربط زن,باز رایان به داریم ربط سرمه توی که ای ونقشه من اما هاهیچی زن اون-
 :میز روی روکوبید ومشتش شد کالفه

 !لیانا؟ زدن حرف واسه خوای می زیرلفظی-
 صبوری کافی اندازه به که فهمیدم,بودبهم زده زل بااخم خیال مبینابی که کردن نگاه وبهمون برگشتن چندنفری

 :باال روآوردم هام تنددست همین برای کرده
 !بهت گم می االن خب خب-

 :کردم شروع
 هم ازچیتراخانم تونیم یامی کنن یااجاره بخرن رو مرکزی یه برامون بخوایم وتوبایدازبهزادورایان من مبینا ببین-

 بعدم حاضرکنیم مرکزروقشنگ اون باید,کنه تاهمراهیمون کنه می وقبول خیره به دست که مطمئنم بگیریم کمک
 حاضرشد مرکز اون که بعدازاین,الزمه وجذاب خوشگل های لباس دوخت برای که ووسایلی خیاطی ازچرخ پرکنیم

 های لباس که خیاطی برای الگوهایی کشیدن کالبرای بذاره رو هاش ازطراح یکی که روزحاضرکنیم رایان باید
 همه ومانتووشلواروکال لباس ی کننده طراحی فقط طراح اون کنن هاروجذب ونظرمشتری هستن ای کننده خیره

 فروشگاه یه بهزادورایان باکمک باید زد هاروطرح الگو اواین وبعدکه بفروشیمشون بتونیم تهران توی که چیزباشه
 بذاریم کارکردن برای جایی یه روهرکدوم فقیرنشین های زن وقت اون,کنیم مختلف های وپرازطبقه بزنیم بزرگ
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 رسن می کارپردرآمدی به هاهم زن اون که این هم,وبهزاد رایان برای شه می بیشترجمع پول کلی هم جوری این
 !چیه؟ من ی نقشه شدی حاالمتوجه,میادوراضیه خوشش وخداهم شه می دچارتغییربزرگی وزندگیشون
 :کوبید روبهم هاش دست وهیجان مبیناباحیرت

 همون توی هم رایان شرکت بزنیم؟تازه اگرفروشگاه کنیم سودمی چقدر دونی لیانامی محشره,اس العاده فوق-
 جدا,اس خاورمیانه شرکت ومشهورترین هاازبهترین طرح این که کنیم می واعالم زنیم می رو پوستراش فروشگاه

 مردونه قسمت برای بیکاربودن درصورت شوهراشونم تونیم می وحتی کنیم کارمی به هارومشغول زن ها ازاین
 !بهترازاین؟ وچی کارکنیم به مشغول

 :گفت وباتردید کرد بعدمکث
 !نظرت؟ به شن می وبهزادراضی امارایان-

 :زدم پوزخندی
 تموم جوری کنن؟این وسودمی شن ترمی معروف چقدر دونی می وشرکتشونه خودشون نفع کاربه چرانشن؟این-

 کارهاوزدن این تموم بعدازاتمام باید فقط,باال ره می وفروشمون کنن می مراجعه فروشگاه این به باکالس تهرانیای
 اجتماع محل میالدکه برج های نزدیک کنیم ونصب بسازیم هم بزرگ خیلی بنرتبلیغاتی یه فروشگاه

 !وترددپولدارهاست
 :کوبید روبهم هاش دست مبیناباشعف

 !بخدا عزیزی خیلی لیانا نظیری توبی,عالی چه خداجون وای-
 انجام وباارزش وخوب مثبت عمل یک تابتونم خواستم ازخداکمک دلم وازته شدم خیره آسمون به بالبخندعمیقی

 ...!پیداکنن نجات فالکت وازاین روباورکنن الهی ی معجزه من تامثل خودم های هموطن برای بدم
*** 
 ای دونفره مبل روی ومبیناکه من بین نگاهش مدام بهزادمات,بود دوخته چشم بیرون فضای به متفکرانه رایان

 من که شد می دقیقه بیست دقیقا االن که رایان به بودم دوخته چشم دلهره پراز ومن بود درنوسان بودیم نشسته
 !بودن اختیارکرده وهردوسکوت بودم گفته براشون روباهزارترس موضوع

 فرسایی طاقت دوراهی بین واقعا,دادن می مثبت جواب نه کنن روراحت خیالم الاقل که منفیه جوابمون گفتن می نه
 :گفت می کنارگوشم مدام ومبیناهم بودم گیرکرده

 !ببین حاال شی می بدبخت وقت اون کنه می اخراج خودمونم حاال-
 :بلندشدم ازجام کالفه که بود بهت توی بهزادهنوزهم,شد می هزاربرابربیشتر اواسترسم حرف بااین
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 نداره وسکوت کردن حیرت همه این که مرکزکوچیک ویه فروشگاه یه دیگه منفیه جوابتون که فهمیدم من خب-
 !موندیم نمی دوراهی بین الاقل نه گفتید می محکم
 :وگفتم رفتم رایان دراتاق سمت به سپس

 !تون بااجازه-
 ...!صبرکن-

 زدتوی زل,شد متوقف من روبروی ودرست چرخید صندلیش,موند ثابت دستگیره روی دستم رایان محکم باصدای
 :کرد واخم هام چشم

 فعال,بهتون کارهاروبگم تابقیه بیاید روحاضرکردید اون وقتی باتوومبیناومادربزرگم کردنش وآماده مرکز پیداکردن-
 !کار این دنبال برید

 :بهزاد روکردسمت سپس
 !چیه؟ نظرت-

 :گفت رایان روبه کرد می مشت رو دستش که اومدودرحالی خودش بهزادبه
 نگیره اگر اما بگیره رونق گه لیانامی که جوری اگراون اما فکره بهترین بگم بااطمینان تونم می حتی,عالیه این-

 !ضررکردیم کلی
 :وگفتم نشستم مبل روی,تندبرگشتم

 رومعروف شرکتمون حتی سودکنیم کارکلی بااین تونیم مامی جاروکردم فکرهمه من,شه می عالی باورکنید-
 !همدیگه به کنیم وکمک بشیم تیم یه مون همه باید فقط بکنیم هست که ترازاینی

 :کرد قفل درهم رو هاش دست رایان
 کردی عمل خوب خیلی دوتاازنظراتت توی تااالن بگیری تصمیم تونی می خوب وخیلی بازه فکرت میاد خوشم-

 !شه می بزرگی کمک هاهم زن اون به جوری این کنیم می ماکمکت همینم برای
 :گفت شوخی بهزادبه که هام لب روی نشست لبخندعمیقی رایان ازتحسین باخوشحالی

 !ها رایان واسه روبگیری من جای کم کم فکرکنم-
 :شد خیره مبینا بهزادبه که خندیدیم

 موافقی؟ توام-
 :زد چشمکی مبیناباشیطنت

 !بودم موافق ازاولم-
*** 
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 دستمون وحاال بود شده راحت ومبیناکامال من خیال دیگه کنه کردکمکمون قبول که واین رایان باتاییدکردن
 دادم توضیح براش وکمال روتمام موضوع,رفتیم چیتراخانم ویالی به کارمون بعدازاتمام روزعصرش همون,بازبود

 ازاتمام پس,بودن شده خیره بهم بودکه درتحسین غرق هاش وچشم شد می خوشحال ازپیش بیش واوهرلحظه
 :تنهاگفت هام حرف

 درحدتوانم که تاهرچه کنم می کمک بهتون منم,دخترم نظیری توبی نکردم اشتباه انتخابم توی که خوشحالم-
 !باشه
 به هیچی مواقع اغلب مثل بازهم اما فکرکردم وباخودم موندم ها ساعت اولش ی جمله درقعرمفهوم ومن

 !روبفهمم چیزی تونستم ونمی شد می تهی هاکامال زمان این توی انگارمغزم,هیچی
 خریدن وچیتراخانم دادیم نسبتابزرگ مرکز یه هاسفارش روزنامه های آگهی تموم ومبیناتوی من روز اون ازفردای
 کنه می روخریداری خیاطی های چرخ بهترین دادکه اطمینان بهمون,گرفت عهده روبه خیاطیش به مربوط وسایل
 !کارمندامون کار راحتی برای دیگه ی پیشرفته ازوسایل وخیلی

 ولی کردن می رومعرفی مراکز واقسام انواع وبهمون زدن می زنگ ومدام بودیم کردن آگهی مشغول روزتمام سه
 دیدنش برای که کردیم پیشنهادشدوقبول بهمون مورد یه که تااین نبودن ومبینا من پسند مورد کدوم هیچ
 رسیدیم می هم شرکت برای دادیم می بودوبایدانجام مربوط بهمون که کارهایی به کارهردومون درکناراین,بریم

 قبول که وازاین کنه روناراحت رایان یهو که بشه شرکت درکارهای خالل ایجاد باعث عمل این که تیمذاش ونمی
 به تونستیم ومی نبود روزهازیادشلوغ اون توی سرمون خداروشکرکه,کنه پشیمونش کنه کمکمون کرده

 !هردوکاربرسیم
*** 

 به متعلق دوم ی طبقه که قرارداشت دوطبقه ومدرن شیک العاده فوق ساختمان یه توی ببینیم قراربود که مرکزی
 واقعا وازبزرگیش شدیم واردش بازدید برای,بود خالی اولش ی وطبقه بودش خریده کسی که بود آرایشگاهی

 انتخابش مرکز آبدارخونه عنوان به تونستیم ومی بودن روجداکرده ازسالن قسمت یه که تراین ومهم اومد خوشمون
 ورودی درکنار بهداشتی سرویس,بود عالی خیلی واین بخورن چیزی یاشربتی چایی یه خستگیشون رفع تابرای کنیم

 .بود نسبتابزرگ سالن این ی دهنده تشکیل اجزای تموم وچندتاپنجره بود قرارگرفته
 :گفتم

 !نه؟,که کارداره یکم جاهنوز انگاراین(فروشنده) لطفی آقای-
 :زد روم به لبخندی بود مردمهربونی که لطفی آقای

 !دیگه دم می امالک زیرقیمت میلیون ده همینم برای دخترم آره-
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 :دادم تکون سری
 بدید؟ تحویل وبهمون کنید نمی تکمیل یعنی پس خب-

 :کرد محوی اخم لطفی آقای
 جاتوی این که وگرنه جاروبفروشم این خوام می همینم برای ندارم خوبی مالی شرایط االن من دخترم متاسفانه-

 !بفروشمش که نبودم دیوونه ره باالترمی قیمتش داره وهرروز شهرقرارگرفته منطقه بهترین
 :کرد وزمزمه روگرفت بازوم مبینا که کشیدم پوفی

 باید کنن اگریهوخبرمون دیگه نکن معطلش شده پسندمون که حاال,لیانا کنیم می تکمیل روخودمون اش بقیه-
 !کار توی ذاری می وسواس داری ها مونه می لنگ بازکارمون کیش بریم
 :تندگفتم همینم بااوبودواسه حق

 !ریم می امالک به قرارداد بستن برای شب که بگو بهش پس گی می راست-
 انتخابم که شدم ومطمئن انداختم جاهاش تموم به نگاهی باردیگه ومن رفت لطفی آقای سمت به مبیناباخوشحالی

 ...!درسته
 وسکوت بود اندازشده طنین که گیتارمیومد قشنگ موزیک صدای لطیفه اتاق ازتوی برگشتیم آپارتمان به عصروقتی

 کردم تشکری,داد اومدوبهم سمتم به قهوه بافنجون مادربزرگ که نشستم مبل روی باخستگی,بود روشکسته سالن
 :نشست روبروم که
 !نباشی خسته...عزیزم سالم-
 .باشی زنده ممنونم,مهربونم مادربزرگ سالم-

 :گفت مقدمه وبی مبل به داد تکیه
 !خبره بی ازش مادربزرگش که کنه رومی کارایی یه داره,من لیانای گه می بهم حسی یه-

 !کردواقعا پنهون روازمادربزرگ چیزی هیچ شد نمی,زدم لبخندی
 !کنم می وفقیرکمک بیچاره آدم عده یه به دارم اگرخدابخواد فقط مادربزرگ نیست چیزخاصی نه-

 :زد برق مادربزرگ های چشم
 !جدی؟چطوری؟-

 :گرفت شم*و*غــ*ودرآ نشست کنارم باذوق که گفتم واسش طورخالصه ماجراروبه وتموم دادم روتکون سرم
 که کنه کمکت خداهم راه این توی کنم دعامی خوردی بهت داده شیرپاک مادرت که دونستم می دخترم ممنونم-

 !کنی می کمک بیچاره مردم به داری
 .رفتم خواب به عمیقی وباآرامش رفتم اتاقم به استراحت کمی وبرای کردم تایید بالبخندعمیقی
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*** 
 به,دیدم مبینارودرانتظارخودم که رسوندم  مجتمع البی روبه وخودم آسانسوررفتم سمت وتندبه زدم مشکی تیپ

 :دویدم سمتش
 .بریم حاضرم من-

 نام به وقراربودبرای بودن منتظرمون بهزادورایان که رفتیم مجتمع بیرون سمت وهردوبه داد روتکون مبیناسرش
 رایان نام سندبه دراونجا قراربود که امالکی,بوددنبالمون بهزاداومده وحاال بریم دفترخونه به مرکز سنداون زدن

 .بخریم خواستیم می بودکه ساختمون همون نزدیک بشه خورده
 :گفت حال درهمون,کرد وبهزادحرکت دادن جواب اونام که دادیم وهردوسالم سوارشدیم

 به کارهاتون وقت اون خبربدن بهمون کیش به رفتن برای ممکنه هرلحظه بایدبجنبید دارید ای اگرنقشه دخترا-
 !ها میفته تعویق

 :دوختم ماشین آینه روبه نگاهم مشهودی باکالفگی
 شعبه عنوان وبه بشه تادرخورتحسین برسیم بهش خوب باید کارداره کمی هنوز مرکز اون اما,دونیم می خودمونم-

 !بشه حفظ شرکتم تاآبروی بدرخشه شرکتمون
 :شد خیره بهم ازآینه کرد می خودنمایی صورتش روی اول ازهمون که محوی بااخم رایان

 !بخرید؟ که کردید چراقبول بشید معطلش وقراربود خواستید اگرنمی داره؟خب کاری چه-
 :داد جواب من جای مبینابه

 همه این اما دارن مشکلی یه هرکدوم دیگه های ساختمون ی همه,بوده توذهنمون ازاول که موردیه چون-
 !همین بشه رنگ باید ودیوارپایینشم بشه دورتادورسالنش باید که کاغذدیواریه یه فقط داره که ام کاری چیزتمومه

 :زد پوزخندی رایان
 !تعمیر برای فرستم می کارگر فردا همین من موردهدو تواین فقط ومشکلش چیزتمومه شماهمه قول اگربه خب-

 :مبینا
 تهیه الزمه که هم وسایلی وهمه خوب بشورن کارگربیارید باید بعدش شد حل مشکل دوتا کاراین وقتی البته,عالیه-

 !وبچینیم کنیم
 :بهزاد

 اش سلیقه واقعا ومبلمان دکوراسیون توی اون بخواید کمک تونید می هم گلدیس از,باشمادیگه کارهاش این-
 !بیسته
 !نزدم وحرفی کشیدم پوفی که کرد نگاه من روگزیدوبه لبش مبینا
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 .رفتیم داخل به نظرباهم مورد امالک به بارسیدن
 

 حرف بعدازاتمام,بودیم شنونده ومافقط داد روانجام الزم های وبهزادصحبت بارایان شیخی آقای امالک صاحب
 خیره ومبینابهم من,کرد پرداخت جا ویک نقد روکامال پولش وبهزادتمام خورد رایان نام به سند هاشون
 !بود شده راحت خیالمون,شدیم
 :کرد نگاهم رایان که شدیم خارج ازامالک خوردنش نام سندوبه کارهای اتمام از پس

 کن انتخاب هم دیوارهابخوره روی خوای می که رنگی,کن روانتخاب کاغذدیواری بریم بیااالن نداری اگرکاری-
 !بدن انجامش تافردابگم

 :نشست لبم روی لبخندگرمی
 !کنی می همکاری که ازت ممنونم-

 :انداخت پایین رو سرش
 فقیرکمک مردم به خواست می دلش توبودوهمیشه مثل اونم,بود خاطرمادرم به کردم قبول که بیشتراین نصف-

 !شم می روحش شادی باعث کارم بااین که خوشحالم,کنه
 :کشیدم آهی

 .صبربده خدابهت امیدوارم متاسفم-
 :داد روتکون سرش

 .مرسی-
 :دادم ادامه

 !انتخاب برای بریم تونیم می ندارن مشکلی اگربهزادومبیناهم ندارم کاری من-
 انگاردوست که رفتیم ای مغازه سمت وبه سوارشدیم همه ندارن مشکلی گفتن واونا کردیم ازمبیناوبهزادسوال وقتی

 !کاغذدیواری انتخاب برای بهزادبود
 وخودشون بودن ماگذاشته عهده به روکامال انتخاب بهزادورایان,کردیم می نگاه ها ژورنال به ومبینابادقت من

 .بودن مغازه صاحب باسهیل صحبت مشغول
 !کن رونگاه این لیانا-

 بزرگ های گل,بشه تادیده تربود پررنگ اصلی ازرنگ کمی که باخطوطی بود رنگ کاغذکرم ی زمینه,نازبود خیلی
 یه که بود مشخص اما بود کننده خیره وخیلی مالیم صورتی رنگ به بود شده کاغذکشیده جای جای که وکوچیکی

 !وگرون خارجیه مسلما چیزمحشری همچین
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 :مبیناگفتم وروبه کشیدم پوفی
 !باشه بایدگرون این اما,قشنگه خیلی-

 :رفت بهم ای غره مبیناچشم
 ارزون کدومش هیچ وقرارنیست خارجه مارک مغازه این کارهای تموم جادرضمن این ماروآوردن خودشون بابااونا-

 !بگو روبهشون انتخابمون توفقط پس باشه
 :گفتم وروبهشون دادم تکون سری

 !چطوره؟ این-
 :زد بهزادلبخندقشنگی,زدن زل داد می رونشون ژورنال مبیناکه به هردوبادقت

 !هاتون سلیقه این به احسنت-
 :کردم حس مبیناروکنارگوشم زمزمه اکتفاکردکه"خوایم رومی همین خوبه" گفتن تنهابه هم رایان

 !هاازش وقت گاهی شم متنفرمی,غروره خدای-
 غروراما همه این به کنه تظاهرمی رایان بودم دیده شمال روتوی واقعی رایان من ولی رفت بهزاد سمت به سپس
 !بشم دچارتردید بهش هانسبت حرف بااین که خوام نمی من,داره مهربونی قلب اینه مهم

 :انداخت ساعتش صفحه به نگاهی رایان,شدیم خارج ازمغازه الزم های ازصحبت وپس ازجابلندشدم
 !بیرون بریم شام-

 :گفت باخنده بهزاد که رفت ماشین سمت وبه
 رودرکنارماتوی شام مایلید پرسم می ازتون من,ببخشیدخانما بگیره تصمیم خودش هرچیزی برای داره عادت کال-

 !کنید؟ شهرمیل رستوران بهترین
 :ومبیناگفت زیرخنده هردوزدیم

 !وجنتلمن متشخص مرد یه گن می این به-
 :مبیناگفتم روبه ومن رفت ماشین سمت به ووارفته شل چون کرد ضعف بیچاره فکرکنم که رفت بهزاد به وچشمکی

 !تو کنی می ش دیوونه آخرش-
 ومجللی بزرگ رستوران به بارسیدن,کرد حرکت موردنظرش محل سمت به درسکوت وبهزاد شدیم سوارماشین

 :بهزادگفت روبه حوصله بی رایان,ونشستیم شدیم هرچهارنفرداخل
 !بده سفارش منم برای خوردی خودت هرچی-

 :ماگفت وبعدروبه داد تکون بهزادسری
 !کنید انتخاب-
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 روبه,داد سفارش سلطانی چلوکباب ورایان خودش برای وبهزادهم دادیم سفارش پلوبامرغ زرشک ومبینا من
 :ماپرسید

 !خورید؟ می دسرچی برای-
 :تندگفتم من
 !ساالدشیرازی-

 رو دستش بهزاد,رفت کوتاهی باتعظیم وگارسون داد روسفارش همین چهارنفرمون برای بودن راضی ازانتخابم چون
 :گذاشت رایان بازوی روی

 !رفیق؟ ای قدرکالفه این ازچی-
 :گفت بودسریع سوال منتظراین انگارکه رایان

 !باشم داشته دلهره مدام تونم نمی,روبکشم انتظارچیزی ندارم دوست من دونی می که خودت-
 :داد وادامه کرد اخمی سپس

 دیگه کیش؟من توی نمایشگاه این یانشدن برگزارشدن درمورد خبربدن بهمون قراربوده که چندروزه دقیقا االن-
 !بمونم منتظرشون مدام ندارم حوصله

 :هاش توچشم زد زل آرومی بهزادبالحن
 خاص های سختی که دونی ومی واردی حرفه این به کامال خودت توکه,درمیاری بازی عجول یکم توداری رفیق-

 یه پیداکردن حتی ان خارجی اونا هاست؟تازه راحتی همین به کنی فکرمی برگزارکردن نمایشگاه یه,روداره خودش
 سرمون که هم فعال صبرکن خب,کارها بقیه حال به وای گیره چقدروقت ببین فارسی زبان به تسلط برای مترجم
 اطالع بهمون نمایشگاه برای که تاموقعی بپردازیم کلکسیونمون حاضرکردن به آسایش درکمال تونیم می خلوته
 !بدن

 :زد بودلبخندمحوی شده راحت خیالش هاکامال حرف بااین که رایان
 بایدخیلی ریخته بهم روکمی زندگیم که توسرمه افکاری یه,جدیداً شدم حوصله بی زیادی من شاید باتوئه حق-

 !مهم خیلی...بگیرم مهمی زودتصمیم
 !چی؟ یعنی,گرفت رعشه وتنم من های زدتوچشم زل سپس

 بودن؟ ریخته روبهم رایان زندگی که بودن چی افکارش این
 !زد؟ زل من به حرفش شدن چرابعدازتموم اصال

 :گفتم دلم وتوی شدم خیره بود روآورده دسرمون که گارسون به دلم بودتوی سرازیرشده یهویی که بانگرانی
 ...!خدابخیرکنه-
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*** 
 که بگم باجراٌت تونستم شدومی مرکزآماده زود خیلی ولطیفه ومبینا وگلدیس من ی وقفه وبی مداوم های باتالش

 !بود شده عالی
 استفاده ازش نیازبود اگر تا اُتو اُتوومیز هم جاهاش از ودربرخی بودیم چیده پیشرفته های خیاطی روچرخ سالن تموم

 یه کارمندان وآمد رفت راحتی ی واسه بودیم،چیتراخانم کرده تهیه روهم بایدباشه که هم ای دیگه کنن،لوازم
 .بود راحت خیالم کامال دیگه بودومن گرفته سرویس

 برحضورشون آمریکامبنی ازسمت ای دعوتنامه وازقرارمعلوم بودن شرکت درگیرکارهای سخت بهزادورایان
 !کرد می خوشحال روهم من رایان وخوشحالی گنجیدن نمی خودشون پوست وهردوتوی بود اومده درنمایشگاه

 مدل بتونن که این وهم کنیم تبلیغ هم زمان این تاتوی بشه افتتاح مرکز اندازی بعدازراه ماه یک قراربودفروشگاه
 .کنن روآماده لباس های

 تقریبا تایی ده کلکسیون ویک کاربودن به مشغول وقفه بی بود کرده مشخص مرکز برای بهزاد که دوطراحی
 .بود اتمام به نزدیک

 کارمندها از کسی واگر باشن حضورداشته تا بودیم پیداکرده چیتراخانم لطف به هم ای حرفه کامال خیاط دوتا
 العاده فوق چون شد نمی دوخته وسادگی راحتی به ها لباس این که تراین ومهم یادبدن بهش بلدنبود خیاطی
 !کاربلدداشت دوآدم به نیاز که بود کاری ظریف وپراز پیچیده

 رو پول فقیروبی ی بچه چندین روز اون وازفردای گرفت عهده به رو کردن تبلیغ مرکزگلدیس حاضرشدن از پس
 این شهرتا مهم قرمزهای چراغ توی وگذاشتشون داد بهشون بود کرده چاپ مرکز تبلیغ برای که هایی وبرگه آورد
 میدان ترین ومعروف بزرگترین وتوی کرد درست رو بزرگی بنرتبلیغاتی وبهزادهم بدن ها ماشین به رو ها برگه

 !شهرزد
 .بودم راضی خیلی باشم مفید بودم تونسته که کرد،ازاین می خوشحال نهایت بی رو من کارها این تموم

 مژده اومد،وقتی ومبینا بامن هم گلدیس بار این که تفاوت بااین رفتیم فقیرنشین محله همون به باز روز اون فردای
 تاچنددقیقه فقط گفتم روبهشون بود درنظرگرفته براشون رایان که اونجاوحقوقی توی وکارشون مرکز اندازی راه

 ها اشک این که دونستم می ومن زیرگریه زدن خوشحالی ازشدت وبعدش بودن زده زل بهمون وناباور هنگ همه
 !ریزن می وبدبختی فالکت ازاین شدنشون راحت از که شوقیه تنهاازروی

 اون وگلدیس لطیفه,مادربزرگ,چیتراخانم ی اضافه به شرکت اعضای ی همه,رسید مرکز اندازی راه روز باالخره
 همه ازجانب که هایی وباکمک بوده من ی ایده جا این که داد می وتوضیح بود سخنرانی مبینامشغول,جابودن
 .دیگه حرف مورد وچندین بربیایم اندازیش وراه ساخت ازپس خوبی به تونستیم رسیده
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 خدام به انگارواقعا داشتم خوبی خیلی حس یه,دورم بودم کرده روحلقه هام ودست بودم ایستاده درکناررایان من اما
 .زد می موج قلبم درون عمیقی وآرامش بودم ترشده نزدیک

 قیچی وبعدازاون کرد صحبت کمی هم وچیتراخانم زدن دست افتخارش به همه مبینا نسبتاطوالنی ازسخنرانی پس
 همه,بگیره تافیلم کردم اشاره گلدیس وبه زدم لبخندعمیقی ومن کنه افتتاح تا دادن رایان دست به رو خورده پاپیون
 نبرد رو قیچی ایستاداما درورودی دوطرف به چسبیده روبان روبروی رایان,بودیم شده جمع مرکز ورودی جلوی

 !من سمت گرفت مکث جلووباکمی
 !کن افتتاحش خودتم رودادی ش ایده خودت-

 :زد بهم چشمکی چیتراخانم پیچیدکه تنم درون نشدنی وصف ذوقی
 !دیگه ببُر,باپسرعزیزمه حق-

 ذهنم توی سوال یه بازم ولی خوشحاله ورایان من ازنزدیکی چیتراخانم چقدر که کردم حس روبان بابریدن ومن
 !چرا؟...کرد وسردرگمم بست نقش
 نگاهم,داخل رفتم من وبعدش شد وارد نفرم تاآخرین ایستادم ومن رفتن داخل مرکز دیدن برای همه ازافتتاح پس

 سمتش به بااسترس کردومن صدام رایان که ترشد پررنگ لبخندم,مبیناافتاد انتخابی خوشگل های کاغذدیواری به
 :رفتم

 بله؟-
 :دوخت هام چشم مستقیماتوی رو نگاهش

 کنن؟ روشروع کارشون گی می ازکی-
 :کردم روخیس هام لب
 !ماه آبان اول ازروز-

 :نشست صورتش روی محوی اخم
 !روزدیگه؟ سه یعنی-

 :دادم روتکون سرم
 !بله-
 !حسابشون به روواریزکنه پول روزپنجم وهرماه کنه روثبت کاریشون حساب بگوشرکت مدیرمالی به فقط,خوبه-

 :کردم قبول باخوشحالی
 .ممنونم,چشم-

 :نشست لباش روی کوتاه خیلی لبخندمحوی
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 .کنم می خواهش-
 :دگفتوبهزا اومدن سمتم ومبینابه بهزاد,نداشتیم اونجاکاری دیگه مرکز وافتتاح ازبازدید پس

 !روشنیدی؟ خبرجدید-
 :روباالانداختم ابروهام

 !خبری؟ چه-
 :زد مبیناپوزخندی

 !رودستگیرکردن وصبا سایه-
 :گفتم باحیرت

 ؟!چرا آخه-
 :روگازگرفت لبش بهزاد

 !کرده ودستگیرشون رسیده پلیس نامشروع رابطه موقع-
 ...!من خدای

 :کرد مبینااخم که کردم ناباورنگاهشون
 .یادگرفتن روخوب کردن آبروریزی هافقط لعنتی-

 :بهزاد
 !واهلل افتاد می شرکت آبروی واسه اتفاقی چه نبود معلوم وگرنه کردیم بیرونشون ازشرکت که شد خوب-

 !شد نمی باورم هنوزم ومن تاییدکردیم ومبینا من
*** 
 توی خللی هیچ که بود کرده تنظیم چیزروجوری همه رایان,خواستم می من که رفت می پیش جوری چیزاون همه
 به کردن شروع زیرنظرش بعد,یادگرفتن استادشون روزپیش پنج وتا کردیم هارواستخدام خانم,نیاد پیش کاری هیچ
 !نقص بی وکارشون بودن باهوش که والحق شرکت طراحان کلکسیون زدن طرح
 شدن خوشحال نهایت بی,باشن تاراحت گرفت وکفش وشلوارومقنعه مانتو اول روز همون همشون برای رایان

 .شد ایجادمی خاصی نظم که شدن می هم ومثل کردن می کاراوناروتن موقع وهمشون
 سالن جاروزدن مثل هایی وتمیزکاری ازکارمندها کنه پذیرایی که آوردیم چیتراخانم لطف به هم آبدارچی خانم یک

 های زیرمجموعه از یکی جزو مرکز این باشه هرچی,باشه عالی وهمیشه نگیرن تاخاک ها درهاوپنجره کردم وپاک
 !روبزنه اول حرف چیز همه بایدتوی ومسلما بود رایان شرکت
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 صف ها مشتری روداشتیم انتظارش که چیزی وزودترازاون بودیم تبلیغات مشغول ومبیناهمچنان وگلدیس من
 می وتحویلشون گذاشتیم می روتوش لباس که هایی نایلون وقتی خصوصا,خریدن می فقط مرکز جلوی کشیدن

 شدن می ومتوجه بود شرکتمون ومارک عکس ها نایلون روی چون ازخریدشون شدن می مصمم دیدن رومی دادیم
 !وبهزادهست رایان آنِ از مرکز این
 خداروشکر ومدام بود راضی العاده فوق همشون کردن کارمی عالی وخیلی شد تندمی هم کارمندامون دست کم کم
 احساس داشتم خوبی حس خیلی,شدم مانع که ببوسن منو دست خواستن شوق باگریه چندتاشون حتی,کردن می
 برابر پنج درمیاوردن کارمرکز هاتوی خانم که درآمدی این نبود چیزی کم کنم لبخندخداروحس تونم می کردم می

 ویک میومدن شش ساعت صبح نبود هم دائمی جا این تازه دادن می بهشون قالی بافتن برای هرماه بودکه پولی
 بُردشون می سرویس خوردن آب راحتی به بعدازاونم بودن ده وتاساعت گشتن چهاربرمی مجددساعت رفتن ظهرمی

 .نداشتن مشکل اصال که این خالصه, آوردشون ومی
 !کیش به روزرفتن,موعودفرارسید روز سرانجام
 آدم همه این واسه گیربیاره هواپیما بلیط تونست ورشوه وبهزادباهزارپارتی شد می افتتاح دیگه دوروز نمایشگاه

 ازکشور خارج رفتن بازمی وباید بودیم جدید سال نزدیک که این خصوصا,بود شلوغ سرش العاده فوق که هم ورایان
 !امسال کلکسیون برای
 پالتوی تا سه ومادربزرگ لطیفه برای,جنوب قطب بود شده انگارتهران شد روزبیشترسردمی روزبه وهوا بود ماه آبان

 .تربود راحت خیالم جوری واین باشن نداشته مشکلی هیچ ازخونه رفتنشون بیرون تابرای بودم خریده وگرم کلفت
 حرف هاحضورداشتن خانم که هرمجلسی توی وتقریبا بود ترشده معروف هم ازقبل مرکز ی وسیله به رایان شرکت

 !رایان ازشرکت ونقل بود نظیرلباسشون بی طراحی از
*** 

 :ولبخندزدم گذاشتم مبینا ماشین صندوق روتوی چمدونم
 !همراهمی که خوشحالم-

 :کشید شم*و*غــ*درآ بالذت مبینا
 شدی باعث که توبودی این کنم نمی فراموش هرگز عزیزم توپیداکردم مثل خوبی دوست که خوشحالم منم-

 شاهزاده همون کنم حس که بهزادپیدابشه مثل فردی که تراین ومهم کنه رواستخدام من معروفی این به شرکتی
 !منه رویاهای ی

 :ترشد پررنگ لبخندم
 !کنی؟ می پنهون که خبریه,شیطون ای-
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 :خندید که سوارشدیم
 .کنم نمی پنهون روازتو چیزی من بودمت گفته که هم قبال هیچی هنوز بخدا نه-

 بازم ولی بود راحت خیالم باحضورگلدیس البته بود مرکز پیش فکرم تماما تافرودگاه راه طول توی,دادم تکون سری
 !برنیان ازپسش بیادکه پیش مشکلی مبادا داشتم استرس

 !انتظاررفتیم سالن سمت وبه روبرداشتیم چمدونامون وباهم کرد پارک پارکینگ روتوی مبیناماشین
 .پیوستیم بهشون که بودیم نفرات وماآخرین بودن اومده همه بارسیدنمون

 زده سفید تیپ من,بودیم شده ست خبرباهم بی چه...لرزید وتنم خورد گره رنگش آبی نگاه توی ناخودآگاه نگاهم
 !هم ورایان بودم
 بادیدن چون کرد فکرمی موضوع همین به داشت هم انگاررایان که لبم روی نشست ولبخندعمیقی کشیدم آهی
 ...!گرفتم رعشه مجدد زدکه چشمکی من ی خنده

 دومین بعدبرای وکمی هواپیمارفتیم سمت تندتندبه همه,افتاد ای همهمه دخترپسرا بین پرواز ی شماره باخوندن
 .کردیم باهواپیماترک رو بارتهران

*** 
 خودم تابه کشیدم درپی وپی عمیق نفس چندین,بخندم باسرخوشی شد باعث وزید می که وبادمالیمی خنک هوای
 .بشم مسلط

 ویه ردشدم دخترا بین از وتند فردگذاشتم منحصربه ی جزیره این زمین روی به ماهواپی ی پله آخرین روی از رو پام
 .بیان هم تابقیه ایستادم گوشه
 بود مشخص دستش وحرکات گفتارش ازلحن,کرد می بابهزادصحبت بااسترس که دوختم رایان به رو نگاهم

 !بدجورنگرانه
 این واسه خوب ی کلمه اصال,رفتیم وخوب مجلل هتلی به آژانس چندین ی وسیله به سریع همه شدن بعدازجمع

 .بود وعالی پیشرفته فوق امکاناتش چون بود محض انصافی بی واقعا هتل
 این قرارنبود زیاد که جایی ازاون,بودم اتاق یه توی مبینا دختراازجمله از دیگه دسته بایه بارمن این مستقرشدن بعداز

 !بودن نمایشگاه منتظرافتتاح وفقط بریم جایی تفریح برای تونستیم نمی همین برای بمونیم جا
 ازرفتن من اما بازارشدن راهی گروهی خرید برای بعدازاون دخترا,بودیم استراحت مشغول هامون اتاق توی عصر تا

 !زدم سرباز
 چیزی انگاراصال کرد می راحتی احساس خیلی آدم شلوارواقعا تواین,پوشیدم رو ام تابستونه گشاد ونسبتا شلوارراحتی

 !نپوشیدی
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 قشنگ بود بزرگ چون کردم جمع توش هم رو موهام تموم,سفید کاله ویه کردم تنم رنگمم مشکی نخی مانتوی
 !جاگرفت

 به بردخودم سرمی به عمیقی خواب توی مبیناهنوز چون پولم وکیف موبایلم بابرداشتن کفشم پوشیدن از پس
 تاهم رفتن راه به کردم شروع پیاده همینم برای بود کرده شیرموز ـوس*بدجورهـ دلم,اومدم بیرون ازهتل تنهایی

 !روبخرم موردنظرم نوشیدنی بتونم که این وهم شهرروببینم
 بزرگ فضای,شدم وواردش کرد جلب رو نظرم شاپ کافی یه باالخره طوالنی نسبتا راهی کردن طی از پس

 !شلوغ یکم اما بود ودلبازی
 شیرموزم توی گفتم که تفاوت بااین دادم وسفارش نشستم وبعدازاون پیداکنم خوب جای یه تونستم سختی به

 !تر جالب ش مزه هم شد بیشترسردمی هم جوری این بندازن هم بستنی
 بیشتردرخت,دوختم جزیره این موجودتوی های درخت به رو نگاهم راه بین,شدم هتل راهی م آبمیوه خوردن از پس
 می شهر زیبایی به که بودن اکالیپتوس,کنا,کهور مثل هایی درخت هم شون وبقیه داد می تشکیل نخل هارو

 !افزودن
 تاتماسش ومنتظرشدم نشستم کنارش,تلفنه با صحبت ومشغول نشسته که دیدم البی روتوی مبینا هتل به بارسیدن

 :وبعدگفتم بشه تموم
 .سالم-

 :زد ولبخندمحوی کرد نگاهم
 .نباشی خوبی؟خسته گلم سالم-
 شده؟ چیزی,ممنون-

 :شد درهم کمی ش چهره
 !شهر مجلل تاالرهای از یکی توی برگزارکنن دیگه روز آتناوزامیادروسه عروسی قراره گه می,بود مامانم نه-

 :گفتم باکنجکاوی
 خب؟-
 بتونم خواست دلم هرموقع که کنم گردش که نیومدم سفرکاری اومدم من گفتم منم باشی باید توام گه می-

 !کردی معطل رو خودت رفتی الکی کارنیازنداری اون توبه گه می برگردم
 :شد خیره وبهم کشید پوفی

 !جوردرنمیادلیانا اصال باعقل که زنه می هایی حرف,شه می ومنطق مالحظه بی بدجور مامانم ها وقت گاهی-
 :گرفتم رو ودستش زدم لبخندی
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 ببین کن بابهزادصحبت,نیست خوب اصال که نزن حرف مامانت درمورد ام جوری رونخورواین چیزها این غصه-
 !بری؟ تا بخره برگشت بلیط برات کنه می موافقت

 !تونمیای؟-
 .مونن تنهامی دست باره یه دیگه ری می که توام تازه دارن احتیاج من به اونا عزیزم نه-

 :داد سرتکون وباناراحتی مبیناازجابلندشد
 .باشی توهم عروسی این توی خواست می دلم خیلی-

 :ایستادم جلوش
 !برگردن خوان می روز همون ایناهم رایان معلوم؟شایددیدی ازکجا-
 چی؟ نمایشگاه اندازی راه پس-

 :وخندیدم توسرش زدم یواش یدونه
 .بری خوای می روزدیگه سه توهنوز,دیوونه فرداس که اندازی راه-

 :فکرکرد کمی مبینا
 !برگردیم خداکنه جوری این خوبه خیلی باتوئه حق آره آره-

 .خوابیدیم بودیم خسته وچون شدیم اتاقمون راهی کردن صحبت دیگه ازکمی پس
*** 
 جمع سرم روباالی موهام تموم روسری جای به,زردم وشلوارجین کردم روتنم مانتوم بهترین,رسید اندازی روزراه
 .صورتم جلوی روریختم ازموهام ای وطره گذاشتم سرم روی خوشگلی وکاله کردم

 .شدیم خارج مبیناازهتل همراه به بخشیدوبعدازاون رنگ صورتم به که کردم مالیمی آرایش
 رومی انتظارمون هتل البی جلوی باالیی مدل خوشگل ماشین,بودیم نفرات آخرین وماتقریبا بودن زودتررفته بقیه

 .رسیدیم چنددقیقه ودرعرض کرد حرکت برق سرعت به وباسوارشدنمون کشید
 :کشید وپوفی انداخت نمایشگاه داخل رفتن می که هایی آدم به مبینانگاهی که شدیم پیاده

 !ها خانم هم پولدارواکثریت هم همه چقدرشلوغه وای-
 :رودادم وجوابش روبستم درماشین

 واسه اجناس ی همه چون بعدم,بشه شلوغم قراره باشه رایان شرکت ازسمت اجناسش که نمایشگاهی معلومه خب-
 روهمراهی ها ازخانم بعضی بینی می که مردهاهم این,دادن تعلق خودشون روبه اکثریت همینم برای هاس خانم
 می رواجرا سرجالیز مترسک نقش وگرنه کنن حساب رو وپولش بیارن رو خریداشون که اینه برای فقط کنن می

 !کنن
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 :گفت سختی زدوبه مبیناقهقهه
 !بردی سوال روزیر شون مردونه وغرور حیثیت خوب دخترتوکه-

 :شدیم نمایشگاه وارد وباهم روباالانداختم هام شونه
 !است بیان به حاجت چه است عیان که چیزی-

 !فرد بودومنحصربه عالی نمایشگاه
 خریدکردن بدون که بود محال وهرکدومشون هابودن خانم بیشترازافرادحاضردرنمایشگاه نیم گفت شد می تقریبا
 !بشن جاخارج ازاین

 سمتش وبه شد مبینااسیردستی بازوی که زدیم می وقدم کردیم می نگاه اشتیاقشون همه این ومبینابالبخندبه من
 !برگشتیم

 وبی کردم خیس روبازبون هام لب,بود ومحومبیناشده بود ایستاده جلومون یاچهارساله وسه بیست حدودا پسری
 :گفتم بود زده خشکش مبیناکه به توجه

 !بفرماییدآقا؟-
 :کرد زمزمه انداخت می من به نگاهی نیم که ودرحالی اومد خودش به پسره

 !مبینا-
 تمام پسربه بودواون پسرمقابلش های چشم به خیره بودوفقط شده مبینامات,بودم زده زل دوتاییشون به باتعجب

 !بیایم خودمون به نفرمون شدهرسه باعث صدایی که کرد می مبینانگاه بدن
 !خبره؟ جاچه این-

 !بهزادبود صدای
 :گفت من روبه وکالفه مبینادستپاچه

 !خلوت؟ جای یه بریم شه می نیست خوب حالم من-
 :مبیناروگرفت های دست پسره بدم جوابی من که ازاین قبل

 !بزنیم حرف بایدباهم صبرکن کردم پیدات تازه من نه نه-
 :بشن خیره بهمون افرادموجوددرنمایشگاه شد باعث وفریادش کشیدبیرون رومحکم هاش دست مبیناعصبی

 !بروگمشو,ی*ض*و*ع نزن من روبه کثیفت دست-
 بودن هانیومده نگهبان اگر,ریخت چیزبهم همه ازثانیه ودرکسری عقب به داد وهلش رفت پسره سمت بهزادتندبه

 :رسید گوشم به رایان صدای که بودم وایساده وسط اون ومنگ گیج هنوز ومن شد می پا به داغ جنجالی مطمئنن
 !نمایشگاه اتاقک توی هستی؟مبیناروببر منتظرچی لیانا-
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 .بود داده نشون بهم رایان که سمتی به وکشوندمش روگرفتم کرد می ابربهارگریه مثل داشت حاال مبیناکه تندبازوی
 جرعهال که دادم دستش وبه ریختم آبی ولیوان کردم درروقفل منم نشست صندلی یه ومبیناروی شدیم داخل

 !شم*و*غــ*آ توی کرد روپرت وخودش سرکشید
 .نبود مناسبی زمان االن بشه خوب تاحالش بهتربودصبرکنم,کنم کنجکاوی نه بپرسم چیزی نه فعال کردم سعی

 :ماساژدادم روکمی پشتش آروم,لرزید ومی نداشت تمومی ش گریه باشه واردشده شوک انگاربهش
 .پیشتم من,عزیزم باش آروم-

 :نالید هاش هق هق ومیون فشرد شش*و*غــ*آ بیشترتوی رو مبینامن
 !لیانا؟ زجربکشم همه این باید آخه چرامن-

 :کشیدم آهی
 !ریخته؟ حدبهم توروتااین که بود کی شخص شده؟اون چی چراعزیزم؟مگه-

 :کرد وزمزمه دوخت هام چشم روبه گریونش نگاه
 !سعید-

 !گرفت رعشه بدنم
 

 !بود دنیاچقدرکوچیک من خدای
 روحیه شدن مبیناوخراب های بدبختی سال چندین مسبب بودکه کسی بودم دیده پیش چندلحظه که شخصی این
 !بزنه؟ بامبیناحرف بودکه کرده سعی تمام باوقاحت وحاال بود شده اش
 گفتن؟ برای داشت چی یااصال بگه خواست می چی واقعا

 :بودوبعدگفتم ترشده آروم کمی حاال مبیناکه به بودم شده خیره باحیرت
 !اینه؟ داد وماهیارنجاتت تجاوزکنه بهت قصدداشت که سعیدی یعنی-

 !سوخت خیلی براش من ودل زد وبازهق داد روتکون سرش م تاییدگفته معنای مبینابه
 .بترسه داشت حق بیچاره,بشه خیره من وبه ازجابپره شدمبیناباترس باعث خورد می دراتاقک به که هایی تقه صدای

 :پرسیدم وآروم دررفتم سمت به
 کیه؟-
 !بازکن دررو لیانابهزادم-
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 باهاش کرد وشروع گرفت ش*و*غــ*درآ رومحکم لرزون ومبینای جلورفت وقفه دربهزادبدون کردن باز با
 شکسته قلب بخش التیام تونست بهترازبهزادمی کسی وچه نشست هام لب روی لبخندعمیقی,زدن حرف بامالیمت

 !مبیناباشه؟ ی
 شد نمی باورم هنوز ازسعیدنبودومن خبری بودولی ترشده شلوغ ازقبل نمایشگاه,گذاشتم وتنهاشون اومدم بیرون آروم

 !باشم دیده مبیناروازنزدیک های بدبختی مسبب
 :رسوندم روبهش خودم تعلل بدون منم پیشش کردبرم اشاره بهم رایان که جلوتررفتم کمی

 بله؟-
 :بود زده زل بهم درهمش های بااخم

 !بود؟ کی گستاخ پسره این-
 :کردم روجمع هام لب
 !مبینا زندگی توی بزرگ اشتباه یه بگم بهتره ولی بذارم روچی اسمش دونم نمی-

 :گرفت ناراحتی رنگ شدونگاهش نگران کمی رایان
 ...!مبینا یعنی-

 :حرفش میون تندپریدم
 !طوالنیه اش قضیه-
 !بدونم دارم دوست-
 !شایدمبینانخواد-
 !لیانا مونه می خودمون بین-

 نیمکت یه وروی رفتیم نمایشگاه بیرون به باهم,کردم وقبول کنم مقاومت هاش چشم جادوی درمقابل نتونستم
 بایدحال چرا کردم نمی درک ومن شد می عصبی ازپیش بیش واوهرلحظه کردم تعریف چیزروواسش همه,نشستیم

 !باشه؟ مهم مبیناواسش
 :هاش چشم توی کردم رومعطوف نگاهم ماجرا شدن ازتموم پس

 !مبینا ازداستان اینم خب-
 !شدم ناراحت خیلی-
 !چرا؟-

 :گفتم روگزیدکه لبش
 !کن جبران توام بودم روراست باهات من-
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 :شد خیره وبهم نشست هاش لب روی لبخندمحوی حرفم بااین
 !کنه فاش خودبهزادبخواد که تازمانی بمونه خودمون بین فعال بده قول فقط باشه-

 :گفتم کالفه
 !زودتربگو حاال باشه-

 :کرد کوتاهی ی خنده
 !باشی نمیادکنجکاو بهت-
 :کردوگفت روجمع اش خنده که کردم روکنترل خودم سختی به
 !کنه خواستگاری تاازش فرصته منتظریه فقط کنه ازدواج باهاش خوادکه می داره مبیناعالقه بهزادبه-

 :پرسید چون فهمید هم انگاررایان شنوم رومی جمالت این روزی یه دونستم می,نکردم تعجب
 !نکردی؟ تعجب-

 :خندیدم
 !شدم بینشون عالقه متوجه چون نه-

 :گفت باتعجب رایان
 !داره؟ دوست بهزادرو مبیناهم بینشون؟مگه عالقه-

 :زدم بهش چشمکی
 !شاید-

 !گرفت خاصی رنگ نگاهش
 آواربشه آن یه بلندکه ساختمون یه ومثل کرد روویران قلبم نگاه اون لحظه اون توی اما کردم می اشتباه شایدهم

 !ریخت هری دلم
 :شد سدراهم که بلندشدم سختی به ازجام

 داره؟ عالقه کی به کی فهمی می قدرراحت تواین-
 :بود اش مردونه ی سینه به نگاهم فقط کنم نگاه هاش توچشم تونستم نمی

 !فهمی باالمی روببری ت توجه توام,نیست سخت-
 !گذره می چی تودلش بفهمم تونم نمی که قدرسرسخته این من چراطرف پس-

 :دوختم هاش چشم روبه نگاهم باترس,لرزید تنم
 !داری؟ رودوست کسی مگه-
 !دارم دوستش ام خیلی آره-
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 :داد ادامه,گلوم زدبه چنگ عمیق بغضی
 !یانه عاشقمه بخونی تاازنگاهش دادم نشونش شایدبهت-

 :کردم زمزمه,افتاد لرزه به هام دست
 !بده نشونم خب-

 :گفت رفت می نمایشگاه سمت به که ودرحالی گرفت فاصله ازم
 !بهت گم می رسید که زمانش زوده هنوز نه-

 بودم من دنیا این بودتوی بدبخت که واونی ریخت هام گونه روی ازدیگری پس یکی هام اشک,افتادم نیمکت روی
 !مبینا نه

 !نیست دردکمی بودن نافرجام عشق یه قربانی
 ام خسته وروح تن به لحظات اون توی بودکه دریاتنهاچیزی امواج صدای,افتادم راه بودبه گلوم توی که بابغضی
 !داد می آرامش
 ولی رومهارکنم آسام سیل های اشک تابتونم گزیدم بغض روازشدت هام ولب فروکردم هام جیب روتوی هام دست

 !بودانگار فایده بی
 آبیش های چشم به دیگه نگاهم امشب خواستم بهتربودنمی جوری این,هتل به وبرگشتم گرفتم آژانس راه بین

 !نگم براش ازاحساسم که کردم می روکنترل بایدخودم چطوری دونم نمی وگرنه بیفته
 روبذارم شایدبهتربوداسمش,بود ای وپرحادثه روزعجیب امروزچه فکرکردم باخودم درازکشیدم تختم روی وقتی

 !...لیانا احساسات روزمرگ
*** 

 کردم می دوری ازدیدنش خودم هم چون دیدم نمی رواصال بهزادورایان باقیمونده روزهای توی,برگشتیم ازکیش
 دیدنم به چراباید بیادواصال من دیدن به بخواد که آورد نمی اضافی بودووقت نمایشگاهش سرگرم اون که این وهم

 میومد؟
 !من کردنه می عشقش دیدن روصرف بایدبیشتروقتش اون
 نگاهم خواست نمی دلم چون خوابم فکرکنن بذارهمه,بودم روبسته هام وچشم بودم هواپیمادرکنارمبینانشسته توی

 !بیفته رایان های توچشم
 ...!رایان
 !کرد می لذت روغرق وجودم تموم اسمشم حتی من خدای
 :شنیدم مبیناروکنارگوشم ی زمزمه صدای
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 !روبازکنی؟ هات چشم خوای ردشدنمی رایان-
 !بودمبینابودوبس من مرحم که تنهاکسی

 !ازدرون کنم روتخلیه وخودم بشم سبک تاکمی اورودارم الاقل که کردم خداروشکرمی
 :کرد نگاهم بابغض که زدم زل وبهش روبازکردم هام چشم

 !بودی گرفته فاصله عشق ازاین اول ازهمون کاش ای-
 :زدم جونی لبخندبی

 !دش تجربه-
 .اس فایده وبی کنه دوانمی ازمن دردی دادن دلداری فهمیددیگه انگارمبیناهم,نشد زده حرفی مسیردیگه تاپایان

 درطول شاید که نحوی به گرفتم فاصله شدت به وازرایان مرکزکردم روسرگرم خودم من بازهم تهران به بارسیدن
 .کاربودوبس درمورد کامال هم واون شد نمی ردوبدل بینمون چندکلمه از روزبیش

 که این بودوتنهاواسه معنی بی چیزبرام همه شب اون,کردم شرکت ومن گذشت آتناوزامیارهم عروسی جشن
 .دادم می روترجیح تنهایی وگرنه بودم کرده وآتناشرکت نشه مبیناناراحت

 !یانه داره دوستش بگم تابهش بیاره روپیشم اش بخوادمعشوقه رایان که منتظربودم هرلحظه
 بیادقراربوده یادش که بیفته بهم چشمش رایان حتی خواست نمی ودلم داشتم وحشت گذشت می که انگارازهرثانیه

 یه بود شده وآرزوم گذروندم رومی عمرم روزهای بدترین داشتم,بگم ازعشقش تابراش پیشم روبیاره اش معشوقه
 :جمله
 "...!بودم نشده هرگزعاشق کاش ای"

*** 
 همه پارسال مثل بازهم,کردم کارمی وشرکتش رایان برای بودکه سال یک دقیقا آخرسال روزهای بارسیدن
 خوشحال بودورایان شده وسالیناطراحی بوراب توسط که بودن امسال اندازی ازکشوروراه خارج به مسافرت درتدارک

 !خاورمیانه توی صداکنه بمب مثل کلکسیونش قراره بودکه انگارمطمئن دیگه ترازهرموقع
 .بود بارفرانسه مقصداین
 .بود امسال مجزای کلکسیون اندازی راه برای مکان بهترین شهرش بزرگترین

 بارحضورمبیناباعث این که تفاوت بااین کردم روترک کشور ومادربزرگ لطیفه های قراری بی درمیون بازهم
 .وتنهانبودنم شد می دلگرمیم
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 چون منم شد می درافکارش وغرق رفت فرومی خودش توی بیشترمواقع باسعیدداشت که دیداری مبینابعدازاون
 وانگارهیچ بودیم گرفته فاصله کمی وهردوازهم بدم اورودلداری تونستم نمی نبود سامان روبه اصال حالم خودم
 !رونداشتیم مقابلمون طرف حوصله کدوم

 خودشون پوست توی پارسال دخترامثل,شهرمستقرشدیم هتل بهترین توی وشهرموردنظررایان فرانسه به بارسیدن
 .کنه اذیتشون باکارهاش نبودکه هم ای سایه دیگه امسال که تراین ومهم گنجیدن نمی
 فرق فقط,شد می اندازی راه ی چیزآماده وهمه دادیم می روانجام کارها شرکت دیگراعضای همراه به تفاوت بی

 که بودم شده طرفه یک عشق درگیریه وامسال نبودم عاشق پارسال من بودکه این قبل بودباسال کرده که بزرگی
 !بود وتلخ زهردردناک از بیش

 واطرافم کردم فردرشت بابلیس روبا موهام,کردم تنم بودم بامبیناخریده که مجللی لباس,اندازی راه شبِ بارسیدن
 کردم پام سانتیمم ده سفیدپاشنه های کفش,نباشم ساده هم تاخیلی گذاشتم موهام روی هم کوچولویی تاج,ریختم

 !دادم روحم بی ی چهره به هم مالیم وعطری وآرایش
 :گفتم حال وبی مبیناایستادم روبروی

 .بریم حاضرم من-
 :زد وپوزخندی انداخت سرتاپام به نگاهی نداشت ازمن کمی روزهادست این هم خودش مبیناکه

 !سیندرال نامادری روی بذاره بهتردست همون تورونداره مثل ای خفته زیبای داشتن لیاقت رایان-
 :زدم نیشخندی

 !تره خوشگل ازمنم دیدی سیندرالباشه؟شاید نامادری ازکجامعلوم-
 کننده مجذوب نگاهت معصومیت درکنارزیباییت چون روندیدم نظیرش تااالن که جوری یه توخاصه زیبایی,عمرا-

 !اس
 !یانخواسته هاروندیده ازاین کدوم هیچ رایان که اینه مهم-
 !نداره لیاقت چون که گفتم-
 نهایت وبی مجلل های هابالباس بودومانکن شده شروع مراسم,اومدیم اندازی راه محل مبینابه همراه به

 به بودوآرین ام تشنه که افتادم قبل یادسال به اومدومن سمتم وبه برداشت مبینادوتاجام,کردن می زیباخودنمایی
 که کردم رایان ی آواره جوری رواین وخودم نکردم روقبول پیشنهادآرین که بودم چقدراحمق واقعاکه,رسید دادم
 !تنهابمونم ومن کنه روانتخاب خودش ی معشوقه یااحساسی مشکلی هیچ بدون حاال

 !بود خودم میومدازجهل سرم به هرچی که الحق
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 منم که بودن کرده ازدواج باعشق همه زمین کره روی آدم همه این مگه,بشم آرین عاشق بعدازازدواج تونستم می
 !بشم؟ عاشق ازازدواج قبل حتما بخوام

 :بودگفتم گرصحنه نظاره درسکوت مبیناکه شدوروبه منقلب حالم ازتلخیش,سرکشیدم روتاته وجام زدم پوزخندی
 !جام؟ بودتوی چی این-

 :خندید مبیناتلخ
 !مشروب-

 :کردم نگاهش بابهت
 !نیستم ها کاری جورکثافت این اهل من دونستی می کارروکردی؟توکه این چی واسه-

 :زد ام شونه روی رو بوددستش قرمزشده الکل تندی ازشدت هاش چشم که درحالی
 !باشی هوشیاری وتوی دنیا این تاتوی بهتره خیلی باشی خبری بی توی هم چندساعت یه,رفیق خیال بی-

 نداشت ازمن کمی دست که مبیناهم,دیدم روتارمی وصحنه کرد می پیدا کرختی حالت بدنم کم کم,کشیدم پوفی
 می ودلم گرفتم می آتیش ازدرون داشتم من بودولی بودونشسته رسونده نزدیکی درهمون صندلی روبه خودش
 راه که مکانی اون,رفتم باغ پشت سمت وبه افتادم راه همینم برای استخرپرازیخ روتویه خودم کنم پرت خواست
 ویال این توی,بود افرادترکیه ازپولدارترین یکی به متعلق بودکه وخاص بزرگ ویالی یه بود برگزارشده توش اندازی

 !خوردن آب راحتی به اونم شد چیزپیدامی همه
 به رورسوندم خودم کندن باهزارجون,کردم می استخرتالش اون به رسیدن بایدبرای اما خوردم تلوتلومی

 عادت تنم کم کم ولی شدم زده شوک وازسردبودنش آب توی کردم روپرت خودم درنگ ای لحظه استخروبدون
 !شدم شناکردن کردومشغول

 نهایت بی واستخرهم واردنبودم شناکردن توی زیادهم چون,بکشم بیرون روازآب خودم تونستم بدبودونمی حالم
 !بود بزرگ
 شده انگارقفل صدام ولی فریادبکشم خواست می دلم,بود فرورفته کامل درسکوت بودوباغ افتاده شماره به هام نفس

 !نمیومد وبیرون ام حنجره بودتوی
 آب نفرپریدتوی یک آن یه که نداشتم جونم نجات برای ای انگیزه وهیچ کشیدم رومی آخرم های نفس داشتم

 !بودم شش*و*غــ*آ بعدتوی ودقایقی
 !بودم شش*و*غــ*آ توی ایستادومنم آب وروی باال کشیدم

 !وبازدم دم...پمپاژاکسیژن به کرد شروع هام ریه
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 وفقط بودم رومدیونش زندگیم که کسی ناجیم های چشم شدتوی قفل ونگاهم بازکردم سختی روبه هام چشم
 :کنم زمزمه تونستم

 ...!رایان-
 !باخودت؟ کردی کارمی چی داشتی بره قربونت دلم؟رایان جونِ-

 !بودم؟ خواب
 !بودم؟ یامرده

 !رفت؟ می ام صدقه قربون داشت بودکه رایان صدای این
 !ششم؟*و*غــ*توآ االن که کردم باورمی باید واقعا یعنی

 !بیدارنشم وقت هیچ خواست می دلم بودم هم اگرخواب حتی,بود خوبی حس چه
 !لیانا-

 !لرزید تنم,کرد صدام
 :وبگم بدم روتکون هام لب تونستم سختی به
 !سردمه خیلی رایان,سردمه-

 دوتادست وروی کرد بغلم,کشیدبیرون روهم ومن سمتم روگرفت دستش رووبعدازاون خودش کشوندبیرون تندازآب
 :کرد بلندم هاش

 !داخل برمت می االن کن تحمل یکمی-
 گفت چیزایی یه خودشون زبان خدمتکاربه روبه رفت می دوم طبقه سمت به که وسرراه واردشد ویال درپشتی از

 !وبزرگ مجلل اتاق یه توی دوم طبقه روبرد ومن رفت سالن وسط دوبلکس های پله سمت وبعدبه
 .بکنم دخالتی دربرابرکارهاش بخوام بودکه نمونده اعتراضم برای نایی حتی,خوابوندم تخت روی

 :اومد سمتم به وبعدازرفتنش گرفت تندازش رایان,آورده ونوشیدنی لباس برام شدم باورودخدمتکارمتوجه
 !سرمابخوری که ازاین قبل کن روعوض هات لباس بلندشو-

 شد انگارکالفه که پرستیدمش می عاشقانه که کسی های توچشم بودم زده زل فقط,بخورم تکون تونستم نمی
 :فشرد روکمی وبازوم

 !لیانا کاربشم به دست خودم شم مجبورمی اگربلندنشی-
 :کرد کوچولویی ی خنده که تندنشستم,شد فعال رادارهام انگار حرف بااین

 !ها دی می نشون العمل عکس تهدیدهام درمقابل خوب چه-
 :رفت سرویس سمت زدوبه لبخندی که رفتم بهش ای غره چشم
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 .کن روعوض لباست توام زنم می وصورتم دست به آبی یه من تا-
 بود آورده خدمتکارواسم که بلوزوشلواری,کردم روخشک خودم باحوله چندثانیه درعرض بارفتنش,دادم تکون سری
 :زد داد رایان که زیرپتو خزیدم,شدم وگرم کردم روتنم

 !بیام؟-
 سُک سُک دیواروبگم به بزنم باید منم البد یانه بیام گه می که بازیه موشک قایم انگاربازی,بود گرفته ام خنده

 !دیدمت
 !بیا-
 برای کردم می حس مغزم ناحیه روتوی سردردفجیعی اما بودم شده گرم حسابی,نشست تخت ی اومدولبه کنارم به

 :کردم نگاهش رمق بی همینم
 !بخوابم خواد می دلم-

 :سمتم روگرفت نوشیدنی لیوان
 !گیریم می تصمیم خوابیدنتم برای بعدش کنه روبهترمی روبخورحالت فعالاین-

 :کردم نگاهش باترس
 چیه؟ این-
 !شیرقهوه-

 :کرد وبعداخم
 !بگیرش حاال...بدم خوردت به چیزخطرناکی قرارنیست من نترس-

 کشیدم هام ریه روبه شد بلندمی ازش که گرماوبخاری بالذت,روگرفتم وتندلیوان کشیدم خجالت کمی حرف بااین
 :گفت دستش رودادم خالی لیوان وقتی,خوردمش وآروم

 !کنی استراحت چندساعتی برای تونی می حاال-
 :گفتم وبانگرانی تنددرازکشیدم حرف بااین ازخداخواسته

 !ری؟ می...تو-
 :قرارترشدم بی کردومن خیره هام چشم مستقیماًبه رو نگاهش

 !بخواب...نباش هیچی نگران پیشتم نه-
 فروبرم زیباوآروم ی خلصه یه توی مدت همه شدبعدازاین باعث ام روگونه اش ه*س*و*ب که روبستم هام چشم

 ...!عمیق پربودازآرامشی که
*** 
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 به پرده الی ازالبه وآفتاب بود دهش انگارصبح,دیدم هتل اتاق توی تختخوابم روتوی وخودم روبازکردم هام چشم
 .کشید می سرک اتاق داخل

 کمی سرم,بود مشخص شون ازچهره هم خواب توی وآثارخستگی بودن فرورفته عمیق خوابی توی هرکدوم دخترها
 نحواحسن به چیز وهمه بود اندازی راه دیشب که جزاین آوردم خاطرنمی به گذشته ازشب چیزی واصال داشت درد

 !خاورمیانه توی بود صداکرده بمب مثل خواستن می ورایان بهزاد که جور همون وکلکسیون بود شده انجام
 ؟...!رایان

 تونستم رومی واین بودم شده ترازگذشته نزدیک رایان انگاربه بودکه دلم توی حسی اما,آوردم یادنمی به چیزی
 !چرا؟ اما کنم حس خوب خیلی
 روگرفتم دهنم تندجلوی ومن کنن اعتراض دخترا شد باعث ام درپی پی های عطسه,ازجابلندشدم ومنگ گیج

 روبه گذشته شب وقایع کردم وسعی روبستم هام چشم ایستادم که گرم آب زیردوش,انداختم حموم روداخل وخودم
 های لباس که تراین ومهم بودم اندازی راه توی وقتی تختم وروی هتل توی اومدم من چطوری که واین یادبیارم
 !مجلسیم لباس نه بود تنم معمولی

 ومشغول اومدم بیرون ازحموم خودم کردن ازخشک پس,کرد وسرحالم برد روازبین تنم رخوت گرم آب
 .شدم,حاضرشدن

 یه به وشدیداً شدم خارج ازاتاق,بیدارنشدن که بودن قدرخسته وخداروشکردخترااون کردم باسشوارخشک رو موهام
 روفشردم هتل ی کافه به مربوط ی ودکمه آسانسورشدم وارد نمهمی برای نیازداشتم گرم ی قهوه فنجون

 !ومنتظرشدم
 وقهوه شکالتی کیک ومن شد نزدیک بهم گارسون که ونشستم پیداکردم ای گوشه یه,بود شلوغ نسبتا کافه

 !نیومد نیومدکه یادم چیزی اما آوردم فشار مغزم به بازهم گارسون ازرفتن پس,دادم سفارش
 کردم وجویی پرس همینم برای ببینم روازنزدیک ایفل برج خواست می دلم,شدم خارج ازهتل ام قهوه ازخوردن پس

 .رفتم ایفل برج سمت به آژانس وسیله به زیادی اطالعات آوردن دست به از وپس
 به کردم وشروع رفتم روم پیش تابلوی سمت به,روپرداختم کرایه ومبلغ شدم پیاده موردنظرم مقصد به بارسیدن
 :خوندنش

 سبز یک فضای در که است فلزی برجی شود، می نامیده La Tour Eiffel فرانسه زبان در که ایفل برج"

 .است شده بنا پاریس در (Seine) سن رود مجاورت در (Champ de Mars) عمومی
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 ساخت در شخص این. است شده گرفته (Gustave Eiffel) ایفل گوستاو اشسازنده نام از ایفل برج نام
 و شهرت بیشتر که بود فرانسوی شهرسازی مهندس یک ایفل، گوستاو. داشت همکاری نیز آمریکا آزادی یمجسمه
 .بودند وی نام حامل که بود هاییبرج طراحی مدیون را اعتبارش

 رستوران چندین دوم و اول طبقات در. کنند دیدن هاآن همه از توانندمی بازدیدکنندگان که دارد طبقه سه برج این
 را اروپا یاتحادیه کل در مشاهده سکوی ترینمرتفع و است شده واقع متری ۲۷۶ ارتفاع در سوم طبقه. دارد وجود

 ینقطه باالترین تا پله ۱۶۵۵) پله ۳00 باید طبقه اولین به همکف طبقه از رفتن باال برای. گذاردمی مردم اختیار در
 "...دارد وجود هم باالبر یک کار این برای البته. بروید باال را( برج
 داشت اماچون وخاص بزرگ برج این درمورد پیداکنم شدشناخت می باعث چون نوشته بوداین جالب خیلی برام
 .برج اطراف زدن قدم به کردم شروع,رونخوندم ش ادامه شد می دیرم

 باشن کرده شطرنجی انگارکه,بود گنگ برام بعدازاون اما یادمیاوردم به شد تموم اندازی راه که اواخرش روتا دیشب
 !ونامفهموم تار

 وزنده مردم هزاربار ازتلخیش باخوردنش ومن آورد دوتاییمون بلندروبرای وپایه خوشگل مبینادوتاجام که میاد یادم
 شد؟ چی بعدازاون اما شدم
 بود؟ برده خوابم یعنی
 !آخه؟ بده خوردم به بدی مبینانوشیدنی شه می مگه
 !اومده بالیی چه وسرمن شده چی دقیقا دیشب بدونم باید چون بپرسم ازخودش باید

 .رورسوندم خودم باآژانس معمول وطبق کردم حرکت هتل سمت ظهربه ونزدیک گشتم اطراف اون دیگه کمی
 !بزنیم حرف باهم راحت تونستیم ومی مبیناتنهابود که وخداروشکر رسوندم اتاقمون روبه تندخودم

 مبینا؟-
 :دوخت هام چشم روبه نگاهش

 جانم؟-
 !افتاد؟ اتفاقی چه...دیشب-

 :زد بهم لبخندی,بکشه عمیقی نفس شد باعث مکثم
 !ـسـتکردی*مـ وتقریبا بدشد زودحالت خیلی چون بود اولت انگاردفعه-

 :گفتم باتعجب
 چی؟ یعنی-
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 کردی نکردومست مقاومت بدنت چون,انگار بودی نکرده مصرف مشروب یاهمون الکل تااالن که این یعنی-
 !داد اومدونجاتت رایان که توش بودی کرده روپرت استخروخودت سمت بودی رفته بعدش

 :گفتم باحیرت
 !چی؟-

 :زد بهم چشمکی
 !دم می قول بهت من رو این,داره دوستت رایان باش مطمئن-
 !خدابودوبس به امیدم وتموم رسم می عشقم به رایانم به که ازاین بودم شده مطمئن انگارکه,پیچید حسی یه دلم ته

*** 
 تعطیالت به پارسال معمول طبق بابرگشتنمون,تهران وبرگشتیم رسید پایان به مسافرت مهلتمون ازاتمام پس

 به وفقط بود وبهزادهمراهم رایان از خداحافظی موقع مبیناهم بار این که باتفاوتی جداشدیم وازهم بودیم عیدخورده
 دریاکه آبی اون توی نشم غرق کردم وسعی اکتفاکردم".باشید داشته خوبی سال امیدوارم مبارک عیدتون" یک

 !بکشه جنون روبه من خواست انگارمی
 :مبیناگفتم روبه برگشت راه توی

 !مشهد بفرستمشون بگیرم بلیط ولطیفه مادربزرگ واسه خوام می-
 :زد مبینالبخندعمیقی

 !بهترازعالی حتی,عالیه-
 باورودم,بودم خسته واقعا چون مبیناجداشدم از خداحافظی بایه مجتمع به وبارسیدن شدم ترازقبل مصمم جمله بااین

 :اومد استقبالم به همیشگیش ومحبت عشق با مادربزرگ آپارتمان به
 !من لیانای بودم شده دلتنگت واقعا-

 :فرورفتم شش*و*غــ*آ توی
 !مادربزرگ جور همین منم-
 هاش کالس از ولطیفه بودم هام لوازم کردن مرتب مشغول منم,نشست وکمی اومدپیشم لطیفه که رفتم اتاقم به

 .کردم می راهنماییش ها وقت وگاهی دادم می گوش باصبوری کردومنم می صحبت هاش ودرس
 روزدیگه سه برای کردم تهیه بلیط ودوتا رسوندم هواپیمایی آژانس به رو خودم وبعدازاون کردم استراحت تاشب
 .رو هردوشون سوپرایزکنم خواست می ودلم
*** 
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 های ازچشم شوق اشک بودم داده هاروبهشون بلیط اون ووقتی بودن رفته بودکه چندروزی ولطیفه مادربزرگ
 .بودم راضی دلم ازته دادومن نشون روبهم خوشحالیش کشیدنم ش*و*غــ*بادرآ شدولطیفه جاری مادربزرگ

 وبرش آیفون سمت به پریدم باترس,بلندشد ممتدآپارتمان زنگ صدای که بودم تنهانشسته اتاقم توی روز اون
 :داشتم

 کیه؟-
 !بازکن لیانا منم-

 :گفتم که بودیم نشسته مبل روی هم بعدجلوی ودقایقی مبیناکلیدروفشردم های زدن نفس نفس از باتعجب
 !داری؟ قدراسترس مبینا؟چرااین شده چی-

 نسبتاطوالنی ازمکثی پس که کردم می نگاهش باتعجب,بود شده زده انگارجن خندید می فقط وقفه بی,خندید
 :گفت

 !شام برای کردرستوران دعوتم...دیشب...بهزاد-
 :زدم زل بهش باتعجب

 خب؟-
 !خواستگاری...بیاد اش باخانواده خواد می گفت-

 :داد مبیناادامه,بذاره پاپیش بهزادقصدکنه زودی این به که رونداشتم انتظارش اصال,جاخوردم
 این به ونسبت بسته دل بهم وقته خیلی که ابرازکرداین عشقش واوبه یانه دارم دوستش پرسیدکه,رسیدنظرپ ازم-

 پرسید ازم کنه می فراهم واسم بخوام که وهرچی کنه می خوشبختم که گفت بهم ومطمئنه مصمم داشتن دوست
 ؟!لیانا شه می باورت...کنی می ازدواج بامن

 
 این رایان کنم کاری بودم نتونسته بودهنوز وپیشش کردم کارمی رایان بودبرای دوسال که منی,شد نمی باورم نه نه

 !شد نمی باورم بایدم...بهزادومبینا رواونوقت عشقش وابرازکنه روبشکنه سکوت ی پیله
 ؟!اس غدومغرورویکدنده رایان که مربوط مبیناچه به زدم لبخندتلخی

 !قلبم ازته رودارم خوشبختیت وآرزوی خوشحالم واقعابرات لیو,ازحد بودبیش غیرمنتظره یعنی سخته یکمی باورش-
 .روندادم جوابش هنوزم من ولی-
 !رو خوشبختی طعم وبچشی روببینی خوشی رنگ بذارتوام کن تندقبول,نکن دست دست-

 :بود گرفته هاش چشم روتوی اولیه هیجان اون جای نگرانی حاال,روگرفت دستم
 !درسته؟ ازنظرتوانتخابم-
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 :ترشد عمیق لبخندم
 !نکن شک-

 :بودم شدن فشرده درحال شش*و*غــ*آ بعدتوی ودقایقی
 !لیانا ازخداوبعدازتودارم رواول بهزادم من,قلبم ازته ممنونم-

*** 
 اولین برای شدومن مبیناانجام خواستگاری مراسم,چیزگذشت همه کردم رومی فکرش که چیزی زودترازاون
 بهزادرایان طورکه کردوهمون دعوت روهم مبینامن مراسمات این تموم توی چون بهزادرودیدم ی بارخانواده
 غرورش همه ازاین دیگه چون کردم می دوری ازش االمکان حتی جلسات این توی,بود آورده خودش روهمراه

 !جا بودهمه جاهمراهم اوهمه نگاه اما بودم شده خسته
 !ابایی هیچ بدون,ترسی هیچ بی,نگرانی هیچ بی

 همه شک تقریبا که خیره های نگاه وبااین روداشت جونش حکم آبروش رایان برای بودچون عجیب برام
 !زد می روبهم معادالتم تموم داشت بود روبرانگیخته

 خونه برن وبعدازاون باشه قرارشدباهم کردن انتخاب روز یک روتوی عقدوعروسی تاریخ,شد انجام خریدهم
 واین وتختش مبل وست لوازم بودوکل کرده تعمیرش کمی بهزادبودکه مجردی خونه همون البته که خودشون

 !تنهادوستم ازخوشحالی بودم خوشحال شدومن مبیناتزئین ی سلیقه با متناسب کلی به بودوخونه چیزهاروتغییرداده
*** 

 حس تونستی می خوبی بهارروبه بوی سردبودولی بودوهواهنوز ماه فروردین دهم,رسید عروسیشون شب سرانجام
 .کنی

 اماازپشت باشن بهزادومبیناحضورداشته عروسی برای بودن نتونسته ومتاسفانه مشهدبودن هنوز ولطیفه مادربزرگ
 .تشکرکرد ازشون ومبیناهم گفتن تبریک بهش تلفن

 قراربودتوش که ای خونه دانگ وشش تمام تاسکه وچهارده شمعدان آینه,مجید اهلل جلدکالم مبینایک ی مهریه
 وهمه کردن مبیناقبول ی خانواده بروبرگرد بی هم همین بودوبرای واقعاعالی,بهزاد مجردی خونه یعنی کنن زندگی
 .رسید پایان به خوبی چیزبه

 !ومنظم جدی ازاندازه بااقتداروبیش مردی,دیدمش خواستگاری بارشب پدرمبینارواولین
 نمی روزیرسوال کردوغروربقیه نمی احترامی هرگزبی بودن وموفق جدیت درعین چون داشت جالبی شخصیت برام
 !بود تحسین قابل هم بودنش توقع کم درکنارش,برد
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 خبری هاش گفتن پرنسس ازاون کردودیگه رفتارمی رسمی صورت به بامن ماهیارکامال مراسمات این توی
 !وتمام مولوی خانم بودم شده نبودفقط

 باهم موازی دوخط این وقت هیچ قراره که وقتی متنفربشه بذارازمن یاحتی کنه بذارفراموشم بهتربود جوری این
 !نکنه تالقی
 کردم می روکنترل بودخودم هرنحوی به زداما می چنگ گلوم به عمیق بغضی,جاشدم جابه آرایشگاه صندلی روی
 !کنم ناراحت زندگیش روز بهترین مبیناروتوی خواست نمی دلم

 شده بودباعث سفید پوستمم چون میومد بهم خیلی تیره زیتونی,دوختم بودم زده رنگ دیروز که موهام روبه نگاهم
 !دوسال این درعرض بودم زده رورنگ بارموهام دومین برای ومن کنه ترجلوه روشن بودرنگ
 خودم به ومن بود شده ست موهام بارنگ سبزم های چشم,بود موهام بستن مشغول تمام بامهارت آرایشگر

 تموم جلوی وتونستم محکمم دختربودنم باتموم خودم برای همه این صبورم همه این که این به,کردم افتخارمی
 !نکنم وقدخم وایسم تااالن مشکالتم
 :لبخندزد بهم آرایشگر که زدم پوزخندی

 !خوشگلی نهایت لیانابی-
 !خوشگلی؟ این فایده چه

 !خوره؟هیچ دردمی چه به واقعا روبازکنه رایان زبون قفل نتونسته که خوشگلی
 !وتمام بشه خاک که جزاین

 !من به داری لطف عزیزم ممنونم-
 !میکاپت سراغ بایدبریم,تمومه کارموهات-
 !خوام نمی زیادغلیظ-
 آرایش یکمی عریضه نبودن خالی برای ولی هستی خوشگل هم جوری همین خودت چون چشم-

 موافقی؟...بدنیست
 !کامال-

 اما بودم کرده لج باکی دونم نمی,بود دکلته که لباسی,کردم روتنم لباسم آرایشگرم کمک به کارمیکاپ ازاتمام پس
 !براش بودم اگرمهم البته رایان یاغیرت بازی بدنبودکمی

 !وموهام هام باچشم ست سبزرنگ ی دکلته
 !سانتی ده پاشنه سفید مجلسی کفش همراه به بودم گرفته خریدِمبیناخودم توی بود خوشگل

 :گفت باشوق آرایشگر که زد می برق ازسفیدی لختم بازوهای,زدم چرخی آینه جلوی
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 !نباشه قدرخالی این تا بکشم خوشگل طرح یه ات سینه قفسه بذارروی-
 همینم واسه بودم موافق آرایشگرهم حرف بااین اما,بود گرفته تولدم برای که همونی بود گردنم توی رایان گردنبند
 انگلیسی به اسمم طرح که ام سینه روقفسه مصنوعی بعدخالکوبی شدودقایقی واومشغول نشستم صندلی تندروی

 !بودم شده کامل وحاال بستم دورپاهام بودم توخریدمبیناگرفته که پابندطالیی,کرد می بودخودنمایی
 :چرخوند ودورسرم بودروگرفت کرده آتیش شاگردش که اسپندی آرایشگر

 !شدی ماه عزیزم ماشااهلل-
 سفید لباس اون توی,شد داده مبیناسوق سمت به آینه از نگاهم عروس آرایش مخصوص دراتاق بازشدن باصدای

 !بودوزیبا هاشده فرشته ومثل معصوم نهایت بی
 ش*و*غــ*آ بعدهردوتوی ودقایقی کردم می نگاه دوستم بهترین به بالذت بودومن زده زل بهم مبینابابهت

 .بودیم همدیگه
 !لیانا نازی خیلی-
 !خانوما خانوم شدی خوشگل توام-
 !آوردن دامادتشریف آقای-

 سرم روروی شال,کردم روتنم ومانتوم روازمبیناجداکردم تندخودم شد آرایشگرخارج شاگرد اززبون که جمله بااین
 :گفت من وروبه شد وارد فیلمبردار همراه بهزادبه که انداختم

 خوبی؟ سالم-
 :زدم روش به لبخندی

 توچی؟ خوبم من,داماد شاه سالم-
 :خندید

 !بااوبرو نداری اگرماشین بیرونه رایان بگم خواستم,عالی-
 !بدشانسی ته یعنی واین نداشتم
 !شد انگارنمی ولی فکرکنم بهش دیگه خواستم ونمی دلخوربودم ازرایان

 :بهزادگفتم ناچاردرجواب به
 !اومدیم مبیناباآژانس همراه چون نیاوردم ماشین نه-

 :گفت من ودرجواب مبینارفت سمت به بهزادبارضایت
 !رومنتظرنذار رایان پس-
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 تاالر بیان بعدازاون آتلیه برن قراربودمبیناوبهزاداول,اومدم بیرون ازآرایشگاه وبااحتیاط کردم روجمع ناچارلوازمم به
 .وماهازودتربریم

 دیکشکردنز اشاره وبهم خورد گره آبیش های چشم توی نگاهم خروجم لحظه درهمون که شدم خارج ازآرایشگاه
 دیگه های شب باتموم امشب کردم می چراحس دونم بودنمی رودربرگرفته وجودم لرزیدواسترس می تنم,برم

 !کنه می وفرق متفاوته
 !لیاناخانم سالم-

 !لیاناخانم...زدم پوزخندی
 !رسمی چه
 !وهمراهتون دوست بهترین یابهتربگم داداشتون ازدواج گم می تبریک...خان رایان سالم-

 !بود؟ تالفی
 !بشنوه خان قرارنبودجزرایان چیزی"لیاناخانمش"درجواب خب آره
 !گم می تبریک توام به همچنین ممنونم-

 :کرد اشاره مشکیش فراری به که دادم تکون سری
 !نداری انگارماشین,بفرمایید-

 بود؟ شده حدجذاب چراتااین امشب من خدای,بود درحرکت نظیرترش بی وصورت نظیرش بی ماشین میون نگاهم
 !بود روکرده من انگارقصدجون

 :کردم جمع روآروم هام لب
 !شم نمی مزاحم نه-

 :هاش توچشم زدم زل,خودش وکشیدسمت روگرفت بازوم
 !چرا؟...کنی هارفتارمی غریبه مثل,لیانا نبودی تلخ-

 این وبه وتندنشستم رفتم درماشینش سمت وبه کردم تظاهری ای خنده سریع که رسید گلوم باالی تا بازهم بغض
 !کردم تمومش زودترخودم رو بشه تموم غرورم باشکستن بود ممکن هرلحظه که معرکه
 :زد زل کردوبهم روروشن وماشین گرفت جا کنارم

 !روندادی سوالم جواب-
 :بدم روقورت تابغضم کشیدم عمیق تندتندنفس

 !نکنی فکری همچین که سوارشدم خب-
 !فکری؟ چه-
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 :دوختم هام دست روبه نگاهم
 !یاتلخ باهات شدم غریبه من کنی می خیال که همین خب-
 .آهان-

 !نزدم حرفی,نزد حرفی دیگه
 ومن گذاشت دستم روروی دستش که روبردارم لوازمم وخواستم شدم پیاده,ازشهربودتقریبا خارج تاالرکه به بارسیدن

 !کنم کنترل رودربرابرش خودم تونم نمی اصال امشب کردم حس
 !باش مطمئن امنه جاشون من توماشین ور اون ور این نکش همراهت بیخودی که نداری نیازش-

 :شدکنارگوشم زدوخم بهم لبخندمالیمی که روکشیدم دستم اعتراض بدون حرف بااین
 شدی؟ کن گوش حرف توباز شده چی-

 :کنم پنهون دیگه رونتونستم لبخندم
 !نداره جواب حساب حرف گفتم هم قبال خب-

 :کرد وزمزمه روباالانداخت ابروهاش
 !خوبه-

 آرزوی داشتم برمی گام درکناررایان که بوداین داده دست بهم غرورعمیقی احساس,واردتاالرشدیم ودرکنارهم باهم
 !بود قلبیم

 :کرد نگاهم رایان,ازمبیناوبهزادنبود خبری هنوز اما شده شروع جشن شدم متوجه باورودمون
 !اونجاست پرو اتاق-
 :شدم خیره ش واشاره سالن انتهای به
 .مرسی-

 :کرد صدام که رفتم اتاق سمت به سپس
 !لیانا-

 :ایستادم
 بله؟-
 !من بیاپیش بعدش-

 .شدم ومشغول رسوندم اتاق روبه وتندخودم کردم رواعالم سرموافقتم دادن وتنهاباتکون پیچید تنم توی ای رعشه
 !پرو اتاق به زده وزل نشسته صندلی روی که ودیدمش شدم خارج ازاتاق کارهام بعدازاتمام

 !روبگیرم هیجانم جلوی کردم وسعی رفتم سمتش به محکم های وباگام کشیدم عمیقی نفس
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 درنوسان لختم ی سینه ی وبازوهاوقفسه هام لب هام چشم بین بلندشدونگاهش ازجاش زده حیرت شدنم بانزدیک
 !بود

 !بود الزم اما کشیدم خجالت کمی
 :کرد زمزمه که ایستادم روبروش

 !کنن می تونگاه به دارن همه االن-
 !جور همین هم رایان نبودم راضی اومده پیش انگارازوضع,روبستم هام چشم
 :روگرفت بازوم

 !بشین-
 :کنم روحفظ خونسردیم کردم سعی که زدبهم وزل نشستیم

 !ببینه؟ کسی نیستی نگران کنی می نگاه من قدربه این-
 :بود صورتش روی محوی اخم

 !نیست مهم برام-
 !ببینن؟ توروکنارمن وممکنه بیان وچیتراخانمم عموت خانواده قراره نیست مهم برات حتی-

 :روباالانداخت ابروهاش
 !لیانا ترسم نمی کس ازهیچ من,نیست مهم اینم نه-

 صحبت مشغول رایان,بود شده شلوغ وسالن شدن واردمی دسته هادسته مهمان,بیرون کردم فوت رومحکم نفسم
 !بود شده خشک گلوم چون بودم میوه خوردن مشغول هم بودومن همکارهاش انگاراز بودکه مردشده بایه

 :خورد گوشم به پرازتحکمش صدای که بلندشم ازجام خواستم رایان عموی ی وخانواده باورودچیتراخانم
 !نخور تکونم,جا همین بشین-

 :سمتم روبرگردوند وروش داد مردروپایان بااون کردنش صحبت که کشیدم وپوفی نشستم سرجام دوباره
 کنی؟ می استفاده زودازغفلتم که بری خوای کجامی-

 :زدم پوزخندی
 !غافلی ازمن ام توخیلی که نه حاال-

 :هام زدتوچشم زل
 !کنه؟ می نداری؟اذیتت دوست-

 :نگاهش توآبی زدم زل
 چی؟-
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 !نیستم غافل وازت هست بهت حواسم که این-
 :سمتم شد خم که روگازگرفتم لبم
 !لیانا-

 :دادم جواب بااحساس
 !جانم؟-

 !احساس کوه یعنی واین دختربودم بودم آدم منم نداشتم تحمل دیگه لعنتی منِ,نبود خودم دست
 !عشق کوه

 !شد می من مال باید غروراون بیخیال
 ازاین بودم معذب بودومن شده انگارمسخ,خورد نمی وتکون هام چشم بودتوی شده دوخته خمارش های چشم

 :رسید گوشم به سرم ازباالی صدایی که موقعیت
 ؟!آشنابشم باهاش تامنم کنی رومعرفی بانو این شه می,پری می باخوشگال پسرعموجون به به-

 بوده فرورفته عمیقی خواب هاتوی کشیدانگارساعت عمیقی نفس,اومد خودش به ورایان خوردم جام توی تکونی
 !بود ومنگ گیج

 :تندگفت رایان که گذاشت اش شونه روی رو ودستش رفت سمتش به گلدیس
 !کیه فهمی می حتما کن نگاهش خوب,گلدیس انگارنشناختی-

 :درازکردم گلدیس سمت روبه ودستم زدم لبخندگرمی
 !لیانا,منم عزیزدلم-

 :روفشرد دستم بابهت
 !کردی فرق خیلی اصال توباخودت کردی چه,دختر وای-

 :خندیدم
 !بینه می خوشگل هات چشم ممنون-

 :زدبهم زل وباز نشست صندلی روی کنارم
 !کنه می روانتخاب چیزبهترینش همه توی اون کنه انتخاب صحبتی هم توروبرای دم می حق پسرعموم به واقعا-

 :زد وچشمکی رایان روکردسمت بعدروش
 !رایان؟ نه مگه-

 :گفت بده جواب داشتم دوست خیلی من که سوالش به دادن جواب کردوبعدبدون نگاهش کمی رایان
 کجاست؟ مادربزرگ-
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 :کرد اشاره سمتی تندبه چون پیداکنه ادامه بحث باره دراین خواد نمی رایان شد انگارمتوجه هم گلدیس
 !جاست اون-

 :ازجابلندشد رایان
 !لیانابمون توپیش بزنم حرف باهاش رم می دارم کارش-

 :خندید گلدیس بارفتنش
 س وتولفافه باکنایه زدنشم حرف حتی یابفهمم بخونم روازنگاهش چیزی نتونستم وقت هیچ که من,مرموزه خیلی-

 !قدرخودداره این چرا دونم نمی
 :زدم لبخندی

 !جوریه این شایدشخصیتش خب-
 :کرد نگاهم کردوناراحت اخم گلدیس

 االن که کرده اینی به روتبدیل اون کَسش بهترین مرگ که دونم می,نبود جوری عمواین زن ازمرگ تاقبل اون نه-
 !بود شده تندخووبداخالق که ازبس بزنی حرف باهاش اصال شد نمی قبل چندسال بهترشده خیلی االن تازه,هست
 که مبیناکسی برای,گرفتم قلب تپش کردومن دامادرواعالم عروس ورود بلندگو ازپشت کسی که کشیدم آهی

 چشه رومی خوشبختی رنگ هم کمی باالخره که بودم خوشحال خیلی دوسال این بودتوی ودوستم همراه بهترین
 !درکارنیست بارشکستی واین

 دستش بهزادتوی ی مردونه بازوی,کشیدم وسوت زدم دست براش وجودم وباتموم بلندشدم ازگلدیس تَبعیت ازجابه
 می وگل نقل سرشون روی وچندنفرهم بودن درحرکت جایگاهشون سمت قرمزبه فرش ازروی بودوباهم

 !بود رودربرگرفته سالن تموم وکِل جیغ صدای,ریختن
 تمرین آهنگ انگاربااین ازقبل,بود شون دونفره رقص مخصوص شدکه گذاشته خاصی آهنگ,جایگاه به بارسیدنشون

 .اجراکردن قشنگ خیلی وحاال بودن کرده
 روبه خودم بودومنم رفته ازآشناهاش یکی پیش گلدیس,کردن تشویقشون زیادشدوهمه نورسالن رقص بعدازاین

 :نشستم وکنارش کردم وازنبودبهزاداستفاده مبینارسوندم
 !گم می تبریک بهت بازم عزیزم-

 :لبخندزد بااسترس
 نه؟ که شدم خوشگل گم می,خواهری ازت ممنونم-

 :دادم اطمینان بهش هام چشم بابستن
 !ودرخورتحسین عالی-



 

 

510 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 :دادم وبعدادامه
 محضر؟ رفتید-

 :ترشد عمیق لبخندش
 !واومدیم روخوندن خطبه ساعته نیم,وخودمون بودن فقط پدرمادرهامون آره-
 .عالیه-

 :کرد نگاهم کمی
 لیانا؟-
 جانم؟-
 !نیستی؟ ناراحت توکه-
 ازچی؟-
 !من ازدواج از-
 رومی این خودتم مهمی من واسه دوستم؟توخیلی بهترین عروسی توی باشم بایدناراحت چی برای دیوونه نه-

 !دونی
 :روگرفت دستم

 .کشیدی زحمت برام توخیلی ممنونم-
 :سیدم*ـو*بــ روآروم ش گونه

 !کنی می بعداجبران حاال توام کنم می خواهش-
 :گفت که خندیدیم

 !حتما-
 :زد بهم لبخندی که بهزادازجابلندشدم بااومدن

 !گرام؟ خواهرزن خبرا چه-
 :روگردکردم هام چشم خوب چندان نه لقب ازاین باتعجب

 اومد؟ازکجادر دیگه این-
 :وبهزادگفت بهزادومبیناخندیدن

 !من خواهرزنِ شی می پس خواهرکه گه می بهت خانمم خب-
 :گفتم وباحرص کوبیدم بازوش به مشتی

 !بیشتر کمترونه چیزی تونه برای لیاناهستم همون من,نکرده نخیرالزم-
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 :وبعدگفت بیشترخندید خوردنم حرص بهزادبه
 لیاناخوبه؟ گم می,هرجورراحتی خب باشه-

 :خندیدم
 !عالی-

 همشون که رسوندم روبهشون تندخودم,دادن می تکون دست برام رودیدم شرکت دخترای که دورشدم بعدازشون
 !شدم زده ذوق حسابی ومن کردن تعریف ازم کلی

 .روزد حرف همین متقابال اوهم که روگفتم حسم این وبهش شدم خوشحال ازدیدنش خیلی,بود اومده هم ترگل
 :گفت نفیسه که نشستم کنارشون

 !زدها قاپ زودبهزادمارو چه نیومده زرنگ مبینای ای-
 :خندیدم

 !تندتند کاربندازی وتله باشی زرنگ باید شوهرکمه عزیزم-
 :تامیال

 بخوایم که ندیدیم بهزادورایان سبزاز چراغ یایه خوش روی یه کنیم کارمی توشرکت داریم وقته همه مااین واهلل-
 !کرده روتصاحب شرکت نفردوم نرسیده که مارداشته ی مهره مبیناگمونم وقت اون کاربندازیم تله

 :تامیالگفت به وآذرخطاب خندیدیم
 !ها نیست کارخوبی حسودی عزیزم-

 :روباالانداخت هاش شونه تفاوت بی تامیال زدکه من به چشمکی
 کنه روتنش عروس وبراق خوشگل لباس این قراره که بعدازمبینااونی فکرکنم,نیستیم بخیل ماکه باشه مبارکشون-

 !باشم من
 :روریزکرد هاش دنیاچشم,خندید بدجنسانه که کردن نگاهش دختراباتعجب

 !خبریه؟ بگوببینم-
 :روباالانداخت تامیالابروهاش

 !شاید-
 :دنیا

 خواستگاریت؟ اومدن-
 :تامیال

 !شاید-
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 :تامیال کردسمت وپرت روبرداشت کاغذی دستمال جعبه بودباحرص نشسته کنارمن آذرکه
 !اَه دیگه بزن حرف بِکَن جون خب-

 :سرداد بلندی ی وقهقهه مالید بودکمی فروداومده روش جعبه روکه سرش تامیال
 می کاری رزمی دونست می چون بشی سایه منشی بودت گذاشته خان رایان همین واسه,ها خشنی خیلی آذر-

 !بربیای سایه ازپس تونی
 :شد وتندمظلوم کرده مون فهمیدکالفه رفتیم بهش هممون که ای غره باچشم

 !شید؟ می عصبانی چرا حاال گم می باشه-
 :گفت که کردیم منتظرنگاهش

 وخیلی سالشه وهشت بیست,دوتاخواهرداره شه خانواده پسره وتک کنه کارمی باباش توشرکت,شه می ام پسرخاله-
 ...!اسمشم ودرضمن عاشقشم شخصه به منکه نازه ام

 سمتش آذرتااومدبه,شدوبلندخندید خیره بودیم زده زل بهش وزغ عین ماکه وبه گذاشت تموم رونیمه حرفش
 :تندگفت خیزبرداره

 !نیاتوروخدا گم می باشه باشه-
 :وتامیالگفت نشست آذرسرجاش

 !بدرام-
 :انداخت دماغش به ژیناچینی

 !لوسی اسم چه اَی-
 :تامیالگفت که خندیدیم

 !واسمشم خودش عاشق که منم مهم-
 :کرد زدن عق تظاهربه آذر
 !خوره می بهم حالم داره نده ادامه-

 :بلندشد مهرساازجاش
 !جا این نشستیم همش توروخدا برقصیم پاشیدیکم بسه زدن هاحرف بچه-

 :بلندشد آزیتاهم
 !اگرنرقصیم شه می ناراحت کنه می نگاهمون داره همش مبیناهم گه می راست روخدایی این-

 کردومن اشاره پیست به مبینابادلخوری بالفاصله باآزیتابودچون حق,شدم مبیناخیره وبه آزیتابرگشتم حرف بااین
 :دخترا شمت وبرگشتم کردم کوتاهی تعظیم بالبخندعمیقی
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 .بیایدبریم,باآزیتاس انگارحق-
 وباهم آذرآوردش هم وگلدیس وسط کشوندیم مبیناروهم بعدی باآهنگ رقصیدیم ودوسانس اومدیم پیست به باهم
 !رقصیدن به کردیم شروع همه

 رایان بادیدن,روپیداکنم عشقم تا چرخوندم سالن رودور نگاهم شدومن گذاشته دونفره بازآهنگ آهنگ شدن باتموم
 توضیح چیتراخانم روبرای چیزی داشت انگاررایان,بهشون زدم وزل کردم روتنگ هام چشم کمی درکنارچیتراخانم

 !داره استرس که بود دادومشخص می روتکون هاش تندتنددست دادچون می
 لب لبخندبه چیتراخانم بودانگارولی کالفه رایان,بود ورایان چیتراخانم به کامال حواسم نشستم وسرجام برگشتم

 .وخونسردبود داشت
 داشتن شام شایدتاموقع,زدن حرف کردبه شروع خودش بار کردواین روقطع رایان حرف بعدچیتراخانم چندلحظه

 !شد نمی ولی گن می بهم دارن چی بفهمم خواست می دلم خیلی ومن کردن می صحبت
 کادوهای شد می پخش شام طورکه همون,صندلی روی نشستم وصاف کشیدم کردن ازنگاه دست شام باآوردن
 !وبخونن صحنه روی برن کشیدن می خجالت انگار بقیه شدچون می خونده گلدیس توسط ودامادهم عروس
 نمی,بود کننده خیره واقعا که انگشترطال یک همراه بودبه خوشگل خیلی ی نقره سرویس یه من کادوی,خندیدم
 بذارجلوی روداشت ارزشش مبینا بودولی زیادشده اش هزینه که درسته بذارم کم تنهادوستم برای خواستم

 !نکنه حس کمبودی ش بهزادوخانواده
 !لذیذ بودوواقعا چلوجوجه که شامم خوردن به کردم وشروع نشست لبم روی لبخندی

 :روگرفت بازوم نفیسه که وتندحاضرشدم پرورفتم اتاق به شام ازصرف پس
 !بتروکونیم کلی کشون عروس بریم بامابیا نیاوردی اگرماشین-

 :زد روم به مهرسالبخندی,بگم چی دونستم ونمی زدم لبخندی
 !رسونتت می برو بااو حاالهم بااواومدی مشخصه بودپس خان رایان ماشین توی لوازمت گمونم-

 .زدورفتن بهم مهرساچشمکی که کشیدم خجالت,کرده شک فهمیدکه شد می مهرسا لبخندپرمعنی ازاین
 :گشتم رایان دنبال وباچشم اومدم بیرون وازاتاق کشیدم پوفی

 !منی؟ دنبال-
 :کشیدم عمیقی کردنفس می خودنمایی لبش گوشه لبخندمحوی که بادیدنش,عقب سمت به وبرگشتم گفتم هینی

 !برم اینا بانفیسه ازتون روبگیرم لوازمم خواستم می بله-
 :گفت حال افتادودرهمون راه جلوترازم

 !فهمیدی؟ گردی برمی باهمونم اومدی باهرکس-
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 پاشی نقل درمیون,دامادبیان تاعروس ایستادیم کنارماشینش,شدم راهی دنبالش وبه شدم درلذت غرق تحکم ازاین
 !بود کسی دنبال ومبیناانگاربه شدن هاازتاالرخارج وهلهله

 !گرده؟ می دنبالت داره بینی نمی مگه بلندکن روبراش دستت-
 ولبخندعمیقی شدسمتم مبیناکشیده نگاه که دادم تکون شلوغی باالوچندبارتواون روبردم تنددستم رایان حرف بااین

 !رودادم جوابش ومنم زد
 !ارهد دوستت انگارخیلی-

 :انداختم خونسردش چهره به نگاهی
 !مبینابوده تااالن وهمدمم تنهادوستم دارم دوست خواهرواقعیم رومثل اون منم,معلومه خب-

 :هام زدتوچشم زل
 !باشه بعدکی به ازاین اینه مهم-

 :کردم نگاهش باتعجب
 !چیه؟ منظورت-

 :گفت حال ودرهمون ماشینش توی نشست
 !فهمی می بعدا بیابشین-

 :ایستاد رایان بهزادتنددویداومدوسمت که کنارش نشستم گیج
 !رایان کنم می ات خفه وگرنه باشیدا یاکنارمون سرما پشت-

 :کرد روکج لبش رایان
 ما؟ باشیم سرتون کناریاپشت که اصراریه چه حاال-

 :شد بهزادکالفه
 لیانا لیاناکو؟لیاناکجارفت؟لیاناکجاست؟لیانا پرسه می میام راست رم می چپ کرده کچل منو مبینارسما این چون-

 !لیانا
 :زد رنگی لبخندکم هم رایان که خندیدم

 !دوربشن ازهم باید کم کم ولی باشه خب-
 :گفتیم همزمان وبهزادباتعجب من
 !چرا؟-

 :گفت جانب به حق رایان
 بهزاد؟ نه مگه ده می طالقش روز سرسه توباشه بخوادپیش اگرهی شوهرکرده دیگه چون-
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 :بهزادگفت که خندیدیم
 !هارایان گفتم چی نره یادت,میاد بیرون بازجیغش االن برم دیگه من خب-

 :وبعدگفت انداخت بهم دقیق کردونگاهی روشن روآروم ماشین,وبهزادرفت گفت ای باشه رایان
 !که عقب رفته روبذارجلوترکامل شالت یکم-

 :بهش شدم خیره باحیرت
 !چی؟-

 :زدبهم خونسردزل
 !ته تااون پیداشده خوشگلت جلوترموهای بکش رویکمی شالت میگم-

 شالم کمی بارایانِ حق دیدم ووقتی کردم نگاه خودم به آینه هاازتو شده مسخ مثل,بود واضح خیلی بدنم لرزش
 !بود؟ شده غیرتی من برای رایان فکرکردم باخودم حال جلوترودرهمون روگذاشتم

 می استقبال آوردوباخوشحالی وجدمی به رو من کشون عروس همیشه,افتادن بعدراه کردوکمی درکناربهزادایناتوقف
 کردی پیدانمی ایرانی ماشین دونه یه بگم باجرات تونم می,ندیدم هاهم کشون جورعروس این تااالن البته کردم

 !باال ومدل خارجی همشون
 ماشین,کوبیدم روبهم هام ودست کشیدم جیغ باخوشحالی ومن گذاشت شادی خیلی آهنگ رایان که کشیدم آهی

 بودم برده بیرون روازشیشه خودم کامال ومنم کشیدن می وجودجیغ باتموم اومدودخترها ایناکنارمون نفیسه
 برگردم خودم مجبوربودم گاهی بودحتی رانندگی مشغول جدی وکامال درسکوت رایان ولی کردم می وهمراهیشون

 !شد ترمی سخت کارمن خب ولی کرد نمی هم اعتراضی که بزنم وبوق سمتش
 خونه جلوی روبرد فراریش ورایان شدیم پیاده همه خونه جلوی,گذشت منوال همین بهزادبه خونه به تارسیدن
 می وجذاب مردونه ازبس کردم می غش براش داشتم,شدن رقصیدن وباپسرامشغول گذاشت شادی وآهنگ
 !کردیم می وهلهله خوندیم می آهنگ بادختراهمراه,رقصید

 چشاش توو از حرفاشو فهمم می خنده می وقتی براش ره می نفسم زندگیمه توو نفر یه"

Ye nafar too zendegime nafasam mire barash Vaghti mikhande mifahmam 
harfasho az too cheshash 

 دستم از عشق بپره دفه این نمیذارم وابستم بهش منم عاشقمه بنظر

Be nazar asheghame manam behesh vabastam Nemizaram in dafe bepare 
eshgh az dastam 

 نداره هیشکی زیباشو صورت باالشو قدو اون چشماشو حالت
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Halate cheshmasho on ghado balasho sorate zibasho hishki nadare 
 نداره هیشکی حرفاشو شیرینیه گیراشو نگاه اداهاشو نازو

Nazo adahasho negahe girasho shiriniye harfasho hishki nadare 
 

 نداره هیشکی زیباشو صورت باالشو قدو اون چشماشو حالت
Halate cheshmasho on ghado balasho sorate zibasho hishki nadare 

 نداره هیشکی حرفاشو شیرینیه گیراشو نگاه اداهاشو نازو

Nazo adahasho negahe girasho shiriniye harfasho hishki nadare 
 نداره هیشکی زیباشو صورت باالشو قدو اون چشماشو حالت

Halate cheshmasho on ghado balasho sorate zibasho hishki nadare 
 نداره هیشکی حرفاشو شیرینیه گیراشو نگاه اداهاشو نازو

Nazo adahasho negahe girasho shiriniye harfasho hishki nadare 
 ثابته دلت جای دلم توی ابد تا که داد دلم به حالی یه چشمات آخه

Akhe cheshmat ye hali be delam dad ke ta abad toye delam jaye delet 
sabete 

 عشقم عشقم رابطه این ی واسه تو واسه میمیرم
Mimiram vase to vaseye in rabete eshgham eshgham 

 ثابته دلت جای دلم توی ابد تا که داد دلم به حالی یه چشمات آخه

Akhe cheshmat ye hali be delam dad ke ta abad toye delam jaye delet 
sabete 

 وای وای وای وای ای عشقم رابطه این ی واسه تو واسه میمیرم
Mimiram vase to vaseye in rabete eshgham ey vay vay vay vay 

 نداره هیشکی زیباشو صورت باالشو قدو اون چشماشو حالت

Halate cheshmasho on ghado balasho sorate zibasho hishki nadare 
 نداره هیشکی حرفاشو شیرینیه گیراشو نگاه اداهاشو نازو

Nazo adahasho negahe girasho shiriniye harfasho hishki nadare 
 نداره هیشکی زیباشو صورت باالشو قدو اون چشماشو حالت

Halate cheshmasho on ghado balasho sorate zibasho hishki nadare 
 نداره هیشکی حرفاشو شیرینیه گیراشو نگاه اداهاشو نازو
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Nazo adahasho negahe girasho shiriniye harfasho hishki nadare 
 نداره هیشکی زیباشو صورت باالشو قدو اون چشماشو حالت

Halate cheshmasho on ghado balasho sorate zibasho hishki nadare 
 نداره هیشکی حرفاشو شیرینیه گیراشو نگاه اداهاشو نازو

Nazo adahasho negahe girasho shiriniye harfasho hishki nadare" 
*** 

 بهزادایستاده مامان هم اش دیگه بودودرطرف من دست مبیناتوی دست,کردیم روهمراهی وعروس شدیم واردخونه
 .بود

 بدون ولی ندوررقصید بازیه واونام داخل مردهااومدن بعدازاون که رقصیدیم سانس بادخترایه,نشوندیمش مبل روی
 !نبود ازبهزادم بودوخبری نیومده داخل اصال چون رایان

 :وکنارمبیناایستادم حاضرشدم
 !بشیددرکنارهم خوشبخت عزیزدلم-

 :کرد بغلم,مشهودبود هاش ازچشم خوبی به آثارخستگی,ازجابلندشد
 !نظیرت بی کادوهای اون خصوصا کشیدی زحمت خیلی-

 :سیدم*ـو*روبــ ظریفش ی شونه آروم
 !داری ارزش من برای چیزها بیشترازاین توخیلی نکردم کاری برم قربونت-
 بری؟ خوای می حاال-

 :لبخندزدم
 !پاتختیت مراسم برای زودمیام امافردا رم می,ام خسته خیلی-

 :زد مبینابرق های چشم
 .واقعامرسی-
 !فعالخداحافظ,کنم می خواهش-
 .باش خودت مواظب-

 !خبربود؟ چه جا این امشب بودن صحبت ومشغول بودت نشسته ماشین توی بهزادورایان,بیرون اومدم
 کرد؟ می صحبت بایکی گوشه یه چراهردفعه رایان

 !کردن وسکوت کردن روحس حضورم که شدم نزدیک ماشین به
 :شد بهزادپیاده
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 ری؟ می داری خواهرزن-
 :رفت هوا به آخِش که کوبیدم بازوش به مشتی باحرص

 !خواهرزن؟ نگو من به نگفتم مگه-
 !دختر سنگینه چقدردستت شوهرت بیچاره وای-

 :داد ادامه که خندیدم
 ها بودی اگرتوپسرشده گفتم می رایان به داشتم شوهرمبینایی من انگارجای گذشتی توازخواهرزنم واهلل-

 !کرد می باتوازدواج کردمیومد می روقبول من ازدواج عمرامبینادرخواست
 :آسمون سمت روکردبه بعدروش

 !دختری خداروشکرکه-
 :زد بهم چشمکی که خندیدم می هاش بازی دیوونه به داشتم

 !نکردی روعصبی سواربرفراری شاهزاده بروتااین حاال خب-
 :کردم نگاهش وبعدجدی خندیدم بازهم

 !هاش توچشم بشینه غم نذاررنگ دیگه,اش توگذشته نکشیده سختی کم اون,مبیناباش مواظب خیلی-
 :زد بهزادلبخندتلخی

 !موقع هیچ نشه تااذیت کنم رومی خودم سعی تموم چشم-
 !کرد حرکت بوقی باتک ورایان تندسوارشدم,کردم بغض

 رایان بودم بیرون فضای دیدن ومشغول ماشین شیشه به بودم داده روتکیه سرم بغض باهمون آپارتمان به تارسیدن
 !کنم خلوت باخودم کمی خواست می دلم نداشتم اعتراضی نکردمنم سکوت این شکستن برای تالشی هیچ هم

 :شدجابخورم باعث صداش که بشم پیاده وخواستم روبرداشتم لوازمم,ایستاد مجتمع جلوی
 !داخل؟ کنی نمی دعوتم-

 :بهش زدم زل باحیرت
 !چی؟-

 :کرد روخیس لبش
 !باال؟...بیام...کنی نمی...دعوتم...گم می-

 این که بدم جواب چی دونستم ونمی بودم مونده بهت توی هم هنوز ولی داد می حرصم گفتنش شمرده شمرده
 !نیمرخش به بودم هنوزخیره بردومن پارکینگ روداخل ماشین بهم توجه باربی

 :گفت باکنایه شد می پیاده ازماشین که روکشیدودرحالی ترمزدستی
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 !بیاپایین شده تموم اگردیدزدنت-
 !رفت آسانسورمی سمت به داشت,شدم وتندپیاده اومدم خودم به درماشین خوردن بهم باصدای

 !جا؟ این کارداره چی من خدای
 خوادبیادباال؟ چرامی

 ؟!تنهاییمون تواین بیاره سرم بالیی بخوادیه نکنه
 :زدم خودم به تلنگری

 تنهابودید توویالش هرروز,بود تونسته هزارباره تااالن بکنه کاری خواست اگرمی اون,لیانا خواهشاً نگو وپرت چرت-
 !چیه حسابش حرف ببین نترس ام وازچیزی برو داره واقعا؟شایدکارت تونست نمی
 خیره بهم که انداختم روداخلش درآسانسورخودم شدن ازبسته وقبل دویدم,ترشد راحت خیالم هاکمی حرف بااین
 :شد
 !فردامیومدی؟ ذاشتی می-

 :کردم محوی اخم
 !باشی ازمن واکنشی منتظرهمچین بایدم شی می ناخونده مهمون وقتی-

 :روباالانداخت ابروهاش
 !لیاناخانوم درازشده بدجور زبونت که بینم می-

 :زد پوزخندی کردودرادامه روباتمسخربیان لیاناخانومش
 !دیگه کنی عادت ناخونده مهمون این به کنی بایدسعی بعدشم-

 ودنبالش"لعنتی"غریدم زیرلب منم بیرون آسانسورایستادوتندرفت که روبپرسم اش جمله این دلیل خواستم باتعجب
 !رفتم

 جلوی نکرده شرمنده رو من کارش بااین که بودم ممنون ازچیتراخانم دل ازته شدومن زودترداخل که درروبازکردم
 !شهر پایین محله توی قدیمی خونه اون توی بردمش می باید االن وگرنه رایان
 ولی کردم تنم مشکی وجین وتونیک کردم لباس وتندتعویض رفتم اتاقم به باخستگی,شدم داخل سرش پشت
 دیدزدن بودومشغول نشسته مبل روی,اومدم بیرون ازاتاق هام صندل وباپوشیدن گذاشتم جوری روهمون موهام

 !لُختم موهای وبعدبه زدبهم کردوزل حرکت سمتم به مسیرنگاهش بادیدنم بودکه آپارتمان
 بودمن مبینادیده عروسی توی وضع بااون وقتی بپوشونم روازش موهام حاال خواستم بوداگرمی مسخره واقعا خب

 !چیزها واین خجالت خیال بی پس,رو
 :گفتم باکنایه رفتم می آشپزخونه به که درحالی



 

 

520 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 !خان رایان کنجکاوباشی کردم فکرنمی-
 گوشم به صداش که کردم تعجب ای لحظه پرروییم همه ازاین خودمم که باتمسخرگفتم روجوری خانش رایان
 :رسید

 کردم؟ موردکنجکاوی درچه-
 !طوردقیق به اونم آپارتمان زدن دید-

 :باربلندترشد این پوزخنده همراه بودبه مشخص که صداش
 !ببینی رونرفتی جا اون کل من ویالی باراومدی اولین برای تووقتی که این نه-

 !شدم کنف قشنگ,سردشد بدنم
 :گفتم افتضاح ازاون رهایی برای,بود وزرنگ چقدرحاضرجواب لعنتی

 !یاشربت؟ قهوه,چای-
 !شربت-

 بازخیره که رفتم هال وبه مانند جام های لیوان توی گذاشتم هم یخ وچندقالب شدم شربت کردن درست مشغول
 !شدنم آب درحال سوزان نگاه زیراین کردم حس ومن شدبهم

 :میزگذاشتم روی رو وسینی نشستم روبروش
 !بفرمایید-

 :روبرداشت میزولیوان شدسمت خم
 !نمیادها زمین به آسمون باشی مودب جوری این همیشه,ممنون-

 :کشیدم پوفی,برد می لذت واقعا سرگذاشتنم ازسربه انگارکه داشت شیطنت رنگ هاش چشم,کردم نگاهش
 !بگذره خوش بهت زیادی نگرانم آخه-

 :رفت خندیدوعقب
 کردی وقت کی افتادنیست نمی اززبونش خان کشیدورایان می خجالت که لیانایی ازاون خبری دیگه بینم می نه-

 !بشی؟هوم؟ پررو همه این
 عاشقش نباشه هرچه کرد رومی روزیرو من دل حرکاتش این ببوسمش محکم خواست می دلم واقعا,روگزیدم لبم

 !بودم
 :روباالداد ابروش تک

 !خورد؟ روآقاموشه شد؟زبونت چی-
 :کرد می رودنبال حرکاتم تک تک بادقت که هاش چشم به شدم خیره وجدی کردم حلقه سینه روروی هام دست
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 !باال؟ بیای که خواستی شب موقع این چی واسه رایان-
 !دمآور کم نفس کردم حس ومن نشست کنارم,وازجابلندشد گذاشت سینی روتوی شربتش خالی لیوان

 باشه؟ داشته بایددلیلی حتما مگه-
 !بود وخواستنی چقدرخوشگل,هاش توچشم زدم زل
 !کنی می اصرارهم روش ومصرانه دی می درخواستی همچین که باره تواولین آره که دونی می خودتم-

 :نشست صاف
 !کنم صحبت باهات مهم مسئله درموردیک خوام می چون-

 !بود؟ مهمی صحبت چه,فروریخت درونم چیزی
 کنه؟ ازدواج خواست می نکنه
 !کنم آویزمی روحلق خودم بعدازرفتنش قطعا روبشنوم جمله خدااگراین وای

 :پرسیدم بااسترس
 !موضوعی؟...چه-
 ولی بزنه تاحرف دهنش به زدم زل وجودم باتموم,برابرشد چندین واسترسم وبهزادافتادم باچیتراخانم یادصحبتش به

 !تر تاب بی ومن شد ترمی طوالنی هرلحظه مکثش
 :روبست هاش وچشم گذاشت پاهاش روی رو هاش دست

 !بدونم رودرموردازدواج نظرت خوام می-
 :زدم زل بهش باحیرت

 !چی؟-
 :شدبهم روبازکردوخیره هاش چشم

 نشدی؟ متوجه که پرسیدم نامفهومی سوال خیلی-
 :گفتم وکالفه گیج

 داره؟ ربطی چه روپرسیدی؟اصال سوال این مقدمه بی که چی یعنی-
 :هام لب کردبه روخیره نگاهش

 !روبده جوابم کن لطف ولی وجاخوردی بوده مقدمه بی دونم می-
 !ندارم نظری من-

 :کرد تندصدام که بلندشدم
 !لیانا-
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 !جا؟ این خبربودامشب چه,نشست گلوم توی سهمگینی وبغض کردم روبهش پشتم
 :رسید گوشم به بامالیمت ایستادوصداش سرم پشت

 دی؟ رونمی چراجوابم-
 :کنم روپنهون بغضم نکردم سعی

 !خواید؟ نظرمی ازمن که مربوطه چه من به کنی ازدواج خوای شمااگرمی,نداشت جواب چون-
 عشق ازشدت هم لرزیدن کردبه شروع تنم تموم,شدم قفل شش*و*غــ*توآ شدوازپشت حلقه دورم دستش

 زمزمه کنارگوشم که نکردم اعتراضی هااما حرف واین حرکات ازاین ناشی وهیجان استرس ازشدت هم وخواستنش
 :کرد

 خوبه؟ پرسم رومی نظرت بعدازاون دم می توضیح برات اول باشه-
 :گفتم کشیدم می بیرون شش*و*غــ*روازآ خودم که ودرحالی ترشدم آروم کمی

 !خوبه-
 !بالکن ورودی به زد رودرآوردوزل کتش که نشستیم هم روبروی بازهم

 الهه یه اون,بود کردمادرم نمی روخالی پشتم وقت وهیچ بودهمیشه کنارم که تنهاکسی دنیااومدم به که ازموقعی-
 واسه چیزی دنیا این که وگرنه کنه روزیبا وزندگیم بده وپرورش دنیابیاره به رو بودتامن دوراومده ازسرزمینی بودکه
 !کنی تحمل هارو وسختی دنیابیای به خاطرش به بخوای که نداره زندگی
 :کشید عمیقی نفس

 چون بگی که این زیباتربودنه بودم وشناخته دیده که اطرافم های خانم ازتموم که لوییززنی,بود فرانسوی مامانم-
 حسادت مادرم به وکلی دونستن ومی گفتن می روهمه این نه زنم رومی حرف این بوده ومادرم داشتم دوستش من
 !کرد داغون رو مون خوشبختی هابودکه حسادت همین شایدهم کردن می
 :زدبهم زل
 عمیقی عشق خاطردارم وبه دیدم می وضوح به همیشه که چیزی فقط دونم نمی مادرم ی ازگذشته چیززیادی-

 ترین نزدیک دست به شداونم شون نابودی باعث بودکه عشق زدوهمین می موج پدرومادرم بین بودکه
 شده محروم ازارث کلی بودوبه روطردکرده بابام مامان پدربزرگم که شمال سفربه توی بودم گفته بهت,فردزندگیم

 می ازپدرم هنوزهم نداشت باهاش رفتاربدی اصال ومادرم زد سرمی بهمون هامادربزرگم این باهمه ولی بودن
 پدرش به که واوموظفه نداره پدرم به ربطی ازاومتنفره اگرپدربززگم ومعتقدبودکه سربزنه پدرش به که خواست
 توی زنی هیچ کنم فکرمی بودکه مهربون قدری به چون دونستم می روفرشته مادرم وجودم باتموم من,سربزنه
 !اطرافیانش برای الاقل باشه نبوده مهربون مادرمن اندازه دنیابه
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 :ش شده قفل درهم های انگشت شدبه ختم بارمسیرنگاهش کردواین قفل رودرهم هاش دست
 کشیدچون می سختی کردخیلی ازصفرشروع وقتی,کرد می هاروتحمل سختی بودتموم مادرم عاشق چون پدرم-

 اینکه خصوصا بکشه مسلمازیادبایدزحمت بناکنه شرکت بخوادیه هنگفتی سرمایه هیچ بدون که کسی باالخره
 این باتموم ولی ببری رنج ازخطرورشکستگی وبایدمدام بمونه مشتری هاشایدبدون هایاسال تاماه نوپاش شرکت
 پدرازحمایت که خاطراوهست به که کنه روسرزنش وخودش بشه ناراحت مادرم تامبادا آورد ابرونمی به خم هاپدرم

 مهربونی ازمادرم من ها سال اون توی,بکشه بیرون روازآب گلیمش که مجبوره وخودش برکنارشده پدرش مالی
 خوام می که هرچیزی برای باید که وفهمیدم هارویادگرفتم وسختی دربرابرمشکالت صبروتحمل وازپدرم وعشق
 کس وازهیچ بایستم خودم پای بایدروی بگیرم نتیجه اول لحظه همون باشم وانتظارنداشته بایدصبرکنم بجنگم
 !کشه می دوش به تنهایی هاروبه سختی این تموم که دیدم رومی پدرم چون نخوام کمک

 ...!زندگیش توی کشیده عشقت که هایی سختی بودشنیدن بودوچقدرسخت آلودشده بغض صداش
 ودرکناراین بودم قرارداده زندگیم روالگوی وپدرم کردم می ستایشش واقعی معنای وبه پرستیدم رومی مادرم من-

 بزرگ من شدن بابزرگ بودهم گرفته دل به ازمادرم پدربزرگم که ای کینه,شدم می وبزرگ کردم رشدمی دوفرشته
 سن به وقتی,باشه داشته ودوستش ببینه عروسش چشم روبه مادرم خواست نمی وقت وانگارهیچ شد ترمی وبزرگ
 نمی دلم که بااین ومن کنم هاتحصیل دانشگاه بهترین تاتوی خارج فرستاد رو من پدرم رسیدم سالگی بیست

 درس وقفه بی ازکشوروچهارسال خارج به رفتم,بود الزم موفقیتم واسه چون کردم قبول اما جدابشم ازمادرم خواست
 ی حوصله اصال چون نرفتم ایران دیگه امامن زدن سرمی مادروپدربهم گهگاهی مدت این وتوی خوندم

 پدرم که بشم اونی وبتونم تربشم روزموفق تاروزبه بخونم قدردرس اون خواست می ودلم پروازهارونداشتم
 خیلی نبودکه درحدی پولمون بازهم اما بودجابیفته بودوتقریباتونسته شده معروف خیلی پدرهم مدت تواین,انتظارداره

 نه اندازکرد پس بشه بودولی دربیارن توایران خودشون وزندگی من تحصیل خرج حدکه میندره کنی ولخرجی بشه
 قرارداد باهاش کسی ذاشت کردونمی می بدگویی تهران توی پدرم نوپای ازشرکت تمام رحمی بابی پدربزرگم چون
 بودن راضی ومادرم ایناپدرم باتموم ولی,سمتش میومدن داشتن باپدرم که باآشنایی اینم که جزتعدادمحدودی ببنده

 !بودن کرده روانتخاب همدیگه وخودشون بودن همدیگه عاشق چون کردن نمی واعتراضی
 :ازجابلندشدم کردکه مکث

 !بخوریم بیارم چیزی یه صبرکن چندلحظه یه-
 ...!ش گذشته بودبه بودوانگاربرگشته گرفته هاش دست روبین سرش که کردم نگاه وبهش رفتم آشپزخونه به

 خیره بهم حرف بی میزکه روی وگذاشتم بودبردم خریده لطیفه که شکالتی کیک همراه وبه کردم درست قهوه
 !رو ش گمشده باشه هادیده بعدازسال انگارکه گرده می شخصی دنبال من ی چهره توی بازهم کردم حس,شد
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 :جلوش دادم روهل سینی کمی
 !بده بخوربعدادامه رایان-
 :روبرداشت طالیی خوشگل روجلوآوردوفنجون دستش,انداخت جلوش سینی به اومدونگاهی خودش به
 !کشیدی زحمت-
 !نکردم کارخاصی نه-

 :گفتن کردبه بازشروع که روخوردیم مون وقهوه کیک درسکوت
 منتظربازگشتم صبرانه وبی کردن افتخارمی بهم پدرومادرم,بود واواخرتدریسم بودم وچهارسالگی بیست سن توی-

 من بودوبعدازآوردن زا یکه مادرم چون کوچولوم ی خانواده پیش گردم برمی دارم که بودم خوشحال ومنم بودن
 شرکت یه برام که خواست می بودپدرم شده کامل مون خوشبختی برگشتم وقتی,شی نمی حامله گفتن بهش دیگه
 برای باشم تونستم می بزرگی حمایت که بودم شده مردی خودم برای دیگه ومنم نباشم تاکمترازاطرافیانم بزنه

 ازکشوربرای خارج رفتم وقتی بودحتی هاهمراهم سال این تموم بهزادتوی که نشه فراموش اینم البته پدرومادرم
 روبهم شرکت یه پیشنهادتاسیس پدر وقتی,داشتم دوستش واقعیم داداش مثل ومن اومدپیشم هم تحصیل

 بهزادرومی ی خانواده چون پدرهم که بزنیم شرکت وشریکی باشه بهزادبایدباهام که گفتم اول ی وهله داددرهمون
 روبرام شرکت اون هرگزنتونست کرداما قبول اعتمادداشت بودوبهش دیده درکنارم همیشه روهم وخودش شناخت

 کشته هردوشون شیرازبره پدربه ازقراردادهای یکی برای قراربودمادرم که زمانی چندروزبعدازبرگشتم چون بزنه
 پدربایدتوی چون رفت می مادرم قراردادهابیشترمواقع بستن کردوبرای می کمک پدرم کارهابه توی مادرم,شدن

 باامضای قراردادمساویه اوپای وامضای شرکته دوم رئیس بودمادرم کرده اعالم همه به بودکه بودواین می شرکت
 کشیده بودواونقشه رسیده پدربزرگم گوش شدخبربه شیرازحاضرمی سفربه واسه که مادرم هم همین برای,خودش
 سال این تموم توی که کسی,مادرم ودرنتیجه ترمزنگیره راه تاتوی کنه کاری رودست مادرم ماشین بودکه

 !متنفربودبمیره ازش هاپدربزرگم
 :سرازیربود هاش ازچشم اشک کشیدوقطرات آهی

 به که باشه رحم وبی خودخواه تونه حدمی تاچه آدم یه کردم فکرمی باخودم همیشه پدرومادرم بعدازمرگ-
 الزم توشرکت حضورش که گفتم چون کنه روهمراهی مادرم مسافرت این توی قرارنبودپدرم,نکنه رحم عروسشم

 فقط هدفش بلکه ازبابا متنفربودنه ازمن نه بودچون روریخته نقشه این تنهاست بودمادرم فهمیده که بودوپدربزرگمم
 کنم رواداره چندروزشرکت این که گفت بهم پدرم کنه حرکت قراربودمادرم که شبی یهویی اما,بودوبس مادرم

 قراره هم پدرم که ازاین کسی,برن بودم نذاشته هرگز کاش ای که کردم قبول منم ره می بامادرم هم وخودش
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 وهردوباماشین گیره ترمزنمی ماشین متاسفانه راه وتوی رفتن شدوهردوباهم یهویی چون خبرنداشت بره بامادرم
 !کنن می تموم لحظه وهمون دره توی شن می پرت
 :یزکردروتم وصورتش تندبرداشت که هاش اشک به زدم زل وباغم جلوش روگرفتم کاغذی دستمال جعبه

 زندگیم تموم,بود من عشقِ مادرم باالخره,کردن بستریم تیمارستان توی چندماه قدرزیادبودکه اون اتفاق این شوک-
 ومن شه جانمی دوتاعشق قلب تویه بودچون همین بزرگم اشتباه شایدهم داشتم خدادوستش اندازه که بودوکسی

 تابفهمم بدم ازدستش شدکه باعث هاهم همین,بودم کرده فراموش روباوجودمادرم وبزرگ مهربون خدای
 بی های باکمک البته شدم هم وموفق کناربیام قضیه بااین کردم سعی کم کم,درآخر مونه نمی برام جزخداکسی

 ارث به پدربرام که وباپولی روفروختم بابا وشرکت وآپارتمانمون روآزادکردم خودم ازتیمارستان,بهزاد وهمیشگی دریغ
 تحقق روبه داشت برام پدرم همیشه که وآرزویی بهزادگذاشتم پول روی هم اش وبقیه بودویالروخریدم گذاشته
 عنوان هیچ به من ولی کنه نزدیک روبهم کردخودش می سعی حاال پدربزرگم,شریک وشدیم زدیم وشرکت رسوندم

 ولی داشت رابطه باهام کماکان مادربزرگم اما موندم باهاش رابطه قطع توی جوری وهمون نرفتم هاش زیربارکمک
 پدرومادرم مقصرمرگ که روزهاازاین اون توی من البته کنم آشتی باپدربزرگ که کنه راضیم تونست نمی اوهم

 نقشه اون کردکه تعریف وبرام کنم حاللش که گفت بهم مردمادربزرگ پدربزرگم اماوقتی خبرنداشتم بوده پدربزرگم
 !متنفرشدم ازش هم ازپیش بیش بلکه نکردم حاللش تنهامن نه اما روکشیده

 :ازجابلندشد
 بزنم؟ روآب وصورتم دست تونم کجامی-

 هاروبه وفنجون وسینی برگشتم,واردشدودرروبست غَم زیروبا سربه که روبازکردم ودرش رفتم سرویس سمت زودبه
 !واقعا باشه کشیده سختی تونه مردچقدرمی یه فکرکردم وباخودم بردم آشپزخونه

 :ایستاد اومدوجلوم که نشستم مبل روی,برگشتم هال وبه کشیدم آهی
 !لیانا جابرسم این به که ایناروگفتم تموم-

 رومضطرب رایان باربودکه اولین ومن باشه داشته استرس انگارکه مالید روبهم هاش دست,بهش زدم زل کنجکاو
 !دیدم می

 :شدازجابلندشدم طوالنی مکثش وقتی
 !بعد برای بذارش کنه می اگراذیتت-

 :داد روباالآوردوتکون هاش دست
 !نه دیگه صبرکردم زیادی تااالنم نه نه-

 :کرد روبهم پشتش که دادم تکون سری
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 !مادرمی توشبیه-
 وگرفت سمتم برگشت,رودرآورد وعکسی شلوارش جیب داخل روفروکرد دستش که رفتم عقب عقب,خوردم ای یکه

 :جلوم
 !کن بیانگاه-

 :داد ادامه که لرزید می هام دست
 بوده رایان زندگی تموم که کسی شبیه اونی شبیه توخیلی,کردی زنده روبرام مادرم چهره همش اومدی ازوقتی-

 !زندگیمه,مرده که بااین وهنوزهم
 هامون چشم جزرنگ به بودالبته من شبیه واقعا که کسی به بابُهت,روگرفتم وعکس جلوبردم سختی روبه دستم
 :جلواومد که شدم خیره

 چراازت دونی می کردم حس نزدیک خودم روبیشتربه اون کردم روحس عطرت هروقت,برام مادرمی تویادآور لیانا-
 !کنی؟ رواستفاده شامپو اون که کردم می خواهش

 اتفاق همه هرچنداین برسم جوابش قراربودبه بودکه موقعی وحاال ازخودم بوده این سوالم وهمیشه روباالآوردم سرم
 !بود هضم غیرقابل خیلی برام سرهم پشت

 شامپو وازکجااین توچطوری دونم نمی,کرده می استفاده ازش وهمیشه همیشه مادرم که هست شامپویی این چون-
 می بومجنونم واین شدم می حل مادرم ش*و*غــ*توآ که مواقعی مثل اس ـسـتکننده*مـ بوش ولی روپیداکردی

 !کرد
 :هام چشم بودتوی خیره نگاهش

 !یانه کنی قبول که درکارنیست اجباری وهیچ باخودته انتخاب که دارم تقاضا یه لیاناازت-
 :پیچید مغزم توی وصداش روبستم هام چشم

 !کنی؟ می ازدواج بامن-
 !انگارمُردم,رفت نفسم
 !بودم منتظرش تموم دوسال که ای لحظه بوداون ورسیده لرزیدن کردبه شروع شدت به بدنم
 :پیچید سرم توی صدایی اما"کنم می ازدواج بله"بگم وجودم باتموم که بازکردم لب
 زندگی مادرم,تودیدم صورت روتوی مادرم ی چهره همیشه,کنی می روزنده عطراون توبرام,مادرمی لیاناتویادآور"

 "!کردی زنده رایان واسه هرروز رو وتواون منه
 !نه نه
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 اون کنه حس نزدیک خودش روبه تامادرش کنه ازدواج بامن خواست می فقط اون,نداشت رودوست من رایان
 نه اون,کنه بودآروم مادرش شبیه که کسی روباداشتن جنون این خواست می وحاال نبودمادرش بودتوی گرفته جنون
 ...خواستارمن بودونه من عاشق

 یه فقط خواستم هرگزنمی ومن داشت مادرش به عجیبی شباهت بودکه کسی به وعشق ازسرعالقه تقاضافقط این
 !باشم شباهت

 ...!واو داشتم رودوست رایان عاشقانه من
 !بودوبس مادرش عاشق

 :هاش چشم توی کردم خیره رومستقیم نگاهم,گلوم توی نشست وبغض بست نقش هام لب روی پوزخندعمیقی
 ...!نه-

 دلبربودکه قدری اون چون داشت هم حق خب باشه منفی جوابش که انتظارنداشت انگاراصال,زدبهم زل بابهت
 !کنه ازدواج تقاضای بخوادازشون که این به برسه چه کنه نگاهشون حتی باشه دخترهاازخداشون

 بود رایان چون داشتم رودوست اون ولی خواستمش می منم
 !مادرش هه...بودم مادرش چون داشت رودوست امااومن

 !نه؟...چرا-
 که مادرش ی چهره بشم آخرش که نکردم تالش همه این,لرزیدم می خشمگین همچنان من بودولی گرفته لکنت

 ازمواقع بودوانگارعکسی دستم توی حاالعکسش که کسی نه باشه خودم عاشق اون خواستم می من باشه عاشقم
 !داد نمی نشون یامیانسالی ازپیری ای نشونه هیچ وخوشحالش سرحال صورت بودچون جوونیش

 کنی حس روکنارت مادرت همیشه خوای تومی خوای نمی خودم روبرای من چون,بینی می رومادرت تومن چون-
 احمق منم,رایان باشم یادآورمادرت که خوای رومی تومن کنی پیدا وجودمن روتوی ات رفته ازدست عشق واون

 !حاال همین...جابرو زودترازاین هرچه لطفا پس کنم روقبول ای پیشنهاداحمقانه همچین که نیستم
 :گفت که بهش روکردم پشتم,کرد می نگاهم خیره باتعجب

 ...!امامن-
 !هرگز,نبود من عاشق اون,بود بامن حق چون,بگه که نداشت چیزی چون نگفت هیچی دیگه...همین

 این هابه ساعت تنهاییم توی خواست می دلم نداشتم ازاین روبیش موندنش طاقت دیگه بودومن ایستاده هنوزهم
 :بریزم واشک بفرستم لعنت وبدشانسیم بداقبالی همه

 !وقت هیچ...نده من پیشنهادروبه این وقت هیچ ودیگه جابرو ازاین-
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 زمین روی وجودم وباتموم بیام خودم شدبه باعث درآپارتمان محکم شدن وبسته هاش قدم بعدصدای ودقایقی
 عطرش,شد دستم توی ی جامونده عکس ی خیره نگاهم,پیچید فضا سکوت توی وزارزدنم گریه های وهای افتادم

 !ترازاالن ترومجنون دیوونه...کنه دیوونه رو من خواست بودومی فضامعلق توی هنوزهم
*** 

 :کرد نگاهم مبیناباغم,کشیدم وآه گرفتم شم*و*غــ*آ روتوی زانوهام
 !کنی؟ رومی کار این چراباخودت آخه-

 :کردم نگاهش
 !آرزو شه می واسم هم اش هرروزه دیدن دیگه حتی,شد چیزتموم همه-
 !کنی کارمی رایان شرکت توی زنی؟توهنوز رومی حرف چرااین-

 :پوزخندزدم
 مبینا؟ کارکنم شرکتش توی هنوز من ده می اجازه ردکردنش بعداز کردی واقعاخیال-
 !کنه روتحمل دوریت تونه نمی داره دوستت شدی؟اون دیوونه مگه ذاره می که نکن شک-
 مامان جای وحاال باشه عاشقم که روکشتم خودم دوسال که اس احمقانه,داره رودوست من مامانش مثل آره-

 مادرش بوی سیاااااه صدسال خوام می دی رومی مادرم توبوی گه می کنه اظهارعشق و روببینه من مرحومش
 !لعنتی روندم

 :روگرفت اش خنده جلوی سختی مبینابه که کوبیدم مبل کوسن روبه مشتم باحرص
 !کن روکنترل خودت کنن می نگاهت دارن مردم دیوونه-

 همش تااالن بودم رسیده که ازاولی مبینابودومن پاتختی,بودن نشسته دورتادورسالن که هادوختم خانم روبه نگاهم
 متعجب من مثل واوهم کردم مبیناتعریف برای دیشبم اتفاقات ی همه,نشستم گوشه ویه کردم بغل غم زانوی
 !بود وهنگ

 !رویابود مثل وهمه شدهمه زده که هایی حرف,روباورکنم دیشب اتفاقات تونستم نمی هنوزم واقعا
 :روگرفت لختم مبینابازوی

 !ها وتورفیقیم من ناسالمتی برقص یکمی پاشوبرام-
 کارش خوادبااین می که دونستم می اینم کنه می رودرک حالم که دونستم می,کردم غمگینش ی چهره به نگاهی

 کشیدن بلندی جیغ شرکت های بچه که ازجابلندشدم آرومی وبه زدم لبخندمحوی,کنه روعوض وهوام حال کمی
 دیشب های حرف محور هول فکروذهنم تموم ولی کردم ظاهرشادی وبه کشیدیم وجیغ رقصیدیم,زدن حلقه ودورم
 !خورد می چرخ ورایان
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 !ومن بودن بهزادومبینامونده های وتنهاخانواده رفتن همه پاتختی مراسم ازپایان پس
 بیرون ازاتاق,خونه برم قصدنداشتم هنوز چون ننداختم سرم روروی شالم ولی کردم روبامانتووشلوارعوض هام لباس
 به رایان دیشب شایدهم چیزخبرداره بودازهمه مشخص پس,زد لبخندغمگینی سبزشدوبادیدنم بهزادجلوم که اومدم
 !کردن دردودل واسه رونداره دیگه کسی من مثل چون برده اوپناه

 !لیانا؟ چطوری-
 :گذاشتم اش مردونه ی شونه روروی دستم

 !دونی روبهترمی من حال خودت-
 !کردید می رودرک همدیگه راحت ومبیناخیلی من مثل کاش ای-
 می ولی باخودم کردم تکرارمی رومن گی می داری تواالن که"کاش ای"این دوسال این بارتوی چندین روزی-

 ...که بینی
 :وپوزخندزدم کردم مکثی

 !درسنگ آهنین نرودمیخ
 بزنی؟ حرف باهاش خوای نمی-
 !زدن؟ برای باشه مونده حرفی کنی فکرمی-
 !کشید می عذاب دارید هردوتون,شه نمی که هم جوری امااین-

 :گذشتم وازکنارش لبخندزدم تلخ
 !باغرورزیباست عشق"

 شد تبدیل التماس به وقتی
 نیست دیگرعشق

 "...!است محبت گدایی
*** 
 بدون اما بودیم شرکت مشغول قبل مثل ومبیناوبهزادبازهم من,بودن برگشته ولطیفه مادربزرگ,گذشت هفته یک

 !رایان
 !کجاست دونست نمی بهزادهم حتی بار بودواین وگورکرده گم روبازهم روزخودش ازهمون
 ...!بگم دروغ ودلم خودم به که تونم نمی,بودم نگرانش

 !بدم ازدستش جوری این بودکه بهترازاین بودم کرده روقبول پیشنهادش که کاش ای کنم فکرمی باخودم گاهی
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 بوده هامنتظرم ازقبل اومدوانگارکه سمتم تندبه بادیدنم مادربزرگ خونه ازسرکاربرگشتم وعصبی کالفه روزوقتی اون
 :زد لبخندعمیقی بادیدنم

 !کنیم؟ صحبت باهم شه می عزیزم-
 هرکی شخص این اما برقرارکنم ارتباط کس باهیچ خواست نمی دلم رایان بعدازنبودن یابهتربگم بودم خسته

 !واجب العاده فوق واحترامش بود مادربزرگم,نبود
 :دادم تکون سری

 !رسم می خدمتتون کنم عوض لباس,چشم-
 روزهابدون این که اشکی وقطره شدم خیره آینه توی ام پریده رنگ صورت به لباس ازتعویض پس,اومدم اتاق تندبه
 !میومد پایین بودوراحت چقدرسرخودشده,کردم پاک روآروم ریخت اختیارفرومی بی وکامال تلنگری هیچ
 وتوی رفتم بیرون ازاتاقم,فرستادم لعنتی گذشت می نحوداشت بدترین به که روزهایی این وبه کشیدم عمیق آهی
 :سمتم روگرفت دستش شیرموزتوی لیوان که نشستم مادربزرگ روبروی هال

 !پریده رنگت بگیری بخورجون سرده گرفتم برات-
 فقط کنه نمی رودوا دردی شیرموز این ندیدم که وقته روخیلی رایانم چون پریده من رنگ,زدم پوزخندی دلم توی

 !کنه جلوگیری بتونه شایدازمُردنم
 :کرد نگاهم باناراحتی مادربزرگ که روگرفتم لیوان

 خوری می زورمن به ام چندلقمه همین رسیده بیست انگارازصدبه اشتهات,خوری غذانمی وحسابی درست چندوقته-
 ریختی؟ دخترم؟چرابازبهم شده چی,شم می متوجه خودم
 درصحنه همیشه من بگه خواست انگارمی دادتابشکنه تکون گلوم روتوی خودش بازهم روزها این عمیق بغض
 !کردم می رونگران مادربزرگ نبایدبیشترازاین گرفتم رومی بایدجلوش ولی,ومنتظرباریدن هستم

 !کنی می تواشتباه مادربزرگ نیست چیزیم من-
 !نیستی همیشگی تولیانای اما-
 !کامل روشناختی من دیگه که خودت,گم تومی به میام اول باشه هرچی من باورکن-

 !روباورکنه هام کردحرف می سعی انگارداشت,کرد روجمع هاش لب
 !واست پیشنهاددارم یه-

 :هاش لب به دوختم چشم
 !برات خواستگاراومده-

 :نداد روادامه مکثش که دوختم هاش چشم باربه رواین نگاهم,شدم متعجب
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 ومهندسه پسرروداره یدونه همین مادرش,داشتن زیرنظرت وکال البی توی انگارتوروبارهادیدن شینن می اول طبقه-
 !کنه خوشبختت تونه می که مطمئنم

 دید؟ می چی روتوی خوشبختی,بود رفته پیش تاکجاها مادربزرگ,زدم پوزخندی
 پول؟

 مرد؟ این بودن مهندس
 ...!دیدم می کلمه روتویه خوشبختی امامن
 !"رایان"
 !منفیه بگیدجوابم ندارم قصدازدواج من مادربزرگ-

 :ایستاد تندجلوم مادربزرگ که ازجابلندشدم
 ردکنی؟ خوای رومی خوبی این به موقعیت چرااین که روبدونم بایددلیلت من-
 !ندارم عزیزم ندارم قصدازدواج نگفتم؟من گفتم روکه دلیلم-
 داری که هایی حق روازتموم خودت ولطیفه خاطرمن به یتاآخرعمربخوا که دم نمی واجازه ذارم لیانانمی-

 !کنی خاطرماازدواج به خوای ونمی ماهستیم نگرانیت که دونم می,بگیری
 نخوام که شدم عاقل قدری باشیداون مطمئن هستیدولی من درصدازنگرانی پنجاه توولطیفه,مادربزرگ نه-

 عمرتون بقیه راحت که روزهایی همچین واسه کردم سپرده پول راحته شمادوتاخیالم ازبابت,کنم ازدواج تاآخرعمرم
 !کنم ازدواج خوام نمی خودم من ولی,کنید روزندگی

 !نه بگو آرین مثل ونخواستی نرفت اگرتودلت خواستگاریت بذاربیان جلسه یک فقط پس باشه باشه-
 !آرین...خورد تکون درونم چیزی

 !چیزرو همه بودم کرده وتموم بودم شده عشق این خیال بی موقع همون کاش ای,بودم کرده فراموشش چقدرراحت
 :فشردم هم روروی هام چشم

 !بیان فرداشب بگیدبرای تعطیلم ومن اس فرداجمعه,بسیارخب-
 :روگرفت بازوهام خوشحال مادربزرگ

 من به چیتراخانم چون ماپرسیده به راجع ازچیتراخانم انگاررفته مادرش,ننداختی روزمین روم که دخترم ممنونم-
 !گفت

 :گرفتم رودرپیش اتاقم وراه روگزیدم لبم
 !بگیدبیان باشه-

*** 
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 همه وعصبانیت ترس نبودکالفگی خودم دست,بود رسیده گوشت به تقریبا بودم جویده روازبس دستم های ناخن
 باهام کردن صحبت بودمشغول ساعت حدودیک مبیناکه,رو من بکشن کال که بودن داده هم دست به دست وهمه

 :گرفت رومحکم شدودستم خسته عاقبت نمیومد یادم روهم اش کلمه یک حتی بودومن کردنم ونصیحت
 !کنی می عصبی منم داری,بگیرببینم آروم لحظه یه اَه-

 :داد ادامه تری مالیم بالحن چون روانگاردید هام چشم توی شده حلقه اشک,کردم نگاهش
 بدی منفی جواب راحت خیلی تونی می,نیست معلوم چیزی که کنی؟هنوز می اذیت رو چراخودت برم قربونت آخه-

 !کنه اجبارت قرارنیست کسی کنی وردشون
 !بود؟,نبود غریبه مبیناکه,فروریخت هام اشک

 های هامهره این ی همه ازرایان بعدش ازچیتراخانم بعدش,ازتقدیرم بعدش ازخدا اول,ها ازخیلی گرفته دلم خیلی-
 جنس دونستم نمی اصال من نبودم جوری این من,ریختن وبهم کردن روخراب من وآرامش زندگی که بودن اصلی

 !مبینا؟ بود طرفه یک جاده یه ازعشق من سهم,چیه عشق دونستم نمی چیه مخالف
 :کرد حلقه گردنم دور رو هاش دست

 آرین مثل یکی اینم خب ردکردی سادگی به روهم توآرین آخرنرسیده به دنیاکه,دخترخوب نشده چیزی که االنم-
 روهم اش دونه تویه فکرکنم البته که هام گفته ازتموم منظورمن اما بره کن ردش خوایش ونمی نداری اگردوستش

 عشق این ده می آزارت داره قدر این وقتی نکن رایان روعالف خودت گم می همینه کال ونفهمیدی نیست یادت
 نیست جزسراب چیزی اما ایستاده جاده این ته رایان که طرفه یک جاده یه توی گیرافتادی خودت قول به نیست
 می چی فهمی می اس فایده بی کنی توتالش هرچی شه ودورترمی دور ازت اون وجلوبری توبیشتربدویی هرچی

 !کننده وخسته اس فایده بی تالشت نباشه دوطرفه جاده این گم؟تاوقتی
 :مهارکردم سختی روبه هام گریه هق هق

 ...!دارم دوستش-
 :زد مبینالبخندتلخی

 !داره هنوزم بندم می شرط داشت دوستت تورو خیلی ماهیارم-
 :کردم تندنگاهش

 سختی این تموم که دونم نمی کنی می کنی؟خیال روبیشترازاین وجدانم عذاب خوای نه؟می دی می عذابم داری-
 !زخم؟آره؟ روی نمک بشی خوای می توام ماهیاره دل هاازشکوندن

 :کرد اخم مبینا,فریادکشیدم تقریبا
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 گندمی امابدتردارم باشم وشریکش همدم تنهارفیقم غم توی که جام این من,کنم ناراحتت خواستم ببخشیدنمی-
 !غلط چی درسته چی فهمم نمی هاخودمم وقت گاهی لیانا شرمنده,حالش به زنم
 :روبرگردوندم روم

 !نمیاری روم هابه وقت گاهی فقط فهمی می خوب اتفاقا-
 درحقشون ام بزرگی ماهیاروآتناتوهنوزلطف قضیه توی دونم تورومقصرنمی اصال من,لیانا نیست جوری این باورکن-

 !کردی
 !مشخصه کامال گاهت وبی گاه های ازکنایه بینم می دارم آره-
 وفقط دارم چقدردوستت من دونی می خودت شناسی رومی من توکه,قصدی گونه هیچ پریدبدون ازدهنم باورکن-
 !تواعتماددارم به

 یادمه همیشه خودم شدهرچندکه می رویادآور ماهیار موضوع بد وضعیت مبینانبایدتواین دلخوربودم خیلی,نزدم حرفی
 !ترازافکارخودمه سخت خیلی مبیناشنیدن اززبون بازهم ولی کنم می روسرزنش خودم وهرروز

 :بهزادنمایان بازشدوقامت دراتاق که بزنه حرفی مبیناخواست
 !آوردن تشریف حسینی آقای ی خانواده,بیایدبیرون-
 داداش مثل خودش قول بودبه رفیقش اون نباشه هرچی,کرد درک مرزبهزادرو بی شدناراحتی می راحتی به

 این به ای گذشته که رایانی اونم باشه کشیدنش شاهدرنج تونست چطورمی ن شده بزرگ ازبچگی باهم,بودن
 !داشته سختی
 :ایستاد مبیناکنارم,ازجابلندشدم سختی وبه دادم روتکونی لرزونم پاهای

 ببخشیدخب؟-
 :زدم لبخندمالیمی همینم برای سوخت واسش دلم,کردم نگاهش

 !نکنی تکرارش بده قول توام باشه-
 :خندید مبیناباشوق

 !دخترونه قول دم می قول چشم-
 :زدم بهش چشمکی

 !قدش بزن پس-
 :زد ومبیناوبهزادزل من شدوبه وارداتاقم مادربزرگ کوبیدیم بهم روکه هامون دست

 !ها منتظرن ساعته چرانمیاید؟نیم پس-
 :بیرون اومدوتندرفت خودش بهزادبه
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 !پیششون رم می االن-
 باشه مشخص زیادکه خیلی نه بوداما کرده ورم هام چشم کمی,شدم کردن آرایش ومشغول ایستادم آینه جلوی
 !نبود مهمی چیز درکل

 :روگرفت سردم مبینادست,حاضربودم
 !بااحساس بگیرنه تصمیم باعقل-
 بازوی کمک به ها مرده مثل قبرستون به برنم می دارن انگارکه بودم حال بی,شدم هال مبیناداخل همراه به

 شدیم احوالپرسی مشغول مبیناوبعدمن واول ازجابلندشدن همه باورودمون,داشتم برمی بودقدم دستم توی مبیناکه
 !خوب یاحس لبخند ای ذره بدون اونم دادم می بیشترسرتکون احوالپرسی جای به من فکرکنم که

 خوبی به ولطیفه متنفرقه کردازچیزهای می صحبت مادربزرگ,نشستیم دونفره مبل یه شدوروی تموم سرانجام
 !بود نمایان اش چهره روی آثارنگرانی خوبی به کردولی می پذیرایی شون ازهمه
 نشسته چهارنفره مبل یه بودروی دامادامشب مثال که وپسرش حسینی بهزاددرکنارآقای,گذروندم جمع روبین نگاهم
 ونازنازی لوس هم بودوخیلی شده عروس که دخترخانواده بعدازاون تکی مبل یه روی مادربزرگ,بودن

 !ولطیفه ومبینا من وبعدش بودن نشسته بوددرکنارمادرش
 .هابودن همین جمع ی همه
 :سمتم خوردکردوگرفت بشقاب توی رو موزی مبینا

 !دختر کنی می غش االن بگیربخور-
 بودوگاهی داده لم مبل پشتی به ای مردونه وباژست جدی دامادکامال,شدم خوردن ومشغول گرفتم ازدستش

 نمی من سمت هم نگاهی نیم حتی خواهرش اما نشست می لبش کردولبخندروی می رونگاه من زیرچشمی
 می اقتصادکشوربحث اوضاع بابهزاددرمورد هم حسینی بودوآقای بامادربزرگ صحبت مشغول که مادرشونم,انداخت
 !کردن
 ی انگارخواسته ولی بشه کشیده میون به اصلی موضوع اصال خواست نمی دلم,بودم هابیشترراضی صحبت ازاین

 :کردگفت می خودنمایی اش چهره توی اول ازنگاه که بااخمی خواهرداماد بودچون احترام قابل خودم برای فقط من
 !بایدبرم من منتظرمه طاها مطلب بریدسراصل لطفا جون مامان وای-

 :کرد نگاه من جاشدوبه جابه کمی حرف بااین مادرش,بود انگارطاهاشوهرش
 جاییم؟ این چی ی ماواسه که دونی می دخترگلم خب-

 :نشستم صاف کمی,انفجاربودبگیرم روبه هرلحظه که خشمی جلوی کردم سعی
 !دادن توضیحاتی مادربزرگ بله-
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 :زد لبخندگرمی مادرش
 !حسینی حانان هست پسرمن ایشون بشی متوجه تاخوب بگم برات خودم من بازهم,بسیارخب-

 مادرش که دادم وسرتکون انداختم بهش حس بی نگاهی نیم,کرد کرداشاره می نگاه من به داشت که پسرش وبه
 :داد ادامه

 !نیاز بی الحمداهلل دنیا وازمال موفقه توکارش هم وخیلی پدرشه شرکت ومهندس سالشه وشش بیست پسرمن-
 :داد مجددادامه که زدم پوزخندی روخوردومن مقابلش ازشربت کمی

 حاال شرطه نظرشماهم خب اما وپسندیده دیده مجتمع والبی پارکینگ توی شماروانگارچندباری پسرم-
 ی ادامه سراغ تابعدبریم داریدانشااهلل تفاهم باهم تاببینیم کنید صحبت باهم کمی ندارن مشکلی اگرمادربزرگتون

 !ها صحبت
 :زدم لبخندی عریضه نبودن خالی برای روفشردکه مبینادستم

 !موافقم بله-
 :زد زل مادربزرگ به مادرش

 !هست؟ اجازه سیماخانم-
 کردکه نگاهم بزنه حرفی که ازاین قبل بشه وآبروریزی کنم چیزروخراب همه من بودمبادا نگران که مادربزرگ

 خیلی نخواستم کنم آبروریزی قرارنیست که کردم ومطمئنش زدم امروزبهش طول بارتوی اولین برای لبخندعمیقی
 !ماهیار مثل...آرین مثل کنم ردمی راحت

 :مادرحانان روکردسمت,بودانگار شده آسوده خیالش کمی مادربزرگ
 !جان سمانه نداره مشکلی-

 !زشتی اسم چه,بود سمانه مادرش اسم پس
 !کنم می شون مسخره دارم تافکرنکنن کردم روکنترل خودم سختی وبه گرفت ام خنده فکرم این از ناخودآگاه

 مراسمیه ترین مسخره فکرکردم وباخودم رفتم اتاقم سمت به,افتادم وجلوترراه بلندشدم منم,بلندشد ازجاش حانان
 !دیدم عمرم تاحاالتوی که
 برگزارشدچرا؟ همه وخوشحالی چقدربارونق که بهزادومبیناافتادم خواستگاری راسمیادم به

 !داشتن ودوست خواستن رومی همدیگه هردوطرف چون
 !بفرماییدداخل-
 !متشکرم-
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 بودم نشسته گوشه یه فقط ازصبح من ولی بودن کرده ومبینامرتب لطیفه روازقبل اتاق,واردشدم اوودرآخرمن اول
 !عشقم گردنبندیادگاری به بودم زده وزل

 حتی زیرانداختم روبه وسرم نشستم تخت روی ازش فاصله وباکمی بازگذاشتم رو در,نشست لبم روی تلخ پوزخندی
 جلوی بست می نقش رایان رنگ آبی نگاه مدام صورتش به بانگاه چون روببینم اش چهره خواست نمی دلم

 !چشمم
 ویالیی خونه یه من,باشه مونده زیادی صحبت دیگه کنم وفکرنمی چیه کارم من که گفتن مادربراتون لیاناخانم-

 رزیتا وخواهرم منم فقط,منه به متعلق چیزپدرهم درآخرهمه پسرم تک چون اما شریکم وباپدرم نیاوران توی دارم
 !وبابام مامان ندارن فرزندی دیگه

 :داد ادامه که نزدم حرفی
 به مشغول شرکتش توی پدرم کمک به زمان همون درسم بعدازاتمام,شدم التحصیل وفارغ خوندم مهندسی-

 مسلما نیست پدرزیادسرحال دیدید که خودتون ره میادومی گاهی پدرفقط منم شرکت ی کاره همه واالن کارشدم
 !بگیرم عهده بایدکارهاروبه که منم

 :بود صورتم مستقیمابه نگاهش,کشیدم عمیقی نفس
 کارش وتوی اطفاله پزشک کرده ازدواج که شه می دوسالی به ونزدیک سالشه ونه بیست رزیتا خواهرم-

 !خودشه شرکت ی بازنشسته که وپدرمم داره خونه مامانم,موفق
 :وبازگفت انداخت اطرافش به نگاهی

 صحبت درموردتون بامامان وقتی,دیدم والبی پارکینگ توی چندباری گفتن هم مامان جورکه شماروهمون من-
 هم البدشماها پس ایشونه واسه مجتمع این کل چون بپرسیم ازچیتراخانم بهشون راجع تونیم می که گفت کردم

 سالهاست که ای همسرموردعالقه که کنم می وحس نشستید من دل شمابه,رو آپارتمانتون خریدید ازایشون
 تحمیل اجباربهتون با چیزی خواد نمی دلم دم می خودتون روبه انتخاب حق ها این باتموم اما روپیداکردم دنبالشم

 خوریم برمی مشکل زودبه خیلی باشه وجودنداشته اگرعالقه کنیم زندگی بایدتاآخرعمردرکنارهم مسلما چون بشه
 !شید؟ می که منظورم متوجه باشه سرنوشتم توی ناکامی که خوام نمی ومن

 ...!بودوسکوت سکوت,کردم مکث
 :صحبت به کردم وشروع دادم خودم به تکونی باالخره

 جا این که ومهمی اصلی ی قضیه اما گفتن مادرتون به رومادربزرگ بوده الزم که وهرچی هستم لیانامولوی منم-
 وراحت شه می تموم بگیم که نیست دوروز یکی صحبت فرمودید خودتون جورکه همون,اس عالقه بشه بایدمطرح

 بایدمثل مسلما منم دارنیستبر وشوخی زنه می رورقم هردختریاپسری سرنوشت مراسمات این, نه شیم می
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 به ای عالقه کوچکترین من متاسفانه ولی باشه وانتخابم بشه همسرم خوام می که کسی به باشم داشته شماعالقه
 !شماندارم
 رودیده رایان پسرفقط این صورت توی من ازسرشب اما بودم درحیرت بودنم رک همه ازاین خودمم حتی,جاخورد

 بگیرم؟ تصمیم باعقل تونستم چطورمی بودم
 !چی؟ کنم روفراموش رایان ونتونستم کردم ازدواج اگرباهاش اصال

 پس خواستم رونمی این اصال ومن شوهرداری که درحالی دیگه شخص به فکرکردن حتی شه می محسوب خیانت
 !وبره بشه تموم بهترکه همون

 !نداشتم؟ داشتم انتخاب حق من
 هرجایی به نگاهش باردیگه این و بود ایجادشده صورتش روی عمیقی اخم,کرد خیس روکمی هاش لب

 !من بودجزصورت
 !؟ فهمیدم درست منفیه من به جوابتون خوایدبگیدکه شمامی یعنی-

 :دادم تکون رومصمم سرم
 ! کامال بله-

 :ازجابلندشد
 !بااجازه,کنید زودپیدا روخیلی تون فردموردعالقه امیدوارم نیست مشکلی بسیارخب-

 شدن کوبیده بعدصدای ودقایقی بیرون کردم فوت رومحکم نفسم, کوبیدبهم ودررونسبتامحکم رفت بیرون
 :زدم وپوزخندی روشنیدم درآپارتمان

 باشی شوهرمونده بی وهنوز پیربشی خوای بمونی؟می منتظررایان خوای می تاکی اما شدلیانا تموم اینم-
 !ومنتظررایان؟

 گذاشته خودم حال به وحاال بودم داده رد جواب موقع همون من که تهگف همه به البدحانان,نیومد اتاقم به کسی
 بهم حسابی سرزنش یه مادربزرگ وگرنه اتاقم نیادداخل که روگرفته مادربزرگ مبیناجلوی که مطمئنم اما بودنم

 !بدهکاربود
 هام وچشم کردم روانتخاب وآهنگی روبرداشتم گوشیم درازکشیدم تختم وروی کردم روتنم راحتیم های لباس

 !روبستم
 مازیارفالحی_یلدا"

 بگو راست ، بگو مست
 بگو یلداست شبِ تا
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 بگو هست نفسی تا
 بگو خواست دلت هرچی
 شدم تاب بی و خسته
 شدم خواب ، شدم محو

 ها پنجره این از خسته
 شدم قاب منتظرت

 کشید حال این بر گریه
 کشید فال این بر اشک

 خدا دست بی تن بر
 کشید بال تا دو نقش
 شدم پست شدم خواب

 شدم یکدست همه با
 شدی آب بی ی تشنه

 شدم هست این از نیست
 بگو راست بگو، تلخ

 بگو یلداست شبِ تا
 بگو هست نفسم تا

 بگو خواست دلت هرچی
 شدم تاب بی و خسته
 شدم خواب ، شدم محو

 ها پنجره این از خسته
 ".شدم قاب منتظرت

*** 
 نیومده بودکه دوهفته حدودا,نمیومد شرکت به عنوان هیچ بودوبه شده غیب کامال رایان,گذشت روزها بازهم

 کجاست رایان دونه نمی کردانگارکه رفتارمی تفاوت بهزادکامالخونسردوبی,زد نمی حرفی هم کس وهیچ بودشرکت
 صالح مبینااگرخودرایان روبشکنم خوردم که قسمی تونم نمی من"گفتن تنهابه بود پرسیده ازش مبینا که ام وقتی
 ...بود کرده اکتفا"!متاسفم میادشرکت بدونه
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 !کنم دق بود نزدیک, بودم فرورفته خبری بی توی ومن
 باهام هم مادربزرگ,شدم می آب ذره وذره سوختم می فقط رایان عشق بودوتوی شده زهر تراز تلخ روزهابرام

 !سابق گرمی به نه زدولی می حرف باهام البته حسینی ی خانواده به رددادنم بودبعدازجواب شده سرسنگین
 بودم گذاشته بیابون یاسربه تااالن مطمئنن دوتانبودن واقعااگراین,مبیناولطیفه بودن مرحمم روزها این که تنهاکسانی
 !بودم کرده یاخودکشی

 بودم مونده هم همین برای بکنم وکاری سرکاربرم به بتونم نبودکه تنم توی وحال حس اصال,شرکت روزنرفتم اون
 .خونه
 !کردم فکرمی رایان با خاطراتم وبه بودم درازکشیده تختم روی
 که گفت بهم شدورایان دعوامون باسایه وقتی بودم شده واردشرکت که اولی بودسال اندازی راه روز که روزی اون

 کارم که دونستم می دیگه بودم روزده چیز قیدهمه,ره نمی روهرگزازیادم ازشرکت بدم استعفا ایران به بارسیدن
 ...!"نرو"گفت کردوبهم غافلگیرم بعدش که دادم ازدست روکامل

 چقدردوستش,برد فرومی شیرین ی خلصه یه روبه انگارمن ام گونه روی اش ه*س*و*ب,بود شیرینی چقدرلحظات
 !بفهمه تونه خدامی فقط داشتم
 چیتراخانم اسم بادیدن,روبرداشتم وگوشی رودرازکردم دستم,شدم کشیده بیرون اوهامم بلندشداز که گوشیم صدای

 :گفتم وبااسترس کردم تندوصل,بست نقش ذهنم توی نامربوط وهزارجورافکار شدم سیخ توجام میخ مثل
 !روزبخیر...سالم-

 :گفت کوتاهی ازمکث پس,نگرانه هم کمی که کردم می حس اما همیشه بودمثل مالیم چیتراخانم صدای
 خوبی؟,دخترم سالم-

 !مطلب سراصل دتربرهزو خواست می دلم
 شماخوبید؟,ممنون خوبم-
 !داری؟ وقت کی دخترم ببینمت خوام می,الحمداهلل خوبم منم-

 :بودگفتم حاالبیشترشده که بانگرانی
 !دیدنتون بیام تونم عصرمی سه ساعت-
 سرکارنیستی؟ مگه-
 !رو امروز نرفتم بودم احوال ناخوش نه-

 "حد؟ تااین نگرانه ازچی"پرسیدم ازخودم بارهزارم برای من کشیدکه آهی
 !ها دیرنکنی منتظرتم سه ساعت راس پس خب-
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 !خدمتتون رسم می چشم-
 دنبالت؟ روبفرستم راننده خوای می-
 !فعالخدانگهدار,ازتون ممنونم دارم ماشین نه نه-
 .دخترم خدانگهدار-

 سادگی به نبودکه مبیناهم االن حتی,کرد می اذیتم خیلی دلشوره,انداختم بالش روی روکنارم گوشی
 !زهرابود بهشت معمول طبق که هم مادربزرگ داشت کالس که هم لطیفه باالپیشش طبقه وبرم سوارآسانسوربشم

 رفتم آشپزخونه به,بود روبریده امونم سرگیجه چون تانیفتم کردم روکنترل بودخودم هرسختی وبه ازجابلندشدم
 وباعث پلوبامرغ زرشک پختن به کردم شروع هم همین برای کنم روسرگرم خودم کردن درست ناهار با وخواستم

 !مادربزرگ وهم بود برگشته لطیفه هم بعدازاون که بشم شدتاظهرسرگرم
 :داد تحویلم شدولبخندگرمی واردآشپزخونه مادربزرگ

 !دردنکنه دستت,نباشی خسته-
 !کنم می خواهش-

 می وتندتکون چقدرماهرانه بودکه هاش دست به نگاهم,میزشد چیدن مشغول مادربزرگ که نشستم صندلی روی
 :خوردن

 نبود؟ زهراخبری بهشت-
 !سربزنه ها مرده این به دیگه کنه نمی وقت اصال انگارکسی,بود خلوت نه-
 !هابایدگرفتارباشی ساعت ترافیک بااین دیره زهرا بهشت بعدم زیادن ها مشغله آره-
 .موندم منتظرمی بایدخیلی وگرنه رفتم بااتوبوس منم آره-
 .کردید خوب-

 :سید*ـو*روبــ هام دویدوگونه سمتم شدوبه واردآشپزخونه لطیفه
 !آبجی عشق سالم-

 :کردم نثارش لبخندعمیقی
 رن؟ می پیش خوب هات خوبی؟درس,عزیزدلم سالم-
 .مرسی خوبن هاهم درس,عالی که خودم-
 !ها بکشی خجالت نبینم بگی بهم کافیه فقط داشتی احتیاج چیزی به هرموقع-

 :زد بهم چشمکی لطیفه
 !چشم-
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 بهتربودنمی جوری این رفتن اتاقشون به خواب برای ومادربزرگ ولطیفه هاروشستم ظرف,ناهارخوردیم درکنارهم
 دلم توی که وافری وبااسترس کردم مرتب روهم هاآشپزخونه ظرف شدن ازتموم پس,رم کجامی بدونن خواستم

 !تاحاضربشم رفتم اتاقم سمت بودبه
 کردم روپام سفیدم جین,توشون زدم سرقشنگی وگل کردم جمع سرم روباالی همش,روسشوارکشیدم موهام

 بی صورت بخشیدبه رنگ که مالیمی آرایش از وپس انداختم سرم روی روهم زرشکیم وشال زرشکی ومانتوی
 روبرداشتم وگوشیم تندسوییچ,کردم خالی خودم روی وعطرهم پوشیدم سفیدمم اسپرت های تندکفش روحم

 !اومدم بیرون وازآپارتمان
 شدم پیاده سریع,بردم ورودی روتانزدیک وماشین شدم داخل,ودرباالرفت زدم بوق چیتراخانم ویالی به بارسیدن
 .وباالرفتم

 که ختمویالاندا اطراف به اجمالی نگاهی,بود نیومده چیتراخانم هنوز ولی بودم نشسته پذیرایی سالن توی مبل روی
 !زد می برق ازتمیزی خوبی به ویال جای وهمه بودن گردگیری خدمتکارهامشغول

 !باشن آشپزخونه داخل وهمه باشه خلوت مجاورش وسالن سالن این کال خوام می بیرون همه ها خانم-
 ازچیتراخانم کامال انگارکه جارفتن تندازاون خدمتکارها که بلندشدم ازجام,بود چیتراخانم وباصالبت محکم صدای
 :ایستاد چیتراخانم نزدیک ها خدمه بقیه ورئیس انگارسرخدمتکاربود که یکیشون فقط بردن می حساب

 واستون؟ بیارم دارید میل چیزی خانم-
 !باشه کنارش هم کیک,آناناس دوتاشربت آره-
 !براتون میارم الساعه,چشم-

 روگیج روازنظرگذروندومن ایستادوسرتاپام جلوم,جلواومد من بودبه زده زل که درحالی خدمتکارچیتراخانم بارفتن
 !کرد ترازقبل

 !چیتراخانم سالم-
 هام چشم ی خیره مستقیم نگاهش,بودبهم زده زل شدکه می ای دقیقه ده مکث شایدبدون,اومد خودش به

 :هاش لب روی شدولبخندنشست
 !دخترخوشگلم سالم-

 :داد ادامه,هم روبروی نشستیم
 خوبی؟-
 !خوبم بله بگیریم روفاکتور نگرانیم-

 :کرد کوتاهی ی خنده
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 چی؟ واسه نگرانی-
 !جام؟ این چرا زودتربدونم خوام می,جاخواستنم ازاین-

 کوتاهی وباتعظیم داد میزقرار روی رو ای خوشمزه وکیک شربت حاوی واردشدوسینی خدمتکار,روگزید هاش لب
 .رفت

 :روخورد ازشربت کمی تحمل بدون چیتراخانم
 رومی منظورم کامل بعدبخورم بچرخونم دورسرم اصطالح به رو لقمه خوام نمی,نمیاد خوشم چینی ازمقدمه خودمم-

 !کردی تعجب اگرخیلی نگوحتی هیچی هام صحبت میون دارم ازت که خواهشی فقط گم
 ...!هزار روی رفت تشویشم کامال دیگه حرف بااین

 :کرد شروع شنیدنم فهمیدآماده وقتی که دهنش به دوختم منتظرچشم
 حرف اضافه های چینی مقدمه بدون همینم واسه,دادن ازگوش بشی اذیت که یااین کنم زیادمعطلت خوام نمی-

 عجوالنه که ندارم دوست اما کنی عمل خواست دلت هرجورکه مختاری وتوبعدازشنیدنشون زنم می روبهت هام
 !نشه تباه ات آینده که باشی فکربعدش وبه فکرکنی بایدخوب بگیری تصمیم
 :داد وبازادامه دادم تکون تنهاسری اما ها حرف بیشترشدبااین نگرانیم

 تماما بودکه خارجی زن لوییزیک چون بود مخالف وپسرم لوییز باازدواج پدربزرگش که گفته بهت رایان حتما-
 تهران به ازدواج از بودبعد کرده قبول هرچندکه هم همین بودبرای شده وبزرگ یافته جاپرورش جا اون بافرهنگ
 مخالفت طورجدی به همسرم بودکه غریبه اجنبی یه امابازم کرد عمل حرفش وبه بشه ساکن ایران جاتوی بیادواین
 پسربزرگش ی خواسته به تن نشدکه راضی, بود فایده بی کردیم تالش که هم کردوهرچی رواعالم خودش

 !پسرم اومدونه کوتاه همسرم نه,پدروپسر بین ویال این توی که وجنگ بحث بعدازکلی درنتیجه,بده
 :روبشنوم هاش حرف تابقیه منتظرشدم حرف بدون باکنجکاوی کشیدومن آهی

 می محرومت طورکامل به ارث واز گیرم می روازت اموالم تموم کنی لوییزازدواج اگربا کردکه تهدیدش همسرم-
 وثروتت باتو کاری که گفت پسرم وقتی اما کنه منصرفش ازتصمیمش تونه می تهدید این فکرکردبا اولش کنم

 همسرم کرداما نمی فرقی برام من,کنن ودائم رسمی رو تابالوییزازدواجشون خارج ماورفت قرمزکشیددور خط ندارم
 برقضا دست اما کنن ازدواج تهران همین توی داریم فرزند هرچی داره دوست که گفت می بهم ازدواجمون اوایل از

 خارج توی بعدازازدواجشون ندادو بهایی هم پدرش جواب شدوبه دخترفرانسوی یه عاشق ارشدش پسر
 حق که وگفت کرد رابطه قطع باهاشون کامل هم همسرم,کردن روشروع جدیدی وزندگی ایران ازکشوربرگشتن

 اومدن دنیا بابه,کردن ازصفرشروع خانمش باکمک وپسرم ویالبذارن این توی روحتی پاشون وقت هیچ دیگه ندارن
 یا برسونه پول بهشون کردکه می سعی من ازطریق,باپسرم لوییزفقط با نه بوداما ترشده نرم کمی پدربزرگش رایان
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 رومی مادرش عاشقانه رایان,نکرد قبول پدررایان هرکارکردیم اما بودبزنه پسرهم که اش تنهانوه نام روبه امالکی
 من فقط وسط کرداین نمی ویال به وآمدی رفت نمیاداوهم خوشش ازمادرش پدربزرگش دید می وقتی پرستیدو

 این خواستم نمی چون پسرنباشم و پدر سروته بی های بحث تاقاطی بودم گرفته طرف روبی خودم کامال که بودم
 ولوییز کردم می کمکشون رفتم می شون خونه به همیشه,رونبینم وپسرم وعروس ام تنهانوه بشه هاباعث اختالف
 لوییزنداشت به ای دیگه حس تنفرهیچ جز همسرم بوداما دخترخوبی خیلی چون داشتم دوست دخترواقعیم رومثل

 !زد گولش رجیم وشیطان شد گیرش گریبان کینه این وآخرهم
 :زد بهم لبخندگرمی,بودم شده رایان ماجرای محو کردکه نگاهم

 که؟ نشدی خسته-
 :تندگفتم

 !تهش شه می چی بدونم کنجکاوم اتفاقاخیلی, اصال نه نه-
 :خندید

 !رسیم می خوب چیزای به تهش-
 .بده ادامه بازم تاخودش نکردم سوال دیگه ولی کردم تعجب

 مراقبت تحت چندمدت, شد دیوونه رایان, رو ماجرا فهمیدم بعدها که همسرم توسط وپسرم لوییز شدن بعدازکشته-
 بهزادشروع وباکمک گرفت ازبهبودتصمیم بعد که گردونم برش عادی زندگی به تونستم سختی وبه بود ویژه های

 بودوتنهاش کنارش واقعی برادر یک مثل بهزاد مراحل این تموم توی,شرکت وزدن زندگیش ساختن کردبه
 حروم پدربزرگش پول ازنظرش که وگفت نکردازم قبول کنم کمک بهش زدن شرکت واسه هرچقدرخواستم,نذاشت
 اصراری ودیگه فشاربذارمش تحت نخواستم منم کنه نمی استفاده ها پول هرگزازاین و قاتله یه اون چون ونجسه
 وبهزادسخت بعدرایان روزبه ازاون,تنهاشدم مردومنم هم شدپدربزرگش افتتاح شرکت که سالی همون,نکردم

 وبامن ویالمیومد به رایان حاالدیگه,کردن ومشهورترش وبزرگ دادن روزافزایش روزبه رو وشرکت کار به چسبیدن
 !کرد نمی قبول ازم پولی بازهم اما ذاشت می درمیون روباهام رازهاواسرارش ی همه,بود مهربون خیلی
 می وادارش شدیدا نیرویی,نگه هم تونست نمی بوداما سخت براش گذشته انگاریادآوری,کشید عمیقی نفس

 :گفتم صبرانه بی,باهام کنه کرددردودل
 !خب؟-

 :زد بهم لبخندی
 زن ازجنس دادوحتی نمی اهمیت دختری هیچ کردبه نمی قبول کنه ازدواج که کردم اصرارمی هرچقدربهش-

 رابطه دیگه بدم اگرادامه وگفت برخوردکرد باهام شدت به کردم معرفی بهش روهم گلدیس وقتی حتی,داشت انزجار
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 گذشتم مسئله این از کامل هم همین واسه کنه روعملی تهدیدش مبادا که ترسیدم منم کنه می قطع روباهام اش
 اومده شهر پایین به کاری انجام برای زمان واون ساله شدسی رایانم که تاوقتی,تر مناسب زمانی به کردم وموکولش

 توازاون هم که آشنابشیم شدمادونفرباهم باعث بودکه سرنوشت دست,روبروشدم باتو اتوبوس ایستگاه توی که بودم
 !رایان وهم من هم بشی راحت زجرکشیدن

 شروع مجدد کوتاهی ازمکث پس خانم وچیترا جاشدم جابه کمی,بود من به مربوط بودچون جالب بعدش به جا ازاین
 :کرد

 فروبرده حیرت روتوی من عروسم توبه عجیب العاده فوق شباهت,شده زنده لوییز کردم حس واقعا اول تونگاه-
 که درحالی بودی توجوون اما اس وزنده مرده لوییز گفتن دروغ شایدبهم کردم می حس که نحوی بودبه

 لحظه اون توی,بودوتوسبز لوییزآبی داشت فرق باهم هاتون چشم رنگ شدبعدم کشته که وقتی بود لوییزمیانسال
 جوری تااین خواستم کمک ازت همینم برای کنم کسب اطالعاتی ودرموردت کنم صحبت باهات خواست می دلم

 تموم وانگارکه بودی سرسخت ولی قرارگرفتی کنارم اتوبوس توی شانسیم وازخوش بازکنم باهات رو سرصحبت
 نمیومدکه بدت وگرنه دادی می جواب بودم پیرزن که منی داشتن نگه ازسرحرمت وتنها واجبار زور روبه سواالتم

 برای داری می رونگه من احترام که دیدم می اما ندی جوابش وبعدم نکن دخالت بگی تربودبهش جوون اگریه
 !لوییز مثل وصبوردقیقا بودسرسختی مشخص که تراین مهم اومد خوشم خیلی ازت همینم

 :داد ادامه,کردم می نگاهش باتعجب کامال ترشدومن عمیق لبخندش
 اطالعات درموردت تاکامل روفرستادم هام چندتاازخدمه,رویادگرفتم تون ومحله کردم تعقیبت رفتی که بعدازاین-

 خوب خیلی ی نقشه یه گردی می کارخوب یه دنبال که هستیدوشنیدم پایین ازطبقه فهمیدم وقتی و کنن کسب
 وبهت تون خونه روزاومدم واون شدم بازی وارد خودم همین برای کنم اجراش وتونستم بست نقش ذهنم توی

 بیاد عشق شدکه می کنارهم هاتون وبابودن کردم می رو در رو رایان با رو تو نقشه بااین چون پیشنهادکاردادم
 نه تونیازداشت نفرمثل یک به اون چون برگردونم ام نوه روبه رفته آرامش تونستم می وقت اون بشه عاشقت ورایان

 نگران,تونیازداشت مثل نفرهمراه یک به ورایان بودی ومهربون توصبور چون, نه لوییز با شباهتتون خاطر به فقط
 منطقه وازاون کردم روعملی هام خواسته تموم کم وکم پذیرفتی خوشبختانه اما نکنی روقبول درخواستم که بودم

 دونستم می دلبربودی توخیلی,بشه عاشقت تا کناررایان وگذاشتمت دادم یاد کار بهت بیرون کشوندمتون فقیرنشین
 بیشترمی سمتت روبه رایان لوییزکشش با عجیبت شباهت که خصوصا کنه مقاومت درمقابلت بتونه رایان محاله که

 می استفاده ازش وهمیشه همیشه بودکه لوییز واسه شامپو بوددرسته؟اون انگلیسی شامپورویادته؟مارکش اون,کرد
 این بوی بودوهمیشه ازوجودش جزئی انگارکه باخودش رونبره شامپو واین بیرون بیاد حموم باربره شدیک کردنمی

 روگذاشتم اون من اما داره گزافی نسبتا قیمت که ازکشوره خارج شامپوی دارترین شامپومارک این,داد رومی شامپو
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 وازاین خودکنی بی روازخود رایان وبتونی بیشتربشه لوندیت شامپو این با تا بودم خریده برات که وسایلی الی البه
 نزدیک بهم دارید شدم متوجه که بعدازاین,بودم موفق خداروشکرهم بیرون بکشیش تنیده دورخودش که ای پیله
 این چرا پرسیدی می خریدم می چیزی یه برات که هردفعه یادته,رم می درست رودارم راهم که شیدفهمیدم می

 من که کردی فکرمی این به ذهنت وتوحتماتوی داره مهمی دلیل که گفتم می ومن کنم می لطف بهت همه
 نقشه این, یاخطرناک بدباشه واست نبودکه هم اماچیزی انداختم راه رو بازی این من که درسته کشیدم نقشه واست
 نمی پشیمونی احساس همینم برای بشه تضمین تون وآینده روبشه اون روبه ازاین بارتون فالکت شدزندگی باعث
 رومنم هاتون محبت همه این چیتراخانم براتون کنم جبران تونم نمی گفتی می بهم یادمه,هنوزهم کنم ونمی کردم

 همه این که ای نبایدنقشه کنی جبران من توبایدبرای دخترم روزرسیده اون حاال کنی می روزجبران چرایه گفتم می
 !رو؟ کار این دی می انجام برام,کنی خراب کشیدم زحمت براش

 حرف اضافه های چینی مقدمه بدون همینم واسه,دادن ازگوش بشی اذیت که یااین کنم زیادمعطلت خوام نمی-
 عجوالنه که ندارم دوست اما کنی عمل خواست دلت هرجورکه مختاری وتوبعدازشنیدنشون زنم می روبهت هام

 !نشه تباه ات آینده که باشی فکربعدش وبه فکرکنی بایدخوب بگیری تصمیم
 :داد وبازادامه دادم تکون تنهاسری اما ها حرف بیشترشدبااین نگرانیم

 تماما بودکه خارجی زن لوییزیک چون بود مخالف وپسرم لوییز باازدواج پدربزرگش که گفته بهت رایان حتما-
 تهران به ازدواج از بودبعد کرده قبول هرچندکه هم همین بودبرای شده وبزرگ یافته جاپرورش جا اون بافرهنگ
 مخالفت طورجدی به همسرم بودکه غریبه اجنبی یه امابازم کرد عمل حرفش وبه بشه ساکن ایران جاتوی بیادواین
 پسربزرگش ی خواسته به تن نشدکه راضی, بود فایده بی کردیم تالش که هم کردوهرچی رواعالم خودش

 !پسرم اومدونه کوتاه همسرم نه,پدروپسر بین ویال این توی که وجنگ بحث بعدازکلی درنتیجه,بده
 :روبشنوم هاش حرف تابقیه منتظرشدم حرف بدون باکنجکاوی کشیدومن آهی

 می محرومت طورکامل به ارث واز گیرم می روازت اموالم تموم کنی لوییزازدواج اگربا کردکه تهدیدش همسرم-
 وثروتت باتو کاری که گفت پسرم وقتی اما کنه منصرفش ازتصمیمش تونه می تهدید این فکرکردبا اولش کنم

 همسرم کرداما نمی فرقی برام من,کنن ودائم رسمی رو تابالوییزازدواجشون خارج ماورفت قرمزکشیددور خط ندارم
 برقضا دست اما کنن ازدواج تهران همین توی داریم فرزند هرچی داره دوست که گفت می بهم ازدواجمون اوایل از

 خارج توی بعدازازدواجشون ندادو بهایی هم پدرش جواب شدوبه دخترفرانسوی یه عاشق ارشدش پسر
 حق که وگفت کرد هرابط قطع باهاشون کامل هم همسرم,کردن روشروع جدیدی وزندگی ایران ازکشوربرگشتن

 اومدن دنیا بابه,کردن ازصفرشروع خانمش باکمک وپسرم ویالبذارن این توی روحتی پاشون وقت هیچ دیگه ندارن
 یا برسونه پول بهشون کردکه می سعی من ازطریق,باپسرم لوییزفقط با نه بوداما ترشده نرم کمی پدربزرگش رایان
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 رومی مادرش عاشقانه رایان,نکرد قبول پدررایان هرکارکردیم اما بودبزنه پسرهم که اش تنهانوه نام روبه امالکی
 من فقط وسط کرداین نمی ویال به وآمدی رفت نمیاداوهم خوشش ازمادرش پدربزرگش دید می وقتی پرستیدو

 این خواستم نمی چون پسرنباشم و پدر سروته بی های بحث تاقاطی بودم گرفته طرف روبی خودم کامال که بودم
 ولوییز کردم می کمکشون رفتم می شون خونه به همیشه,رونبینم وپسرم وعروس ام تنهانوه بشه هاباعث اختالف
 لوییزنداشت به ای دیگه حس تنفرهیچ جز همسرم بوداما دخترخوبی خیلی چون داشتم دوست دخترواقعیم رومثل

 !زد گولش رجیم وشیطان شد گیرش گریبان کینه این وآخرهم
 :زد بهم لبخندگرمی,بودم شده رایان ماجرای محو کردکه نگاهم

 که؟ نشدی خسته-
 :تندگفتم

 !تهش شه می چی بدونم کنجکاوم اتفاقاخیلی, اصال نه نه-
 :خندید

 !رسیم می خوب چیزای به تهش-
 .بده ادامه بازم تاخودش نکردم سوال دیگه ولی کردم تعجب

 مراقبت تحت چندمدت, شد دیوونه رایان, رو ماجرا فهمیدم بعدها که همسرم توسط وپسرم لوییز شدن بعدازکشته-
 بهزادشروع وباکمک گرفت ازبهبودتصمیم بعد که گردونم برش عادی زندگی به تونستم سختی وبه بود ویژه های

 بودوتنهاش کنارش واقعی برادر یک مثل بهزاد مراحل این تموم توی,شرکت وزدن زندگیش ساختن کردبه
 حروم پدربزرگش پول ازنظرش که وگفت نکردازم قبول کنم کمک بهش زدن شرکت واسه هرچقدرخواستم,نذاشت
 اصراری ودیگه فشاربذارمش تحت نخواستم منم کنه نمی استفاده ها پول هرگزازاین و قاتله یه اون چون ونجسه
 وبهزادسخت بعدرایان روزبه ازاون,تنهاشدم مردومنم هم شدپدربزرگش افتتاح شرکت که سالی همون,نکردم

 وبامن ویالمیومد به رایان حاالدیگه,کردن ومشهورترش وبزرگ دادن روزافزایش روزبه رو وشرکت کار به چسبیدن
 !کرد نمی قبول ازم پولی بازهم اما ذاشت می درمیون روباهام رازهاواسرارش ی همه,بود مهربون خیلی
 می وادارش شدیدا نیرویی,نگه هم تونست نمی بوداما سخت براش گذشته انگاریادآوری,کشید عمیقی نفس

 :گفتم صبرانه بی,باهام کنه کرددردودل
 !خب؟-

 :زد بهم لبخندی
 زن ازجنس دادوحتی نمی اهمیت دختری هیچ کردبه نمی قبول کنه ازدواج که کردم اصرارمی هرچقدربهش-

 رابطه دیگه بدم اگرادامه وگفت برخوردکرد باهام شدت به کردم معرفی بهش روهم گلدیس وقتی حتی,داشت انزجار
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 گذشتم مسئله این از کامل هم همین واسه کنه روعملی تهدیدش مبادا که ترسیدم منم کنه می قطع روباهام اش
 اومده شهر پایین به کاری انجام برای زمان واون ساله شدسی رایانم که تاوقتی,تر مناسب زمانی به کردم وموکولش

 توازاون هم که آشنابشیم شدمادونفرباهم باعث بودکه سرنوشت دست,روبروشدم باتو اتوبوس ایستگاه توی که بودم
 !رایان وهم من هم بشی راحت زجرکشیدن

 شروع مجدد کوتاهی ازمکث پس خانم وچیترا جاشدم جابه کمی,بود من به مربوط بودچون جالب بعدش به جا ازاین
 :کرد

 فروبرده حیرت روتوی من عروسم توبه عجیب العاده فوق شباهت,شده زنده لوییز کردم حس واقعا اول تونگاه-
 که درحالی بودی توجوون اما اس وزنده مرده لوییز گفتن دروغ شایدبهم کردم می حس که نحوی بودبه

 لحظه اون توی,بودوتوسبز لوییزآبی داشت فرق باهم هاتون چشم رنگ شدبعدم کشته که وقتی بود لوییزمیانسال
 جوری تااین خواستم کمک ازت همینم برای کنم کسب اطالعاتی ودرموردت کنم صحبت باهات خواست می دلم

 تموم وانگارکه بودی سرسخت ولی قرارگرفتی کنارم اتوبوس توی شانسیم وازخوش بازکنم باهات رو سرصحبت
 نمیومدکه بدت وگرنه دادی می جواب بودم پیرزن که منی داشتن نگه ازسرحرمت وتنها واجبار زور روبه سواالتم

 برای داری می رونگه من احترام که دیدم می اما ندی جوابش وبعدم نکن دخالت بگی تربودبهش جوون اگریه
 !لوییز مثل وصبوردقیقا بودسرسختی مشخص که تراین مهم اومد خوشم خیلی ازت همینم

 :داد ادامه,کردم می نگاهش باتعجب کامال ترشدومن عمیق لبخندش
 اطالعات درموردت تاکامل روفرستادم هام چندتاازخدمه,رویادگرفتم تون ومحله کردم تعقیبت رفتی که بعدازاین-

 خوب خیلی ی نقشه یه گردی می کارخوب یه دنبال که هستیدوشنیدم پایین ازطبقه فهمیدم وقتی و کنن کسب
 وبهت تون خونه روزاومدم واون شدم بازی وارد خودم همین برای کنم اجراش وتونستم بست نقش ذهنم توی

 بیاد عشق شدکه می کنارهم هاتون وبابودن کردم می رو در رو رایان با رو تو نقشه بااین چون پیشنهادکاردادم
 نه تونیازداشت نفرمثل یک به اون چون برگردونم ام نوه روبه رفته آرامش تونستم می وقت اون بشه عاشقت ورایان

 نگران,تونیازداشت مثل نفرهمراه یک به ورایان بودی ومهربون توصبور چون, نه لوییز با شباهتتون خاطر به فقط
 منطقه وازاون کردم روعملی هام خواسته تموم کم وکم پذیرفتی خوشبختانه اما نکنی روقبول درخواستم که بودم

 دونستم می دلبربودی توخیلی,بشه عاشقت تا کناررایان وگذاشتمت دادم یاد کار بهت بیرون کشوندمتون فقیرنشین
 بیشترمی سمتت روبه رایان لوییزکشش با عجیبت شباهت که خصوصا کنه مقاومت درمقابلت بتونه رایان محاله که

 می استفاده ازش وهمیشه همیشه بودکه لوییز واسه شامپو بوددرسته؟اون انگلیسی شامپورویادته؟مارکش اون,کرد
 این بوی بودوهمیشه ازوجودش جزئی انگارکه باخودش رونبره شامپو واین بیرون بیاد حموم باربره شدیک کردنمی

 روگذاشتم اون من اما داره گزافی نسبتا قیمت که ازکشوره خارج شامپوی دارترین شامپومارک این,داد رومی شامپو
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 وازاین نیخودک بی روازخود رایان وبتونی بیشتربشه لوندیت شامپو این با تا بودم خریده برات که وسایلی الی البه
 نزدیک بهم دارید شدم متوجه که بعدازاین,بودم موفق خداروشکرهم بیرون بکشیش تنیده دورخودش که ای پیله
 این چرا پرسیدی می خریدم می چیزی یه برات که هردفعه یادته,رم می درست رودارم راهم که شیدفهمیدم می

 من که کردی فکرمی این به ذهنت اتویوتوحتم داره مهمی دلیل که گفتم می ومن کنم می لطف بهت همه
 نقشه این, یاخطرناک بدباشه واست نبودکه هم اماچیزی انداختم راه رو بازی این من که درسته کشیدم نقشه واست
 نمی پشیمونی احساس همینم برای بشه تضمین تون وآینده روبشه اون روبه ازاین بارتون فالکت شدزندگی باعث
 رومنم هاتون محبت همه این چیتراخانم براتون کنم جبران تونم نمی گفتی می بهم مهیاد,هنوزهم کنم ونمی کردم

 همه این که ای نبایدنقشه کنی جبران من توبایدبرای دخترم روزرسیده اون حاال کنی می روزجبران چرایه گفتم می
 !رو؟ کار این دی می انجام برام,کنی خراب کشیدم زحمت براش
 :زاده ابراهیم ازمحسن کجایی آهنگ"

 خوره می غصه همش و نیستی تو بره نمی پره دلم
 تو حرفایه و تو ی واسه دلم تو چشمای واسه تنگه دلم
 تو کارایه واسه تنگه دلش همش شب هر که ساختی دیوونه یه

 کجایی کجایی کجایی تو اینجا زنه می داره بارون
 جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو واست زده لک دلم آخ
 جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو

 کجایی کجایی کجایی تو جا این زنه می داره بارون
 جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو واست زده لک دلم آخ
 جدایی جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو
 بشم آروم نباشی نخواه من از اصال تو
 قرارم بی یه من ندارم حوصله خواهشا فقط میگم شد چی پرسه می کی هر

 کجایی کجایی کجایی تو جا این زنه می داره بارون
 جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو واست زده لک دلم آخ
 جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو

 کجایی کجایی کجایی تو جا این زنه می داره بارون
 جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو واست زده لک دلم آخ
 "جدایی جدایی از شی نمی خسته چرا تو



 

 

549 

 

  لیانای من نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 مومنی مهدیه

 تموم متوجه حتی گاهی خوندومن می تکرارمدام حالت روی آهنگ,کشیدم وآه گرفتم شم*و*غــ*آ روتوی زانوهام
 اما بود خوابیده ومادربزرگ بود شب ده ساعت,بودم برگشته چیتراخانم ویالی از بودکه دوساعت,شدم نمی شدنش
 کارم به کاری هم وکسی بودم زده چمباتمه تختم روی اتاقم توی,بود باگیتارش رفتن ور مشغول هال توی لطیفه

 !اصال,نیست خوب اصال لیانا بودن فهمیده انگارکه نداشت
 سرش روروی حرصم وتموم لطیفه سمت کنم روونه رو هام سرزنش تا روباالآوردم سرم, در تند بازشدن باصدای

 :گفت بریده وبریده دویدسمتم دست به تلفن که کنم خالی
 !سالینام من گه می باتوکارداره اس دختره یه بیابگیر آبجی آبجی-

 ...شد فعال رادارهام سالینا اسم باشنیدن
 !باشه؟ افتاده رایان برای اتفاقی نکنه
 !کارداره؟ چی من سالینابا یعنی

 :روگرفتم تندگوشی
 ...!الو-
 روحی وضعیت تو اصال و بوده کرده خودکشی به اقدام اون رایان به روبرسونی زودترخودت هرچه بهتره لیانا-

 !پیشش برو االن همین خوای رومی بودنش وزنده مهمه برات اگرجونش نیست مناسبی
 انگارازته که باصدایی آوردم خود فریادسالینابه بعدکه کمی,بودم روازیادبرده کلمات وانگارکه بودم شده خفه باترس

 :گفتم میومد بیرون چاه
 ؟!کجاست-
 !کلبه-

 می دردم چه به زندگی نباشه اگررایان من خدای,شد زنده برام مون دونفره رفتن شمال خاطرات,گرفت رعشه تنم
 !خوره؟

 !کار؟ چی خوام رومی کشیدن نفس اصال اون بدون من,وامیدِمنه هستی ی همه اون
 !شده که هرنحوی روبه خودم برسونم بایدبهش

 !سالینا افتم می راه االن همین بفرست دقیق روخیلی آدرس-
 !خودش واسه کنه انتخاب لباس نتونه که هست خراب قدری اون خواهرش حال فهمید ولطیفه کردم روقطع گوشی
 ومن گذاشت جلوم بلندمم پاشنه های وچکمه کنم روتنم وشلوارم مانتو کرد کمک بهم و دوید کمدم سمت تندبه
 :طرفم روگرفت ماشین سوییچ, پوشیدم می فقط حرفی هیچ بدون

 !عقل با نه برو احساس با بار این رفتی وقتی باش خودتم مواظب,باش بنزینش مواظب-
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 !تلخ لبخندی, زدم روش به لبخندی
 ناگهانیم خروج این ومتوجه بود خواب مادربزرگ که خوب وچه گاز پدال روی روگذاشتم پام وفقط شدم سوارماشین

 اسمس باصدای,باشه راحت خیالم که کردم پرش روکامل وباک داشتم نگه بنزین جایگاه اولین توی,بود نشده
 !شدم تاریک ی واردجاده و قاپیدم صفحه روی از رو کلمات گوشیم
*** 

 بود فرورفته عجیب سکوتی توی کلبه اطراف,کردم می حس ازخودم کم خیلی ی ازفاصله ها گرگ ی زوزه صدای
 باالی دقیقا که بود ماه هالل روببینم پام جلوی بتونم شد می باعث که تنهاروشنایی,بود شده چیره برفضا وتاریکی

 کجاست رایان دونستم نمی,روبستم درماشین و گفتم زیرلب اللهی بسم و کشیدم عمیقی نفس,قرارداشت سرم
 !شد بیشترمی هرلحظه ونگرانیم
 :افتادم سالینا یادحرف وبه کشوند خودش سمت روبه نگاهم رودخونه آب شدید صدای بازهم,جلورفتم

 یکی وباهم بستیم عشق پیمان باهم جا این حتی,گذاشتیم می جا رواین مون عاشقانه قرارهای تموم وبوراب من"
 "!شدیم

 !شد؟ تکرارمی داشت تقدیر بازهم یعنی,کشیدم عمیقی آه
 کلبه روداخل پام,داد مضاعف جراٌت حس وبهم دوید بیرون نوربه,کردم بازش وآروم شدم نزدیک کلبه ورودی در به

 !بود خالی, چرخوندم کلبه رواطراف نگاهم, شد بسته سرم ودرپشت گذاشتم
 !وجودنداشت چیزی هیچ تاریکی جز اما زدم زل بیرون به کوچکش های پنجره از بیشتری بااسترس

 هیچ صاحبش انگارکه بود مونده نخورده دست کلبه گوشه شدکه غذایی های ظرف ی خیره ونگاهم جلوتررفتم
 !خوردنشون به برسه چه نداره روهم بهشون کردن نگاه به تمایلی

 !جا؟ این اومدی چی برای-
 حاال که رایانی اقتدار برای سوخت دلم و روبروم ی مردآشفته به زدم زل, برگشتم عقب تندبه و گفتم هینی

 !بود کامالفروریخته
 !سالم-

 :پرسید اش چهره روی اخم باهمون بده رو جوابم که این بدون
 !جایی؟ این چرا گم می,باتوهستم-

 :جلورفتم کمی
 !کنیم صحبت که اومدم-

 :روبست ودرکلبه زد پوزخندی
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 !دیدارمون آخرین توی گفتی روخودت جمله این یادته, بزنیم که نداریم حرفی هیچ ماباهم-
 :کنم آرومش کردم سعی

 !رایان جانیومدم این وجَدل بحث برای من-
 که ببینی تا تواومدی, غرورم شکستن شاهد باشی شاهدخوردشدنم, روببینی من نابودشدن تا اومدی, دونم می-

 !بگیری انتقام ازم تونستی
 :گفتم باحیرت

 !تو؟ زنی می حرف ازچی-
 یا کردم اذیتت دوسال این توی که تاهرچقدر تواومدی, زنم می حرف چی از که دونی می خوب هم خیلی خودت-

 ...!من که فهمیدی چون کنی روتالفی درآوردم بازی رئیس
 :تندجلوتررفتم, روبست هاش چشم و کرد سکوت

 !کن روتموم هات جمله-
 :بهم شد خیره و روبازکرد هاش چشم

 !کنی می زودفراموش خیلی که گفتم-
 !نبودم جا این االن کنم فراموش خواستم اگرمی-
 !رو مردونگیم احساس تموم کنی له تابازهم اومدی,روببینی من نابودشدن تا جایی تواین-

 :داشتم فاصله باهاش هنوزکمی, جلوتررفتم
 رایان؟ زنی می حرف قدرمطمئن این ازکجا-
 !ندارن وگناهی خبرن بی چیز ازهمه انگارخیلی که رودربیاری هایی آدم اَدای من برای نیست الزم-
 !زدی خودکشی به تودست که وگفت زد زنگ بهم سالینا چون جام این من-

 :شد بیشتردرهم هاش اخم
 !رایان سمت بکشونه رو مغرور لیانای بخواد که نیست چیزخاصی اصال دلیل این چی؟ که خب-
 باشم؟ تفاوت بی بهت نسبت که رحمم بی من یعنی-
 !نیستی؟-

 این تاب وچقدربی نگاهش توآبی زدم زل, بودم اش سینه به سینه درست بار واین جلورفتم بازهم, بود ترشده آروم
 !خواستمش وچقدرمی بودم چقدردلتنگ, هابودم چشم

 !مهمی واسم یعنی پس اومدم که بینی می-
 !لیانا کردی نمی روخوردم من, کردی نمی بیرونم ات ازخونه بودم اگرمهم-
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 !من جای روبذار خودت-
, روبست هاش وچشم کردبیرون فوت رومحکم نفسش,گردنش دور کردم وحلقه آوردم روباال هام دست,نزد حرفی
 :کردم زمزمه

 !زنیم می حرف بعدش غذابخور بیایکم-
 !خورم نمی-

 :کردم زمزمه کنارگوشش جلوو بردم رو سرم
 !خوری؟ نمی چی؟بازم بگم من اگه-

 :گفت که ترشدم تاب بی,کشید عمیق وآهی شد حلقه ـمرم*دورکــ هاش دست, بازشد هاش چشم
 !بودی قدرمهربون این همیشه کاش ای-

 :کشیدم روعقب خودم کمی
 !شی می مغرور زیادی توگاهی اما مهربونم همیشه من-

 :کردم غذاهااشاره ظرف به کردکه نگاهم فقط
 !شام؟ بریم-
 !شرط یک به-

 :کشیدم پوفی
 !چی؟-
 !دهنم بذاری خودت-

 :کرد زمزمه اختیار بی زبونم و خورد چرخ خواستنیش های چشم توی فقط نگاهم, لرزید تنم
 !باشه-

 وگرفتم کردم پرازغذا رو وتندتندقاشق نشستم روبروش,بود آرامش از انگارپر کوچولوش فضای, کلبه گوشه نشست
 :روگرفت خورددستم روکه نصفش,خورد می اعتراض و حرف بی که جلودهنش

 !تونم نمی دیگه-
 :گفتم, ازجابلندشد که دادم وبهش ریختم آبی ولیوان ازجابلندشدم, کنار روگذاشتم وظرف اصرارنکردم

 رفتی؟ ازتهران چرا-
 !دارد؟ دیدن ارزش یارمگر شهربی-

 :هزار روی رفت قلبم تپش
 !برگرد-
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 !محاله باشم نداشته تورو تاوقتی-
 !داره تونیاز به شرکت-
 !دارم تونیاز به منم-

 :هام چشم شدتوی خیره حرف وبی روگرفت هام دست,روگزیدم هام لب
 !رایان-
 !؟"من لیانای" دلم جون-

 چقدربهش داشتم دوستش چقدر من خدای, ازعطرتنش پرشدم, کرد بغلم, اومد بیرون به گلوم ازاعماق عمیق آهی
 !بودم محتاج داشتنش چقدربه و داشتم نیاز

 !قدرحریص همون رسیده آب به که بوده ای تشنه انگارکه بود کرده بغلم وجودش باتموم
 :گرفت فاصله آروم ازم بعد کمی ولی نیازداشتم آرامش این به,بودیم هم ش*و*غــ*آ توی حرفی هیچ بی
 !شم می خود بی خودم از دربرابرت,متاسفم-

 :گفتم,بود خورده گره درهم نگاهمون
 !بزن حرف-

 :زد لب پرتمنا
 !نگفتم؟ که بگم بهت چی-

 :گفتم دل ازته
 !رو قلبت ی خواسته-
 !کردی خودت ی رودیوونه تومن, شدی من نفس, توئه داشتن قلبم ی خواسته-

 :کردم اخم
 !بگو بازم-
 !باورکن, لیانا میرم تومی بدون-

 ی وعالقه خواستن اوهم های چشم حاالتوی و داشتم بهش که عمیقی ازعشق, لرزید می داشت وجودم ی همه
 :گفت که رفتم عقب کمی,کرد می اقرار بایدخودش ولی زد می موج قلبیش

 !لیانا؟ کنم التماست خوای می-
 !بود؟ رایان این من خدای

 !نه-
 !وخواستنی مردونه, زانوزدجلوم
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 :بهش کردم روخیره نگاهم
 !رایان پاشو-
 ...!من...من خوام نمی کس هیچ برای رو تو دیگه,کن باورم کنم می التماست-

 !درسته
 !بودم منتظرش دوسال من که جایی به بودیم رسیده

 !رایان؟ توچی-
 :مغزم توی پیچید فریادش, شد پاره بندِدلم ریخت هاش گونه روی که هاش اشک

 !عزیزم دارم دوستت خیلی, لیانا عاشقتم-
 ...زد ضجه

 ...زد زار
 ...کرد تمنا
 ...کرد اقرار

 !اومدجلو باعشق و روکنارزد غرورش
 !اومدجلو احساسش با بار این, جلو اومد خاطرمن به اون

 :زدم بودصداش صورتش روی هاش دست, جلوش زانوزدم
 !رایانم-

 دستم, لرزید وقلبم افتاد خیسش صورت به نگاهم, روآوردپایین هاش دست آروم و شد قطع صداش, شد آروم
 :گرفتشون که روتمیزکردم وصورتش جلو روبردم

 !نیست منفی بارجوابت بگواین, مونی می بگوکه-
 داری؟ دوستم چرا-
 !برام مونی می نفس مثل, تونم تونمی بدون من چون, شه می توآروم با فقط قلبم چون-
 ؟ خوای می خودم روبرای من-
 !کردم نمی التماست جوری این خواستم اگرنمی-

 اوهم و بلندشدم ازجام, عشقش به نسبت بشم مطمئن که این به داشتم نیاز هنوز ولی بودم قرارش بی, نزدیم حرفی
 :رفتم عقب, ایستاد روبروم

 !خوریم نمی دردهم مابه-
 :جلواومد
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 !باشی من مال وباید دارم دوستت من نخواستم دردهام برای رو تو من-
 :انداختم روباال ابروهام

 !باید؟-
 :فریادزد

 ...!باید آره-
 :داد ادامه سپس

 !لیانا تویی شه می من زن که اونی و مردم من بشه نزدیک بهت کسی ذارم نمی من-
 :دادم ادامه امابازهم,شدم لذت غرق

 چی؟ نخوام خودم-
 !نخوای که ذارم نمی, نخوای که تونی نمی-

 !خواستم رومی همین
 !جنگید می باخودمم حتی داشتنم برای باید

 !کنی؟ مجبورم خوای تومی-
 !نه؟ چراکه شم می ام ملکه صاحب اجبار این با اگربدونم-

 :بهش روکردم پشتم, هام لب روی بست نقش محوی لبخند
 !خداحافظ-
 !لیانا-
 :بایسته ازحرکت پاهام شد باعث فریادش, رفتم ورودی سمت به
 !نرو, لعنتی دارم دوستت مادرم خاک به-

 !رونداشت اومدن وکوتاه رفتن خیال عشق این, نشد دیگه
 :درایستاد وجلوی جلواومد که روبازکردم درکلبه, هاش اشک بازهم, سمتش برگشتم

 !ردبشی من ی جنازه روی از باید اول رفتن برای-
 :هاش توچشم کردم روخیره نگاهم

 !رایان-
 :کرد زمزمه وجودش باتموم

 !جانم؟-
 :گفتم احساسم و عشق باتموم
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 تنها پرستمت بعدازخدامی, دارم دوستت بیشترازهمه و بیشترازخودم, دارم دوستت نهایت بی, دارم دوستت عاشقانه-
 !لیانا همنفس
 خواست می من برای رو من حاالاون, شدم لذت وغرق چشیدم وجودم تموم روبا عشقم های لب طعم بعد ودقایقی

 !خودش روبرای او ومن
 !بود عشق این

 آرامش به درکنارهم و بودن امضاکرده رو عشق ی عهدنامه باهم که بود شده عشاقی پذیرای دیگه بار کلبه حاالاین
 ...بودن رسیده
 قلب ولوییزتوی بود رسیده نتیجه به دوسال ازگذشت پس که عشقی, غرور ای ذره بدون بود خالص که عشقی
 حس روهم لبخندخدا شد می که راستی به, زد می لبخند عاشق و قرار بی زوج این روی به خدا به نزدیک و آسمون

 !کرد
 !زندگیت واقعی عشق داشتن, همین یعنی آرامش

 !این؟ از بهتر شروعی چه و رسید شروع به پایان این با اما عشق, رسید پایان مابه کالم و رسیدن بهم رایان و لیانا
 !داشتنی دوست زوج این به لبخندِخدا یعنی معجزه

 *پایان*
------------------------- 

 :نویسنده سخن ⇦ 
 باعث گاه بودو بغض باعث گاه که هایی دردودل, کردن همراهی رمان این توی رو من که خوانندگانی از ممنونم

 دادید دلگرمی بهم, کردن روتحمل داستان معایب, ها وکاستی کم که واین,شدن پذیرا خوبی به ازم رو خوشحالی
 . باشید کرده آرامش احساس شاید ساعاتی برای رمان این باخوندن شدم باعث که خوشحالم وخیلی

 به بدهکارم تشکرهم یه جا این که اینه اصلی ی نکته که واین کنم روجلب رضایتتون باشم تونسته که امیدوارم
 رو رمان این خوام ومی کرده همراهی رمان وبد خوب ولحظات وعشق آرامش, نوشتن روتوی من که همسرعزیزم

 هدیه بهم که باعشقش شد باعث که همسرعزیزم به کنم تقدیم عشقم باتموم رو کشیدم زحمت خیلی براش که
 جامی ازهمین وجودم باتموم, بنویسم ازقبل وبهتر روبهتر رمانم درنتیجه و کنم روکامل احساساتم بتونم بود کرده

 :که گم
 
 "...مهربونم و عزیز همسر دارم دوستت خیلی"

 ...پیشتون گردم برمی تر جذاب ورمانی جدیدتر موضوع یک زودبا خیلی باشید من بعدی منتظرکارهای خب
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 ...دارم دوستون, نکنید روفراموش اش ونویسنده "من لیانای"

 ⇨!یاحق
 :نویسنده

 مومنی مهدیه
 :رمان پایان تاریخ

 اثر ینا خلق برای نویسنده از تشکر با۲۵/۷/۱۳۹۷
 .است شده منتشر دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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