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 : نویسنده

 ( مهدیه مومنی)

 : نام اثر

 (لیانای من)

 : نوع اثر 

 )رمان(

 : سطح اثر

( ___ ) 

  

 

 : ژانر اثر

 (عاشقانه، اجتماعی)

 : تعداد صفحات

 ( هفتصد و شصت و هشت)

 : اختصاصی بودن اثر 

 (خیر)

 : حقوق اثر
 (تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.)

 اثر: اطالعات 

 

 اثر: لینک های 

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد

 ( ترالن محمدی)

 : کپیست

(S O-O M ) 

 : انویراستار

(naf.as.o.o ،هستی همتی ) 

 : منتقد

( ___ ) 
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 : خالصه

ی بسیار سختی رو پشت سر گذاشته و به  هاست. لیانای داستان ما هم گذشته زندگی پر از فراز و نشیب 

قرار نیست  گذرونه؛ اما تقدیر همیشه هم تری داشته باشه، روزهاش رو می ی روشن امید این که آینده 

ای یه چیزهایی رو بهت میده که همیشه توی رویاهات  دفعه فقط و فقط ضربه بزنه، بلکه گاهی هم یه 

کنه و در این راه با افرادی خاص آشنا میشه  ی واقعی رو حس می دیدی. لیانا هم طی اتفاقاتی معجزه می 

 زنن؛ خصوصاً کسی که عشق لیانا میشه. که آیندش رو رقم می 

 ست زندگی شاید آن لحظه مسدودی 

 سازدکه نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می 

 "فروغ فرخزاد"

 *** 

 : مقدمه

در زندگی گاهی به حدی ناامید میشی که به خیالت دیگه هیچ دری نیست که زده باشی و باز بشه؛ یعنی  

اهی نیست که امتحان نکرده باشی تا شاید بتونی زندگیت رو تغییر بدی. به خیالت که خدا هم تو  ر هیچ 

کنیم خدا  که خیال می ها توی همینه! اینو دیگه براش مهم نیستی؛ اما اشتباه ما انسان  رو فراموش کرده 

کنیم شاید میون  که این ماییم که از اون غافل شدیم. درست نگاه دیگه حواسش به ما نیست درحالی

مثل معجزه، زندگیمون رو از این رو به اون رو کنه و    ها نوری هر چند کوچیکها وناامیدی تموم تاریکی 

 . معجزه همیشه رخ میده، همیشه  ها ببره. آره، اگه خدا بخوادما رو از اعماق زمین به انتهای آسمون 

 *** 

کشم و برای هزارمین  کشون به سمت حموم میحالی خودم رو کشون از جام به سختی بلند میشم و با بی 

کنم چرا  هام رو از تنم بیرون میارم. با خودم فکر می فرستم و لباس بار به این زندگی نکبتی لعنت می 

ی زندگیشون به یک  ها برای ادامه که آدم همه سختی و تنهایی رو تحمل کنم؟ مگه نه اینباید این 

که باید برای هر چیزی هدف داشته باشی؟ من کدوم  مگه نه این خوشی نیاز دارن؟ انگیزه، امید و دل 
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های شدید زندگی و  ها رو تحمل کنم و با طوفانخاطرش غم ها رو دارم که بخوام به یکی از این گزینه 

 های مداومش بجنگم؟ پستی بلندی 

کنه؛ اما  خوره کمی رخوتم رو کم می خزم. آب گرم که به تنم می کنم و زیر می دوش آب رو باز می 

 : کنمذارن؛ با خستگی زمزمه می ای راحتم نمی افکارم، لحظه 

 اَه خدای من، باز هم صبح شد و افکار مختلف اومدن توی سرم تا من رو دیوونه کنن.  -

 . "خودکشی"کنه افته و فکری شیطانی از سرم گذر می ای به تیغ روی سکوی حمام می چشمم لحظه 

خب پس چرا معطلم؟ اصالً چرا تا حاال به ذهنم نرسیده بود؟ وقتی که   از این دنیا خالص میشم، مگه نه؟

 های زندگی رو به تنهایی به دوشم بکشم، برای چی تحمل کنم؟مجبورم با این سنِ کم، بار تموم سختی 

دارم و تر میشه تیغ رو برمی تر و بیش دستم میره سمت تیغ و با تردید و دستی که مدام لرزشش بیش 

میرم و خالص میشم؟ اما با این  ذارم... فشار بدم؟ یعنی به همین راحتی من می چپم می روی رگ دست 

ست و من اگه انجامش  کار فقط از این دنیا خالص میشم، پس اون دنیا چی؟ خدا چی؟ این یه گناه کبیره

دست   بینم. باید از این افکار شیطانی و بیهوده بدم توی اون دنیا هرگز و هرگز رنگ آرامش رو نمی 

 بکشم و به خدا توکل کنم. 

بندم و بعد از شستن موها و بدنم،  کشم و تیغ رو توی سطل کنارِ درِ حمام میندازم. دوش رو می آهی می 

پیچم تا از دارم و محکم دور تنم می ایستم و پس از تمیز شدنم سریع حوله رو برمی مجدد زیر دوش می 

 ی مریضی و دکتر رفتن رو ندارم. ن اصالً حوصله نفوذ باد سرد به درون بدنم جلوگیری کنم؛ چو 

کنم. موهام رو هم پس  کنم و سریع تنم می از حمام میام بیرون و از کمدم مانتو و شلواری رو انتخاب می 

ای رنگم رو هم روی سرم  ی سورمه بندمشون و مقنعه از خشک کردن طبق معمول محکم از پشت می 

 : زنم؛ ولی با خودم میگمای عق می حد پوستم لحظه و از سفیدی بی  کنم. نگاهی به آینه میندازممرتب می 

 کنی؟ کشن که پوستشون سفید باشه، تو چرا ناز می ها حسرت می خیلی  -

گیرم و از اتاق خارج میشم. صدای مادربزرگ از آشپزخونه به گوش  به ناچار نگاهم رو از آینه می

 رسه که طبق معمول مشغول گوش دادن به رادیوییه که از پدربزرگ مرحومم براش به یادگار مونده.  می 
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 لیانا، تو هنوز نرفتی؟  -

 م و بهش خیره میشم.گیربا صدای تنها خواهرم، آروم نگاهم رو از آشپزخونه می

خوام راه بیفتم. تو هم عجله کن چون نباید دیر به  سالم عزیزم، نه هنوز نرفتم؛ اما دیگه کم کم می  -

 هات برسی. کالس 

 : هاش رو ماساژ میده و در جوابم میگه کنه و چشم لطیفه دستش رو مشت می 

 بیدار کنه؛ تو نگران نباش. هنوز دیر نشده، مادربزرگ خودش حواسش هست که به موقع من رو   -

 گیرم. نگاهم رو ازش می 

 بسیار خب! پس بیا بریم صبحونه بخوریم.  -

 تکون میده و من زودتر از اون وارد آشپزخونه میشم.  "باشه"سرش رو به معنی  

 صبح بخیر مادربزرگ.  -

 : ذاره جوابم رو میدهای که روی پیشونیم می بوسم و اون با بوسه صورت مهربونش رو می 

 صبحت بخیر دختر نازم، بشین صبحونه حاضره.  -

های  هایی هستن که روی اون قرار داره و لطیفه با لب کنم؛ پنیر، گوجه و نون تنها خوردنی به میز نگاه می 

 : کنهاعتراض می  آویزونش زودتر از من

 بازم نون و پنیر و گوجه؟  -

فهمم و بغض  توجه نمیشم؛ ولی من می کنه و به گمونش که من م مادربزرگ زیرچشمی نگاهی به من می 

 : شینم که مادربزرگ در جواب لطیفه میگهبنده. پشت میز می رو به شدت می  راه گلوم

 گیری؟ بخور و خداروشکر کن دختر، مگه چشه که بهونه می -

 : آلود مادربزرگ میشه و فوری میگههای سرزنش ی ناراحتی من و نگاه لطیفه متوجه 
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 جوری روی زبونم اومد. ه نیاوردم، فقط همین بخدا من اصالً بهون  -

توجه به جدال بین مادربزرگ و لطیفه از ذارم و بی ای توی دهنم می خورم و لقمه کمی از چاییم رو می 

 جام بلند میشم. 

 دار.من دیگه میرم، خدانگه  -

 : مادربزرگ با ناراحتی میگه

 کجا آخه؟ تو که هنوز چیزی نخوردی.  -

 . میل ندارم، ممنون -

هام از خونه  زنم و با پوشیدن کفش که منتظر اعتراض بعدیش بشم، سریع بیرون می سپس بدون این 

های  شکنه و قطرات اشک به نرمی روی گونه خوره بغض گلوم می که به صورتم می  خارج میشم؛ باد سرد 

 کنن. راه خودشون رو پیدا می  سردم پایین میاد و به نوبت 

منوال طی میشه و من غرق افکاری هستم که تماماً بیهوده و به درد نخوره؛  تا ایستگاه اتوبوس به همین 

 خب دست خودم نیست، کامالً بی اراده توی ذهنم رژه میرن.  ولی

کنم تا کمی از گیرم و ها می هام رو جلوی دهنم می با رسیدن اتوبوس خودم رو داخل میندازم و دست 

 شون بکاهم؛ ولی زیاد موثر واقع نمیشه. سردی 

ها  کنم؛ اون چه مشکلی توی زندگیش داره؟ من مطمئنم که تمام آدم به دختری که کنارم نشسته نگاه می 

دنیا به نحوی دچار مشکالت و گردباد سخت زمونه هستن و اصالً خوشی دائم و   توی هر کجای این 

 سختیه. ها نیست؛ چون هر کس به یه راهی دچار مشکل و بدون غصه سپری شدن، سهم انسان 

هاش  های الک خوردش رو مدام تکون میده و انگار استرس داره، چون عالوه بر تکون دادن ناخن ناخن

 : اندازه؛ با اخم میگمپاهاشم روی زمین ضرب گرفته و صدای ایجاد شدش روی اعصابم خراش می  با

بقیه رو هم خورد   اَه خانم بسه دیگه اعصابم رو خورد کردید. اگر استرس دارید دلیل نمیشه اعصاب  -

 کنید. 
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کنم که بلند میشه و  تر از قبل نگاهش می زنه؛ کالفه کنه و توی صورتم زل می هاش رو تنگ می چشم

 کشم. میره و من از ته دل نفس راحتی می 

با رسیدن به ایستگاه مورد نظرم از جا بلند میشم و بعد از حساب کردن پول کرایه، خودم رو از اتوبوس  

کنم و به سمت رستورانی که به عنوان گارسون توی اون کار  هام رو تند می دازم و قدم نمی  به بیرون 

های صاحب رستوران برم و  کنم، میرم. آه خیلی برام سخته که مجبورم زیر بار خفت و زورگویی می 

 وقت کار از کجا گیر بیارم دیگه؟ هیچی نگم تا مبادا اخراجم کنه و اون 

دمه و کارکنان رستورانه، وارد میشم و خودم رو به سمت اتاقک  از در پشتی که فقط مخصوص خ

کشم و بعد از تعویض لباس به آشپزخونه میرم و مثل هر روز سالم میدم و  می  کوچولوی کنار راهرو 

 ها دادن. که مشتری  هایی میشممشغول حاضر کردن سفارش 

کنن  های مرد از میزها جمع می گارسون هایی رو که تا ساعت دوازده کارم همینه و بعد از اون باید ظرف 

های بعدی حاضر باشن. روزهای  ها و مشتری و خشک کنم تا برای پذیرایی از مهمون  و میارن رو بشورم

ها سه برابر از و پر کارترین روزهای رستورانه؛ چون تعداد مهمون ترینشنبه و چهارشنبه سخت 

 کنیم.  روزهای دیگه میشه و مجبوریم گاهی تا عصر هم کار 

ها روی ساعت سه توقف  خواد هر چه زودتر عقربه نگاه خستم رو مدام روی ساعت میندازم و دلم می 

 همه خفیف شدن راحت بشم. کنن تا من از کار کردن و این 

 کنن. لرزه؛ اما جواب نمیدم، چون ممنوعه و اگه ببینن مسلماً اخراجم می گوشیم توی جیبم می 

های خودم رو  سریع خودم رو به اتاقک تعویض لباس رسوندم و لباس   وقتی ساعت روی سه متوقف شد،

تنم کردم و بعد از خداحافظی کوتاهی با بقیه کارکنان، از رستوران بیرون زدم. تصمیم گرفتم کمی از 

 افکارم رو توی سرم مرتب کنم.  راه رو پیاده طی کنم تا بتونم

و من با مهارت تمام سعی کردم بدوزمشون تا   دوزم که چند جاش پاره شدههام می نگاهم رو به کفش 

تر از هر چیزیه؛ ولی مگه با این آه  کشم که برام تلخ پاره بودنشون نشه. آهی می  یکسی متوجه 

 ها زندگی من قراره تغییر کنه؟ کشیدن 
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کنم؛  خوره لرز خفیفی رو احساس می کنم. باد سرد که به بدنم می هام رو توی جیب مانتوم فرو می دست 

 : یرلب میگم ز 

 خداکنه سرما نخورم.  -

دارم و با دیدن ایستگاه اتوبوس خودم رو سریع داخلش میندازم و کنار پیرزنی که  هام تندتر برمی قدم

 کنم. های سردم رو ها می شینم و دست منتظراتوبوسِ می   مثل من

 : کنهبا رسیدن اتوبوس بلند میشم که صدای پیرزن بین راه متوقفم می 

 ه بهم کمک کنی تا سوار بشم؟ دخترم میش  -

قدرها هم پیر نیست، شاید میشه گفت چیزی حدود هشت و هفت سال داره؛ ولی  کنم؛ اون نگاهش می 

 کنم از این افکار بیرون بیام و نزدیکش میشم. سعی می  هنوز سرحاله! 

 حتماً.  -

 کنه و بعد سوار میشه. گیرم و خیره بهم نگاه می دستش رو می 

 : شینم که میگهش، سوار میشم و کنارش روی صندلی می گیج از این حرکت

 اسمت چیه دخترم؟  -

 دادم.ادبی بود اگه جوابش رو نمی خواد حرف بزنم؛ ولی بی دلم نمی

 لیانا.  -

 کنه.شینه که متعجبم می هاش می لبخند عمیقی روی لب 

 زیبایی. همه خیلی اسم ناز و خوشگلی داری دخترم، درست مثل خودت که این  -

تا به حال به کرات این جمله رو از اطرافیانم شنیده بودم که معتقد بودن من زیبایی خاصی دارم؛ ولی به  

  هازدم و توی رستوران پولی دست و پا می  خورد وقتی تا آخرعمر باید توی فقر و بیچه دردم می 

 کردم. گارسونی می 
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 ممنونم، شما به من لطف دارید. -

 م؟ چند سالته دختر -

 نه، انگار امروز باید با این پیرزن هم کالم بشم و راه گریزی هم نیست. 

 بیست و یک سالمه.  -

 ه؟قدرچه تحصیالتت  -

 هاش رو باال میندازه. زنه و شونه با نگاه متعجبم لبخندی می 

 پرسم دخترم. خب محض کنجکاوی می  -

 : به ناچار جواب میدم

 دیپلم دارم.  -

 موفق باشی دخترم.  -

 ممنون.  -

گردونم تا جلوی سواالت بعدیش رو بگیرم؛ اصالً اسرار زندگیم رو  کوتاه جواب میدم و سرم رو برمی 

تونه چیزی رو توی زندگی من تغییر بده.  ی کسی تعریف کنم که چی بشه آخرش؟ هیچ کس نمیواسه 

 : با اعالم ایستگاه از جا بلند میشم که باز صدای پیرزن میاد

 ست؟ جاهاخونتون این  -

 دار.، خدانگه ست؛ خب با اجازهبله توی همین منطقه  -

 زنه. سری تکون میده و لبخند می

 ممنونم که بهم کمک کردی دخترم! برو خدا پشت و پناهت.  -
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خواست تمام  سری تکون میدم و بعد از پرداخت کرایه پیاده میشم. چه زن عجیبی بود، انگار دلش می 

و کاستم با خبر باشه؛ اما آخه چرا؟ یعنی تمامش فقط محض کنجکاوی   زندگیم رو جلوش بذارم تا از کم

 : هام رو باال میندازم و میگمتفاوت شونه بود؟ بی 

 هر چی که بود دیگه تموم شد.   -

 کنم. یارم و در خونه رو باز می با رسیدن به خونه، کلیدم رو از جیبم بیرون می 

 سالم مادر بزرگ، من اومدم. -

 کنه. ی عینکش نگاهم می مادربزرگ از باال

 سالم لیانای من، خوش اومدی؛ خسته نباشی.  -

های  گیره؛ اگه پدر و مادر ندارم الاقل مادربزرگم هست که با مهربونی هام جا می لبخندِ گرمی روی لب 

 ی من و لطیفه پر کنه. و مرزش جای همه رو واسه  حد خالص و بی 

 بوسم. گونش رو می 

 قبول باشه.  -

 ذاره.بنده و روی کمد کنار هال می بزرگش رو می قرآن 

 ریزم تا با کیک بخوری. هات رو عوض کنی منم برات یه لیوان چایی می ممنونم دخترم. تا لباس  -

یارم و با پوشیدن بلوز و شلوار  هام رو بیرون می سری تکون میدم و به سمت اتاقم میرم و سریع لباس 

 شینم. کنار مادربزرگ می  راحتیم از اتاقم مجدد خارج میشم و

 مادربزرگ ناهار چی پختی؟ -

 عدس پلو با ساالد.  -

 : پرسه زنم که طبق معمول هر روزش می لبخندی می 

 ها حرف زدی؟ کارها کردی؟ با کی خب تعریف کن، امروز چی -
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 : کنم و جواب میدم چاییم رو مزه مزه می 

 ذشت؛ اما... . راستش اتفاق خاصی نیفتاد، امروزم مثل روزهای دیگه گ -

 : ذارم که مادربزرگ ابروهاش رو باال میده و میگهای کیک توی دهنم می تکه 

 اما چی؟  -

 ذارم.می  پام جلوی میز روی رو چایی لیوان

 اتوبوس سوار تا خواست کمک ازم شدم؛ روبه رو پیرزنی با یه برگشتن موقع اتوبوس ایستگاه توی -

 نه  و منم بشه

 که گفت بهم دید رو معترضم نگاه هم و وقتی  پرسید ازم سوال چندتا نشستیم کنار هم بعد که. نگفتم

 محض  فقط

 .و بس پرسیده کنجکاوی

 : گفت و کرد گوش هامحرف  به دقت با مادربزرگ

 دنبالت هاخیلی  ممکنه خاصت زیبایی خاطر و به هستی  و امروزی بالغ دختر یه تو دیگه دخترم، ببین -

 زندگیش توی از هر چیزی دختر یه آبروی که بدون این رو و همیشه باش اطرافتمواظب . باشن

 رفتار طوریچه  یا زنیمی  حرف هابا کی  که باشه حواست تر. پسهم مهم  خونوادش از  تره؛ حتیمهم

ی  همه  نیستن. طوریاین  هم همه زنن؛ امامی باهات حرف  قصد بدون هاآدم از  بعضی کنی؛ شایدمی 

 داری، هم ایقوی  ی و اراده خیلی محکمی تو باش!  داشته خودت رو هوای همیشه که اینه من حرف

 .و خیالم راحته کنی محافظت از خودت خوبی به تونیمی که دارم اطمینان من پس

 میذارم.  شونش روی رو و سرم میشم خم هاشحرف  شدن با تموم

 دارآبروم رو لکه  که کنمنمی کاری هرگز که باش مادربزرگ! مطمئن داری اعتماد بهم که ممنونم -

و این رو هم   دونممی مادرم  مثل و تو رو ذارممی در میون  باهات بیفته اتفاق برام  هم که هر چیزی کنه؛

 .بشه  حفظ پاکیم خوادو دلت می  نیستی بدخواهم تو که دونممی 
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 روی سرم رو از  میشه باعث لطیفه صدای که کشممی  عمیقی نفس و من بوسهمی  رو موهام روی آروم

 بردارم.  مادربزرگ  یشونه 

 .مادربزرگ  هامیشه  حسودیم منم وای! وای، -

 بوسه. می  رو لطیفه هایو گونه  از جا بلند میشه قشنگش لبخند با مادربزرگ

 .کنه نمی  حسادت خواهرش به وقتهیچ  خوب دختر یه -

 زنه.می  لبخندی لطیفه

 .کردم  شوخی دونم،می  -

 خنده.می  میره آشپزخونه سمت به که در حالی مادربزرگ

 .بخوریم ناهار دختر! بیاید تو از دست -

 میاد.  جلو لطیفه

 آبجی؟  خوبی -

 .خانم خوشگل خوبم -

های  هایی هستن که روی اون قرار داره و لطیفه با لب کنم؛ پنیر، گوجه و نون تنها خوردنی به میز نگاه می 

 : کنهتراض می اع آویزونش زودتر از من

 بازم نون و پنیر و گوجه؟  -

فهمم و بغض  کنه و به گمونش که من متوجه نمیشم؛ ولی من می مادربزرگ زیرچشمی نگاهی به من می 

 : شینم که مادربزرگ در جواب لطیفه میگهبنده. پشت میز می رو به شدت می  راه گلوم

 گیری؟ میبخور و خداروشکر کن دختر، مگه چشه که بهونه   -

 : آلود مادربزرگ میشه و فوری میگههای سرزنش ی ناراحتی من و نگاه لطیفه متوجه 
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 جوری روی زبونم اومد. بخدا من اصالً بهونه نیاوردم، فقط همین  -

توجه به جدال بین مادربزرگ و لطیفه از ذارم و بی ای توی دهنم می خورم و لقمه کمی از چاییم رو می 

 جام بلند میشم. 

 دار.دیگه میرم، خدانگه  من -

 : مادربزرگ با ناراحتی میگه

 کجا آخه؟ تو که هنوز چیزی نخوردی.  -

 میل ندارم، ممنون.  -

هام از خونه  زنم و با پوشیدن کفش که منتظر اعتراض بعدیش بشم، سریع بیرون می سپس بدون این 

های  قطرات اشک به نرمی روی گونه شکنه و خوره بغض گلوم می که به صورتم می  خارج میشم؛ باد سرد 

 کنن. راه خودشون رو پیدا می  سردم پایین میاد و به نوبت 

تا ایستگاه اتوبوس به همین منوال طی میشه و من غرق افکاری هستم که تماماً بیهوده و به درد نخوره؛  

 خب دست خودم نیست، کامالً بی اراده توی ذهنم رژه میرن.  ولی

کنم تا کمی از گیرم و ها می هام رو جلوی دهنم می رو داخل میندازم و دست با رسیدن اتوبوس خودم 

 شون بکاهم؛ ولی زیاد موثر واقع نمیشه. سردی 

ها  کنم؛ اون چه مشکلی توی زندگیش داره؟ من مطمئنم که تمام آدم به دختری که کنارم نشسته نگاه می 

زمونه هستن و اصالً خوشی دائم و   دنیا به نحوی دچار مشکالت و گردباد سخت توی هر کجای این 

 ها نیست؛ چون هر کس به یه راهی دچار مشکل و سختیه. بدون غصه سپری شدن، سهم انسان 

هاش  های الک خوردش رو مدام تکون میده و انگار استرس داره، چون عالوه بر تکون دادن ناخن ناخن

 : اندازه؛ با اخم میگمخراش می پاهاشم روی زمین ضرب گرفته و صدای ایجاد شدش روی اعصابم  با

اَه خانم بسه دیگه اعصابم رو خورد کردید. اگر استرس دارید دلیل نمیشه اعصاب بقیه رو هم خورد   -

 کنید. 
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کنم که بلند میشه و  تر از قبل نگاهش می زنه؛ کالفه کنه و توی صورتم زل می هاش رو تنگ می چشم

 کشم. میره و من از ته دل نفس راحتی می 

سیدن به ایستگاه مورد نظرم از جا بلند میشم و بعد از حساب کردن پول کرایه، خودم رو از اتوبوس  با ر 

کنم و به سمت رستورانی که به عنوان گارسون توی اون کار  هام رو تند می میندازم و قدم  به بیرون 

وران برم و  های صاحب رستکنم، میرم. آه خیلی برام سخته که مجبورم زیر بار خفت و زورگویی می 

 وقت کار از کجا گیر بیارم دیگه؟ هیچی نگم تا مبادا اخراجم کنه و اون 

از در پشتی که فقط مخصوص خدمه و کارکنان رستورانه، وارد میشم و خودم رو به سمت اتاقک  

کشم و بعد از تعویض لباس به آشپزخونه میرم و مثل هر روز سالم میدم و  می  کوچولوی کنار راهرو 

 ها دادن. که مشتری  هایی میشمر کردن سفارش مشغول حاض 

کنن  های مرد از میزها جمع می هایی رو که گارسون تا ساعت دوازده کارم همینه و بعد از اون باید ظرف 

های بعدی حاضر باشن. روزهای  ها و مشتری و خشک کنم تا برای پذیرایی از مهمون  و میارن رو بشورم

ها سه برابر از ارترین روزهای رستورانه؛ چون تعداد مهمونو پر ک ترینشنبه و چهارشنبه سخت 

 روزهای دیگه میشه و مجبوریم گاهی تا عصر هم کار کنیم. 

ها روی ساعت سه توقف  خواد هر چه زودتر عقربه نگاه خستم رو مدام روی ساعت میندازم و دلم می 

 همه خفیف شدن راحت بشم. کنن تا من از کار کردن و این 

 کنن. لرزه؛ اما جواب نمیدم، چون ممنوعه و اگه ببینن مسلماً اخراجم می یبم می گوشیم توی ج

های خودم رو  وقتی ساعت روی سه متوقف شد، سریع خودم رو به اتاقک تعویض لباس رسوندم و لباس 

تنم کردم و بعد از خداحافظی کوتاهی با بقیه کارکنان، از رستوران بیرون زدم. تصمیم گرفتم کمی از 

 افکارم رو توی سرم مرتب کنم.  رو پیاده طی کنم تا بتونمراه 

دوزم که چند جاش پاره شده و من با مهارت تمام سعی کردم بدوزمشون تا  هام می نگاهم رو به کفش 

تر از هر چیزیه؛ ولی مگه با این آه  کشم که برام تلخ پاره بودنشون نشه. آهی می  یکسی متوجه 

 تغییر کنه؟ ها زندگی من قراره کشیدن 
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کنم؛  خوره لرز خفیفی رو احساس می کنم. باد سرد که به بدنم می هام رو توی جیب مانتوم فرو می دست 

 : زیرلب میگم 

 خداکنه سرما نخورم.  -

هام تندتر برمی دارم و با دیدن ایستگاه اتوبوس خودم رو سریع داخلش میندازم و کنار پیرزنی که  قدم

 کنم. های سردم رو ها می و دست شینم منتظراتوبوس می   مثل من

 : کنهبا رسیدن اتوبوس بلند میشم که صدای پیرزن بین راه متوقفم می 

 دخترم میشه بهم کمک کنی تا سوار بشم؟  -

قدرها هم پیر نیست، شاید میشه گفت چیزی حدود هشت و هفت سال داره؛ ولی  کنم؛ اون نگاهش می 

 ون بیام و نزدیکش میشم. کنم از این افکار بیرسعی می  هنوز سرحاله! 

 حتماً.  -

گیج از این حرکتش، سوار میشم و   کنه و بعد سوار میشه. گیرم و خیره بهم نگاه می دستش رو می 

 : شینم که میگه کنارش روی صندلی می 

 اسمت چیه دخترم؟  -

 دادم.ادبی بود اگه جوابش رو نمی خواد حرف بزنم؛ ولی بی دلم نمی

 لیانا.  -

 کنه.شینه که متعجبم می هاش می لب لبخند عمیقی روی 

 همه زیبایی. خیلی اسم ناز و خوشگلی داری دخترم، درست مثل خودت که این  -

تا به حال به کرات این جمله رو از اطرافیانم شنیده بودم که معتقد بودن من زیبایی خاصی دارم؛ ولی به  

ها  زدم و توی رستوران دست و پا می پولی  خورد وقتی تا آخرعمر باید توی فقر و بیچه دردم می 

 کردم. گارسونی می 
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 ممنونم، شما به من لطف دارید. -

 چند سالته دخترم؟  -

 نه، انگار امروز باید با این پیرزن هم کالم بشم و راه گریزی هم نیست. 

 بیست و یک سالمه.  -

 ه؟قدرچه تحصیالتت  -

 ندازه. هاش رو باال میزنه و شونه با نگاه متعجبم لبخندی می 

 پرسم دخترم. خب محض کنجکاوی می  -

 : به ناچار جواب میدم

 دیپلم دارم.  -

 موفق باشی دخترم.  -

 ممنون.  -

گردونم تا جلوی سواالت بعدیش رو بگیرم؛ اصالً اسرار زندگیم رو  کوتاه جواب میدم و سرم رو برمی 

توی زندگی من تغییر بده.  تونه چیزی رو  ی کسی تعریف کنم که چی بشه آخرش؟ هیچ کس نمیواسه 

 : با اعالم ایستگاه از جا بلند میشم که باز صدای پیرزن میاد

 جاهاست؟ خونتون این  -

 دار.، خدانگه ست؛ خب با اجازهبله توی همین منطقه  -

 زنه. سری تکون میده و لبخند می

 ممنونم که بهم کمک کردی دخترم! برو خدا پشت و پناهت.  -
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خواست تمام  از پرداخت کرایه پیاده میشم. چه زن عجیبی بود، انگار دلش می سری تکون میدم و بعد 

زندگیم رو جلوش بذارم تا از کم و کاستم با خبر باشه؛ اما آخه چرا؟ یعنی تمامش فقط محض کنجکاوی  

 : هام رو باال میندازم و میگمتفاوت شونه بود؟ بی 

 هر چی که بود دیگه تموم شد.   -

 کنم. یارم و در خونه رو باز می یدم رو از جیبم بیرون می با رسیدن به خونه، کل

 سالم مادر بزرگ، من اومدم. -

 کنه. مادربزرگ از باالی عینکش نگاهم می 

 سالم لیانای من، خوش اومدی؛ خسته نباشی.  -

های  گیره؛ اگه پدر و مادر ندارم الاقل مادربزرگم هست که با مهربونی هام جا می لبخندِ گرمی روی لب 

 ی من و لطیفه پر کنه. و مرزش جای همه رو واسه  حد الص و بی خ

 بوسم. گونش رو می 

 قبول باشه.  -

 ذاره.بنده و روی کمد کنار هال می قرآن بزرگش رو می 

 ریزم تا با کیک بخوری. هات رو عوض کنی منم برات یه لیوان چایی می ممنونم دخترم. تا لباس  -

یارم و با پوشیدن بلوز و شلوار  هام رو بیرون می اتاقم میرم و سریع لباس سری تکون میدم و به سمت 

 شینم. راحتیم از اتاقم مجدد خارج میشم و کنار مادربزرگ می 

 مادربزرگ ناهار چی پختی؟ -

 عدس پلو با ساالد.  -

 : پرسه زنم که طبق معمول هر روزش می لبخندی می 

 ها حرف زدی؟ کارها کردی؟ با کی خب تعریف کن، امروز چی -
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 : کنم و جواب میدم چاییم رو مزه مزه می 

 راستش اتفاق خاصی نیفتاد، امروزم مثل روزهای دیگه گذشت؛ اما... .  -

 : ذارم که مادربزرگ ابروهاش رو باال میده و میگهای کیک توی دهنم می تکه 

 اما چی؟  -

 ذارم.می  پام جلوی میز روی رو چایی لیوان

 اتوبوس سوار تا خواست کمک ازم شدم؛ روبه رو پیرزنی با یه برگشتن موقع اتوبوس ایستگاه توی -

 دید رو معترضم نگاه هم و وقتی  پرسید ازم سوال چندتا نشستیم کنار هم بعد که. نگفتم نه  و منم بشه

 .و بس پرسیده کنجکاوی  محض فقط که گفت بهم

 : گفت و کرد گوش هامحرف  به دقت با مادربزرگ

 دنبالت هاخیلی  ممکنه خاصت زیبایی خاطر و به هستی  و امروزی بالغ دختر یه تو دیگه دخترم، ببین -

 زندگیش توی از هر چیزی دختر یه آبروی که بدون این رو و همیشه باش مواظب اطرافت. باشن

 رفتار طوریچه  یا زنیمی  حرف هابا کی  که باشه حواست تر. پسهم مهم  خونوادش از  تره؛ حتیمهم

ی  همه  نیستن. طوریاین  هم همه زنن؛ امامی باهات حرف  قصد بدون هاآدم از  بعضی کنی؛ شایدمی 

 داری، هم ایقوی  ی و اراده خیلی محکمی تو باش!  داشته خودت رو هوای همیشه که اینه من حرف

 .راحتهو خیالم  کنی محافظت از خودت خوبی به تونیمی که دارم اطمینان من پس

 ذارم.می  شونش روی رو و سرم میشم خم هاشحرف  شدن با تموم

 دارآبروم رو لکه  که کنمنمی کاری هرگز که باش مادربزرگ! مطمئن داری اعتماد بهم که ممنونم -

و این رو هم   دونممی مادرم  مثل و تو رو ذارممی در میون  باهات بیفته اتفاق برام  هم که هر چیزی کنه؛

 .بشه  حفظ پاکیم خوادو دلت می  نیستی بدخواهم تو که دونممی 

 روی سرم رو از  میشه باعث لطیفه صدای که کشممی  عمیقی نفس و من بوسهمی  رو موهام روی آروم

 بردارم.  مادربزرگ  یشونه 
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 .مادربزرگ  هامیشه  حسودیم منم وای! وای، -

 بوسه. می  رو لطیفه هایگونه و  از جا بلند میشه قشنگش لبخند با مادربزرگ

 .کنه نمی  حسادت خواهرش به وقتهیچ  خوب دختر یه -

 زنه.می  لبخندی لطیفه

 .کردم  شوخی دونم،می  -

 خنده.می  میره آشپزخونه سمت به که در حالی مادربزرگ

 .بخوریم ناهار دختر! بیاید تو از دست -

 میاد.  جلو لطیفه

 آبجی؟  خوبی -

 .خانم خوشگل خوبم -

 .گیره شینه و دستم رو می لبخند عمیقی روی صورتش می 

 کنن لیانا. های من به تو حسادت می کالسی تر از تو که نیستم. تمام هم خوشگل  -

 : شینیم که مادربزرگ میگهبوسم و بدون حرف وارد آشپزخونه میشم و با هم سر میز می دستش رو می 

 میاید؟ من عصر میرم بهشت زهرا، کدومتون باهام   -

 : ای جواب میدمبا لحن خسته 

 من نمیام.  -

 : لطیفه مثل همیشه بعد از من جواب میده

 خواستی بری، صدام کن. من که میام مادربزرگ. هر وقت می  -

 : پرسهمادربزرگ سرش رو تکون میده و رو به من می 
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 تو چرا نمیای دخترم؟  -

 خواد بخوابم. خستم مادربزرگ، دلم می -

 باشه.  -

 شورم و مادربزرگ و لطیفه میرن که برای رفتن به بهشت زهرا حاضر بشن. ها رو می ناهار ظرف بعد از 

 ریم. دخترم ما داریم می  -

 : کنم و در جوابش میگمی کوچولوی روی میز خشک می هام رو با حوله دست 

 باشه مادربزرگ مواظب باشید.  -

 دار.حتماً دخترم، خدانگه  -

تونم پدرم رو به خاطر  وقت نمی کشم. هیچ رسونم و روی تختم دراز میاتاقم می با رفتنشون خودم رو به 

کنم؛ چون اگه  وقت هم حاللش نمیکه در حق من، لطیفه، مادرم و زندگیمون کرده ببخشم. هیچ  ظلمی

 شاید وضع ما هم خیلی بهتر از االنمون بود.   کرد االناون کار رو نمی

 کنم بخوابم. به افکارم سعی می بندم و بدون توجه  هام رو می چشم

 *** 

ای که بر اتاق چیره شده  کنم و تاریکی هام رو باز می خوره چشمبا صدای تق تقی که به در اتاقم می 

 دیگه شب شده و خیلی خوابیدم.  کنه کهمتوجهم می 

ی  یازه کنه که با خم کنم. لطیفه منتظر نگاهم می از جا بلند میشم و به سمت در اتاق میرم و بازش می 

 : بلندی میگم

 چی شده؟  -

 مادربزرگ برامون شیر گرم کرده، بیا تا بخوریم بعدم گفت بهت بگم خیلی خوابیدی بسه دیگه.  -

 دستی به موهای آشفتم کشیدم. 
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 باشه تو برو منم صورتم رو آب بزنم، میام.  -

شون که مادربزرگ  لطیفه ازم دور شد و منم به داخل اتاق برگشتم و بعد از شستن صورتم، رفتم پیش 

 لیوان شیر رو سمتم گرفت.

 بگیر تا تهش رو هم بخور. با عسل شیرین کردم، خوبه برات.  -

 سری تکون دادم و کنار لطیفه نشستم. 

 طور بود؟ بهشت زهرا چه  -

کس اجازه نمیده پاش رو از خونش  مثل همیشه با این تفاوت که خلوت بود؛ چون هوای سرد به هیچ  -

   بذاره.بیرون  

 : ی حرف مادربزرگ گفتای کرد و در ادامه لطیفه عطسه 

 حق با مادربزرگه. منم گمونم سرما خوردم.  -

 : داشت گفت مادربزرگ درحالی که لیوان خالی شیرم رو از جلوم برمی 

 خوری واست بریزم؟ دیگه می  -

 نه، ممنون.  -

 هستید باید بیشتر مواظب باشید.  خونه  باید برای هردوتون پالتو بخریم. سرده، شما هم که بیرون از  -

 هاش رو بهم کوبید. لطیفه با خوشحالی دست 

 راست میگی مادربزرگ؟  -

 آره عزیزم.  -

 : لبخندی زدم؛ ولی رو به مادربزرگ گفتم 

 خریم.ریم می دار. من هر موقع بهم حقوق دادن می مادربزرگ تو پولت رو نگه  -
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 مادربزرگ اخمی کرد. 

 ها. ها رو بزنی تو نداره. ناراحت میشم اگه این حرف وا! پول من و  -

 به ناچار قبول کردم که لطیفه دستم رو گرفت. 

 بیا بریم با هم فیلم نگاه کنیم.  -

روی تلویزیون نشستیم.  حوصله نداشتم؛ ولی برای این که دلش رو نشکنم از جا بلند شدم و با هم روبه 

 ودیم، گذاشت و کنارم نشست. عالقش رو که بارها دیده ب لطیفه فیلم مورد

 آبجی؟  -

 جانم؟  -

 ها حقیقت دارن؟ به نظر تو این فیلم  -

تونن حقیقت هم داشته باشن.  ها هستن؛ ولی می ی ذهن ما آدم ترشون ساخته خب، شاید. البته بیش  -

 هاست. ای برای خودش داره. دنیا هم پر از فراز و نشیب یه زندگی  باالخره هر انسانی

وری میشه که یه دختری که خدمتکاره با یه پسری که اربابشه یا خیلی از اون پولدارتره  طیعنی چه  -

 ازدواج کنه؟ 

شینه و در پاسخ لطیفه با لبخند  زنم که مادربزرگ کنارمون می از این افکار بچگونش لبخند محوی می 

 : میگه قشنگش 

ه، حاضره حتی جونش رو هم  این جادوی عشقه عزیزم. وقتی یکی از یکی خوشش میاد و دوستش دار -

تر. هر کس عاشق  شخص بده. دیگه واسش مهم نیست که پول داره یا نه؛ ازش باالتره یا پایین  برای اون

 کنه. داشتن معشوقش تا پای جونش تالش می  واقعی باشه برای 

قعاً  های مادربزرگ گذاشته بود و منم به فکر فرو رفته بودم. یعنی والطیفه تمام حواسش رو پی حرف 

 خاطر رسیدن به معشوقت حتی جونت رو هم بدی؟ که عاشق بشی و به همچین چیزی؟ این ممکن بود 
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هاش رو به تمسخر گرفتم.  کمی دور از باورم بود؛ ولی حرفی نزدم تا مادربزرگ خیال نکنه که حرف 

 : ی فیلمش شد که گفتم نکرد و مشغول دیدن ادامه  لطیفه دیگه سوالی

 کنم؟ مادربزرگ شام درست -

 : کرد گفت مادربزرگ درحالی که موهای لطیفه رو نوازش می 

 آره عزیزم ماکارانی درست کن، ممنون.  -

 لبخندی بهش زدم و برای درست کردن شام وارد آشپزخونه شدم. 

 *** 

 هام رو تنم کردم. های ساعت با عجله لباس با دیدن عقربه 

 وای خدا دیره، دیره.  -

بار حتماً صاحب رستوران بدجور  کردم و مطمئنم که این چندمین بار بود که دیر می دیرم شده بود و این 

 جوری مجبورم زجر بکشم. خواست گریه کنم که این کرد. دلم می مواخذم می 

 کارهام تند تند و من رسیدمی  گوش به آشپزخونه از  بیدار شده تازه بود مشخص که مادربزرگ صدای

 .بندازم ساعت به نگاهی کردمنمی فرصت و اصالً کردم می رو

 ایستاد.  جلوم مادربزرگ که شدم خارج از اتاق حاضر شدن از  بعد

 .بخور  صبحونه بیا -

 .خورم می  چیزی یه جااون  شده. ندارم، دیرم فرصت اصالً مادربزرگ وای -

 .   ...اما  -

 : گفتم کردممی پام رو هامکفش  که و درحالی کردم قطع رو حرفش سریع

 .بد میشه برام خیلی بشه از اینم دیرتر اگر مادربزرگ؛ نده گیر توروخدا -
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 به با رسیدن کردم؛ اما دویدن به و شروع بیرون کردم پرت خونه از  رو خودم کوتاهی خداحافظی با 

 جیب توی رو و دستم فرستادم لعنتی بدم شانس به رفته. با بغض اتوبوس که شدم متوجه ایستگاه 

 : کردم زمزمه جیبم توی های پول  دیدن باو   بردم مانتوم

 .نیست ایچاره  میرم، آژانس با رو امروز  یه -

 .دادم و آدرس نشستم دادم؛ سریع رو تکون دستم آژانسی ماشین و برای وایستادم سر خیابون

با   رستوران کارکنان از  یکی مجد، خانم که شدم رستوران و وارد دادم رو پول مقصد به با رسیدن

 گرفت.  رو بازوم دیدنم

و   شد عصبانی شدت به  نیستی دید وقتی بازدید، بود اومده کردی. رئیس دیر بازم تو که دختر وای -

 .اتاقش بری اومدی  وقتی گفت

 پرید. پیش از  بیش و رنگم گرفت رعشه بدنم تمام

 بود؟  عصبانی خیلی -

 .خیلی -

به   ایو تقه  رفتم رئیس اتاق  سمت به لرزونم پاهای با منم رفت که مجد دادم. خانم تکون سری ناچار به

 زدم. در

 .بفرمایید -

 توی نگاه و نگاهم شد باز  با تیکی در، کشیدمش که و پایین گذاشتم گیرهدست  روی رو سردم دست

 رئیس افتاد.  خشم پر از 

 .محمدی ...جناب سالم ...س  -

 داد صدای که شد خارج دهنم از  کندن جون هزار به هم چند کلمه و همین بود اومده بند زبونم

 :نشوند به اندامم لرزه دیگه بار محمدی آقای کشیدن
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 بهتون؟ مگه میدم تذکر و من کنیدمی  دیر که باره چندمین این مولوی؟ خانم علیکی سالمی، چه چه -

 یا نگفته بودم کنم؟ گفتهمی  اخراجتون سر کار، بیاید دیر بار اگه این که نگفتم بهتون پیش یدفعه  من

 بودم؟ 

 : گفتم  و با عجز کردم تر رو با زبونم  خشکم هایلب

نیام و شما   دیر که مواظبم خیلی من وگرنه موندم؛ خواب خب نیست، که خودم دست بخدا ببخشید. -

 .کنممی  دیر که باشه آخری یدفعه  میدم قول بگیرید نادیده هم رو باراین  ...عصبانی نکنم رو

 بلند شد.  میزش پشت از  سریع محمدی آقای

 همین شما گوش بدم؛ بهتره هایحرف  این به نیست قرار دیگه دادی، منم زیاد  هاقول  از این تا االن -

   .برید  جااز این االن

 کردم.  نگاهش حیرت با

 .  ...من ...یعنی  ...یعنی  -

 : کنهمی  کامل درهمش هایاخم با رو حرفم یادامه

 .اخراجید شما مولوی خانم بله، بله -

 به رو گلوم که سهمگینی بابغض .میشه توی مغزم اکو " اخراجید" یو کلمه  چرخهمی  سرم دور اتاق

 . گیرممی  رو هاماشک  ریزش جلوی فشارهمی  شدت

 .دیگه بارِیک  بدید، فقط دیگه  فرصت یه توروخدا -

و   بگیرید دارید طلب که رو پولی یبقیه  حسابداری و از  برید لطفاً .نیست  فرصتی تمومه دیگه نه، -

 .برید  جازودتر از این 

 اخراج که شهنمی بیرون میام. باورم اتاقش از  و بغض غم از  کوهی با و من کنهمی  طرفم به رو پشتش

 کنم؟ پیدا کجا از  کار شد؛ حاال
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 شه. سبز می  راهم جلوی مجد، مجدد خانم که میرم  حسابداری سمت به

 مولوی؟  خانم شد چی -

 کنم. می رو صاف صدام سختی به

 .کرد اخراجم -

 کرد.  نگام بود پر از ترحم حاال که هاییچشم  و با خورد اییکه 

 کنی؟ می  کارچی  حاال -

 زنم.می  پوزخندی

بیدار   دیر که چیه من گناه میگم بهش دارم تونه بگه.اونه، هر چیزی می  بکنم؟ رئیس تونمکار می چی  -

 نداری کاری خب .نیست  کنه، مهم اخراج  بذار خیالبی  تذکر دادم. بار چندین تا االن میگه ز با شدم،

 عزیزم؟ 

 کنه. می  بغلم متأثر سالشه، حدوداً سی و پنج که مجد خانم

 .باش خودتم مواظب باشی؛ موفق که انشااهلل عزیزم، نه -

 .جورهمین  تو هم ممنونم -

و   میشم خارج و از رستوران گیرممی رو ی پولممانده حسابداری، باقی به میشم. با رسیدن جدا ازش

سمت   به رو و سرم کنممی  فرو توی جیبم رو هامگیرم. دست نمی هام رواشک  ریزش جلوی  دیگه

 کنم. می  بلند آسمون

 چاره آوارروی سرِ منه بی  و بدبختی مشکل خروار خروار دفعه و هر نشستی باال اون خوب خدایا، -

 همش که میده حال من بدبختی دیدن کجای برم قربونت آخه .هانیست  مه  خیالت و عین کنیی م

 کنی؟  حال خوایمی 
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و   کنممی  کج اتوبوس ایستگاه سمت رو راهم اطرافم، ی مردمهای خیرهنگاه به توجهو بی  کشممی  آهی

دردِ   و براش مادرم پیش برم و باید کرده رو زهرا  بهشت هوای دلم. اتوبوس برسه تا میشم  منتظر

 .شم خالی کمی شاید تا رو بگم هامدل

 فرق هر اتوبوس ایستگاههای چون کردم؛ عوض ماشین متوالی دفعه چند زهرا بهشت به تا رسیدن

 . میشم و وارد میخرم  گلی عوض کنی. شاخه ماشین هی  و باید داره

که   میرم ایقطعه  سمت و به دارمبرمی  گام قبور بین   .ست تر از همیشه خلوت  جااین  با مادربزرگه، حق

 رو و گل زنممی زانو زمین کثیفی به توجهو بی  میشه  خم زانوهام قبرش به آرامگاه مادرمه. با رسیدن

 .ذارممی  قبرش  سنگ کنار گلدون توی

 اینه خوبیش ولی نمیاد؛ بیرون مادرم از  صدایی میگم؛ ولی دردهام و از  زنممی حرف متوالی ساعتی نیم

 .میشم سبک کمی الاقل

 بلند میشم.  سر قبر از  غصه پر از  دلی و با کشممی  عمیقی نفس

 .خداحافظ زنم،سر می  بهت مامانی؛ دوباره برم دیگه من -

*** 

 شد.  و نزدیکم اومد بیرون کناریمون یهمسایه  یخونه از  لطیفه من با همزمان که کردم باز  رو خونه در

 برگشتی؟  زود قدرچرا این آبجی،  سالم -

 داد.می  نشون رو ی ظهرانداختم، ساعت یک و ده دقیقه  مچیم ساعت به نگاهی

 بودی؟  تو کجا .شد  زود تموم کارم -

 .نگفتم چیزی همین بفهمه، واسه کسی خواستمنمی فعالً

 یاد بدم، رو سوال چندتا بهش خونشون برم خواست ازم میترا شدم، تعطیل هست ساعتی نیم منم -

 مادربزرگ  از  منم

 .و رفتم گرفتم اجازه
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 .باشه اوهوم -

 سیدم. *و*رو ب  و دستش مادربزرگ سالم دادم  به لطیفه از  زودتر و من شدیم وارد با هم

 مادربزرگ؟  خوبی -

 برگشتی زودم آخه نیست؟ خوش شده؟ حالت پریده، چی تو خوبی؟ رنگت دختر عزیزم، خوبم -

 .خونه

 کرده پیدا گلوم به رو راهش دوباره که بغضی با ورمن خوردمی  چرخ صورتم توی مدام نگرانش نگاه

 : گفتم بود،

 .کرد اخراجم مادربزرگ -

 من رو توی آغوش گرفت.  و اومد خودش به سریع ولی خورد؛ اییکه  مادربزرگ

 .نکردی  کار بدی عزیزم؟ تو که چرا -

 گذاشتم.  شونش روی رو سرم

 آخرین بار، این گفت هم دفعه اون. داده تذکر هر دفعه بهم سر کار و رفتم دیر بار چندین تا االن -

 بشه  و اگه تکرار باره

 .موندم  خواب بازم امروز  بودم؛ ولی مواظب خیلی منم اخراجی.

هاش  رو بین دست  و صورتم کرد جدام از خودش مادربزرگ که هام حلقه شده بودچشم  توی اشک

 . گرفت

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

 نباش.  از رحمت خدا ناامید .دیگری

 بغضم باز هم دادم اجازه خلوتم و توی اتاقم رسوندم به رو خودم کشون و کشون دادم تکون سری

 بودم؟  بدبخت همهاین  و چرا من بشکنه
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 شدم پرت پرتگاه یه  باالی از  کردممی حس بود، حالبی  افتادم. تنم تختم روی لباس تعویض بعد از 

 چی باید حاال .فشار میده و محکم گرفته رو گلوم کسی کردممی حس که داشتم بغض حدی و به  پایین

 کنم؟ پیدا کار دوباره طوریکردم؟ چه کار می 

 که نبود کار گشتم؛ ولی دنبال کلی هارستوران  توی مشغول کار توی رستوران بشم، که این از  قبل

 دنبال تربیش  چون بذارنم؛ جایی بخوان که نداشتم و منم خواستنمی  عالی تحصیالت همه چون نبود،

 خورد. نمی من درد به که اینم بودن معاون یا منشی

و   چایی شد. سینی وارد مادربزرگ بعد و دقایقی بلند شد اتاقم در صدای که زدم و غلتی کشیدم آهی

 . و کنارم نشست گذاشت میز روی تختم کنار رو کیک

 .میشه  درست که روشنه دلم من ها،نخوری  غصه دخترم -

 پیدا اما گشتم؛ کار دنبال قدرچه  رستوران توی کار از  قبل ندیدی مادربزرگ؟ مگه طوریچه  آخه -

   نبود زیاد پولش کنم؛ هر چندکار می  رستوران این توی دارم که ساله نزدیک به سه نشد. من که نشد

یه   اخراج با این حاال در بیارم؛ ولی رو غذایی و خریدن مواد لطیفه تحصیل خرج میتونستم ولی الاقل

 .هقدرچه  تحصیالتت میگن میرم بهم گیر بیارم؟ هر جا هم  کار کجا از  ایی باز دفعه 

 : گفت غصه و با انداخت زیر به رو سرش مادربزرگ که کشیدم پوفی

 و سیر کنی ماها رو باشی تو مجبور که نبود وضعمون این االن بودم کرده تربیت درست رو پسرم اگه -

 .کنی خرج برامون

 گرفتم.  دستم رو توی و دستش روی تخت نشستم

 دیگه بوده؛ جورهمین و سرنوشتمون خدا آخه؟ خواست داشته ارتباطی چه تو من! به برم قربونت -

 .نیستیم مقصر ما از  کدوم هیچ نیست. منم   نیست، دست تو دست

 کرد.  سر خورده بود رو پاک  هاشچشم  یگوشه  اشکی که از  مادربزرگ

 . بشم تو و لطیفه یشرمنده  عمری آخر باید که کردم خدا درگاه به گناهی چه فهممنمی واقعاً -
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 کردی، مادربزرگ کمک بهمون کلی نداریم؟ هنوزم پول ما که توئه تقصیر چیه؟ مگه هاحرف  این -

 .نده عذاب رو  خودت توروخدا

 کنی؟دخترم من رو حالل می  -

و  شدی وراون وراین  یآواره  سنت کهولت با این که  بخوام حاللیت ازت باید نکردی. من کاری تو که -

 .بکشی  زحمت و لطیفه من  برای مجبوری

 کرد.  س*و*ب رو موهام

 .من  لیانای دارم دوستت خیلی -

 سیدم. *و*ب بود زمونه هایسختی  اثر که رو چروکش پر از  یگونه 

 .کنارمونی کهاز این دلگرمم و خیلی  دارم دوستت منم -

 تا خوردم رو و چاییم کشیدم آه روز  طول در بار هزارمین برای و من رفت بیرون اتاق از  مادربزرگ

 .باز بشه نفسم راه کمی بلکه

*** 

 ضعیف هر چند رسیدمی گوشم به اطراف بلندگوهای از  اذان کردم. صدای رو باز  هامو چشم  زدم غلتی

 یسجاده  کنار اتاقم کمد و از  گرفتم وضو بلند شدم. سریع جام و از  تابید نوری  یه دلم توی ولی بود؛

 تحریک گلوم همیشگی بغض دماغم، توی مادرم عطر بوی پیچیدن کردم. با و پهن برداشتم رو مادرم

 و با تموم نماز  به وایستادم غم پر از  شد. با دلی جاری هامگونه  روی بعد از اون یکی یکی و اشک شد

 یا لطیفه مبادا تا کردم مهار بود هر سختی  به گریم رو آروم هق خواستم. هق کمک از خدا وجودم

 .کنم تربیش  ایناز  رو غمشون که خواستنمی دلم اصالً چون بشنون؛ مادربزرگ

 و از اتاق کردم اشکام رو هم پاک  کشیدم که کردم. با آهی جمع رو سجاده نماز، از تموم شدن بعد

 سمتم گرفت.  رو به آبمیوه و لیوان زد با دیدنم لبخندی مادربزرگ  .شدم خارج

 .بخدا نمونده روت به رنگ بخور، این رو دخترم -
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 : گفت که نشستم مادربزرگ داد. کنار انرژی بهم و انگاری بود خوشمزه خیلی هم و الحق بود انار آب

 چیه؟  تصمیمت -

 کشیدم.  پوفی

 .بشم موفق نکنم فکر اما میشه؛ خوب خیلی که کنم پیدا کار بتونم دونم، اگهنمی  -

 رو گرفت.  دستم مادربزرگ

 .ذارهنمی تنهات و خدا میشی موفق که مطمئنم رو بکن؛ فراموش نکن و تالشت رو خدا تو -

 : کردم زمزمه با بغض

 مادربزرگ؟  گرفت ازم رو مادرم چرا پس -

 گرفت.  شش*و*توی آغ رو و سرم کشید آهی مادربزرگ

 و ما خداست دست به تماماً که داریم و قسمتی سرنوشت خودمون برای ماها از  هر کدوم عزیزم -

 دونی؟ می این رو که خدا بکنیم، خواست توی دخالتی نمیتونیم

 سید. *و*رو ب موهام روی که دادم تکون رو سرم

 که بود مرگ به اگه وگرنه بره، خدا رحمت به سن این توی که بوده این مادرتم سرنوشت پس خب -

و   خداست دست و زندگی مرگ خب ولی تره؛بیش  خیلی از مادرت سنم چون مردم؛می   باید من

 .نه  مادرت بمونم؛ ولی من که بوده این صالحش

 برداشت.  هاشچشم روی رو از  عینکش مادربزرگ که نشستم صاف

 خیلی الهی غضب نکن؛ چون ناشکری و اصالً بذار احترام و صالحش خدا خواست به و همیشه همیشه  -

 رو هاشبنده خدا باشه یادت میاد. سرت بدتر رو نگی، چون کفرش وقت هیچ باش سخته. مواظب

 .کشیدن زجر ترکه بیش  هاییاون  داره، خصوصاً دوست
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 سیدم*و*بمی رو مادربزرگ دست پشت که و در حالی کردم آرامش احساس واقعاً هاحرف  با این

 : گفتم

 .دارم تو رو کنارم که مادربزرگ! خوشحالم ممنونم -

 .طور عزیز دلمهمین  منم -

*** 

و با   اومد ترس با لطیفه که کوبیدمش بهم متشنج و با اعصابی شدم کردم. وارد باز  رو خونه در خسته

 کرد.  اخم من دیدن

 خبرته؟  ترسیدم، چه -

 .عصبیم  خیلی االن که اتاقت تو نزن، برو حرف اصالً لطیفه -

رو   بودن پشتش شده درهم دو برابر حاال که هاییبا اخم دیگهای حرف دید بدون رو حالم که لطیفه

 زیرلب و تنها دیدم قرآن خوندن در حال رو مادربزرگ که رفتم رفت. داخل اتاقش و به کرد بهم

 .رفتم اتاقم سمت و به دادم سالمی

 و توی بودم شده اخراج رستوران از  که بود روزی کوبیدم. امروز ششمین تخت روی محکم رو کیفم

 کرده رو زیر و رو شغل به های مربوطنیازمندی  هایروزنامه  گشتم؛ تماممی کار دنبال تماماً  مدت این

 و پست نامرد قدراین  هاشرئیس  که و بعضیهاشم باشه من مناسب  که نبود کاری هیچ ولی بودم؛

 .کارمند تا یه خواستنمی  خیابونی دختر یه  تربیش  که بودن فطرت

 کننمی  درک  رو من و لطیفه مادربزرگ که انداختم. خوبه تخت روی رو و خودم زدم ایخسته  پوزخند

 تنهایی نیاز دارم. به االن دوننو می 

 : وگفتم زدم زنگ که از بس شدم خسته بکنم، کار باید چی دیگه دونمنمی

 گیرم. می  تماس کارتون اگهی برای ببخشید -



 

 

 
33 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
بذاره برگردم سر   که بخوام ازش خواهی معذرت و با یه رستوران صاحب پیش برگردم بهتر نبود

 شدم. پیشش واقعاً له می  برگردم که کردنمی قبول باز  هم عذرخواهی با چی؟ اگه غرورم کارم؟ ولی

وایستادم   زیر دوش فقط ساعت نیم و حدود انداختم حمام توی رو شدم. خودم بلند جا و از  کشیدم آهی

 .هیچی  به هیچی آخرش و فکرکردم؛ ولی کردم  و فکر

 که لطیفه جوابو در  انداختم تخت روی رو خودم  موهام، کردن و خشک هاملباس  پوشیدن بعد از 

 و سعی کشیدم سرم روی رو کردم. پتوم اکتفا "ندارم میل"گفتن  به تنها کردمی  صدام ناهار واسه

 .بکنم تونمکار می  چی ببینم  بعداً تا کنم استراحت کمی کردم

*** 

 .بلند شو  لیانا، لیانا -

 : گفتم و با اخم خستم دادم تن به و قوسی کش

 خبرته؟  لطیفه؟ چه چیه -

 : گفت کنه سرکوب رو هیجانش کردمی  و سعی میزد نفس نفس که درحالی لطیفه

 .بلند شو  لیانا داره، کار و پولدار با تو متشخص  خیلی پیرزن یه -

 : و گفتم باال رفت داشت راه که جاییاون تا ابروهام

 چی؟  -

 معطلش تر از اینبیش تا توئه. بلند شو و منتظر مادربزرگ نشسته پیش بیرون میگم، جدی دارم -

 .نکردی 

 : گفتم پریدممی جا از  که درحالی

 داره؟ کارچی  با من نگفت -
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 کردمی  انتخاب رو تر بودو رسمی  ترمجلسی  از بقیه که خوبم هایلباس  کمدم از  که درحالی لطیفه

 : داد پاسخ

 .نیاد  خوشش شاید نکنیم اصرار گفت بهم مادربزرگم نگفت؛ نه -

 باالی محکم رو و موهام زدم کِرم هامو دست  صورت و به کردم تن رو لطیفه انتخابی هایلباس  سریع

 :گفتم لطیفه به  بستم. رو سرم

 شدم؟ طورچه  -

 زد. چشمکی لطیفه

 .عزیزم عالی -

 حرف شدم. صدای خارج از اتاقم لطیفه از  و زودتر کردم جمع رو خودم زود ولی بود؛ گرفته خندم

 شدم.  هال گفتم، واردمی  "اهلل بسم" زیر لب که فهمیدم. درحالی فاصله  همون از  رو زدنشون

 .بخیر  سالم، عصرتون -

 : گفت  عمیقی با لبخند برده، لذت حسابی پیرزن با این صحبتی هم از  بود  مشخص که مادربزرگ

 .داره کار باهات خانوم این جان، لیانا جابیا این  -

 بود، حس پر رو هال  که تمام دارشعطر مارک  بوی فاصله هموناز  بود؛ ولی بهم پشتش پیرزن

 .کردممی 

 دیدن با مادربزرگ که شد گشاد حیرت فرط از  هامچشم و با دیدنش رفتم  جلو !بودن من منتظر

 سیدم. *و*رو ب و دستش شدم خم که کرد اشاره و بهم کرد اخمی حالتم

 .خانوم  سالم -

 سید. *و*ب  رو پیشونیم گرمی و با لبخند آورد باال رو نگاهش

 .بشین  جابینمت؛ بیا این می  مجدد که حالمدخترم، خوش  سالم -
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 : گفت با تعجب مادربزرگ

 مجدد؟  -

 کردم.  کوتاهی یسرفه 

 سوار که کردم کمک بهش پیش روز  چند گفتم بهتون که هست خانومی همون  ایشون مادربزرگ -

 .بشه  اتوبوس

 باز شد.  از هم هاشاخمو  کرد فکر کمی مادربزرگ

 .اومد  یادم آهان -

 کرد. اشاره کنارش به پیرزن

 .بشین  جابیا این  -

 : گفت با لبخندی مادربزرگ که و نشستم  دادم تکون سری

 .و بیارم بریزم چندتا چایی برم من. باشید راحت شما  -

 تا شدم منتظر توی سکوت کردممی  نگاهش رو حس سنگینی که در حالی مادربزرگ رفتن بعد از 

تونه با من داشته  کار میچی  پیرزن یه که داشتم استرس شدت به ولی کنه؛ شروع  رو بحث خودش

 .و غریبش مالقاتش کرده بودم  عجیب های سوال  با اون پیش چند روز  که پیرزنی اونم باشه؟

 .خوشگلی حد از  بیش -

 زدم.  کمرنگی لبخند کشیدممی  نفس سختی به که  اومدم. درحالی خودم به

 .دارید لطف مرسی، -

 ماه یک ی حقوقاندازه به بود کرده تنش که کتی فقط بندممی  زد. شرط گره توی هم رو هاشدست 

 .بود  رستوران اون توی  من کردن کار

 .دارم خوب پیشنهاد یه برات -
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 رفت.  کمی توی هم صورتم

 پیشنهادی؟  چه -

 هم من و دل لرزیدمی  هاشدست  توی چایی سینیمتوقف شد.  با اومدن مادربزرگ صحبتمون

 و من کرد قدردانی ازم با نگاهش که گرفتم رو بلند شدم؛ سینی از جام و زود افتاد لرزش به همراهش

 : کردم زمزمه

 .پیشش  بشین بگیر نکن؛ اذیت رو خودت تو میدم، انجام خودم -

بعد   کرد و تشکر برداشت لیوان چاییکه  گرفتم جلوش رو و سینی شدم نشست. خم داد و تکون سری

 پایین از گلوم هیچی االن که برداشت. خودمم و اونم یه لیوان چایی مادربزرگ گرفتم جلوی رو سینی

 .شدم و منتظر نشستم قبلیم سر جای گذاشتم و باز  میز روی رو سینی جوریهمون  پس رفتنمی

 : گفت که نزدم حرفی ولی شدم؛ متعجب پیش از  بیش و من خورد ته تا رو چاییش

 .کنی  کار من یواسه خواممی  -

 بزنن بیرون گشاد شدن؛ با دیدن حدقه از  بود نزدیک که حدی به هامو چشم خوردم جا وجود با تمام

 ایی کرد.خنده تک هامحالت 

 دخترم؟  داشت تعجب همه این من حرف این کجای آخه -

 ؟! باشم بانو این دختر خوردمی  من به دخترم؟ واقعاً

 نامربوطی حرف که کنم جمع رو حواسم کردممی سعی که و درحالی کردم مهار  رو پوزخندم سختی به

 : گفتم از دهنم خارج نشه

 کردید؟  انتخاب من رو چرا کاری؟ اصالً چه -

 گردی؟ کار نمی  دنبال تو مگه -
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 این سمت رو نگاهم و مجدد انداختم کردمی  نگاهمون حالیخوش  با لبخند که مادربزرگ به نگاهی

 و غریب سوق دادم.  عجیب پیرزن

 میدونید؟  کجا از  شما ولی کارم؛ دنبال که البته -

 قبول بگو باش، کار نداشته چیزهاش این تو به حاال.شنیدم   هاتونوهمسایه  اطرافیان از  دیگه دونممی  -

 یا نه؟  کنیمی 

 کاریه؟  چه نگفتید -

 .و معروف  بزرگ خیلی شرکت توی یه مهندس یه دستیار بشی کن فکر تو -

 بگیرم.  رو  پوزخندم جلوی نتونستم دیگه حرف این با شنیدن

 من که باشن گفته بهتونم باید حتماً کارم دنبال من  که شنیدید ما هایهمسایه  از  وقتی محترم خانوم -

و   خاص مدرک  من که گفتم  خوردم بهتون اتوبوس توی که روزی اون که یادمه هستم، خودمم دیپلمه 

 ازش هیچی وقتی بشم؛ ولی شرکت منشی که داشتم  دیگم پیشنهاد چندین که ندارم؛ وگرنه ایعالیه 

 از عهدش بربیام؟  طوریچه دونمنمی

 تر میشد.من عمیق  و پوزخند لبخندش داد. هر لحظهمی  گوش هامبا دقت به حرف 

 عجولی؟  همه من. چرا این به بسپار رو کارها یبقیه  قبوله،  بگو فقط تو دخترم -

 گرفتید، نه؟  تمسخر به رو من واقعاً شما  -

 باشم؟  مردم گذاشتن و سرِ کار شوخی دنبال که خورهمی  من سن به واقعاً آخه؟ یعنی حرفیه چه این -

 کردم نگاه مادربزرگ به حوصلهبی  همین برای بودم شده افتاده. گیج دوران به سرم دیگه کردم حس

 : و گفت کرد صاف گلویی که

و   هستید کی شما دونیمنمی ما اصالً که این خصوصاً بود، منتظره غیر کمی شما پیشنهاد راستش خانوم -

 یواسه 
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 همینم یواسه  کرد اعتماد کسی به نمیشه زمونه این توی که دونیدمی . دیدکار می  پیشنهاد لیانا به چی

 .موندیم گیج و ما این وسط دیدنمی توضیحی که شما هم کنه.نمی  قبول سریعاً لیانا

 : گفت  و جدی داد تکون رو خودش کمی پیرزن

 داشتم پسر کنه. دوتامی زندگی شهر توی این که افرادی پولدارترین از  یکی فر هستم سلیمان چیترا -

 سن سال حدود سی االن که دارم نوه یه دادم از دستش که پسرم دادم، از این از دست رو یکیشون که

 زیادی دستیارهای و معروفه. تا االن مهمه خیلی ایران توی که کنهمی  اداره رو بزرگی داره؛ شرکت

کرده.   و گاهی هم نوم خراجشون دادن و استعفا شدن  کار خسته از  خودشون و رفتن؛ گاهی اومدن

 قادر ست و دیگهحامله  بره، چون خوادمی  دیگه یدوهفته  تا کنهکار می  داره که دستیاری این االنم

و   هستن راضی از کارشون شدت به کننکار می  شرکت این توی که هاییآدم  کار کنه. تمام نیست

و   دلم نشسته به لیانا منم گذره.می  و خوب مرفه زندگیشون که طوری به باالست خیلی درآمدشونم

 تصمیم من. نکنید اعتماد خودتون قول به یا بترسید ازم که نیست الزممو  ندارم بدی قصد گونه هیچ

 ولی کنه؛ پیدا نجات خراب وضع از این که کنم و کمکش پر کنه رو دستیار اون جای لیانا گرفتم که

 کنم،می  و کمکش میدم انجام رو کارها تمام خودم من کنه قبول اگه بخواد ی خودشه؛ عهده به انتخاب

 در خونت رو بار یک فقط  شتر خوشبختی معروف قول و به رد کرده رو شانسش دیگه که نه اگه هم

 .بزنی  و پا دست بدبختیت توی رد کردنش با که یا این کنی قبولش که خودته دست زنه.می 

و   روییگشاده  با کرد. مادربزرگ سکوت که بودم  و جا خورده کرده هنگ هاشحرف از  شدت به

 : گفت  بود و خوشحالیش رضایت  روی از  که لبخندی

 یو جامعه  هستید دارتجربه  ماشااهلل که خودتون چیترا خانم. نشید ناراحت ما هایحرف  از  لطفاً -

 دختر یه واسه اونم کنی اعتماد که دونید سختهشناسید؛ میمی و لیانا من از  بهتر   هم رو امروزی خراب

 .کنید درک  هم ما رو همین یواسه  .مجرده و هم جوونه داره، هم خوشگلی هم که لیانا مثل

 برگشت.  هاش لب  روی مجدد و لبخند گرمش انداخت پاش اون روی رو پاش خانم چیترا
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 دخترهایی هنوزم بینممی  که از این بلکه نشدم، ناراحت من ازتون هم همین واسه با شماست، حق -

 لیانا به پیش از  و بیش شدم خوشحال باشه،و عفتشون مهم   حیا باشن و براشون و خوب پاک  که هستن

 .باشه  دو جانبه اطمینان این که خوادمی  شدم. دلم مطمئن

 وایستادم بودم، کنار مادربزرگ شوک  و توی هنگ کامالً که درحالی بلند شد. منم کرد و از جاش مکث

 : داد ادامه که

 اجباری هم و اصالً کنید. اصالً  فکر خوبی به پیشنهاد این به که میدم مهلت بهتون عصر فردا تا من -

با این   کنم، چون اذیتش بخوام کهاین نه خواممی  رو لیانا خوبی فقط من ولی کنید؛ قبول حتماً که نیست

 .باشم  داشته خبیثی نیت بتونم کنمنمی فکر تجربه همهسن و این 

 رفت.  در سمت و به رو برداشت کیفش

منفی   کنیم، اگه هممی شروع رو کارها که بود مثبت  زنم؛ اگهمی  زنگ نهایی جواب برای عصر فردا -

 .کنید. خداحافظمی  شما رو و شما هم من رو فراموش من بود که

 ولو مبل کنم. رویمی  اکتفا "باشید  سالمت، موفق به" گفتن به تنها و من کنهمی  بدرقش مادربزرگ

 االن شده؛ چیره و دو دلی توی دلم ریخته. ترس بهم افکارم و تمام گرفته درد شدت به میشم. سرم

ست،  معجزه واقعاً باشه  درست چیترا خانم هایو حرف  کنم بگیرم؟ اگه قبول  تصمیمی چه باید من

 چه قبول نکنم توی این شهر شلوغ و پر دردسر دیگه رو میشه؛ اگه اون به رو این از زندگیم چون

 میشه؟  پیدا واسم کاری

 مادربزرگ به داخل خونه اومد. 

 رفتارهات مواظب باید و مشهوره سخته؛ همش  بزرگ همه این که کسی با معاشرت قدرچه وای خدا -

   .نکنی  صحبت بد یا نکنی خراب رو چیزی یه که باشی

 شدم.  بلند جا از  کالفه

و   مشهور اصطالح به خانوم این کنم؛ کار چی من بگید هاست؟ بیایدحرف  این  وقت االن مادربزرگ -

 .خوادمی رو جوابش عصر فردا تا پولدار
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 انداخت.  باال ابرویی مادربزرگ

 .کنیم می صحبت بعد بیاره انار آب برامون لطیفه بگم بشین خبرته؟ دختر، چه باشه -

 درخواستو  کرد صدا بود اتاقش توی که رو لطیفه شدم. مادربزرگ ولو سر جام کشیدم و مجدد پوفی

 نشست.  رومروبه  و خودش داد انار آب

از  کرده نصیبت خدا که رو بزرگی شانس نباید دخترم، اصالً مونهمی  معجزه یه مثل این که من نظر به -

و   این واسه کردن درست دردسر یا خالف کار اهل که خورهنمی بهش اصالً خانومم بدی. این دست

 داری حق خب جایزه؟ البته واقعاً بهش شک وقت اون باره،می  روش سر و از  اصالت اصالً باشه؛ اون

 حاال ولی داره؛ پلیدی نیّت که کردممی  و حس بودم مشکوک  بهش هاشحرف  شنیدن از  تا قبل منم

 .کردم پیدا اطمینان نسبت بهش

جلوم   رو انار آب لیوان دوتا حاوی سینی لطیفه که بود مادربزرگ نقصبی  هایحرف  به کامالً حواسم

 : گفت  لطیفه به و خطاب رو برداشت یکیش مادربزرگ هم اون برداشتم، رو  گرفت. یکیش

 خوری؟ نمی خودت دخترم -

 :داد جواب گشتبرمی  اتاقش به که در حالی لطیفه

 .ندارم میل االن مرسی، من نه -

 : گفتم  رفتنش بعد از 

 مادربزرگ؟  کنم قبول میگی یعنی -

 زد. روم به گرمی لبخند مادربزرگ

 اجباری هیچ من خواینمی  اگه خودت بازم ولی میشه؛ نفعت به که میگم بهت قاطعانه من آره -

 به کامالً من باشه جوابت که هم هر چی بگیر؛ تصمیم رو بکن، بعدش فکرهات خوب فردا کنم. تانمی

 .دخترم  ذارممی  احترام خواستت

 جاش بلند شد. از  مادربزرگ
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 .دخترم  بخیر بخوابم، شبت میرم دیگه من -

 : کردم  زمزمه سختی به

 .بخیر شب  -

 خوابم اصالً چون کشیدم،  دراز  مبل و روی کردم خاموش رو هاچراغ تمام مادربزرگ رفتن از  بعد

و  گاهتکیه  یه به و نیاز  بود سختی نسبتاً تصمیم ولی گرفتم؛می  کردم و تصمیممی   فکر و باید اومدنمی

 کسی اما خب درسته؛ تصمیمم این که بده اطمینان بهم نکردنش داشتم تا یا کردن  قبول برای حامی

 .بود نمونده خودم جز

 !گرفتممی  رو نهایی تصمیم باید خودم انگاری

رها   و بدبختی فالکت از این تونستممی  واقعاً داشت، حقیقت چیترا خانم هایو حرف  کردممی  قبول اگه

کنم؟ در   رد یا کنم کنم؟ قبول کارچی خدایا آه  .بچشیم رو وخوشبختی خوشی طعم هم بشیم و کمی 

 .برد خوابم  طوریچه  نفهمیدم که کردم قدر فکر آخر اون

*** 

 و حسابی بود شده له انگار مبل روی خوابیدن شب از  شدم. کمرم بیدار خواب از  فجیعی سردرد با صبح

 . بود بد حالم

رو   و خودم بردم پناه حموم و به کشوندم اتاقم تا کشون رو کشون خودمو  شدم بلند جا از  سختی به

 .بود  مفید هم الحق که بکاهه درد کمرم از  گرم آب تا شاید انداختم دوش زیر

 گرفت.  رو و بازوم اومد جلو نگرانی با با دیدنم مادربزرگ

 شده؟ قرمز همهاین هاتچشم  چرا دخترم -

 : گفتم  بشینم تا کشوندممی  صندلی سمت رو به 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 -
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 به هیچی اما کنم؛می تالش دارم که شیش روزه میاد؟ دیدی گیرم کاری چه دیگه نکنم قبول اگه -

 . برگردم کنه قبول محاله دیگه که رستورانم هیچی. صاحب 

 نشست.  و اون مقابلم گرفتم مادربزرگ از دست رو شیر عسل لیوان

 خوادمی  نحو این و به رو شنیده صدات خدا شاید  .کن اعتماد چیترا خانم و به خدا به کن توکل پس -

 .بهتر کنه  رو زندگیت

 جاش و امید بربست رخت از دلم هاتردید  تمام انگاریو  کردم نگاه مادربزرگ امید پر از  هایچشم  به

 : زدم و گفتم محوی رو گرفت. لبخند

 .مادربزرگ  کنممی  قبول -

 نفس رو تنش عطر وجودم با تمام و من کشید شش*و*غ*من رو توی آ  عمیقی با لبخند مادربزرگ

 .کشیدم 

 شد.  آشپزخونه وارد لطیفه

 شده؟  خبری -

 گرفت.  وخندم  کردم نگاه تعجبش از  شده گشاد هایچشم  به

 کنم؟  بغل رو لیانام من که بشه خبری باید مگه دخترم نه :مادربزرگ

 نشست.  و سر میز داد رو باال ابروهاش لطیفه

 .واهلل دونمنمی  -

 : گفتم من و خندیدیم و مادربزرگ من

 .خوشحالیم مادربزرگو  من که همینه کنیم؛ برایمی  سود خیلی که بیاد گیرم کار خوب یه شاید  -

 زد. برقی لطیفه هایچشم

 داده؟ پیشنهاد بود و پولدار باکالس خیلی خانومی که همون نکنه -
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 بلند خندید.  مادربزرگ

 .کرد پنهون  رو چیزی هیچ شهنمی زمونه این هایبچه  از  -

 زدم.  لبخند عمیقی

 .همونه  از طرف جان لطیفه آره -

 گذاشت.  دهنش به رو ایلقمه  لطیفه

 نه؟  مگه میشه خارج تکرار از این عالیه، زندگیمون -

 بهش زدم.  چشمکی

 نه؟  چرا که -

 : گفت لطیفه رو به مادربزرگ

 لیانا نذارن ممکنه نداریم کم دشمن بشه؛ باخبر کسی  خوامنمی  ها. فعالًکنه  درز  جایی قضیه این مبادا -

کنیم،   سکوت باید هممون فعالً پس بزنن، رو زیرآبش قبولش از  پیدا کنه و قبل دست معجزه این به

 لطیفه؟  فهمیدی

 کرد.  نازک  چشمی پشت لطیفه

 .هاکردی  محل رو خبرچین من رسماً مادربزرگ، نکنه درد دستت -

 سیدم.*و*ب رو موهاش وروی گرفتم ش*و*غ*رو توی آ و سرش خندیدم با صدا

 .نبودی تو گفت، فقط منم به که بینیمی  .بود  تذکر قصدش فقط من؛ مادربزرگ برم قربونت -

 سید. *و*ب رو گونم لطیفه

 .مدرسه  برم حاضر بشم، باید برم دیگه آبجی! من باشه -

 .برو حله -
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 بلند شدم.  از جا لطیفه رفتن از  بعد

 خوردی؟  صبحونه مادربزرگ -

 .کنی جمع رو میز تونیمی  دخترم، آره -

 .چشم  -

 تا کمی رفتم اتاقم سبزی بار گذاشتم. به قورمه ناهار برای ها،ظرف  شستن از و بعد  کردم تمیز رو میز

 هجوم جلوی خواستممی  بهونه این به و شایدم بودم نکرده گردگیری که بود وقت چند کنم مرتبش

 تا بدم رو نهایی جواب خانم چیترا به من تا بشه و عصر بگذره سرم بگیرم و ساعت زودتر افکار رو به

 .بیاد سراغم به  تردید باز  که ایناز  قبل

*** 

و   کرد پهن رو سجادش تر شد. مادربزرگبیش باز  من و استرس زد ضربه روی شیش عصر ساعت

 : گفت نشستمی  که درحالی

 ناآرومی؟  قدر چرا این -

 کنم؟ پیدا کار کجا از  من حاال شده، پشیمون مادربزرگ. انگاری نزد زنگ -

صبر   یکم شده؛ فراموشش پیرزنه کهاین یا اومده پیش واسشون کاری شاید  نشده، دیر که هنوز   -

 . باش داشته

 پروند جام از  متر سه من رو تلفن زنگ صدای که شد قرآن خوندن مشغول و مادربزرگ کشیدم پوفی

 کرد.  اخم مادربزرگ افتاد که نوسان به و مادربزرگ تلفن بین و نگاهم

 .دیگه  بردار زده؟ خب خشکت چرا -

 .داشتم  و برش رفتم تلفن  سمت فرستادم؛ به و صلواتی کشیدم عمیقی نفس

 .عصر بخیر سالم -
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 کرد.  رو آشوب دلم چیترا خانم صدای

 .چیترا لیانا، منم سالم -

 دونم، خوبید؟می  بله بله -

 .بدونم رو جوابت  زدم مرسی! زنگ -

 : دادم جواب به خدا توکل با و بعد کردم مکث کمی

 . کنممی  قبول -

 شده؟  خوشحال کردم قبول که از این تر شد، یعنیسرحال  قبل لحظات از  چیترا خانم صدای

و   نظم به من. میدم بهت که آدرسی این به بیا هفت ساعت رأس صبح فردا. کردی رو انتخاب بهترین -

 از االن باید پس نوم، مثل  درست میدم اهمیت خیلی بره جایی موقع و به بمونه سر قولش یکی  کهاین

 جا  همه که یاد بگیری

 بری، خب؟  ساعت سأر

 .چشم  بله -

دو   این توی و باید داریم فرصت دو هفته هنوز  بکنی. کارها چی باید بگم بهت  به آدرس تا بیا فردا -

 چیزها  خیلی هفته

 نداری؟ کاری یاد بگیری. خب رو

 : کردم زمزمه و منگ گیج

 خدانگهدار.ممنون و  نه نه، -

 .خدانگهدارت -

کردم؟  می  کار باید چی شدم. یعنی نوی این دو هفته غرق فکر و توی گذاشتم دستگاه روی رو تلفن

 میگه؟  چیز رو همه نصفه نصفه همش چیترا خانم این چرا گرفتم؟ وایرو یاد می  چی باید
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و   نشستم میز پشت جا همونیه لیوان آب،  و با خوردن آشپزخونه داخل رفتم متشنج اعصابی با

کنار   مبل، روی همش ظهر بدم؛ از  انجام مفید کار یه الاقل شام شدم. برای ساالد  کردن درست مشغول

 .بزنه زنگ خانم چیترا که کشممی  و کشیک نشستم تلفن

 جوری و این بودم کرده وس*ه بدجوری چون شدم؛  کتلت پختن مشغول ساالد،  کردن درست بعد از 

 .شدممی راحت هام فکر و خیال  از  هم کمی

 شد؟  چی -

 برگشتم.  سمتش به مادربزرگ با صدای

 بهت کارها رو تا یه سری فرستممی  برات که آدرسی این به بیا صبح فردا گفت هیچی،  .باشه قبول -

 .بدم  یاد

 غره چشم که بهم و درحالی گذاشت یخچال داخل بودم کرده درست ساالد رو که ظرف مادربزرگ

 : گفت  رفتمی 

 نداری؟ حتماً موبایل تو وقتی بفرسته چی به رو آدرس خوادمی  کجاست؟ آخه حواست تو دختر -

 .خونه  یهشمار  به بفرسته خوادمی 

 تلفن رو به خودم با اونه؛ سریع حق دیدم که این بود، هم خندم گرفته های مادربزرگهم از حرف 

 زدم. زنگ بود گرفته تماس باهاش خانمچیترا  که ایشماره  همون  و به رسوندم

 .چیترا خانم  مجدد سالم -

 شد. نگران چیترا خانم صدای

 شدی؟  پشیمون دخترم؟ نکنه شده سالم، چی -

 کردید.  فراموش رو چیزی یه شما فقط نه نه، -

 چی رو؟  -
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 بفرستید؟ چی رو به آدرس خوایدمی شما  ندارم، موبایل که من -

 کن.  یاداشت زدی، زنگ که خوبه شدم. پرت جدیداً حواس منم هامیگی  راست وای -

 چشم، بگید!  -

 : گفت کردم یاداشت که رو آدرس

 .باش جااین  ساعت هفت ها، رأسگفتم  چی نره یادت -

 باشه، خداحافظ.   -

 :گفتم و با خودم کردم زمزمه لب زیر رو و آدرس گذاشتم دستگاه روی رو گوشی

 هاست. آدم  پولدارترین مخصوص که کنن؛ جاییمی  زندگی شهر ینقطه  بهترینو   باالترین -

 وایستاد.  جلوم مادربزرگ  که کشیدم آهی

 دختر؟ کشیمی  آه داری جوریاین  تو که شده چی باز  -

 سیدم. *و*ب رو و دستش زدم لبخندی

 .نگیرن  ته سر بزنم هاکتلت  به برم من برم؛ قربونت هیچی  -

 خندید.  که زدم بهش چشمکی

 .لیانا تو از دست -

*** 

 : گفتم آژانس رو به پالک، و با دیدن گذروندم آدرس روی رو از  نگام بار دیگه

 .برید تونیدمی  ممنون -
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 کجا! واقعاً و این کجا مادربزرگ حقیر یخونه  من دوختم. خدای مقابلم قصر رو به نگام ماشین، با رفتن

 صورت نظر از  تنها هستیم و هم مثل تماماً که هاییما آدم  ست؟ اونمعادالنه  هاآدم  بین تفاوت همه این

 .دارن فرق ما با هافرسنگ  انگار هاآدم  این خب ولی آدمیم؛ جداییم؛ هممون و از هم  متفاوتیم و قیافه

 : گفت می  در جوابم حتماً بود جااین  اگه مادربزرگ و حاال برسم نبود قرار جا هیچ به فکرها این با

 .نکن  فضولی هم و توی کار خدا دختر کفر نگو -

 : گرفتم  آسمون رو به سمت و سرم زدم پوزخندی

 فداتشم؟ بده؛ خوبه انجام داری دوست که هر کاری تو هم میشم خفه من خدا جون باشه -

 جلوی فشردمش؛ از  و آروم رفتم مقابلم ویالی و تصویری بزرگ آیفون سمت و به کشیدم پوفی

 کنار اومدم،   دوربینش

با چیترا   هستم لیانا" گفتن به تنها "کیه؟"پرسید  که زنی و در جواب بشم دیده خواستنمی دلم چون

 روم مقابل گیرزیبا و نفس  باغ و با دیدن شدم داخل سریع شد در باز  کردم. وقتی اکتفا "دارم قرار خانم

در   بازی ندید که موندم. درسته  خیره اطرافم به و باحیرت کشیدم نفس رو خوبش هوای دل ته از 

 خیره زیبایی از دیدن بود  من هم جای هر کی خب میشد؛ ولی زشت واقعاً دیدمی  کسی و اگه آوردممی 

 کرد. رویایی حیرت می  باغ این یکننده 

 که این ثانیو در  کنم پیدا نجات زودتر هر چه سرما این دست از  تا برداشتم و بلندتر بلند رو هامقدم

 .ببینم رو خونه داخل بودم کنجکاو شدت به

 کرد. دراز  سمتم رو به دستش من کرد؛ با دیدن باز  رو در خدمتکار در سالن به با رسیدن

 .بشید و داخل بدید من به پالتوتون رو کنید هستن. لطف منتظر شما پذیرایی توی خانوم -

 : پرسیدمو  شدم وارد پالتو دادن و با دادم تکون سری

 کجاست؟  پذیرایی -
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 بخشو لذت  گرم العادهفوق  سالن داخل رفت. هوای و اون کردم تشکری که کرد همراهیم پذیرایی تا

 بود و معماریش خوشگلی خیلی بشی. واقعاً ویالی خارج ازش خواستنمی دلت اصالً که نحوی به بود

 جلو بود کتابی خوندن و مشغول بود نشسته نفره مبل سه روی که چیترا خانم با دیدن. نداشت حرف

 رفتم. 

 .چیترا خانم سالم -

 نشست.  هاشو لبخندی روی لب  انداخت من صورت ساعت و به نگاهی و همزمان آورد باال رو سرش

 .رسیدی  ساعت دختر خوب، سر آفرین -

 کرد. اشاره کنارش به سپس

 .کار داریم  با هم خیلی که عزیزم بشین بیا -

 رو گرفت.  دستم که نشستم و کنارش  زدم گرمیلبخند 

 نیومدی؟  آژانس با مگه سردی؟ قدراین چرا تو دختر وای وای، -

 از  تونهمی  البته شدن سرد هامدست  که اینه زیاده یکمی سالن ورودی تا ویال در طول ولی اومدم؛ چرا -

 .باشه استرسم

 و سمتم گرفت.  برداشت رو کنارش یقهوه  فنجون

 خوریمی  شیرین دونستمنمی چون ولی دادم؛ سفارش قهوه برات زودتر همینم برای بودم منتظرت -

 .کنی  شیرینش خواستی، خودت که اگه شکر همراه به بیارن تلخ گفتم تلخ، یا

 : دادم جواب صادقانه و با لبخند گرفتم از دستش رو فنجون

 شیرین بار اولین برای همینم یواسه  خوریم؛می همیشه چایی  یعنی نخوردم، قهوه تا حاال من راستش -

 .میدم ترجیح رو
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 که رو و قاشقی شکر بود. ظرف راضی بودم گفته بهش صادقانه کهتر شد، انگار از اینعمیق  لبخندش

 گرفت.  بود جلوم سینی توی

 .شکر بسیار خب، اینم -

 .بود  خوشمزه که خیلی و خوردمش؛ الحق کردم شیرین رو و قهوم کردم تشکر

 عزیزم؟  اومد طور بود؟ خوشتچه  -

 .بود عالی -

 مطلبمون؟  سر اصل بریم حاال جونت! خب نوش -

 توی هم گره زدم.  رو هامو دست  گذاشتم سینی توی رو فنجون

 .البته -

 گذاشت.  مبل مقابل میز و روی بست رو دستش توی کتاب چیترا خانم

 بهت شرکت توی که کاری و استادها هاکارشناس  بهترین دستزیر  باید از امروز  چون جاییاین  -

 توی استعدادت که مطمئنم من ولی نداری؛ عالیه تحصیالت یاد بگیری. درسته رو میشه محول

و   رو بکنی تالشت باید فقط کارت رو یاد بگیری؛ و سریع خوب خیلی تونیست و می العادهفوق  یادگیری

 .درنیاری  بازی تنبل

 بود؛ ولی به سختی خودم رو کنترل کردم.خندم گرفته 

 چشم هر کاری شما بگید انجام میدم.  -

آفرین دختر گلم. نگران نباش خیلیم سخت نیست، چون تو یه دستیاری و کارهات کمه؛ ولی برای   -

ی یاد دادن بهت انتخاب کردم؛ جوری  یادگیری داری. من بهترین مهندسین رو واسه  ها هم نیاز بههمون 

 فهمی که چی کار باید بکنی؛ از امروز باید شروع کنی، حاضری؟ خیلی سریع می که 

 بله حتماً.  -
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 دستم رو گرفت. 

 پس پاشو.  -

 : با هم به سمت سالن کناری رفتیم. با دیدن دوتا مرد و یه خانوم، چیترا خانم گفت

 های این شهر هستند. این سه نفر بهترین کارشناس  -

 جلو رفت. 

 خوشحالم که خواهشم رو قبول کردید و تشریف آوردید. واقعاً  -

 هر سه از چیترا خانم تشکر کردن که چیترا خانم بهم اشاره کرد و من جلو رفتم.

 سالم خسته نباشید.  -

 : ها اشاره کرد و گفت هر سه با لبخند محوی جوابم رو دادن که چیترا خانم به اون 

 م میترا خانم هستن. ایشون عماد خان، ایشون محمد خان و ایشون -

 : آروم کنار گوشم زمزمه کرد

هاشون رو گفتم؛ مواظب باش کاری  ی همین بهت اسم دوست ندارن که با فامیلی صداشون کنی، واسه  -

 از دستت عصبانی بشن، خب؟  نکنی که 

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم. 

 چشم.  -

 میترا خانم جلو اومد. 

 رو شروع کنیم؛ چون زمان زیادی نداریم.خب بهتره که هر چه زودتر کارمون  -

 چیترا خانم دستش رو روی کمرم گذاشت و کمی به جلو هلم داد. 

 این شما و اینم لیانای ما.  -
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میترا خانم با لبخند مهربونش دستم رو گرفت و چهارتایی با هم به سمت اتاقی رفتیم که انتهای سالن  

های آخرین سیستم و کلی  تاپتاق کاره، چون از لب باز کردن در اتاق، متوجه شدم ا  قرار داشت. با

 دونستم پر شده بود. رو نمی  لوازم دیگه که حتی اسمشون

 جا تا تمرین رو شروع کنیم. بیا این   :عماد خان

سوت آغاز تمرین رو زد و من توی یادگیری چیزهایی که شاید تا االن حتی به فکرمم خطور نکرده  

کشیدم تا خوبِ خوب یاد بگیرم؛ الحق که این سه نفر  حمت می باید ز  قدرچه بودن، عرق شدم و 

ها منظورشون رو بهم بفهمونن و کالمشون رو  ترین روش کردن با ساده العاده بودن و سعی می فوق 

 پیچیده نکنن. 

کردم که  کردیم، چون اصالً فرصت نمیدونم چندین ساعت مداوم بود که داشتیم با هم تمرین می نمی

ها رو عصبانی کنه و  بگردم و جدا از این که چیترا خانم بهم گفته بود کاری نکنم که اون ساعت   دنبال

 بپرسم ساعت چنده!   مسلماً االن درست نبود

 محمد خان از روی صندلی بلند شد. 

جا که  کنیم. تا این ی امروز کافیه لیانا. فردا باز هم رٔاس ساعت هشت مالقاتت میبسیار خب، واسه  -

متوجه شدی و من بهت امیدوارم شدم. تا فردا توی خونه هم تمرین کن تا    طالب روخیلی خوب م

 تر و بهتر بفهمی. بیش 

 از جا بلند شدم و سعی کردم جلوی سرگیجم رو بگیرم. 

 دید، واقعاً که عالی هستید.خیلی ممنونم که بهم یاد می  -

رو چرخوندم و با دیدن ساعت که  هر سه لبخند زدن و ازم خداحافظی کردن؛ با رفتنشون سریع سرم 

 : زد، روی صندلی ولو شدم و زمزمه کردم چهار و نیم عصر ضربه می  روی

 گیرم؟ پوف. یعنی چهار و نیم ساعته دارم یاد می  -

 لیانا!  -
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 : رفتم گفتمبا صدای چیترا خانم از جا پریدم و درحالی که از اتاق بیرون می 

 جانم؟  -

 دم. در اتاق رو بستم و جلوش وایستا

 بیا با هم ناهار بخوریم.  -

 : با تعجب و خجالت گفتم

 جا هم کلی بهتون زحمت دادم. خورم! تا این وای نه ممنون، من میرم خونه غذا می  -

 : دستم رو گرفت و با اخم گفت

 ها. همین که گفتم، یاال بیا بریم؛ دیگه هم حرفی از زحمت و این جور مزخرفات نزن که ناراحت میشم   -

نیش لبخند گرمی زدم و به ناچار همراهیش کردم و با هم داخل پذیرایی رفتیم و پشت میز  به مهربو

بزرگی نشستیم. با دیدن غذای سر میز اشتهام به شدت تحریک شد؛ ماهی پلو بود و بوی خوبش تمام  

 سالن رو پر کرده بود. 

 : کمی برای خودم کشیدم که چیترا خانم گفت 

 طور بود؟ خب چه  -

 رفته بودم رو قورت دادم. ای که گ لقمه 

 گیرم. خیلی عالی! نگران نباشید خیلی زود یاد می  -

 لبخند زد. 

 ازت راضی بودن، آفرین.  -

 خوشحال تشکر کردم و دیگه حرفی زده نشد. 

 بعد از صرف ناهار از جا بلند شدم. 
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 اگه کاری با من ندارید دیگه برم مادربزرگم نگران میشه.  -

 از جا بلند شد. 

م، دیگه خسته هم شدی؛ برو فقط یادت نره تمریناتت رو مدام تکرار کنی تا مطالب بهتر  نه عزیز -

 برات جا بیفته. 

 حتماً! بازم ممنون چیترا خانم. -

 نزدیکش شدم و دستش رو ب*و*سیدم. 

ی همه  خوام، برام اندازهکنم دختر گلم! همین که بتونم تو رو به اون جایی برسونم که می خواهش می  -

 داره.  چیز ارزش

 ی کوتاهی کرد. گیج نگاهش کردم که خنده

 جا پولش رو حساب کنه. خیال دیگه! به خدمتکار بگو برات آژانس خبر کنه و بگو از همین بی  -

 اما... .  -

 حرفم رو سریع قطع کرد. 

 خوای یاد بگیری که روی حرف من حرف نیاری؟ وای دختر تو کی می  -

 لبخند زدم. 

 پس خدانگهدار.بازم چشم،  -

جا باشم  بدرقم نکرد و از همون جا خداحافظی کرد و گفت که فردا هم مثل امروز رأس ساعت هفت این 

های چیترا خانم رو بازگو کردم و  ای گفتم و به خدمتکار حرف "باشه"که هشت کار رو شروع کنیم؛ منم 

 داخلش انداختم. بعد از رسیدن آژانس سریع خودم رو 
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کرد و من تا  ه رگبار سواالت لطیفه شروع شده بود و مادربزرگ با خنده بهمون نگاه می با رسیدن به خون 

و موقع خواب همه چیز رو براشون تعریف کردم و کمی هم تمرین کردم. آخرشبم قبل از   آخر شب 

 خواب دوشی گرفتم و با تمام وجود از خدا خواستم کمکم کنه تا توی این مسیر جدید موفق بشم. 

 *** 

و   رفتماختیار جلو می شد و منی که توی مسیر جدید زندگیم بی یکی بعد از اون یکی سپری می  روزها

انگاری که هیچ چیز به اختیار خودم نبود. دستی نامرئی که پشت کمرم گذاشته شده بود، خودش مدام  

ه مغزم خطور  ای ب داد که هی جلوتر برم و کارهایی رو انجام بدم که حتی فکر انجام دادنش لحظه می   هلم

 برسه به انجام دادنش.  نکرده بود، چه 

ده روز بود که هر روز از ساعت هشت صبح تا پنج عصر مدام تمرین داشتیم و حاال واقعاً به خوبی همه  

بلد شده بودم به طوری که هر سه مهندس به شدت متعجب شده بودن. مدام ازم پیش    چیز رو کامل

کردن؛ ولی الحق که این سه نفر هم تالش زیادی  شرمنده می و من رو  کردنچیترا خانم تعریف می 

دونستم در عرض این چند روز واقعاً خوب یاد گرفته  هیچی نمی   کردن که من خوب یاد بگیرم. منی که

دونست که چیزهایی که ممکنه  چیترا خانم الزم می  بودم؛ البته زیادم کار خاصی نداشتم؛ ولی باز هم 

 بگیرم. بعدها الزمم بشن رو یاد 

که چرا چیترا خواستم جوابش رو بدونم و اونم این هنوز که هنوزه ذهنم درگیر یه سواله که خیلی می 

که من رو وارد این شرکت معروف و  سعی داره که من رو به مراتب باال برسونه یا این   خانم این همه

 بزرگ کنه؟ 

کنم از خودش بپرسم؛ پس  و جرئتم نمی رسم تر به نتیجه می کنم، کم تر فکر می که بیش  قدرچه ولی هر 

 خیالش بشم.بی  فعالً بهتره که

  کردم دونستم، خیلی احساس می ی آخر بود با یاد گرفتن گذشت و حاال همه چیز می امروز جلسه 

 خوشحال بودم که موفق شدم و جلوی چیترا خانم کوچیک نشدم. معلوماتم باال رفته. 

 ب*و*سید. میترا خانم صورتم رو  
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 واقعاً عالی بودی! تا االن شاگردی به باهوشی تو نداشتم لیانا.  -

 گونش رو ب*و*سیدم. 

  تونستم در عرض ده روز یاد بگیرم؛دونستم و واقعاً نمیشما هم عالی بودید وگرنه من که هیچی نمی   -

 ممنونم. 

ن و چیترا خانم، ترکمون  ها با خداحافظی گرمی با ماز عماد خان و محمد خان هم تشکر کردم و اون 

 : چیترا خانم گفتم کردن و من رو به

 خب اگه امری ندارید من برم.  -

چیترا خانم طبق معمول نذاشت و ازم خواست که ناهار رو باهاش بخورم. خندم گرفته بود آخه کدوم  

 خورد؟ پنج عصر ناهار می  آدمی ساعت

نم قبول کردم و با هم سر میز نشستیم. ناهار  تر بود و احترامش واجب، واسه همیولی در هر حال بزرگ 

 کردیم که چیترا خانم دستم رو گرفت.  لذیذ رو نوش جان 

 باید با هم صحبت کنیم لیانا.  -

 کمی نگران شدم. 

 چیزی شده؟  -

 هاش نشست. لبخند گرمش روی لب 

 نه بیا تا بفهمی.  -

داشت که مشرف به باغ بود و واقعاً  های قدی و بزرگی ی سالن رفتیم که پنجره با هم به سمت گوشه 

گیر داشت. نشستیم و چیترا خانم کمی از لیوان آبی که کنارش گذاشته بود، خورد و نگاهش  چشم  نمایی

 چرخوند.  رو توی صورتم 

 چندتا کار باید انجام بگیره، چون الزمه که انجام بشه.  -
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 سری تکون دادم و منتظر نگاهش کردم. 

 ا آرایشگر مخصوصم تو رو حاضر کنه. جا تفردا عصر بیا این  -

 هام گشاد و گشادتر شد. چشم

 ی چی؟ واسه  -

 چیترا خانم دستم رو گرفت. 

عزیزم انگار تو متوجه نیستی که قراره دستیار چه کسی بشی؛ دستیار یعنی همه جا باید همراهش   -

میره تو باید حضور  ها و هرجایی که نوه من و رئیست  که میره! توی جلسات، مهمونی   باشی، هر جایی

نقص باشه؛ چون این شرکت با خارج هم در خرید و فروشه و  سر و وضعت بی   پیدا کنی و مسلماً هم باید

پیش میاد که باید شرکت کنید. برای افرادی که با نوه من در   هایی هم به خارج از کشورگاهی مسافرت 

 ی؟فهم ارتباطن خیلی مهمه که دستیارش چه جوریه، منظورم رو می 

ها کنار اومدن خیلی سخت بود؛ ولی تنها به معنای  خب حق با چیترا خانم بود؛ ولی واقعاً با این وضعیت 

 : سرم رو تکون دادم که گفت "باشه"

این تازه کار اوله، انجام شد کار بعدی رو میگم. تو دیگه تا فردا عصر کار نداری. ساعت شیش عصر   -

 جا باش. برای حاضر شدنت این 

 لند شدم. از جا ب

 ای نیست؟ چشم، امری دیگه  -

 لبخند زد. 

 خوام. ی خودته و صالحت رو میمطمئن باش هر کاری که انجام میدم فقط و فقط واسه  -

 مثل همیشه دستش رو ب*و*سیدم. 

 دونم، متشکرم. می  -
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 برو مواظب خودتم باش.  -

 بازم ممنون و خدانگهدار. -

برام گرفته بود به خونه برگشتم، مدام توی راه به این فکر بودم که  وقتی به وسیله آژانسی که خدمتکار 

طوری به  وقت چه ترسیدم مخالفت کنه، اونمسئله رو با مادربزرگ در میون بذارم؛ می طوری این چه 

 گفتم؟ چیترا خانم می 

شای  کلید انداختم و سریع خودم رو داخل هال پرت کردم. با دیدن مادربزرگ و لطیفه که مشغول تما 

ی مادربزرگ و بعد از  بودن که تا االن نگاه نکرده بودیم لبخندی زدم وجلو رفتم. اول گونه   فیلم جدیدی

 ب*و*سیدم.   ی لطیفه رواون گونه 

 سالم، من اومدم.  -

 مادربزرگ با محبت موهام رو ب*و*سید. 

 سالم عزیزم خوش اومدی.  -

 لطیفه در جوابم تنها لبخندی زد. 

 ای. برات یه لیوان چایی بیارم؛ حتماً خیلی خسته سالم، برم   -

تر شد. با رفتن لطیفه به اتاقم اومدم و بعد از تعویض لباس، پیششون  از محبتشون لبخندم عمیق 

چاییم رو خوردم که مادربزرگ طبق معمول از اوضاع سوال کرد و منم همه چیز رو براش   برگشتم.

 خانم؛ چون جلوی لطیفه درست نبود بگم. های چیترا آخرِ حرف  تعریف کردم جز قسمت 

 : ساعت که روی یازده شب ضربه زد، مادربزرگ رو به لطیفه که هنوز مشغول تماشای فیلم بود گفت 

 خوای بری بخوابی؟ دخترم خیلی دیر شده تو نمی -

 : قبل از این که لطیفه پاسخی بده با اخم گفتم

 فردا مدرسه هم داری پاشو بدو.  -



 

 

 
59 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
ی گفت و  "شب بخیر"تلویزیون رو خاموش کرد و با ب*و*سیدن دست مادربزرگ  لطیفه به ناچار 

 کنار مادربزرگ نشستم.  رفت. 

 یه موضوعی هست که باید در موردش باهات حرف بزنم مادربزرگ.  -

 مادربزرگ لبخند زد. 

 خب؟  -

چیزهای  چیترارخانم آرایشگر خصوصی آورده تا فردا توی ویالش من رو درستم کنه، یعنی اصالح و  -

ی چیترا خانمه، قبول  ی تو دست توی صورتم نبردم؛ اما حاال خواسته تا امروز به خواسته   دیگه. منم که

 میشه؛ ولی با این حال هر چی که تو بگی.   حرمتینکنم بدجوری بی 

مادربزرگ چیزی نگفت و من با استرس پام رو روی اون پام انداختم و به چهرش زل زدم که بعد از  

 طوالنی دستم رو گرفت.  اًمکثی نسبت

های زیادی  ها برای رسیدن به چیزهای بزرگ و دست نیافتنی مجبورن تن به سختی ها آدم گاهی وقت  -

دونی  بدن دخترم! تو هم این راه رو انتخاب کردی و باید هم تا آخرش بری پس هر کاری که می 

دش  خواد به هدف بزرگت برسی خودرسته، انجام بده. از نظر من هیچ مشکلی نداره، همین که دلت می 

بهتر پشت سر بذاری و رد بشی، پس نگران    های بین راه و موانع رو هر چهبهت انگیزه میده تا سختی 

 من نباش؛ چون من کامالً به تو و تصمیماتت اعتماد و اعتقاد کامل دارم. 

نفسم رو با صدا فوت بیرون فوت کردم؛ حاال خیالم راحت شده بود. لبخند عمیقی زدم و با ب*و*سیدن  

 : مادربزرگ زمزمه کردم یگونه 

 ای بخدا.یه دونه  -

 *** 

 صبح بعد از بیدار شدن و خوردن صبحونه، خودم رو توی حموم انداختم.
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های بیرونم از اتاق خارج شدم و  بعد از اون بیرون اومدم و بعد از خشک کردن موهام و پوشیدن لباس 

 : به کنار مادربزرگ رفتم و گفتم

 ت زهرا، شما نمیاید؟ مادربزرگ من دارم میرم بهش  -

 مادربزرگ قرآنش رو بست و نگاهم کرد. 

 خواد بیام، دلمم خیلی این آسمون ابری گرفته؛ سنگ روی سنگ از بس دلگیره. چرا دلم می  -

 : لبخند محوی زدم 

 پس پاشو حاضر شو تا قبل از اومدن لطیفه از مدرسه بتونیم برگردیم خونه.  -

حاضر بشه. به آشپزخونه رفتم و لیوان شیر و عسلی که   مادربزرگ گونم رو ب*و*سید و رفت تا

 : درست کرده بود رو خوردم که صداش رو شنیدم مادربزرگ برام

 لیانا من آمادم.  -

 : سریع لیوان رو روی سینک ظرفشویی گذاشتم و از آشپزخونه بیرون دویدم و رو به مادربزرگ گفتم 

 دبا اتوبوس بریم؟  -

 : مادربزرگ اخمی کرد

جا کلی باید ایستگاه عوض کنیم. من  دخترم حوصله ندارم هی سوارشم و باز پیاده بشم؛ تا اون نه  -

 کنم، زنگ بزن و آدرس بده تا بیاد. حساب می  خودم پول آژانس رو

سری تکون دادم و به سمت تلفن رفتم. درخواست کردم که گفت نیم ساعتی میشه تا برسه؛ وقتی به  

 و روی مبل نشست.  گفتم سری تکون داد مادربزرگ

داد. های صبحونه رو شستم که صدای زنگ خونه خبر از اومدن آژانس می به آشپزخونه برگشتم و ظرف 

 زود از خونه زدیم بیرون و سوار شدیم و مادربزرگ آدرس داد.  با مادربزرگ

 : رفتم که مادربزرگ خطاب بهم گفت الی قبرها راه می از البه 
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 چیترا خانم؟ ی ساعت چند باید بری خونه  -

 ساعت شیش.  -

دونم که  کنه. خیلی نگرانتون بودم؛ ولی حاال می خوشحالم که زندگیت داره از بدبختی نجات پیدا می -

 گر دیگه هم دارید که حواسش بهتون هست. چیترا خانم واقعاً زن خوبیه. یه حمایت   جز خدا و من

 هاش رو توی دستم گرفتم. دست 

 گر خیلی بزرگی هستی. مثل تو نمیشه مادربزرگ. تو برام حمایت اما برای من هیچ کس  -

 دونم دخترم. می  -

ای خوندیم که مادربزرگ  جور وایستاده فاتحه با رسیدن به قبر از شدت سرما نتونستیم بشینیم و همون

 : گفت

 سر قبر پدرت نمیای لیانا؟ -

 نفرتم توی نگاه و صدام جمع شد.  هام درهم رفت و تمام حساخم

 مونم تا برگردید. نه مادربزرگ شما برید، من پیش مامان می  -

هام جاری  مادربزرگ آهی کشید. ازم فاصله گرفت و من اجازه دادم که توی این خلوت و تنهاییم اشک 

جا  به مامانم گفتم تا موقعی که مادربزرگ برگشت و ازم خواست که دیگه از این   هام روبشن. دردِ دل 

 کردم.   بریم و منم موافقت

هایی که مشکل داشت  ای درست کردم. وقتی لطیفه اومد کمی توی درس با رسیدن به خونه، ناهار ساده

 کمکش کردم. 

 : ها رو به مادربزرگ گفتمبعد از اون ناهار خوردیم و بعد از شستن ظرف 

 من یکمی میرم بخوابم. شما رأس ساعت پنج من رو بیدار کن، خب؟  -

 د.مادربزرگ سرش رو تکون دا
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 برو دخترم.  -

 وارد اتاقم شدم و خودم رو روی تختم انداختم. 

 *** 

های دست مادربزرگ از جام پریدم و لیوان آبی که واسم آورده بود رو سریع خوردم و مشغول  با تکون 

 حاضر 

 شدن، شدم؛ چون کار زیادی نداشتم تند تمومش کردم و از اتاقم بیرون زدم. 

 مادربزرگ من دارم میرم. -

 اومد، موزی که برام پوست کنده بود رو به دستم داد. مادربزرگ درحالی که از آشپزخونه به سمتم می 

ای میشه منتظرته؛ انگار از طرف چیترا خانم  بیا، بیا اول این رو بخور بعدش برو.دآژانسم ده دقیقه  -

 اومده.

ن زود گونش رو  با این حرف لبخند رضایتمندی رو لبم نشست که مادربزرگم لبخند زد و م 

 ب*و*سیدم. 

 ممنونم مادربزرگ، من دیگه رفتم. خداحافظ.  -

 برو عزیزم، در پناه خدا باشی.  -

 : سریع از خونه خارج شدم که آژانس برام چراغ زد. سوار شدم و با حرکت کردنش زمزمه کردم

 یعنی چی توی ویالی چیترا خانم در انتظارمه؟  -

حساب کنم که گفت قبالً حساب شده؛ منم حرفی نزدم و راه بین  جا خواستم پول رو با رسیدن به اون 

 دویدم تا مبادا دیر کنم و چیترا خانم بگه این نتونست به موقع برسه. ها رو ورودی 

 زدم لبخند زد. وقتی به ورودی سالن رسیدم طبق معمول خدمتکار منتظرم بود و به من که نفس نفس می 

 داخل سرده. نگران نباشید دیر نکردید. بیاید  -
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لبخندی زدم و خداروشکر کردم. پشت سرش داخل شدم و پالتوم رو دادم بهش و به سمت چیترا خانم  

 رفتم. 

 دستش رو ب*و*سیدم. 

 امیدوارم که به موقع اومده باشم.  -

 چیترا خانم دستم رو گرفت و کنار خودش نشوند. 

 عزیزم به موقع رسیدی؛ ولی آرایشگر هنوز نرسیده. -

 خدمتکار درخواست دوتا قهوه کرد و بهم خیره شد. از 

 خب؟ چه خبر؟  -

 خبری ندارم جز سالمتی شما.  -

 پرسیدم؟ مشخص بود داری به زور جواب میدی. دفعه اول رو یادته توی اتوبوس که ازت سوال می  -

 با خجالت سر به زیر انداختم.

که کسی  ای کسی تعریف کنم. از این متأسفم! آخه من اصالً عادت ندارم که زندگی خصوصیم رو بر -

 زندگیم کنجکاوی کنه کالفه میشم.  بخواد توی

 دونستی من کی هستم. اشکال نداره، باالخره تو که اون روز نمی  -

 لبخند زدم. 

 طوره.همین   -

سینی حاوی دوتا فنجون قهوه و یه ظرف شکر جلومون قرار گرفت و من ضمن تشکر، شکر رو برداشتم  

 یختم. ر و داخل قهوم

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

 اخمی کردم. 

 رایان؟ همسرتونه؟  -

 ای کرد. خنده

  ی منه که تو قرارهنه عزیزم، همسر من پنج سالی میشه که به رحمت خدا رفته. رایان اسم نوه  -

 دستیارش بشی. 

کوبید. اگه هیچی  پاچه محکم به کمرم میدست قهوه افتاد توی گلوم و به سرفه افتادم. چیترا خانم 

های ستون فقراتم به نوبت  داد فکر کنم استخون جوری به زدنش ادامه می گفتم و اون همین نمی

 : هام رو آوردم باال و بریده بریده گفتم شکست، واسه همینم دست می 

 ممنون... خوبم.  -

 چیترا خانم صاف نشست. 

 دختر ترسیدم، چت شد یه دفعه؟  -

 ای خوردم و دستمال کاغذی رو جلوی دهنم گرفتم. قلپ دیگه 

 هیچی سرفم گرفته بود، بعد قهوه توی گلوم گیر کرد.   -

در واقع دروغ بود، چون از شنیدن اسم رئیس آیندم این حالت بهم دست داد؛ ولی باید خودم رو کنترل  

 کردم. می 

 گفتید! خب داشتید می  -

 رگشت. چیترا خانم مجدد لبخند روی للش ب

 کردم تا االن بهت گفتم. آره دیگه اسمش رایانه، فکر می  -
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دونستم اسمشون  ی همینم من نمیی من، واسه نه تا االن هر موقع از ایشون حرف زدید گفتید نوه  -

 چیه. 

 چیترا خانم چشمکی زد. 

 خب حاال نظرت چیه؟  -

 : خیال پرسیدمبی 

 در چه مورد؟  -

 نه؟ اسم نوم دیگه، خوشگله یا  -

 : تر متعجب شده بودم، تنها گفتمهام گشاد شد که صدای خندش به هوا رفت و من که بیش چشم

 بله خوشگله، مبارکشون باشه.  -

 : صدای خدمتکار من رو از این مهلکه نجات داد

 خانوم! آرایشگر مخصوصتون اومدن؛ توی اتاق همیشگی مشغول آماده کردن وسایلشون هستن.  -

 : ندش رو ساکت کرد و جدی جواب خدمتکار رو دادچیترا خانم سریع خ

 باشه، تموم که شد صدامون کن.  -

 : خدمتکار تعظیمی کرد و رفت که باقیمانده قهوم رو خوردم و برای هزارمین بار با خودم گفتم 

 ست. این قهوه خوشمزه قدرچه  -

قهوه تلخ دوست داشت؛ چون  با یادآوری حرفی که چیترا خانم زده بود به فکر رفتمظ؛ یعنی رایان  

طوری این زهرماری رو اگه  خوره. وای چه مثل نوم رایان، پس معلومه اون هم تلخ می   مادربزرگش گفت

 خورن.شکر نداشته باشه می 

 صورتم جمع شد که صدای چیترا خانم از فکر من رو بیرون کشید. 
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 کنی که صورتت چین خورده؟ به چی فکر می  -

 لبخند زدم. 

 ی نبود. چیزِ خاص -

 خدمتکار مجدد جلو اومد. 

 خانوم منتظرتونن.  -

 : چیترا خانم سری تکون داد و رو به من گفت

 پاشو.  -

باز دلهره اومد سراغم و به سختی از جا بلند شدم. دنبال چیترا خانم به سمت اتاقی رفتیم که آرایشگر  

ن کشیده. پوفی کشیدم و پشت  هایی برای مو معلوم نبود این چیترا خانم چه نقشه  جا منتظر بود اون

 سرش وارد اتاق شدم. 

روم که خیلی خوشگل و امروزی بود، انداختم که صدای چیترا خانم به گوشم  نگاهی به دختر جوون روبه 

 : رسید

ی  دخترم، ایشون مهسا جون هستن! بهترین آرایشگر این شهر. کارهاش همیشه مورد تایید و سلیقه  -

 من بوده و هست.  

 کنم. ی همینم به عنوان آرایشگر خودم انتخابش کردم و همیشه اون رو انتخاب می واسه 

 مهسا جون لبخند گرمی زد و سرش رو خم کرد. 

 شحالم که کارم رو قبول دارید. مرسی از لطفتون، واقعاً ممنونم و خو  -

 : هاش رو با اطمینان بست و این بار خطاب به مهسا جون گفت چیترا خانم چشم 

خوام از اینی که هست  سپارمش. می های قدرتمندت می این دختر هم اسمش لیاناست، به دست  -

 تر بشه. خوشگل 
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 جلو رفتم و دستم رو دراز کردم. 

 بخت شدم. از آشنایی باهاتون خوش  -

 دستم رو فشرد. 

 طور لیانا جان. منم همین  -

 : بعد در جواب چیترا خانم گفت

 کنم. درخشه؛ اما بازم چشم، من نهایت تالشم رو می خیالتون راحت! ماشااهلل خودش که مثل جواهر می  -

 چیترا خانم تشکری کرد و تنهامون گذاشت که مهسا جون بهم اشاره کرد. 

 صندلی بشین تا کارمون رو شروع کنیم. اگه حاضری بیا روی این   -

ای گفتم و روی صندلی نشستم. دقایقی بعد سوزش بند و اصالح رو روی صورتم  "بسم اهلل"زیر لب 

کنه، بدون  ها تغییر می طوری به این راحتی مسیر زندگی آدم و با خودم فکر کردم که چه   کردمحس می 

بیش از پیش برام پررنگ   "قسمت  "ی ست که کلمه جاداشته باشن و این  که خودشون هیچ اختیاریاین

 زنم.میشه و من لبخندی می 

 : کنهها که زیر دستشم باالخره زبون باز می بعد از ساعت 

 تمومه، عالی شد.  -

کنم. این منم یعنی؟  کنم و برای لحظاتی واقعاً متحیر به تصویر توی آینه نگاه می هام رو باز می چشم

هاش رو حالت فر داده که خیلی قشنگ  کمی کوتاهش کرده و پایین کشم که می   دستی به موهام

ای روشن زده که با پوست سفیدم واقعاً بهم میان و ابروهام به حالت  دارشده. رنگ موهام رو قهوه موج 

تغییر کرده که خودمم باورم نمیشه که تا این حد فرق   کشیده و کوتاه برداشته شده. در کل چهرم کلی 

 کرده باشم. 

 کنه. ا جون با لذت به کارش نگاه می مهس
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 خیلی ناز شدی لیانا.  -

 : کنماز این حرفش خوشحال میشم و مجدد به خودم توی آینه خیره میشم و برای دومین بار زمزمه می 

 این واقعا منم؟ -

 کوبه. هاش رو بهم می چیترا خانم وارد اتاق میشه و با دیدنم دقایقی محو صورتم میشه و بعد دست 

 ین مهسا جون، واقعاً تحسین برانگیزه عزیزم. آفر  -

 : کنه میگه تر میشه که مهسا جون درحالی که لوازمش رو جمع می لبخندم پررنگ 

 من که کاری نکردم، لیانا خودش خوشگله.  -

زنه خیره میشه  کنم. بعد از رفتن مهسا جون نگاهم به ساعت که روی دو و نیم ظهر ضربه می تشکر می 

 : خانم میگه چیترا  که

 بیا بریم ناهار بخوریم کارت دارم.  -

ست که واقعاً هم خوشمزه و لذیذه. توی سکوت خورده  کشم و به دنبالش میرم. ناهار قیمه پوفی می 

روی هم  ها، روبه شیم و روی مبل به درخواست چیترا خانم وارد سالن اصلی ویال می  میشه و بعد از اون

 دوزم. را خانم چشم می شینم و من منتظر به دهن چیت می 

 این دومین کاری بود که واجب بود انجام بگیره، کار بعدی اینه که... .  -

 کنه. کنه و با تردید کمی نگام می مکث می 

 باید از اون محله و از اون خونه بیاید بیرون.  -

 شنوم. های گردنم رو به خوبی می کنم که صدای مهره سرم رو طوری بلند می 

ای نداریم که بخوایم تغییر مکان بدیم. اون خونه هم زیاد  چیترا خانم، ما هیچ سرمایه چی؟ غیرممکنه  -

 ی دیگه خرید. بشه با پولش یه خونه   فروش نمیره که

 کنه.ای می چیترا خانم خنده
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 همه عجولی؟ بذار حرفم تموم بشه، بعدش تند تند بگو. وای دختر تو چرا این  -

 خواد موهام رو از جا بکنم. رص دلم می به ناچار ساکت میشم. واقعاً از ح

های این شهر که یه آپارتمانش  من یه مجتمع خیلی مجلل و عالی دارم توی یکی از بهترین منطقه  -

 ی شما در نظر گرفتم. واسه  خالیه و اون رو 

 زنه. هام از حدقه بیرون میچشم

 همه به ما لطف کنید؟ این فهمم. چی باعث شده من واقعاً دلیل این کارهای شما رو نمی  -

 کشه. چیترا خانم آهی می 

قدر سرمایه دارم که این یه  شاید بعدها دلیلش رو بهت گفتم؛ ولی فعالً چیزی نپرس. بعدم من اون   -

 کنی یا نه؟ آپارتمان رو به شماها بدم به جایی برنخوره، پس تو فقط بگو قبول می 

 چرا باید مکانمون رو تغییر بدیم؟  -

خواد توی اون  نه بعدها رایان برسونتت یا بخواد مکان زندگیتون رو ببینه و من دلم نمیچون ممک -

ی  زندگی کنید. چه فرقی داره دخترم؟ شما که باید خیلی خوشحالم بشید که از اون خونه  ی قدیمی محله 

 پرسی؟ شید. چرا هی سوال می قدیمی راحت می 

 : گیج بودم و دوباره گفتم

 فهمه مال شماست. اون آپارتمان رو بیاد ببینه، می  خب وقتی رایان خان -

 چیترا خانم خندید. 

ها از اون مجتمع  حواست جَمعه، خوشم اومد. من فکر همه جاش رو کردم عزیزم، اون  قدرچه آفرین  -

کنم جز وکیلم که  هایی که مال خودمه زیاد با کسی صحبت نمی ها و مکان خبر ندارن؛ یعنی من از امالک 

 ها خبر داره که اینم ربطی به تو نداره پس مشکلی پیش نمیاد. بازم سوالی هست؟ این مکان  یاز همه 

 : کنمبه ناچار نگاهش می 
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 ی لطیفه هم هست. باشه قبول؛ ولی قبلشم باید با مادربزرگم مشورت کنم و در ثانی مدرسه  -

یر مکان واقعاً الزمه  خودتون دیگه این چیزهاش رو درست کنید. فقط به مادربزرگت بگو این تغی -

 کردم. وگرنه اذیتتون نمی 

 از جا بلند شدم. 

 اجازتون. باشه ممنون، من دیگه برم با  -

 میگم راننده برسونتت.  -

 گردم خونه و اول خودم رو توی حموم میندازم؛  ای که چیترا خانم برام در نظر گرفته برمی با راننده 

 کنه. چون بوی رنگ، دیگه حالم رو داره بد می 

بعد از دوش گرفتن، دیگه واقعاً نایی نداشتم که راه برم؛ برای همینم خودم رو روی تخت خواب  

 بستم.  هام روانداختم و چشم

 *** 

 دربزرگ باید با هم حرف بزنیم. ما -

تازه از خواب بیدار شده بودم و مشغول خوردن چایی تازه دمی بودم که مادربزرگ برامون درست  

هشت و نیم شب بود و من سرحال بودم؛ چون واقعاً خواب عصر بهم چسبید و تمام    کرده بود. ساعت

 خستگیم رو از تنم بیرون کرد. 

 : گفترفت و لطیفه همش بهم می قربون صدقم می  کرد و مادربزرگ مدام نگاهم می 

 ها! وای لیانا خیلی تغییر کردی  -

 زدم.و من به روی هردوشون لبخند می 

 چیزی شده؟  -
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تر از هر  طوری باز کنم و بیش دونستم در جواب این سوال مادربزرگ، بحث تغییر مکان رو چه نمی

خواد از یه مکان  ها دلشون می ؛ وگرنه که خیلی مادربزرگ با این مسئله واهمه داشتم چیزی از برخورد

جور  جای این شهر برن و مسلماً آرزوی هر کسی بود که توی این  ای قدیمی به بهترین قدیمی و خونه 

 ها زندگی کنه. محله 

 : مادربزرگ که از مکث نسبتاً طوالنی من خسته شده بود، لب به اعتراض گشود

 دیگه. دخترم بگو و خودت رو خالص کن  -

 راستش مادربزرگ چیترا خانم ازم خواسته که خونمون رو عوض کنیم.  -

هام درحالی  و تمام مسائلی که از صبح اتفاق افتاده بود رو تماماً واسش تعریف کردم. بعد از اتمام حرف 

 بود نگاهم کرد.  که توی فکر

 به نظرت قبول کنیم؟  -

 : با تردید گفتم

تونم  همه اتفاقاتی که توی این مدت پشت سر هم افتاده، هنگم و نمییندونم. خودمم از ابخدا من نمی  -

 زنم. کنم؛ اما اگه شما قبول نکردید منم قید این کار رو می  درست فکر

 یعنی اگه این شرط رو قبول نکنیم تو باید از این کارم صرف نظر کنی؟  -

 : با ناراحتی سر تکون دادم که گفت

 کنیم. خب باشه عوض می  -

 : جب گفتمبا تع 

 چی؟  -

 مادربزرگ دستم رو گرفت. 
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کنم. لیانا بهتره نگران نباشی، االنم پاشو به چیترا خانم  من برای خوشبختی شما دو نفر هر کاری می  -

بزن و موضوع رو باهاش درمیون بذار. من ته دلم روشنه و به این زن اعتماد دارم، تو هم به من   زنگ

جوری زندگیت رو دچار تحول کنه  تقدیر بسپار. حتماً خدا خواسته این رو به دست   اعتماد کن و خودت

 پس پسش نزن. 

ها تردید رو کنار گذاشتم و از جام بلند شدم که لطیفه تلفن رو به سمتم گرفت و درحالی که  با این حرف 

 شماره رو گرفتم.  لرزیدهام می دست 

 م که تلفن رو به چیترا خانم بده. دقایقی بعد صدای خدمتکار توی گوشم پیچید و من ازش خواست

 سالم، شبتون بخیر چیترا خانم.  -

 سالم دخترم خوبی؟  -

 ممنون خوبم شما خوبید؟  -

 طوره؟منم خوبم، مادربزرگت چه  -

 اونم خوبه، سالم داره. ببخشید برای اون بحث ظهری تماس گرفتم!دخواستم بهتون بگم که ما... .  -

هاش رو بست و با اطمینان لبخند زد. دلم  مادربزرگ دوختم که چشم مکث کردم و دوباره نگاهم رو به  

 صدای چیترا خانم من رو به خودم آورد.  قرص شد که

 خب؟  -

 کنیم. قبول می  -

آوری وسایلتون  عالی شد. واقعاً با این تصمیم درستتون خوشحالم کردید، پس از االن شروع به جمع -

جور چیزها رو نکنید. شما فقط لوازمتون رو جمع کنید، من  کنید و اصالً هم فکر مخارج بردنش و این 

حمل کنه. هر موقع آمادگی تغییر مکان رو پیدا کردید بهم زنگ بزن؛   فرستم تا براتونخودم کارگر می 

 تمومش کنید. منتظر خبرت هستم! البته وقت کمه، زیاد معطل نکنید و هر چه زودتر 

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

 : گوشی رو روی دستگاه گذاشتم و رو به مادربزرگ گفتم

 گفت لوازمتون رو جمع کنید.  -

 *** 

لوازم زیادی نداشتیم و چیترا خانم هم بهمون گفته بود که اون آپارتمانی که برامون در نظر گرفته کامله  

ها،  مون ببریم؛ ولی با تموم این وسایلی داخلش موجوده و نیازی نیست که ما چیزی با خود  و همه جور

داشت و منم مانع  از گذشته و زندگیش با پدربزرگ بود رو برمی  مادربزرگ وسایلی که یادگاری

 شدم. نمی

وقت سال بعد  برای رفت و آمد لطیفه سرویس گرفتیم تا این سال رو توی این مدرسه تموم کنه و اون 

 ثبت نامش کنیم.   ای که توی همون منطقه قرار دارهرو توی مدرسه 

تر از من و مادربزرگ، لطیفه از این تغییر مکان خوشحال و سرحال بود. با ذوق و شوق فراوون در  بیش 

 دیدم خوشحاله، واقعاً راضی بودم. که می کرد و منم از این کمک می هاآوری وسیله جمع

بردیم و توی اون  سریعاً لوازم رو می رفتم، مونده بود و باید  تنها دو روز به روزی که باید به شرکت می 

شدیم؛ چون واقعاً وقت زیادی نداشتیم. به درخواست مادربزرگ خونش رو توی  مستقر می   آپارتمان

ی قدیمیمون رو ترک کردیم و به  گذاشتیم و باالخره عصر یه روز زمستونی خونه  روزنامه برای فروش

 کردیم.  سمت آپارتمان چیترا خانم حرکت

های  ودم از خدا کمک خواستم که بتونم توی اون شرکت کار کنم وگرنه این همه زحمت با تموم وج

 گشتم. دادم و باز باید به صفر برمی هدر می   چیترا خانم رو به

رسوند که تمام رویاهایی که روزی توی  روم بود، من رو به این باور می مجتمع بلند و شیکی که روبه 

ی شهر،  تونستم توی یکی از بهترین منطقه ت بپیونده و من حاال می تونه به حقیقپروروندم می ذهنم می 

 توی آپارتمانی شیک و عالی زندگی کنم و این یکی از آرزوهای بچگیم بود. 
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با کمک دوتا کارگری که چیترا خانم برامون گرفته بود، اندک وسایلی که با خودمون آورده بودیم رو با  

 هاش رو بهم کوبید. د از رفتن کارگرها لطیفه با هیجان دست ی خودمون بردیم. بعآسانسور به طبقه 

 طوره. زود باش، زود باش لیانا در رو باز کن تا ببینم چه  -

 لبخندی زدم و دستم رو توی جیب پالتوم فرو بردم و کلید رو بیرون آوردم و سمت مادربزرگ گرفتم. 

 شما بازش کنید.   -

 ید رو برداشت. مادربزرگ با قدردانی نگاهم کرد و آروم کل

العاده شیک و مدرن  با فرو بردنش توی قفل، دلم فرو ریخت و دقایقی بعد چشمم به آپارتمانی فوق 

 کشید. لوازم داخلش قرار داشت و لطیفه هنگ و مات مدام به لوازم دست می  افتاد که بهترین 

روی  ه داشت و روبه نفرآپارتمانی با یه هال و دوتا اتاق خواب که یکیش ست دونفره و یکیش ست یک 

هم بودن و توی راهرو قرار داشت. جلوتر سرویس حمام و دستشویی بود وبعد از اون وارد هال  

بزرگ بود توی هال قرار داشت. بالکن کوچولویی که کنار   ی خوشگلی هم کهشدی و آشپزخونه می 

 قعاً قابل تحسین بود. آپارتمان مجزا بود که وا ی اینورودی آشپزخونه بود تمام مناطق تشکیل دهنده

هایی که مشخص بود ساخت ایتالیاست؛ یک ست کامل توی هال قرار داشت و تلویزیون بزرگی  مبل 

های مصنوعی و خوشگل، اطراف  دیوار نصب بود. چندین گلدون تزئینی بزرگ هم با گل  روش بهروبه 

 های مربع شکل هم در جای جای هال پهن بود. هال قرار داشت و گلیم 

خواب، کمد و بقیه وسایل؛ در کل  ها هم دارای تخت ونه دارای بهترین لوازم بود و اتاق خواب آشپزخ

 خیلی امروزی ساخته و طراحی شده بود. 

جا واقعاً غرقِ خوشحالی و حیرت بودم و برای لحظاتی فراموش کرده بودم که قراره از این به بعد این 

 خور تحسین بود. دم؛ چون همه چیز عالی و در کرو معمار این مجتمع رو تحسین می  زندگی کنیم

 : ها نشستن و لطیفه گفتمادربزرگ و لطیفه که مثل من تعجب کرده بودن، روی مبل 
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ها لیانا! خدا به این چیترا خانم عمر بده که ما رو از اون سر دنیا برداشت و آورد توی بهترین  چه جاییه  -

 منطقه. 

 مادربزرگ لبخندی زد. 

 ندید بدید بازی در نیار، زشته. قدر دختر این  -

 : کرد، جواب مادربزرگ رو دادلطیفه درحالی که تلویزیون رو با ذوق روشن می 

جا نیست، خودمونیم دیگه؛ واقعاً نمیشه از این آپارتمان  ای که این خیال مادربزرگ، کس غریبه وای بی  -

 گذشت. 

جاشون کنم. بعد از گذشت نیم ساعت  جابه جا شدم و به سمت وسایل رفتم تا خیال موندن در اون بی 

هام درهم شد. خواستم  نداشتم که صدای تلفن آپارتمان از هال به گوشم رسید و کمی اخم دیگه کاری

ی حرف زدن مادربزرگ با شخص پشت خط شدم. از  بدم که متوجه  به سمت هال برم و جواب 

ه صدای مادربزرگ از هال من رو به خودم  هام از هم باز شد ک هاش متوجه شدم چیترا خانمه و اخم حرف 

 آورد. 

 لیانا جان بیا چیترا خانم پشت خط منتظره تا باهات صحبت کنه.  -

 سریع دویدم و تلفن رو از دست مادربزرگ گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. 

 سالم چیترا خانم، عصر بخیر.  -

 سالم دخترم، خوبی؟ عصر تو هم بخیر.  -

 خوبید؟خوبم ممنون، شما  -

 آره خوبم. از آپارتمانتون راضی هستید؟  -

فرده. واقعاً متشکرم از این کاری که واسمون کردید. این محبتتون رو هیچ  همه چیز عالی و منحصربه   -

 کنم. نمی وقت فراموش 
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خوام بریم  قابل تو رو نداره دخترم. خب حاال استراحت کن؛ ولی فردا صبح  ساعت ده بیا ویال، می  -

 خرید. 

 : گیج پرسیدم

 خرید؟ برای چی؟  -

 فهمی. خب کاری نداری عزیزم؟ تو بیا بعداً می  -

 نه، نه. مجدد ممنونم چیترا خانم.  -

 کنم، خدانگهدارت دخترم. خواهش می  -

کردم که چیترا خانم  گوشی رو روی دستگاه گذاشتم و وارد آشپزخونه شدم. در حالی که به این فکر می 

ه، مشغول درست کردن چایی شدم؛ برای اولین بار سخت بود، چون جای  خواد خرید کن برای چی می 

جور وسایل برام مشکل بود؛ ولی خب باید کم  دونستم و کار کردن با گاز اتوماتیک و این وسایل رو نمی 

 کردم. کم عادت می 

 *** 

لتی زدم  فشرد. روی تخت جدیدم غ صبح هوا ابری بود و دلم گرفته بود. بغض عجیبی گلوم رو درهم می 

 کشیدم.   و آهی

 تر از من به مادربزرگ و لطیفه اون اتاق دونفره و من این اتاق تکی رو برداشتم؛ چون لطیفه بیش 

 خواست دائم کنارش باشه و منم حرفی نزدم.مادربزرگ وابسته بود، دلش می 

بعدش  ساعت روی هشت ضربه زد. با رخوت بلند شدم و خودم رو به حموم رسوندم تا دوش بگیرم و 

 ویالی چیترا خانم حاضر بشم.  برای رفتن به

کرد توی اون دراز بکشه؛ ولی من وقت نداشتم  توی حموم وان خوشگلی قرار داشت که آدم ه*وس می 

 دوش گرفتن ساده اکتفا کردم!   و تنها به یک
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 ای مقوی و عالی درست کردم و خوردم. بعد از بیرون اومدن، صبحانه 

الی چیترا خانم رسوندم. طبق معمول خدمتکار در رو به روم باز کرد و  حاضر شدم و خودم رو به وی

 دعوتم کرد که داخل بشم. 

 اومد و حاضر شده بود. با دیدن من لبخند زد. ی دوم پایین می با ورودم چیترا خانم رو دیدم که از طبقه 

 خوش اومدی.  -

 به خودم اومدم. 

 سالم، صبحتون بخیر.  -

 ممنونم، اگه حاضری بریم. سالم دخترم  -

 خوایم بریم خرید؟ دونم برای چی می باشه من مشکلی ندارم؛ ولی هنوز درست نمی  -

 ی تو. ست، واسه که ساده خب این  -

 هام گرد شدن. چشم

 من؟ چرا من؟  -

 چیترا خانم خندید. 

 ها وارد شرکتِ به اون مجللی بشی؟ خوای با این لباس خب دخترم تو که نمی  -

های تنم متأسفانه باز هم حق رو به چیترا خانم دادم. برای همین هم  فکر کردم و با نگاهی به لباس کمی 

 : و دنبالش از سالن خارج شدم که رو بهم گفت  سکوت کردم 

 گواهینامه داری؟  -

 با خجالت سرم رو به زیر انداختم.

 نه متأسفانه.  -
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خورد؛ ولی چیترا خانم با محبت بازوم رو  می تر شد و از ااین همه کمبود حالم داشت بهم بغضم بیش 

 گرفت. 

 گیری. اشکال نداره بعداً میری یاد می  -

روی پامون متوقف  ی خیلی خوشگلی روبه حرفی نزدم که رانندش رو صدا کرد و دقایقی بعد بنز کوپه 

خانم  کردم که چیتراچیترا خانم و بعدش من سوار شدم و با حیرت به درون ماشین نگاه می  شد. اول

 : گفت

شناسیم، به هیچ کسم  دیگه رو می کنی که من و تو هم وقتی وارد شرکت شدی به هیچ وجه اقرار نمی  -

 نمیگی.  

خیلی باید مواظب رفتارت باشی؛ چون رایان به شدت نکته سنجه و حواسش کامالً به همه جَمعه. هر  

مونی توی  یای؛ در اون صورت می خوام بکه خودش بگه نمی باید همراهش باشی، مگه این  جایی که رفت

 رسی.  شرکت و به کارهات می 

نگران چیزی نباش، هر کاری که توی بهت قراره محول بشه رو یاد گرفتی. تو فقط باید جوری رفتار  

 کنی که رایان به چیزی شک نکنه. 

 نفس عمیقی کشیدم. 

 چشم.  -

کاری هم تو باید همراهش باشی،    هایهایی که میره باید مواظب سر و وضعت باشی؛ مسافرت مهمونی  -

 ها یک ماه هم طول بکشه. شخصیش هستی؛ حتی گاهی ممکنه این مسافرت  چون دستیار 

 : با تعجب گفتم

 یعنی من مجبورم یک ماه خانوادم رو ول کنم و برم؟ -

 چیترا خانم خیره نگاهم کرد.
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ت هم گفتم و اونم قبول کرده؛  ها شده. من به مادربزرگکنم قبالً در این موارد تمام صحبت فکر می  -

 تونی زیرش بزنی. تمومه و کارها انجام گرفته نمی  دیگه همه چیز

 : ناراحتی گفتم با

ی شما به  همه مدت باید به همراه نوهنخواستم زیرش بزنم چیترا خانم؛ فقط تعجب کردم که این  -

 مسافرت کاری برم. 

نیست حاال حتماً یک ماه طول بکشه، من به طور مثال  بله باید بری، چون حضورت الزمه. بعدشم قرار  -

 گفتم. همین. 

روم مرکز خرید بزرگ و خوشگلی  ماشین که متوقف شد چیترا خانمم سکوت کرد و پیاده شدیم. روبه 

 که مکان انتخابی چیترا خانم برای خرید کردنه.  بود؛ حدس زدم

 همون اول ورودمون مشغول خرید شدیم. راننده رفت. من و چیترا خانم وارد مرکز خرید شدیم و از 

دادم که این لباس رو  کردم و گاهی براش نظر می کلی لوازم برام خریداری کرد و من فقط باید پرو می 

های  های مجلسی برای مهمونی، انواع مانتو، شال، روسری، کفش، ادکلن، لوازمیا نه. لباس  دوست دارم

 آرایش و چندین چیز دیگه 

همه ولخرجی چیترا خانم  من حتی اسمشونم بلد نبودم خریدیم. من واقعاً از این که بعضیاشون رو  

فرد و خوشگل بودن  العاده منحصربه درحیرت بودم؛ ولی واقعا وسایلی که برام خرید فوق  ی خودم واسه 

 اومدن.بودن و بهم می   که توی تنم خیلی جذاب

بدنم درد گرفته بود از بس لباس تن کرده بودم  تا ساعت چهار عصر مشغول خرید بودیم و دیگه تمام 

 و درآورده بودم. 

کرد؛ ولی چیترا خانم انگار خیال تموم کردن نداشت و هر  پاهام از بس راه رفته بودم ذق ذق می 

 شد. دید، واردش میای می مغازه

 : گفتم تا سرویس نقره برداشت که آخرین مغازه، طال فروشی مجللی بود که چیترا خانم برام سه 
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 چرا نقره؟  -

 :لبخندی بهم زد و جواب داد

ها  چون رایان از نقره و استیل خیلی خوشش میاد؛ ولی زیاد از طال راضی نیست، واسه همینم فعالً این  -

 رو بندازی بهتره. 

 ای گفتم و چیترا خانم بعد از حساب کردنش زودتر از من از مغازه خارج شد. "باشه"

دم مشغول صحبت با موبایلشه و بعد از دقایقی معطل شدن، راننده رو  پشت سرش بیرون اومدم که دی

و لوازم رو برداشت. با هم به سمت ماشین رفتیم و من به راننده کمک کردم تا لوازم رو   دیدم که اومد 

 داخل ماشین بذاره و بعدش 

 : سوار شدیم که چیترا خانم رو به راننده گفت

 اول لیانا، بعدش من رو برسون خونه.  -

 ی گفت و من با خوشحالی از این تصمیم استقبال کردم. "چشم"راننده 

با رسیدن به مجتمع، چیترا خانم پیاده نشد و من با کمک راننده وسایل رو تا باال بردم و بعد برگشتم و  

و خداحافظی کردم. بعد از رفتنشون، به سمت آسانسور دویدم؛ چون از شدت   از چیترا خانم تشکر 

 دید. هام جایی رو نمیی چشم گرسنگی و خستگ

 به روم باز کرد و با دیدن این همه وسیله جلوی دهنش رو گرفت.  لطیفه در رو 

 همه برات خرید کرده؟ وای دختر تو خیلی خوشبختی، این  -

 : با خستگی گفتم

  ها شو، بیا کمکم کن تا ببریمشون تو اتاقم که دارم از شدتخیال این حرف لطیفه توروخدا االن بی  -

 میرم. خستگی می 
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لطیفه با این حرفم، سریع اومد کمکم و با هم لوازم رو بردیم روی تختم گذاشتیم تا بعدش خودم  

 جا کنم. جابه 

 روم نشستن. مادربزرگ غذا رو برام کشید؛ پشت میز نشستم و اون دوتا هم روبه 

 خوش گذشت؟  :لطیفه 

 : جواب لطیفه رو دادمقاشق غذا رو با لذت توی دهنم گذاشتم و با کمی مکث 

 خوب بود؛ ولی خیلی خسته شدم.  -

 مادربزرگ دستم رو ب*و*سید. 

 رنگ به روت نمونده دخترم، خداروشکر همه چیز تموم شد.  -

 لطیفه ابروهاش رو باال داد. 

ته مادربزرگ هنوز تازه جای حساس ماجرا داره شروع میشه. رویارویی با رایان خان و ورودش به   -

 تجمالت.  همهشرکت با این 

ای به  با این حرفِ لطیفه دلهره به دلم افتاد و با نگرانی نگاهم رو به مادربزرگ دوختم که چشم غره

 لطیفه رفت. 

 کنی لطیفه خانم. تر می خوبه، خوبه جای این که بهش دلداری بدی، بدتر دلشورش رو بیش  -

 کرد لحنش مالیم باشه بهم لبخند زد. می لطیفه آب دهنش رو به سختی قورت داد و درحالی که سعی  

 ها، نگران نشی یه وقت. شوخی کردم   -

 بعدم از جاش بلند شد. 

 هام برسم دیگه، با اجازتون. من برم به درس  -

 بعد از رفتنش مادربزرگ لبخند زد. 
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 به شدت من رو یاد مادرتون میندازه؛ خیلی شیرین و خوش صحبته.  -

 بلند شد. لبخند زدم که مادربزرگ از جاش  

 منم برم کمی استراحت کنم لیانا.  -

 راحت باش مادربزرگ.  -

ای خورد که روی میز  بعد از رفتن مادربزرگ بلند شدم و به آشپزخونه رفتم که چشمم به پودر قهوه

خوره و از ی تلخ می که رایان قهوهی چیترا خانم مبنی بر این بودو ناخوداگاه حواسم پی گفته   گذاشته

وقت که توی ویالی چیترا خانم قهوه خوردم، نخورده بودم؛ چون  کنه رفت. تا اون ه نمی شکر استفاد

کردیم؛ اما اون روز که برای اولین بار مزش رو چشیدم، واقعاً  همیشه و همیشه از چایی استفاده می 

چه  و این بار تلخ بخورم تا ببینم رایان  خواست درست کنمخوشم اومد و راضی بودم. االنم دلم می 

 ای رو دوست داره تا بعدها اگه یه دفعه الزم شد، مشکلی پیش نیاد. مزه 

اش نوشته بود عمل کردم و دعا کردم که خوب از  ی همینم طبق دستوری که روی جعبه بلد نبودم، واسه 

 شد. ریختم و ضایع می وگرنه باید می   آب در بیاد

و قهوه رو توی اون ریختم و به سمت  وقتی حاضر شد، فنجون خوشگلی رو از توی کابینت برداشتم 

هاست ازم  کردم آرامشی که سال فرد بود و حس می این آپارتمان عالی و منحصربه  قدرچه بالکن رفتم. 

تونستم  میارم و این رو مدیون خدا و چیترا خانم بودم. هرگز نمی  فراری بوده رو دارم کم کم به دست

 این محبت چیترا خانم رو فراموش کنم. 

رو به لبم نزدیک کردم و از اون باال به شهر چشم دوختم که هزاران هزار چراغ، ماشین و آدم   فنجون

 بودن؛ واقعاً مجتمع توی بهترین مکان شهر بود.  روی چشممروبه 

هام رو بستم و صورتم درهم شد. سریع  ی بدون شکر رو که مزه کردم از تلخیش چند لحظه چشم قهوه 

 : ظرف شکر رو برداشتم و زمزمه کردم داخل رسوندم و  خودم رو به

 خورتش؟ طوری می مونه، آخه چه واقعاً از تلخی مثل زهر می -
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تونم توی اون شرکت  بعد از شیرین کردن قهوه، مجدد برگشتم به بالکن و با خودم فکر کردم یعنی می

شدم دیگه  که قراره خرابکاری کنم و در آخرم اخراج بشم؟ واقعاً اگه اخراج می یا این  کار کنم

هاش رو جبران کنم و  که بخوام محبت نگاه کنم؛ چه برسه به این  های چیترا خانمتونستم توی چشم نمی

طوری باشه  تا خرابکاری نکنم و همه چیز همون  کردماین به شدت بد بود. باید تمام حواسم رو جمع می 

 خواست! ی چیترا خانم می که رایان نوه 

 : مون زمزمه کردمآهی کشیدم و با نگاهی به آس

وقت دیگه هیچی  سپارم خدا! مبادا ولم کنی و من رو به حال خودم بذاری که اونخودم رو به تو می  -

 نیستم، هیچی. 

 ی قهوه رو با لذت خوردم و برگشتم داخل تا برای خواب حاضر بشم. باقیمونده

 *** 

دادم رو بهم  کارهایی که باید انجام می سر انجام روز موعود فرا رسید و روز قبل چیترا خانم تمام ریزه 

که سنگین باشه و اذیت بشم؛ ولی  و واقعاً کارم به شدت از نظر خودم سخت بود؛ نه این  توضیح داده بود 

 ی اول قرار داشت. از لحاظ ظریف بودن در وهله 

اتوی مو و  ی چیترا خانم و مهسا جون سشوار کشیدم و با بعد از دوشی که گرفتم، موهام رو به خواسته 

خواست همه چیز همون جوری باشه که باید باشه. خدا خدا  دیگه حالت دادم. دلم می  چندین دستگاه

کردم تا  دادم رو تکرار می و مدام با خودم کارهایی رو که باید انجام می  کردم چیزی رو از یاد نبرممی 

 فراموشم نشه. 

کردن و برای منی که تا االن این کار رو نکرده بودم،  بعد از حالت دادن موهام، شروع کردم به آرایش 

هایی که مهسا جون از قبل بهم کرده بود، تونستم درست انجام بدم  کمی مشکل بود؛ ولی با راهنمایی 

 خودم انداختم.  وبعد  ازاتمام درآینه نگاهی به

 به دلم برگشت. از ته دل نفس راحتی کشیدم و حاال نوبت انتخاب لباس بود و بازم ترس و دلهره 

 : هایی که تا االن تن نکرده بودم، نگریستم و زمزمه کردمروی کمد وایستادم و به انبوه لباس روبه 
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 خدای من! کدوم رو بپوشم؟ -

 لطیفه وارد اتاقم شد. 

 ای؟چی شده که کالفه  -

 : بهش زل زدم و با درموندگی گفتم 

 دونم چی بپوشم لطیفه، بیا کمکم کن توروخدا. نمی  -

 فه نگاهی به آرایش و موهام کرد و لبخند زد. لطی

 تر بهت میاد. آرایش و حالت موهات که خیلی عالی شده؛ بذار ببینم چی بپوشی بیش  -

روی کمد وایستاد و شلوار لی آبی روشنم رو با یه بافت کوتاه سفید و شال سفید  جلو اومد و کنارم روبه 

 تم گرفت. ی مشکیم رو هم برداشت و سم و چکمه  انتخاب کرد 

 ها عالین. به نظر من این  -

ی همینم زود از دستش گرفتم و در حالی که تند تند ازش تشکر  واقعاً از انتخابش راضی بودم، واسه 

 پوشیدنشون شدم.  کردم، مشغولمی 

 :بعد از تموم شدن کار گفتم 

 طوره لطیفه؟ چه  -

 هاش رو بهم کوبید. لطیفه با ذوق دست 

 . ها شدی دخترمثل فرشته  -

روی آینه قدی اتاقم وایستادم. واقعاً از تیپ خوشگلی که زده بودم لذت بردم  لبخند عمیقی زدم و روبه 

 : باعث شد به سمتش برگردم   که صدای لطیفه

 این ادکلن عالیه، امتحانش کن.  -
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 : زدم گفتمهام می شیشه رو با احتیاط از دستش گرفتم و در حالی که به گردن، مچ دستم و لباس 

 دونی چیترا خانم این رو چند گرفت؟ می  وای  -

 : خیالی شونه باال انداخت و گفتلطیفه با بی 

 مشخصه گرونه دیگه.  -

 آهی کشیدم. 

 بله سیصد هزارتومن.  -

 لطیفه چشمکی زد. 

 ها. خدایی شانس عجیبی بهمون رو کرده  -

 خندیدم. 

 نزنم. بله، البته اگه من با کار کردنم توی شرکت به این شانس گند  -

 واسه چی؟  -

ترسم لطیفه! باید روابط عمومیم خیلی باال باشه؛ چون مسلمه این شرکت پر از رفت و آمده، باید  می  -

 سر و کله بزنی.   مدام با مردم

 لطیفه به سمت در اتاق رفت. 

تونی از عهدش بر بیای.  تو خیلی خوشگلی، مسلماً با چیزهایی هم که چیترا خانم بهت یاد داده می  -

رو ببر باال و احساس ناتوانی نکن. االنم تا دیرت نشده زودتر بیا صبحونت رو بخور و   عتماد به نفستا

 که اصالً به نفعت نیست.  برو؛ روز اولی دیر نکنی 

 با این حرف زود چکمم رو پوشیدم و به دنبال لطیفه از اتاقم خارج شدم. به سمت آشپزخونه رفتم که 

 خند زد. مادربزرگ با دیدنم با شوق لب
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 ماشااهلل دخترم مثل ماه شدی، خدا از چشم بد دورت کنه .  -

 گونش رو ب*و*سیدم. 

 ممنونم مادربزرگ.  -

 : کنارشون صبحونه خوردم که مادربزرگ پرسید 

 االن باید بری خونش؟  -

 :با استرس سرم رو به معنای مثبت تکون دادم و گفتم 

 باهاش برم شرکت. بله باید صبحونش رو حاضر کنم تا بخوره و بعدش   -

 تونی، فقط خیلی مواظب خودت باش. تگران نباش تو می  -

 چشم! من دیگه برم مادربزرگ.  -

ی رفتن شدم. مادربزرگ و لطیفه ازم خداحافظی کردن و من با استرس کیف  از جا بلند شدم و آماده 

 سفیدم رو برداشتم و از آپارتمان خارج و سوار آسانسور شدم.   دستی خوشگل

نس خودم رو به آدرسی که چیترا خانم داده بود رسوندم. بعد از حساب کردن پول آژانس، نگاهی  با آژا

همه آروم و دنج بودنش  جا با این دونم چرا حس کردم این کوچولو و نقلی مقابلم انداختم. نمی   به ویالی

 کنه. چیترا خانم بهم منتقل می تری از آپارتمانآرامش بیش 

تر از قبل برداشتم و با کلیدی که از قبل چیترا خانم بهم داده بود، در رو باز  مئن بار مطهام رو این قدم

کردم. داخل شدم و باغ کوچولوی مقابلم رو از نظر گذروندم. پام رو روی سنگ فرش گذاشتم و به  

 سمت ورودی ویال رفتم. 

 کشیدم تا هوای تمیز اول صبح بتونه حالم رو بهتر کنه. های عمیق می مدام نفس 



 

 

 
87 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
در ورودی رو باز کردم و داخل شدم که متوجه شدم کسی نیست و ویال توی سکوتی عظیم فرو رفته،  

هام رو از کیفم درآوردم.  ی یادداشت خیالی آسوده خودم رو به آشپزخونه رسوندم و برگه  واسه همین با 

 : ای شاهانه شدم و توی دلم گفتم ی صبحونه طبق دستورات مشغول تهیه 

خوره؛ تمام این صبحونه از اجزای مقوی و سرشار از پروتئین درست میشه پس  مقوی غذا می م قدرچه  -

 اندامش خیلی اهمیت میده دیگه.  مشخصه به

با خودم فکر کردم االن کجاست که سریع به یاد حرف چیترا خانم افتادم که بهم گفت همیشه عادت  

ی نیست؛ البته اون ساعتی که اون رفته یک  برای ورزش از خونه بیرون میره و دو ساعت داره اول صبح

 یک ساعت فرصت داشتم که صبحونه رو کامل حاضر کنم و میز رو بچینم.   ساعت پیش بوده، پس من

کردم که بتونم  همه چیز حاضر بود و من دیگه کاری نداشتم. هنوزم توی دلم استرس بود و خدا خدا می 

ای بود که  وابسته به این موفقیتم بود. این همون معجزه کارها به خوبی بربیام؛ چون آیندم  از پس تموم

کردم  کردم و انگار خدا باالخره صدام رو شنیده بود، پس باید به سختی تالش می همیشه از خدا طلب می 

 که بتونم موفق بشم. 

  نگاهی به اطراف ویال انداختم و واقعاً طراح و معمارش رو تحسین کردم، خیلی نقلی و ناز بود. وسایل 

های مشکی و سفید و گاهی هم آبی تیره بود. در کل قابل تحسین بود و من  رنگ  داخلش همه از 

 من احتیاجی نبود؛ ولی خب برای خودم اهمیت داشت!  پسندیدم در حالی که اصالً به نظر می 

نیشخندی زدم که صدای چرخیدن کلید توی قفل باعث شد با عجله از جام بپرم؛ توی آینه کوچولوی  

 صورتم رو از نظر گذروندم و زیرلب اسم خدا رو زمزمه کردم.  ونهآشپزخ

 دستیار جدید شمایید؟!  -

هام رو باز کردم و با دیدن مرد جلوم به معنای واقعی هنگ کردم و چند لحظه شک کردم که این  چشم

 وجود خارجی داره! روممرد روبه 

من خیره موند و بعد اخم محوی که روی  به شدت از زیباییش یکّه خورده بودم و اون هم چند لحظه به 

 تر شد. درهم  صورتش بود
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 حواستون کجاست خانوم محترم؟  -

به خودم اومدم و دستپاچه دنبال سوالش توی ذهنم گشتم؛ چون به کل ذهنیتم رو از دست داده بودم و  

 : گفتمکردم خونسرد باشم خوردم که خداروشکر به یادم اومد و درحالی که سعی می حرص می  داشتم

 بله، از امروز من دستیارتونم. -

نگاهی به سر تا پام کرد و من سعی کردم حالت نگاش رو بفهمم؛ ولی زود نگاش رو گرفت و پشتش رو  

 کرد.   به سمتم

 گردم همه چیز حاضر باشه، قهوه رو هم اگه سرد شده عوضش کن. میرم دوش بگیرم تا برمی -

همه  مت باال رفت. هنوز توی جام مات مونده بودم و از این های کنار سالن و به سبعد دوید سمت پله 

وجور کردم و با خودم زمزمه  بدخلقی کنار زیباییش حیرت کرده بودم؛ ولی هر جوری بود خودم رو جمع

 : کردم

 هاش آبی بود؟ چرا چشم  -

توصیفش   دونم چی برایخدای من واقعاً زیبا بود، به طوری که نمیشد کلمه زیبا رو براش بیاری؛ نمی

 مناسب بود! 

قهوه رو عوض کردم که صدای پاش اومد و من از خدا هزار بار کمک خواستم تا بتونم خودم رو کنترل  

 ندم. چندین بار نفس عمیق کشیدم که پشت میز نشست و مشغول خوردن شد.  کنم و اهمیتی 

ای و لباس  سورمه  های ورزشی آبی تیره حاال جاش رو به یه کت و شلوارحاضر شده بود و اون لباس 

اومد و موهاش که به سمت  ی مردونه که خیلی بهش می های براق و کشیده سفید زیرش داده بود. فش 

دارترین عطر مردونه که  هاش روی پیشونیش ریخته بود و بوی مارک باال زده بود. چند تار از کنار شقیقه 

ن همچین آدمی با این همه زیبایی رو  کننده بود هم سالن رو پر بود و من واقعاً انتظار دیددیوونه 

 نداشتم.
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دونستم عادت داره دوتا فنجون قهوه  جا وایستاده بودم که فنجون قهوش تموم شد. می جوری اون همون 

 : بخوره، واسه همین فنجون رو برداشتم و مجدد براش ریختم و گذاشتم جلوش که گفت

 به کارهایی که باید انجام بدی واردی؟  -

 ورت دادم. آب دهنم رو ق

 بله؛ ولی چون روز اوله نیاز به یکم راهنمایی دارم وگرنه دیگه مشکلی نیست.  -

تونی از اون بخوای کارهات رو بهت بگه و سعی کن زود  هنوز خانم سعیدنیا توی شرکت هست، می   -

 های دستیارم رو درست کنم. کنی، چون من وقت ندارم که مدام خرابکاری   بهشون عادت

 مغرور و خودخواه بود!  قدرچه خدای من، 

اخم محوی از این حرفش روی صورتم نشست؛ آخه هنوز که کار من رو ندیده بود، چرا جلو جلو باهام  

هایی که بهم سپردن  خواست از همین اول من رو متوجه کنه که کار میزد؟ یعنی می   این جوری حرف

خب این رو که از بس چیترا خانم بهم سپرده بود    درست انجام بدم؟ شوخی بردار نیست و باید همه رو 

دونستم؛ پس دیگه وارد بودم؛ ولی خب او رئیس بود و مسلماً من  که همه چیز رو به موقع انجام بدم، می 

 کردم، واسه همینم سرم رو به زیر انداختم. باید سکوت می 

 بله چشم، نگران نباشید قرار نیست باعث اتالف وقتتون بشم.  -

 نگاهی بهم انداخت و از جاش بلند شد. نیم 

 کیفم!  -

به سمت کیفش روی مبل رفتم و برش داشتم و سمتش گرفتم که گرفت و زودتر از من به سمت در  

 لوازم رو جمع کردم.  رفت و من تند تند

  نشستم؛ در روکردن میز، کیفم رو برداشتم و بیرون رفتم که دیدم منتظر منن و باید جلو می  بعد از جمع

ای نگریستم و لبخند محوی زدم. با بستن در  کردم و سوارشدم. به مرد میانسالی که راننده بود لحظه  باز 
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دونستم به نرمی به حرکت در اومد و من توی دلم  ماشین شاسی بلندی که حتی اسمش رو نمی 

 نیشخندی زدم. 

 ها رو هم سوار شدی لیانا! خوبه که نُمردی و این جور ماشین  -

 به شرکت سکوت بود و سکوت! تا رسیدن 

وقتی ماشین وایستاد، راننده پیاده شد تا در رو برای رایان باز کنه و منم فهمیدم رسیدیم. کیفم رو  

روم افتاد و الحق که همچین شرکتی باید هم مهم  که نگام به ساختمون مجلل روبه  برداشتم و پیاده شدم 

 باشه. 

داخل لذت بردم که به سمت آسانسور رفت و کلید رو زد و   دنبالش راه افتادم و وارد شدیم. از گرمای 

 : وایستادم که گفت منم کنارش

 فامیلیتون چیه؟  -

 مولوی!  -

 گفتم؟اسمم رو نگفتم، خب نپرسیده بود واسه چی باید می 

وقتی رسیدم باال، از همین بدو ورودتون برید پیش دستیار قبلی و کارها رو یاد بگیرید. بعد از اون   -

 کار بشید. نید مشغول به تومی 

 چشم ممنون.  -

ی هشت رو  ی طبقه آسانسور رسید، وایستادم تا اول اون داخل بشه و بعدش خودم داخل شدم. دکمه 

فشرد و کنارم وایستاد. من تا سر شونش بودم و میشه گفت یه سر و گردن ازم بلندتر بود؛ ولی از نظر  

 تر بودیم! دونم کدوممون خوشگل ظاهری نمی 

 دید. کنید. بعد از اون اگر دیدیم موفقید، ادامه می ا سه روز امتحانی کار میت -

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

 آسانسور وایستاد و هردو ازش خارج شدیم. 

همه دختر و پسر مختلف باحیرت نگاهی بهشون  وارد سالن شرکتشون شدیم و من از دیدن این 

کامالً به خصوص بود، به نحوی که هر کس سرش توی کار خودش بود و با   انداختم. جو شرکت 

ورودمون هیچ کس حتی نیم نگاهی سمتمون ننداخت و همه به سختی مشغول کار بودن. دختر و  

ها رو تن کرده بودن و همه هم جوون بودن.  دارترین لباس کردن بهترین و مارک پسرهایی که کار می 

 : فتادم که گفت به یاد حرف چیترا خانم ا

 ی کار توی این شرکت باید خیلی به سر و وضعت اهمیت بدی! واسه  -

 سالم رایان خان، صبح بخیر!  -

با صدای دختر جوونی که با لبخند محوش پشت میزش وایستاده بود و به رایان سالم میداد نگام رو از 

 دخترها و پسرها گرفتم و به رایان زل زدم! 

ن دستیار جدیده! ببریدش پیش خانم سعیدنیا تا کارها رو واسشون توضیح  سالم خانم رهایی، ایشو -

 بده. 

ی مقابلش باال رفت و وارد اتاقی شد که کنارش یه اتاق  تا پله ای بزنه از سه که حرف دیگه بعد بدون این 

 دیگه بود. با نگرانی از خدا کمک خواستم که بازوم توسط خانم رهایی اسیر شد. 

 بریم؟!  ای؟عزیزم آماده  -

 ی آروم و مهربونش انداختم.نگاهی به چهره 

 بله حتماً.  -

ای که به در زدیم وارد شدیم.  با هم به سمت همون دری رفتیم که کنار اتاق رئیس بود و بعد از تقه 

با دیدنمون از جاش بلند شد، لبخند گرمی زد و به نشستن دعوتمون کرد که خانم رهایی   خانم سعیدنیا

 : گفت



 

 

 
92 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 کار باید بکنه. ممنون! من کار دارم؛ فقط بهش خوب یاد بدید چینه  -

 : بعد لبخندی بهمون زد و رفت. خانم سعیدنیا به کنارش اشاره کرد و گفت 

 جا بشین تا زودتر بهت یاد بدم، چون باید هر چه زودتر برم. بیا این  -

 هاش گوش دادم. سرم رو تکون دادم و نشستم کنارش و با دقت به حرف 

هایی بودن که مهندسین چیترا خانم بهم یاد داده بودن و از این  گفت، دقیقاً همون ی چیزهایی که می همه 

 : پرسید یاد گرفتی، گفتمکشیدم و در جواب خانم سعیدنیا که ازم می  رو نفس راحتی 

 بله عزیزم، نگران نباش همه چیز رو کامل بلدم.  -

 از جاش بلند شد و لبخند زد.

باشی! این کار سختی نیست، فقط باید خیلی محکم باشی تا بتونی خودت رو با هر جور  امیدوارم موفق   -

 تونی ادامه بدی. بدی وگرنه خسته میشی و نمی  شرایطی وفق 

 متوجم، مرسی.  -

 من دیگه میرم، خدانگهدار. -

ده  ی بزرگی شدم که توسط پرده پوشیده شدست دادیم و رفت. نگاهی به اتاق انداختم و متوجه شیشه 

 کجا دید داشت؟  بود؛ یعنی به

ی اتاق رایان شدم و با  حس کنجکاویم رو نتونستم کنترل کنم و جلو رفتم و با کشیدن پرده، متوجه 

 : تعجب زمزمه کردم

 جوری که من کامالً زیر نگاهشم و به اتاقم تسلط کامل داره! این  -

 پرده رو مجدد کشیدم و به پشت میزم برگشتم. 

 ارشی و باید کارهات رو شخصاً زیر نظر داشته باشه. خب معلومه! دستی -
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هایی که زیر دستم بود شدم و خیلی زود  ها شدم و مشغول کار روی پرونده جور فکر کردنخیال این بی 

کردم و گذر زمان رو حس  وارد بشم. حاال مثل آب خوردن همه چیز رو درست می  تونستم توی کارها  

 بودم.   مدیون چیترا خانم قدرچه کردم و نمی

 تلفن مرکزی که زنگ خورد سریع برش داشتم. 

 بیا اتاقم.  -

 غد بود!   قدرچه و بوق... خدای من 

پوفی کشیدم و از جام بلند شدم. با برداشتن لوازمی که خانم سعیدنیا گفت باید همیشه همراهت باشن  

 در رفتم.  به سمت 

 ای زدم و وارد شدم. تقه 

 امری داشتید؟  -

 :که نگام کنه گفت ن این بدو

 جا بشین. بیا این  -

به کنارش اشاره کرده بود. نفسم رو بیرون دادم و با توکل به خدا جلو رفتم. در یک قدمیش روی  

 چرخون بزرگ که خیلی خوشگل و راحت بود، نشستم.  صندلی

هر کدوم درست  هایی که توی این دفتر نوشته شده رو با هم حساب کنی و ببینی که  باید تمام رقم  -

 ای؟باشن؛ متوجه 

 سرم رو تند تکون دادم. 

 بله، بله.  -

 شروع کن.   -

 ؟ "تو"شده بودم 
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 یعنی از دیگه دوم شخص جمع نبودم؛ اما چرا؟! 

تاپش چیزهایی رو  هوده شدم و مشغول جمع زدن شدم و اون هم داشت توی لپخیال این افکار بی بی 

 آوردم. سر درنمی  کرد کهتایپ می 

 به در خورد و پسر جوونی که خوشگلیش دست کمی از رایان نداشت داخل شد. ای تقه 

 به، به سالم صبح بخیر داداش گلم.  -

 گفت؟ تعجب کردم. مگه چیترا خانم نگفت رایان نه خواهر داره نه برادر، پس این چی می 

 رایان از جا بلند شد و عطر محشرش توی دماغم پیچید.

 خیر. سالم بهزاد جان صبح تو هم ب  -

همه صمیمیتشون لبخند محوی زدم که بهزاد خان انگار  همدیگه رو درآ*غ*و*ش گرفتن و من از این 

 حضور من شد که به سمتم اومد.  یتازه متوجه 

 طوری بانو؟جا نشسته، چه ای ایناوه ببین چه فرشته  -

 همه راحت بود؟طور این بهش خیره شده بودم؛ واقعاً چه  

 : اومد رو به بهزاد خان گفترایان در حالی که به سمت صندلیش می 

دونه تو زیادی از حدت با همه راحتی. بذار با محیط کار آشنا یشه  ایشون دستیار جدیده و هنوز نمی  -

 بعدش بیا باهاش خوش و بش کن! 

 : بهزاد خندید

 کنم؛ ولی خدایی خیلی دختر خوشگلیه! با محیط آشناش می خب خودم  -

 بعد باشیطنت چشمکی بهم زد که ناخودآگاه لبخند زدم. از جام بلند شدم. 

 ممنونم از لطف زیادتون، لیانا مولوی هستم.  -
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 تر شد. محو نگاهم شد و لبخندش پررنگ 

جوری صدام کن؛ در  د هستم، همین لیانا! چه اسم خوشگلی، تا حاال به گوشم نخورده بوده! منم بهزا -

هام دلخور نشده باشی، چون واقعاً قصد  ضمن من یکم زیادی راحت و شوخ طبعم! امیدوارم از حرف 

 بدی ندارم. 

 کنم. نه، نه ابداً. من توی نگاه شما هیزی یا نا پاکی رو حس نمی -

 خوشحالم که دستیاری به این خوبی گیرمون اومده، خسته نباشی!  -

 متشکرم.  -

کرد و با دیدن نگام سریع  های آبی رایان افتاد که بهم نگاه می روی صندلیم نشستم که نگام به چشم 

خیال به کارم ادامه دادم؛ ولی توی  برگردوند و مشغول صحبت با بهزاد شد، منم بی  چشمش رو

بزرگ شدن،  بهزاد و رایان شرکت رو با هم شریکن و از بچگی با هم  هاشون متوجه شدم که صحبت 

 زنن.رو داداش صدا می   ی همینه که صمیمیتشون خیلی زیاده و همدیگهواسه 

 کارم که تموم شد، نفس عمیقی کشیدم. 

 تمومه.  -

بهزاد سکوت کرد و رایان سمت من برگشت و پرونده رو ازم گرفت. نگاهی بهشون انداخت و بعد تک  

 ابروش رو باال داد. 

 خوبه.  -

 بلند شدم. سری تکون دادم و از جام 

 با من کاری ندارید؟ -

 تونی بری. نه، می  -

 بهزاد زود از جاش بلند شد.
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 بیا با من بریم تا شرکت و اعضاش رو بهت نشون بدم. -

 لبخندی زدم. 

 باشه ممنون.  -

ها و من به خانم رهایی لبخند زدم که به  اول من و بعد بهزاد از اتاق خارج شد. با هم اومدیم پایین از پله 

 ها و مهندسین رو بهم معرفی کرد. داد. با هم جلوتر رفتیم و اون به ترتیب طراح  جوابم رو  گرمی

تموم کارکنان شرکت از رده سنی بیست و پنج تا سی و پنج بودن و تنها سن کمشون من بودم که  

 ترسیدم رایان به سنم گیر بده و بهتر بود فعالً چیزی نگم تا نفهمه. می 

کردم و دلم در  کت رو هم بهم نشون داد. واقعاً با بهزاد احساس راحتی می بعد از معرفی اعضا، شر

هاش مدام باعث خندم میشد. حاال بیش از پیش مصمم بودم که توی  با شوخی   کنارش باز میشد؛ چون

 تا به اهدافم برسم.  این کار بمونم و تمام تالشم رو بکنم

 انداخت. ها، بهزاد به سمتم نگاه بعد از تموم شدن معرفی 

 موافقی با هم قهوه بخوریم؟ -

 : با استرس گفتم

 ولی ممکنه رایان خان بهم نیاز پیدا کنه، باید توی اتاقم باشم.  -

 خندید. 

ها  جا همه راحتن و در کنارش کارهاشونم به خوبی و به موقع انجام میدن! تو هم که پروندهنترس، این  -

 مونه. پس فعالً کاری نمی  رو تموم کردی

 اچار قبول کردم و با هم از شرکت رفتیم بیرون و سوار آسانسور شدیم. به ن

 جا کافه داره؟این  -

 ست. ی اولش رستوران و کافه آره طبقه  -
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 چه عالی.  -

 خوریم. تر مواقع برای حرف زدن میریم کافه و ناهارمونم توی رستورانش می آره، ما بیش  -

 : ی دنج و شیک رفتیم و نشستیم که گفتکافه آسانسور که وایستاد با هم به سمت 

 خوری؟ چی می  -

 ی تلخ یا شیرین؟ مردد موندم، بگم قهوه

 : ناخودآگاه زمزمه کردم 

 ی تلخ. قهوه -

 بهزاد چند لحظه نگام کرد و من سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم. 

 چیزی شده؟  -

و قهوه تلخ درخواست داده! البته از نه فقط اولین دختری هستی که تا االن باهاش در ارتباط بودم  -

 خبرم! دخترهای دیگه بی 

 لبخندی زدم و اون به گارسون سفارش داد و بهم نگاه کرد. 

 چه طوری این کار رو پیدا کردی؟  -

 وای! این چه سوالی بود حاال؟ خدای من چی جوابش رو بدم؟ 

 : د و گفت مکث کرده بودم و دلهره توی دلم افتاده بود که ابروهاش رو باال دا

 چرا سکوت کردی؟  -

 : سریع فکری کردم و گفتم 

خب من دنبال کار بودم و خانم سعیدنیا رو بر حسب اتفاق دیدم؛ بهم گفت که شرکت شما به یه   -

 دستیار نیاز داره! 
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 بله فهمیدم.  -

با تموم وجودم نفس راحتی کشیدم که فنجون قهوه مقابلم گذاشته شد و من زود یه قلپ ازش خوردم.  

گرفتم و از این رو لبخند محوی  بار تلخیش زیاد اذیتم نکرده و کم کم بهش خو می این  س کردم کهح

 : زدم و رو به بهزاد گفتم 

 چند ساله این شرکت رو دارید؟ -

 پنج ساله.  -

یادمه چیترا خانم هم گفت پنج ساله که همسرم رو از دست دادم؛ پس رایان و بهزاد هم توی همون  

 زدن. سال شرکت 

 شما و رایان خان شریکید؟  -

 بله، البته میشه گفت داداشیم؛ من خیلی رایان رو دوست دارم.  -

 ی صمیمیت شدید بینتون شدم و واقعاً تحسین کردم. متوجه  -

 ما از بچگی با هم بزرگ شدیم و با هم درس خوندیم. -

 شما پدر و مادر ندارید؟   -

 خندید. 

 کنم، یعنی پدرو مادرم توی یه شهر دیگه هستن. مستقل زندگی می کی گفته ندارم؟ دارم؛ ولی  -

 وقت سختتون نیست؟اون  -

چرا، ولی خب خودم رو توی کارم غرق کردم و دیگه واسم عادی شده، بعدم با وجود رایان احساس   -

 زنم.کنم. هر وقت هم احساس دلتنگی کنم بهشون سر می غریبی نمی 

 چه خوب.  -

 شرکت؟  خب موافقی برگردیم -
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 آره حتماً.  -

با هم برگشتیم باال و من به اتاقم اومدم و بهزادم رفت. خداروشکر کردم که تا االن همه چیز خوب پیش  

 پیش نیومده. رفته و مشکلی

ی  ها بودم که بهم اعالم کردن موقع ناهاره و من به همراه دخترهای دیگه تا موقع ناهار مشغول پرونده 

 رستوران رفتم.  شرکت به 

برد و سرحالیشون به منم  های دلم رو از بین می واقعاً از گرمی بینشون خوشحال شدم؛ چون استرس 

 ها راحت شده بودم. و حاال توی ارتباط  سرایت کرده بود

هممون سر یه میز نشستیم و هر کدوم یه چیزی سفارش دادیم. خانم رهایی که کنارم نشسته بود بهم  

 : گفت

کنیم صمیمیتمون  ت نداریم همدیگه رو با فامیلی صدا کنیم؛ چون حس می اسمت چیه؟ آخه ماها عاد -

 کم میشه. 

 لیانا هستم عزیزم.  -

 همشون چند لحظه سکوت کردن. 

 وای این اسم عالیه. تا االن نشنیده بودم، خوش به حالت که این اسم ناز رو داری.  : خانم رهایی

 ممنونم.  -

 هاشون رو میگن. خودشون اسماسم منم مهسا هست و بقیه دخترها هم  -

 : یکی از دخترها رو به مهسا گفت

 هامون رو بگو! چه کاریه؟ خب تو یکی یکی اسم  -

 مهسا ابروهاش رو باال داد. 

 باشه.  -
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 بعد به ترتیب شروع کرد. 

 آتوسا، مهرسا، آذر، آزیتا، ترگل، تامیال، چکاوک، دنیا، ژینا و نفیسه.  -

 بهشون لبخند زدم. 

 هاتون خوشگله، پس چرا به اسم من حسودی کردید؟ خیلی اسم همتون   -

 : همشون خندیدن و مهرسا گفت

 دونم چرا تا االن نشنیدمش. خب آخه این اسم برامون عجیب بود. نمی  -

 طور. منم همین  :آزیتا 

 :غذامون رو آوردن که گفتم

 یعنی کل دخترهای شرکت دوازده نفرن؟  -

 گیره. فر یکمی خودخواهه و خودش رو از هممون جدا میتا؛ ولی اون یه ننه سیزده  :دنیا

 : با تعجب گفتم

 یعنی چی؟  -

خوره؛ چون توی شرکت نقش مهمی داره و میشه گفت  اون همیشه با رایان و بهزاد خان ناهار می  :آزیتا 

 گیره. ی همینم با ما زیاد گرم نمی فردسومه شرکته!  واسه 

 اوه پس چرا من امروز ندیدمش؟  -

 خه رفته ترکیه. آ : مهسا

 برای چی؟  -

 باید مکان راه اندازی رو ببینه.  -

 پس خیلی آدم مهمیه.  -
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 اوهوم.  -

 کنجکاو شدم ببینمش.  -

 آذر ظرف ساالد رو سمتم گرفت. 

 تونی ببینیش. وقت می گرده، اون من منشیش هستم! تا دو روز دیگه برمی  -

 : م گفت لبخند زدم که تامیال که سمت دیگم نشسته بود، کنار گوش

 تازه عاشق رایانه!  -

 باحیرت نگاش کردم. 

 جدی؟  -

خواد نظیریه و دارای ثروته و می دونم، مهسا که میگه همش به خاطر اینه که رایان خان مرد بی نمی  -

چنان  ترین توجهی بهش نداره؛ ولی اون هم چیز رو واسه خودش کنه؛ ولی رایان خان کوچکیک  همه 

 کنه. تالش می 

 خوادش؟ خب مشخصه که زن فعال و خوبیه، پس دلیل نخواستن رایان خان چیه؟ رایان خان نمی چرا  -

بینه و نسبت به جنس مخالف  توجه نیست بلکه کالً هیچ کس رو نمی راستش رایان نه تنها به اون بی  -

ش  دونم؛ ولی به قول ترگل اون شاید هیچ کسی رو در حد خود مونه. حاال چرا نمیمی   مثل کوه یخ

 دونه. نمی

 یعنی تا این حد مغروره؟  -

 من که میگم نه، فقط زیادی خشک و سرده.  -

ها شده بود و واقعاً واسم جالب بود این زن رو  دیگه چیزی نگفتم؛ ولی ذهنم بدجور درگیر این حرف 

 کرد. مدام تحریکم می   ببینم و کنجکاوی

 : شدن. رو به مهسا گفتمخارج می بعد از اتمام ناهار پسرها رو دیدیم که از رستوران 
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 چندتا پسر هست توی شرکت؟  -

رایان خان دوست داره که به تعداد دخترها، پسر هم باشه! یعنی کالً از هماهنگی خوشش میاد؛ ولی   -

تا هستن؛ ولی با بهزاد و رایان خان میشن  تره، چون پسرها خودشون دهاز ماها بیش  باز هم یه دونه

 تاییم. ده تا و ما سیزدوازده

 چه زیادیم.  -

آره؛ ولی به هممون نیازه. کارکنان شرکت از بهترین مهندسین و طراحان هستن؛ چیزهای دیگم که   -

 چون شرکت بزرگ و مهمه باید زیاد باشیم تا بتونیم به خوبی از پس کارها بربیایم.  داریم، 

 متوجه شدم.  -

 اتاقم شدم.  هر کس به سمت اتاق خودش رفت و منم با سردرگمی وارد

نگاهی به ساعتم انداختم که روی چهار عصر ضربه زد و فقط یک ساعت تا تموم شدن ساعت کاری  

خسته نبودم. واقعاً امروز بهم سخت نگذشته بود و خدای مهربون رو از ته دل شکر   مونده بود و من زیاد

 کردم. 

م و با برداشتن وسایلم به سمت اتاق  تر تا پایان ساعت کاری نمونده بود. از جا بلند شدچند دقیقه بیش 

 به در زدم و وارد شدم.  ایرایان رفتم و تقه 

 خسته نباشید رایان خان.  -

 سرش رو باال آورد و نیم نگاهی بهم انداخت و بعد باز مشغول کارش شد. 

 ممنون. بله؟  -

 جلو رفتم. 

 اهی بهشون بندازید. هایی هستن که من امروز روشون کار کردم اگه مایلید نگ ها پروندهاین  -

 ها رو نگاه کن. من االن کار دارم، ببرشون بده به بهزاد و بگو رایان گفته این  -
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 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم. 

 تونم برم؟ بله، بعد از اون می  -

 مگه ساعت چنده؟ -

 کشید. هاش رو روی صورتش  با این حرف نگاهی به ساعتش انداخت و دست 

 زود گذشت، من اصالً متوجه نشدم.  قدرچه اوه  -

 : لبخند محوی زدم که گفت

 تونی بری. بله می  -

 سری تکون دادم و از اتاقش بیرون اومدم که مهسا صدام کرد. 

 لیانا داری میری؟  -

 : به سمتش رفتم و با لبخند گرمی گفتم 

 بهزاد خان، بعدش برم. ها رو بدم به نه عزیزم! هنوز باید این پرونده -

 بینمت خداحافظ. باشه. من دارم میرم، فردا می  -

 عزیزی برام، خداحافظ.  -

 بعد از رفتنش تند به سمت اتاق بهزاد رفتم و وارد شدم. 

 خسته نباشید بهزاد خان.  -

 رویی از جاش بلند شد. بهزاد با خوش 

 جا بشین. ها! بیا این اوه، اوه ببین کی اومده  -

های رایان رو بازگو کردم.  ها رو گرفتم سمتش و گفته و روی کاناپش نشستیم که پرونده  لبخندی زدم

 : کرد، پرسید ها نگاه می به پرونده درحالی که
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 طور گذشت؟ امروز چه  -

 خوب بود، یعنی خسته نشدم اصالً.  -

 کردی؟ کار می قبالً چی  -

 یعنی از لحاظ کاری؟  -

 ی اول رو مهر زد و بست. پرونده

 آره.  خب -

 کردم. راستش توی یه رستوران کار می  -

 هاش رو گرد کرد که لبخند زدم. با تعجب چشم 

 میشه ادامه ندیم؟  -

 بهزاد خندید. 

کنم! تو خیلی خوب  ها خیلی خوب کار شدن و من کامالً تاییدشون می باشه، ادامه ندیم. این پرونده -

ی این شرکت فرستاده؛ چون از همه لحاظ  فرشته رو واسه کارها رو انجام بدی، فکر کنم خدا یه  تونستی 

 کاملی، خیلی هم خوشگلی! 

 همه تعریف سر به زیر انداختم.از این

 کنید. ممنونم، شما من رو شرمنده می  -

 گفتم که من شوخ طبعم لیانا جان.  -

 از جا بلند شدم. 

 متوجه هستم. خب من دیگه برم خانواده منتظرم هستن، نگرانم میشن.  -

 باشه پس تا فردا.  -
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 بله.  -

از اتاقش بیرون اومدم. واقعاً اونی که همسر بهزاد میشد، زن خوشبختی بود؛ چون بهزاد هم زیبا بود و  

فردش، اخالقش خوب نبود و سرد و مغرور  طبع و مهربون؛ ولی رایان جدا از زیبایی منحصربه  هم شوخ

 بود. 

 شرکت خارج شدم و به سمت آسانسور رفتم. آهی کشیدم و بعد از قفل کردن در اتاقم از 

با مجتمع چیترا خانم فاصله   قدرچه جا کجاست و دونستم اصالً این گرفتم تا خونه؟ نمی باید آژانس می 

 ی همینم به آژانس زنگ زدم و از روی چندتا تابلو به سختی آدرس رو دادم و منتظر شدم. داره، واسه 

جوری خیلی سختم میشه که هر دفعه  م رانندگی یاد بگیرم؛ چون این باید با اولین پولی که بهم دادن، بر

 بگیرم.  بخوام آژانس

 با رسیدن ماشین سریع نشستم. 

بعد از حساب کردن پول آژانس و رفتنش، وارد مجتمع شدم و به سمت آسانسور رفتم که قبل از بسته  

 ل شد. شدن درش، دختری دوان دوان به سمت آسانسور دوید و نگهش داشت و داخ

 تونستم صبر کنم تا آسانسور بره و برگرده برای همین نگهش داشتم. سالم، ببخشید من نمی  -

 ی معصوم و مهربونش نگاهی انداختم و لبخند زدم. به چهره 

 اشکال نداره عزیزم، کدوم طبقه هستید؟  -

 ی ده. طبقه  -

 شدم. پس اول من باید پیاده می 

 : انسور بسته شد که دختر گفتبار در آسمجدد کلید رو فشردم و این

 ای داری. کنندهخوشگلی، واقعاً زیبایی خیره  قدرچه خدای من تو  -

 ممنونم تو هم خیلی نازی. -
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 اسمت چیه؟  -

 لیانا، تو چی؟  -

 مبینا.  -

 دستش رو سمتم گرفت. 

 میشه با هم دوست باشیم؟ -

جالب بود که بخوام با یکی دوست  همه عجلش تعجب کردم. من تاحاال دوستی نداشتم و برام از این

 بودم که نکنه برام خطر داشته باشه؟  بشم؛ ولی نگران

 کرد، منم توی رودروایسی موندم و دستش رو فشردم. منتظر نگام می 

 باشه قبول!  -

 : با خوشحالی گفت 

 یه موقع قرار بذاریم و با هم صحبت کنیم.  -

 طوره؟فردا شب بریم کافه، چه  -

 چند؟ عالیه، ساعت  -

 هفت شب، با آژانس بریم؟  -

 : آسانسور وایستاد و من اومدم بیرون که گفت

 نه من ماشین دارم، رأس ساعت هفت بیا پایین توی البی مجتمع منتظرتم.  -

 باشه حتماً مبینا جان.  -

 مرسی پس فعالً خدانگهدار. -
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و توسط کلید در رو باز   کلید رو فشرد و در آسانسور بسته شد. آهی کشیدم و به سمت آپارتمان رفتم

 کردم و وارد شدم. 

 لطیفه توی اتاق مشغول درس خوندن بود و مادربزرگ هم روی مبل خوابیده بود. 

ی کنار مبل رو روی مادربزرگ کشیدم و به اتاقم رفتم. بعد از تعویض لباس به  لبخندی زدم و ملحفه 

 ن، توی دو فنجون ریختم. ی قهوه شدم و بعد از حاضر شدبرگشتم و مشغول تهیه  آشپزخونه

 به اتاق مادربزرگ و لطیفه رفتم. 

 لطیفه جان میشه بیام داخل؟ -

 لطیفه با شنیدن صدام تند دوید سمتم و گونم رو ب*و*سید. 

 دلم برات تنگ شده بود.  قدرچه دونی ای جونم اومدی آبجی! نمی -

 طور. قهوه درست کردم بیا بشین. منم همین  -

 هم روی تخت نشست. روی مبل تکی و لطیفه 

 طوری گذشت؟ خب تعریف کن ببینم امروز چه  -

 خوب بود، اصالً خسته نشدم. -

 رایان چی؟ خشن بود؟  -

 خندیدم. 

 کرد. آره تا حدودی؛ ولی کاری به کار من نداشت و عادی رفتار می  -

 دادن بهت؟ کارکنان شرکت چی؟ پز نمی -

 کرد. چیزهایی که فکر نمی بلند زیر خنده زدم. خدای من لطیفه به چه 

 دادن، کلی هم باهام گرم گرفتن. کالً این شرکت همه چیزش با جاهای دیگه متفاوته! نه پز نمی  -
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 تونی برای موندن توی شرکت موفق بشی؟ خوای بگی می یعنی می  -

 از جا بلند شدم. 

 اما... . کنم بتونم. امروز شریک رئیس شرکت از کارم خیلی راضی بود؛ فکر می  -

 لطیفه تک ابروش رو باال داد.

 اما چی؟  -

 رایان حرفی نزد. تو تصور کن با یه کوه یخ طرفی، نباید انتظار داشت که تعریف ازم کنه.  -

 : با هم از اتاق خارج شدیم و به سمت آشپزخونه رفتیم. لطیفه در حالی که به کابینت تکیه میزد گفت

 یعنی مغرور؟  -

 کردم عالی میشد. ون گذاشتم. دلم هوس کرده بود و برای شام اگه درست می مواد ماکارانی رو بیر

شاید، شایدم به قول مهسا منشی رایان، فقط سرد و خشکه و عادت نداره با کسی گرم بگیره؛ ولی    -

 رایانه.  ی مقابلبهزاد نقطه 

 بهزاد کیه؟  -

 شریکش. همون که گفتم کارم رو تایید کرده.   -

 گیره؟یعنی باهات گرم می  -

کنه و به قول خودش زیادی  نه فقط با من بلکه با تموم کارکنان شرکت گرم و صمیمی برخورد می  -

 راحت و شوخ طبعه. 

 تو کدومشون رو پسندیدی؟  -

 با تعجب به لطیفه نگاه کردم که چشمکی زد. 

 از نظر قیافه و اخالق گفتم دختر!  -
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 لبخندی زدم. 

ی کامل یه مرده و همه چیز داره! زیباییش که کالً غیرقابل  نه خب رایان همه چیز تمومه، یعنی نمو -

خوشگلی رایان رو نداره؛ اما اخالقش خیلی خیلی بهتر از رایانه. بخوام ساده تعریف   توصیفه؛ ولی بهزاد

 کنم. کنم برات، من همه چیز رایان جز اخالقش رو تایید می

ش نظر میدی؟ تو که هنوز یه روزه شناختیش،  کنی یکم زود داری در مورد اخالق و رفتار خیال نمی  -

 جور بودنش دلیل داره. این  شاید برای

 آره حق با توئه!  -

 لطیفه کمکم کرد تا ماکارانی رو پختیم و بعدش به بالکن رفتیم. 

 تر بود! های قبل گرم امشب هوا بهتر بود و نسبت به شب 

 : ها نشستیم که گفتمروی صندلی 

 عاشقشه! تازه یکی هم  -

 لطیفه با تعجب نگام کرد. 

 عاشق رایان؟!  -

 سرم رو به معنای مثبت تکون دادم که کمی به طرفم خم شد. 

 توی شرکته؟  -

 آره.  -

 لطیفه با حرص نگام کرد. 

 خوای تا زبون باز کنی؟ خب توضیح بده دیگه، زیرلفظی می  -

 خندیدم و لطیفه بیش از پیش حرصی شد. 
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جور که دخترهای شرکت بهم گفتن انگاری مشاور شرکته،  خوای بزنی؟ این می باشه میگم، حاال چرا   -

هم به اون میدن؛ یعنی فرد سوم   آدم که حضورش توی شرکت بسیار مهمه و کارهای مهم رو   یعنی یه

 بعد از رایان و بهزاد توی شرکته. 

 اوه پس قضیه جدیه!  -

وسیله ازدواجش با رایان، ثروت سرشارش رو   خواد به انگاری نه. آخه گفتن عاشق رایان نیست و می  -

 به دست بیاره. 

 رسه. رسه و در نتیجه به رایانم نمیپس مطمئن باش به اهدافش نمی -

 دونم شایدم تونست. نمی  -

تونه با حیله چیزی رو به دست بیاره؛ چون یه روز رسوا میشه، خیالت راحت  نه لیانا! هیچ کس نمی  -

 باشه. 

 ام رو باال انداختم. هخیالی شونه با بی 

 برام مهم نیست موفق بشه یا نه!  -

 صدای مادربزرگ از توی هال هردومون رو از جا بلند کرد و با هم به داخل رفتیم.

گفت  خورد و می کنار مادربزرگ نشستم و لطیفه رفت تا چایی درست کنه؛ چون مادربزرگ قهوه نمی

 خوشم نمیاد. 

 دختر گلم کی برگشتی؟  -

 میشه مادربزرگ عزیز و مهربونم.   دو ساعتی -

 مادربزرگ با عشق پیشونیم رو ب*و*سید. 

 نگرانت بودم دخترم. همه چیز خوب پیش رفت؟  -
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امروز بله مادربزرگ همه چیز از نظر خودم عالی بود و کارامم دقیق انجام دادم، حاال تا ببینیم خدا چی   -

 برامون.  خوادمی 

 ستخدام شدی؟ خوشحالم برات عزیزم. حاال دیگه ا -

 آهی کشیدم. 

نه مادربزرگ، البته استخدام که شدم؛ ولی گفتن تا سه روز آزمایشی کار کنم، اگه دیدن کارهام رو   -

 درست انجام دادم دیگه دائمی میشم. 

 تونی دخترم، خدا بزرگه توکل کن به خودش! انشااهلل که می  -

 حق با توئه، ممنونم مادربزرگ.  -

لطیفه و مادربزرگ فیلم دیدیم و شام خوردیم. خداروشکر کردم که اگرچه پدر و مادرم  اون شب کنار 

ی زندگی دلگرمم  رو از دست دادم؛ ولی وجود این دو نفر واقعاً وجودم رو تسکین میده و به ادامه 

کنه. خیلی دوستشون داشتم و از خدا خواستم دیگه این دو عزیز رو ازم نگیره؛ چون طاقت ازدست  می 

 تونستم تنهایی به زندگی ادامه بدم. ادنشون رو نداشتم و نمی د

 *** 

صبح، تند تند کارهام رو انجام دادم. برای لباس هم یه جین جذب مشکی، مانتوی سفید، شال مشکی و  

 رو انتخاب کردم و پوشیدم.  ی مشکیم چکمه 

ای ازشون رو جدا کردم؛  کردم، طرهاز ادکلن دیروزی هم استفاده کردم و موهام رو هم باالی سرم جمع 

هام و با  حالت فر درشت داده بودم و خیلی ناز شده بود؛ برای همین ریختم کنار شقیقه  چون با اتوی مو

رضایت توی آینه به خودم چشمکی زدم و تنها با خوردن یه لیوان شیر گرم از خونه بیرون زدم. آژانس  

 م! منتظرم بود، سریع سوار شدم و آدرس رو داد

با رسیدن به ویالی رایان، طبق دیروز دستورات صبحانه رو انجام دادم و کمی هم اطراف رو مرتب کردم  

 باز هم لرزه به اندامم انداخت.  که صدای در
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با وسواس به میز نگاه کردم تا همه چیز تکمیل باشه و زیرلب از خدا کمک خواستم و بیرون رفتم که  

 تم. روی رایان قرار گرفدقیقاً روبه 

 : دستپاچه خودم رو کمی عقب کشیدم و با لکنت گفتم 

 سالم... صبحتون بخیر رایان...خان.  -

 : ی حرفم رو گفتم کرد و من با دلهره ادامه رایان بهم نگاه می 

 دونستم دارید میاید توی آشپزخونه برای همین بی هوا بیرون اومدم.ببخشید نمی  -

 تک ابروش رو باال داد. 

همه دستپاچه شدن و معذرت خواهی  برخورد به این سادگی و بدون هیچ قصدی این  کنم یه فکر نمی  -

 کردن بخواد! 

های مشرف به طبقه دوم دوید. باحرص روی صندلی  با این حرف صورتم جمع شد و اون به سمت پله 

همه زود هول میشم؛ حاال حتماً با خودش میگه چه دختر اُمل و دست و پا  چرا من این  نشستم. آخه

 رو شدن ساده لفتیه که با یه روبه چ

 زنم؟همه من گند می گیره! وای خدا چرا این کنه به نحوی که لکنت زبون می همه هول می این

 زنی؟داری با خودت حرف می  -

 کرد. تند از جام پاشدم و به نگاه کردم؛ حاضر و آماده پشت میز نشسته بود و به من نگاه می 

 خودش حرف بزنه؟ بله مگه مشکلی داره آدم با  -

 ای توی دهنش گذاشت و طبق معمول تک ابروش رو باال داد. لقمه 

 درگیری دارن! زنن خود  هایی که با خودشون حرف می کنم آدم من فکر می  -

پروا بودن و رک حرف زدنش رو توی ذهنم  همه بی باحیرت بهش خیره شدم و سعی کردم این 

 م زد و از جا بلند شد. تعجب کردم، پوزخندی به بگنجونم. وقتی دید
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 زنم و از کسی هم ترسی ندارم. هام رو رک می باید عادت کنی. من تموم حرف  -

دونم توی اون لحظه از کجا پیدا ای که نمی هام رو روی سینم حلقه کردم و با گستاخی در جوابش دست 

 : شد، یه دفعه محکم گفتم

ی خودتون محترم و قابل قبوله، نه برای من و هر  اسه بله؛ اما اینم باید بدونید که نظر شما فقط و فقط و -

 ای! کس دیگه 

 هاش غلیظ شد و با برداشتن کیفش باغیظ نگاهی بهم کرد. در ادامه نیشخندی بهش زدم که اخم

ی  جواب این حرفت بمونه برای بعد، االن متأسفانه دیرم شده و وقت کلکل با تو رو ندارم دختره  -

 گستاخ! 

هایی گشاد شده به رفتنش نگاه کردم. بعد تند تند میز رو جمع  ت و من با چشم بعد به سمت در رف 

کردم و سمت در دویدم و سوار ماشین شدم و خدا خدا کردم اخراجم نکنه. هزار بار خودم رو لعنت  

کرد. گفت کسایی که با  احترامی می داشت بهم بی  کردم که چرا جوابش رو دادم؛ ولی واقعاً دیگه

 زنن از نظر من خود درگیری دارن، پس یعنی می خودشون حرف  

زنم؟ ولی آدم گاهی نیاز داره با خودش حرف بزنه؛ پس حقش بود که  من دیوونم که با خودم حرف می 

 جوابش رو دادم. 

پوفی کشیدم و منتظر شدم تا برسیم. آهنگ مالیمی که توی ماشین پخش میشد کمی از استرسم رو کم  

 خداروشکر زود رسیدیم. و  کردمی 

روش وایستم که  رفتم. کنار آسانسور مجبور شدم روبه تا کنار آسانسور با سه قدم فاصله دنبالش می 

 هام رو جمع کردم و نگام رو ازش گرفتم! و من لب  پوزخندی بهم زد

 آسانسور رسید و اول اون و بعد من داخل شدم. 

 دکمه رو زد و نگام کرد. 

 ای که نداری، زبون درازی داری! انگار برعکس قیافه  -
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 زد.هام آتیش بیرون می هان؟ این االن به من گفت زشتم؟ خدای من انگار از گوش 

 با حرص نگاش کردم. 

دادم که تا آخر عمرتون جرئت نکنید  حیف که رئیسم هستید وگرنه پاسخ این حرفتون رو جوری می  -

 بد قیافه.  به لیانا بگید 

د مضخرف همیشگیش رو لبش بود و من از حرص داغ کرده بودم و گرمم  بهم خیره شده بود و نیشخن

بار تند اولین نفر بیرون دویدم و خودم رو به اتاقم  خداروشکر آسانسور وایستاد. این  شده بود که

رسوندم. واقعاً تحمل این حرفش خیلی سنگین بود و حیف شد که جوابش رو ندادم؛ ولی واقعاً نمیشد  

 کرد! خورد و اخراجم می ن یه دفعه بهش برمی جوابش رو داد، چو 

رفت و حرصم  آهی کشیدم و مشغول انجام دادن کارهام شدم؛ ولی مدام فکرم سمت اون جملش می 

 شد.تر می بیش 

 تا ساعت دوازده توی اتاقم بودم که تلفن مرکزی زنگ خورد، کمی مکث کردم و بعد جواب دادم. 

 بله؟  -

 ی دیگه جلوی آسانسور باش. ه باید بریم جلسه! تا ده دقیق -

 متوجه شدم.  -

تلفن رو روی دستگاه کوبیدم و از جا بلند شدم. به سرویس رفتم و دستی به سر و وضعم کشیدم و از  

 مهسا دستی برام تکون داد و منم با لبخند جوابش رو دادم.  اتاقم بیرون رفتم که 

 به سمت آسانسور رفتم و منتظر شدم. 

 ها جلو اومد. یان و آتوسا اومدن و بهزاد با دیدن من، زودتر از اوندقایقی بعد بهزاد، را

 سالم صبح بخیر پرنسس لیانا!  -

 ی کوتاهی کردم و با خجالت سرم رو پایین انداختم. خنده
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 سالم صبح شما هم بخیر بهزاد خان.  -

 کلید آسانسور رو فشرد. 

 صدبار گفتم به من نگو شما، نگفتم؟  -

 رم دیگه. خب باید احترام بذا -

 من دوست دارم همه با هم راحت باشیم، خیلی سخته واست؟!  -

 . "تو"نه سخت نیست، چشم میگم  -

 آفرین.  -

 لبخندی زدم و با رسیدن آسانسور همه رفتیم داخل و آتوسا بازوم رو گرفت. 

 طوری لیانا جان؟ چه  -

 خوبم عزیزم تو خوبی؟  -

 گذشت؟ طوری مرسی منم خوبم. دیروز برات چه  -

 خیلی خوب بود.  -

تونی توی کارهات جا بیفتی، نگران چیزی نباش؛ کمکم خواستی روی من حساب  آره خیلی زود می  -

 کن. 

 واقعاً مرسی آتوسا!  -

 کنم. خواهش می  -

آسانسور که وایستاد هر چهار نفر خارج شدیم و ماشین منتظرمون بود. اول رایان بعد بهزاد و آتوسا  

 سوار شدن و منم 

 و نشستم و راننده حرکت کرد. جل



 

 

 
116 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 دونستم کجا میریم و برامم اهمیت نداشت. نمی

 صدای رایان که به گوشم رسید کمی به طرف عقب برگشتم. 

 تبلت رو که برداشتی؟  -

 بله نگران نباشید! تموم اون چیزهایی که باید میاوردم توی کیفمه.  -

 بسیار خب.  -

که  رفی نزد. محل جلسه خارج از شهر بود و من از این صاف نشستم و دیگه تا رسیدن به مقصد کسی ح 

کردم  نتونم کارم رو درست انجام بدم استرس داشتم و از طرفی به برخوردهای صبحم با رایان فکر می 

 تا نکنه به دلیل زبون درازیم اخراجم کنه!  و هر لحظه نگران بودم

 نتظرمون بمونه تا برگردیم. پیاده شدیم و راننده ماشین رو داخل پارکینگ برد. قرار شد م

آتوسا مشغول نشون دادن چیزهایی به بهزاد بود و منم مدام نگران بودم نکنه توی این باد تند، شالم از 

هام رو تند برداشتم  تونستم شالم رو نگه دارم و برای همین قدموسایل دستم بود نمی  سرم بیفته؛ چون 

 تا زودتر برم داخل ساختمون

 فتاد و تونستم برم داخل. و خداروشکر که نی 

تا هم برسن. با اومدنشون دوتای مردها جلوتر و من و آتوسا پشت سرشون  بعد منتظر شدم تا اون سه 

ذاشتن  انگار یه کارخونه بود و با ورودمون تموم کارکنان به رایان و بهزاد احترام می  جاروونه شدیم. اون 

 ر و قابل احترام باشه؟! تونه مشهویه آدم می   قدرچه و من با خودم گفتم 

ها که پر از صندلی  ی باال رفتیم به سه اتاق برخورد کردیم. ما رفتیم داخل یکی از این اتاق وقتی به طبقه 

 و یه میز بود. 

 نشستیم و من متوجه شدم که جلسه قراره توی این مکان برگزار بشه. 

 : کنار آتوسا نشستم که بهزاد گفت 
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 بشینی. مگه دستیار اون نیستی؟ لیانا جان باید کنار رایان   -

 با عجله بلند شدم و در تایید حرف بهزاد به سمت رایان رفتم. 

 بله حتماً.  -

 : صندلی کناریش رو اشغال کردم که آروم طوری که فقط من بفهمم زمزمه کرد

 جور کارها رو انجام نداده بایدم بلد نباشه! کسی که تا حاال این  -

 پوزخندی بهش زدم. 

 جور کارها رو انجام ندادم؟دونید که من تا االن این کجا می از  -

 نیشخندی بهم زد. 

ی شما سابقه و کار کردن توی مکانی دیگه رو ندیدم. ظاهراً اولین جاست که  جا که توی پرونده از اون  -

 کار کنید!  اومدید

روندم رو خونده هام رو از شدت حرص بستم که روش رو برگردوند و من کالً ضایع شدم؛ ولی پچشم

 دونست! بود، پس یعنی اسم، فامیل، سن و کالً هر چیزی که مربوط به من بود رو می 

 در اتاق باز شد و پنج مرد و دو خانم داخل شدن و ما از جا بلند شدیم. 

ها رو توی  ها و مکالمه بعد از نشستنشون جلسه شروع شد و از همون اول رایان بهم گفت تموم حرف 

هام  سخت بود، انگشت  قدرچه کردم تا جا نمونم. واقعاً کنم و من باید تند تند تایپ می  تبلت یادداشت 

 حس شده بودن! دیگه بی 

کردم و آتوسا هم کاری  جلسه یک ساعت طول کشید و توی این یک ساعت من مدام باید تایپ می 

زدن و  مقابل حرف می داد؛ ولی بهزاد و رایان فقط با نفرات بود رو انجام می  دیگه که مربوط بهش

 جا اومدیم.مشخص بود برای یه قرارداد کاریه که به این 
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داشتم و با خارج  تر از بقیه قدم برمی بعد از اتمام جلسه قهوه خوردیم و ازشون خداحافظی کردیم. آروم 

ی وزش باد نبودم و به محض خروج از ساختمون شالم روی سرم نموند و  ساختمون اصالً متوجه  شدن از 

 فتاد! ا

ی نگاه  با ترس لوازم رو گذاشتم زمین و دویدم سمتش و برش داشتم؛ ولی با بلند کردن سرم متوجه 

شدم که وایستاده بود و بهم خیره شده بود؛ ولی بهزاد و آتوسا جلوتر مشغول رفتن بودن.    ی رایانخیره 

 زنم!خدای من چه آبروریزی شد، امروز همش گند می 

وی سرم مرتبش کردم و بهد به سمت وسایل رفتم و برشون داشتم. با استرس  تند شالم رو تکوندم و ر

هاش رو جمع  لبم رو گزیدم و راه افتادم، وقتی نزدیکش رسیدم مکثی کردم و بهش نگاه کردم که لب 

 خندش رو بگیره. کرد جلویکرد و فکر کنم سعی می 

 یگه واینستادم تا باز مسخرم کنه! پوفی کشیدم و پشتم رو بهش کردم و تند به سمت ماشین رفتم و د

جلو نشستم و مشغول خوندن مطالبی که تایپ کرده بودم شدم تا اگه جایی رو اشتباه کردم ویرایش  

فرستادم تا  کردم و برای تموم اعضای شرکت می با رسیدن به شرکت باید به ایمیل تبدیل می  کنم؛ چون

 امروز باخبر بشن.  یهمه از مکالمه 

 رکت تموم متن رو ویرایش و حاضر کردم. تا رسیدن به ش

 با توقف ماشین زودتر از همه پیاده شدم و کنار آتوسا به سمت شرکت رفتیم. 

 : توی آسانسور بهزاد رو به رایان گفت

خوای برنامش رو  اندازی امسالمون باید طی یه مهمونی بزرگ با مدیران گفتگو کنیم، نمیقبل از راه -

 بریزی؟ 

 : نگاش به موبایلش بود گفت رایان در حالی که

 کنیم تا سایه از ترکیه برگرده؛ چون حضورش الزمه! چرا باید مهمونی بگیریم؛ اما صبر می  -
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با کنجکاوی به آتوسا که مشغول کارهای خودش بود و به بحث میون بهزاد و رایان توجهی نداشت نگاه  

یان داخل شرکت بشن و بعد از اون بازوی  ای مکث کردم تا بهزاد و راآسانسور لحظه  کردم. با وایستادن 

 آتوسا رو گرفتم. 

 آتوسا؟  -

 جانم؟  -

 سایه کیه؟  -

 آتوسا چشمکی بهم زد. 

 ی رایان! فرد سوم شرکت دیگه، معشوقه  -

ابروهام باال رفت و آتوسا با لبخند عمیقش ترکم کرد. پس اسمش سایه بود و رایان گفت که حضورش  

 الزمه! خب معلومه باالخره مشاور شرکته، باید باشه. مهمونی  برای برقراری 

 هام رو باال انداختم و به سمت اتاقم رفتم. شونه 

ی دخترهای شرکت به  بعد از ارسال ایمیل به تمامی اعضای شرکت، برای صرف ناهار به همراه بقیه 

 و مثل دیروز بعد از سفارشات گفتگوها شروع شد.  رستوران رفتیم 

 ی ساالد فصل مقابلش زد و با لذت توی دهنش گذاشت. آذر چنگالش رو تو 

 گرده.سایه جون هم که داره برمی  -

 کمی از دوغم رو خوردم. 

 بله توی آسانسور حرف مهمونی گرفتن و این چیزها بود.  -

 دنیا با تعجب نگام کرد. 

 ای؟ مهمونی؟ چه مهمونی  -

 آتوسا زودتر از من به حرف اومد. 
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 فتگو با شرکتی که قراره تولیدات امسال رو ازمون بخره. مهمونی برای آشنایی و گ  -

 چکاوک با خوشحالی خندید.

 عالیه، محشره!  -

 دنیا چشمکی زد. 

 گذره!حسابی بهمون خوش می  -

 : همه خوشحالیشون رو به مهسا گفتمبا تعجب به این 

 قدر خوشحالن که قراره مهمونی گرفته بشه؟چرا این  -

 مهسا دستم رو گرفت. 

هایی که رایان و بهزاد ترتیب میدن خیلی  وز تازه اومدی و از چیزی خبر نداری. این مهمونیتو هن -

 گذره، برای همینم هست که دخترها خوشحالن. فردن. کلی بهمون خوش می خیلی عالیه و منحصربه 

 ما هم باید بریم؟  -

 خب معلومه! تمام اعضای شرکت دعوتن و حضورشون الزمه.  -

 یام نمیشه؟ یعنی من بخوام ن -

 با تعجب بهم خیره شد. 

ها خیلی کم پیش میاد، شاید سالی یه بار و همه منتظرن روزش برسه،  جور مهمونیچرا نیای؟ این  -

 خوای بیای؟وقت تو نمی اون

 کار کنم. دونم باید چی آخه من که تا االن نبودم، ندیدم و نمی  -

مونه در ثانی تو دستیار شخصی  مهمونی بزرگ می کار خاصی الزم نیست بکنی! همه راحتن، مثل یه   -

و باید عادت کنی؛ چون همه جا به حضورت احتیاجه، پس سعی کن خیلی زود با   رایان خان هستی 

 جور مجالس خو بگیری!این
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دیگه حرفی نزدم و به ناچار مشغول خوردن ناهارم شدم؛ ولی تمام ذهنم درگیر این مهمونی بود و اصالً  

ول کنم که توی یه مهمونی به این بزرگی شرکت کنم؛ چون تا االن حتی به یه مهمونی  قب تونستمنمی

 کوچیکم نرفتم، وای به حال این مهمونی. 

بعد از صرف ناهار باز همه به سرکارشون برگشتن و منم چون زیاد کار نداشتم، مشغول نگاه کردن به  

 ها خیلی جالب و خوشگلی بودن.  شدم که تموم شده بودن و واقعاً طراحی  هاییپروژه

 ساعت که روی پنج عصر ضربه زد، تند لوازمم رو مرتب کردم و به سمت اتاق رایان رفتم. 

 عصرتون بخیر.  -

 نگاش رو آورد باال و بهم نگاه کرد. 

 مرسی.  -

 بااجازتون اگه کاری باهام ندارید دیگه میرم.  -

 نیست فقط... . نه کاری  -

 منتظر نگاش کردم. 

 بله؟  -

 صبر کن میگم راننده برسونتت.  -

 با تعجب نگاش کردم که از جا بلند شد و به سمتم اومد و توی یه قدمیم وایستاد. 

 پروایی! شاید همیشه با سکوت من مواجه نشی خانم لیانا مولوی! خیلی جسور، گستاخ و بی -

 ه دستش سمت چونم اومد. با استرس سرم رو به زیر انداختم ک

 هام زل زد. چشم  برای اولین بار بهم نزدیک شده بود. سرم رو بلند کرد و با همون اخم همیشگیش توی 

 خوای معذرت خواهی کنی؟ نمی  -
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 : کردم حرف بزنم زمزمه کردمدر حالی که به سختی سعی می 

 کردید. جوری رفتار می ادبی نکردم، شما نباید با من اون من بی  -

 ابروش رو باال داد.  تک

 کنم، نیازی به نظر تو هم ندارم.من هر جور دلم بخواد با هر کسی رفتار می  -

 تر رفتم. سرم رو عقب کشیدم و دستش پایین افتاد. به خودم جرئتی دادم و یک قدم عقب 

کنید همه بَردَتون هستن که هر جور دلتون  پس اگه من گستاخم شما هم خودخواهید که خیال می  -

 باهاشون رفتار کنید. روز خوش!   خواست

در اتاقش رو باز کردم و تند بیرون رفتم. خودم رو توی آسانسور انداختم و نفس حبس شدم رو به  

 فرستادم.  شدت بیرون 

تونی جلوی زبونت رو بگیری؟ این چه حرفی بود که زدی؟  وای لیانا کارت تمومه. آخه تو چرا نمی  -

 های خودت کندی لیانا! با دست  واقعاً گور خودت رو 

 پوفی کشیدم. 

 تونم جلوی زبونم رو بگیرم؟ خدایا چرا من نمی  -

 آسانسور وایستاد و به ناچار پیاده شدم و خواستم از شرکت بیرون برم که کسی صدام زد. 

 خانم مولوی؟!  -

 وایستادم و به دنبال صدا گشتم که مردی جلوم وایستاد. 

 باید برسونمتون. به دستور جناب رایان خان  -

اییه که گفته میگم برسونتت. بهش نگاه کردم و بعد از مکثی نسبتاً طوالنی  متوجه شدم همون راننده 

 : گفتم

 باشه بفرمایید.  -
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ای رنگی که کنار پارکینگ گذاشته بود، رفتیم و من با لذت سوارش  هردو به سمت ماشین بنزکوپه نقره 

 روی لبم نشست.  شدم و لبخند محوی

ی سکوت حاکم شده توی آپارتمان خوشگلمون شدم و با خودم گفتم حتماً خوابن؛  که شدم متوجه  داخل

بدون سر و صدا خودم رو به اتاقم رسوندم و بعد از تعویض لباس به آشپزخونه رفتم و قهوه   برای همین 

تش و  کردم، بدون خوندن دستورات نوشته شده روی پاکراحتی درست می  درست کردم. حاال دیگه به 

تونستم به  جوری می کردم و این هر روز صبح درست می   خیلی خوب بود؛ چون باید برای رایان هم

 بهترین نحو انجامش بدم! 

کرد چی؟ باید  رایان؟ باز یاد مکالممون افتادم و عصبی شدم. روی صندلی نشستم. واقعاً اگه اخراجم می 

این   دونی محتاج . وای لیانا چرا وقتی میکردم و همه چیز ختم به خیر میشدخواهی می معذرت  ازش

 کاری این همه گستاخی؟! 

نگام به ساعت افتاد و تند قهوم رو تموم کردم و خودم رو مجدد به اتاق خواب رسوندم و مشغول حاضر  

 شدن شدم. 

تند پوشیدم و بعد از   جین آبی آسمونیم با پالتوی مشکی، کفش اسپرت و شال مشکیم رو انتخاب کردم.

مادربزرگ   مالیمی که روی صورتم انجام دادم از اتاق خارج شدم و یه برگه یادداشت برای  آرایش

توی البی   گذاشتم و بعد با برداشتن موبایل و کیف کوچیکم از آپارتمان خارج و وارد آسانسور شدم.

 : هام روچرخوندم که کسی از پشت سر صدام زدچشم

 گردی؟لیانا، دنبال من می  -

 ینا نگاه کردم؛ خوشگل بود خدایی! چرخیدم و به مب

 سالم دوست خوب من.  -

 خندید، جلو اومد و بغلم کرد. 
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کنم تو همونی هستی که خیلی وقته  بندم! لیانا حس می خوشحالم که دارم باهات پیمان دوستی می  -

و  ازش کمی فاصله گرفتم  دارخوبیه و میشه بهش اعتماد کرد.فهمه و راز که من رو می دنبالشم، کسی 

 لبخند زدم. 

 ها. کنی داری اغراق می  -

 راه افتادیم و مبینا دستم رو گرفت. 

چیزی جز حقیقت نیست؛ هر چند شاید زبون تندی داشته باشی؛ ولی ته چهرت معصومیت و مهربونی   -

 کنم. من حسش می پنهون شده و  

قط میگه من گستاخ و  که فکنه یا این جوری فکر می ناخودآگاه فکرم سمت رایان رفت، یعنی اونم این 

 زبون درازم؟ 

 بیا سوارشو.  -

 نگاهی به پژوپارس سفید مقابلم انداختم و سوتی کشیدم.

 ها. ایول دختر، چه ماشینی داری -

لبخند تلخی زد و سوار شد، منم برای سردی هوا تند خودم رو داخل ماشین انداختم. با روشن شدن  

 کرد. ماشین، گرمای بخاری ماشین وجودم رو گرم  

 کجا میری؟  -

 فرد. ی خوب و منحصربه یه کافه  -

 سری تکون دادم که نگام کرد. 

 از خودت بگو.  -

 نفس عمیقی کشیدم. 



 

 

 
125 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
من لیانا مولوی هستم و بیست و یک سالمه. یدونه خواهر دارم، پدر و مادرمم فوت شدن و با   -

 کنیم.مادربزرگم زندگی می 

 آه متأسفم عزیزم.  -

 نبودنشون عادت کردیم. دیگه به  -

 اسم خواهرت چیه؟  -

 لطیفه.  -

 چند سالشه؟  -

 چهارده سال.  -

 اوه، بینتون خیلی تفاوت سنی زیاده.  -

 اوهوم. شماها چی؟ چندتایید؟  -

منم و دوتا داداش! اولی ازدواج کرده؛ ولی دومی نه. مامانم خونه داره و پدرم استاد دانشگاه آمریکا و   -

جا، البته مامانم همیشه پیششه و گاهی میاد به ما  ما هم شاید مجبور بشیم بریم اون  تر مواقع نیست!بیش 

 زنه و باز میره! سر می 

 جوری که خیلی سخته نه؟ وای این  -

 اوهوم خیلی؛ ولی به قول تو عادت کردیم.  -

 مونی خونه؟ تو مواقعی که مامانت میره تنها می  -

 نه فراموش کردی داداشم هست؟  -

 ره آره راست میگی.اوه، آ -

 : ی دنج مقابل روم دادم و با حیرت زمزمه کردمماشین متوقف شد. نگام رو به کافه 
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 جا محشره دختر. این  -

 مبینا لبخند زد. 

 آره هنوز داخلش رو ندیدی. البته یه چیز دیگم هست که سوپرایزه و االن نمیگم.  -

 با کنجکاوی نگاش کردم که چشمک زد. 

 االن نمیشه، حاال پیاده شو. التماس نکن؛ چون  -

خندیدم و پیاده شدیم. کنار هم وارد کافه شدیم و من با تموم وجود عطر پراکنده توی فضای کافه رو  

استشمام کردم. بوی شیر، قهوه، کاکائو و هزار چیز دیگه توی هم آمیخته بود و فضا رو عطرآگین کرده  

 بود. 

تر افراد موجود توی کافه از دخترها و  فرما بود و بیشنسبتاً شلوغ بود؛ ولی سکوت خوبی حکم  

 مسلماً عاشق هم دیگه بودن.   پسرهایی تشکیل میشد که

 مبینا بازوم رو گرفت. 

 بیا!  -

 تر و دورتر از همه نشستیم. ی سالن رفتیم و توی قسمت تاریک دنبالش کشیده شدم که به گوشه 

 قدر نازه؟ی کیه که این جا واسه این  -

 همون سوپرایزه که گفتم.  -

 باکالفگی دستم رو توی موهام فرو کردم. 

 تا کی باید منتظر بمونم؟ -

 مبینا خندید. 

 یکم دیگه.  -
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گارسون به میزمون نزدیک شد و من به ناچار سکوت اختیار کردم. بعد از دادن سفارشات و رفتن  

 بزنم که صدایی از پشت سرم شنیده شد.   گارسون خواستم حرفی

 جا رو به قدوم مبارکشون منور کردن! ببین کی این جاست. مبینای من این اوه  -

شنیدم فرو رفت. از  مبینا با ذوق از جا بلند شد و درآ*غ*و*ش فرد ناشناسی که من فقط صداش رو می 

کمی تردید آروم چرخیدم و با دیدن پسر جوون و خوشگلی که میون بازوهای مبینا    جا بلند شدم و با

 : د با تعجب به خودم گفتمفرو رفته بو

 قدر با مبینا صمیمیه؟! یعنی این کیه که این  -

 مبینا ازش جدا شد و با محبت گونش رو ب*و*سید. 

 خیلی دلتنگت شده بودم.  -

 خنده!ناز می  قدرچه پسره خندید. خدای من 

 طور خانم خوشگله. منم همین  -

 مبینا یه دفعه به سمت من برگشت. 

 ها. دوتا رو بهم معرفی کنم  ببین فراموشم شد شما -

 هاش خاکستریه، یعنی این کیه؟ با این حرف مبینا، نگاهمون درهم تالقی کرد. خدای من چشم 

 جا لیانا! بیا این  -

 پسره اسمم رو زمزمه کرد و بعد باز نگام کرد. 

 تا حاال این اسم رو نشنیده بودم!  -

کنه اسم من از سیاره مریخ اومده که هیچ  می  وای خدا چرا همه این جمله رو میگن؟ هر کی ندونه خیال

 کس نشنیده! 

 لیانا اینم همون سوپرایزی که گفتم؛ ماهیار صاحب این کافه.  -
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 جلو رفتم و سعی کردم از بُهت بیرون بیام. 

 بختم. لیانا مولوی هستم، خوش  -

 هام بود. نگاش مستقیم به چشم 

 بختم. متشکرم پرنسس، منم خوش  -

 ها بود؟! کجام شبیه پرنسس پرنسس؟ من 

 ولی چه مودب و جنتلمن بود خدایی! 

 : سری تکون دادم و رو به مبینا گفتم

 عزیزم تبریک میگم، خوشبخت بشید!  -

مبینا با تعجب نگام کردم و بعد با پسره زیر خنده زدن که گنگ نگاشون کردم. حرف خنده داری زدم  

 االن؟!

 ی مصلحتی کرد. و ماهیار ساکت شد و سرفه  هام رو جمع کردمیکم که خندیدن منم لب 

 من داداش مبینا هستم پرنسس!  -

 طور ممکنه؟ ابروهام باال پرید، خدای من چه 

 من فکر کردم با هم نامزدید، آخه صمیمیتتون خیلی زیاده.  -

 مبینا با محبت بهم نگاه کرد.

سش دارم، اگه نداشتمش حتماً تا  دونم؛ ولی ماهیار واقعاً عشق منه، درسته داداشمه؛ ولی خیلی دو می  -

 بودم.   االن دق کرده

 شینید؟ نگو مبینا جون، خب چرا نمی : ماهیار

 : هر سه نشستیم سر میز که گارسون سفارشاتمون رو آورد و مبینا گفت
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 خوری ماهیار؟تو چیزی نمی -

 کردم. هاش رو درک نمیای نگام کرد و من واقعاً معنای این نگاه ماهیار لحظه 

 کار دارم باید برم، شما راحت باشید. نه  -

 از جاش بلند شد و نگام کرد.

 از آشناییتون خوشحال شدم پرنسس.  -

 بعد چشمکی زد و رفت. با تعجب به مبینا خیره شدم که خندید. 

 کنی، فکر کنم زمین نصف نیروی جاذبش رو به تو داده. ی خودت می دختر تو همه رو شیفته  -

 م رو با لذت مزه کردم. از حرفش خندیدم و شیرقهو

 خواستی با من حرف بزنی نه؟ خب بگذریم. تو می  -

 هاش رو پاک کرد. مبینا دستمالی برداشت و دور لب 

 آره، آره. ماهیار اومد از موضوع اصلیمون جدا شدیم. -

 خب؟  -

 هام زل زد و دستم رو توی دستش گرفت. مبینا توی چشم 

 خوای با من دوست بشی و رابطمون صمیمی بشه یا نه؟ ته دلت می خواد بدونم واقعاً از اول دلم می  -

درد داشته باشم و مبینا هم در  تونم برای خودم یه هم کمی مکث کردم؛ ولی واقعاً حس کردم که می 

 اومد؛ برای همینم لبخند گرمی بهش زدم.  نظرم قابل اعتماد 

 آره چرا که نه؟  -

 ب*و*سید. حالی پشت دستم رو با خوش 

 ممنونم لیانا، تو خیلی خوبی.  -
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 کنم. خواهش می  -

 خب شروع کنم؟  -

 حتماً.  -

ی خندون چیزی نمونده بود و حاال غمی عمیق  چهرش توی کسری از ثانیه تغییر رویه داد و از اون چهره

 پوشونده بود.  روش رو 

 زیر و رو کرد. توی سن هجده سالگی توی اوج جوونی اشتباه بزرگی کردم که زندگیم رو  -

 هام رو روی میز توی هم گره کردم. سکوت کرد و من باکنجکاوی خم شدم سمتش و دست 

تر میشه، بعدم  شیم ونیازهامون هم بیش دونی که ما دخترها توی سنین هجده سال به بعد بالغ می می  -

مون رو بخوریم.  گاهی باعث میشه با عقل نتونیم تصمیم بگیریم و گول احساسات هایی داریم کهشیطنت 

 عقلم رو پس زدم و با احساساتم پیش رفتم.  منم همین بال سرم اومد و متأسفانه 

 کمی از شیرکاکائوش رو خورد. 

ها و توجهات پسری شدم که هر روز  ی نگاه توی اون زمان دبیرستانی بودیم و سال آخر بود که متوجه  -

خیابون وایمیستاد و بهم زل میزد. اوایل واسم  اومد و توی ماشینش کنار تعطیلی مدرسمون می  ظهر موقع

ای بین دخترهای همکالسیم افتاد که همه در مورد اون پسرحرف  یکمی که گذشت، ولوله   مهم نبود؛ ولی

 خوشگله  قدرچه زدن که می 

خواست باهاش طرح دوستی بریزن و  که همشون دلشون می و به هیچ کس اهمیت نمیده و خالصه این 

کردم و کاری به کار پسرها نداشتم؛ ولی یه  هاشون رو گوش می لی من فقط این حرف شدن؛ وموفق نمی

کردمش؛  چون راه میون خونمون تا دبیرستان کم بود پیاده طی می  خواستم برگردم خونه، روز که می 

  معمولی زد و ازم خواست یه قرار با هم بذاریم تا  های اومد با ماشینش وایستاد و پیاده شد. یکمی حرف 

دونم چی باعث شد این قرار رو قبول کنم؛ شاید هیجانات ناشی از بلوغ و  تر با هم آشنا بشیم. نمیبیش 

ی نیازهای محبت و این چیزها بود که باعث شد قبول کنم و قرار شد شب بیام سر خیابون و اون  بقیه 

سالش بود و هنوز بچه بود    هامون رو بزنیم. اون نوزدهبیاد دنبالم تا بریم یه رستوران برای شام و حرف 
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دونی که پدرم ها من دعوتش رو قبول کردم و بعدش رفت. می و پخته و مرد نشده بود؛ ولی با تموم این 

جاست؛ اون زمانم مامانمم نبود و رفته بود پیشش،  تر مواقع اون آمریکاست و بیش  استاد دانشگاه 

مسلماً کسی حواسش به رفت و آمد من   داداشامم که هر کدوم دنبال کار و زندگی خودشون بودن و 

کرد که زندگیم رو از این تکرار دربیارم و کمی تنوع  کرد و ترغیبم می نبود و این کارم رو راحت می

 زدم!ایجاد کنم؛ ولی ای کاش هرگز این تکرار رو بهم نمی 

لبخند  با افسوس آهی کشید و من دستش رو توی دستم گرفتم و ناراحت نگاش کردم که به ناچار 

 : ادامه داد محوی زد و باز 

شب که شد دو ساعت زودتر از ساعت قرارمون مشغول حاضر شدن شدم؛ چون خیلی هیجان داشتم و    -

که با پسری قرار دارم که تموم دخترهای کالس آرزوی هم صحبتی باهاش رو دارن و    خوشحال بودم

 ای بذارم که تهش تباهیه! ی رابطه که زندگیم رو نابود کنم و پا تو شاید همین حس غرور باعث شد

سر ساعتی که قرارمون بود رفتم سر خیابون، با ده دقیقه تأخیر رسید و من تند سوار شدم تا مبادا یکی  

گفتم. توی  کردم و می طوری باید دلیل پیدا می دونستم واقعاً چه از راه برسن و باز نمی  ببینتم یا داداشام

های خاص زد و دل من رو نرم کرد. نزدیکم  راحتی گول میزد حرف  به  راه با زبونی که هر دختری رو

کردم. خب دخترها همیشه محتاج محبت و توجه  کرد و منم اعتراضی نمی بود و مهربون برخورد می 

اعتراضم نداره! منم دختر بودم، اونم توی سن هجده سالگی که اوج   بودن و این امر بدیهیه و جای

 خواستن و نیازه! 

تر شنونده بود؛ ولی  رسیدن به رستوران با هم نشستیم و اون شب کلی از خودش حرف زد و منم بیشبا 

های  ای به زبونم اومد تا بگم نه؛ اما با یادآوری حرف پیشنهاد دوستی داد لحظه  آخرش وقتی

مون  بود، ناخودآگاه قبول کردم و از اون شب رفت و آمدها روم نشسته هام و پسری که روبه همکالسی 

رفت و آمدهام راحت بودم و کسی توی کارم دخالت   تر و بیش تر شد و منم چون واقعاً توی بیش 

نمیشد. توی این رفت و آمدها کم کم   اومدم و شک هیچ کی هم برانگیختهرفتم و می کرد، می نمی

 فرو میرم! فهمیدم دارم توی چه چاهی تر شد و من توی اوج جوونی بودم و هنوز نمی هامون بیش نزدیکی 

 : هاش گرفت و من بامالیمت گفتممبینا سرش رو بین دست 
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 کنه ادامه نده مبینا جان! اگه اذیتت می  -

 هاش از شدت خشم و عصبانیت قرمز شده بودن. سرش رو بلند کرد؛ چشم 

 نه، نه ادامه میدم باید سبک بشم لیانا.  -

 بشی. باشه پس بذار بگم برات آب بیارن تو هم یکمی آروم  -

اعتراضی نکرد. زود گارسون رو صدا کردم و درخواست آب معدنی کردم که گفت زود میاره و دقایقی  

دستم بود. کمی توی لیوان ریختم و سمتش گرفتم که الجرعه سر کشید و نفسش رو   بعد بطری توی

 محکم بیرون فوت کرد. 

 کمی بهتر شدم، مرسی.  -

 دادم و بهش خیره شدم.  لبخند گرمی زدم و بطری رو کنار میز قرار

 حاال ادامه بده.  -

 سرش رو آروم تکون داد. 

کرد؛ ولی هیچ موقع سعی نکرد  ماهیار چند باری بهم مشکوک شده بود و گاهی هم ازم پرس و جو می  -

هاشم و اگه اون نبود واقعاً معلوم  ها و مهربونی منگنه بذارتم و من همیشه و همیشه مدیون خوبی   که الی

اومد  شدم ماهیار هم داشت می اومد. یه روز وقتی داشتم از ماشین سعید پیاده می ه سرم می نبود چی ب 

سمت خونه و متأسفانه من رو دید که دارم از توی یه ماشین که رانندش پسر جوونیه پیاده میشم؛ ولی  

ابطه رو  ذاشت که این رهیچی نگفت و اصالً هم به روم نیاورد که ای کاش زده بود توی صورتم و نمی 

تونم تصمیمات درست  می   کرد مندادم؛ ولی داداشم من رو قابل اعتماد دیده بود و فکر می ادامه می 

همینم چیزی بهم    بگیرم و در کل حاال دیگه به سنی رسیدم که بتونم برای خودم تصمیم بگیرم و برای

ببینیم.   ون و با هم فیلمنگفته بود؛ ولی فردای اون شب که سعید اومد دنبالم، ازم خواست بریم خونش 

هامون توی رستوران، کافه، سینما، پارک و اطراف  من تا اون موقع به خونشون نرفته بودم و تموم مالقات 

هایی توی سرش داشت و متأسفانه من نفهمیدم و قبول  خالصه میشد؛ اما اون شب انگار سعید نقشه  شهر

هستن یا الاقل خواهر و برادرش... وقتی رسیدیم   کردم حتماً مامان و باباش خونه می  کردم؛ چون خیال 
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ی همسایشون رفته و االن  از سعید پرسیدم، گفت مامانش خونه  خونشون، هیچ کس نبود و وقتی هم

خیالم راحت شد که مامانش االن میاد؛ اما زهی   گرده و پدرش هم سرکاره و آخر شب میاد. کمیبرمی 

خواهر داشت که اونم ازدواج کرده بود   نداشت و تنها یه دونه خیال باطل، چون اصالً سعید پدر و مادری

که هر کاری دلش   کرد و برای همینم سعید آزادانه به خودش اجازه میدادو توی آمریکا زندگی می 

 خواد بکنه! می 

ریخت و من دلم واقعاً براش  خورد و می های مبینا سر می قطرات اشک یکی بعد از اون یکی از چشم 

 همه ضعیف بودیم؟! مثل مبینا بارونی شد و واقعاً چرا گاهی این  هام سوخت. چشم 

 کمی آب خورد و باز شروع کرد.  

تر  دیگه دراز بکشیم و بعد نزدیک یکمی با هم فیلم دیدیم؛ ولی بعدش سعید ازم خواست که کنار هم  -

این بود که به   ی این مدت دوستیمونخواست من رو بازیچه کنه و تموم نقشه هاش شروع شد. می شدن 

 شرمانش برسه! هدف بی 

  ها لحظاتی سمت ما برگشت. از جا بلند شدم و صندلیمهای مبینا توی کافه پیچید و نگاه صدای هق هق 

رو به صندلیش چسبوندم و سرش رو توی آ*غ*و*شم گرفتم و گذاشتم تا کمی خودش رو سبک کنه و  

ها رو  لرزوند؛ وای به حال مبینا که تموم این رو می که اون لحظات رو تجربه کنم هم تنم فکر این  حتی

 دیده و تجربه کرده بود!  های خودشهم با چشم 

 شدم. تونستم جلوش رو بگیرم و حریفش نمینمی  -

هاش رو پاک کرد و با بغض  ی دستمال کاغذی رو برداشتم و سمتش گرفتم که برداشت و چشم جعبه 

 نگام کرد. 

وقتی که دیروزش ماهیار دیده بود که از ماشین این پسره پیاده میشم،  ماهیار رسید و نجاتم داد.  -

ذارم و برای همینم تعقیبمون کرده بود و من چه  فهمیده بود که دارم با تلفن قرار می انگاری شبش هم

کردم که داداشم رسیده بود؛ هر چند که توی اون لحظه مرگ بهتر از نجات پیدا کردن   قدر خداروشکر

آبرو و ذلیل شدم. شاید نتونست خیلی فراتر بره؛ اما از دست این پست  لوی داداشم بی بود، چون ج
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خواست بمیرم. ماهیار با سعید درگیر شده بود و با تموم وجودش کتکش میزد و  فطرت واقعاً دلم می 

که ماهیار خوب  تونست زیاد مقاومت کنه. بعد از اینسعید چون هیکلی نداش در مقابل ماهیار نمی 

تکش زد، به پلیس زنگ زد و آدرس خونش رو داد و بعد به سمت من اومد و پتو دورم پیچوند؛ من رو  ک

ی اومدن  برد توی ماشینش و درها رو قفل کرد و خودش داخل خونه شد. چند دقیقه بعد متوجه 

پلیس شدم؛ یکیشون که مشخص بود رئیسشونه مشغول صحبت با ماهیار بود و بقیشون   های ماشین 

حال سعید رو کشون کشون داخل ماشین بردن و بعد از اون ماهیار برگشت  داخل و جسم بی  رفتن

برگشتیم. اون شب ماهیار ازم مواظبت کرد و من با    ها هم رفتن و ما هم به خونهداخل ماشین و پلیس 

لی ماهیار  تونستم از این شوک بیرون بیام؛ واین بحران روحی که واقعاً داغونم کرده بود تا یک ماه نمی

دونست  هرگز دعوام نکرد؛ چون می  هیچ چیزی رو به روم نمیاورد و من واقعاً تا آخر عمر شرمندشم که 

هیچ کدوم از اعضای   هاش رو ندارم. به تونم و طاقت سرزنشخودم االن توی چه وضعیتی هستم و نمی

رو کنار بذارم؛ ولی   بحرانخونوادم حرفی نزد و بین خودمون موند و بعدم بهم کمک کرد که بتونم این  

تونم با هیچ پسری ارتباط برقرار کنم و  کالً  حاال دیگه هیچ موقع به هیچ پسری اعتماد ندارم و اصالً نمی

 ازشون متنفر شدم! 

 و بدی داشتی!   اوه واقعاً زندگی پیچیده -

 هاش رو کامالً از صورتش پاک کرد و لبخند تلخی زد. مبینا اشک 

 وشکر که تموم شد و منم تونستم گذشته رو تقریباً کنار بذارم و االن خیلی بهترم. اوهوم؛ ولی خدار -

 : نگاهی به اطرافش انداخت و باز ادامه داد

 شدم. البته اگه ماهیار نبود نابود می  -

 فهمم! خوبه که همچین فرد مفیدی توی زندگیت داری. می  -

 واقعاً آره.  -

 هام رو توی هم گره کردم. دست 
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ز زیادی برای تعریف ندارم. زندگی منم بعد از مردن مادرم زیر و رو شد و خودم مجبور شدم  من چی  -

مسئولیت مادربزرگ و لطیفه رو به عهده بگیرم و برای همونم رفتم سر کار و چندین سال توی یه  

  رستوران گارسونی کردم. واقعاً سخت بود؛ ولی چون بهش احتیاج داشتم مجبوراً سکوت کردم و کنار 

جام. تا قبل از این تحول واقعاً به  اومدم؛ ولی چند وقت پیش زندگیم دچار یه تحول عظیم شد و االن این 

 تونه توی یه لحظه تغییر کنه! فهمم که همه چیز میمعجزه ایمان نداشتم؛ اما االن... می 

 مبینا با دقت گوش داد و دستم رو گرفت. 

ی، خیلی خوشحالم که حاال عالوه بر ماهیار تو رو هم توی  فهممت! ممنونم که دوستیم رو قبول کرد می  -

 دارم. زندگیم

 طور. منم همین  -

 نگاهی به ساعتم انداختم. 

 دیگه بریم مبینا، مادربزرگم منتظرمه.  -

 از جا بلند شدیم. 

 باشه عزیزم.  -

مشغول  به سمت خروجی رفتیم و مبینا به سمت پسری رفت که جای ماهیار پشت میز نشسته بود و  

 و کمی بعد برگشت.   صحبت شد

 خب بریم!  -

 با هم از کافه بیرون اومدیم و من پالتوم رو به خودم فشردم. 

 ها. وای خیلی سرد شده -

 ها که باز شد، من خودم رو توی ماشین انداختم.مبینا تند ریموت رو فشرد و قفل 
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بودیم. پیاده شدم و رو به مبینا که مشغول  ور تا رسیدن به مجتمع هر کدوم توی افکار خودمون غوطه

 قفل کردن در 

 : ماشینش بود گفتم

 کنی؟ ها فکر می داری به اون زمان  -

 نه، نه؛ اما یه کوچولو یادش افتادم، چون برای تو تعریف کردم.  -

 کنار هم وارد آسانسور شدیم.  

 ست. خوره، مهم االن و آینده زیاد بهش فکر نکن! گذشته به درد نمی -

 ها رو بهم میگه. آره حق با توئه، ماهیارم همیشه همین  -

 خب عزیزم من برم، کاری نداری؟  -

 بغلم کرد. 

 بینمت، تا بعد.نه ممنونم می  -

 بینمت، شب خوش. می  -

 آسانسور که رفت، خودم رو به سمت آپارتمان کشوندم و با کلید در رو باز کردم. 

 سالم، من اومدم!  -

 اتاقش خارج شد.  لطیفه باشنیدن صدام از 

 سالم آبجی خیلی دلتنگت شدم، معلوم هست کجایی تو؟  -

 لبخند زدم و بغلش کردم. 

 سالم خانم خوشگله! من موقعی که از سر کار برگشتم تو خواب بودی برای همین من رو ندیدی.  -

 های راحتیم شدم. با هم وارد اتاقم شدیم و مشغول پوشیدن لباس 
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 طور پیش میره؟ هات چه درس خب چه خبر؟  -

 بینم آبجی. کنم نتیجش رو هم می عالی! تالش می  -

 تو همیشه موفق بودی و هستی.  -

 تر مواقع با کمک تو. البته بیش  -

 : لبخند عمیقی بهش زدم که گفت 

 لیانا!  -

 جانم؟  -

تو مجبور   خواد زودتر بزرگ بشم؛ درس خوندن رو ول کنم و برم سر کار تاخیلی ناراحتم، دلم می  -

 ما رو به عهده بگیری.  نباشی تنهایی مسئولیت

 اخم کردم. 

 دونم که همیشه آرزوت بوده. نخیر، تو باید درس بخونی و دکتر بشی؛ می  -

 لطیفه آهی کشید. 

بینم خودخواه باشم. باید کمکت کنم تا هردو بتونیم همه  تونم وقتی وضعیتمون رو می آره؛ ولی نمی -

 کنیم و هیچ موقع محتاج نباشیم. چیز رو درست 

 تونم مخارجمون رو تأمین کنم، تو نگران نباش و فقط خوب درس بخون تا به من خودم به تنهایی می  -

 ی من کافیه. واسه  آرزوی همیشگیت برسی! همین 

 هاش که پر از اشک شد، دلم سوخت و بغلش کردم. لطیفه جلوم وایستاد. چشم 

بینی که زندگیمون از این رو به  کنه. مگه االن نمیدابزرگه؛ کمکمون می ی من! خنگران نباش لطیفه  -

شده؟ قدرت خدا رو که دیدی. یه دفعه چیترا خانم پیدا شد و زندگیمون رو عوض کرد، پس   اون رو
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تونم تو رو ناراحت ببینم عزیزم،  بهمون توی مخارج کمک کنه! من نمی  تونهمطمئن باش خودشم می 

 ناراحت نباش. 

 فه گونم رو ب*و*سید. لطی

 اومد.دونم چی به سرمون می خوشحالم که خواهرمی لیانا، واقعاً اگه تو رو نداشتیم نمی -

 هام قاب گرفتم. صورتش رو بین دست 

 تونم حس کنم یه همدرد دارم.منم خوشحالم که تو هستی و می  -

 قول میدم همیشه محرم رازت باشم و تنهات نذارم.  -

 عزیز دلمی.  -

 ی بهش زدم. چشمک

 حاال تا مادربزرگ هردومون رو از خونه ننداخته بیرون، بیا بریم پیشش.  -

 بلند خندید و منم با خوشحالی بازوش رو گرفتم تا پیش مادربزرگ بریم. 

 *** 

دونستم چه جوری  جلوی آینه وایستادم. حاال دیگه کامالً به وضع شرکت عادت کرده بودم و دیگه می

 که چی تنم کنم که مناسب باشه! موهام رو چه حالتی بدم، یا این و  آرایشی بکنم

تر توی چشم  هام بیش آرایش محوی کردم و اطراف چشمم رو تیره کردم تا روشن بودن رنگ چشم 

هاش این  های آبی روشن رایان و آخرم نفهمیدم چرا چشم رفت سمت چشم  بیاد و ناخودآگاه فکرم

 رنگیه! 

روی کمدم وایستادم. مانتوی بلند تا پایین زانو رو انتخاب کردم که  اختم و روبه خیال شونم رو باال اندبی 

رنگ مشکی و سبز بود؛ جین مشکی، شال و کفش هم برداشتم. تقریباً تیپم مشکی بود؛ ولی   مخلوطی از 

 به کار رفته بود؛ در کل برای امروز خوب بود!  توی مانتوم رنگ سبزم 
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تر  شالم رو روی سرم مرتب کردم و ادکلن همیشگیم رو که از بقیه بیش موهام رو با اتومو حالت دادم،  

های ساعت دستپاچه  و دوسش داشتم رو برداشتم و به تمام نقاط بدنم زدم. با صدای عقربه  خوشبو بود

 ترک کردم.  شدم و تند تند لوازمم رو جمع کردم و با خوردن لیوان شیرکاکائویی آپارتمان رو

ور به  کاش چیترا خانم یه ماشینم بهم میداد تا مجبور نباشم مدام با تاکسی از این  با خودم فکر کردم ای 

ی دیروزمون  . با رسیدن به ویال یاد مکالمه "واقعاً پررویی لیانا"بعدش به خودم گفتم  ور برم؛ ولیاون

 هام سکوت کرده بود؟ افتادم و به خودم لرزیدم. چرا مقابل توهین 

آشپزخونه شدم و طبق معمول صبحونش رو حاضر کردم و چون دل ضعفه گرفته بودم  آروم وارد  

بوی   هاش باعث شد تند سینی رو بردارم و روی میز بذارم.ناخنک زدم که صدای قدم  خودمم کمی 

 : عطرش زودتر از خودش بهم رسید. آروم سرم رو بلند کردم و گفتم

 سالم، صبح بخیر!  -

کرده بود، حق داشت؛ اما خب منم آدمم، درسته کارمندشم؛ ولی توی   جوابم رو نداد. به شدت اخم

دیگه از لحاظ معنوی نیستیم؛ چون فقط  بدونیم که هممون انسانیم  باالتر از هم   ی اول باید این رووهله 

 اگه رایان پولدار بود دلیل نمیشد انسانیتش رو از یاد ببره!  خدا تکه و پر قدرته! حاال 

خورد. بعد از اتمام غذاش از جا بلند شد و به سمت  بودم و اون صبحونش رو می   توی سکوت وایستاده

 ی دوم رفت. طبقه 

آهی کشیدم و میز رو جمع کردم که اومد و با هم از ویال خارج شدیم. راننده منتظرمون بود و من مثل  

یژ رفتار کردن  سخت بود با پرست  قدرچه تا اون اول سوار بشه و بعدش جلو نشستم و  همیشه وایستادم 

 رفتارتن!  تو جمعی که همش مواظب 

که تونسته بودم  ها رو به درخواست خودش، واسش مرور کردم و از اینتا رسیدن به شرکت برنامه 

ی بارونی رو پوست  بشم و کارها رو بگیرم به خودم افتخار کردم. وقتی از ماشین پیاده شدم قطره  دقیق

 : رو به آسمون و ابرهای تیره دوختم و زمزمه کردم لبخند عمیقی نگام دستم افتاد که با

 زند بر بام خانه! باز باران، با ترانه، می  -
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به یاد دوران تحصیلیم افتادم. اون موقع یه دنیا خوشی بود و غم نامفهوم. الحق که هر چی سن باالتر  

های سخت  ان ها هم بزرگ و طاقت فرساتر میشن. اون زمان تنها دغدغم امتحو سختی   هامیره غم 

ها چیزی نبود و من  کنم که اصالً اون امتحان در مقابل این مشکالت جدید حس می  ها بود؛ اما االنمعلم 

 ازشون غول ساخته بودم! 

 خواید برید داخل شرکت؟ لیانا خانم نمی  -

ایان  کرد انداختم و اطرافم رو نگاه کردم؛ ولی خبری از ربا تعجب نگاهی به راننده که متعجب نگام می 

 خبری و هپروت رفتم، لبخند مهربونی زد.متوجه شده بود توی عالم بی   نبود. راننده که

ست به آسمون زل زدید و رایان خان هم رفته داخل  گمونم غرق افکارتون شدید، چون دقیق ده دقیقه  -

 شرکت! 

 : با خجالت تشکر کردم و خودم رو تند داخل شرکت انداختم و غریدم

 جوری ضایع نشم؟! مردی حاال صدام بزنی و من رو متوجه اطرافم کنی تا این می  ی خودخواهپسره  -

کالفه کلید آسانسور رو فشردم که بوی عطر زنونه و تندی مشامم رو نوازش داد و بینیم چین خورد؛  

 تنده!  قدرچه وای 

روم وایستاد  با کنجکاوی سرم رو برگردوندم تا صاحب این عطر رو ببینم که با دیدن دختری که روبه 

های مشکیش بیش از اندازه مشکی بود، انگار واقعاً سیاهی مطلق بود و  موندم. چشم چند لحظه مبهوت

ای تیره شده بود و صورتش آرایش نسبتاً غلیظی داشت. شلوارش  ابروهاش به رنگ موهاش و قهوه 

دارش از زیبایی و های اسپرت مارک طوری که پایین پاهاش به خوبی مشخص بود و کفش کوتاه بود به 

خالی نبودن عریضه یه شال مشکی روی   تمیزی برق میزد و موهاش اطراف شونش رها بودن؛ برای

 تر بود! کرد خیلی سنگین سرش انداخته بود که واهلل استفاده نمی 

هاش به شدت بیرون میزد و ابروهای  نقص بود؛ اما خودخواهی و غرور از چشم صورتش و هیکلش بی 

 توی هم بودن. فرمش خوش 
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توجه به منی که زیر چشمی مشغول آنالیزش بودم، وارد  جا کرد و بی کیفش رو کمی توی دستش جابه 

خواستم کلیدی رو بزنم که متوجه   آسانسور شد و کلیدی رو فشرد، منم به خودم اومدم و وارد شدم.

کرد؛ ولی کی بود  ار می ای که من میخوام برم رو از قبل زده! پس توی شرکت رایان کشدم همون طبقه 

 که توی این چند روز من ندیده بودمش؟ 

با وایستادن آسانسور نفس عمیقی کشیدم   تر بود.تر و موهاش کوتاه هیکلش نسبت به من کمی درشت 

من همه از دم، کوه   ی آرومی بهم زد و زودتر وارد شرکت شد. خدایو اومدم بیرون که اونم تنه 

 غرورن! 

ی بین دخترها شدم و با تعجب نگاشون کردم که چکاوک با  دم که متوجه همهمه خیال وارد شرکت شبی 

 به سمتم اومد.   دیدنم تند

 وای دختر تو هم دیدیش؟ -

 هام رو آروم با زبونم خیس کردم تا رژ لبم پاک نشه. لب

 کی رو عزیزم؟!  -

 سایه رو! همین پیش از اومدن تو وارد شرکت شد، حتماً تو هم دیدیش!  -

 هام بی درنگ از حدقه بیرون زد. یعنی اون دختری که عطر تند زده بود سایه بود؟ چشم

 دیدمش؛ ولی چون نشناختمش حرفی بینمون زده نشد! -

 چکاوک خندید. 

شناختی جز سالم چیزی قرار نبود بینتون رد و بدل بشه؛ چون سایه فقط با سه نفر توی  اگرم می  -

 یان، دومیش بهزاد و آخریشم منشیش، آذره! زنه؛ اولیش راشرکت زیاد حرف می 

 تفاوت لبخند زدم. بی 

 موفق باشه. خب من برم سر کارم عزیزم.  -
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 بینمت. باشه برو موقع ناهار می  -

 فدات.  -

ی ما بین اتاق من و رایان که روز اول از بودنش متعجب  به سمت اتاقم رفتم و با ورودم متوجه شدم پرده 

با دیدن سایه و رایان که روی   شده و حاال کامالً اتاق رایان زیر نظر بود.بودمش، باز    بودم و کشیده

 : و زمزمه کردم صندلی مشغول حرف زدن بودن خندیدم

فهمم کی این پرده رو  های این دو نفر باشم؛ ولی واقعاً نمی از امروز باید مدام شاهد الو ترکوندن  -

 کشیده کنار؟! 

ای ی همین ترجیح دادم فعالً به کارهام برسم؛ اما لحظه ه هر چی فکر کردم آخرش نفهمیدم و واس 

تر بود  امروز کارها سبک  تونستم تمرکز کنم.رفت و واقعاً نمیهام کنار نمیچشم ی سایه از جلویقیافه 

بعد از خوردن ناهار، وقتی همه   تر وقتم رو توی اتاقم گذروندم.و زیاد با رایان در تماس نبودم و بیشت 

شرکت جمع بشیم و   های رسمیگشتیم بهزاد ازمون خواست که توی اتاق مخصوص جلسه به شرکت بر

خواد در مورد موضوعاتی باهامون صحبت کنه و منم چون زیاد وارد نبودم ترجیح دادم با  گفت که می 

 دخترها همراه بشم تا سوتی ندم و خودم رو بی ابرو نکنم! 

ها در ابعاد مختلف و بزرگ بود. میزش وسط اتاق  اتاق، ست قرمز و سفید داشت و پر از میز و صندلی 

جا  دار بود که وقتی از مهرسا پرسیدم گفت که اون های چرخقرار داشت و دورتادورش پر از صندلی

یان یا بهزاد  جاست؛ هر موقع راهمه صندلی این تموم جلسات شرکت برگزار میشه و برای همینه که این

ها قرار گرفتیم،  جمع بشیم. وقتی روی صندلی جا و همه باهامون کار دستِ جمعی دارن باید بیایم این 

نشستم. لیوان آبی ریختم و   رایان یه سر میز و بهزاد هم یه سر میز نشست و منم بین مهرسا و آزیتا

 رو بسته بود!  وره و راه نفسمآکردم فضای اتاق کمی گرفته و خفقان الجرعه سرکشیدم؛ چون حس می 

صندلی کنار رایان که خالی مونده بود رو سایه پر کرد و به رایان لبخند گرمی زد که مهرسا کنار گوشم  

 : گفت

 ها که هنوز چیزی نیست. کنی، دختر این چیه خیلی تعجب کردی! کم کم عادت می  -



 

 

 
143 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 گرفتم.  بعد ازم فاصله گرفت و ریز خندید که منم خندیدم و ازشون نگاه

 ی اعضا رو به خودش جلب کرد. ی همه صدای بهزاد توجه 

اندازی، های ساالنمون توی راهه و برای راهاندازی لباس دونید که راهخب دوستان عزیز خودتون می  -

 ها و اعضا به یه مهمونی مجلل نیازه.همیشه برای آشنایی هردو طرف قرارداد با هم و آشنایی رئیس 

 :هاش رو تایید کردن و باز بهزاد ادامه دادتکون دادن سر حرف همه توی سکوت با 

مهمونی امسال قراره توی لواسون و ویالی سایه جون برگزار بشه و این درخواست سایه بوده، ما هم   -

خوام که از االن خودتون رو برای روز جمعه حاضر کنید و مثل  پذیرفتیم و ازتون می  چون منطقی بود

 ها رو به نمایش بذاریم.یگه بهترین دهمیشه با کمک هم 

هام رو بهم کوبیدم. دخترها واقعاً از خوشحالی  همه تشویق کردن و منم گنگ به تبعیت از بقیه دست 

کردم؛ چون اگه به من بود  همه شادیشون رو درک نمی گنجیدن و من دلیل این نمی  توی پوست خودشون

ر مادربزرگ، لطیفه و مبینا بگذرونم؛ ولی خب حیف که  جای این مهمونی، کنا  دادم وقتم رو به ترجیح می 

 کردم! راهی نداشت و باید شرکت می 

 بار به سمت خودش برگردوند. ها رو این ی رایان نگاهها که ساکت شدن صدای بم و مردونه بچه 

ثل بمب  اندازی امسال باید م ما زیاد وقت نداریم و هر چه زودتر باید قرارداد رو ببندیم؛ چون این راه  -

ی سال بعدمون رو تأمین کنیم تا خیالمون  کلکسیون سال بعد توی چشم باشیم و بودجه  صدا کنه تا برای 

خوام که همتون حواستون رو کامالً جمع کنید و نذارید  زیاد داره می  راحت باشه؛ چون شرکت رقیب 

ایه خانم حضور نداشتن؛  به تعویق انداختیم، چون س  آسیبی به پیشرفت شرکت برسه. تا االن مهمونی رو

 ولی االن دیگه مشکلی نداریم! 

 : همه مجدد تشویق کردن که سایه لبخند محوی زد و رو به همه گفت 

اندازی رو انتخاب کردم و به  کنم. من مکان راههاتون تشکر می منم از همگی برای حضور و کمک  -

گیری  تونیم پیشرفت چشم مطمئنم که می دیم و اندازی رو انجام میبه مسافرت میریم و راه   زودی همه

 شماها!  داشته باشیم؛ اما با کمک 
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 : از جا بلند شدن و منم وایستادم که بهزاد گفت 

 دیگه حرفی نمونده، ممنون که اومدید.  -

رفتم که صدای رایان باعث شد  همه با لبخند اتاق رو ترک کردن و منم داشتم دنبال دخترها بیرون می 

 توی جام وایستم. 

 خانم مولوی بیا اتاق من!  -

ی گفتم و زودتر از سایه، بهزاد و رایان از اتاق بیرون رفتم و خودم رو به اتاقم رسوندم و بعد از  "چشم"

ای به در زدم و  کاکائویی که توی کیفم گذاشته بودم، به سمت اتاق رایان رفتم و تقه   دونه خوردن یه 

 ایان تنها بود!انتظار داشتم با ورودم سایه رو ببینم؛ ولی ر

 جلو رفتم. 

 بله؟!  -

 نگاش رو باال آورد و سر تا پام رو از نظرش گذروند. 

اندازی بریم خارج از کشور؛ چون عضو جدیدی نیاز دونستم که از االن  چند مدت دیگه باید برای راه -

تونی بیای بهتره از  نمیها مشکل داری و جور مسافرت ای با این کنی که ذرهحس می  باخبرت کنم، اگه

جا رو ترک کنی؛ چون کسی که دستیار و عضوی از این شرکت میشه  االن استعفات رو بنویسی و این 

هاشم کنار بیاد؛ چون به درآمدش که هر ماه به حسابش  باید هر چی ازش خواستن انجام بده و با سختی 

 ارزه. خب تصمیمت چیه؟! واریز میشه، می 

 : داخته بودم بلند کردم و با اعتماد به نفس و خونسردی جواب دادمسرم رو که به زیر ان

 من تا االن به شما گفتم که با قوانین شرکت مشکلی دارم؟! -

 تک ابروش رو باال انداخت.

 نه!  -
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کنید که انگار من اومدم بهتون گفتم  که چیزی از من شنیده باشید جوری رفتار می پس چرا بدون این  -

 نمیام؟!  هامسافرت   به این

 : از روی صندلیش بلند شد و اومد جلوی میزش و روی میز نشست. با پوزخند نگام کرد و گفت 

جا زمین تا آسمون با ایران  کنم تا االن به مسافرت خارج از کشور رفته باشی! اون چون فکر نمی -

ندی و آبروی شرکت  جا رفتار غلطی انجام بفهمونم تا اگه بعد از این اومدی اون  متفاوته، خواستم بهت 

 رو نبری! 

 قدر با من لج شده بود؟! بزاق دهنم رو قورت دادم. چرا این 

من مشکلی ندارم، قبل از اومدن به این شرکت تمام قوانین رو مرور کردم و بااطمینان اومدم و دستیار   -

 نیازی نیست نگران چیزی باشید!  شدم، پس 

 ه گوشم رسید. هام رو جمع کردم و صداش ب بهم خیره شد که لب 

بسیار خب! من حرفم رو رک بهت زدم و تو هم قبول کردی، پس خودت رو هم برای مهمونی و هم   -

 افته، آماده کن! توی همین روزها اتفاق می  مسافرتی که 

 تونم برم؟ باشه، می  -

هاش  هام رو به چشم هاش رو توی جیب شلوارش فرو برد. ژستش ناخودآگاه چش وایستاد و دست 

ای که به در خورد نگاهم  دونم چند لحظه بهم خیره بودیم که با تقه آسمون. نمی   رد، آبی به رنگخیره ک 

 رو گرفتم. 

 بااجازتون!  -

در رو که باز کردم بهزاد و سایه پشت در بودن که لبخند محوی به بهزاد زدم و بعد از گفتن خسته  

هام گرفتم.  رها کردم و سرم رو بین دست خودم رو روی صندلیم  شدم و در رو بستم. نباشید، وارد اتاقم 

 کردم! تحمل نمی  همه تحقیر رواگه به این کار نیاز نداشتم یه لحظه هم این 
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ی بزرگ رو به  پوفی کشیدم و موبایلم رو درآوردم و آهنگی رو پلی کردم و صندلیم رو به سمت پنجره 

 : و با آهنگ زمزمه کردم شهر چرخوندم

 من ازت خاطره دارم، 

 جوری یادت بیارم! چه 

 ما روزای خوبی داشتیم، 

 همشون رو جا گذاشتیم. 

 چند روزی میشه که رفتی؛ 

 اما انگاری یک ساله 

 تونمتر از این نمی بیش 

 بی تو خوشبختی محاله 

 بی تو خوشبختی محاله 

 هامون کجاست اون خاطره 

 چی شد اون حال و هوامون 

 چقده دل نگرونم

 ی آرزوهامون، واسه 

 آرزوهامون ی واسه 

 هامون کجاست اون خاطره 

 چی شد اون حال و هوامون 

 چقده دل نگرونم
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 ی آرزوهامون واسه 

 ی آرزوهامون واسه 

 تو که بی نام و نشونی 

 کجا دنبالت بگردم 

 چرا من تنها بمونم 

 آخه من کاری نکردم 

 دیگه طاقتم تمومه 

 کاشکی حالمو بدونی 

 افتمدارم از نفس می 

 برسونی کاش خودت رو  

 هامون کجاست اون خاطره 

 چی شد اون حال و هوامون 

 چقده دل نگرونم

 ی آرزوهامون واسه 

 ی آرزوهامون واسه 

 هامون کجاست اون خاطره 

 چی شد اون حال و هوامون 

 چقده دل نگرونم

 ی آرزوهامون واسه 
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 ی آرزوهامون واسه 

 "آهنگ علی اصحابی چی شد"

 *** 

 ای گرفت. دلم یه دفعه آهنگ قشنگی بود، بعد از تموم شدنش 

نگام رو به ساعت موبایل دوختم، نیم ساعتی تا پایان ساعت کاری فرصت بود و من تموم کارهام رو  

ی پایین رفتم و پشت میزی  انجام داده بودم؛ واسه همین از اتاق خارج شدم و برای خوردن قهوه به طبقه 

سختی و   قدرچه ر آدمی توی زندگیش فکرم سمت مبینا کشیده شد. واقعاً ه نشستم و سفارش دادم!

کشیم؛ چون من معتقد  فقط خودمونیم که داریم عذاب می  کنیممشکل داره و این اشتباهه که فکر می 

کنه و کسی نیست که  بودم که هر کس توی این دنیا با یه سری مشکالت مختلف دست و پنجه نرم می

 برنخوردم و همیشه خوشبخت بودم!  هیچ گونه مشکلیبتونه با قاطعیت بگه من تا االن توی زندگیم به 

کنیم؛  تر از اون چیزیه که فکرش رو می آهی کشیدم. واقعاً گاهی اگه فکرش رو بکنی، زندگی مسخره 

کنی و بعدش میری، با این تفاوت که  مونه که میای روی صحنه اجرا می فیلم سینمایی می  مثل یه سکانس

گو باشی؛ اما  ارهایی که روی صحنه انجام دادی، مجازات بشی و جواب برای ک   بعد از رفتن مجبور نیستی

ی  اول جواب دادن و گاهی مجازات شدنه. الحق که فلسفه  توی زندگی نه! وقتی بازیت تموم شد، تازه

ی گرم که جلوم قرار گرفت، غرش  هاست! فنجون قهوه تر از وسعت افکار ما آدم زندگی خیلی پیچیده 

 کشوند.  رعد و برق، نگام رو به سمت آسمون ابریآسمونم بلند شد و 

با بغضی که ناخودآگاه توی گلوم افتاده بود فنجون رو به لبم نزدیک کردم و این چندمین فنجون بود  

یادمه توی ویالی چیترا خانم برای اولین بار وقتی طعم تلخ قهوه رو مزه کردم با   خوردم؟! که تلخ می 

 خورم؛ ولی االن به این مزه عادت کرده بودم!نمی خودم گفتم دیگه هیچ وقت تلخ

با برگشتنم به شرکت متوجه پایان ساعت کاری شدم و خودم رو به اتاقم رسوندم که نگام به سمت اتاق  

  رایان کشیده شد و با حیرت به سایه که خیلی نزدیک رایان نشسته بود نگاه کردم و دلم فرو ریخت.

 پروا بود؟! قدر بی چرا این 
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خی تا چه حد؟ چرا خودش رو خار و خفیف می کرد وقتی رایان مثل یه تیکه سنگ فقط بهش نگاه  گستا

های رایان باعث این کارها  یعنی واقعاً عاشق بود یا پول  ؟!دادالعملی نشون نمی عکس  کرد و هیچمی 

اه درصد  با ارزشه؟ اما از نظر من که پول ضامن خوشبختی نیست. شاید پنج قدرمیشد؟ یعنی پول این 

که با رفتارهای  کردم  در هر حال یه دختر باید سنگین رفتار کنه، نه این شایدم من اشتباه می  مهم باشه؛

 کنه! به موجودی تبدیل کنه که داره به زور خودش رو تحمیل می  زننده خودش رو توی باور یه پسر

دم تا موبایلم رو بردارم که  ای سرم رو باال آورنگام رو گرفتم و مشغول جمع کردن میزم شدم. لحظه 

های رایان گره خورد که روی مبل راحتی اتاقش نشسته بود و خبری از سایه نبود و  نگام توی چشم 

با دیدن نگام روش رو برگردوند و منم پوزخندی زدم. من رو به نگاه تو   ی من بود کهنگاهش متوجه 

 نیازی نیست، چرا که دل در گروی تو نیست! 

ش انداختم و جلوی آینه قدی اتاق وایستادم. موهام رو مرتب کردم و شالم رو کشیدم  کیفم رو روی دو 

 از اتاقم خارج شدم و به اتاقش رفتم.  جلوتر و آروم

 من دارم میرم، امری ندارید؟!  -

ها بشه و من  ها باعث از بین رفتن حرمت بهتر بود که رفتارم رو کمی جمع و جور کنم. شاید این کنایه 

 ی بزرگ اتاقش بود. پشتش بهم بود و مشغول نگاه کردن آسمون از پنجره خواستم!رو نمی اصالً این

 تونی بری. هوا بارونیه، راننده توی پارکینگه بگو برسونتت! می  -

 : کردم برای همینم بدون اعتراض زمزمه کردمخیلی احساس خستگی می 

 ممنون!  -

ی توی پارکینگ  رسیدن به پارکینگ به چهار رانندهبا  از اتاقش بیرون اومدم و نفس عمیقی کشیدم.

 نگاه انداختم و گنگ موندم که کدومشون باید من رو برسونن؟ 

 رسونتت! برو بشین توی ماشین پارس مشکی، می  -

 صدای بهزاد بود. برگشتم سمتش و لبخند زدم. 
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 کم پیدایی بهزاد خان!  -

شلوغه؛ اما قول میدم توی مهمونی از خجالتت دربیام و  دونی که سرمون  اندازیه، میاالن نزدیک راه  -

 طوره؟!باشم، چه   کامل کنارت

 چشمکی زد که خندم گرفت. 

 خوری، جات اون باال باالهاست! نه تو به من نمی  -

 بهزاد اخم محوی کرد. 

 بنی آدم اعضای یک پیکرند، مگه یادت رفته؟!  -

 . خندیدم که اون هم لبخند زد و به ماشین اشاره کرد

 هاتم پیداست، برو استراحت کن. خستگی از چشم  -

تر بودم تا اون بنزکوپه و  ها راحت جور ماشین تشکر کردم و خودم رو به ماشین رسوندم؛ واقعاً با این

 های شاسی بلند دیگه! اسم مختلف و ماشین  فراری و هزارتا

لذت بخش و تمیز شده بود. آدم   بارید و هوا حسابیچنان می نگام رو به آسمون تیره دوختم. بارون هم 

آورد؛ اما حیف که نمیشد شیشه رو پایین کشید، چون هم بخاری ماشین روشن بود و هم  می   رو به وجد

با رسیدن به مجتمع از راننده تشکر کوتاهی کردم و به سمت آسانسور   ماشین. اومد داخلبارون می 

 م ناراحت بازوم رو گرفت. با ورودم مادربزرگ به استقبالم اومد و با دیدن رفتم.

 ای لیانای من! چهرت تکیده شده، انگار خیلی خسته  قدرچه  -

کردم چرا یه  هام فرو ریخت و واقعاً هضم نمیلبخند محوی زدم؛ ولی قطرات اشک همزمان از چشم 

ن  که هول بشه درکم کرد و آروم بغلم کرد و اجازه داد م مادربزرگ بدون این  گیره.ای دل آدم می دفعه 

هام متوقف شده بود.  حتی بپرسه چرا. کمی بعد از بغلش بیرون اومدم و اشک  کهاشک بریزم بدون این 

 : های مهربونش پاک کرد و گفت هام رو با دست اشک 

 کنم تا بخوری و بری بخوابی! هات رو عوض کنی، برات شامت رو گرم می تا لباس  -
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های راحتیم به  سوندم و بعد از پوشیدن لباس سرم رو با رضایت تکون دادم و خودم رو به اتاقم ر

رو شستم و بعد به هال رفتم. روی کاناپه دراز کشیدم که لطیفه از اتاق بیرون   سرویس رفتم و صورتم

 : اومد و هنوز من رو ندیده بود و رو به مادربزرگ گفت

 مادربزرگ لیانا هنوز برنگشته؟!  -

 بخند به سمتم اومد و پیشونیم رو ب*و*سید. صداش کردم که حواسش به سمتم معطوف شد و با ل

 سالم عزیزم، دلتنگت بودم! -

 نشستم و اون هم کنارم جا گرفت. 

 سالم خواهری، خوبی؟  -

 من خوبم؛ ولی انگار حال تو زیاد مساعد نیست.  -

 یکم خستم فقط، همین.  -

 گرفت؟ مبینا کیه که امروز اومده بود ازم سراغت رو می  -

 مفصله؛ اما تا همین حد بگم که اونم برام مثل تو عزیز و دوست داشتنیه! قضیش   -

 لطیفه باکنجکاوی نگام کرد.

 کنی؟!کی برام تعریف می  -

 طوره؟!فردا صبح قبل از رفتنم به شرکت چه  -

 تر شد. لبخندش پررنگ 

 عالیه.  -

ب بخیر گفتم و با روح و  مادربزرگ شام رو آورد که کنارشون واقعاً مزه داد و بعد از اون زودتر ش

 هام رو ربود. جسمی خسته به اتاقم رفتم و روی تخت افتادم و خیلی زود خواب چشم 
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 *** 

هام رو از هم باز کردم و به صورت خوشگل لطیفه نگاه  های کسی با موهام، چشم با حس لمس انگشت 

همه جوره باهاته و هواتو   زدم، واقعاً حس خوبیه که یه خواهر خوب داشته باشی که بدونی  کردم. لبخند

 گاه محکمه! تکیه  که مثل یهتر این داره و مهم 

 صبح بخیر آبجی.  -

 دستش رو گرفتم و ب*و*سیدم. 

 ممنون عزیزم، صبح تو هم بخیر.  -

 : از جا بلند شدم که گفت

یف  ی آشناییت با مبینا رو تعر هنوز دو ساعتی تا موقع رفتنت مونده؛ چون دیشب قول دادی برام قضیه   -

 کنی،  

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، اومدم و بیدارت کردم!

 .روبدوشامبرم رو از کمد بیرون آوردم و خندیدم 

 تو فضولی دختر خوب!  قدرچه  -

 : لطیفه بااعتراض گفت 

 ی مناسبی نیست، کنجکاو بهتره! فضول واژه -

 خوریم و هم برات صبحونه می  گیرم، میز صبحونه رو حاضر کن؛ میام همباشه کنجکاو! تا من دوش می  -

 کنم؛ خوبه؟ تعریف می 

 هاش رو بهم کوبید. لطیفه دست 

 عالی.  -
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 : خودم رو داخل حموم انداختم و توی همون حال گفتم 

 لطیفه سر و صدا نکن تا مادربزرگ رو بیدار نکنی.  -

 طوری؟ چشم! دیشب حالت بد بود، زود خوابیدی؛ االن چه  -

 مرسی. بهتر از دیشبم،   -

ی وان رو نداشتم، زیر دوش وایستادم و  درحموم رو بستم و دیگه صدای لطیفه رو نشنیدم. حوصله 

 خوشبویی که بوش دیوونه کننده بود رو به موهام زدم.  شامپوی

اسمش رو خوندم و تصمیم گرفتم از این به بعد دائما از این استفاده کنم و هر موقع تموم شد از روی  

 اسمش بخرم. 

ز تموم شدن دوش، با همون روبدوشامبر سر میز رفتم و با لطیفه مشغول خوردن صبحونه شدیم و  بعد ا

 در همون حین تموم ماجرای مالقاتم با مبینا رو از همون اولش واسش تعریف کردم. 

 ازش خواستم بین خودمون بمونه؛ اون هم قول داد و خیلی هم ناراحت شد! 

بار محکم باالی سرم جمعشون  تم و موهام رو سشوار کشیدم و این بعد از اتمام صبحونه به اتاقم برگش

مشکی خوشگلی رو هم زدم روشون و بعد از کمد شلوار لی آبی تیره جذب، مانتو کوتاه    کردم؛ گل سر

تر کردم؛ عطرم رو  سفیدم رو انتخاب کردم و زود تن کردم. آرایشم رو غلیظ   لی جذب، روسری و کفش

 و با صدای بلند نفس عمیقی کشید. هم زدم. لطیفه وارد شد 

 بوی شامپوت محشره؛ کجا بوده که من پیداش نکردم؟ -

 خندیدم و چشمکی زدم. 

 دیگه قسمت من بوده.  -

 نامرد!  -

 : بلند خندیدم و گفتم
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 خوای تو هم استفاده کن. می  -

 ی تخت نشست. لبه 

 کنم. نه عزیزم مال خودت، من شوخی می  -

 : بعد با کمی مکث پرسید

 طوره؟ابطت با رایان چه رو -

 جوری بهتره! االمکان ازش دوری کنم؛ این کنم حتی سعی می  -

 ها بشکنه، نه؟! ترسی که باهات صمیمی بشه و حرمت می  -

 هام رو پام کردم و صاف وایستادم. کفش 

 دقیقاً.  -

 روی لطیفه چرخ زدم. کیف سفیدم رو برداشتم و روبه 

 طور شدم؟ چه  -

 و بهم چسبوند. انگشت اشاره و شصتش ر

 العاده.فوق  -

 ممنونم آبجی خوشگل و نازم. -

 به سمت ورودی رفتم. 

 من دارم میرم لطیفه.  -

 دنبالم اومد و گوشیم رو سمتم گرفت. 

 تر جمع کن. حواست رو بیش  -

 خندیدم و گوشی رو گرفتم.
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 دستت طال!  -

 گرفت. لبخند گرمی زد و بعد انگار چیزی یادش اومده باشه، تند بازوم رو 

 وای صبر کن هوای بیرون سرده، پالتوت رو تن کن!  -

 خواد! بارون اومده و هوا مالیم شده، گمون نکنم سرد باشه. نه نمی -

 مطمئنی؟!  -

 آره عزیزم، بعدشم من که با آژانس میرم پس جای نگرانی نیست.  -

 باشه.  -

 گونم رو ب*و*سید و من از آپارتمان خارج شدم. 

ردم که با وایستادن و باز شدن در، متوجه ماهیار و مبینا شدم و با لبخند داخل  دکمه آسانسور رو فش 

 شدم. 

 سالم، چه حسن تصادفی!  -

 ماهیار نفس عمیقی کشید و به گرمی لبخند زد. 

 سالم پرنسس، الحق که سعادت نصیب ما شده.  -

 خندیدم. 

 مرسی.  -

 مبینا باذوق بغلم کرد. 

 خوبه!  قدرچه  ناز شدی عزیزم، بوی موهات  قدرچه  -

 فدات بشم، ممنون.  -

 ها، از اون شب دیگه سراغم رو نگرفتی. ولی ازت ناراحتم  -
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 رسم خونه! دونی تا دیر وقت سر کارم، بعدشم خسته می خدایی خودت که می  -

 یعنی هیچ وقت تعطیلی نداری؟ -

 ها. چرا جمعه  -

 پس برنامه ریزی کنیم و بریم بیرون دیگه.  -

 ست، وقت زیاده. فردا جمعه باشه حاال! پس   -

 یعنی میگم یه وقت به کسی قول ندی.  -

 آسانسور وایستاد و هر سه پایین اومدیم و من خندیدم. 

 دختر خوب آخه من جز تو دوستی دارم؟!  -

 مبینا لبخندی زد که وایستادم. 

 رید؟!خب بااجازتون من دیگه به آژانس زنگ بزنم تا بیاد، شماها کجا می  -

 : ماهیار تند گفت

 رسونمت پرنسس! نه، نه آژانس چرا؟ من می -

 خوره؟ها می خدایی من کجام به پرنسس -

 .چشمکی زد 

 خوره! بگو کجات نمی -

 : من و مبینا از حرکتس زیر خنده زدیم و ماهیار بالبخند عمیقی رفت تا ماشینش رو بیاره که مبینا گفت 

خواست برسونتم و  جوری سرگرم میشم. حاال هم ماهیار می راستش کالس طراحی ثبت نام کردم؛ این  -

 خودش بره 

 کافه. 
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 کار خوبی کردی عزیزم.  -

 ای رنگی که جلوی پامون توقف کرد مبینا بهم نگاه کرد. ماشین هیوندای خوشگل نقره

 بشین جلو لیانا جان!  -

 : تند گفتم

 ترم. وای اصالً حرفشم نزن، مرسی عقب راحت  -

 هاش رو بهم مالید. من آدرس دادم. مبینا دست هردو سوار شدیم و 

 خیلی هوس کوه کردم!  -

 لطیفه هم عاشق کوهه.  -

 خب بیاید با هم بریم، مگه چی میشه؟  -

 پس بذاریمش برای جمعه.  -

 باشه عالیه، ماهیار تو هم میای؟!  -

 : ماهیار از آینه نگاهی بهم انداخت و با شیطنت گفت 

 ه نه؟! اگه مزاحم پرنسس نباشم چرا ک  -

 : لبم رو گزیدم

 ها رو نزنید. وای خدانکنه چه مزاحمتی؟ این حرف  -

 لبخند گرمی زد و منم با لبخند جوابش رو دادم. 

ی گفت و با  "کنمخواهش می "رسیدیم و من با چندین بار تشکر از ماشین پیاده شدم و ماهیار در جوابم  

 تک بوقی دور شدن! 

 اومدم! نفس عمیقی کشیدم و به داخل ویال 
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 تأخیر داشتی خانم مولوی!  -

ی حضور رایان کنار پنجره شدم و اولین فکری که توی  هینی کشیدم و به پشت سرم نگاه کردم. متوجه 

 شدم؟ این بود که رایان من رو دیده که از ماشین ماهیار پیاده می  ذهنم جرقه زد

 : گلویی صاف کردم و ضمن نگاه کردن به ساعتم گفتم

 دقیقه تأخیر به نظرتون خیلی زیاده؟! پنج  -

 برد، پوزخند زد. های شلوار ورزشیش فرو می جلو اومد و درحالی که دو دستش رو توی جیب 

 نیست؟!  -

 : شدم گفتمتفاوتی درحالی که وارد آشپزخونه می با بی 

تر از  بیش   باشه، اگه این پنج دقیقه تأخیر باعث ناراحتی شما شده، من برای جبرانش امروز یک ساعت -

 کنم تا یه دفعه این پنج دقیقه باعث ورشکستگی شرکت نشه! کار می  ساعت کاریم

 هاش به شدت درهم شد. پوزخندی زدم که اخم 

 خوری! خیلی گستاخی! باید به بهزاد بگم که تو به درد کار کردن توی شرکت ما نمی  -

هاش زل  و به اپن تکیه دادم و توی چشم تک ابروم رو باال انداختم و راه رفته رو کمی برگشتم و دستم ر

 زدم.

 به نظر نمیاد آدم ضعیفی باشی!  -

 طور؟!چه  -

زنی؛ وگرنه اگه  آخه با اخراج من فقط به ضعفت در مقابل به قول خودت گستاخی من مهر تایید می  -

 ؟!زنیوایستا، چرا زود دست به اخراج می  مردی مقابلم

 : رفت گفترو به طرفم کرد و درحالی که به سمت طبقه باال می کمی نگام کرد و بعد با پوزخند پشتش 
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جاست  بینمت که مقابل من قد علم کنی کوچولو؛ پس ضعیف نیستم. مشکل این حتی در حد این نمی  -

کنم! پس برای من فلسفه نباف و سعی کن از  هایی مثل تو نمیبا ارزشم رو صرف کلکل با آدم  که وقت 

 گذرم!قدر راحت از کنارش نمی باشی، چون همیشه این   این به بعد تأخیری نداشته 

ی  ی وجودم بزنمش، پسره خواست با همه و بعد از دیدم پنهون شد. در حال انفجار بودم و دلم می

 خودخواه!

زود صبحونه رو حاضر کردم و با چندتا صلوات فرستادن سعی کردم حتی االمکان آرامش رفتم رو  

 که بهش زدم بدجور سوزوندش!   خدایی حرفی هم برگردونم؛ ولی

گیرش خیره موندم و بوی عطرش  ریز خندیدم و میز رو چیدم که پایین اومد و من به تیپ نفس 

آورد. تماماً مشکی پوشیده بود، جز کتش که سفید بود؛ موهاش رو کامل باال    ناخودآگاه لبخند به لبم

گفتن که مو پنجاه  بودن؛ راست میخوشگلی به چهرش داده   برده بود و چون بلند بودن حالت خیلی

 درصد از زیبایی صورت رو به خودش اختصاص داده! 

 جا حکم مجسمه رو داشتم. مشغول خوردن صبحونش شد و منم طبق معمول اون 

قاشق رو برداشت تا قهوش رو هم بزنه که قاشق از روی میز لیز خورد و افتاد؛ تند خم شدم تا بردارم و  

دست من، دست اون هم روی قاشق نشست. تمام وجودم رعشه گرفته بود و از  بهش بدم؛ اما همزمان با

تونستم حرکتی  هامون توی هم قفل شد. نمیکردم که چشماسترس خودمم پریدن رنگم رو حس می 

فهمم چرا قفل شده بودم که با صدای زنگ موبایلش به  مردم؛ ولی نمی بکنم، حتی داشتم از خجالت می 

داشتم با شرمندگی و صورتی  یدم و درحالی که کیف و وسایلم رو برمی شدت خودم رو عقب کش

 :برافروخته از خجالت گفتم

 من توی ماشین منتظرم، بااجازه! -

 همه هول کرده بودم؟!خودم رو به سرعت از خونه بیرون انداختم و واقعاً چرا این 
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کشیدم و مدام فکرم غرق اون لحظه بود  با استشمام هوای آزاد، با لذت چندین بار پی در پی نفس عمیق  

طوری دیگه توی صورتش نگاه  رفتم که چه چیز خاصی نشده بود؛ ولی با خودم کلنجار می  کهو با این 

 کنم. 

کردم همه نگام  برای اولین بار زودتر از رایان توی ماشین نشستم؛ ولی واقعاً حالم خوش نبود و حس می 

 تی هول بشم چیزی دست خودم نیست! شاید احمقانه بود؛ ولی وق  کنن، می 

راننده در رو باز کرد و رایان نشست. تند سرم رو به بیرون چرخوندم تا نگام از آینه با نگاش تالقی  

تونستم پذیرای یه شوک دیگه باشم و باید کمی خودم رو جمع و جور  به این زودی نمی  نکنه؛ چون واقعاً

ست که با برخورد و لمس دست  عقب افتاده و ساده  قدرچه گفت با خودش می   کردم؛ وگرنه حتماًمی 

 خواستم! نمی  جوری جا خورده و من اصالً این رواین

کنارش گام برداشتم و با هم وارد آسانسور شدیم و من کمی جلوتر وایستادم و اون کلید رو فشرد. به  

ه بعداً موکول کنم؛ چون  افکارم رو از اون لحظه جدا کنم و الاقل فکر کردن بهش رو ب  سختی سعی کردم 

 بیهوده باعث خرابکاری توی انجام کارهام بشم و باز دست رایان آتو بدم.  خواستم با این افکار نمی

آسانسور که وایستاد، تند بیرون اومدم که صدای پوزخندش روی اعصابم رو خراش انداخت؛ وایستادم  

 : گذشت زمزمه کردکه درحالی که از کنارم می  و نگاش کردم

 نترس کوچولو، قرار نیست بخورمت!  -

 کرد! با حرص به رفتنش نگریستم و زبونم رو براش درآوردم، چون واقعاً آدم رو کفری می 

آروم وارد شرکت شدم و جو رو مثل هر روز آروم دیدم و واقعاً فضاش آرامشی عجیب داشت. وارد  

ش که مشغول ور رفتن با موبایلش بود  اتاقم شدم و نگام ناخوآگاه سمت اتاق رایان کشیده شد و با دیدن

هام رو باال انداختم و پشت میزم نشستم. تند شروع به انجام کارهام کردم. ساعت که روی  شونه  خیالبی 

ها به اتاقش  یازده ظهر ضربه زد، گردنم رو با دستم ماساژ دادم و از جا بلند شدم. با برداشتن پرونده

 ی صبح رو از ذهنم بیرون کنم و بتونم تمرکز کنم. و خداروشکر تونسته بودم ماجرا رفتم

 رایان خان؟!  -
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 تاپش بلند کرد و اخم محوی که روی صورتش بود در نظرم جذاب اومد. سرش رو از روی لپ 

 بله؟!  -

 توی این پرونده متأسفانه یه مشکلی هست که نتونستم حلش کنم، باید خودتون نگاه کنید!  -

بدم که موهام   ز کردم. خم شدم تا جایی که مشکل داشت رو بهش نشون کنارش وایستادم  رو مقابلش با

ای از با حرص به این همه بدشانسی امروزم، لعنت فرستادم که یه آن طره  از زیر شال روی شونم افتاد!

هاش بسته شد و من هنگ بهش  کرد. نفس عمیقی کشید و چشم  موهام رو گرفت و به بینیش نزدیک

 زل زده بودم! 

بوی موهام کامالً فضا رو پر کرده بود و   افتاد؟!امروز چرا این همه اتفاق داشت پشت سر هم میواقعاً 

 کنن و جذبش میشن؟! می  من مونده بودم اون شامپو چی بوده که همه بوش رو تا این حد حس

  هاش که باز شد و باحیرت من مواجه شد، از جاش بلند شد و رو به پنجره و پشت بهم وایستاد وچشم

دستش رو توی موهاش فرو کرد. به معنای واقعی کالفه بودنش رو حس کردم که صداش کمی خشن به  

 : گوشم رسید

 تونی بری! کنم می خودم نگاهش می  -

تونستم فضا رو تحمل کنم، برای همین از شرکت بیرون اومدم  با رضایت از اتاق بیرون دویدم. واقعاً نمی 

 دونم چی داشت میشد و من واقعاً راضی به این همه نزدیکی نبودم!رسوندم، نمی و خودم رو به محوطه 

نیم ساعتی رو توی محوطه گذروندم و به هردو اتفاق فکر کردم؛ ولی اتفاق صبح کامالً اتفاقی بود؛ اما این  

ای داشت؟ بوی موهای من یاد کسی انداخته بودش؟ چی شده بود که  توی اتاق کارش چه معنی  اتفاق

 انجام داد و موهای من رو بو کرد؟!  اون حرکت رو

با گیجی و سردرگمی خودم رو به تریای شرکت رسوندم و درخواست قهوه دادم. واقعاً بهش نیاز داشتم  

 شد و کمی اطراف رو نگاه کرد و با دیدن من به سمتم اومد و صندلی رو عقب کشید.   که ترگل وارد

 تونم پیشت بشینم لیانا؟!می  -
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 : خند گفتمبا لب 

 حتماً عزیزم.  -

 نشست و بهم نگاه کرد. 

 تونم ازت یه مشورتی بخوام؟ لیانا می  -

 اگه بتونم کمکت کنم خوشحال میشم.  -

خواد که توی  خوام ازدواج کنم؛ ولی همسرم دوست نداره که من کار بکنم و ازم می راستش من می  -

تونم از کارم بگذرم؛ چون برای به دست  ه نمیکنم کو فقط به اون برسم؛ ولی واقعاً حس می  خونه باشم 

 آوردنش خیلی زحمت کشیدم.  

ترین شرکته و خیلی مشهوره و برای کار کردن توی اون باید  دونی این شرکت مهم خودت که می 

 کار کنم واقعاً. دونم که چی راهت بدن. حتی منم کم تالش نکردم و حاال نمی پارتیت خیلی باشه که

 : گفتمکمی فکر کردم و 

 خب همسرت رو دوست داری؟ -

آل و مناسبه و خانواده امم تائیدش کردن اونم تموم شرطای منو  هاش ایدهخواستگارمه، همه موقعیت  -

 مورد!  قبول کرد جزاین 

 نمیشه راضیش کرد؟  -

 نه، قاطعانه گفت که دوست نداره همسرش جایی کار کنه.  -

ه، ردش کن؛ چیزی که زیاده خواستگاره، باز یکی  کنی که کارت برات ارزش دارخب اگه فکر می  -

 دیگه میاد. 

 یعنی کسی هست که این شرطم رو قبول کنه یا همشون قراره بگن کار نکن؟!  -

 متفکرانه بهش زل زدم. 
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 آره واقعاً راست میگی، معلوم نیست بقیه قبول کنن. -

 : هامون رو روی میز گذاشتن که ترگل با ناراحتی گفت قهوه 

 چی کار کنم؟!  پس حاال -

به نظرم برو دنبال زندگیت! آخه مجبوری وقتی خوشبختی داره به سمتت میاد برای کارت از دستش   -

 بدی؟ مگه 

 خودی خودش رو برای کار کردن تلف کنه؟ چیه؟ وقتی آدم پول داشته باشه چرا بی 

 ترگل ابروهاش رو باال انداخت. 

 بعدش که باردار میشم باز باید از کار بیرون بیام. حق باتوئه! حتی اگه شوهرم اجازه بده،  -

 که االن نخوای ازدواج کنی و بخوای مجرد بمونی! آره مگه این  -

 اینم میشه؛ ولی باالخره که باید ازدواج کنم، چه االن چه دو سال دیگه!  -

  بالآره پس بهتره حاال که مرد مورد عالقت پیدا شده، دیگه شانست رو کنار نزنی و بری دن -

 خوشبختیت عزیزم. 

حق با توئه، ممنونم! واقعاً کمکم کردی تا تصمیم بگیرم. میون یه دو راهی سخت مونده بودم و   -

 خواستمنمی

هم کارم و هم خواستگارم رو از دست بدم؛ ولی خب نمیشه، باید باالخره یکی رو انتخاب کنم و من حاال  

 گذرم. شبختیم می کنم و از کارم برای خورو انتخاب می  خواستگارم

 با لبخند تایید کردم که گونم رو ب*و*سید و از جا بلند شد. 

 بینمت. بازم ممنون! من برم کارهام مونده، بعداً می  -

 موفق باشی.  -
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با رفتنش منم از جا بلند شدم و خودم رو به شرکت و در نهایت به اتاقم رسوندم و باز مشغول انجام  

 کارهام شدم.  

مونم،  ی همینم وقتی دخترها اومدن صدام کردن، گفتم که نمیام و توی شرکت می اشتها نداشتم برا 

کردن؛ ولی وقتی دیدن برای نرفتن مصمم هستم، همشون گونم رو ب*و*سیدن   ها هم کمی اصراراون

همه محبتشون واقعاً خوشحال شدم؛ چون کارمندهای یک شرکت روی پیشرفتش خیلی  و رفتن. از این 

های این شرکت مدیون این کارمندهای خوب و خوش  موفقیت  اید بیست درصد از تاثیر داشتن و ش

 اخالقش بود! 

هام انداختم و کمی پنجره رو باز کردم که  هوای اتاق گرم شده بود. از جا بلند شدم و شالم رو روی شونه 

شامپوییه که تا این حد  الی موهام پیچید و عطر شامپو پخش شد. واقعاً متعجب بودم که این چه  باد البه 

الی لوازمی که خریدم، برام گذاشته  دونستم که ایرانی نیست، چون چیترا خانم البه خوش بوئه؛ ولی می 

 بینم اون واسم خریده؛ پس معلومه که بهترین مارکه! کنم می بود و االن که بهش فکر می 

 خانم مولوی!  -

میزم نشسته بود و بهم خیره شده بود، هنگ    با ترس به سمت عقب برگشتم و با دیدن رایان که پشت

 کردم و با خودم 

 جاست و چرا حرفی نزده که من رو متوجه خودش کنه؟! فکر کردم واقعاً از کی این 

هام رها کردم. تند و دستپاچه شالم رو روی سرم مرتب  با دیدن موهام، یادم اومد شالم رو روی شونه 

 : لرزونم گفتم کردم و با صدای

 ه؟ چیزی... شده؟! ب... بل  -

 روم وایستاد. از جا بلند شد و روبه 

 هاش کشیده شد.ای رو سمتم گرفت و من نگام از پرونده مستقیماً به چشم پرونده

 این چیه؟!  -
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 ی جدید، روش کار کن! یه پرونده -

 دستم رو جلو بردم و گرفتمش که پوزخندی بهم زد و از اتاق بیرون رفت. واقعاً خوددرگیری داشت! 

افته که  ها پشت سر هم می های عمیق کشیدم. گاهی واقعاً خیلی اتفاق پشت میزم نشستم و تند تند نفس

شدیم، مشغول همون پرونده بودم که با تیک  هضمش کنه! تا ساعتی که باید تعطیل می  تونهآدم نمی 

؛ واقعاً آدم  ی از روی درد کشیدم"آخ"تیک ساعت مچیم از جا بلند شدم و کمرم رو با دست گرفتم و 

 قدر یه جا بشینه. گیرهه وقتی اینکمر درد می 

جا بود و داشتن با هم توی رایانه به  وسایلم رو جمع کردم، همه رفته بودن. به اتاقش رفتم که سایه اون 

ترین حد ممکن به رایان نشسته بود؛ اما رایان طبق معمول اخم  کردن و سایه در نزدیک چیزی نگاه می 

کرد و خیلی جدی مشغول دیدن همون چیز بود. گلویی صاف کردم که  نمایی میروی صورتش خود

 سرشون رو بلند کردن و متوجه اومدنم شدن. 

 رایان خان اگه امری ندارید من مرخص میشم!  -

 : تاپش رو بست و رو به سایه گفت رایان لب 

 اندازی امسال خیالم رو راحت کنی! راهخیلی خوبن، بازم موفق شدی نظرم رو جلب کنی و برای  -

 هاش درخشید و بالبخند نگاش کرد. سایه چشم

 خوشحالم که پسند کردی، واقعاً خوشحالم.  -

 رایان لبخند محوی زد. 

 خب دیگه بهتره بری استراحت کنی و برای مهمونی حاضر بشی.  -

بودم، انداخت و روی صورت رایان  هام رو برچیده بودم و منتظر وایستاده سایه نیم نگاهی به من که لب 

 تر توی هم رفت و من با پوزخند نگاشون کردم. های رایان بیشخم شد که اخم 

 سایه صاف وایستاد و با رضایت خندید. 
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 بینمت عزیزم! پس توی مهمونی می  -

ترین حرفی به من نزد و  رایان سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و سایه از اتاق خارج شد. کوچیک 

و با بسته شدن در، چشمم رو بهش دوختم که از روی صندلیش بلند شد و درحالی که   م چیزی نگفتممن

 : اومد گفت به سمتم می 

 که قرار امروز صبحمون رو یادت رفته لیانا خانوم! مثل این  -

اومد چه قراری با این  اخمام توی هم رفت و فکرم سمت اتفاقات صبح کشیده شد؛ ولی واقعاً یادم نمی 

 ذاشتم. گ

 من چیزی یادم نمیاد!  -

 هاش رو روی سینش توی هم قفل کرد و بهم زل زد.ی مبل تکیه داد و دست به دسته 

 بری؟!جدی؟ همه چیز رو تا این حد زود از یادت می  -

 مونه! اصوالً هر چیزی برام خاص باشه تا آخر عمر توی ذهنم می  -

انداختم که ربع ساعت از ساعت تموم شدن شرکت گذشته  کمی مکث کرد که نگاهی به ساعت مچیم 

 بود. 

 تونم برم؟ مادربزرگم نگران میشه می  -

 : باال انداخت و گفت  "نه"ابروهاش رو به حالت  

تر از ساعت کاری  امروز صبح خودت گفتی به جبران پنج دقیقه تأخیری که داشتم یک ساعت بیش -

 اومد؟!  مونم؛ یادتونمی 

هام رو روی هم فشردم؛ ولی نباید  دیگه کی بود. با یادآوری صبح با خستگی چشم  اَه خدای من، این 

 : کردم، واسه همین نفس عمیقی کشیدم و گفتمضعف می  جلوش احساس

 گردم سر کارم! بله یادم اومد، باشه برمی  -
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دونم چی شد، دستش سمت دست من اومد و تموم وجود من لرزید و من  پشتم رو بهش کردم که نمی

فهمیدم! به دستش نگاه کردم و سمتش برگشتم و اخم  اضطراب رو مقابل این مرد نمی  همهلیل این د

 محوی کردم. 

 زنی؟!به چه حقی به من دست می  -

 هاش رو روی سینش حلقه کرد. خونسرد دستش رو عقب کشید و مجدد دست 

ز کشور وضعیتت فرق کنه و  کنم؟ بعدم وقتی قراره توی خارج اچندبار بگم من هر کار دلم بخواد می  -

جا جوری رفتار  های راحتی و بدون پوشش موهات، حاضر بشی چه اصراریه که این با لباس   مجبور باشی

 ای! ندیده کنی که انگار آفتاب مهتاب 

 : پوزخندش عصبیم کرد و تند جواب دادم 

خواد دست یه نامحرم بهم بخوره، شما هم حد  اون مشکل منه؛ ولی دلم نمی ؟!به شما چه مربوط -

 خوب میشه!  خودت رو بدونی خیلی

 : گیری بود هام انداخته بود و واقعاً لحظات نفس نگاش رو مستقیم توی چشم

 اگه حد خودم رو ندونم چی میشه؟  -

 ای باهاتون برخورد کنم. وقت مجبور میشم جور دیگه اون  -

 : ابروش رو باال داد و حرفی نزد که به سمت در اتاق رفتم که صداش به گوشم رسید یه تای 

 تونی بری! می  -

کشید رو شنیدم. این پسر واقعاً قابل  های عمیقی که می تند از اون اتاق لعنتی خارج شدم و صدای نفس 

ننده باز هم توی  ای داشت. رانبود و نمیشد در موردش نظر داد؛ چون شخصیت تودار و پیچیده شناخت

تر از اونی بودم که بخوام منتظر آژانس بمونم برای همینم باکمال  پارکینگ سد راهم شد و من خسته 

میل دعوتش رو برای رسوندنم قبول کردم. توی راه ترگل بهم پیام داد که شرکت فردا و پس فردا  

شنبه رو بهمون استراحت دادن  تعطیله؛ چون باید برای پارتی پس فردا که جمعه بود حاضر بشیم و پنج 
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همه استرس و تنش خسته شده بودم و حساب  و من با تموم وجودم خوشحال شدم، چون واقعاً از این

 روزهام از دستم بیرون رفته بود! 

با ورودم به آپارتمان با سکوت سهمگینی مواجه شدم. یادداشت مادربزرگ روی اوپن خودنمایی می  

 : وند و من نوشته رو زیر لب زمزمه کردم سمت خودش کش کرد و من رو به 

 عزیز دلم، من و لطیفه ساعت سه برای رفتن به بهشت زهرا از خونه خارج شدیم؛ نگرانمون نشو.  -

باخستگی وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض لباس، خودم رو روی تخت انداختم و موبایلم رو دستم  

 : گرفتم و برای مبینا پیغام نوشتم 

 وبی؟ فردا صبح اگه کاری نداری بریم گردش؟ سالم عزیزم خ  -

 یکم گذشت که جواب برام اومد. 

 سالم دوست عزیز من، خوبم تو چی؟ آره هر موقع تو بگی وقت دارم، اگه موافقی بریم کوه.  -

 : لبخندی زدم و تایپ کردم 

منتظرتونم که  منم خوبم؛ اما تازه از سر کار برگشتم و خیلی خستم. پس، فردا صبح رأس ساعت هفت   -

 طوره؟چه  بریم 

 عالیه عزیزم، خوشحالم کردی. ساعت هفت توی البی مجتمع منتظرتم، خیلی دوستت دارم بای.  -

 منم دوستت دارم، بای عزیزم.  -

گوشی رو کنارم گذاشتم و به سختی از جا بلند شدم. کشون کشون به آشپزخونه رفتم و با درست کردن  

 جدد به اتاقم برگشتم.فالفل و خوردنش، م  یه ساندویچ

 منتظر اومدن لطیفه و مادربزرگم نشدم؛ چون واقعاً خسته بودم و خوابیدم. 

 *** 
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ی بلندی کشیدم  صبح با صدای زنگ موبایلم که روی شیش تنظیم کرده بودم از جا بلند شدم و خمیازه

 گرفته بود و دیگه خبری از خستگی دیشب نبود.  که خودم خندم

تر بشم و چون وقت زیادی نداشتم، تند تند دوش گرفتم و  تونستم از اینم سرحال می با یه دوش خوب  

شدم و چایی درست کردم. وسایلی که برای گردش الزم داشتیم رو توی کوله ریختم و    وارد آشپزخونه

 خیالم راحت شد و آروم رفتم داخل اتاق مادربزرگ و لطیفه!  بعد از آماده کردنشون

 : کردم تا مادربزرگ بیدار نشه و رو بهش زمزمه کردم آروم لطیفه رو صدا 

 ها میرم کوه؛ میای یا نه؟! لطیفه من امروز تعطیلم، دارم با مبینا این  -

 لطیفه با شوق استقبال کرد و تند از جا بلند شد. 

 االن حاضر میشم خواهری!  -

 م رفتم.لبخندی زدم و از اتاق بیرون اومدم و چایی ریختم؛ بعد از خوردنش به اتاق

جین آبی رو با شنل، شال و کفش سفید انتخاب کردم و بعد از آرایش، تن کردم و ادکلنم رو هم زدم  

 روی هفت ضربه زد و من با عجله از اتاق بیرون رفتم.  که ساعت روی دیوار

 لطیفه بدو!  -

م منتظرمون  ریم بیرون و برای ناهارتند یه کاغذ برداشتم و برای مادربزرگ نوشتم که با لطیفه می 

نباشه. بعد باز لطیفه رو صدا زدم که کوله رو برداشت و سمتم دوید و هردو از آپارتمان خارج شدیم و با  

آسانسور پایین رفتیم. مبینا رو دیدم که با دو دختر دیگه منتظرمون بود و با دیدن ما، هر سه به سمتمون  

لطیفه رو آورده بودم اظهار خوشحالی کرد و در  اومدن و به گرمی با هم دست دادیم. مبینا هم از این که 

 : جواب من که پرسیده بودم این دوتا دختر کی هستن لبخند زد و گفت

های من هستن! یه دونه داداش هم دارن که نوزده سالشه و بیرون کنار ماهیاره و  آتنا و آنیتا دخترعمه  -

 قراره توی این گردش همراهیمون کنن! 

 ون دوتا دختر نگاه کردم و با لبخند گرمی دستم رو دراز کردم. ی ناز و ملوس ابه چهره 
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خوشبختم از آشناییتون. منم لیانا هستم به تازگی با مبینا جون دوست شدم و واقعاً از این دوستی   -

 خرسندم. 

ای داشت،  کننده هاشم سبز بود، واقعاً زیبایی خیرهآتنا که موهاش رو زیتونی رنگ کرده بود و چشم 

 دستم رو فشرد.  ز آنیتازودتر ا

 نبینا از تو برامون گفته. مرسی عزیزم منم از آشنایت خوشبختم.  -

هاش سبز بود؛ ولی موهاش مشکی و مشخص بود تا حاال رنگ نخورده. دستم رو فشرد و اون  آنیتا چشم 

 هم تشکر کرد. 

 با هم گرم صحبت  ها نشسته بودن وبا هم بیرون اومدیم که متوجه ماهیار و پسری شدم که روی پله 

 : بودن. مبینا با صدای بلندی گفت 

 هی پسرا، بیاید بریم!   -

لطیفه دستم رو گرفت و من بهش لبخند زدم که هردو بهمون نزدیک شدن و با هم احوالپرسی کردیم.  

کرد و  هاش خونمایی می تیپ سبز لجنی زده بود و عینک دودی مارک داری روی چشم  ماهیار کامل 

 بود. واقعاً جذاب 

 از دیدنت خوشحالم! : ماهیار

تر از من، از دیدن لطیفه راضی و  تشکری کردم و با ماجد، داداش آتنا و آنیتا هم دست دادم و اون بیش 

خوشحال بود که توی دلم خندم گرفته بود. من، مبینا، لطیفه و ماهیار توی ماشین ماهیار و آتنا، آنیتا و  

م وی خوشگل مشکی بود نشستن. مشخص بود که پولدارن،  ماجد هم توی ماشین آنیتا که یه بی ا

ها بودن و باید هم مرفه باشن؛ چون از وضع زندگی مبینا هم مشخصه که وضع  باالخره فامیل مبینا این 

مالیشون حسابی خوبه. ماشین که حرکت کرد، لبخندی زدم. امروز شانس باهامون یار بود؛ هوا مفرح و  

 : به یاد موندنی رو رقم زد. ماهیار رو به مبینا پرسید  بخش بود و میشد یه گردشلذت

 اولین جایی که قراره بریم کجاست؟!  -
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 : مبینا درحالی که بیسکوییتی رو به سمت من و لطیفه گرفته بود گفت 

 خوریم. جا هم صبحونه می بریم کوه، همون  -

 : ماهیار اطاعت کرد و من با تشکر بیسکوییت رو گرفتم که ماهیار پرسید

 پرنسس چی شده امروز باالخره تونستی برای ما یه وقت بذاری؟!  -

 : لطیفه و مبینا ریز خندیدن که با خجالت گفتم

شرمنده من از خدامه؛ ولی کارمون سخت و سرمون شلوغه. باور کنید امروزم از طرف شرکت    -

 از این فرصت استفاده کردم و به مبینا جون خبر دادم.  تعطیلمون کردن و منم 

 مبینا درحالی که هنوز آثار خنده روی صورتش معلوم بود، مشتی آروم به بازوی ماهیار کوبید. 

 دوستم رو اذیت نکن.  -

 : ماهیار از آینه چشمکی بهم زد و گفت

 ما چاکر پرنسس هم هستیم!  -

  های ماهیار بو داره و پشتش یه حسیه کهکردم این حرف با شرمندگی سرم رو به زیر انداختم. حس می 

خواست در  این پسر مغرور برای من ساده و مهربون بشه و واقعاً گیجم کنه. دلم می  باعث میشه

خوام خودم  کنه ندید بدیدم یا می بعدش با خودم فکر کردم خیال می   موردش با مبینا صحبت کنم؛ ولی

ل معروف  ی سرنوشتم گذاشتمش؛ به قوشدم و به عهده خیالرو به داداشش قالب کنم؛ برای همینم بی 

 هر چه پیش آید، خوش آید!

با رسیدن به مکان مورد نظر هردو ماشین کنار هم پارک شد و همه پیاده شدیم. لطیفه ازم اجازه گرفت  

ماجد بشه که ازش درخواست کرده بود و منم با گوشزد کردن این که ازمون زیاد جلو نزنن و   قدمتا هم 

نار مبینا گام برداشتم. آتنا درحالی که به شدت  گذاشتم تا بره و خودم ک مواظب خودش باشه،  

 : هاش درگیر رفتارهای ماهیار بود گفتچشم

 اول بریم کوهنوردی یا صبحونه؟  -
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 : ماهیار نگاهی به بلندای کوه انداخت و در جوابش گفت

 شیم، با شکم پر خطرناکه بریم باال. به نظر من که اول بریم کوهنوردی؛ چون بعدش سنگین می  -

 : هم در تایید حرفش سر تکون داد و ادامه داد  مبینا

تونیم با خوردن کیک و تنقالت فعالً شکممون رو سیر نگه داریم تا وقت  البته اگه گرسنتونه می  -

 صبحونه برسه. 

کرد و صدای  گداری جک تعریف می همه قبول کردیم و کنار هم به سمت کوه رفتیم. ماهیار گه 

های آتنا نسبت به ماهیار بود و  تر از همه ذهن من درگیر نگاه بیش پیچید.  کوه می  هامون توی خنده

گفت و  اومدن؛ ولی ماهیار فارغ از همه چیز می ماهیاره و الحق هم بهم می گفت که عاشقحسم بهم می 

 خندید و آیا حسی نسبت به آتنا داشت؟! می 

  جکاو کرد. ماجد در حالی اواسط کوه که رسیدیم صدای آهنگ، دست و جیغ دخترها و پسرها ما رو کن 

 : چرخوند گفتکه نگاش رو اطرافش می 

 ورن، میاید بریم ببینیم؟!اون  -

 : لطیفه باشوق گفت

 رقصن، بیاید بریم. حتماً دارن می  -

 : حد لطیفه انداخت و گفتماهیار با خنده نگاهی به خوشحالی بی 

 ای شده. بریش، عقده نمی داری و جایی پرنسس از بس این دختر رو توی خونه نگه می  -

 : همه زیر خنده زدن و من باحرص گفتم 

 تو چرا از صبح به من گیر دادی؟!  -

 ها افزایش یافت و ماهیار بهم چشمکی زد که منم لبخند زدم! صدای خنده
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ای زده بودن؛ یکیشون با گیتار  ور کوه رفتیم و گروهی از دختر و پسرها رو دیدیم که دایره به سمت اون 

رقصیدن. بهشون ملحق شدیم که به گرمی ازمون استقبال  پسر و دوتا دخترم وسط می  خوند و چندتامی 

ی ناراحتی آتنا شدم که به دخترهایی که همراه بردن وسط و من متوجه  کردن و کمی بعد ماهیار رو

ماهیار برای  های عشق بود و  چون حسادت یکی از نشونه  کرد. لبخند زدم؛  رقصیدن نگاه می ماهیار می 

 معشوقه بودن چیزی کم نداشت، اونم برای آتنا! 

تر میشد و  کردیم که هر لحظه تعدادمون بیش کم کم مبینا هم رفت وسط و ما هم با خنده تشویق می

شدن؛ همه کنار هم تشویق  و کنار کوه به طرف صدای آهنگ و جیغ دخترها جذب می  ها از گوشه جوون 

ن. نیم ساعتی رو کنارشون گذروندیم و بعد ازشون جدا شدیم و به راهمون  رقصیدها می کردیم و اون می 

گشتیم. با رسیدن به آخر کوه، روی  ادامه دادیم؛ چون دیگه کم کم گرسنمون میشد و بایدیه پایین برمی 

هایی که از توی خونه حاضر کرده بودم رو بیرون آوردم و بینمون  ها نشستیم و من خوردنی تخته سنگ 

گرفتیم. من باشیطنت از جا بلند  و ماهیار هم مشغول گرفتن عکس شد و همگی با هم عکس می گذاشتم 

 : شدم و رو به ماهیار گفتم 

 تو کنار آتنا وایستا تا من یه عکس بگیرم.  -

 های آتنا برق زد و من توی دلم به گرمی لبخند زدم که ماهیار خندید. چشم

 نا عکس گرفتن عالیه! چرا که نه؟ در کنار خانوم زیبایی مثل آت  -

 آتنا خندید که ماهیار هم لبخند زد و من از دیدنشون لذت بردم. 

 : کرد گفت و دقایقی بعد عکس زیبایی توسط من گرفته شد و ماهیار درحالی که به عکس نگاه می 

 عالی شده. آتنا بذارم توی اینستا که مشکلی نداری؟! -

 های ماهیار زل زد. آتنا با شیفتگی به چشم 

 کنم. نه راحت باش خودمم الیکت می  -

 : خورد با دهن پر گفتمبینا در حالی که تند تند موزهای توی ظرف رو می 
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 من رو هم بذارید اینستا!  -

 : ای به سرش کوبید و با خنده گفتآنیتا ضربه 

 نویسن مبینا شکمو!ی اینستا، زیرشم می تو رو با همین دهن پر بذارن میشی سوژه -

ماجد ازم خواست اجازه بدم تا با لطیفه سلفی بگیره و منم مخالفتی نکردم که ماهیار   همه خندیدیم که 

 : گفت کنار گوشم

 هاشونم انتخاب کردن. فکر کنم این دوتا اسم بچه  -

 : ام توی کوه پیچید و ماهیار هم با دیدن خنده من زیر خنده زد که مبینا با دهن کجی گفتقهقهه 

 ما هم بخندیم. گید شما دوتا؟ بگید چی می  -

وقتی ماهیار یواش بهشون گفت، اونا هم زیر خنده زدن و دقایقی بعد هممون به سمت پایین حرکت  

تر بود؛ چون انگار یکی از پشت سر مدام داشت هل  پایین اومدن از باال رفتن خیلی سخت  کردیم و واقعاً

یین کوه برای خوردن صبحونه به  کردی! با رسیدن به پا سمت پایین سقوط می   داد و انگار داشتی بهمی 

های آتنا و ماهیار من  ی دلچسب و لذیذی بود. شوخییه رستوران نقلی و کوچولو رفتیم و واقعاً صبحونه 

خواست هر چه زودتر بهم برسن و کنار هم  رسوند واقعاً برای هم مناسبن و دلم می رو به این باور می 

جا بمونیم و بعد بریم  های ظهر اون ر شد تا نزدیک خوشبخت زندگی کنن. بعد از خوردن صبحونه قرا

ای جاهای دیگه. آنیتا روفرشی کوچولویی از صندوق ماشین برداشت و به سمت کوه برگشتیم و گوشه 

همه صمیمیت  پهن کردیم و همگی روش نشستیم که ماجد و لطیفه رفتن کمی اطراف رو بگردن. به این 

 کنار گوشم شنیدم. بینشون خندیدم که صدای ماهیار رو از 

 برای عاشق شدن زیادی بچه نیستن؟!  -

 توجه نفس عمیقی کشیدم و نگام رو به بلندای کوه دادم.بی 

دونم؛ اما در کل عشق سن و سال، منطق و عقل حالیش نیست؛ هر وقت بخواد بیاد،  این دوتا رو نمی  -

 و منتظر خواستن یا نخواستن ما هم نیست.  بدون اجازه میاد
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 برای تو چی؟ تا االن اومده؟! -

 ای؟! جا خوردم. کنجکاوی بود یا چیز دیگه 

 : نگام رو گردوندم و بهش نگاه کردم و با خیال راحت گفتم

 تا االن نه، هیچ وقت نبوده و فکر نکنم هم بیاد!  -

 ابروهاش رو باال داد. 

 زنی؟!قدر مطمئن حرف می از کجا این  -

 مجدد نگام رو گردوندم. 

  تر به عشق بعد از ازدواج معتقدم؛ بینم. بیش ای برای عشق نمیوی خودم توان و انگیزه خب من ت -

 ترسم و زیاد اعتماد ندارم!عاشقی قبل از ازدواج می  راستش رو بخوای از 

 همه بدبینی؟! تو که گفتی تا االن عاشق نشدی، پس چی شده که این -

 : دونستم چرا، برای همینم کوتاه گفتم خودمم نمی 

 دونم!نمی  -

کرد. با  های ناراحت آتنا خورد که ما رو زیر نظر داشت و زیر چشمی نگامون می هام که به چشم چشم

 ور و از جا بلند شدم. رو کشیدم این  اخم محوی خودم

 : رو به مبینا گفتم

 میرم قدم بزنم، کدومتون میاد؟!  -

م حس کردم هردو به این تنهایی محتاجن،  آنیتا و مبینا بالفاصله بلند شدن؛ ولی آتنا تکون نخورد و من

هرسه ازشون فاصله گرفتیم که مبینا نایلون تخمش رو از جیب مانتوش بیرون آورد و به   برای همینم

 : گفت دوتامون داد. رو به آنیتا

 دختر چی شد باالخره؟ پسره قرار شد کی جلو بیاد؟! -
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 : آنیتا آهی کشید و با ناراحتی گفت

شناسیش  خواسته جلو بیاد، من نذاشتم. از برخورد پدرم واهمه دارم! خودت که می می  اون تا االن خیلی  -

  توی زمان قدیم مونده و به رسومات قدیم پایبنده و این من رو به وحشت  قدرچه دونی عقایدش و می 

 ندازه!می 

 هاش رو باال انداخت.خیال شونه مبینا بی 

 بار؛ بذار بیاد، خدابزرگه! آخرش که چی؟ واهلل مرگ یه بار، شیونم یه   -

ی تعجبم شد  زدیم که وقتی مبینا متوجه دادم و کنار هم قدیم می باکنجکاوی به بحثشون گوش می 

 بهم زد.  لبخندی 

آنیتا و سهیل سه ساله که توی یه مهمونی با هم آشنا شدن و عاشق هم دیگه هستن؛ ولی آنیتا به پسره   -

خواستگاری؛ چون آقای قادری )پدر آنیتا( افکار و عقایدش توی گذشته مونده و زیاد   اجازه نمیده بیاد

 ترسه! به عشق و این جور چیزها معتقد نیست و به نحوی باور نداره. آنیتا هم از همین می

 کمی فکر کردم و ابروهام رو باال دادم. 

معطل موندید. یه بار شانست رو امتحان  خب واقعاً حق با مبیناست، آخرش که چی؟ سه ساله جفتتون  -

 گفت نه اصرار کن و کوتاه نیا تا قبول کنه!  کن؛ بعدشم اگه

منم ده هزار بار تا االن بهش گفتم. پسره دو سال پیش خواسته بره خواستگاریش؛ ولی تا االن    :مبینا

 کنه! فرار می   عالفش کرده؛ همشم مرغش یه پا داره و هر چی بهش میگم شانست رو امتحان کن، ازش

 آنیتا با بغض نگاهی به مبینا کرد. 

 ترسم از دستش بدم، تو که جای من نیستی. خب دیوونه می  -

 : با دلسوزی گفتم

مبینا خدایی اونم راست میگه. به نظر من بهتره یه مهره بفرستیم جلو، مثالً یه نفر مثل مامانش که   -

 مستقیماً به پدرش بگه. جوری آنیتا هم مجبور نیست  ست؛ این گزینه  بهترین



 

 

 
177 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 مبینا متفکرانه به آنیتا نگاه کرد. 

 نظرت چیه؟  -

 آنیتا با تردید بهمون نگاه کرد و نفسش رو محکم بیرون فوت کرد. 

 لبخند زدم.  کنم!ای نیست، امتحانش می ریسکش باالست؛ اما چاره -

 مامانت تا چه حد روی پدرت تاثیر داره؟ -

امانم رو دوست داره و عاشقشه؛ اما اول که ازدواج کردن، آشناییشون  خیلی زیاد؛ چون پدرم خیلی م  -

 ی بعد از ازدواجه، برای همینم نگرانم! ها بوده و عشقشون واسه جوری از طریق خانوادههمین 

 االمکان تالش کن و بجنگ تا خدا چی بخواد. خوای حتی به خدا توکل کن و برای چیزهایی که می  -

 مبینا بهم خیلی کمک کردید. ممنونم عزیزم، تو و  -

 چشمکی زدم. 

 ها. یادت نره عروسیت دعوتمون کنی  -

 خندید. 

 چشم.  -

هر سه کمی توی سکوت و غرق توی افکار خودمون قدم زدیم و وقتی مبینا گفت که ساعت دوازده و  

اهیار و  ی منیمه و دیگه کم کم باید برگردیم، ما هم موافقتمون رو اعالم کردیم. با برگشتنمون متوجه 

هام نقش بست و آروم از مبینا  زدن. لبخند روی لب آتنا شدم که کنار هم نشسته بودن و با هم حرف می 

 : پرسیدم

 آنیتا و آتنا چند سالشونه؟ -

 آنیتا بیست و چهار، آتنا بیست و دو و ماجد هم نوزده سالشه.  -

 بسیار خب.  -
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م و قرار شد به یه رستوران توی مرکز شهر  ماجد و لطیفه که بهمون پیوستن، برای رفتن آماده شدی

بار ماجد،  لطیفه رو همراه خودش برد و آنیتا و مبینا بهم چشمکی زدن و من خندیدم؛ ولی این  بریم. این 

ی  گرفتیم. نشستم توی ماشین و گوشیم رو برداشتم و شماره دوتا بچه بودن و نباید بهشون سخت می 

ی همینم شماره موبایل مامان بزرگ رو گرفتم که جواب  د، واسه آپارتمان رو گرفتم که کسی جواب ندا

 : داد و من با لبخند صحبت کردم

 سالم مادربزرگ عزیزم.  -

 گذره؟ سالم دخترم، خوبید؟ خوش می  -

 عالی، خیلی خوبه جاتون خالی.  -

 مرسی دخترم، همین که به شماها خوش بگذره برای منم عالیه.  -

 مادربزرگ؟ زنگ زدم خونه نبودی. فدات بشم. کجایی   -

راستش دخترم دلم برای محله قدیممون تنگ شده بود. امروز دیدم شما نیستید، گفتم از فرصت   -

 و سری به گذشته بزنم و عصری هم یه سر برم بهشت زهرا.  استفاده کنم

 ر بره. خوب کردید مادربزرگ، خوشحالم که توی خونه نموندی؛ همش نگران بودم مبادا حوصلت س -

 هام؛ کلی از دیدنم خوشحال شدن و ازم استقبال کردن. ی همسایه نه عزیزم، خیلی خوبه. االنم خونه  -

 بوسمت، کاری نداری؟باشه می  -

 نه دخترم مواظب لطیفه هم باش.  -

 حتماً، خدانگهدارت.  -

 : گوشی رو قطع کردم که مبینا گفت

 با هم رفت و آمد کنن، بهتز نیست؟  باید مادربزرگت رو با مامانم آشنا کنم تا کمی -

 لبخند زدم. 
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 خوره!آخه مادربزرگ من پیره به مادرت نمی  -

 شناسه. وا، دوستی که پیر و جوون نمی -

 باشه مبینا جان، هر جور خودت دوست داری.  -

 برگشت سمتم و چشمکی بهم زد.

 حاال شد.  -

دیم و هممون پیاده شدیم. آتنا تند  خندیدم و دقایقی بعد روبهوروی بهترین رستوران شهر وایستا

 خودش رو به ماهیار رسوند و کنارش قدم برداشت که مچ دست مبینا رو گرفتم و نگهش داشتم. 

 تو هم متوجه شدی؟!  -

 خندید. 

 منظورت عشق آتنا به ماهیاره؟!  -

 اوهوم.  -

 دونم چرا ماهیارِ االغ حالیش نیست! یک سالی میشه که متوجه شدم؛ اما نمی  -

 هام رو برچیدم. ای زد که لب هه قهق

 توجهه؟! ست و بی نکنه متوجه  -

 مبینا دستم رو کشید و با هم وارد رستوران شدیم. 

 خوادش؟ خوای بگی نمی یعنی می  -

 : سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که با ناراحتی گفت

 خوره. می جوری نباشه که تو میگی وگرنه آتنا شکست سختی  خدا کنه این  -

 آمین.  -



 

 

 
180 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 سر میز نشستیم. ماجد بین آتنا و آنیتا و لطیفه هم بین من و مبینا نشست. 

ی زیبا و جذابی داشت. دو طرف  همه سفارش میگو دادیم و من به ماجد نگاه کردم که واقعاً چهره 

و  هاش سبز تیره بود که زیباییش ربود، وسط سرش رو به سمت عقب داده، چشم   موهاش رو تراشیده

 دو چندان کرده بود و قدش نسبتاً 

 : بلند بود. رو بهش گفتم

 خونی ماجد؟ درس می  -

 با لبخند گرمی سرش رو تکون داد. 

 خوام وکیل بشم. آره، می  -

 عالیه، امیدوارم موفق باشی.  -

 ممنونم لیانا.  -

ار مبنی بر  با آوردن ناهارمون، همه مشغول شدن و واقعاً لذیذ بود. در آخر برخالف اصرارهای ماهی 

هر کس خودش پول غذاش رو حساب کرد. منم پول خودم و لطیفه رو دادم و    حساب کردن کل میز، 

جام بهمون خوش  به دربند برن و کمی گردش کنن. اون  بعد از خروج از رستوران قرار بر این شد که

ی من و لطیفه بود. در  سال روز خوبی برا  گذشت؛ ولی اتفاق خاصی نیفتاد و واقعاً اون روز بعد از چندین

در ارتباط باشه و قول دادن   شدیم، ماجد از من خواست تا اجازه بدم که با لطیفهآخر که از هم جدا می 

موسیقی ثبت    که مواظب رفتارهاشون باشن و منم مخالفتی نکردم. قرار بر این شد که هر دو توی کالس

سکوت خواهر   دونستم که اینن تنها می نام کنن. این پیشنهاد ماجد بود که لطیفه سکوت کرد و م

  ترسه که من اذیت بشم؛ اما من برخالف لطیفه باخوشحالی وافریکوچولوم برای اینه که از خرجش می 

استقبال کردم و قرار بر این شد که روزش که رسید، ماجد بیاد دنبالش و با هم برای ثبت نام برن! وقتی  

رگ خواب بود و منم خیلی خسته بودم و مستقیم به اتاقم  برگشتیم خونه، ساعت نه شب بود و مادربز

رفتم؛ چون شام پیتزا خورده بودیم و دیگه کاری نداشتیم. مشغول تعویض لباس بودم که لطیفه با قیافه  

 درهم وارد شد و روی تخت نشست. 
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 لیانا؟  -

 به سمتش برگشتم. 

 جانم خواهری؟  -

 بزنم به ماجد و بهش بگم که پشیمون شدم.  خوام زنگخوام به این کالس برم، می من نمی  -

 میشه بدونم دلیلش چیه؟  -

که بدتر یه خرج دیگه هم روی دستت  آخه من باید بهت توی خرج و مخارجمون کمک کنم، نه این  -

 خودخواهیه و من واقعاً راضی نیستم.  بذارم. آخه این

 هاش رو گرفتم. جلوی پاش نشستم و دست 

ریم یا تالش  کنیم که سر کار می ها دست خداست و ما فقط یه حرکتی می سانببین لطیفه روزیِ ما ان -

  کنیم؛ ولی آخرش این خداست که بهمون روزی میده و منم با این کاری که توی شرکت رایان بهمی 

از کار توی اون رستوران پول به دست میارم و این سرمایه هنگفتیه؛   دست آوردم میشه گفت پنج برابر 

چیز هست. تو الزم نیست برای پول نگران باشی،    هیچی نباش، من خودم حواسم به همه پس تو نگران 

برو با ماجد ثبت نام کن؛ ولی اگه    اگه واقعاً از ته دلت دوست داری توی این کالس شرکت کنی پس

به این کالس    خواد که توخودت دوست نداری این بحثش جداست؛ اما این رو بدون من خیلی دلم می 

 بری. 

 : با اطمینان بهش نگاه کردم که محکم بغلم کرد و با شوق گفت

 مرسی، مرسی، مرسی تو بهترین خواهر دنیایی.  -

هام نقش بست و موهاش  و من واقعاً از خوشحالی تنها خواهرم خوشحال شدم و لبخند عمیقی روی لب 

 رو ب*و*سیدم. 

 *** 
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ی گفتم که هردو باخوشرویی جوابم رو  "بخیرصبح "وارد آشپزخونه شدم و رو به مادربزرگ و لطیفه 

 دادن.

 : ی روی موهام نگاهی کرد و با نگرانی همیشگیش گفتمادربزرگ به حوله 

 خوری، خودت رو خوب بپوشون. عزیزم سرما می  -

 لبخندی زدم و پشت میز نشستم. 

 چشم.  -

 ریخت و جلوم گذاشت. دستی به حوله کشیدم و موهام رو بار دیگه خشک کردم که لطیفه برام قهوه 

 امروز برنامت چیه؟  -

 ریزی کنم و حاضر بشم. از طرف شرکت مهمونی دعوتیم. باید برای همون برنامه  -

 عزیزم چه مهمونیه؟ از مکانش و این جور چیزها مطمئنی؟   :مادربزرگ

 : هاش من رو کمی ناراحت کرد؛ ولی دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم نگرانی توی چشم 

 دونی که از اولم چیترا خانم گفته بود که باید عادت کنیم. م. از طرف شرکت و اجباریه؛ می مطمئن -

 مادربزرگ بهم لبخند زد. 

 تونم نگرانت نباشم عزیزم. دونی که نمیمی  -

 تونم از پس خودم بربیام. فهمم مادربزرگ، خیالت راحت باشه می می  -

 لطیفه نگاهی به مادربزرگ کرد. 

 یرون بهتر نیست؟ ما هم بریم ب -

 مادربزرگ دست از خوردن کشید. 

 مثالً کجا بریم؟  -
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 : لطیفه با ذوق گفت

 روی، چند مدته نرفتیم! بریم پیاده  -

که  ای گفت و بعد سکوت، جمع کوچولومون رو فرا گرفت. ناراحت شدم و از این "باشه"مادربزرگ 

رفت،  سته شده بود و حوصلش سر می کسی بودیم که حتی مادربزرگم خ محکوم به این همه تنهایی و بی 

 بغض کردم. 

کردم و تنها چیزی که خورده بودم سه تا فنجون قهوه بود و  اشتهام کور شده بود و با صبحونم بازی می 

 عجیب به این طعم تلخ معتاد شده بودم.  این روزها 

ی به اتاقم رفتم.  کنه و منم با تشکر کوتاهاز سر میز بلند شدم و لطیفه گفت که خودش میز رو جمع می 

هام جاری شد و به این زندگی کوفتی که  وایستادم؛ ولی همزمان با گشودن در کمد اشک  جلوی کمدم

 هر چی هم آسونش بگیری بازم سخته و سخته لعنت فرستادم. 

های مجلسی کشیدم. از ته دل از چیترا خانم ممنون بودم که فکر همه جا رو کرده  دستی به انبوه لباس 

تموم وقتم رو توی بازارها بگذرونم و خودم رو عصبی کنم. کت و دامن زرشکی و   بور نبودمبود و مج

جوری ظاهر بشم. کتم آستینش تا  مشکیم رو که واقعاً ناز بود برداشتم و برای اولین بار بهتر بود این 

ینم  خواست پاهام مشخص باشه، برای هم رسید و به حالت کلوش بود؛ ولی دلم نمیاواسط دستم می 

ساپورت مشکی ضخیمم رو هم به همراه کفش مجلسی خوشگل و پاشنه پنج  سانتی برداشتم؛ در کمد 

رو آروم بهم کوبیدم و لوازم رو روی تخت چیدم. بار دیگه بهشون نگاه کردم و به سختی جلوی ریزش  

دم بزنم، چون  ای پر از غم شده بود. تصمیم گرفتم کمی برم قهام رو گرفتم و انگار دلم یه دفعه اشک 

 کار بودم بهترین وقت بود. فرصت نکرده بودم این اطراف رو ببینم و االن که بی 

تیپ اسپرتی زدم و آرایشم رو هم مات کردم؛ چون حال نداشتم که بخوام غلیظش کنم و بعد از 

 : گفتم از اتاق خارج شدم و به مادربزرگ که مشغول دیدن تلویزیون بود   های راحتیمپوشیدن کفش 

 گیریم. من میرم یکمی قدم بزنم. ناهار درست نکن از بیرون می  -
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هاش بود.  مادربزرگ با لبخند مهربونش بدرقم کرد و لطیفه هم که توی اتاقشون مشغول خوندن درس 

تر  از مجتمع زدم بیرون و شروع به قدم زدن کردم. هوا خوب شده بود و از دیروز شدت سرماش کم 

 ملش کرد. شد تحشده بود و می 

افتاد، هیچ وقت مادر  هام رو توی جیب مانتوم فرو بردم و آهی کشیدم. اگه اون اتفاق لعنتی نمی دست 

همه تنهایی و غم باشیم. شاید با بودن مادرم  دادم که االن مجبور به تحمل این نمی  عزیزم رو از دست

گیرم که با اومدن چیترا  رو نادیده نمی ای که رخ داده ها بود، البته این معجزه زندگیمون هم بهتر از این 

خانم زندگیمون تحول عجیبی پیدا کرد؛ ولی هر چی هم که به آرزوهات برسی، جای خالی عزیزانت  

 همیشه و همیشه خالیه و با هیچی هم پر نمیشه! 

به پارک خوشگلی که جلوی راهم بود رسیدم و واردش شدم. نسبتاً خلوت بود؛, ولی باز هم تک و توک  

ها هم دراز کشیده بودن و هر کس غافل از اطرافش  چمنای پارک نشسته بودن و بعضی  ها رویآدم 

راست میگن که زندگی هیچ آدمی بدون غم و مشکل نیست و تنها من   ور بود. واقعاًتوی افکارش غوطه 

واهد بود.  نبودم که به مصیبت و تنهایی گرفتار شده بودم؛  مشکل همه جا بود، هست و بعد از ما هم خ

 روی نیمکتی به دور از همه نشستم و گوشیم رو بیرون آوردم. دلم یه آهنگ و یکم گریه خواست! 

ها رو زیر و رو کردم وآهنگی رو پخش کردم و صداش رو پایین آوردم جوری که فقط  آهنگ لیست  

ها رو  زی ی مزاحمت و این بچه باخیال نکنه قصد جلب توجه دارم؛ چون حوصله  خودم بشنوم و کسی

 نداشتم!

 دیدی بی من داری میری دیدی قوالتو شکستی 

 دیدی راست گفتم عزیزم دیدی چشمامو نخواستی 

 مونی دم رفتن دیدی حتی یه دقیقه نمی 

 دیگه خسته شدم آخه بس که قلبمو شکستن 

 دیدی رفتی 

 گفتم یه روز میری دیدی دوسم نداری دیدی می 
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 گفتم من عاشقم ولی تو کم میاری دیدی می 

 گفتم یه روز میاد میری که برنگردی دیدی می 

 خواستی بری چرا منو دیوونه کردی تو که می 

 چرا دوسم نداری؟ 

 ریزه چیزی نگفتی دیدی اشکام روی گونم می 

 افتی دیدی راحت اینو گفتی داری از چشام می 

 دیدی چشم یه غریبه چه جوری دل تو رو برد 

 دیدی رفتی و یکی موند تو نبودنت کم آورد 

 دیدی رفتی 

 دیدی دلت جای من نبود دیدی ازم گذشتی 

 داره حاال باورم میشه منو دوسم نداشتی 

 دیدی چه آسون و بی هوا یهویی دل بریدی 

 دیدی دلم تیکه پاره شد آخه اینم ندیدی 

 دیگه دوسم نداری 

 گفتم یه روز میری دیدی دوسم نداری دیدی می 

 گفتم من عاشقم ولی تو کم میاری دیدی می 

 گفتم یه روز میاد میری که برنگردی می   دیدی

 خواستی بری چرا منو دیوونه کردی تو که می 

 چرا دوسم نداری؟ 
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 آهنگ دیدی از مرتضی پاشایی 

دادن. گذشتن با تأسف سری تکون می تونستم خفه کنم. مردمی که از کنارم می هق هق گلوم رو نمی 

دونن  ها که نمیکرد؟ حق داشتن با تأسف سر تکون بدن، اون واقعاً کی حال آدمی مثل من رو درک می 

رسه  غم رو متحمل میشه و هر چی هم زندگیشون تلخ باشه، به پای من نمی   قدرچه دختری به سن من 

کشم. چرا؟ چون پدرم یه آدم عیاش بود که زندگیمون  که چند ساله دارم خفت و خواری رو به دوش می 

جور  جا برسیم اگرچه شاید هم پدر مقصر نبود و سرنوشت این و مجبور شدیم به این  رو نابود کرد!

به بدترین جای ممکن رسوند پدر بود و بس. نگاهی به ساعت روی    ای که بازی روا مهره نوشته بود؛ ام

قدر درگیر افکارم بودم که  موبایلم انداختم. چهار ساعت بود که از مجتمع بیرون اومده بودم و واقعاً این 

 گشتم! اصالً متوجه گذر زمان نشده بودم و باید برمی 

ها دیروز رفته  رفتم و بین راه به رستورانی که به همراه ماهیار ایناز جا بلند شدم و از پارک بیرون 

بودیم، زنگ زدم و سفارش سه پرس چلوکباب، به همراه ساالد و دوغ دادم و بعد از اون با خیال راحت  

تونستم به موقع  هام رو تند کردم و تا چهل دقیقه دیگه که غذا قرار بود برسه، وقت زیادی بود و می قدم

رفت تا سوار  رو به خونه برسونم. با رسیدن به مجتمع، جلوی ورودی ماهیار رو دیدم که می خودم 

 ماشینش بشه؛ اما با دیدن من راهش رو کج کرد و با لبخند گرمی به استقبالم اومد.

 به به احوال پرنسس؟!  -

 لبخندی زدم. 

 قربونت، بد نیستم تو خوبی؟  -

م که قول داده بودم نگم؛ ولی حاال که سر راهم قرار گرفتی  منم عالی. راستش یه خبر محرمانه دار -

ای ندارم؛ فقط تو باید قول بدی که بین  تونم بگم و من دیگه چاره خواسته بهم بفهمونه که می  دیگه خدا

 خودمون دوتا بمونه! 

 خندیدم که با لبخند عمیقی منتظر نگام کرد و من به سختی خندم رو قورت دادم. 

 مونه، حاال بگو؟! بین خودمون می باشه پسر خوب   -
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 ای نگاش رو اطراف چرخوند و سرش رو جلو آورد. با حالت بامزه

 بیا جلوتر تا بگم.  -

 : کنان گفتخندیدم جلوتر رفتم و ماهیار پچ پچ هاش غش غش می رفتار  در حالی که از این 

اب پدرشن که قرار  آنیتا در مورد اون عشقش دیشب با مادرش صحبت کرده و از دیشب منتظر جو -

خواست خودش  باهاش صحبت کنه؛ حاال قلب مبینا، آنیتا و آتنا مدام در تپشه. مبینا می   بوده مامانه بره

بره؛ ولی دیدی که خدا خواست تو سر راهم قرار یگیری  بهت بگم سرم رو می   بهت بگه، به من گفت اگه

 و دیگه از دهنم پرید! 

 ها بهم خیره شد. ی آویزون مثل بچه ه بعدم سرش رو بلندکرد و با لب و لوچ 

 لی قول بده به مامان مبینا نگی تا من رو جنگم کنه و نبرتم شهربازی؟! خاله لی  -

هام سرازیر بود که موتوری که آرم  زدم و از شدت خنده اشک از چشم یعنی به معنای واقعی قهقهه می 

خندیدم با تعجب نگاه کرد که  وزم می کرد کنارم وایستاد و به من که هن خودنمایی می  رستوران روش 

 : کرد و رو به مرد گفت ماهیار خندش رو زودتر جمع

 امرتون؟!  -

 مرد به خودش اومد و با ماهیار دست داد. 

 انگار این خانوم سفارش غذا داده بودن.  -

 به هر جون کندنی بود خندم رو جمع کردم و جدی جلو رفتم و ازش گرفتم، پولش رو دادم که تشکری 

 رد و رفت. ک

 واقعاً که نزدیک بود از خنده غش کنم.  -

 :ماهیار چشمکی زد که گفتم

 لی کجا! لی، آخه لیانا کجا، لی ی آخرتم باشه به جای اسم نازم میگی لی دفعه  -
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 ای به مجتمع کردم. خندید که اشاره

 بریم باال غذا در خدمت باشیم!  -

 نه پرنسس جایی کار دارم، باید برم.  -

 موفق باشی، پس فعالً خداحافظ. -

 به سالمت.  -

 های ماهیار خندیدم. به سمت مجتمع رفتم و باز هم به حرف 

با رسیدن به آپارتمان میز رو چیدم و مادربزرگ و لطیفه رو صدا کردم که با دیدن میز هردوشون با  

 سمتش و نشستیم.  خوشحالی اومدن 

 بودم. وای خواهری دستت طال، خیلی ه*وس کرده   :لطیفه 

 نوش جونت.  -

 ای به لطیفه که تند تند مشغول خوردن بود انداخت. مادربزرگ چشم غره 

 تر بخور؛ خفه میشی! دختر همش مال خودته، خب یواش  -

تر نتونستم بخورم و  لبخند گرمی زدم و مشغول خوردن شدم؛ ولی چون سیر بودم یکمش رو بیش 

 که مادربزرگ پشت سرم وارد هال شد و بازوم رو گرفت. بقیش رو به لطیفه دادم و از سر میز بلند شدم 

 لیانا؟!  -

 وایستادم. 

 جانم؟  -

 میشه چند لحظه بشینیم و صحبت کنیم؟  -
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ای نشستیم که مادربزرگ نگاهی به لطیفه که توی آشپزخونه  اطاعت کردم و هردو روی مبل سه نفره 

 : و رو به من گفت بود انداخت

م دونستم در موردش با هم حرف بزنیم. اولش اینه که لطیفه راجع  راستش دوتا موضوع هست که الز  -

جور جاها که انگار اسمشم ماجد  کرد که قراره با هم برن کالس موسیقی و این صحبت می  به یه پسر 

   که به پسره مطمئنی؟!هاش رو کردی؟ یا اینتو بهش اجازه دادی؟ فکر هزینه  خواستم بدونمهست؛ می 

 لبخندی زدم. 

ی مبینا، همون دوستم که گفتم تازه با هم آشنا شدیم. پسرخوبیه  مادربزرگ! ماجد میشه پسرعمه بله  -

و نوزده سالشه؛ دیروز که رفته بودیم کوه با هم آشنا شدن، خیالتون راحت پسر خوبیه و جای نگرانی  

باشه   دادم که ممکنه این رفت و آمدها خطر آفرین نیست. مطمئن باشید اگه یک درصد احتمال می 

نگرانمونید.  در مورد هزینه هم دیگه الزم نیست هیچ   قدرچه دونم که شما هرگز اجازه نمیدم؛ چون می

تونیم به راحتی خرج کنیم و نگران تموم شدن بودجه  وقت نگران باشید، چون با کار توی این شرکت می 

ز لطیفه بخوام که ازش اجتناب کنه؛  تونم اهم نباشیم؛ ولی باز هم اگه به نظر تو این رابطه مشکل داره می 

دونم خیرخواهمونی؛ اما لطیفه دوست داره که  ی توئه، چون می ترین خواسته، خواسته چون برای من مهم 

 دونی!توی کالس شرکت کنه، بازم هر جور خودت می 

 : داد و در آخر نفس راحتی کشید و گفتهام گوش می مادربزرگ با دقت به حرف 

تونه شرکت  راحت شد. نه دخترم با این توضیحاتی که دادی منم اعتمادم جلب شد و می آخیش خیالم  -

 روحیشم بهتره و منم ناراضی نیستم!  کنه، برای 

 : با تکون دادن سر موافقتم رو اعالم کردم که گفت

 و حاال موضوع بعدی... .  -

 خب؟!  -
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جوری حتماً پیش خودش  نیم؟ این چند مدته از چیترا خانم غافلی. بهتر نیست بریم یه سر بهش بز -

که به قول معروف وقتی خرمون از پل  دیدن پول اون رو فراموش کردیم؛ یا این  کنه که بافکر می 

 گذشته دیگه رهاش کردیم!

 همه حواس جمعی مادربزرگ لبخند زدم. به این 

درمیون بذارم و بریم  راستش خودمم چندین بار به فکر افتادم؛ اما هر دفعه که خواستم باهاتون  -

جا باشن و با دیدنمون همه چیز خراب بشه؛  پیشش با خودم فکر کردم ممکنه اقوامشون یا رایان اون

 برای همینه که صرف نظر کردم و دیگه بحثش رو جلو نکشیدم. 

 : مادربزرگ مکثی کرد. مشخص بود توی فکر رفته و کمی بعد گفت

 جوری که نمیشه. ن حق با توئه؛ ولی باید یه کاری کنی ای -

 چه کاری؟  -

باید یه روز که فرصت داری، بهش زنگ بزنی و موضوع رو بهش بگی تا بدونه که به فکرشی و   -

 فراموشش نکردی و بعدم ازش بخوای موقعی که ویالش خلوته، بهمون خبر بده تا بهش سر بزنیم. 

 آره، آره فکر خیلی خوبیه حتماً بهش میگم، مرسی مادربزرگ.  -

 بزرگ با محبت عمیقش پیشونیم رو ب*و*سید.مادر

 عزیز دلمی لیانا جان.  -

 دستش رو ب*و*سیدم و از جام بلند شدم. 

 خیلی ممنون، میرم حاضر بشم زیاد فرصت ندارم!  -

 برو دخترم.  -

با وسواس پشت صندلی میز آرایش نشستم و اول از هر چیزی موهام رو سشوار کشیدم و به حالت پر  

هام رها کنم؛ بعد از تموم شدن سشوار، جلوش رو کمی حالت  خواستم ساده روی شونه درست کردم. می 
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ی خوشگل و ناز زدم و پشتش رو رها کردم. آرایشم رو  موهام و یه گیره  دادم و آوردم باالتر از ردیف

و  اومد و وقتی خیالم از بابت صورتم راحت شد، از جا بلند شدم؛ لباسم رمات کردم؛ ولی به صورتم می 

 تنم کردم و جلوی آینه چرخی زدم. 

لبخند رضایت بخشی روی لبم نشست. ساپورت مشکیم با پوست سفیدم خیلی همخونی جالبی داشت و  

های مجلسیم رو توی کیفم گذاشتم و کفش مشکیم رو پام کردم که وقتی راه  بود. کفش   خوشم اومده

 بپوشمش.  جامیرم کثیف نشه تا اون 

یی رو از بین صدها اسپری انتخاب کردم و به تموم بدنم زدم. بعد از  حاضربودم. اسپری خوش بو

پالتوی بلندم، انداختن شال و برداشتن کیف و موبایلم از آپارتمان خارج و وارد آسانسور شدم.   پوشیدن 

ی آژانس رو گرفتم و درخواست دادم و چون نزدیک مجتمع بود بهم  رفتم شمارهجوری که می همون 

رسه و من توی البی منتظر شدم. وقتی صدای بوق رو شنیدم تند خودم رو به  دیگه می گفت تا یه ربع 

ای که روش آدرس نوشته شده بود رو به راننده که حدوداً شصت سالش بود،  ماشین رسوندم و برگه 

دادم و نگام رو از شیشه به بیرون دوختم. یک ساعتی راه بود تا برسیم و دیگه داشت حوصلم سر  

 : صدای راننده باعث شد با خوشحالی از جا بپرم رفت کهمی 

 جاست! خانوم محترم این  -

روم انداختم. صدای آهنگ و وجود دو نگهبان جلوی در من رو به این باور  نگاهی به باغ مجلل روبه 

وزید و  درست اومدم و تند پول رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. باد مالیمی می  رسوند که می 

کرد. عجیب بود که هوا تا به این حد خوب شده بود، شایدم از شانس رایان  خوبی بهم القا میواقعاً حس 

ها گام برداشتم و با دادن مشخصات و نشون دادن کارتم که توی  بود. خندیدم و به سمت نگهبان 

شرکت داشتم از جلوی راهم کنار رفتن و من با استرس وارد شدم. توی باغ مهمونی برگزار میشد و  

کردن. باغی  برگزار می  شاید به خاطر آب و هوای مساعد بود که داخل رو کنار گذاشته بودن و توی باغ 

 بزرگ و با شکوه که با تزئینات خوشگلش باعث میشد زیباییش دو چندان بشه. 

ها به ترتیب چیده شده بود و وسایل پذیرایی به نحو احسن روی میزها قرار گرفته و  میزها و صندلی 

همه کار براومده. واقعاً حق  و آماده بود. به سایه غبطه خوردم که به این خوبی از پس این  ز کاملهمه چی
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ی دوم رایان توی نظم و موفق  همه پشتکار عاشق مردی مثل رایان باشه؛ چون خودش لنگه داشت با این 

 بودن بود! 

اومده بودن، رفتم و بازوش رو  هایی بود که ی زنی که مشغول پذیرایی از اندک مهمونابه سمت خدمه 

 گرفتم. 

 تونم لباسم رو تعویض کنم؟میشه بپرسم کجا می  -

 زن با دقت نگاهی بهم کرد و بعد از تعظیم کوتاهی به ویالی میون باغ اشاره کرد. 

تونی وسایلت رو داخل یکی از  جا می ها که بری باال یه سالن بزرگ هست اون برو داخل، از پله  -

 ی. هاش بذاراتاق

 تشکری کردم و تند خودم رو به جایی که راهنماییم کرده بود رسوندم. 

با ورودم به اتاق نگام به سمت آذر، تامیال و چکاوک افتاد و با خوشحالی از دیدن چندین آشنا زود جلو  

 رفتم. 

 وای سالم دخترها!  -

امیال بازوم رو گرفت و  هر سه به سمتم برگشتن و با دیدنم به نوبت بغلم کردن و احوالپرسی کردیم. ت 

 : گفت

 ها. تند لباست رو عوض کن تا بریم پایین، االن مهمونی شروع میشه  -

ها هم مشغول بودن. پالتو، شال و کفشم رو بیرون آوردم و زود کفش مجلسیم رو پوشیدم و دستی  اون

 به موهام کشیدم. 

 من حاضرم.  -

 : زدن گفتمیهایی که برق  هرسه نگام کردن و چکاوک با چشم 

 خوشگلی، چه بدنی داری واقعاً خیلی باحاله!  قدرچه وای دختر تو  -
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 نقصه! باشگاه رفتی؟ بدنت خیلی بی   :آذر

 همه محبتشون زدم. لبخندی به این 

 جور بوده. ممنونم دوستان. نه بخدا جایی نرفتم از اول همین  -

 ها پایین رفتیم.  هر چهار نفر از اتاق خارج و از پله 

که لباست اصالً باز نیست و  ی تو باشه. با این ها فقط خیره واقعاً فکر کنم توی مهمونی امشب چشم  :تامیال

 العاده محشر شدی و این لباس به تنت جذبه! بدنت زیاد مشخص نیست؛ ولی فوق 

ی لباس پوشیدنم مسخره کنن  با خیال راحت نفسی کشیدم. مدام نگران بودم مبادا من رو به خاطر نحوه 

تر شد و با هم وارد باغ شدیم و به سمت میزها رفتیم.  انگاری راضی هستن. لبخندم عمیق  الحمداهلل که

تر شده بود. پشت میزها نشستیم و آهنگی به سبک غربی همه جا  تر و بیش ها بیشبار تعداد مهمون این

 بود.  خونه؛ چون حواسم پرت اطرافمطنین انداز شده بود و من زیاد متوجه نبودم چی می 

اومد، البته حتماً دیگه عادت کردن؛  هاشون باز بود و زیاد پوشیده به نظر نمی چکاوک، تامیال و آذر لباس 

تونم بگم همه چیز  کنم و به جرئت میای شرکت می جور مهمونی اولین باره توی این  چون این منم که

جا از تعجب شاخ در میاورد!  ردم این آوبود. حتماً اگه مادربزرگ رو می   آوربرام کامالً متفاوت و تعجب 

ی تامیال شدم و با ابروهایی باال رفته  ی ریزی کردم که جامی مقابل روم قرار گرفت و من متوجه خنده

 : گفتم

 این دیگه چیه؟!  -

 کشید خندید.که نوشیدنی خودش رو سر می در حالی 

 خب معلومه دیگه.  -

 هام رو باال آوردم.و دست  چهرم رو از شدت چندش بودن و بوی بدش جمع کردم

 خورم! نه، نه ممنونم نمی -

 چکاوک جامی که تامیال به سمتم گرفته بود و من پس زده بودم رو گرفت و کمی دستش رو باال برد. 
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 دختر مهمونی امشب بدون این حال نمیده اصالً!  -

 هام رو باال انداختم.خیال شونه بی 

 که حضورم اجباری بوده، اومدم عزیزم! فقط به خاطر اینبرای من این مهمونی مهم نیست و  -

تفاوت شونه باال انداختن و خودشون مشغول شدن که  اون دوتام وقتی دیدن مرغ من یه پا داره بی 

العاده مدل باال و خوشگلی شدم و دقایقی بعد بهزاد و رایان از ماشین اومدن  ماشین فوق  متوجه وایستادن

گویی، باغ رو فرا گرفت و من خندم گرفته بود. انگار  تشویق و خوشآمد  دایپایین وهمه وایستادن. ص

اومدن عروسی! به تبعیت از همه تشویق کردم و نگام رو به تیپ خفن و جذاب رایان دوختم که نگاه  

ی بارز  تموم دخترها رو روی خودش میخ کرده بود و بهزاد هم طرف دیگش قرار داشت که اونم نمونه 

 ی خودش محشر بود! رسید؛ اما به نوبه و جذابیتش اگرچه به پای رایان نمی  یه مانکن بود

خیال نشستم و برای خودم کمی شربت ریختم. مشغول  کم کم وضع به حالت عادیش برگشت و منم بی 

 ای که گفت نگاه من رو به سمت باال کشوند.کنارم بلند شد و با جمله  شدم که آذر از 

 ها سایه اومد! بچه  -

های پاشنه ده  ی قرمز، کفش جکاوی رد انگشتش رو دنبال کردم و چشمم بهش افتاد. لباس دکلته با کن

و موهایی که بسیار با دقت آراسته شده بود و میشد گفت آرایشش کمی بیش از حد    سانتی مشکی

همه میشد گفت خوشگل شده. مستقیم به سمت رایان و بهزاد رفت که  معمول غلیظ بود؛, ولی با این

غول صحبت با سه مرد بودن و حواسشون کامالً از اطراف پرت بود که با حس حضور سایه هر پنج  مش

 رویی بهشون دست داد و بین رایان و بهزاد نشست. نفر وایستادن و سایه به نوبت با خوش 

پوفی کشیدم که مهمونی به اوج رسید و با آهنگی که پخش شد، دخترها و پسرها وسط پیست ریختن و  

جور کارها برام  کردم و این ها نگاه می وم به یک حالت مشغول رقص شدن. با لبخند به این صحنه هر کد

تازگی داشت. چکاوک و تامیال هم رفتن وسط، آذرم که رفته بود پیش سایه و بقیه دخترها رو هم که  

 همه شلوغی من نتونسته بودم پیدا کنم. توی این 
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پسری بهم نزدیک شد و درخواست رقص داد که بالفاصله رد کردم و از جا بلند شدم تا کمی این اطراف  

 گشت بزنم؛  

جا قرار داشت،  ی تابی شدم که اون رفت. به سمت پشت باغ رفتم و متوجه چون حوصلم داشت سر می

اب رو به حرکت  بدون تردید خودم رو بهش رسوندم و روش نشستم. با لبخند آروم ت برای همینم

کردم که ممکنه حضورم  گذشت و واقعاً اگه حس نمیجا بی شلوغی بهم خوش می این  قدرچه درآوردم و 

نشستم! حضور فردی رو کنارم حس کردم و با دیدن رایان  جا می الزم باشه و دنبالم بگردن تا آخرهمین 

ش رو روی خودم دیدم و برای  که کنارم روی تاب نشسته بود، با حیرت تکونی به خودم دادم که نگا 

 : که هردومون به خودمون بیایم با صدای نسبتاً بلندی گفتماین

 کنید؟!کار می جا چی شما این   -

 : تفاوت گفتتکون خفیفی خورد و اخم کرد. سرش رو چرخوند و بی 

 پرسی؟! جا مال توئه که این رو می مگه این  -

 از جام بلند شدم.   کنف شدم و باحرص نفسم رو به بیرون فوت کردم و

 جا بمون! بسیار خب من میرم شما تا هر موقع دلت خواست این -

ترس توی   پشتم رو به سمتش کردم که دستش سمت دستم اومد و چیزی توی دلم فرو ریخت و حس 

 هام نشست. خدایا خودت کمکم کن! چشم

 با اخم برگشتم سمتش که مقابلم وایستاده بود. 

 جازه نداری بهم دست بزنی؟! مچم رو ول کن! مگه من نگفته بودم که ا -

 توجه جلوتر اومد. بی 

 ی گستاخ، نگفتم؟!ی هر کاری رو دارم دختره منم بهت گفته بودم که من اجازه -

 : دستم رو کشوندم و با عصبانیت گفتم
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 ولم کن.  -

 زمان توی بینیم پیچید. دست دیگش سمتم اومد و بوی عطرشم هم 

 جذابی، امشب که خیلی خاص شدی!نه انگاری تو هم  -

 بزاق دهنم رو به سختی فرو دادم. 

 بینه، لطفاً ولم کن! یکی میاد ما رو می  -

 نفس عمیقی کشید. 

 کنیم! خب ببینه، ما که کار خاصی نمی -

 کنیم؟ گید کار خاصی نمی وقت می من رو بغل کردید، اون  -

 : تر میشد که زمزمه کردهام بیش کرد و من هر لحظه تقال با لذت به حرص خوردنم نگاه می 

 کنی؟ تونی جایی بری، پس چرا تالش می دونی تا من نخوام نمیوقتی می  -

 خورد.بار محکم هلش دادم؛ ولی لعنتی تکون نمیبا ترس این 

 خوای؟! ولم کن گفتم، از جونم چی می  -

 خوام این زبون درازت رو قیچی کنم! هیچی، فقط می   -

 ها، ولم کن. خوام برم پیش مهمون نگفتم. می من که چیزی  -

 ها؟ خوای بری پیش مهمون طور تا االن توی این جای خلوت بودی، حاال که من اومدم می چه  -

جایی بکنه هر لحظه  که حرکت نابه خونسردیش حالم رو هزار برابر بدتر کرده بود و ترس از این 

 و عقب رفت.   کرد؛ ولی کمی نگام کردمی تر توی وجودم رخنه بیش 

 ترسو!  -

 : به شدت احساس خفت کردم و با اخمی که دیگه راهی برای درهم شدن نداشت گفتم
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 از موجوداتی مثل شما مردهای ورپریده باید هم ترسید!  -

  ها رسیدم به سختی بعد تند دویدم و خودم رو از اون مکان دور کردم و وقتی به نزدیکی مهمون 

ها و موهام کشیدم. به سمت میزی که قبالً روش نشسته بودم  ی به لباس کردم و دست  عصبانیتم رو کنترل

 : رفتم و با خودم گفتم 

 دیگه غلط بکنم تنها برم جایی.  -

هاش تند خودش رو باد میزد که خندم گرفته بود؛ خب مگه مجبوری همش وسط باشی  چکاوک با دست 

 جوری گرمت بشه؟ کنارم نشست و دهنش رو کج کرد. که این 

 ها همش یه گوشه کز کردی دختر؟! مثل پیرزن   چرا -

 هام رو برچیدم. لب

 زیاد خوشم نمیاد که جلوی همه برقصم.  -

 من رو کشید. 

 چرت نگو بیا بریم وسط.  -

با زور من رو کشوند وسط و آهنگ که شروع شد مجبورم کرد برقصم؛ منم نرم شروع کردم تکون  

تونم با هر سبک آهنگی  ، رقصم حرف نداره، یعنی می هر چیزی کمبود داشته باشم خوردن. واقعاً توی 

آهنگ مخصوص باشه؛ یه رقاص خوب باید بتونه با هر آهنگی    جوری نیست که حتماً یهبرقصم و این 

 برقصه! 

رقصیدیم و من حواسم رو معطوف حرکاتم کرده بودم تا اشتباهی  دخترها حلقه زده بودن و با هم می 

 ندم!  انجام

 آهنگ چکاوک با ذوق بازوم رو گرفت. بعد از اتمام 

 رقصی. خیلی قشنگ می  -
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خندیدم و نشستیم که باز گروه بعدی ریختن وسط و من دیگه هر چی دخترها گفتن قبول نکردم.  

روی سرم افتاد و نگام رو که بلند کردم، بهزاد رو دیدم که بهم لبخند میزد. از جام بلند   ی فردیسایه 

   :شدم و گفتم 

 اب مهندس بهزاد!به، به جن -

 خندید. 

 طوری؟! چه  -

 خوب، تو چی؟  -

 خوبم. رقصت رو دیدیم، عالی بود!  -

 قابل نداره. -

 خب باید با من بیای توی سالن؛ جلسه شروع شده و رایان گفت باید حضور داشته باشی.  -

 فقط من؟!  -

های الزم رو با سایه  بعداً هماهنگینه، هستی و سایه هم باید باشن؛ ولی به حضور بقیه نیازی نیست و   -

 انجام میدن! 

قبول کردم و دنبالش رفتم. با هم وارد ساختمون شدیم و به سالن کناری رفتیم که ساکت بود و یک میز  

جا بودن که همه با  ای شکل قرار داشت و دور تا دورش صندلی بود. جمعیت زیادی اونبزرگ دایره 

 : خند گفتدیدن من سکوت کردن و بهزاد با لب

 ایشونم دستیار رایان خان، خانم لیانا مولوی!  -

یکی از مردها که نگاه هیزی داشت سر تا پام رو از نظر گذروند و تک ابروش رو باال داد و رو به رایان  

 : گفت

 پسر تو توی همه چیز شانس داری! میشه به جرئت گفت دستیارتم بهترین و زیباترینه!  -
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العمل رایان نشدم که بهزاد  و سرم رو به زیر انداختم و متوجه عکس اخم محوی روی صورتم نشست 

 : کرد و زمزمش رو شنیدم  دستش رو مشت

 ی هیز بدبخت! مرتیکه  -

خندم گرفته بود؛ اما جلوی خودم رو گرفتم و کنار رایان نشستم که بهزاد سعی کرد جو رو عوض کنه.  

کرد و منم گاهی باید مطالب مهمی رو  صحبت می شدت اخم کرده بود، بدون هیچ نگاهی به من   رایان به

کردم و جز این کار خاصی نداشتم. سایه رو دیدم که کنار بهزاد نشسته  هاشون یادداشت می از بین گفته 

بود؛ ولی تموم حواسش معطوف رایان و حرکاتش بود. طرف مقابلمون پنج تا مرد بودن و سه تا خانوم  

ما که تموم کارکنانمون جوون بودن و این واقعاً خوب بود چون   که سنین چهل تا پنجاه بودن؛ برعکس

 خوردن!های میانسال به درد همچین کارهایی نمیخانم

ی رایان و بهزاد پیش رفت و بهزاد از ته دل  جلسه یک ساعت به طول انجامید و همه چیز طبق خواسته 

داد و کامالً جدی حرف میزد  نشون نمیکه این قرارداد بسته میشد؛ ولی رایان هیچی خوشحال بود از این 

خودکار رو سمت بهزاد گرفت و خودش رو کنار کشید که بهزاد لبخند گرمی   و موقع امضا قرارداد هم

 زد و بدون وقفه امضا کرد! 

همه تشویق کردن و سایه از جاش بلند شد و با رئیس شرکت مقابل روبوسی کرد و دست داد و از این  

دیدم.  کرد؛ ولی من همون جا نشستم و هیچ حرکتی نکردم، چون اصالً الزم نمی  خوشحالی همکاری ابراز 

تاپم بود که سالن رو خالی از هر آدمی دیدم و نفس عمیقی  وقتی همه پراکنده شدن، سرم هنوز توی لپ 

ی بزرگی که روی دوازده ضربه زد، با استرس از جا  کشیدم و نگام رو به ساعت دادم و با دیدن عقربه 

هام رو چرخوندم تا رایان  تاپم رو بستم و توی کیفش گذاشتم. تند به باغ برگشتم و چشم د شدم و لپ بلن

 رو پیدا کنم؛ ولی نبود. ناچار به سمت بهزاد رفتم تا متوجه حضورم بشه. 

 بهزاد!  -

 نگاهی بهم انداخت 

 بله؟ چیزی شده؟!  -
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 میشه بدونم رایان کجاست؟  -

تونست  جا هم صدا زیاده و نمی که تماس مهمی داشت. این باغ، مثل این گمون کنم رفت بیرون از  -

 بفهمه طرف مقابلش چی میگه. 

 باشه فهمیدم، ممنون.  -

از باغ بیرون اومدم و نگام رو چرخوندم که متوجه شدم تو ماشینش نشسته و مشغول صحبت با تلفنه.  

همینم بدون نگرانی برای موهای لختم    کسی نبود. باغ جای خلوت و دنجی قرار داشت، برای اون اطراف

و انگشتم رو به شیشه کوبیدم که لحظاتی نگام کرد و بعد قفل در رو باز کرد و   به سمت ماشینش رفتم

این یعنی بشین توی ماشین! بدون حرف نشستم و منتظر شدم تا تماسش تموم بشه. با همون اخم روی  

 صورتش نگام کرد. 

 خب؟!  -

 نم.سعی کردم بهش نگاه نک 

 تونم برم؟ من دیگه باید برگردم خونه، اگه مشکلی نیست می  -

 : نگاهی به ساعتش انداخت و با خونسردی گفت

 یک ساعت دیگه مهمونی تمومه، باید صبر کنی.  -

 نگام رو چرخوندم و با کالفگی بهش زل زدم. 

جا کاری ندارم،؛  نکنم اجازه بدید برم، من که دیگه ای ولی تا االنشم خیلی دیرم شده. خواهش می  -

 شد.   جلسه هم که تموم

 : تر شد. نگاش رو به بیرون دوخت و گفتهاش درهم چند لحظه نگام کرد و بعد اخم

 ماشین داری؟!  -

 : با خوشحالی گفتم
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 نه؛ ولی با آژانس میرم.  -

 سرش رو تند سمتم چرخوند.

 این وقت شب با آژانس؟! -

روی کرده و برای رایان  موندم چی بگم که انگار فهمید زیاده العملش نگاه کردم. گیج  با تعجب به عکس 

ای گرفت و دقایقی بعد  روی بود. موبایلش رو برداشت و شماره مغرور چنین حرکتی واقعاً هم یه زیاده 

 : صداش توی گوشم پیچید

 بهزاد جان! من اگه بخوام زودتر برم مشکلی داری؟  -

-  . ... 

 ی مهمونی رو ندارم. م، دیگه حوصله نه چیزی نشده یکمی ناخوش احوال -

-  . ... 

 تو مواظبی دیگه؟  -

-  . ... 

 آره سایه هست، دخترها هم که هستن؛ دیگه همه چیز دست خودت.  -

-  . ... 

 عزیزی، پس خدانگهدار. -

 : که نگام کنه گفتگوشی رو روی صندلی پشت انداخت و بدون این 

 رسونمت. می برو وسایلت رو بردار و بیا،   -

که پشیمون نشه تند پیاده شدم و سمت ساختمون  هام دیگه از حدقه بیرون زده بودن؛ اما برای این چشم

به شلوغی باغ خودم رو به اتاق رسوندم و با پوشیدن پالتوم و برداشتن لوازمم از   توجهدویدم و بی 

م رو دادن و منم از باغ  قدر غرق خوشیشون بودن که سرسری جوابدخترها خداحافظی کردم که این 
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تر بهم چراغ داد. با تردید  طرف خارج شدم که ماشینش رو ندیدم. گیج نگام رو چرخوندم که کسی اون 

کرد با خیال راحت خواستم بشینم  به سمتش رفتم و با دیدنش که شیشه رو کشیده بود پایین و نگام می 

قصد حقیر کردنش رو دارم، برای همین   کنهعقب که با خودم گفتم حتماً عصبی میشه؛ چون خیال می

 موند. وسایلم رو گذاشتم عقب و خودم پیشش جلو نشستم. حرکت کرد و نرمی ماشین مثل الالیی می 

کرد و واقعاً هم  ترسیدم نفس بکشم؛ ولی اون در کمال خونسردی رانندگی می معذب بودم و حتی می 

سوندن من خودش راننده شده، خندم گرفته  اومد. کسی که خودش راننده داره حاال برای ربهش می 

 بود. 

 خواد من رو بخوری. دونم خوشگلم، نمی می  -

همه بهش زل زدم، واقعاً خجالت کشیدم؛ ولی با یادآوری  با حیرت بهش نگاه کردم و از این که این 

از  کنه؛ ولی خب خدایی هام رو برچیدم تا نخندم؛ این دیگه کیه؟ الکی از خودش تعریف می جملش لب 

 حق نگذریم خوشگل بود! 

 گید؟!شما همیشه دروغ می   -

چند لحظه مکث کرد و وقتی متوجه منظور حرفم شد، تک ابروش رو باال انداخت و بهم نگاه کرد که  

 لبخند کم رنگی زد. خب همونم جای امیدواریه که لبخند زده.  خندیدم و اون هم

 خونتون کجاست؟!  -

ه گفته بود ممکنه بعدها رایان بخواد بیاد خونتون یا برسونتت و  به یاد حرف چیترا خانم افتادم ک 

ی قدیمی باشید اصالً درست نیست و حاال واقعاً به درستی حرفش پی  محله   وقت اگه توی ایناون

تونم با افتخار آدرسش رو  بردم و خداروشکر کردم که مجتمع، توی بهترین نقطه این شهره و می می 

 بدم. 

 خوابت برد؟  -

 همه سوتی پشت سر هم اعصابم خورد شده بود. تند آدرس رو براش گفتم که پوزخندی زد. ایناز 
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 بهت نمیاد توی همچین جایی زندگی کنی.  -

 ای توی بدنم پیچید.  که بفهمه دروغ میگم، هم از عصبانیت منظور حرفش رعشه هم از ترس این 

 مگه باید به آدم مکان زندگیش بیاد؟  -

من میاد توی یه ویالی خوشگل زندگی کنم؛ ولی به تو میاد توی یه محله متوسط توی جای  آره، مثالً به   -

 ترین نقطه شهر! شهر زندگی کنی، نه یه مجتمع شیک و توی عالی  تقریباً خوب

که حرصم رو در  برد از این با حرص نگاش کردم که انگشتش رو روی لبش کشید. واقعاً لذت می 

قدر خستم که حوصلش رو ندارم؛  ش رو بدی، هی باید کلکل کنی. منم این بخوای جواب  میاورد. ولش کن

 و دقایقی بعد جلوی مجتمع وایستاد.  ی همینم سکوت کردمواسه 

 ممنون مهندس.  -

سری تکون داد و من تند پیاده شدم. وسایلم رو برداشتم که بدون هیچ بوق یا چیزی گازش رو گرفت  

  و تند وارد مجتمع و آسانسور شدم. کلید رو توی قفل فرو شخصیت! دهنم رو کج کردم و رفت. بی 

جوری بهتر بود که نفهمن من کی  کردم. از سکوت خونه میشد فهمید خوابن، نفس راحتی کشیدم، این 

 برگشتم! 

هاس راحتیم رو تنم کردم و با خیال راحت  هام رو عوض کردم و لباس خودم رو به اتاقم رسوندم. لباس 

ای که توی آغوشش بودم؛ واقعاً گرمای خاصی  م و به امشب فکر کردم. به لحظه توی تختم دراز کشید

دونم چرا داد. نمیکرد و کنار ترست یه جور امنیت خاص بهت می داشت که آدم رو وادار به سکوت می 

هام رو بستم و سعی کردم امشب رو به کل از ذهنم بیرون  خل شدم، اصالً من کجا و رایان کجا؟ چشم 

 الکی رویا بافی نکنم.کنم تا 

 *** 

 شنبه بود و هوا بارونی؛ اواخر اسفند ماه و عید نزدیک بود. 
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شدم،  جین مشکیم رو به همراه بافت، چکمه و روسری سفیدم انتخاب کردم و در حالی که حاضر می 

چرخید و نگران بودم مبادا کسی دیده باشه که من همراه رایان  مهمونی دیروز می  تمام افکارم حول 

خواست وقتی خبری نبوده و نیست همچین  خبریه؛ چون اصالً دلم نمی گردم تهران و حس کنن کهرمی ب

 فکری توی سر کارکنان شرکت بپیچه. لطیفه وارد اتاقم شد و به سمتم اومد. 

 سالم صبح بخیر.  -

 با لبخند نگاهی به موهای ژولیده و توی همش کردم. 

 موهای باز خوابیدی؟ سالم، مرسی. تو دیشب باز با   -

 با حرص توی آینه قدی اتاقم به خودش نگاه کرد. 

که بفهمی توی هم گره  واقعاً این موها اعصابم رو خورد کردن. همش مثل هدفون که بدون این  -

 جوریه واهلل! منم این   خوره، موهایمی 

فت که کنارم  کشیدم از تشبیهش خندم گررژ لب اکلیلیم رو برداشتم و در حالی که روی لبم می 

 وایستاد. 

 مهمونی خوش گذشت؟  -

 انگشتم رو روی دماغم گذاشتم. 

 خوای مادربزرگ بفهمه و باز نگران بشه؟ هیس! می   -

 هاش رو باال انداخت. خیالی شونه لطیفه با بی 

 حاال که نفهمید!  -

 ز بچه بود. با حرص نگاش کردم که زبونش رو درآورد و منم نتونستم جلوی خندم رو بگیرم؛ واقعاً هنو

 از جا بلند شدم. 

 کاری نداری خواهری؟  -
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 دهنش رو کج کرد. 

 همیشه که در حال رفتنی دختر.   -

 لبخند گرمی زدم. 

بی انصافی نکن دیگه، دو روز که تعطیل بودیم. پنج شنبه رو کالً با شماها گذروندم، یه دیروز نبودم   -

 این رو چماق کن و توی سر من بگوب!  حاال هی

 خندید. 

 کنم عزیزم، برو خدانگهدارت باشه. شوخی می   -

 فدات بشم، پس از طرف من از مادربزرگم خداحافظی کن.  -

 باشه برو.  -

  ای زیر لب گفتم و وارد آسانسور شدم و آژانس طبق معمول "بسم اهلل "از آپارتمان بیرون اومدم و  

ی ویالی چیترا  و بیرون آوردم و شماره منتظرم بود. با گفتن آدرس ماشین به حرکت دراومد. موبایلم ر

 خانم رو گرفتم که صدای خدمتکار توی گوشم پیچید.

 بله؟  -

 تونم با چیترا خانم صحبت کنم؟ سالم می  -

 االن نه، خانوم مهمون دارن. یک ساعت دیگه تماس بگیرید.  -

 باشه ممنونم.  -

 خدانگهدار. -

با رسیدن به ویالی رایان پیاده شدم و با دادن   گوشی رو قطع کردم و نفسم رو به بیرون فوت کردم. 

پول، ماشین رفت. منم وارد ویال شدم و مشغول حاضر کردن میز صبحونه. نشست سر میز و منم قهوش  

 رو جلوش گذاشتم که نگاهی بهم انداخت. 
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 قراره بریم آمریکا!  -

دیدم که بتونم برم  توی خوابم نمیچند لحظه مات موندم. من تا االن فقط اسم آمریکا رو شنیده بودم و 

 جا بریم. خوایم به اونشنوم که می به واقعاً می  جا و االن دارماون

 ریم یا همه میان؟ بسیار خب من حاضرم، فقط من و شما می  -

 تو کدومش رو دوست داری؟!  -

ر گرفته بود،  که من رو به تمسخ هام گشاد شد؛ ولی وقتی نگام به پوزخندش افتاد، با حرص از این چشم

و خودم رو توی آشپزخونه پرت کردم تا نبینمش؛ چون هر لحظه ممکن بود دهنم    فنجون رو برداشتم

رو باز کنم و هر چی الیقشه نثارش کنم.  آخه احمق یکی نیست بهش بگه با خودت چند چندی که  

و پر کردم و خواستم  کنی. فنجون رجوری رفتار می کنی من رو برسونی خونه و حاال این دیشب تقاضا می 

کرد که دائم سعی  هاش خودنمایی می ی لب برم بیرون که دیدم وارد آشپزخونه شد. لبخند محوی گوشه 

برد. اخمی کردم و فنجون  کرد پنهونش کنه و انگار واقعاً از حرص دادن و دست انداختن من لذت می می 

 رو سمتش گرفتم که با حرفش بدنم یخ کرد. 

 خودت دهنم کن!  -

خواست جیغ بکشم؛ ولی تا اومدم اعتراض  های درهمم نگاش کردم. دلم می های گرد شده و اخمچشم  با

 اخم کرد.  کنم

 تو دستیار منی و هر چی که گفتم باید اطاعت کنی، فهمیدی خانم لیانا مولوی؟!  -

همه  و تن به این  کشیدمزدم و کنار می با استیصال با خودم و وجدانم درگیر بودم. یا باید قید کارم رو می 

 که این فنجون رو بگیرم جلوی دهنش تا کوفت کنه. یا این   دادم، خفت نمی 

 خوابت برد؟!  -

جوری نمیشد، چون  هام رو بستم. دستم رو باال بردم؛ ولی اینهام رو توی دهنم جمع کردم و چشم لب

هام رو  بشه؛ پس ناچار چشم وقته که عصبی  و ممکن بود فنجون کج بشه و بریزه و اون  دیدمهیچی نمی 
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هاش که سرش رو کمی خم کرد و منم فنجون رو کج کردم. چند  باز کردم، فنجون رو بردم جلوی لب 

شنون. آخ خدا چه  کردم همه صداش رو می کوبید که حس می قلپ ازش خورد. قلبم تند توی سینم می 

 : د سرنوشتی برام ساختی، دمت گرم! دستم رو آوردم پایین که زمزمه کر

 خیلی چسبید!  -

و بعد تند به سمت طبقه دوم دوید؛ ولی من خشکم زده بود. چی چسبید؟ فنجون که همون فنجون هر  

روزه، قهوه هم که تغییر نکرده؛ پس چی باعث شده بود این قهوه بهش مزه بده؟ نکنه! وای خدا،  

هام رو بستم.  چشم  منظورش این بود که چون من دهنش کردم بهش مزه داده. تمام تنم گر گرفت و

کردم  شد و با خودم فکر می همه هیجان رو نداشتم و مدام جملش توی سرم تکرار می واقعاً تحمل این 

چه دلیلی داره که قهوه خوردن از دست من بهش بچسبه و مزه بده؟! وای، االنه که دیوونه بشم. تند میز  

ستم به این جمله فکر نکنم، نمیشد و دائم  خوامی   قدرچه رو جمع کردم و زودتر از ویال خارج شدم. هر 

 رفتن و اعصابم اول صبحی متشنج شده بود! هام رژه می اتفاقات چند لحظه پیش جلوی چشم 

وقتی نشست، ماشین به حرکت دراومد و تا رسیدن به شرکت هیچ کدوم حرفی نزدیم. من غرق در  

 زندگیم رو بهم ریخته. پیاده شدم و به  دونم و برامم مهم نبود. پسره کالًنمی  افکارم بودم و اون رو

دنبالش به داخل رفتیم و جلوی آسانسور وایستادیم که نگاش رو روی خودم حس کردم؛ اما سرم رو که  

ترسیدم باز یه حرکتی یا حرفی انجام بده و من فعالً  پایین انداخته بودم اصالً بلند نکردم؛ چون واقعاً می 

ر آسانسور تند خودم رو انداختم داخلش و اون هم پشت سرم وارد  تحملش رو نداشتم. با باز شدن د

شد که قبل از بسته شدن در، کسی دستش رو جلوی در گرفت تا بیاد داخل و من با دیدن بهزاد با تموم  

که باهاش تنها نبودم لبخند عمیقی روی صورتم نشست و با خیال  وجودم نفس راحتی کشیدم. از این 

 : با بهزاد احوالپرسی کردم که با خنده گفتراحت صاف وایستادم و 

 چرا رنگت پریده دختر؟  -

 : وای اینم حاال حرف بود زد؟! خواستم چیزی بگم که رایان زودتر جواب داد

 اندازی رو تغییر دادیم، قرار بود توی ترکیه باشه؛ ولی افتاد آمریکا! بهزاد مکان راه -
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 : ام رو بستم و باز کردم که بهزاد گفتهکه بحث عوض شده بود با خوشحالی چشم از این

 چرا؟ مطمئنی همه چیز رو به راهه رایان؟!  -

آره نگران نباش. مهمونی دیشب مثل توپ برای رقبای شرکت صدا کرده و همه پس کشیدن و   -

 تونیم محکم بریم جلو! برای ما کامالً خالی از هر جور دشمنیه؛ می   میدون

 اندازی درست پیش بره. عالیه، خیلی خوب میشه اگه راهو -

 ریم. بارم با توکل به خدا جلو می ما همیشه تونستیم، این  -

 ی رایان گذاشت. بهزاد دستش رو روی شونه 

 خوشحالم که با تو شریکم داداش.  -

همه  دیگه رو درآ*غ*و*ش گرفتن که آسانسور وایستاد و من از این رایان لبخند کمرنگی زد و هم 

ها پشت سرشون  بینشون لبخندی زدم. وایستادم تا اول اون دو نفر خارج بشن و بعد از اون صمیمت

ها هم  با ورودمون سایه تند دوید و با اخم جلوی رایان و بهزاد وایستاد. بچه  داخل شرکت شدم که 

 دورمون جمع شدن. 

 اندازی رو تغییر دادید؟! رایان، شماها برای چی مکان راه  :سایه

 رد بهش خیره شد. رایان خونس

من تغییر ندادم. امروز صبح توی باشگاه بودم که رئیس شرکت مقابل بهم زنگ زد و گفت که ترکیه   -

 اندازی توی آمریکا باشه، منم نتونستم حرفی بزنم!خواد راهو می  پسندهرو نمی

 سایه با حرص پاش رو به زمین کوبید. 

اندازی زحمت کشیده بودم، حاال مفت ولش  رای راهاما من کلی برای پیدا کردن اون مکان جذاب ب -

 کنیم بره؟! 

 رایان کالفه دستش رو تکون داد. 
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گیری. منم با ترکیه موافق  سایه به من مربوط نیست، تو زحمتت رو کشیدی و در قبالش پولت رو می  -

ن چیزها رو  خواد کلکسیون امسال رو بخره، دیگه زشته من بخوام اینظر شرکتیه که می  بودم؛ ولی مهم

 بهت یادآوری کنم! 

که به کسی اجازه بده حرفی بزنه، تند وارد اتاقش شد و سایه بااعصابی متشنج از شرکت  بعد بدون این 

 خارج شد. 

 بقیه هم برگشتن سر کارشون که بهزاد نگاهی بهم انداخت.

 چه میشه کرد، رایانه دیگه!  -

 م به سمت اتاقش کشیده شد، دیدم که سرش رو خندیدم که چشمکی زد و رفت. وارد اتاقم شدم و نگاه

هاش گرفته و از چی تا این حد ناراحت بود؟! پشت میزم نشستم که سرش رو بلند کرد و  بین دست 

مشغول کارش شد و اصالً از رایان چند لحظه قبل خبری نبود؛ انگار که هیچ وقت ناراحت نبوده و من  

یم رو درآوردم  تونه تظاهر کنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده! گوش متعجب شدم که تا این حد به خوبی می 

 ی ویالی چیترا خانم رو گرفتم که این بار صدای خودش توی گوشم پیچید. و مجدد شماره 

 بله؟!  -

 : با لبخند گفتم

 سالم چیترا خانم، منم لیانا.  -

 : چند لحظه مکث کرد و بعدش با صدای ناراحتی گفت 

 چه عجب تو یادی از من کردی لیانا خانم! -

نید توی این مدت هر دفعه خواستم بیام پیشتون، نگران بودم که مبادا رایان  واقعا شرمندم؛ ولی باور ک -

وقت من رو ببینن و همه چیز لو بره، وگرنه چندین دفعه خواستم  جا باشه؛ اون یا یکی از اقوامتون اون 

 بهتون سر بزنم. 

 تونی بیای کارت دارم؟!فهمم چی میگی، اشکال نداره دخترم. امشب تنهام می می  -
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زنم و منم برای همین زنگ زدم که اگه امشب  له اتفاقاً مادربزرگمم گفت که زشته بهتون سر نمی ب  -

 خدمت برسیم.  تنهایید با مادربزرگم 

 باشه مرسی دخترم، امشب منتظرتونم.  -

 شیم. ممنونم چیترا خانم، پس ساعت هشت مزاحمتون می -

 مراحمید دخترم، قدمتون روی چشم.  -

 خدانگهدار.قربونتون  -

 خدانگهدارت.  -

گوشی رو روی میز گذاشتم و با استرس نفسم رو به بیرون فوت کردم و به این فکر کردم که چیترا  

 کارم داره؟!خانم چی 

هام رو باال انداختم و مشغول انجام  خیال شونه نگام رو باال آوردم که متوجه شدم توی اتاقش نیست، بی 

دادم و سرم کمی درد گرفته  ی نبود و منم تند تند کارهام رو انجام می کارهام شدم. تا موقع ناهار خبر

کرد. برای ناهار از اتاقم  بود؛ چون واقعاً کارها زیاد بودن. نزدیک عید بود و فشار کار آدم رو خسته می 

خارج شدم و متوجه شدم دخترها رفتن پایین و منم خودم به تنهایی به رستوران رفتم که بهم اشاره  

 : که کنار آذر نشستم. سفارش دادیم که ترگل با بغض گفت  کردن

 ها امروز روز آخریه که کنارتونم! بچه  -

 همه دیگه از قضیه ازدواج ترگل باخبر بودن و واقعاً از رفتنش ناراحت بودیم؛ اما خب چاره چی بود؟! 

 توروخدا بیا بهمون سر بزن، دلمون برات تنگ میشه!  :آذر

 ها! ممون رو دعوت کنی قول بده عروسیتم ه  :من

 : تر میشد گفت ترگل با بغضی که هر لحظه بیش 

 کنم، شماها هم من رو فراموش نکنید. مطمئن باشید که فراموشتون نمی  -
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ریم که کالً  از هم جدا بشیم؛ ما میایم بهت سر  کنی؟ نمیها زود بغض می وای دختر چرا مثل بچه  :مهرسا

 که شوهرت حبست کنه. زنیم، تو میای شرکت، قرار نیست می 

 : تر شد. ناهارمون رو خوردیم که آذر گفتهمه حرفش رو تایید کردن و ترگلم کمی آروم 

 کی قراره به جای ترگل بیاد؟!  -

 : مهرسا با حرص گفت

 خدا کنه یه خنگ دست و پا چلفتی رو برندارن و بیارن!  -

 رفت. همه خندیدیم و برگشتیم داخل شرکت و هر کس سمت کار خودش 

ی چیترا خانم و اون هم  ریم خونه منم با مادربزرگ تماس گرفتم و بهش خبر دادم که شب می 

باخوشحالی استقبال کرد؛ ولی گفت که لطیفه فردا امتحان داره و نمیاد و منم حرفی نزدم، بهتر بود که  

جوری بهتر بود.   این خواد لطیفه بدونه و هایی داره که دلش نمیتر باشیم؛ شاید چیترا خانم حرف خلوت 

تا پایان ساعت کاری توی اتاقم بودم و بعد از اتمام کارهام آماده شدم و از اتاق اومدم بیرون که متوجه  

تر دخترها با بغض ترگل رو  شدم همه توی سالن جمع شدن و مشغول خداحافظی با ترگل هستن. بیش 

. جلو رفتم که ترگل با دیدنم اومد  گفتنگرفتن و پسرها هم ازدواجش رو تبریک می درآ*غ*و*ش می 

 : سمتم و من با لبخند محوی بغلش کردم که گفت 

ی یه زندگی بربیام و فکرم رو فقط برای همسرم بذارم.  برام دعا کن لیانا، دعا کن تا بتونم از عهده -

 جدید زندگی عادت کنم.  بتونم به این روی 

 دستم رو روی کمرش فشار دادم. 

 کنم برات عزیزم. ا می تونی، منم دعتو می  -

 از بغلم بیرون اومد و گونم رو ب*و*سید. 

 مونه؛ چون بهم کمک بزرگی کردی! همیشه تو رو یادم می   -

 من که کاری نکردم، تو خودت عاقالنه تصمیم گرفتی.  -
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دستم رو فشرد و با خداحافظی از همه به سمت رایان رفت که تازه از اتاقش بیرون اومده بود و بهمون  

کرد. ازش خداحافظی کرد که رایانم با خوشرویی جوابش رو داد و بهش گفت که هر موقع  می  نگاه

که حداقل بهمون سر بزنه و ترگل از این حرف رایان خیلی  تونه به شرکت برگرده یا این خواست می 

ای ازمون کرد و رفت. کم کم جمعیت هم پراکنده شد. هر کس رفت به  خوشحال شد و خداحافظی دیگه 

جا کردم و آهی کشیدم. واقعاً سرنوشت هر کاری دلش  مت خونه و منم کیفم رو روی دوشم جابه س

 تونه تغییرش بده و سرنوشت ترگلم این بود. بخواد انجام میده و هیچ کس جلودارش نیست و نمی

از شرکت خارج شدم. دلم هوای قدم زدن رو کرده بود؛ شروع به راه رفتن کردم. فکرم درگیر ترگل  

خواست به خاطرش بهترین خواستگارش رو پس  حد به کارش وابسته بود که حتی می ود که چرا تا اینب

اومد از شرکت دل بکنه؟!  رو توی شرکت دوست داشته باشه که دلش نمی بزنه، یعنی ممکن بود کسی 

از   ی هیچ کدومولی اگه کسی رو دوست داشته هم عشقش یه طرفه بوده؛ چون من هیچ وقت نگاه خیره 

که عالمتی ازشون ندیدم  که نشون بده عاشق ترگل هستن،  پسرها رو روی ترگل حس نکردم یا این 

پس همون بهتر که تموم شد و ترگلم رفت دنبال سرنوشت خودش؛ چون عشق یک طرفه جز عذاب  

 چیزی به همراه نداره!

و سیل جمعیت به    با دیدن ایستگاه اتوبوس خودم رو بهش رسوندم که همون لحظه اتوبوسم رسید 

الی جمع به داخل رسوندم؛ ولی چون صندلی جا  سمت در ورودی هجوم بردن و منم خودم رو از البه 

 های دیگه هم وایستاده بودن. خیلی  نداشت ناچار وایستادم؛ البته جز من 

 : نگرانی پرسیدبا رسیدن به آپارتمان کلید انداختم و در رو باز کردم که مادربزرگ به استقبالم اومد و با 

 قدر دیر اومدی؟ عزیزم چرا این  -

 : خسته وارد اتاقم شدم و در همون حال جواب دادم 

 متأسفم مادربزرگ، ه*وس کردم قدم بزنم برای همینم کمی طول کشید.  -

 باشه عزیزم.  -
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هام رو عوض کردم و خودم رو روی تختم انداختم. هنوز یک ساعت و نیم تا موقعی که  لباس 

ی چیترا خانم فرصت داشتم، برای همینم ساعت گوشیم رو کوک کردم و با  بریم خونه   مخواستیمی 

 خیال راحت گرفتم خوابیدم؛ چون واقعاً بهش احتیاج داشتم. 

 *** 

 تیپ سفید زدم و آرایشم رو مالیم کردم و عطر همیشگیم رو هم زدم. 

ن صدای مادربزرگ هم به  لبخندی به تصویرم توی آینه زدم. صدای غرش آسمون بلند شد و همزما

 : گوشم رسید

 ها. لیانا دیرمون میشه  -

 : کردم گفتم هام رو پام می تند از جا بلند شدم و از اتاقم بیرون رفتم و درحالی که چکمه 

 من حاضرم مادربزرگ.  -

 مادربزرگ از لطیفه خداحافظی کرد و به سمتم اومد. 

 ماشین پایین منتظره.  -

 بگیریم، خیلی سخته. همش باید آژانس   -

 ای نیست دیگه. چاره  -

با هم وارد آسانسور شدیم و من کلید رو زدم. توی البی مجتمع به مبینا برخوردیم که احوالپرسی کردیم  

رو بهش معرفی کردم که خیلی گرم با هم صحبت کردن و بعد مبینا که دید عجله داریم   و مادربزرگم

 : تاهی ازش جدا شدیم که مادربزرگ با لبخند قشنگش گفتو ما با خداحافظی کو دیگه چیزی نگفت

 کردمش! واقعاً دختر خوبیه! حیف که پسر ندارم وگرنه عروس خودم می  -

خندم گرفته بود. با دیدن آژانس به سمتش رفتیم و تند سوار شدیم و مادربزرگ آدرس داد. نگاهی به  

ن باز هم بارون گرفته بود و بهتر بود بباره؛  بارون انداختم که از صبح قطع شده بود؛ ولی اال  هایقطره 
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کرد، خصوصاً برای شهر شلوغی مثل تهران. بین راه به  تر می آلودگی هوا رو کم   چون الاقل یکم

ی من وایستادیم و دسته گلی به همراه یه جعبه شیرینی خریدیم و بعد باز حرکت کردیم و  خواسته 

قف شد و من پول رو پرداخت کردم. تند خودمون رو به  بار ماشین جلوی ویالی چیترا خانم متو این

ورودی رسوندیم. آیفون رو فشردم، چون بارون هر لحظه تندتر میشد و من دوست نداشتم که خیس  

 بشم. 

 کیه؟  -

 منم، لیانا!  -

 در با تیکی باز شد؛ ولی صدای چیترا خانم از پشت آیفون، باعث شد سرجامون وایستیم. 

 شید. اتون چتر بیارن، تا ورودی سالن خیس می صبر کنید تا بگم بر -

همه لطف چیترا خانم لبخند عمیقی زد و دقایقی بعد دو چتر مقابلمون قرار گرفت و ما  مادربزرگ از این 

ورودی سالن رسوندیم. چترها رو به خدمتکار دادیم و وارد شدیم که چیترا خانم به    تند خودمون رو به

 استقبالمون اومد. 

 رو درآ*غ*و*ش گرفتیم. دیگه هم 

 خیلی خوش اومدید.  :چیتراخانم

با لبخند تشکر کردم و مادربزرگ مشغول صحبت کردن با چیترا خانم شد و در همون حال به سمت  

های راحتی و نزدیک به شومینه نشستیم و من از گرمای داخل سالن لذت  و روی مبل  پذیرایی رفتیم 

 : بردم. چیترا خانم بهم نگاه کرد و گفت

 ماشااهلل دخترم خیلی نازتر شدی.  -

 ممنونم، لطف دارید.  -

 تعریف کن ببینم از شرکت چه خبر؟  -

 خبری نیست، الحمداهلل تونستم به کارها عادت کنم و رایان خان هم راضیه!  -



 

 

 
215 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 العمل خاصی از رایان ندیدی؟ عکس  -

 دیدم؟ ی باید از نوش می العملپرسید؟ مگه چه عکس تعجب کردم، اینم سوال بود جلوی مادربزرگ می 

 طور مگه؟! نه چیز خاصی ندیدم، چه  -

 جوری! هیچی همین   -

ای رفت و من به  کردم که مادربزرگ بهم چشم غرهبا شک به لبخندهای مرموز چیترا خانم نگاه می 

 : و گفتم خودم اومدم 

 قراره بریم آمریکا، تازه امروز صبح خبرش رو بهم دادن. -

 رو به لبش نزدیک کرد.   چیترا خانم فنجون قهوش

 ذاره. تر قرارهاش رو با من درمیون می خبر دارم؛ چون رایان بیش -

 : لبخندی زدم که مادربزرگ گفت 

 ها؟چند روز میرید؟ با کی  -

 : چیترا خانم به جای من جواب داد

 ی اعضای شرکت باید برن. تر نمیشه؛ همه یک هفته بیش  -

نزد که چیترا خانم فنجون خالیش رو توی سینی گذاشت و رو بهم  مادربزرگ سری تکون داد و حرفی 

 : گفت

خواد بری و رانندگی یاد بگیری؛ خرج و مخارجشم با خودم،  بعد از برگشتنت از این سفر دلم می  -

 متوجه شدی؟! 

 : با خجالت گفتم 

 تر از این شرمندمون نکنید! ما تا االنشم خیلی بهتون زحمت دادیم، دیگه بیش  -
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 خانم اخمی کرد. چیترا 

 خوام و اعتراضم ممنوع. خوام پس تو هم کاری رو بکن که من ازت می من خودم می  -

به ناچار لبخندی زدم و چیزی نگفتم که مادربزرگ تشکر کر. خدمتکار برای شام دعوتمون کرد و هر  

کباب به همراه برنج  و مادربزرگ برای رفتن بهونه آوردیم، چیترا خانم قبول نکرد. شام  که من  قدرچه 

تر  و ساالد فصل بود که واقعا لذیذ و خوشمزه بود؛ ولی من زیاد نتونستم بخورم و مادربزرگ هم بیش 

ساالد خورد و کمی دیگه در مورد اوضاع شرکت صحبت کردیم و در آخر ساعت ده بود که چیترا خانم  

بهمون که هم من و هم مادربزرگ    دستور داد رانندش ما رو برسونه. یک ظرف شام هم برای لطیفه داد

 کلی شرمنده شدیم و تشکر کردیم! 

 *** 

زنه. با صدای  صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم و متوجه شدم مبیناست که بهم زنگ می 

 دادم.  گرفته جواب

 الو؟  -

 سالم دوست جونی!  -

 خندیدم. 

 سالم عزیزم خوبی؟  -

 خوبم تو چی؟  -

 منم خوبم، چه خبرا؟  -

 خبرهای خوب، حدس بزن!  -

االن تازه از خواب بیدار شدم و مغزم واقعاً هنگه، پس خودت بگی بهتره چون من هیچی به ذهنم   -

 رسه. نمی
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 باشه بابا نگو، آنیتا باالخره موافقت پدرش رو به دست آورده، باورت میشه؟!  -

 با خوشحالی لبخند زدم. 

 واقعاً خوشحال شدم مبینا جون.  -

 گنجه! دونی بیشعور توی پوست خودش نمینمی  خودش رو  -

 حاال چرا فحشش میدی دختر؟!  -

 کنی از بس خوشگل و نازه. آخه از بس خر شانسه. پسره رو بیا ببین غش می  -

 : خندیدم که گفت

شدم قیافش شبیه وزغ بود یا خیلی خدا  ها نداریم، حاال اگه من عاشق یکی می واهلل ما که از این شانس  -

 کرد شکل کانگورو! می  رحمبهم 

 : با صدای بلند قهقهه زدم که خودشم خندش گرفت! بریده بریده گفتم 

 خدا... لعنتت نکنه... دختر ترکیدم از خنده!  -

 دروغ میگم خدایی؟!  -

 : و بعد باز زیر خنده زد که گفتم

 حاال به سالمتی کی قراره جشن عروسی بگیرن؟!  -

 موقع خبری بشه من اول میام به تو میگم! هنوز چیزی معلوم نیست؛ اما هر   -

 مرسی عزیزم.  -

 فداتم، خب دیگه برو مزاحمت نمیشم.  -

 مراحمی، فعالً بای.  -

 بای.  -
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گوشی رو کنارم روی عسلی انداختم و باز هم با یادآوری حرف مبینا خندیدم و از جا بلند شدم و به  

 سمت حموم رفتم تا دوش بگیرم. 

 *** 

کردم و با تموم وجودم از خدا کمک خواستم تا اتفاق دیروز باز تکرار نشه.  میز صبحونش رو حاضر  

وقتی اومد مشغول صحبت با تلفن بود و پشت میز نشست که تند فنجونش رو مقابلش گذاشتم و اون با  

 فهمید جذاب بودن یعنی چی! دید، می اگه مبینا رایان رو می  جذاب بود! قدرچه اخم صحبت کرد و 

کرد میشد  خورد همش مشغول صحبت با تلفنش بود و چون انگلیسی صحبت می نه می مدتی که صبحو

خیال مخاطبش ایرانی نیست. بعد از اتمام صبحونش هنوز نشسته بود و حرف میزد که منم بی  فهمید که 

ها رو شستم. کاری نمونده بود که همون لحظه تلفنش تموم  مشغول جمع کردن میز شدم و تند ظرف 

 : کردم گفت وبیدش روی میز و رو به من که باترس نگاش می شد و محکم ک 

 کنم! برو باال چمدونم رو ببند. مواظب باش چیزی رو یادت نره بذاری وگرنه خودم خفت می  -

با حیرت از این همه خودخواهیش از کنارش رد شدم و غرغرکنان به سمت طبقه باال رفتم و این اولین  

هام رو برای  ی اول بوی عطرش چشم تم. در رو باز کردم و توی مرحله گذاشاتاقش می بار بود که قدم به

اتفاقاتی که از روز اولم و دیدنش اتفاق افتاده بود، مثل پرده از جلوی   لحظاتی بست و دلم لرزید. تموم

هام نشست. به سختی به خودم اومدم و قدمم رو روی  های بستم گذشت و لبخند محوی روی لب چشم

ش گذاشتم. نگام به سمت تختش کشیده شد که ست دونفره داشت و خیلی خوشگل  های اتاقپارکت 

ای داشت و بعضی از جاهاش  سورمه  -بود. در کنارش کمد بزرگی گذاشته شده بود و اتاق ست سفید  

ی بزرگی بود به سمت  ی اتاق، پنجرهشکل گل کشیده شده بود و خیلی مرتب و تمیز بود. طرف دیگه 

ی قدی مستطیل شکلی هم توی دیوار جاساز شده بود و  ازش به خوبی پیدا بود. آینه بیرون بود و شهر 

  میزی هم کنارش قرار داشت که پر از انواع و اقسام ادکلن، اسپری، شونه و وسایل مردونه که 

 دونستم، بود! هاش رو حتی اسمشم نمیخیلی 
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ی بود. درش رو باز کردم و واقعاً  چمدونش رو از زیر تختش بیرون کشیدم، نسبتاً بزرگ و به رنگ مشک

با استرس موندم که چی براش بذارم. آخه من که تا االن چمدون یه مرد رو نبستم که بدونم به چه  

 چیزهایی نیاز داره و به یاد جملش که افتادم لرز خفیفی توی بدنم پیچید. 

دارم میرم شرکت. الزم  این رو بگیر و هر چیزی که توی این نوشته رو برام بذار توی چمدون! من  -

 نیست امروز بیای،  

کنیم، تو  بقیه رو هم مرخص کردم تا برای مسافرت آماده بشن. به احتمال نود درصد فردا حرکت می 

 کنی تا برگردم. متوجه شدی؟! هم چمدونم رو که بستی، ناهار درست می 

 : تند تند سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که زمزمه کرد

 خوبه!  -

رفت. با خوشحالی به لیست توی دستم نگاه کردم و با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم. شروع به   و بعد

چمدونش کردم و خدا رو هزار بار شکر کردم که مجبور نبودم خودم براش بذارم؛ چون مطمئن   بستن

م  وقت به قول خودش بگیره من رو خفه کنه! تموبودم که قراره خیلی چیزها رو از یاد ببرم و اون 

جزئیات لیست رو چندین بار چک کردم و دقیق  بود که مشغول بستن یه چمدون بودم و حاال حاضر  

 بود. 

  ؟!زیپش رو بستم و کنار دیوار گذاشتمش و از اتاقش بیرون اومدم. حاال برای ناهارش چی درست کنم

 : وارد آشپزخونه شدم و با حرص غریدم

 دی؟!مردی از بیرون برای خودت سفارش بحاال می  -

به سمت یخچال رفتم و داخلش رو نگاه کردم. خدایی همه چیز بود، حتی به نحوی که یه یخچال کافی  

داخل آشپزخونش وجود داشت؛ ولی نگرانی من از این بود که نکنه غذایی درست کنم که   نبود و دوتا

صندلی نشستم و نیم  از عمد این رو درست کردم. با اعصابی متشنج روی  خوشش نیاد و خیال کنه

ادامه داشت که ناگهان به یاد چیترا خانم افتادم و با   چنان ساعت فقط فکر کردم؛ اما نگرانیم هم 

 خوشحالی بشکنی زدم و خودم رو به سمت گوشیم پرت کردم! 
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 ی ویال رو گرفتم که خداروشکر خودش جواب داد.شماره

 سالم چیترا خانم خوبید؟!  -

 و خوبی؟ مادربزرگ و لطیفه خوبن؟ سالم دختر گلم خوبم ت  -

 ها هم خوبن. راستش زنگ زدم تا ازتون کمک بخوام. من خوبم اون  -

 چیزی شده دخترم؟  -

دونم چی شد که رایان خان عصبی بودن و بهم گفتن که شرکت نرم و توی خونه بمونم و  امروز نمی -

ونم چی باید درست کنم و از چی  دببندم و ناهارم درست کنم تا بیاد؛ ولی االن نمی  چمدونشون رو

خوشش میاد.  چندین غذا مورد نظرم بود؛ ولی نگران بودم که دوست نداشته باشه و بعد به یادم اومد  

 تونم از شما بپرسم! که می 

 ی کوتاهی کرد. چیتزا خانم خنده

باید    خوره؛ فقطخوب کردی دخترم. رایان فقط از بادمجون و قیمه بدش میاد، دیگه همه چیز می -

 ها! کنی  خوشمزه درست 

 با خوشحالی لبخند زدم. 

 ممنونم چیترا خانم، واقعاً کمک بزرگی بهم کردید.  -

 کنم عزیزم، موفق باشی. خواهش می  -

 مرسی، کاری ندارید؟  -

 نه، خدانگهدارت.  -

رو   گوشیم رو تند توی کیفم انداختم و تصمیم گرفتم زرشک پلو با مرغ درست کنم و برای همین مانتوم

 درآوردم. زیرش یه تاپ خوشگل تنم بود که آستینش کوتاه بود و بازوهام مشخص بودن.  از تنم
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تند و فرز مشغول درست کردن و آماده کردن وسایل شدم و توی همون حال هم با خودم آهنگی رو  

  کارهام تموم شد ساعت پاندولی روی یک و نیم ظهر ضربه زد و من باخستگی کردم. وقتی زمزمه می 

 به بیرون فوت کردم.  روی صندلی ولو شدم و نفسم رو محکم 

 خداروشکر که تموم شد!  -

کمی که استراحت کردم از جا بلند شدم و مانتوم رو تنم کردم و شالم رو هم روی سرم مرتب کردم.  

صدای چرخیدن کلید توی قفل نشون از اومدنش میداد و من با استرس از خدا خواستم   میز رو چیدم که

هاش به شدت توی هم بود و با دیدن  بهونه دستش ندم. وارد شد. اخم  ی رو خراب نکرده باشم که چیز

که چیزی یادش اومده باشه جلو  من که وسط سالن وایستاده بودم اول کمی جا خورد؛ ولی بعد مثل این 

ز هم همون  ای برق زد؛ ولی باهاش لحظه اومد که تند سالم کردم و اونم جواب داد. با دیدن میز چشم 

 : رفت گفتاخم روی چهرش رو پوشوند و در حالی که به سمت باال می 

 خورم! برای من دلستر بیار، نوشابه نمی -

ی گفتم و با رفتنش وارد آشپزخونه شدم و از یخچال بطری دلستر رو درآوردم و به همراه  "چشم"

 : و بهم گفتموند بردم سر میز که اومد و نشست و رجام می  لیوان خوشگلی که مثل 

 برای خودتم بشقاب بیار و بشین سر میز!  -

 : با تعجب چند لحظه نگاش کردم و بعد تند گفتم 

 خورم شما راحت باشید.نه ممنونم، من میرم خونه می  -

کرد به  هایی که عصبانیت ازشون فوران می قاشقش رو محکم رها کرد و از جاش بلند شدم و با چشم

قدمی به سمت عقب برداشتم؛ ولی زودتر بهم رسید و بازوم رو اسیر کرد که  اومد که با ترس  سمتم

 : های کلید شدش شنیدمهام از درد بسته شد. صدای عصبیش رو از بین دندون بلند شد و چشم  آخم

 هزار بار بهت گفتم روی حرف من حرف نزن، گفتم یا نه؟!   -

 نم و حرف بزنم.  ای توی بدنم انداخت و سعی کردم دهن باز کفریادش رعشه 
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 باشه، باشه!  -

هام رو باز کردم. دیدم که برگشت پشت میز نشست و منتظر نگام  عقب رفت که لبم رو گزیدم و چشم 

کرد. برگشتم آشپزخونه و یه بشقاب، چنگال و قاشق برداشتم و برگشتم؛ نشستم سر میز و با بغضی که  

کوچولو مرغم برای خودم گذاشتم؛ اما انگار داشتم زهر  کرد کمی برنج کشیدم و یه تیکه داشت خفم می 

زد که غذا توی گلوم پرید و تا خواستم نوشابم  خوردم! سرم رو انداخته بودم پایین، اونم حرفی نمیمی 

ی دلستر خورد و تمومش روی مانتوم خالی شد.  رو که توی لیوان ریخته بودم بردارم دستم به شیشه 

ست لیانا،  راه افتاد و حالم از خودم بهم خورد. با خودم گفتم فاتحت خوندههای لعنتیم روی گونم اشک 

ببین به میز و ویالش گند زدی. از جا بلندم کرد و دستش رو زیر چونم گذاشت. سرم رو بلند کرد که به  

هاش زل زدم؛ اما عصبانیتی ندیدم و یعنی  های اشکیم به چشم سختی هق هقم رو مهار کردم و با چشم

دونم که مثل لحظات قبل خبری از خشم و  از صورتش مشخص نبود؛ ولی این رو خوب می  هیچی

 عصبانیت نبود! 

 مانتوت رو در بیار، خیسه! -

دید؛ ولی تا  نه، نه نباید درش میاوردم؛ چون تاپم زیاد پوشیده نبود و اون نباید من رو با این وضع می 

با اعتراضم برای نخوردن ناهار چجوری عصبی شده   کنم یاد چند لحظه پیش افتادم که  خواستم اعتراض

 دونستم باید چه غلطی بکنم. دو راهی سختی که واقعاً نمی  بود و حاال مونده بودم بین

 مگه با تو نیستم؟!  -

به ناچار خودم رو عقب کشیدم و وارد آشپزخونه شدم و بعد از شستن صورتم و پاک کردنش، بدون  

 : گفتم که نگاش کنماین

 ه من رو برسونی خونمون؟میش  -

 نه!  -

 روش وایستادم. خواست سرم رو به دیوار بکوبم. جلو رفتم و روبه وای دلم می 

 بری بذار تا خودم برم. بینی. من رو ببر خونه و اگه نمیوضعم رو که می  -
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 هامون رو درست کنیم. کار داریم، فردا پروازه و باید برنامه  -

 کار کنم االن؟پس من چی  -

 فتم که مانتوت رو درش بیار. گ -

ای نبود. مانتومم به طرز فجیعی خیس شده بود و واقعاً نمیشد که بذارم تو تنم بمونه و شانس  چاره

 خیس نشده بود وگرنه واویال!  آوردم که شلوارم

 زیپ مانتوم رو باز کردم و از شدت خجالت عرق روی پیشونیم نشسته بود. 

هام بود و  هاش گره خورد و اون هم فقط نگاش به چشم گام توی چشم مانتوم رو که درآوردم یه لحظه ن

 بودیم! خدای من این دیگه چه اتفاقی بود که امروز افتاد؟   هر دو مات شده

 به سختی نگام رو گرفتم و به سمت میز رفتم. 

 بیاید ناهارتون رو بخورید تا بعدش کارها رو شروع کنیم، چون من دیرم میشه!  -

پشت میز و مشغول خوردن شد که منم آروم بقیه غذام رو تموم کردم و هر دفعه  بدون حرف نشست 

کرد و این  ترین نگاهی به سمت من نمی کردم نگاش به بشقاب غذاش بود و کوچیک سرم رو بلند می 

 کردم. هم خوشحال بودم و احساس راحتی می   برام خیلی عجیب بود؛ ولی واقعاً

 : بعد از اتمام ناهار گفت

 توی اتاق کارم منتظرتم!  -

و ازم دور شد. تند میز رو جمع کردم و مانتوم رو هم شستم و پهنش کردم تا زود خشک بشه. بعد از  

 : ای به در زدم که گفتوسایلم رو جمع کردم و به سمت اتاق کارش رفتم و تقه  هاشستن ظرف 

 بیا داخل.  -

که نگام کنه به صندلی اشاره کرد  ه بدون این داخل شدم. پشت میز نشسته بود و کنارش یه صندلی بود ک

 و منم خودم رو رسوندم بهش و نشستم. 
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 : کردم که بعد از اتمامش گفتخوند و من یادداشت می ها رو می تند تند برنامه 

 برام قهوه درست کن!  -

 اطاعت کردم و از جا بلند شدم. 

برگشتم پیشش که سرش رو گذاشته  خودم رو به آشپزخونه رسوندم و دوتا فنجون درست کردم و باز 

 ست. و مشخص بود خسته  بود روی میز

 رایان خان.  -

بار از پاهام تا موهام و من به معنای واقعی خجالت کشیدم؛ ولی  سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد. این 

کردم! روی  کرد که معنیش رو درک نمیلذت و شهوت نبود و یه جوری نگاه می  توی نگاش اثری از 

 : کرد و با سوالش به شدت جا خوردمون صندلی نشستم و سینی رو روی میز گذاشتم. نگام می هم 

 چرا دیگه اون شامپو رو به موهات نزدی؟!  -

 : هنگ و مات نگاش کردم و به سختی جواب دادم

 جوری! همین   -

 کمی سرش رو نزدیک کرد.

 از فردا اون رو بزن، فهمیدی؟!  -

 همه شیفتش شده بود؟  مگه اون شامپو چی بود که این گفت؟ اصالًخدای من چی داشت می 

 باید برای شامپو و وسایل خصوصیمم از شما نظر بخوام؟!  -

 : چند لحظه به صورتم نگاه کرد و با پررویی تمام زمزمه کرد

 آره.  -

هام رو جمع کردم که لبخند محوی زد و دلم ضعف رفت واسه این لبخندش که فنجونش رو برداشت  لب

 : خوردن شد و در همون حال گفت لو مشغو
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امشب که رفتی خونتون تا فردا عصر فرصت داری حاضر بشی، فردا رأس ساعت چهار عصر میای   -

 بریم فرودگاه!  ویالی من، باید

 بله چشم.  -

 به مدت یک هفته نیستیم، بهتره خانوادت رو در جریان بذاری.  -

 بله.  -

 خوردم که از جاش بلند شد. فنجون رو توی سینی گذاشت و منم قهوم رو 

 تونی بری! می  -

 : از اتاق که خارج شدم نفس حبس شدم رو آزاد کردم و با خودم زمزمه کردم 

 ها، واقعاً که خیلی مغروره! تونه خودش رو کنترل کنه چه خوب می  -

و به  بعد از مرتب کردن لوازم خونه مانتوم رو که هنوز نم داشت با اتو کامالً خشک کردم و پوشیدمش 

که ازش خداحافظی کنم از ویال خارج شدم و کمی  هام رو برداشتم وربدون این زدم. وسایل  آژانس زنگ

رسید. تند سوارش شدم که حرکت کرد و بین راه آدرس دادم! با رسیدن به   منتظر موندم تا ماشین 

یده میشد و این  ی هردوشون غم به خوبی دآپارتمان، لطیفه و مادربزرگ منتظرم بودن؛ ولی روی چهره 

 : نگرانم کرده بود و با دلهره پرسیدم 

 کنید؟ جوری نگام می چی شده؟ چرا این  -

 لطیفه بابغض بغلم کرد. 

 طوری یک هفته تو رو نبینم خواهری؟! آخه من چه  -

هام رو دور کمر لطیفه حلقه  متوجه شدم منظورش مسافرت فرداست و من به کل از یاد برده بودم. دست 

ی ناراحت مادربزرگ نگاه کردم. واقعاً حق داشتن؛ چون جز من که کسی رو  غصه به چهره با  کردم و 

 رو بهش خوش کنن!  نداشتن بخوان دلشون 
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 ست دیگه. فقط یک هفته  -

 مادربزرگ به سختی لبخند زد.

 گذره.آره دخترم می  -

تونستم بکنم؟ منم این  یکار م لطیفه ازم فاصله گرفت؛ ولی من مطمئن بودم که خیلی ناراحتن. واقعاً چی 

های راحتیم بیرون اومدم تا این شب آخری  وسط گیر کرده بودم. به اتاقم رفتم و بعد از پوشیدن لباس 

ذاشتم گرفته بود. کنار لطیفه نشستم و مادربزرگ  که باید تنهاشون می یکم پیششون باشم. دلم از این 

 م. خوند. دستم رو روی دست لطیفه گذاشتهم داشت نماز می 

 چه خبر از ماجد؟!  -

ها خبرم کنه؛ ولی انگار هنوز موفق نشده ثبت ناممون کنه،  ازش خبری ندارم. قرار بود برای کالس  -

 هاش شرکت کنی. ایه و باید کلی توی نوبت باشی تا بتونی توی کالس استادش خیلی حرفه  گفتچون می 

 ه دیگه. تونه بگیره و برای تو هم یه سرگرمی میش انشااهلل که می  -

 خدا کنه.  -

 : با اومدن مادربزرگ، لطیفه برای درست کردن چایی از جاش بلند شد که گفتم 

 مادربزرگ اگه چیزی کم هست بهم بگید تا تهیه کنم. -

 تسبیح سفیدش رو ب*و*سید و روی میز گذاشت و بهم لبخند زد. 

 نه عزیزم همه چیز خوبه و جای نگرانی نیست.  -

 ! برای رفتنم ناراحتی؟ -

کشی و ما باید هنوز  عزیزم ناراحتم باشیم باید تحمل کنیم. تو داری برای آسایش ما زحمت می  -

 قدرشناستم باشیم.  
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شدی، هنوزم باید  ی همه چیز هستم و تو هم اگه مجبور نبودی که وارد این کار نمیمن که خودم متوجه 

و زندگیمون رو از این رو به اون رو   چیترا خانم باشیم که باعث شد وارد این شرکت بشی خیلی قدردان

 تونیم جلوی پیشرفتت رو بگیریم. نمی کنه؛ پس ما با خودخواهی 

 واقعاً ممنونم ازتون. انشااهلل زود این یک هفته تموم میشه و باز میام پیشتون.  -

 گذره، حتی بهترین روزهای زندگی. بله عزیزم می  -

 مادربزرگ؟! مگه بهترینم وجود داره   -

 آره دخترم، همیشه که سختی نیست.  -

 مثالً بهترین روز توی عمر شما چه روزی بوده؟  -

لطیفه سینی چایی رو گرفت جلوم و من با لبخند برداشتم که کنارم نشست و مشتاق به مادربزرگ زل  

 کشید.  زدیم که آهی 

وشحال بودم؛ چون شما تجربه  روزی که با پدربزرگتون ازدواج کردم. اون روز به معنای واقعی خ -

کنی  توی اون لحظه حس می  قدرچه وقتی با کسی که دوستش داری ازدواج کنی  دونید کهنکردید نمی 

که به خودت میگی نکنه خودم خودم رو چشم بزنم. االن شاید به   ترینی و حتی به حدیخوشبخت 

اون موقع من رو یاد کنید که واقعاً  حرف من رسیدید  نظرتون این جمله مسخره بیاد؛ اما اگه یک روز به 

 خوادت برای یه عمر پیمان ازدواج ببندی. چه حس شیرینیه با کسی که دوستش داری و می 

 لطیفه با کنجکاوی پرسید. 

 طوری آشنا شدی؟! با پدربزرگ چه  -

 مادربزرگ لبخند قشنگی زد.

کردیم که بخوایم تنها با  حتی ماها جرئت می ها مثل االن نبود لطیفه جان، نه موبایل بود و نه اون زمان  -

کرد. یه روز  جا کار می بزنیم. من و پدربزرگت با هم توی مغازه نونوایی آشنا شدیم؛ چون اون   هم حرف

تونست برای خرید نون بره به ناچار و از روی  اون روز گرفتار بود و نمی که مادرم کار داشت و پدرمم
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ذاشتن از خونه بیرون برم،  برگردم و منم چون زیاد نمی نونوایی و زود  اجبار به من اجازه دادن که برم

یه کاری از خونه خارج بشم. برای همینم با   روز شوق داشتم که باالخره اجازه دادن که برای انجام اون

کردم و از خونه رفتم بیرون.   خوشحالی، به دور از چشم مادرم کمی به خودم رسیدم و چادرم رو سرم 

بردم از ان هنوز یه دختر بیست ساله بودم و کلی برای خودم افکار دخترونه داشتم و لذت می اون زم

که بهم اجازه دادن از خونه بیرون بیام. وقتی رسیدم نونوایی توی همون نگاه اول چشمم به  این

به معنای  بزرگتون افتاد. تا اون روز به عشق توی نگاه اول اعتقاد نداشتم؛ اما اون روز های پدر چشم

کرد و منم  دونم چی توی وجودش بود که جذبم می این مرد شدم و نمی کردم که عاشقواقعی حس می 

و آمدهای یواشکیمون شروع شد و حتی گاهی که   یه دختر بودم و احساس داشتم. از اون روز رفت

ون وایمیستاد تا  صبح جلوی خونم  تونستیم تا چند روز هم رو ببینیم پدربزرگتون به خاطر دیدنم تا نمی

 صبح که به یه بهونه برم روی پشت بوم و بتونه من رو ببینه. بعد از چند مدت که 

رسم. اون روزها به معنای واقعی  ترین آرزوم می اومدن خواستگاریم اصالً باورم نمیشد که دارم به بزرگ

دت با هم ازدواج ذاشتن و بعد از یه م و چون تک فرزند خانواده بودم برام کم نمی  خوشحال بودم

ای نداشتم؛ چون  فهمیدم که خوشبختی هم وجود داره. هیچ وقت از پدربزرگتون گالیه کردیم، تازه می 

 برام از هر لحاظ خوب بود و هیچ وقت نبود که کمبودی رو توی زندگیم حس کنم.

هم انگار به  مادربزرگ سکوت کرد و من واقعاً به حالش غبطه خوردم. لطیفه توی فکر بود و مادربزرگ  

 کرد. گذشته برگشته بود؛ چون لبخند محوی روی لبش خودنمایی می 

تر  خواستم بیش اومد این جمع سه نفره و دلنشینمون رو بهم بزنم. می خسته بودم؛ ولی واقعاً دلم نمی

 : از جا بلند شد و رو به مادربزرگ گفت بشینم؛ ولی لطیفه

 بخیر.  من میرم بخوابم، خیلی خوابم میاد. شبتون -

 : گونش رو ب*و*سیدم و بعد از رفتنش مادربزرگ رو بهم گفت 

 فردا میری شرکت؟  -

 نه بهمون مرخصی دادن تا بتونیم خودمون رو برای مسافرت حاضر کنیم.  -
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 بسیار خب. پس االن برو استراحت کن، چون فردا کلی کار داری!  -

 چشم.  -

ب*و*سیدم که با محبت همیشگیش بهم لبخند زد و من خودم  از جا بلند شدم و دست مادربزرگ رو  

آخر به تختم رسوندم. ولو شدم و پتوم رو تا زیر گردنم باال کشیدم. مادربزرگ چه    رو به اتاقم و در

کرده که زندگی همش سختیو مکافاته،  خوب لذت روزهای خوب رو چشیده بود؛ وقتی فکر می

هاش تابیده و بهش فهمونده که خوشی هم وجود داره. واقعاً  پدربزرگ مثل یه روزنه توی تاریکی شب 

گاهت باشه و تو هر وقت که بخوای بتونی داشته باشیش و  لذت بخشه که یکی با تموم وجودش تکیه 

ی دنیا  هاش آرومت کنه. حس خوبیه که وقتی دلت از همه باهاش صحبت کنی و اون بتونه با حرف 

ها از دلت پر بکشه و بره و  نیدن اسمت از زبونش باعث میشه غم گرفته بدونی یکی رو داری که فقط ش 

ها با ازدواج کردن ممکنه بهت داده بشه؛  حس امنیت و حس تکیه گاه داشتن جاش رو بگیره. تموم این 

گاه نیستن بلکه زندگی عادی  ها نه تنها تکیه ولی بعضی مواقع هم ممکنه نشه، چون بعضی از مردها یا زن 

 کنن. کشن و آیندش رو تباه می و هم به گند می یک نفر دیگه ر 

البته مادربزرگ عاشق شده بوده؛ ولی انگار توی راه عشقشون و بهم رسیدنشون زیاد مانع نبوده، وگرنه  

گفت. واقعاً خوش به حالشون که بی دردسر و بدون زجرکُش شدن با هم ازدواج  مادربزرگ برامون می 

دن یه ریسک خیلی بزرگه؛ چون وقتی ندونی به کسی که عاشقشی  کردن. از نظر من که واقعاً عاشق ش

ارزه توی یه لحظه  رسی یا نه، مدام مجبوری بترسی، دلهره داشته باشی و انتظار بکشی. به نظر من نمیمی 

عاشق بشی؛ ولی شاید چندین سال زجر بکشی و تاوان این یک لحظه رو پس بدی؛ اما آیا واقعاً عشق با  

ها زودگذره و شاید هم گاهی به جای  ؟ اصالً عشق چیه؟ وجود داره؟ یا تموم این حس اومداختیار می 

ی نیرنگ پر رنگه؟! خیلی سخته بخوای به کسی که هیچ شناختی ازش نداری و یه فرد  عشق واژه

قدری درگیری ذهنی داشتم که واقعاً  چرخید و اون ست اعتماد کنی! این افکار مدام توی ذهنم می غریبه 

 ه نشدم کی خوابم برد!متوج 

 *** 
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صبح بعد از گرفتن یه دوش با انرژی وارد آشپزخونه شدم. ساعت نه صبح بود و لطیفه رفته بود و  

هم نبود. پشت میز نشستم و لیوان شیرم رو تا ته خوردم و با لذت لبخندی زدم و    خبری از مادربزرگ

 : زمزمه کردم

 کنم بودنت را مثل یک رویا تصور می  -

 کنم خواهم که چشمت را تصور می عذر می 

 گنجد چرا؟! فکر زیبایی تو در سر نمی 

 کنم اش ... اما تصور می با تمام سختی 

 کنی هایت را کمی تا روی من وا می چشم

 کنم خویش را در ساحل دریا تصور می 

 قایقِ بی بادبانم روی موج موی تو 

 کنم این مکان را آخر دنیا تصور می 

 ، پروانه شدم  ات هر روز من درون پیله 

 کنمجا تصور می بس که آ*غ*و*ش تو را این 

 کنم هنگام لمس دست تو شعر خوانی می 

 کنم خویش را پیش تو نابینا تصور می 

 ؛ ولی من آدمم "هایتلب "ست سیب ممنوعه 

 کنم ها تصور می پس لبم را بر روی آن 

برگشتم. پنجره رو باز کردم و هوای تازه رو با  واقعاً شعر دلنشینی بود. صبحونم رو خوردم و به اتاقم 

هام رو توی چمدون قرار  دارترین لباس بلعیدم و به سمت چمدونم رفتم. بهترین و مارک  تموم وجود 

ای که حس کردم ممکنه  دادم و دو مدل ادکلن و اسپری، به همراه کفش، لوازم آرایش و چیزای دیگه 
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ونم تکمیل شد، زیپش رو بستم و روی تختم گذاشتم و با خیال  که چمدالزمم بشه برداشتم. بعد از این 

آسوده به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن عدس پلو با ساالد شدم؛ چون خیلی ه*وس کرده  

 بودم. 

 سالم دخترم.  -

 سرم رو از روی ظرف ساالد بلند کردم و به مادربزرگ نگاه کردم. 

 سالم مادربزرگ، کجا بودی؟  -

خوان آش نذری درست کنن باید لوازمش رو حاضر کنن؛  مسجد رفته بودم؛ چون می  برای کمک به -

 ثواب داره برم یکم کمکشون کنم.   منم گفتم

 با لبخند عمیقی سرم رو تکون دادم. 

 کار خیلی خوبی کردی، التماس دعا مادربزرگ.  -

 : رفت بلند گفت مادربزرگ در حالی که به اتاقشون می 

 خوام. ست و جز عاقبت به خیریتون چیزی نمیبرای تو و لطیفه عزیزم دعای من همیشه   -

 ممنونم ازت.  -

ساالد رو توی یخچال گذاشتم و چایی درست کردم.ذمادربزرگ هنوزم که هنوزه به چایی عادت داره و  

داره؛ ولی پشت بندش میگه هیچی مثل چایی نمیشه! دوتا  کنیم برمی بهش تعارف می  هر موقع قهوه 

ریختم و ظرف خرما هم رو هم کنارش گذاشتم. الحق که خرما با چایی خیلی مزه میده و اصالً  فنجون 

 کنن! انگاری توی تنت با خوردنش انرژی تزریق می 

 : روی مبل تکی نشستم و بلند گفتم

 مادربزرگ بیاید چایی.  -

 دقایقی بعد مادربزرگ اومد و جلوم نشست و لبخند زد.
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 ! انشااهلل چایی عروسیت رو بخورم دخترم. به، به چه چایی خوش رنگی -

 : با خجالت لبخند زدم که مادربزرگ چشمکی بهم زد و گفت

 خجالتم بلدی؟!  -

 : با اعتراض گفتم

 عه مادربزرگ!  -

 : خندید و چاییش رو تا ته خورد و پرسید

 برای ناهار چی درست کردی؟  -

 عدس پلو با ساالد.  -

 نخورده بودیم.  دستت درد نکنه عزیزم، خیلی وقت بود -

 خواهش میکنم، قابل نداره. -

مادربزرگ به اتاقشون برگشت و منم مشغول تماشای تلویزیون شدم تا موقعی که لطیفه برگشت و بعد  

خندیدن و من  های من هردوشون بلند بلند می چیدم. کنار هم ناهار خوردیم که با شوخی از اون میز رو

بردم؛ چون تنها دلخوشی که توی این دنیای نامرد داشتم حضور این دو نفر  میها لذت  واقعاً از این خنده

 بس!  بود و 

  ها و جمع کردن میز رو به عهده گرفت و منم از خدا خواسته تشکربعد از ناهار لطیفه شستن ظرف 

  یاتاقم رسوندم. ساعت دو و نیم ظهر بود و وقت نمیشد که بخوام بخوابم؛ واسه  کردم و خودم رو به 

 : همین کمی مشغول تمیز کردن اتاقم شدم و بعد از اون به مبینا زنگ زدم

 سالم مبینا جون.  -

 سالم عزیزم خوبی؟  -

 خوبم تو چی؟  -
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 منم خوبم، چی شده یادی از من کردی؟!  -

 کنی! دونم که تو من رو درکم می دونم؛ ولی اینم می بی معرفتم می  -

 کنم؛ ولی دلخورم میشم. درکت که می  -

 ی جان، باشه قول میدم جبران کنم. خوبه؟ ا -

 اوم باشه قبول!  -

ریم  خب زنگ زدم که ازت خداحافظی کنم؛ چون به مدت یک هفته از طرف شرکتمون داریم می  -

 آمریکا! 

 وای چه زیاد، آخه چرا؟!  -

کلی  ای ندارم، مجبورم. مادربزرگ و لطیفه هم  های خودش رو داره، چاره عزیزم کاره دیگه! سختی  -

 من کاری از دستم برنمیاد که بخوام انجام بدم.  ناراحتن؛ ولی بخدا

 فهمم عزیزم، باشه مواظب خودت باش. می  -

 طور، کاری نداری؟! حتماً تو هم همین  -

 ها. جا هم که رفتی باهام در تماس باش، من رو فراموش نکنی نه، برگشتی حتماً بهم خبر بده. اون  -

 رم. نه، نه اصالً، قربونت ب -

 عزیز دلمی، خدانگهدارت.  -

گوشی رو روی تخت گذاشتم و به سمت کمدم رفتم تا حاضر بشم. جدایی از خونوادم برام خیلی سخت  

پوشیدم تنم  ای نبود. شلوار لی آبی روشنم رو که جذب پام بود و برای اولین بار بود می بود؛ اما چاره

خورد رو هم به همراه  زنجیر طالیی نازی می  کردم و مانتوی لی کوتاه و خوشگلی رو که دور کمرش

روسری آبی روشن و کفش مشکی تن کردم. حاال تیپم کامل بود و آرایشمم مثل اکثر مواقع مات؛ ولی  

 خیلی جذب کننده! 
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هام زدم که بوش توی کل اتاق پیچید.  ها رو امتحان کردم. یکیشون رو انتخاب کردم و به لباس اسپری 

 عمیقی کشید که لبخند زدم. لطیفه داخل شد و نفس 

 دفعه تغییر دادم، بوش چطوره؟! این  -

 روم وایستاد. لطیفه روبه 

 خیلی خوب، قبلی تموم شد؟! -

 بله تموم شد، انداختمش دور! باز این رو انتخاب کردم.  -

 ست. ی چیترا خانم معرکه بو هستن، خدایی سلیقه البته همشون خوش  -

 لطیفه؟  -

 جانم؟  -

 دونی دیروز چه اتفاقی افتاد؟ می  -

 های خوشگلش کشید. لطیفه رژ لبم رو برداشت و روی لب 

 چی شد؟!  -

تر ازش استفاده نکردم، همون  رایان بهم گفت از اون شامپو استفاده کنم، همون که یه بار تا االن بیش  -

 محرک بود!   که کلی بوش

 هایی که گرد شده بودن بهم نگاه کرد. لطیفه با چشم 

 خب؟  -

 هیچی دیگه همین!   -

 بعد تو امروز زدی به موهات؟!  -

 هام رو برچیدم. لب
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 نوچ!  -

 چرا؟  -

تونه برام تصمیم بگیره، هی دستم رفت سمت شامپو؛ ولی بازم لج کردم و  نخواستم فکر کنه می  -

 گذاشتمش کنار! 

 لطیفه خندید. 

 خاک توی مخت، بابا مخش رو بزن یه عمر راحت زندگی کن!  -

ی  خوریم، کالً از دو فرقه ها نمی خواد همچین اتفاقی بیفته؛ چون ما به رایان این نه، نه من اصالً دلم نمی  -

 جداییم! 

کیف دستی مشکی کوچولوم رو برداشتم تا هم باکالس باشه و هم زیاد توی دست و پا نباشه و برام  

 کرد.   مزاحمت ایجاد نکنه. گوشیم رو گذاشتم داخلش که لطیفه متفکر نگام

 که گفته از اون شامپو بزن چی بوده؟ به نظرت منظورش از این -

 به نظر من ممکنه بوی این شامپو اون رو یاد کسی بندازه، نمیشه؟  -

 آره خب ممکنه، پس یعنی رایان عاشق کسی بوده؟ یا هست؟!  -

همونی و توی  دونستن یا الاقل من توی  مفکر نکنم. اگه عاشق کسی بود که البد اعضای شرکت می  -

 دیدمش؛ ولی خبری نیست. شرکت می 

 ست. واهلل گیج کننده -

 اوهوم، خب خواهری من فعالً برم کاری نداری دیگه؟ -

 لطیفه توی آ*غ*و*شم فرو رفت. 

 دلم خیلی برات تنگ میشه، زود برگرد.  -

 چشم، دوستت دارم.  -
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 منم دوستت دارم لیانا.  -

اسپند دود کرده بود و بوش کل آپارتمان رو برداشته بود. لبخند گرمی  از اتاق خارج شدیم. مادربزرگ 

 : ها رفت و بازشون کرد و با اعتراض گفت به سمت پنجره  زدم که لطیفه تند

 مادربزرگ خفمون کردی.  -

 ای به لطیفه رفت. مادربزرگ از آشپزخونه بیرون اومد و چشم غره 

 دختر مگه بوی بدیه؟ اسپنده دیگه.  -

 جلو رفتم. 

 دستت درد نکنه مادربزرگ، من دارم میرم کاری نداری؟ -

 همدیگه رو بغل کردیم. 

 ها. توروخدا خیلی مراقب خودت باش من نگرانتم -

 زنم. چشم، هر روز بهتون زنگ می  -

 برو دخترم، خدا پشت وپناهت.  -

و به ویالی  دستش رو ب*و*سیدم و با لطیفه روبوسی کردم و با بغض ترکشون کردم. با آژانس خودم ر

رسوندم و دقیق ساعت چهار عصر بود. نفس عمیقی کشیدم، بهار نزدیک بود و بوی سال نو رو   رایان

ها و رویش برگ درختوها به خوبی حس کرد. واقعاً یه حال عجیبی به آدم  میشد از جوونه زدن گل 

و توی قفل فرو کردم؛ ولی  کرد. جلو رفتم و کلید رمیداد یا شاید هم امید به زندگی رو درونمون زنده می 

تاخواستم بچرخونمش در باز شد و با رایان مقابل هم قرار گرفتیم و نگام توی نگاش قفل شد. از این  

لرزید که نگاش رو ازم گرفت و به چمدونم نگاه  هام می ای دستپاچه شده بودم و دست دیدار یه دفعه 

 کرد. 

 آفرین، به موقع رسیدی!  -
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 قدم به عقب برداشتم. به خودم اومدم و چند 

 سالم، مرسی.  -

چمدونش رو کشید دنبال خودش و جلوی من گذاشت. گوشیش رو درآورد و پیامی فرستاد. موهام رو  

شد ابروهام کشیده بشه و حالت قشنگی پیدا کنه که هر  سرم جمع کرده بودم و این باعث می  کامل باالی 

شت و راه افتاد که منم پشت سرش رفتم و متوجه  خیلی ناز میشد. چمدونش رو بردا  کردمموقع اخم می 

 : ماشینی کنار خیابون شدم که با دیدن رایان چراغ زد و رایان زمزمه کرد

 بیا!  -

تند دنبالش رفتم و با هم به اون ماشین نزدیک شدیم. سانتافه مشکی و خیلی نازی بود! در عقب ماشین  

ان احوالپرسی کردن؛ اما سایه اخم داشت و فکر کنم  باز شد و بهزاد به همراه سایه پیاده شدن و با رای

اندازی رو تغییر داده بودن از دست رایان و بهزاد دلخور بود. جلو رفتم و  که مکان راه هنوز بابت این 

سالم کردم که سایه زیرلب و بهزاد به گرمی جوابم رو داد و راننده هم اومد پایین و درشون رو باز کرد  

نم خودم به سمت جلوی ماشین رفتم و در رو گشودم و نشستم. واقعاً خوشم  و هرسه عقب نشستن. م

 اومد کسی در رو برام باز کنه واهلل مگه خودم چالق بودم؟ نمی

دیگه فخر بفروشیم و خودمون رو  این کارها چیه وقتی که هممون آخرش قراره بمیریم؟ چرا باید به هم 

 بگیریم؟! 

ی از شیشه رو پایین کشیدم. بوی عطر تند سایه واقعاً سرم رو به  نفسم رو محکم فوت کردم بیرون و کم 

 درد آورده بود.  

 : کرد، شایدم عادت کرده بود. بهزاد رو به سایه با شوخی گفتدونم خودش چهطوری تحمل می نمی

 سایه خانم قهره؟!  -

آگاه خوشحال شدم از  از آینه نیم نگاهی به عقب انداختم. بهزاد ما بین رایان و سایه نشسته بود. ناخود 

 که سایه کنار این
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 رایان ننشسته بود؛ ولی چرا خوشحال شدم؟! 

 سایه نیشخندی زد. 

 کردی! تو هم اگه چندین روز زحمتت رو به باد داده بودن قهر می  -

 : بهزاد با خونسردی گفت

زنن آخر رو می ها هم حرف ها قراره پول بدن پس اون دونی که ما تقصیری نداشتیم. اون خودتم می  -

 سایه. 

 تونستیم مخالفت کنیم. ولی ما می  -

 کردن چی؟! ها از شراکتشون صرف نظر می خب اگه با این مخالفت ما اون  -

 سایه نگاش کرد و حاال تردید جای دلخوری رو توی نگاش گرفته بود. 

 شاید حق با توئه.   -

 بهزاد لبخندی زد. 

ای دادیم؛ ولی رئیس اون شرکت چیز دیگه جیح می باور کن من و رایان خودمونم ترکیه رو تر -

 خواسته. 

 فهمیدم، مرسی بهزاد!  -

دیگه صدایی نیومد. با کنجکاوی از آینه بغل ماشین نگاهی به پشت سرم که رایان نشسته بود انداختم 

سرش رو تکیه داده به دستش و دستشم گذاشته به شیشه ماشین و کامل غرق افکارشه؛ یعنی    که دیدم

کرد؟! دقایقی بعد رسیدیم فرودگاه و راننده بعد از باز کردن در عقب، به  فکر می همه دقیقی این به چ 

تر بود  سمت صندوق ماشین رفت و هر چهار چمدون رو پایین گذاشت. چمدون سایه از ما سه تا بزرگ 

 و حتماً یه کمد لباس با خودش آورده! 

 : ایه لرز براندامم نشست ی چمدونم رو توی دستم گرفتم که با صدای سدسته 
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 چمدون منم بیار لیانا!  -

هایی درهم به من و سایه زل  هام و نفرت توی وجودم زبونه کشید. بهزاد و رایان با اخم خشم توی چشم 

مونده بودم که چی کار باید بکنم؛ اما با یادآوری این که من فقط دستیار رایانم و اون حق این   زدن و من

 : با لحن تندی گفتم  بده رو داره که بهم دستور

مگه خودتون دست ندارید؟ من راننده شخصی شما و یا نوکرتون نیستم سرکار خانوم، من دستیار   -

 کنم. رایان خان هستم و هر کاری ایشون بگن می 

 های غلیظی به رایان نگاه کرد. سایه با اخم 

ی توهین و زبون درازی  خودشون اجازه کنی که به تو از کی تا حاال کارمندهات رو تا این حد پررو می  -

 بدن؟! 

بعد با حرص چمدونش رو کشوند و جلوتر از ما رفت که بهزاد پوفی کشید و به سمتش رفت! اخم کردم  

 و سرم رو به زیر انداختم.

 کنی که یکمی تند رفتی؟! خیال نمی  -

 کردم. ید تندی می با صداش سرم رو بلند کردم و نگام به نگاش افتاد. خونسرد بود، پس منم نبا 

 کنه که انگار زیر دستشم! حرفش خیلی بد بود، جوری با من رفتار می  -

 در هر حال سایه از نظر کاری درجش از تو باالتره!  -

 : جواب بذارمهام رو جمع کردم؛ ولی نتونستم بی با حرص لب 

ام بدم، نوکر همه که  هر چی هم که باشه من دستیار شمام و باید کارهایی که بهم سپرده شده رو انج  -

 نیستم. 

حرف به راه افتاد که زیرلب  هام انداخت و بعد سر تا پام رو از نظر گذروند و بی نگاه عمیقی به چشم

 : زمزمه کردم
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 خود درگیر!  -

دنبالش رفتم و سعی کردم عصبانیتم رو فروکش کنم. با وارد شدن به سالن موجی از هوای گرم به  

جا رو گرم کردن. شلوغ بود و من  این  قدرچه ای سرفم بگیره.  که باعث شد لحظه  سمتم هجوم آورد

شد و  کردم تا گمش نکنم؛ ولی نمیشد و مدام یکی از جلوی راهم رد می پشت سر رایان حرکت می 

ی ترسم شده بود  کردم خیلی بد بود. رایان که متوجه نداخت. واقعاً اگه گمش می بینمون فاصله می 

 که رسیدم نگام کرد.بهش برسم و بعد از اینوایستاد تا  

 کنار من راه بیا تا مجبور نباشی مدام بترسی که من رو گم نکنی!  -

 : با کالفگی گفتم

 مونم. دارم میام؛ ولی از بس شلوغه هی عقب می  -

 چمدونش رو داد به دست راستش و دستش و سمتم گرفت. 

 دستت رو بده!  -

 ه این حرف رو میزد؟!تموم وجودم یخ بست. رایان بود ک 

کنم، خودش دستش رو جلو آورد؛ ولی او دیگه ناایستاد  وقتی دید هنگ کردم و باحیرت دارم نگاش می 

تا خجالت کشیدن من رو ببینه و به راه افتاد و منم دنبالش کشیده شدم. واقعاً از تعجب نزدیک بود  

 : وستش گفتسکته رو بزنم. صدای دختر جوونی رو کنار گوشم شنیدم که به د

 بهم میان!  قدرچه  -

 دونم رایان این جمله رو شنیده بود یا نه؛ ولی ای هام از فرط خجالت و تعجب خشک شده بود. نمی لب

هاش  کاش نفهمیده باشه. نگام رو کمی گردوندم و زیرچشمی بهش زل زدم که لبخند کجی گوشه لب 

های شرکت شدم و  ی گروه بچه ز دور متوجه مشخص نبود. خدای من یعنی فهمیده بود؟! ا بود؛ ولی زیاد

 با تموم وجودم نفس راحتی کشیدم و دستم رو عقب کشیدم که نگام کرد. 

 چیه؟!  -
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 رسیدیم دیگه، مرسی.  -

های شرکت خیال خامی  هاش رو تند کرد، منم کمی ازش فاصله گرفتم تا بچه ی گفت و قدم "آهان"

جوری به خودشون رسیده بودن که بیا و ببین و پسرها هم  نکنن! با همه احوالپرسی کردیم. دخترها 

خیلی جنتلمن و مردونه در کنارشون وایستاده بودن و سایه و بهزاد هم نشسته بودن و با هم حرف  

 : زدن. پسرها با رایان روبوسی کردن و دخترها تنها به نگاه کردن اکتفا کردن و رایان گفتمی 

 تا پرواز مونده؟! قدرچه  -

ی پرواز خونده شد که دخترها خندیدن. نگام به دختری خورد که  له با تموم شدن جملش شماره بالفاص 

های درشتی داشت؛ قدش زیاد بلند نبود، آرایشش  وایستاده بود، پوستش برنزه بود و چشم  کنار مهرسا

 دستش خالکوبی داشت و کالً با هممون فرق داشت!   نسبتاً غلیظ بود و روی مچ

 : سیدمآروم از آذر پر

 این دختره کیه؟  -

 : آذر به سختی خندش رو کنترل کرد و آروم گفت

 مونه! ها میبینیش خدایی؟ مثل اجنبی جای ترگل اومده. می  -

 : بلند خندیدم که نگاه همه کشیده شد طرفم و من باخجالت جلوی دهنم رو گرفتم و گفتم

 شرمنده!   -

ش روم بود قفل شد. اخم محوی روی صورتش  همه لبخند زدن. نگام توی نگاه رایان که هنوزم نگا

نشسته بود. نگام رو که دید پوزخندی زد و روش رو طرف پسرها گردوند که با تعجب از این رفتارش،  

 نفهمیدم معنای این پوزخند چی بود! 

 خندی؟کوفت دختر چرا این قدر بلند می   :آذر

 زنی دیگه. خب تقصیر توئه که این جوری حرف می  -



 

 

 
242 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 : هی به دختره انداختم و گفتم بعد باز نگا 

 کی آوردتش حاال؟  -

 ست! دخترعموی سایه  -

با تعجب ابروهام رو باال انداختم و پوزخندی زدم که گفتن باید سوار بشیم. کنار دخترها گام برداشتم؛  

ی دخترها توی یه  ها رو تحویل بدن و بعدش به ما بپیوندن. همه آرش، آرتا و دادفر قرار شد چمدون

شدم و واقعاً استرس داشتم و نگران بودم  ردیف نشستیم و من برای اولین بار بود که سوار هواپیما می 

که مبادا حالم بد بشه و آبروریزی کنم. سایه، ولی توی ردیف ما ننشست؛ کنار بهزاد، توی ردیف بعدی  

 : نشست که آزیتا کنار گوشم گفت 

 دست بردار نیست!  این تا خودش رو قالب بهزاد یا رایان نکنه،  -

با خنده حرفش رو تایید کردم. خلبان هواپیما ضمن خوشامدگویی ازمون خواست تا کمربندهامون رو  

و مهماندارها مشغول پذیرایی شدن که دادفر، آرش و آرتا هم رسیدن و خیالمون راحت شد و   ببندیم

 د. بستم. یه طرفم آزیتا و طرف دیگم نفیسه نشسته بو من آروم کمربندم رو 

گرفتم که آتوسا سرش رو خم کرد و  تر استرس می ی پرواز شده بود و من هر لحظه بیش هواپیما آماده 

 نگام کرد.  با نگرانی

 قدر رنگت پریده دختر؟! چرا این  -

 : با استرس گفتم

 اولین باره هواپیما سوار میشم یکمی هول برم داشته. -

تند تند چیزهایی بهش گفت که اونم اطاعت کرد و  آتوسا از جا بلند شد و به سمت مهماندار رفت و 

 : رفت. آتوسا به سمتمون برگشت که صدای بهزاد به گوشم خورد

 چی شده آتوسا؟!  -

 : حال شده بودم کرد و در جواب بهزاد گفت ای به من که تقریباً بی آتوسا اشاره
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 ت. شینه و انگار حالش زیاد مساعد نیس لیانا اولین باره توی هواپیما می  -

های نسبتاً شدیدی پرواز کرد که به سختی خودم رو کنترل کردم تا  توی همین لحظه هواپیما با تکون 

 : آزیتا رو محکم توی دستم گرفتم که با ناراحتی زمزمه کرد   جیغ نزنم و دست

 هات سرده! دست  -

صی رو به سمتم  بهزاد که نگران شده بود، اومد باالی سرم و جویای حالم شد که مهماندار آب قند و قر

 : بهم گفت  گرفت و آتوسا

 آب قند رو به همراه قرص بخور خوب میشی.  -

 : تند از مهماندار گرفتم و تشکر کردم. با خوردنش حس کردم واقعاً یکمی بهتر شدم و رو به بهزاد گفتم

 ممنونم بهزاد، حالم بهتره. -

رو بستم تا یکمی به فضا عادت  هام تر شده بود، برگشت سر جاش و من چشم بهزاد که خیالش راحت 

 : زود قرصه توی بدنم اثر کرد و حالم واقعاً خوب شد. با قدردانی به آتوسا گفتم  کنم و خیلی 

 واقعاً مرسی، حالم خوب شد آتوسا.  -

 لبخند گرمی به روم پاشید. 

ی اول که سوار  کنم عزیزم. این قرصی که خوردی قرص ضدتهوئه؛ منم یادمه دفعه خواهش می  -

 همچین حالتی بهم دست داد و با خوردن این قرص کامل خوب شدم.  شدماپیما می هو

زدن مجدد تشکر کردم و صاف نشستم سرجام و پرتقالی پوست کندم و خوردم. دخترها با هم حرف می 

تونستم سرم  کنه؛ اما نمی کار می خواست بدونم رایان کجاست و چی و حسابی شلوغ کرده بودن. دلم می 

نم، چون ممکن بود کسی بهم شک کنه؛ چون پسرها توی ردیف بعد از ما و ردیف سوم هم  رو برگردو

 سایه، بهزاد و رایان نشسته بودن. 

ی  خیالش شدم و گوشیم رو بیرون آوردم تا بازی کنم. نفیسه که خواب بود و سرش رو روی شونه بی 

 من گذاشته بود. 
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ت به خواب بره. نیم ساعتی رو با بازی کردن  تونه توی این موقعی جالب بود که به این راحتی می 

رفت و هوا هم تاریک شده بود. نگاهی به آزیتا کردم که با  گذروندم؛ ولی حوصلم بدجور داشت سر می 

 گوشیش سرگرم بود که نگام رو روی خودش حس کرد و بهم نگاه کرد. 

 چیزی شده عزیزم؟!  -

 حوصلم سر رفته.  -

 خندید. 

حوصلت سر بره. تا فرودگاه فرانکفورت پنج ساعت و بیست دقیقه راهه. ما هنوز چهل  هنوز زوده که   -

 ست سوار شدیم. دقیقه 

 : با تعجب گفتم

 کشه؟ یعنی با هواپیما هم این همه طول می  -

 کشه. آره، تازه شانس بیاریم برای پرواز بعدی نقص فنی نداشته باشن وگرنه که بیشترم طول می  -

 سخته. یعنی باید دوتا هواپیما سوار بشیم تا به مقصدمون برسیم؟!  قدرچه  -

ریم  جا با یه هواپیمای دیگه می ریم تا فرانکفورت و از اونآره، چون مقصدمون نیویورکه. از تهران می  -

 نیویورک!  تا

 نیویورک یکی از شهرهای آمریکاست؟  -

 بله مثل لس آنجلس، واشینگتون، بوستون و... .  -

 دونستم! ها رو نمیوب، من این چه خ -

 من تا االن زیاد رفتم آمریکا، هم با خانواده و هم از طرف شرکت.  -

 جا رو دوست داری؟! اون  -
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های خودش رو داره؛ ولی خب هیچ جا مثل وطن خودت نمیشه، یعنی هر چی  همه جا خوبه و قشنگی   -

یزی ازت کم شده یا بهتر بگم واست  خوش بگذره بازم یه حس غریبی داری؛ مثل این که یه چ هم بهت

 داری!  مثل اینه که گمشده

دونم این  خواستم از آپارتمانمون بیام بیرون دلم گرفته بود، نمیواقعاً حق با توئه من از موقعی که می  -

 طوری تحمل کنم. چه  یک هفته رو

 م خدایی! رسیم سرمون رو بخارونیشیم که نمیکنی، بعدشم این قدر غرق کار می عادت می  -

 : از حرفش خندیدم که گفت

اندازی خیلی کار داره و باید همه چیز دقیق و حساب شده پیش بره وگرنه اگه  جدی میگم. آخه راه -

 چیزی بهم بخوره توی تموم کارها اختالل ایجاد میشه!  ترینکوچیک 

 چرا رایان و بهزاد همچین شرکتی زدن؟  -

لی مسئولیتش خیلی زیاده و همش باید نگران باشی مبادا  چون درآمدش خیلی عالیه، سختم نیست؛ و -

 پیش نره، خصوصاً که شرکتمون کلی رقیب توی ایران و خاورمیانه داره!  چیزی درست

 چند ساله توی این شرکتی؟ -

 دو ساله!  -

 ها. پس حسابی عادت کردی  -

ر بدی ندیدم، خیلی مهربونن  آره خیلی راحتم دیگه، خدایی اصالً از بهزاد و رایان خان حرف بدی یا کا -

 کنن. هاشون رو اذیت نمیو کارمند 

 ای از هیچ کدومشون ندارم.آره درسته، منم تا االن گالیه  -

کنه جای رایان رئیس شرکته؛ بس که  البته سایه واقعاً گاهی غیرقابل تحمل میشه، جوری که حس می  -

 گیره!رو می  خودش
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 حق با توئه.  -

ی  خواست بهم توهین کنه؛ ولی وقتی دید که جوابش رو میدم دیگه اطرافم نپلکید دختره می چند باری   -

 پررو. 

ی من  ی من زبونش رو درآورد و خنده از حرص خوردنش خندم گرفته بود که اونم با دیدن خنده

 تر شد. بیش 

 : مکثی کردم و گفتم

 راستی این دختر جدیده که جای ترگل اومده اسمش چیه؟!  -

سیبی پوست گرفت و نصف کرد، نصفش رو خودش گاز زد و نصف دیگش رو سمت من گرفت   آزیتا 

 گرفتم و مشغول خوردن شدم.  که با تشکر ازش

 صبا بیست و پنج ساله از تبریز.  -

 باتعجب نگاش کردم. 

 تبریز کجا، تهران کجا؟!  -

زیه و برای کار به تهران اومده.  کنن، آخه سایه هم اصالتاً تبریسایه ازش خواسته بیاد. با هم زندگی می  -

کنه. تا االن تنها بوده و وقتی دیده که ترگل  یه آپارتمان داره و خودش مستقل از خانوادش زندگی می 

 داره میره، تصمیم گرفته دخترعموش رو بیاره جاش و دخترعموشم حاال قراره با سایه زندگی کنه. 

 خب حاال چرا گیر دادن به این شرکت؟  -

 ی معروفه و در کنارش درآمدش عالیه! چون خیل -

 : ی گفتم و بعد باز پرسیدم"آهان"پوزخندی زد که 

 اون وقت شماها این اطالعات رو از کجا میارید؟ مگه نگفتید که سایه با هیچ کس صمیمی نمیشه؟!  -

 خندید. 
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 فر توی شرکت بینی فهمیدیم، آذر بهمون میگه؛ گفتم که سایه با سه نها رو هم که می بله درسته این  -

 صمیمیه، یکیش آذر منشیشه! 

 اون وقت اگه بفهمه آذر میاد بهتون میگه که خیلی بد میشه!  -

 الکاتبینه! اوهوم درسته، تو هم مواظب باش یه دفعه سوتی ندی وگرنه حسابمون با کرام  -

 : هردورخندیدیم که نفیسه تکونی خورد. جلوی دهنم رو گرفتم و زمزمه کردم

 ردیم بهتره ساکت بشیم. تا بیدارش نک  -

 آزیتا چشمکی زد و باز سرش رو توی موبایلش کرد و منم از جام بلند شدم تا برم دستشویی. 

خیال شدم و از  ها انداختم؛ اما جز بهزاد و سایه کسی نبود. بی سرم رو گردوندم و به ردیف رایان این 

دور شد. نفس عمیقی کشیدم و  دستشویی رو گرفتم که راهنماییم کرد و بعد ازم  مهماندار سراغ

خواستم وارد سرویس بشم که بازوم کشیده شد و من با ترس به عقب نگاه کردم و با دیدن رایان دست  

 آزادم رو روی قلبم گذاشتم.

 وای خدا جون ترسیدم، این چه طرز اومدنه؟  -

 خیال بازوم رو فشرد. بی 

خواد با این  خندی. من بین مردم آبرو دارم و دلم نمی می جوری بلند بلند  ی آخرت باشه که اوندفعه  -

 سرانت به بادش بدم، فهمیدی؟!   کارهای سبک

هام رو توی هم کشیدم، منظورش توی فرودگاه ایران بود که از حرف آذر خندم گرفته بود؛ ولی  اخم

 برد؟! حرفی نزدم که پوزخند زد. آبروی کسی رو می  واقعاً مگه خنده هم

قصد جلب توجه داری مواقعی این کار رو بکن که خودت تنهایی و با گروه من نیستی؛ این جوری  اگه  -

 کنی! نفهمه توی شرکت من کار می  شاید کسی
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کرد من قصد جلب توجه دارم؟ با حرص دستم رو کشیدم، توجهی  گفت؟ خیال می خدای من! این چی می 

 هاش زل زدم. نکردم و با اخم توی چشم

 کنی رایان خان. م نیست که تو چی فکر می برای من مه -

 : رایان خان رو با تمسخر بیان کردم و بعد ادامه دادم

من فقط از حرف آذر خندم گرفت و نیازی هم ندارم که توجه کسی رو به خودم جلب کنم، تو هم این   -

بهت قول  شرکتت نناز؛ در ضمن قرار نیست آبروی شرکت با خندیدن من به باد بره، این رو   قدر به

 میدم! 

هاش وحشتناک توی هم بود؛ ولی واقعاً شورش رو درآورده بود. دستش سمت فکم اومد که آخَم  اخم

 و سرش رو جلو آورد.  بلند شد

 ی خودخواه؟!زنی دخترهتو به چه حقی با من این جوری حرف می  -

قیمتی باید این همه  کردم؛ واقعاً به چه هام حس می تونستم حرف بزنم. جوشش اشک رو توی چشمنمی

زدم؟ به قیمت این که جون اعضای خانوادم وابسته به پول این کاره؟  کردم و دم نمی تحمل می   سختی رو

 این عدالت بود خدا؟! 

ی ع*و*ض*ی له شدنم رو ببینه، برای  خواستم این پسرههام هر لحظه ممکن بود بریزه و من نمی اشک 

کردم و دستش رو محکم پس زدم و دویدم توی سرویس و  هام خالی همینم تموم زورم رو توی دست 

هام راهشون رو پیدا کردن و  درش رو قفل کردم. نگام از توی آینه به خودم افتاد و این بار دیگه اشک 

کردم تا  پشت سر هم ریختن و من برای نگه داشتنشون تالشی نکردم. هق هقم رو به سختی خفه می 

برای خودم و سرنوشتی که تا این حد تلخ نوشته شده بود،  صدام از دستشویی بیرون نره. دلم 

 سوخت. می 

با دستمال کاغذی صورتم رو تمیز کردم و خداروشکر کردم که لوازم آرایشم ضدآبه و ماندگاریشون  

وحشتناک میشد! بعد از تمیز کردن صورتم از دستشویی خارج شدم و لیوان آبی   زیاده؛ وگرنه صورتم

خوردم که راه نفسم باز شد. کمی اون اطراف قدم زدم و بعد برگشتم سر جام که  از مهماندار گرفتم و 
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هام رو توی هم کردم و تند نشستم و کمربندم  متوجه شدم روی صندلیش نشسته و نگاش به منه که اخم

پیش  برد و با اتفاق چند لحظه رو بستم. بر نفیسه و آزیتا، مهرسا هم خوابیده بود؛ اما من اصالً خوابم نمی 

 باز هم افکارم بهم ریخته بودن و ذهنم رو آشفته کرده بودن! 

تونستم کار پیدا کنم و از این شرکت لعنتی برم، حاال هر چند هم که درآمدش زیاد بود؛  ای کاش می 

جوریه، یه بار مراقبه تا  دونم چرا این پسر اینارزید. نمیشدن و حقیر شدن نمی همه سرزنشولی به این 

کنه که هیچ ربطی به اصل قضیه نداره.  کنه و جوری قضاوت می جوری سرزنشم می این  ه بارمگم نشم و ی

کنه که منم مثل خیلی از دخترهای دیگم که  توجه کنم؟ یعنی اون خیال می  آخه من چرا باید بخوام جلب

جوری باشم؛  نبودم و هیچ وقتم خوشم نمیاد که بخوام این  جوریمحتاج نگاه پسرها باشم؟ نه، نه من این 

بدم؟! پوفی کشیدم و سعی کردم ذهنم   تونم انجامشون طور می جور کارها متنفرم، چه آخه وقتی از این 

سه ساعت بود که توی هوا    رو از این فکرهای درهم کمی خالص کنم. نگام رو به ساعتم دوختم، االن

 مطالعه شدم.  بودیم و هنوز خیلی مونده بود تا برسیم. گوشیم رو بیرون آوردم و مشغول 

 *** 

باالخره بعد از گذشت چندین ساعت به فرودگاه فرانکفورت رسیدیم و خلبان اعالم کرد که باید پیاده  

ها رو صدا کردم و همه مشغول جمع کردن وسایلمون  ای توی هواپیما ایجاد شد. بچه بشیم و همهمه

خر رایان، بهزاد و سایه پیاده  شدیم و به نوبت از هواپیما پیاده شدیم و پشت سرمون پسرها و در آ

 کردم واقعاً بدنم داره تیکه تیکه میشه! شدن! همه یک جا جمع شدیم. حسابی خسته بودم و حس می 

 ی عوضی رو نگاه کنم. خواست این پسره بهزاد و رایان مشغول صحبت با هم بودن و من اصالً دلم نمی

 : یم و گفت بهزاد رو کرد به دخترها که همه یک گوشه وایستاده بود 

دیگه رو گم نکنید و  جا جمع بشید، از هم جدا نشید تا همبرید استراحت کنید. پنج ساعت دیگه همین  -

 جا باشید تا از پرواز عقب نمونیم، فهمیدین؟! سر ساعت شد همین  وقتی هم که 

الً  همه تایید کردن و ما دخترها ازشون جدا شدیم و من سنگینی نگاه رایان رو حس کردم؛ ولی اص

 : و کنار دخترها گام برداشتم و از دنیا پرسیدم نگاش نکردم 
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 ریم؟! کجا می  -

 جا کمی استراحت کنیم. تونیم اون جا یه مکان برای عبادت و انجام کارهای مذهبی داره، می این  -

 چه خوب.  -

ونستم  تگفت همه داخلش شدیم و یه گوشه جمع شدیم که من دیگه نمی با رسیدن به مکانی که دنیا می 

ی دخترها دراز کشیدن و من باخیال  باز نگه دارم و دراز کشیدم که همزمان با من همه   هام روچشم

 هام رو بستم و خودم رو  به خواب سپردم. راحت چشم 

 *** 

 هی دختر بیدارشو، لیانا!   -

وقتی دید  کرد و هام رو باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم. دنیا بود که تند تند صدام میچشم

 گرفت و بلندم کرد.  هام بازه، بازوم روچشم

 پاشو نیم ساعت دیگه حرکته، خیلی خوابیدی!  -

کردن،  هاشون داشتن آرایش می گیج نگاهی به اطرافم کردم که دیدم دخترا همه بیدارن؛ بعضی 

تامیال و آذر به سرویس  خوابن. خندم گرفته بود، بلند شدم و به همراه نفیسه،  ها هم هنوز گیجبعضی 

کارهامون باز به همون مکان برگشتیم. از آتوسا لوازمش رو   رفتیم و بعد از شستن صورتم و انجام 

توی چمدون و همراهم نبودن. بعد از اون همه   گرفتم و آرایش کردم؛ چون لوازمم رو گذاشته بودم

 جا جمع بشیم. کنار هم به سمت جایی رفتیم که قرار بود همون 

ها نشستم تا  ها همه جمع بودن و منتظر ما بودن که با دیدنمون خیالشون راحت شد. روی صندلی پسر

ای رو سمتم  تر بودم. ژینا آبمیوه بخونن؛ چون یکمی خوابیده بودم واقعاً سرحال  ی پروازمون رو شماره

 گرفت. 

 بیا این رو بخور!  -

 اد. ازش گرفتم و تشکر کردم. با طعم پرتقال بود و بهم مزه د



 

 

 
251 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
ی پرواز همگی به سمت هواپیما رفتیم و مثل قبل سر جاهامون نشستیم و من واقعاً  با خوندن شماره 

همه معطلی توی هواپیما سر رفته بود! هندزفریم رو توی گوشم گذاشتم و کمربندم رو  حوصلم از این 

ادی به راهش  های شدید اوج گرفت و کمی بعد عی قبل با تکون خوردن بستم که هواپیما مثل دفعه 

 هام رو بستم.ادامه داد. آهنگی رو گذاشتم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشم 

 آسمون آبیه دنیا نکرد سرد آسمون آبیه "

 میرم گفته بودم بی تو می 

 ولی این بار نه 

 گفته بودی عاشقم هستی؛ 

 ولی انگار نه 

 هر چی گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست 

 وار نه تکرارِ طوطیگیرم به این خو نمی

 رانی مرا تا که پابندت شوم از خویش می 

 دوست دارم همدمت باشم؛ 

 ولی سربار نه. 

 ای تا باز هم گویم بمان قصدِ رفتن کرده 

 کنم خواهش؛ ولی اصرار نه. بار دیگر می 

 زنی گه مرا پس می 

 کشی گه باز پیشم می 

 امچه دستت دادهآن 
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 نامش دل است، افسار نه. 

 دنیا نکرد سردآسمون آبیه 

 آسمون آبیه دنیا نکرد سرد

 مو چطو دل خوش کنم ال ای همه برگ 

 ال ای همه برگ 

 دانی عزیز روی؛ اما خودت هم خوب می می 

 کنی گاهی فراموشم؛ ولی انکار نه می 

 گیری به من با این همه از دست تو سخت می 

 زار نهشوم دلگیر شاید نازنین بی می 

 زنی گه مرا پس می 

 کشی پیشم می گه باز 

 امچه دستت دادهآن 

 نامش دل است، افسار نه. 

 دادوم ای بیدادوم ای ماندوم خومی تک 

 مردیا آمد بنشونمون که. 

 "آهنگ افسار از محسن چاووشی

جوری سر خودم رو  ی دیگه هم گوش دادم و این آهنگ خیلی زیبایی بود که خوشم اومد و دو دفعه 

 شدم! گه داشتم کالفه می تا برسیم؛ چون واقعاً دی گرم کردم

 *** 
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ساعت به وقت آمریکا چهار و نیم صبح بود که هواپیما توی باند فرودگاه نیویورک نشست و خلبان  

خوند که اعالم کردن پیاده بشیم. دخترها زودتر ازم رفتن و من  چیزها رو می  داشت دمای هوا و این

کردم گیر کرده بود و  دلی و حاال هر کار می چون کفشم رو از پام بیرون آورده بودم، رفته بود زیر صن

تونستم هم بدون کفش  اومد. پسرها هم پیاده شدن و من نگران بودم مبادا جا بمونم و نمیبیرونم نمی 

برم بیرون. کامل خم شدم زیر صندلی و کفش رو کشیدم که به آهن زیر صندلی خورد و سوراخ شد و  

کاغذی توی جیبم رو برداشتم و روی دستم گرفتم تا جلوی  خون بیرون زد. با اعصابی متشنج دستمال 

های هواپیما بکوبم که صدایی  همه بدشانسی به دیوارهخواست سرم رو از این خون رو بگیرم. دلم می 

 :اومد

 چی شده چرا پیاده نمیشی؟!  -

هواپیما  هام رو از یادم برد و نگام ناخوداگاه اطراف نفسش که به صورتم خورد درد دستم و بدبختی 

 ها هم سرشون گرم کارشون بود. چرخ خورد که جز چندتا از مهماندارها کسی داخل هواپیما نبود و اون 

 با توام.  -

هاش رو توی  روش وایستادم که دست به خودم اومدم و تکونی خوردم و تند ازش فاصله گرفتم و روبه 

تم چی باید بگم که نگام به پام افتاد و  دونسبرد و نگام کرد. تنم گر گرفته بود و نمی   جیب شلوارش فرو

 : تند گفتم

 کنم بیرون نمیاد! کفشم به آهن زیر صندلی گیر کرده و هر کارمی می -

قدر مهربون  رایان با این حرفم خم شد و سرش رو زیر صندلی برد. برام عجیب بود که چرا گاهی این 

های گشاد شده نگاش  که با چشم تا این حد خشن؟! وایستاد و کفش رو سمتم گرفت   میشه و گاهی

 طوری به این راحتی درش آورده بود؟ همه کشیدم بیرون نیومد، حاال چه کردم. این کفش رو من این

خواستم کفش رو بگیرم که دستمال کاغذی از روی زخم دستم که به کلی فراموشم شده بود افتاد و  

 درهم شد و جلو اومد. های رایان به شدت رو به زخمم خیره کرد. اخم  نگاه هردمون

 چی شده لیانا؟!  -
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هام برای لحظاتی بسته شد.  لرز خفیفی توی بدنم پیچید که جز خودم، رایان هم متوجه شد و چشم 

قشنگ اسمم رو صدا میزد و االن برام نگران شده بود؟ مگه میشه که رایان نگران هم   قدرچه خدای من 

 بشه؟! 

 خورد به آهن زیر صندلی!  -

 : تا چسب زخم بیرون کشید و با همون صورت اخمو که حسابی جذابش کرده بود، غریداز جیبش سه 

 بشین روی صندلی!  -

نشستم که دستم رو آورد باال و هر سه چسب رو جوری چسبوند روش که همه جای زخم رو بپوشونه و  

تموم بدنم سرد  لرزید و خونش بند اومده بود. نگام به صورت جذابش بود و دلم مدام می  خداروشکر

کردم و به راحتی نشسته بودم و  کنه اعتراض نمیکه دستم رو لمس می دونم چرا به این شده بود. نمی 

کردم این مرد نسبت به  ذاشتم کارش رو بکنه؛ ولی واقعاً یه نیرویی مانع از اعتراضم میشد و حس می می 

 مردهای دیگه رفتار و خودش خاصه! 

 پاشو بریم!  -

همه دردسر درست کرده بود و  اومدم که جلوتر ازم رفت و منم کفشم رو پام کردم که این به خودم 

ها رو تحویل گرفته  و به دنبالش کشیده شدم. همه منتظرمون بودن و چمدون وسایلم رو هم برداشتم

 : رفتیم رو به رایان گفتبودن که بهزاد با دیدنمون که به سمتشون می 

 کجا موندید شماها؟!  -

 : تفاوت و سرد مثل همیشه پاسخ دادجالت سر به زیر انداختم که رایان بی با خ 

 یه مشکلی پیش اومده بود، درگیر همون بودیم.  -

ای بکنه و به سمت گروه رفت و منم چمدونم رو برداشتم و کنار  و دیگه به بهزاد اجازه نداد سوال دیگه 

 دخترها وایستادم. 

 : شدن. منم خواستم سوار بشم که صداش متوقفم کردرایان چندتا ماشین گرفت و همه سوار 
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 تو وایستا تا بگم کجا باید بشینی!  -

ها جا گرفته بودن و من، بهزاد، رایان و سایه  اعتراض نکردم و یه گوشه وایستادم که همه توی ماشین

 : ماشین مدل باالیی جلومون توقف کرد و رایان گفت مونده بودیم که 

 بیاید!  -

که من رو همراه خودش توی یه ماشین جا داده بود واقعاً  ه تا هم عقب نشستن. از این من جلو و اون س 

ترسیدم و هم ازش راضی بودم؛  خوشحال شده بودم و یه حس خوب بهم دست داده بود که هم ازش می 

  که چون من دستیارش بودم باید همه جا باهاشاز این تضاد یکم افکارم بهم ریخته بود. با یادآوری این

هام پرید و توی صندلی فرو رفتم که رایان به انگلیسی چیزهایی  کار رو کرده، تموم حس باشم شاید این 

 ها هم پشت سر ماشین ما به راه افتادن! به راننده گفت و ماشین حرکت کرد و تموم ماشین 

صندلی  هاش رو بسته بود و بهزاد هم سرش رو به سایه سرش رو روی شونه بهزاد گذاشته بود و چشم 

 هاش رو بسته بود. تکیه داده بود و اونم چشم 

رفته بود. گوشیم رو   کردن، چون انرژیشون کالً تحلیلهمه خیلی خسته شده بودن و باید استراحت می 

درآوردم و به آپارتمان زنگ زدم تا خبر رسیدنم رو به مادربزرگ بدم و از نگرانی درشون بیارم که بعد  

 : ب داداز چندتا بوق گوشی رو جوا

 بله؟  -

 سالم مادربزرگ!  -

 : صداش در کسری از ثانیه عوض شد و باذوق گفت

 نگرانت بودم دخترم، خوب شد که زنگ زدی.  قدرچه سالم عزیز دلم خوبی؟  -

خواستم خیالت رو راحت  زدم، االنم می خوبم مادربزرگ. واهلل تا االن آنتن نداشتم وگرنه بهت زنگ می  -

 لم خوبه. کنم و بگم رسیدیم و حا

 الهی شکر، خیلی برات دعا کردم دخترم؛ خوشحالم که حالت خوبه.  -
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 ازت ممنونم. برای موفق بودن محتاج دعاهاتم.  -

 کنم خیلی برام عزیزی. همیشه دعات می   -

 زنم مادربزرگ. قربونت برم! خب من دیگه قطع کنم، بازم بهت زنگ می  -

 ها. باشه دخترم مواظب خودت باشی  -

 هم مواظب خودت و لطیفه باش. چشم تو   -

 حتماً خدانگهدار. -

گوشی رو قطع کردم و توی جیبم گذاشتم که صدای پیامی که برام اومد باعث شد مجدد از جیبم درش  

 ی ناشناسی خیره شد و پیام رو باز کردم. بیارم. نگام روی شماره

 دستت که درد نداره؟!  -

 ی کی بود؟!یعنی این شماره 

هاست که باز هم پیامی  خوندم که خیلی رند بود و معلوم بود از اون گرون شماره رو می داشتم مجدد  

 : با خوندنش باز هم رعشه گرفتم  اومد و من

 رایانم!  -

 پرسید؟! خدای من! رایان بهم پیام داده بود و احوال دستم رو می

و سایه شک کنن، برای    که ترسیدم بهزادخواستم برگردم نگاش کنم؛ ولی هم خجالت کشیدم و هم این 

 : تر کشیدم تا از پشت سر مشخص نباشه و تایپ کردمتر و گوشی رو این طرف رو پایین  همینم خودم

 مرسی به لطف شما خیلی خوبه و درد هم نداره! -

 هام از شدت هیجان لرز گرفته بود. پیامش اومد.با دلشوره ارسالش کردم. دست 

 خوبه!  -
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رو توی جیبم گذاشتم.  از رایان خیلی بعید بود! با توقف ماشین نگام به  دیگه چیزی ننوشتم و گوشیم 

  هتل مجلل مقابلم افتاد و فکم از تعجب باز موند. پیاده شدیم و چندتا از کارکنان هتل اومدن و

کردم؛ ولی زیاد  هامون رو بردن و همه در کنار هم وارد هتل شدیم. مبهوت به همه جا نگاه می چمدون

ها رو گرفت، نگاهی بهمون  ازی در نمیاوردم که خیال کنن ندید بدیدم. رایان کارت در اتاق هم تابلو ب

 : کرد و گفت

کنه؛ زود مستقر بشید و کمی  ها ست چهار نفره دارن و کامالً مجهز هستن. بهزاد تقسیمتون می اتاق  -

 استراحت کنید؛ چون عصر کار داریم و نمیشه که توی هتل بمونید. موفق باشید! 

ها رو به بهزاد داد و از هتل بیرون رفت و بهزاد تقسیممون کرد. من، آزیتا، چکاوک و آتوسا  بعد کارت 

بودیم. آتوسا کارت رو توی شکاف در فرو برد و در با تیکی باز شد و من لبخندی زدم. با    توی یه اتاق

خورد تا  مجهز و بزرگ می   تر به یه سوئیتورود به اتاق به درستی حرف رایان پی بردم. این اتاق بیش 

 اتاق!

دوتا تخت که هردو ست دونفره داشتن، مقابل هم و دو طرف اتاق قرار داشتن و دوتا کمد هم کنارشون  

بود هر کدوم ست دو نفره داشت. کالً همه چیز جوری طراحی و معماری شده بود که مجهز و به همراه  

ا هم با هم، روی یه تخت بودن. با خستگی لوازمم رو  رفاه کامل باشه. من و آتوسا با هم و چکاوک و آزیت

هام راحت شد، چمدونم رو زیر تخت هل دادم و روبدوشامبر  توی کمد چیدم و وقتی خیالم از بابت لوازم 

 مشکیم رو برداشتم و به سمت سرویس رفتم و واردش شدم. دوتا حموم و دوتا هم دستشویی داشت. 

حموم انداختم و دوش گرفتم؛ ولی باز هم شامپوئه رو برنداشتم.   چراغ رو روشن کردم و خودم رو داخل

خواست کمی لجبازی کنم! بعد از دوش، بیرون اومدم. چکاوک و آتوسا خواب  دلم می  دونم چرانمی

هام رو باال انداختم و بعد از سشوار کشیدن که مدام نگران بودم  بودن؛ اما آزیتا داخل اتاق نبود. شونه 

ها رو بیدار کنه، تاپ و شلوارک جذب زرشکی سفیدم رو تنم کردم و با خیال راحت  نکنه صداش بچه 

 هام رو ربود! روی تختم افتادم و خیلی سریع خواب چشم 

 *** 
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ساعت دوازده و نیم بود که بیدار شدم و الحق که خستگیم کامالً بر طرف شده بود. دخترها هیچ کدوم  

طوری بیرون ظاهر بشم! مردد وایستاده  دونستم باید چه یتوی اتاق نبودن. جلوی کمد وایستادم و نم 

 بودم که در اتاق باز شد و چکاوک وارد شد و با دیدنم لبخند گرمی زد. 

 سالم عزیزم ظهرت بخیر. -

 سالم چکاوک جان، مرسی همچنین ظهر تو هم بخیر باشه.  -

ا سر زانو که جذب تنش بود  نگاهی به تیپش انداختم. موهاش بدون هیچ پوششی بود و یه لباس بلند ت

تر انتخاب  تونستم راحت های مشکی تن کرده بود. حاال می رو همراه یک ساپورت ضخیم مشکی و کفش 

هام انداختم و از بینشون تونیک خوشگلم رو که تا باالی زانوم بود برداشتم و شلوار  کنم. نگاهی به لباس 

شیدمشون. بعد از آرایش مالیمی موهام رو  لی آبیمم رو به همراه کفش مشکیم انتخاب کردم و پو

محکم باالی سرم جمع کردم و خداروشکر کردم که هیکلم نرماله وگرنه االن از خجالت روم نمیشد از  

 اتاق برم بیرون. 

های  چکاوک رفته بود دوش بگیره. عطرم رو زدم و نگاهی به تیپم انداختم؛ تونیکم مخلوطی از رنگ 

کردم. گوشیم رو  چون زیاد جذب تنم نبود توش احساس راحتی می  سفید، مشکی و قرمز داشت که

 توی جیب شلوارم گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم که توی راهرو به آذر برخوردم. 

 سالم خوبی؟  -

 سالم خوبم تو چی؟ خوب خوابیدی؟  -

 لبخند زدم. 

 خوبم، بله خیلی خسته بودم.  -

 : کنار هم راه افتادیم که گفت

 خوشتیپ شدی. چه  -

 : شیطنت گفتم  با
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 بودم!  -

 :بلند خندید و منم زبونم رو براش درآوردم و بعد گفتم

 کجا میری؟  -

 ریم برای ناهار، ساعت یک و نیم ناهار توی رستوران هتل سرو میشه. داریم می  -

 دونستم. من نمی  -

 از االن بدون.  -

دخترها افتاد که با دیدنم دست تکون دادن و  سرم رو تکون دادم و با هم وارد سالن شدیم. نگام به  

 ی من و آذر بشه؛ از خجالت آب شدم و رفتم توی زمین. خیره  هاباعث شدن نگاه 

 دختر چرا قرمز شدی؟  -

 کشم آذر! خجالت می  -

 خیال راحت باش. بابا بی  -

دیدن رایان که  تر شدم و به کنارشون رفتیم و نشستیم که نگام رو چرخوندم. با با این حرف کمی آروم 

صحبت با بهزاد بود لبخندی روی لبم نشست. تیشرت سبز روشن به همراه جین سفیدی رو   مشغول 

دیدمش، چون توی ایران همش کت  پوشیده بود که فوق العادش کرده بود. اولین بار بود توی لباس می 

 و شلوار تنش بود. 

گفتن و بلند  ابی شلوغ کرده بودن و می به سختی نگام رو ازش گرفتم و سفارش غذا دادیم. دخترها حس 

ی مواخذه شدن از سمت  کردم مواظب رفتارم باشم، چون اصالً حوصله خندیدن؛ ولی من سعی می بلند می 

 رایان رو نداشتم. 

ترین توجهی بهشون  خندیدن؛ اما رایان کوچیک چیزی که برام عجیب بود این بود که دخترها بلند می 

خوردن ساالدش بود. مگه اونا هم جز شرکت ما نبودن؟ پس چرا رایان فقط  مشغول   خیالکرد و بی نمی

ها انگاری فقط با من لجه! حرصم گرفته بود؛ ولی سعی کردم جلوی  من رو مواخذه کرد؟ عجب آدمیه 
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جوری بهتر بود. بعد  خودم رو بگیرم. ناهارم رو در سکوت کامل خوردم و تمام مدت شنونده بودم و این

 : میال بازوم رو گرفت و گفتاز ناهار تا 

 خبر داری قراره ببرنمون گردش؟!  -

 با تعجب نگاش کردم. 

 چرا گردش؟  -

امروز تا شب برای استراحتمونه، چون کارهامون از فردا شروع میشه؛ برای همینم امروز بهمون   -

 یکمی تفریح کنیم!  فرصت دادن تا 

 هام رو بهم کوبیدم. با خوشحالی دست 

 جدی؟!   -

 کنیم. االنم باید بریم حاضر بشیم تا نیم ساعت دیگه حرکت می آره،  -

های  کنار هم به سمت آسانسور رفتیم و من از ته دلم خوشحال بودم و خیلی دوست داشتم جاذبه 

گردشگری آمریکا یا همون نیویورک رو ببینم؛ چون تا االن نیومده بودم. برگشتیم توی اتاق و روی  

شدن  و از بس آرایش کرده بودن، دیگه جایی از صورتشون  ضر می تخت نشستم. دخترها داشتن حا

 عادی نبود! خندم گرفته بود که چکاوک جیغ کوتاهی کشید. 

 ها. دختر تو چرا نشستی؟ االن باید بریم -

 نگاهی به خودم انداختم.

 مگه سر و وضعم چشه؟!  -

 : به جای چکاوک، آتوسا گفت

 زیادی ماته! خوبه فقط آرایشت رو بیشترش کن،  -
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هام  ترکردم، مژه سری تکون دادم و از جا بلند شدم. جلوی آینه کنار آتوسا وایستادم؛ رژ لبم رو پررنگ 

 رو ریمل زدم و رژ گونه هم زدم. 

 خوب شد؟!  -

 چکاوک چشمکی زد. 

 عالی!  -

 خندیدم و دقایقی بعد هر سه از اتاق خارج شدیم و قرار بود توی البی هتل جمع بشیم. 

ها و منتظرشون شدیم.  ه البی رسیدیم هنوز کسی نیومده بود، برای همینم نشستیم روی مبل وقتی ب 

موبایلم رو درآوردم و از خودم چندتایی عکس گرفتم که چکاوک هم کنارم نشست و دوتایی عکس  

 گرفتیم که خیلی باحال شد!

 : چکاوک با ذوق گفت

 برام بفرست.  -

 باشه.  -

 ؟! تو اینستا نداری لیانا -

 نه.  -

خوای برات بفرستم؟ همه اعضای شرکت دارن؛ رایان و بهزادم هستن. همه هم  ای دختر. می دیوونه  -

 فالو کردیم خیلی حال میده!  دیگه روهم 

 : وسوسه شدم و در کنارشم با شنیدن این که رایان هم داره زود گفتم

 باشه بفرست!  -

 : عد گفت چکاوک برام برنامش رو فرستاد و کمکم کرد وصل بشم و ب

 هامون رو بذار تو پیجت! حاال عکس  -
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خندیدم و هر کاری گفت انجام دادم که در کسری از ثانیه کلی الیک خورد و اعضای شرکتم فالو کردن؛  

 : مونده بودن که چکاوک گفت اما بیشترشون  

 حتماً آنالین نیستن که ببینن.  -

ه اومدن و دیگه نتونستم زیاد بمونم  کمی طرز کارش رو بهم یاد داد و منم ازش تشکر کردم که هم 

 داخلش و گوشی رو قفل کردم و توی جیبم گذاشتم که دخترها سمتم دویدن. 

 ایول دختر اومدی اینستا!  :آتوسا

 هاتون عالی بود! وای عکس  :مهرسا

 خدایی کلی قراره الیک و کامنت دریافت کنی از بس خوشگلی لیانا!  :آذر

 : خندیدم و گفتم 

 ها آشنا نیستم، چکاوک بهم یاد داد! ن جور برنامه من زیاد با ای -

بهزاد صدامون کرد که همه سمتشون رفتیم. نگام به رایان افتاد که سرش توی گوشیش بود و اخمی 

خیالی شونه باال انداختم، واهلل این نصف عمرش اخم داره ولش  کرد؛ با بی خودنمایی می روی صورتش

جا دیدن کنیم که دخترها  قراره بریم پارک مرکزی نیویورک و از اون کن! بهزاد برامون توضیح داد که  

ها موافقتشون رو نشون دادن.  هاشون رو بهم کوبیدن و پسرها هم با تشکر و این جیغی کشیدن و دست 

ها منتظر بودن و همه به شکل قبلی سوار شدیم و من باز هم توی  همه از هتل خارج شدیم که ماشین 

 یان توی اون بود! ماشینی بودم که را 

شکست و منم با لذت  تا رسیدن به مقصد تنها صدای آهنگ مالیم خارجی بود که سکوت ماشین رو می 

دیدن شهر بودم و همه چیز برام تازگی داشت. پیاده و وارد پارک شدیم، همه چیز عالی و   مشغول 

 درخور تحسین بود! 

ل صحبت شدن و دقایقی بعد اومدن سمتمون و  جلوی ورودی وایستادیم که بهزاد و رایان با مردی مشغو

 : بهزاد گفت
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 بینیم چون تا ساعت چهار و نیم عصر بیشتر باز نیست. ریم باغ وحشش رو می اول از همه می  -

همه دنبال بهزاد راه افتادن؛ ولی من وایستادم تا تابلویی که جلوی ورودی وصل شده بود و به خارجی  

وار گار توضیحاتی در مورد این پارک بود که کنجکاوم کرد و زمزمه شده بود رو بخونم. ان  روش نوشته

 : خوندمش

پارک مرکزی نیویورک، نام پارک بزرگ و معروفی است که در مرکز منهتن و در میان مراکز تجاری   -

دارد. پارک مرکزی نیویورک، اولین پارک مدرن در تاریخ ایاالت متحده آمریکا   نیویورک قرار

در سال هزار و هشتصد و پنجاه و هفت میالدی توسط فردریک الو المستد و همکار   شود کهمحسوب می 

 انگلیسیش کالورت واکس طراحی و افتتاح شد. 

وسعت این پارک حدود سیصد و چهل و دو هکتار است که به شکل مستطیل در قلب منطقه منهتن  

هایی با وسعت جمعاً هفت  اچه )منطقه تجاری نیویورک( واقع شده است و همچنین این پارک دارای دری

 باشد.و شصت صدم هکتار می 

همه اطالعات در مورد این پارک معروف به دست آورده بودم با خوشحالی از تابلو فاصله  که این از این

ها رفته بودن و حاال من  ها عقب مونده بودم. اون گرفتم؛ اما هیچ کس اطرافم نبود و من از بچه 

ترسیدم. گوشیم رو از لرزید و می هام از شدت استرس می باید برم و دست دونستم که کدوم طرف نمی

ی چکاوک رو گرفتم؛ ولی هر چقدر بوق خورد جواب نداد. واقعاً داشتم از جیبم کشیدم بیرون و شماره

ها برم کالً گم بشم و چون اسم جاهاش رو بلد  شدم و نگران بودم که اگه از یکی از راهترس بیهوش می 

اومد که نگام به یه شماره توی گوشیم  نتونستم از کسی هم کمک بخوام. داشت اشکم در می  نبودم، 

 ی امیدی توی دلم روشن شد... رایان! خورد و روزنه 

کار کنم؟ چندتا پسر وارد پارک شدن، خودم  تند شمارش رو گرفتم؛ ولی اشغال بود. خدای من حاال چی 

ی رایان رو گرفتم و هزار بار خودم رو لعنت کردم  اره شماره رو پشت تابلو پنهون کردم و با استرس دوب

که از دخترها جدا شدم که با شنیدن بوق آزاد خداروشکر کردم و دعا کردم که هر چه زودتر گوشی رو  

 : جواب بده که صداش توی گوشم پیچید و من با خوشحالی گفتم
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 الو رایان!  -

نشدم اسمش رو بدون هیچ پسوند یا پیشوندی صدا   قدر ذوق کرده بودم که توی اون لحظه متوجهاین

 : دادم  کردم، ادامه

من ازتون جدا موندم، جایی رو هم بلند نیستم. به چکاوکم زنگ زدم؛ ولی گوشی رو جواب نداد، میشه   -

 کمکم کنی؟ 

 :چند لحظه صدایی نیومد و بعد صدای عصبیش لرز براندامم انداخت

 جا تکون نخور و فقط بگو کجایی؟! نی پارکی لیانا؟ از اوکدوم منطقه  -

 : با استرسی که از صداش توی وجودم افتاده بود گفتم

 همون اول ورودی، جایی نرفتم.   -

 جا وایستا تا بیام فهمیدی؟! همون   -

 باشه.  -

گوشی رو قطع کردم و توی جیبم گذاشتم. دستی رو شونم نشست که جیغ خفیفی کشیدم و از جا پریدم  

کرد که  به عقب دوختم. مردی حدوداً چهل ساله که چهرش به خوبی مشخص می  نگام رو  و با ترس

کرد و بعدش به انگلیسی یه چیزهایی گفت  ست و ایرانی نیست. با لبخند چندش آوری نگام می غربیه 

هایی که  تونستم معنی کنم، فقط تونستم با بغض و اشک قدر ترسیده بودم که نمی که توی اون لحظه این 

 ه بودن پا به فرار بذارم.راه افتاد

قدر دویده بودم که دیگه نفس نداشتم. سرم رو برگردوندم که ببینم اون مرد دنبالم هست یا نه که  این

محکم به یکی خوردم، خدایا دیگه طاقت ندارم. نگام رو با ترس باال آوردم و با دیدن رایان انگار خدا  

که تموم بشن شدت گرفتن. واقعاً توی اون  ام به جای این هدونم چرا اشک دنیا رو بهم داده بود؛ ولی نمی

دونم چرا،  لحظه حس بدی رو که تجربه کرده بود از یادم رفته بود و حاال امنیت و آرامش داشتم و نمی

 گرفتم. اومد آرامش می چرا هر بار که سمتم می  دونمچون رایان نامحرم و برای من حرام بود؛ ولی نمی 
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 چی شده لیانا؟!  -

های لعنتیم تمومی  خورد و اشک شد، هرم داغ نفسش به گوشم می دای نگرانش کنار گوشم حس می ص

 نداشتن! 

هاش رو بست.  هاش شدید درهم شد و چشم هام اخمصورتم رو بین دو دستش گرفت و با دیدن اشک 

ناراحت   همه عصبی وافتاد که این جوری میشد؟ انگار که با دیدن صورت من به یاد شخصی می این  چرا

 میشد. 

 گریه نکن و درست بگو چه اتفاقی افتاده؟!  -

زل زده.   مهام رو با دستمال تمیز کردم و اصالً متوجه نبودم که بهسعی کردم خودم رو آروم کنم. اشک 

هاش برق خاصی داشت؛ ولی چهرش کمی  سرم رو که بلند کردم نگاهمون توی هم گره خورد. چشم

 خونسرد بود! 

 ببخشید با این رفتارهای بچگونم نگرانتون کردم.  -

 خواستم فاصله بگیرم که نذاشت. 

 کجا؟!  -

 : با تعجب ابروهام رو باال انداختم که ادامه داد

 تر بشی بعدش فاصله بگیر. آروم بذار یکم  -

 ببخشید کی گفته من توی بغل شما آروم میشم؟  -

 جوری سر به سرش بذارم. کرد این باز هم گستاخ شده بودم، شاید هم حس شیطنت بود که وادارم می 

 هات! چشم  -

هاش نشست و من به سختی خودم رو کنترل  ی لب لرز خفیفی توی بدنم نشست و لبخند کجی گوشه 

 . کردم
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 از کی تا حاال شما خوندن حرف از چشم رو یاد گرفتید؟! -

 مهم نیست، مهم اینه که حقیقته!  -

تونستم  هاش گره شده بود و نمی خندم گرفته بود. آروم حلقش رو باز کردم؛ اما نگام هنوز توی چشم 

 ازش روم رو برگردونم.  

 تونیم بریم حالم خوبه.می  -

 ه! کن دیدی گفتم حالت رو بهتر می  -

خواست جلوی خندش رو بگیره. خب بخند  هاش رو جمع کرد، انگاری که می به لحنش خندیدم که لب 

 : مگه خنده واست قدغنه؟! راه افتاد و منم کنارش گام برداشتم که گفت

 چی شد که از جمع دور افتادی؟!  -

شم گمتون کرده  ی اطرافم براستش تابلوی جلوی ورودی کنجکاویم رو برانگیخت و تا اومدم متوجه  -

 بودم. 

 مگه تا االن نیومدی آمریکا؟!  -

 : صادقانه جواب دادم

 نه کالً نیومدم خارج از کشور.  -

 دویدی؟ جوری داشتی می خب بعدش چی شده بود که اون  -

 خواستم جواب بدم؛ ولی باز سوالش رو تکرار کرد که لبخندی زدم. نمی

 جوری. خیال همین بی  -

 نگاه کردم که اخم کرده بود.  سد راهم شد. با تعجب بهش

 کردی؟! جواب سر باال به من نده، گفتم چرا داشتی اون جوری فرار می  -
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 کنان سرم رو پایین انداختم.من من 

 خب راستش یه مرد چهل ساله، غافلگیرم کرد و یکمی هول کرده بودم!  -

 یعنی چی که غافلگیرت کرده بود؟!  -

 : دادمبا صدای بلندش تند تند جواب 

 زدم یهو دیدم یکی از پشت سرم صدام کرد، روم رو که برگردوندم یه مرد بود.  داشتم بهت زنگ می  -

 هاش شدیداً توی هم بود. بازوم رو گرفت و فشرد. منم برای همین تند شروع به فرار کردن کردم. اخم 

کردی برای همیشه اخراجی،  بار تکرار گیری. اگه این ی آخرت باشه که از ماها فاصله می دفعه  -

 فهمیدی؟! 

کرد؟! سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم  بغض کردم. آخه چرا مثل آفتاب پرست مدام رنگ عوض می 

ی  ها جمع بودن دیگه حرفی بینمون زده نشد. با خوندن نوشته که راه افتاد. تا رسیدن به مکانی که بچه 

داخل نشد و کمی ازم فاصله گرفت و مشغول صحبت با  روی تابلو متوجه شدم که باغ وحشه؛ اما رایان 

تلفنش شد. منم روی صندلی نشستم و گوشیم رو درآوردم و مشغول چت با مبینا شدم و تقریباً تموم  

 داد.اتفاقات رو که از صبح افتاده بود، براش نوشتم؛ ولی چون آنالین نبود جوابی نمی 

ودم و رایان هم با فاصله ازم وایستاده بود و با اخم به  چنان روی صندلی نشسته بدقایقی گذشت و من هم 

ها  کردم! باشنیدن صدای شاد و سرحال بچه کرد. گاهی هم سنگینی نگاش رو حس می می  اطرافش نگاه

 : از جا بلند شدم و با خودم گفتم

 از گردشم شانس نیاوردم واهلل!  -

یف کردن از باغ وحش بودن و من فقط  دخترها اطرافم رو احاطه کردن و هر کدوم مشغول گفتن و تعر

دادم؛ ولی حواسم بهشون نبود! ساعت پنج عصر بود، بهزاد بهمون نزدیک شد و رو به  می  سرم رو تکون 

 : دخترها گفت

 ؟! بریم قایق سواری بریم چرخ و فلک -
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یرات  داد؛ اما من توی افکار خودم غرق بودم و دلیل تغی گفت و نظری می هر کدوم از دخترها چیزی می 

تونه متوجه بشه که کدومش  فهمیدم و کالفم کرده بود. بهزاد وقتی دید نمی رایان رو نمی  ناگهانی رفتار 

 : رو باالخره اول برن، همه رو ساکت کرد و گفت

 ریم.پرسیم، هر کدوم رو که اون گفت اول می صبر کنید ببینم، اصالً از رایان می  -

 : حوصله در جواب بهزاد گفترایان بی 

 کنی؟ ها چیه دیگه؟ مگه بچه هستیم که رأی گیری می این مسخره بازی  -

 ی رایان کوبید. که ناراحت بشه با شوخی مشتی به بازوی مردونه بهزاد بدون این 

 سخت نگیر، اومدیم یکمی خوش بگذرونیم دیگه.  -

ل شده تند سرم  نگام به رایان بود و همه منتظر انتخابش بودن. یه آن برگشت و بهم نگاه کرد و من هو

 : که گفت  رو چرخوندم

 تر حال میده! اول بریم قایق سواری، چرخ و فلک توی شب بیش  -

 : همه تایید کردن و راه افتادیم سمت دریاچه و من زمزمه کردم 

 خواستم رو گفت! همین چیزی که من می   -

گرفتن تا به  ی گنجیدن و مدام هر کدوم عکس مبا رسیدن به دریاچه دخترها توی پوست خودشون نمی

دیدم و  بذارن تو اینستا. از این رفتارهاشون خندم گرفته بود. سایه رو میون جمعمون نمی   قول خودشون

 : برای همینم از آذر سراغش رو گرفتم که گفت

ی گردش نداره ورازمون جدا شد و رفت. اون ترجیح میده  توی همون باغ وحش گفت که حوصله  -

 ید بگذرونه تا توی پارک واطرافش.توی مراکز خر  بیشتر وقتش رو

 سری تکون دادم. همون بهتر که نبود. 
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هر قایق چهار نفره بود. قرار شد دوتا پسر و دوتا دختر با هم بشینن توی یه قایق؛ چون دخترها به  

تونستن قایق رو برونن و جدا از اونم درست نبود تنها باشن؛ ولی من کنار وایستاده بودم و  تنهایی نمی 

 : رف منتظر بودم که جایگاهم رو مشخص کنن که بهزاد گفتبی ح 

 خوای کجا بشینی لیانا؟!تو می  -

 : گفت به گوشم رسیدکنه، صدای رایان که به بهزاد می تا اومدم بگم برام فرقی نمی

 تو قایق خودمون!  -

بیشتری نداد حرفی نزد  بهزاد با تعجب نگاهی به صورت جدی رایان انداخت؛ ولی وقتی دید اون توضیح 

 : گفت و رو بهم 

 بسیار خب، بیا!  -

 با خجالت به سمتشون رفتم و عقب نشستم و چون سایه نبود سه تایی بودیم. 

بهزاد و رایان هم نشستن و قایق به حرکت در اومد. واقعاً برام لذت بخش بود و با لبخند به اطراف نگاه  

بودن. گوشیم رو درآوردم و چندتا عکس از خودم انداختم و بهزاد هم مشغول صحبت  کردم و رایان می 

های دخترها  العاده شده بود و همون لحظه گذاشتمشون توی اینستا و بعد عکس که با نمای طبیعت فوق 

 رو نگاه کردم که توی باغ وحش گرفته بودن و کلی شکلک درآورده بودن. 

جلوتر و یا پشت سرمون بود. خیلی لذت بردیم  ها هم یا ازمون از زیر پل خوشگلی رد شدیم و قایق بچه 

وزید و فضا هم خیلی قشنگ بود. یک ساعتی رو  از قایق سواری و خصوصاً این که باد مالیمی هم می 

کامالً توی قایق و میون دریاچه گذروندیم و بعد از اون همه جمع شدن و آبمیوه گرفتن به همراه کیک  

 گفتن بزرگترین چرخ و فلک دنیاست! م که می خوردیم و قرار شد سوار چرخ و فلک بشی

هرکابین گنجایش شیش نفر رو داشت؛ ولی گفتن پنج تا بیشتر نریم توی یه کابین تا زیاد سنگین نشه  

کردیم. من، آتوسا، مهرسا، نفیسه و چکاوک توی یه کابین بودیم. وقتی راه افتاد صدای   و ما هم قبول 

هیشون کردم. چکاوک گوشیش رو از جیبش درآورد و آهنگ  جیغ دخترها به هوا رفت و من هم همرا

زدیم و منم  شادی گذاشت و آتوسا و مهرسا هم شروع به رقصیدن کردن. با ذوق براشون دست می 
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گذشت که آتوسا دستم رو  کشیدم و حسابی شلوغ کرده بودیم و واقعاً بهمون خوش می گاهی سوت می 

خورد زیاد نمیشد برقصی؛ ولی  اما چون کابین تکون می  کشید و وسط برد. با خنده مشغول رقص شدم؛

کردن! با لرزیدن موبایلِ توی جیبم، نشستم و درش آوردم. وقتی دیدم از چنان شلوغ می ها هم اون

 : طرف رایان پیام دارم با تعجب بازش کردم و خوندم

 بشین الزم نکرده برقصی! -

وی خودمون دیدم و ته دلم یه جوری شد. چرا روم  ربا تعجب نگام رو چرخوندم که کابینشون رو روبه 

 حساس بود؟! 

 : تایپ کردم

 کنه؟ نکنه بازم نگران آبروی شرکتتونید؟! رقصن، مگه چه فرقی میی دخترها دارن می خب همه  -

 ها سوت کشیدم که حاال آتوسا نشسته بود و چکاوک رفته بود وسط. ی ریزی کردم و باز برای بچه خنده

 : پیام اومد

 رقصی، دیگه هم اعتراض نکن! همین که گفتم نمی  -

 شیطنتم گل کرد. 

 وقت؟! برقصم چی میشه اون  -

ها رو برانگیزنم، برای همینم  خواستم حس کنجکاوی بچه خواست بلند قهقهه بزنم؛ ولی نمی دلم می 

زدم تا دخترها برقصن؛ اما نگام مدام روی صفحه  گوشیم رو کنارم روی صندلی گذاشتم. دست می 

 پیام میده! صفحه که روشن شد تند برش داشتم.  گوشی بود تا ببینم کی

 اتفاق جلوی دستشویی توی هواپیما رو که یادت نرفته؟!  -

 : هام رو روی هم فشردم و تایپ کردمبا حرص لب 

 وحشی!  -
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ارسال که شد خودمم تعجب کردم که از کی من و رایان تا به این حد با هم صمیمی شده بودیم و چرا 

 حد مغروره جلوی من عوض میشه؟ چی داشت بینمون عوض میشد؟ ایان که تا این ر

 همینه که هست!   -

پیمامش رو که خوندم خندیدم؛ اما دیگه جواب ندادم و از جامم تکون نخوردم و هر چقدر که دخترها  

 اصرار کردن نرفتم! 

ین پایین اومدم که نگام توی  بعد از سه دور کامل پیادمون کردن و همه بهشون خوش گذشته بود. از کاب

ی قشنگی در برگرفت. خدای من چه  خورد و یواشکی چشمک زد که تموم تنم رو رعشه  هاش گرهچشم

 قدر جذاب بود! 

 لبخند گرمی زدم و کنار دخترها وایستادم که رایان جلو اومد. 

 خب دیگه گردش تمومه، االنم میریم رستوران برای شام و بعدشم هتل!  -

ی خوبی رو امروز برامون رقم زده  ها حرفی نزدن و همه به دنبال رایان راه افتادیم. واقعاً خاطره بچه 

 داشته که نمیوخواسته از این شرکت بره بیرون دیگه!  بودن. ترگل حق 

 : هام نالیدمهام رو از پام درآوردم و با دیدن قرمزی انگشت توی ماشین نشستم و باخستگی کفش 

 لعنتی!  -

تونستم راه برم. بهزاد و  پوشیدم وگرنه از درد پا نمی چین مواقعی کفش راحتی می بار برای هم باید این 

 : و ماشین حرکت کرد که منم تند کفشم رو پوشیدم و رو به بهزاد پرسیدم  رایان نشستن 

 ریم رستوران هتل برای شام؟! می  -

 : شرویی جوابم رو دادبهزاد سرش رو از توی گوشیش بیرون آورد و با خو 

 نه یه رستوران خوب توی نیویورک.  -
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لبخندی زدم و صاف نشستم که موبایلم زنگ خورد. مادربزرگ و لطیفه بودن، باهاشون صحبت کردم و  

ها هم ابراز دلتنگی کردن و منم در جوابشون همین رو گفتم؛ کمی هم از وضعمون تعریف کردم و  اون

وبه و جای نگرانی نیست و بعد از گذشت نیم ساعت باالخره رضایت  یهشون اطمینان دادم که جام خ

دادن و قطع کردن که همون موقع ماشین وایستاد و متوجه شدم رسیدیم به رستوران! همه پیاده شدن،  

جنگیدن  که خستگی از سر و روشون به خوبی نمایان بود؛ اما سرسختانه با غول خواب می دخترها با این 

 دادن! گذرونی ادامه می دی و خوش چنان به شا و هم 

همه به نوبت وارد رستوران شدیم و دور میز بزرگی نشستیم که بهزاد برای همه یک مدل غذا سفارش  

زدن؛ اما رایان جدی سر میز  گفتن و دخترها قهقهه می داد و همه هم موافق بودن. پسرها جک می 

در مورد یه چیز مهم داشت باهاش صحبت  های بهزاد بود که نشسته بود و مشغول گوش دادن به حرف 

ها حمله کردن  ولی قهقهه نه. شام رو که آوردن همه مثل قحطی زدهخندیدم،  کرد. منم گاهی می می 

 کرد. سمت غذاها! شام لذیذی بود و کنار جمع بیشتر هم مزه پیدا می 

سری به هم شب بخیر  ها شدیم و برگشتیم هتل که از زور خستگی همه سربعد از شام همه سوار ماشین

 و ساعت ده شب بود که خوابیدیم.  گفتن 

 *** 

ها آدم کالفه میشه و اصالً هم  دونم چرا گاهی وقت حوصله و عصبی بودم. نمی از خواب که بیدار شدم بی 

حال بلند شدم و پس از دوش، لباس مجلسی که  ی چی این حس بهش دست داده! بی دونه واسه نمی

مل مشکی و مخلوط کوچیکی از رنگ سفید و تا زانو بود رو همراه ساپورت  هاش تور بود و کاآستین 

های مشکی براق تن کردم. بعد از آرایش مالیم و عطر از اتاق خارج شدم. دخترها  ضخیمم و چکمه 

 انگار زودتر از من بیدار شده بودن. 

رم رو پایین  جان؛ منم سبه سمت رستوران هتل برای صرف صبحونه رفتم که متوجه شدم همه اون 

آزیتا نشستم که دخترها هر کدوم از تیپم تعریف کردن و من تشکر کوتاهی کردم،    انداختم و کنار

حوصله بودم. موهام رو مدل داده بودم، پشتش رو کامل بسته بودم باالی سرم، جلوشم کج  چون واقعاً بی 

 اومد!کرده بودم و با یه گیره انتهاش رو بسته بودم و واقعاً بهم می 
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جا رو حاضر کنیم. حاضر بودم و کاری  اندازی بریم و اون بعد از صرف صبحونه قرار شد به مکان راه 

بار به جای  نداشتم، برای همینم فقط گوشیم رو برداشتم و به دنبال دخترها از هتل خارج شدیم که این 

اما رایان و بهزاد   جوری بهتر بود؛تاکسی یه اتوبوس گرفته بودن که رفت و آمدمون راحت باشه. این 

 آوردشون، چون توی اتوبوس براشون کسر شأن بود. همون ماشین شاسی بلند دیروز می 

پوفی کشیدم و روی صندلی نشستم و نگام رو از پنجره به بیرون دوختم تا قشنگ این کشور رو ببینم.  

 : توسا کنارم نشست و گفتکردم. آجا و االن کامل باید از لحظاتم استفاده می نتونم بیام این  شاید دیگه

 ای دختر، چی شده؟!گرفته  -

 لبخند محوی زدم. 

 م. ه حوصلدونم واقعاً، خیلی کم نمی  -

 جوری میشم.منم گاهی این  -

 اوهوم.  -

تا رسیدن به مقصد فقط نگام به محیط اطرافم بود و بچههام ساکت بودن و بیشتر صدای پسرها بود که  

خورد. پیاده شدیم و  هاشون حول کار چرخ می ه تموم گفته شکست، اینم کاتوبوس رو می  سکوت

موندیم. آذر نگاهی به  ها نیومده بودن و باید منتظرشون می اتوبوس حرکت کرد. هنوز رایان این 

 ساعتش انداخت.

 چرا دیر کردن؟ ساعت نه شد.  -

نگاه من توی نگاه  توی همین موقع ماشینشون جلومون متوقف شد و سایه، رایان و بهزاد پیاده شدن و 

ها. نگام رو گرفتم و  ی رایان که سر تا پام رو از نظر گذروند گره خورد، البته به دور از نگاه بچه خیره 

العاده راحت و باز سایه  ی رایان رو هم نداشتم. نگام رو به تیپ فوقپوزخندی زیر لب زدم. واقعاً حوصله 

ت باید هر چه زودتر بریم داخل و کارمون رو شروع  انداختم و با افسوس سری تکون دادم که بهزاد گف

 کنیم، چون زیاد فرصت نداشتیم. 
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االمکان سعی کردم با  با این حرف همه به سمت داخل هجوم بردن و من آروم دنبالشون رفتم و حتی 

العاده درهم و  هاش رو نداشتم! مکان جالب و فوق ی تیکه پرونی نشم، چون اصالً حوصله  رایان همکالم 

 ای بود. فته آش 

همه کار؛ ولی خب  از االن هم حس خستگی توی وجودم رخنه کرده بود و وای به حال بعد از انجام این 

کردی. دخترها وسایلشون رو یه گوشه گذاشتن  نمیشد، باید در کنارش کار هم می  همیشه که استراحت 

اد؛ ولی رایان، بهزاد و سایه  دزدم و هر کس یه کاری انجام می و همه مشغول به کار شدیم. من جارو می 

 گشت! نبودن. پوزخندی زدم، واقعاً این سایه دریغ از یه ذره کار کردن ول می 

دادن، مثل برداشتن  ها خیلی تند و چابک بودن و پسرها هم بیشتر کارهای سنگین انجام می خدایی بچه 

کردیم به نحوی که دیگه نایی  می وقفه کار جور کارها. تا ساعت چهار عصر بی ها و از این ها، صندلی مبل 

برای حرف زدنم نداشتیم و سالن کامالً توی سکوت فرو رفته بود؛ حتی ناهار هم نخورده بودیم و من از 

هام حسابی خاکی شده بودن که صدای رایان  هوشی بودم و لباس شدت گرسنگی و خستگی در حال بی 

 : باعث شد همه دست از کار بکشن

 ن. بقیش رو بذارید برای روزهای دیگه. دوستان کافیه، ممنو  -

همه از خدا خواسته وسایلشون رو برداشتن و از مکان خارج شدیم و اتوبوس منتظرمون بود. خودم رو  

 شنوم. های کمرم رو می روی صندلی پرت کردم و حس کردم صدای تیریک تیریک استخوان 

 : آتوسا با صورت درهم بلند گفت 

 دونم این سایه برای چی میاد وقتی قراره دست به سیاه و سفید نزنه! نمیواقعاً که،  -

 : ی حرفش رو گرفتمهرسا هم با حرص دنباله 

 میاد دنبال فضولیش و مخ زدن بهزاد و رایان.  -

هام رو با زبونم تر کردم و دستم رو به کمرم گرفتم. خدا خدا کردم زود برسیم که فقط بتونم  لب

 ها بخوابم! ساعت 
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رسیدن به هتل همه با همون سر و وضع به رستوران رفتیم و ناهاری مقوی خوردیم و بعدش هم به   با

 هامون رفتیم. اتاق

ها و بدون وقفه خوابشون برد؛ اما من هر  جوری افتادن روی تخت سه تا دخترها بدون هیچ کاری همون 

نم روبدوشامبرم رو برداشتم،  سعی کردم، نتونستم با اون سر و وضع خاکی بخوابم! برای همی قدرچه 

خودم رو انداختم توی حموم و بعد از یه دوش کوتاه بیرون اومدم و تاپ و شلوارکم رو تنم کردم؛  

 هام رو بستم. موهامم خشک کردم و زیر پتو خزیدم و با لذت چشم 

 *** 

دت همش  چهار روز از زمانی که اومده بودیم آمریکا گذشته بود و همه چیز حاضر بود. توی این م

اندازی مشغول کار بودیم و اصالً هم رایان و بهزاد رو  ها تا ساعت چهار عصر توی مکان راهصبح 

ها رو درآورده بود؛ ولی کسی  ی بچه بود و حرص همه   دیدیم و اونی که باالی سرمون بود، سایهنمی

اندازی حاال مکان راه  اندازی بود وکردیم و فردا شب راهحرفی نمیزد. روز آخری بود که باید کار می 

دیدن خوشحال و با انرژی به تموم شدنش  ها هم وقتی نتیجه کارشون رو می العاده شده بود و بچه فوق 

 پرداختن. می 

چیدم و از صبح این صندلی چهلمی بود که چیده بودم و حسابی وقتم رو گرفته  ها رو می داشتم صندلی 

توجه سرم رو پایین  نداخت و سمت من اومد؛ ولی من بی سایه وارد سالن شد و به همه نگاهی ا بود که 

 : صندلی مونده بود که تموم بشه که صداش به گوشم رسید انداختم و تنها پنج تا

 جوری بچینی که من میگم! ها رو اشتباه چیدی. باید همه رو از اول و اون هی دختر این صندلی   -

ها توی سالن بودن؛ ولی خبری از رایان و  بچه  یزدی خونم بیرون نمیاومد. همه از شدت خشم کارد می 

 : بهزاد نبود. دست از کار کشیدم و با عصبانیت جلوش وایستادم و فریاد زدم 

جوری بچینم و منم به حرف رایان و بهزاد گوش  همینه که هست. بهزاد برای من توضیح داده که این  -

 راهت رو بکش و برو!  میدم، پس تو هم
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خیال شونه باال  کردم از سرم دود بلند میشه. بی و نزدیکمون شدن. حس می  همه دست از کار کشیدن 

 : انداخت و گفت 

 باید از اول بچینی وگرنه به رایان میگم!  -

همه صندلی رو چیدم، حاال  ی گستاخ. از صبح پدرم دراومده این برو هر غلطی خواستی بکن دختره  -

 بزن و بچین!  خواد برو خودت بهمشونمیگی از اول؟ خیلی دلت می

 زنم و تو باید بچینی! نه، من بهمشون می  -

 ها رو با پا روی زمین انداخت که دویدم و با خشم یقش رو گرفتم و هلش دادم. بعد سه تا از صندلی 

 اگه اسم من لیاناست محاله بذارم همچین غلطی بکنی!  -

 هاش شدید درهم شد و آتوسا با عصبانیت جلو اومد. اخم

کنیم تا  لیانا، این خانم عادت کرده فقط دستور بده! بذار خرابشون کنه، خودمون کمکت می ولش کن  -

 از اول بچینی! 

 : با غدی اعتراض کردم

 هرگز. این مدل رو از روز اول بهزاد گفته بچینم و محاله که اجازه بدم زحمتم رو به باد بده.   -

 سایه مچم رو گرفت. 

 پرتت کنه بیرون.  کاری نکن کاری کنم رایان از شرکت -

 پوزخندی زدم و مچم رو کشیدم. 

 ها رو خراب کنی! برو هر غلطی دلت خواست بکن؛ اما اجازه نمیدم این -

 : یقم رو گرفت که اومدم بزنم توی صورتش که صدای فریادی به گوشم رسید

 بسه دیگه این بحث مسخره رو تموم کنید.  -
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دادم که جلوی ورودی سالن وایستاده بودن و این فریاد رایان بود.  اخم کردم و نگام رو به بهزاد و رایان  

جا بودن؟! از سایه فاصله گرفتم و یقم رو مرتب کردم که جلو اومدن و سایه به کنارشون  یعنی از کی این 

 رفت. 

 کنه! ی گستاخ جلوی همه به من توهین می رایان این دختره -

 رایان دستش رو باال آورد. 

 جا برو تا بیشتر از این عصبیم نکردی! ن االن از این بسه سایه، همی -

 : سایه ناباور دوید و از سالن بیرون رفت و بهزاد رو به من گفت 

 ست وگرنه کار تو حرف نداره! ها رو درست چیدی. سایه فقط دنبال بهونهلیانا صندلی  -

نش شد و کشوندم  ها هم رفتن سرکارشون که مچم اسیر دست مردوبعد به دنبال سایه رفت و بچه 

ها با نگرانی نگام کردن؛ ولی من لبخندی بهشون زدم و دنبالش رفتم. واقعاً برام  خودش که بچه  دنبال

ی باال و توی اتاقی که خیلی مجلل بود. هلم داد تو و خودشم  پیش بیاد؛ رفتیم طبقه  مهم نبود که چی

 وایستاد.  هایی که شدید درهم بود جلوم داخل شد و در رو بست و با اخم

هر چی هیچی بهت نگفتم دور برداشتی نه؟ خیال کردی خبریه   ؟!تو به چه حقی جلوی سایه وایمیستی -

 ی پررو! دختره 

 : با صدای فریادش تنم لرزید؛ اما اصالً خودم رو نباختم و با اخم گفتم

زاد از قبل بهم  ی قبلم بهت گفتم که من دستیار توأم و فقط به حرف تو و بهزاد گوش میدم. به دفعه  -

جوری بچینم. از صبح تموم وقتم رو صرف این کار کردم و سایه بارها اومد سر زد، اگه  این  گفته بود باید 

جوری نچینم؛ اما اون هیچی نگفت تا وقتی  گفت این نبود از همون اول بهم می  خواست و دنبال بهونهمی 

 ت باید بهم بزنمشون منم نذاشتم!  لجبازی اومد بهم گف که تمومشون رو چیدم. این دفعه برای

 کردم از شدت خستگی در حال بیهوش شدنم!هام تند شده بود و حس می نگاش پر از خشم بود. نفس

 باید از سایه معذرت خواهی کنی!  -
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 پوزخندی زدم و خودم رو عقب کشیدم. 

 کار رو کنم!  عمراً اگه این  -

 نویسی. می پس به محض رسیدن به ایران استعفات رو  -

جوشش اشک رو توی چشمم حس کردم؛ اما کوتاه نیومدم و جلوی ریزششون رو گرفتم که بالفاصله  

 : کرد و به سمت در رفت که فریاد زدم  پشتش رو بهم

مونم که بهم زور بگن و وقتی کارم رو به نحو احسن انجام میدم دنبال بهونه  آره میرم، چون جایی نمی -

خوان حس کنن خیلی باال هستن و حق دارن به همه زور بگن بهم  که می  هاییآدم  باشن. حالم از 

 خوره!ی بیشعور بهم می تو و اون دختره  خوره یا بهتر بگم حالم از می 

هام ریخت و اون هم از اتاق خارج شد و در رو به شدت بهم کوبید. روی زمین افتادم و جلوی  اشک 

داد که طرفداری  طور به خودش اجازه می یرون نره. واقعاً چه هام از اتاق بهق گریه دهنم رو گرفتم تا هق 

حرفش زوره؟ خدای من حاال بدون کار چه خاکی توی سرم بریزم؟   دونست سایه رو بکنه درحالی که می

اومدم، دیگه بس بود هر چی تحقیرم کرده بودن و سکوت کرده بودم. از جا بلند  ولی نباید کوتاه می 

 خورد، به هیچ وجه! مثل همیشه! لیانا شکست نمی بودمشدم، باید محکم می 

از اتاق بیرون رفتم و به سمت سرویس به راه افتادم و بعد از تمیز کردن صورتم به سمت سالن رفتم که  

ها هجوم آوردن سمتم و هر کدوم یه چیزی پرسیدن که لبخندی زدم و در جوابشون  با ورودم بچه 

 : گفتم

 هم تذکر داد!چیز خاصی نشده دوستان فقط ب -

 ها با آسودگی نفسشون رو فوت کردن بیرون. بچه 

 ایول دختر، خوب مقابلش وایستادی!  :آرمان 

 بار تلخ بود. آره مقابلش وایستادم و رایان هم مقابل من وایستاد! لبخندم این 

 مرسی آرمان. خب برگردیم سر کارمون.  -
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 هاش رو تکون داد. مهرسا دست 

 نمونده، همه چیز حاضره و باید برگردیم هتل. دیگه کاری  -

 نگاهی به ساعتم انداختم. 

 اما هنوز که ساعت سه و نیم ظهره.  -

 ریم. اشکال نداره امروز زودتر می  -

 سری تکون دادم و به همراه دخترها به سمت اتوبوس رفتیم. 

 *** 

ودن؛ اما من تصمیم  شب قرار بود ببرنمون گردش. بعد از استراحت، دخترها مشغول حاضر شدن ب

 : کنم گفت حوصله نداشتم. چکاوک که دید نشستم و با گوشیم بازی می داشتم که نرم و اصالً 

 پاشو حاضر شو دختر چرا نشستی؟!  -

 خیال لبخند زدم. بی 

 تونم بیام. خستم عزیزم نمی  -

 آتوسا با تعجب کنارم نشست. 

 ها. میشیگذره، پشیمون  ای؟ خیلی خوش می مگه دیوونه  -

 نه مرسی شماها برید.  -

دخترها با ناراحتی بازم اصرارکردن؛ ولی من ازشون تشکر کردم که به ناچار سکوت کردن و بعد از  

خواست دیگه نگام نه به رایان و سایه بیفته. توی این  جوری بهتر بود، دلم نمی خداحافظی رفتن. این 

کرده بودم و یه بارم با مبینا که فقط در حد  چهار روز هر روزش رو با مادربزرگ و لطیفه صحبت  

 احوالپرسی بود؛ ولی خیلی اظهار دلتنگی کرد. 
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کردم دیگه تحمل این  خواستم هر چه زودتر به ایران برگردم، چون حس میدلم خیلی گرفته بود و می 

کنن و  می   طوری همه چیز رو ولها چه کنم بعضی جا بمونم. تعجب می خوام که این سخته و نمی   فضا برام

 کردم. جوری فکر می کنن؛ شاید چون من از مادربزرگم و لطیفه دور بودم این می  جا زندگیمیان این 

خواستم خودم رو مقصر بدونم واقعاً نمیشد؛ چون  می قدرچه آهی کشیدم و به امروز فکر کردم؛ ولی هر 

دنبال یه بهونه بود تا من رو از  دونست؛ اما رایان فقط امروز حق با من بود و این رو حتی بهزادم می 

 شرکت بندازه بیرون که موفق هم شد.  

تونم همه چیز  می  ؟!منم خدایی دارم، باالخره یه کاری برام پیدا میشه؛ اما جواب چیترا خانم رو چی بدم

 رو توضیح بدم، مطمئنم که اون هم حق رو به من میده؛ پس جای نگرانی نیست! 

به رستوران رفتم و توی تنهایی غذام رو خوردم و مجدد به اتاق  ساعت نه شب که شد برای شام 

ترسیدم باز اتفاق توی سنترال پارک )پارک مرکزی  خواست برم قدم بزنم؛ اما می برگشتم. دلم می 

بار کسی نباشه که به دادم برسه، واسه همینم پشیمون شدم و شروع به  نیویورک( تکرار بشه و این 

 مطالعه کردم! 

که گفتن  ی این دش دخترها برگشتن و با خوشحالی از گردششون برام گفتن و به اضافه یک ساعت بع

کرده به رایان  م سعی می قدرچه کرده و هر و سایه هم مدام با اخم نگاشون می  بهزاد باهاشون نبوده 

  داده و اعصابش خورد بوده. ناخودآگاه دلم آروم شد و لبخندنزدیک بشه، کامالً سرد جوابش رو می 

 هام نشست.محوی روی لب 

 *** 

هاش رو کنار  نشستم روی صندلی و موهام رو به حالت خوشگلی پشت سرم بستم و چندتا از طره

و آرایش غلیظی هم کردم. لباس شب آبی روشنم رو که مخلوطی از رنگ سفیدم   هام ریختم شقیقه 

اومد! جلوی آینه چرخی زدم،  می  العاده جذب تنم بود و واقعاً بهم داشت و بلند بود تنم کردم که فوق 

های سفیدم رو  کردم تا باز هم قدم بلندتربشه. از کمد کفش کفشم رو باید پاشنه ده سانتی انتخاب می 

بیرون آوردم و پام کردم که لبخندی از تیپم روی لبم نشست و بارضایت عطرم رو به خودم زدم. با  
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جا درش بیارم. وقتی  بازوهام رو بپوشونه و اون  برداشتن موبایلم، کت روی لباس رو هم تنم کردم تا 

ها پیوستم که هر کدوم به نحوی زیبا شده  دیدم کارهام تموم شده آروم از اتاق خارج شدم، به بچه 

اندازی بودیم که البته نصف دخترها  بودن. حاضر و آماده منتظر اومدن اتوبوس برای رفتن به مکان راه

 و بقیه کارها رفته بودن. ها زودتر برای حاضرکردن مانکن 

جا بودن و وسایلشونم برده بودن  با رسیدن اتوبوس همه داخلش شدیم. رایان، بهزاد و سایه از صبح اون 

اندازی، تند اومدیم پایین و وارد شدیم که هنوز دو  حاضر بشن. با رسیدن به مکان راه جاکه همون 

 ساعت تا زمان اجرا مونده بود. 

سمتمون اومدن و همه با هم احوالپرسی کردیم و من از دیروز موقع دعوا تا االن    با ورودمون دخترها به

 ندیده بودم وا اصالً هم میلی به دیدنش نداشتم!  دیگه رایان رو

ها نشسته بودن و آرایشگرها  هایی سرد و بی روح روی صندلی ها با چهرهبه کمک دخترها رفتیم. مانکن 

آوردن.  ها رو که طراحی شرکتمون بود می دخترها هم لباس آرایش کردنشون بودن و  هم مشغول 

ها رایان مقابلم قرار گرفت و  ی باال رفتم تا آب بخورم که جلوی پله ازشون دور شدم و به سمت طبقه 

چون سرم پایین بود ناخودآگاه هینی کشیدم و قدمی به عقب برداشتم که نذاشت بیفتم. نگام رو بلند  

 هام زل زده بود.ه توی چشم کردم و بهش نگاه کردم ک 

با یادآوری دیروز پوزخندی روی لبم نشست، از کنارش گذشتم و خودم رو به اتاق رسوندم و پس از  

 : خوردن آب، خواستم برم بیرون که داخل شد و در رو بست. اخم کردم و گفتم

 خوام برم پایین! میشه برید کنار می  -

بستم، پس اگه اومدم البد کارت  جا و در رو نمی اومدم ایننمی خواستم اجازه بدم بری پایین که اگه می  -

 دارم.

 هام رو روی سینم حلقه کردم. دست 

خواید یادآوری کنید با رسیدن به ایران استعفا بدم. حله من  خب کارتون رو بفرمایید! آهان البد می  -

 یادم نرفته، نگران نباشید! 
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 و خم کرد. جلوتر اومد و توی یه قدمیم وایستاد و سرش ر

 اتفاقاً برعکس! اومدم ازت بخوام که... .  -

هاش توی  هاش رو بست و اخممنتظر نگاش کردم. انگاری گفتنش واسش سخت بود که لحظاتی چشم 

 : بعد زمزمه کرد هم رفت؛ اما کمی 

 نرو!  -

 : محکم گفتم های دیروز، تمام تنم لرزید؛ ولی به سختی هیجانم رو سرکوب کردم و به یاد بی احترامی 

جوری کار  تونم این که شما بگید برم، خودم تصمیم به رفتن گرفته بودم؛ چون نمیمتأسفم، قبل از این  -

 کنم. 

 هام زل زد.هاش گرفت و توی چشم بازوهام رو توی دست 

 کنی؟ از کی تا حاال از دستوراتم سر پیچی می  -

 . نفس عمیقی کشیدم و با تموم وجودم عطرش رو استشمام کردم

 از موقعی که تصمیم گرفتم از شرکتتون استعفا بدم، چون دیگه شما رئیس من نیستید!  -

 خوام بازم باشم، نمیشه؟! می  -

 : ادامه داد

 تو جایی نمیری لیانا، فهمیدی؟!  -

 بعد منتظر جوابم نموند و تند از اتاق رفت بیرون. 

ها و کمی مشغول حاضر کردن  پیش بچه فهمیدم. برگشتم پایین هنگ بودم و اصالً چیزی از اطرافم نمی

ی تمرکز و عادی بودن رو ازم سلب  هام رد میشد و اجازه شدم؛ ولی مدام اون لحظه جلوی چشم   هالباس 

خواستم؟ هر چند گستاخی سایه  کرده بود. ازم خواسته بود بمونم توی شرکتش و من دیگه چی می 

 .خیلی بیش از حد تحملم بود؛ ولی رایان مهم بود و بس



 

 

 
283 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
اندازی رسید و همه توی سالن مخصوص جمع شدیم و حاال همه چیز حاضر بود. شربت  باالخره زمان راه 

کردن و منتظر  ها پخش میشد و همه به گرمی استقبال می خدمتکارها سرو شده و بین مهمون  توسط

کردن؛ ولی  ها بودن. آتوسا، مهرسا و بهزاد پشت صحنه بودن و باید روی کارها نظارت می ورود مانکن 

ای، لباس سفید، کفش  ماها نشسته بودیم. نگام سمت رایان کشیده شد  که توی کت و شلوار سورمه 

مشکیش و موهایی که به زیباترین حالت آراسته شده بودن واقعاً جذاب شده بود! مشغول صحبت با  

د کمی روی صندلیم  ها بود. کت روی لباسم رو درآوردم و بالبخنچند مرد بود و تموم حواسش پیش اون 

 تر شد. جا شدم و به یاد اتفاق چند ساعت پیش افتادم و باز هم بدنم گرم و لبخندم پررنگ جابه 

ها که وارد  فضا تاریک شد و رقص نورها روشن. همه چیز عالی بود و مدعوین با اشتیاق به مانکن 

ذاشتن نگاه  مایش می توی تنشون رو به بهترین نحو و با زیباترین حرکات به ن شدن و لباس می 

العاده طراحی شده بود؛ اما قیمتش هم خیلی گرون  خوشگل و فوق  ها خیلی کردن. واقعاً هم لباس می 

و برای همینم براشون قیمت مهم نبود و فقط چیزی   بود، اما تموم مدعوین از ثروتمندان آمریکا بودن

 درخشید زیبایی لباس بود و بس! که می 

ی ادامه داشت و پس از اتمامش صدای تشویق از هر سو بلند شد و نگام سمت  انداز یک ساعت تمام راه

کرد که انگار سنگینی نگام رو حس  ها نگاه می رایان کشیده شد که با رضایت وایستاده بود، به تشویق

هام قفل شد. عرق سردی روی ستون فقراتم نشست و از  کرد و یه آن نگاش برگشت و توی چشم 

 یک بود غش کنم! همه هیجان نزد این

هاش نشست و منم ناخودآگاه لبخند زدم و نرم نگام رو ازش گرفتم و واقعاً  لبخند کجی روی لب 

ها  کنم. همه اطراف رایان و بهزاد رو گرفتن و تموم لباس به این راحتی ارتباط برقرار می  نفهمیدم چطور 

فته بود. واقعاً هم  رایان و بهزاد راضی  العاده خوب و عالی پیش راندازی فوقبه فروش رفته بود. این راه 

همه زحمتشون، مشغول  ی این ها هم راضی از نتیجه بودن و منم از خوشحالیشون خوشحال بودم. بچه 

کردم. کتم رو پوشیدم؛ چون  ها بودن؛ ولی من یه گوشه وایستاده بودم و نگاشون می صحبت با مهمون 

 ن. آرین کنارم وایستاد و لیوانی رو سمتم گرفت. کنکردم همه بهم نگاه می معذب بودم و حس می 

 بخور یکم حالت رو بیاره سر جاش!  -
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 لبخند زدم. 

 این چیه؟  -

 خندید. 

 نگران نباش، شربت گیالسه.  -

 : با رضایت گرفتم و الجرعه سرکشیدم؛ چون واقعاً تشنه بودم. با قدردانی نگام رو به آرین دوختم

 مرسی خیلی بهش نیاز داشتم.  -

 ای، آخه لباتم خشک شده بود! متوجه شدم که تشنه  -

 خندیدم. 

خواستم برم داخل سالن آب بخورم، ولی دیدم شلوغه پشیمون شدم. وایستاده بودم تا  آره می  -

 دادم رسیدی.  ها برن؛ ولی تو به مهمون 

 های خالیمون رو داخل سینی روی میز گذاشت. لیوان

 ای؟! خسته  -

 خواد برگردم ایران. می بیشتر دلم   -

 چرا؟!  -

جوری  کنم. شاید هم چون به زندگی توی ایران عادت کردم این جا احساس غریبی می دونم، این نمی  -

 شدم. 

جا؛ ولی  جا نسبت به ایران دارای فرهنگ آزادتره و همه چیز متفاوته. من تا االن زیاد اومدم این این  -

 ه برگردم به کشور خودم. تو هر دفعه هم اومدم دلم خواسته ک  مثل

 تونن زندگی کنن. فهمم چطور می بینم که کالً میان خارج از کشور واسه زندگی، نمی ها رو می بعضی  -
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گذره؛ چون ما بدون  ها به همراه خانوادشون میان و مسلماً زیاد بهشون سخت نمی خب اون  -

 تره. خارج خیلی راحت  یکم احساس غریبی داریم، وگرنه زندگی توی  هامون اومدیمخونواده

 تو چی؟ هر دفعه که اومدی بدون خانوادت بوده؟  -

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد. 

هام میام و چند باری هم از طرف  ترم. با خانواده وقتم تلف میشه، بیشتر با دوست آره چون راحت  -

 شرکت اومدیم. 

 ازدواج که نکردی؟  -

 نه، کی به ما زن میده!  -

 ندیدم. چشمکی زد که خ 

 خیلیم دلشون بخواد، پسر به این آقایی.  -

 :تشکر کرد که کسی اسمم رو صدا زد

 خانوم مولوی!  -

هاش رو توی جیبش فرو کرده بود و بهم زل زده  سرم رو گردوندم و با دیدن رایان که با اخم دست 

 : بود، لبهام رو جمع کردم و گفتم

 بله؟!  -

 جا کارت دارم. بیا این  -

 : آرین گفتمرو به 

 من برم، مرسی برای شربت.  -

 لبخند زد. 
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 کنم. خواهش می  -

 از آرین فاصله گرفتم و آروم دامن لباسم رو کمی گرفتم باال و جلوش وایستادم. 

 بله؟  -

 گفتگوتون تموم شد؟!  -

 با تعجب نگاش کردم که پوزخندی بهم زد و لیستی رو سمتم گرفت. 

وقت باید تا آخر  فرستی. این رو گم نکنی که اون کنی و برام می می ها رو وارد لپ تاپ تموم این  -

 برای شرکت کار کنی، پس حواست رو جمع کن!   عمرت بدون پول گرفتن

سرم رو به عالمت فهمیدن تکون دادم که رفت. منم خسته به داخل سالن برگشتم و یه گوشه نشستم تا  

ضر شدیم. اون شب با برگشتنمون رایان برای  موقعی که کارها تموم شد و برای برگشتن به هتل حا 

العاده خوشگل و  تشکر از هممون که توی این مدت کمک کرده بودیم، ساعت گرفته بود که فوق 

دار بودن. برای پسرها ست مردونه و برای ما هم ست زنونش رو گرفته بود که مال هممونم مثل  مارک 

هامون برگشتیم و برای خواب حاضر  زش به اتاق هم بود. واقعاً خستگیمون بیرون رفت و با تشکر ا

 شدیم. 

امروز ششمین روز ازحضورمون توی نیویورک بود و فردا پرواز داشتیم. من واقعاً خوشحال بودم از  

گردیم و دلم حسابی برای مادربزرگ و لطیفه تنگ شده بود. تا موقع ناهار هممون  که داریم برمی این

کردیم که گفتن باید برای  این شیش روز پر از دلهره رو بیرون می هامون بودیم و خستگی توی اتاق 

 ناهار به رستوران بریم و چهارتایی با هم از اتاق خارج شدیم. 

 : کنار هم نشستیم که آتوسا گفت 

 ها میان؟! عصری دارم میرم مرکز تجاری، کی  -

 همه دخترها موافقت کردن که نگاشون به من افتاد. 

 ؟ تو نمیای لیانا :مهرسا
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 قاشق و چنگالم رو توی بشقابم گذاشتم و با دستمال اطراف دهنم رو تمیز کردم.

 کار؟ جا چی رید اونمی  -

 ریم خرید کنیم دیگه. خب معلومه می  -

 آره، آره میام!  -

همه خوشحال شدن و آتوسا گفت که ساعت چهار همه توی البی هتل باشیم و دیر نکنیم تا جا نمونیم و  

 آتوسا رفت در موردش با بهزاد و رایان حرف بزنه و اجازه بگیره. و  همه قبول کردن

دیگه توی سالن نموندیم و اومدیم. من مشغول زنگ زدن به مادربزرگ و مبینا شدم و کلی با هم حرف  

هام  گفتم فردا حرکتمونه هردوشون خیلی خوشحال شدن و استقبال کردن. بعد از تماس  زدیم و وقتی

خوب بود که یکمی خرید کنیم. ساپورت مشکی ضخیمم رو پوشیدم و   و واقعاً بلند شدم تا حاضر بشم

لباس مشکی جذبم که پشتش از جلوش بلندتر بود و حالت خیلی نازی داشت. موهام رو محکم بستم  

 باالی سرم و آرایشم رو هم غلیظ کردم و عطر همیشگیم رو هم زدم. 

شدم. با هم توی  همه لطفشون شرمنده می قعاً از این دخترها مثل بیشتر مواقع ازم تعریف کردن و من وا

البی وایستادیم که نگام به رایان و آرین افتاد که از آسانسور پیاده شدن، به سمتمون اومدن و من با  

 : تعجب رو به آتوسا گفتم

 ها کجا میان؟! این  -

 هاش رو باال انداخت. خیالی شونه آتوسا با بی 

وقتی باهاشون صحبت کردم گفتن که باید دو یا سه تا پسر همراهیمون کنن و نمیشه تنها بریم، منم   -

 االنم انگاری رایان و آرین قراره باهامون بیان.  حرفی نزدم؛  

 دهنم رو کج کردم. 

 ییم که نگرانن گم بشیم؟! مگه ما بچه  -

 آتوسا با تعجب نگام کرد. 
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 همه دختر رو رها کنن. شوخی که نیست توی یه کشور غریب این هاست، دختر مسئولیتمون با اون  -

ی کممون نگاه  وقتی دیدم حق با اونه دیگه چیزی نگفتم. رایان کنارم وایستاد و من با تعجب به فاصله 

 : کردم که گفت

 اندازی رو ایمیل نکردی برای من؟های روز راه عکس  -

 : کمی فکر کردم و گفتم

فرستم برای رایان خان، منم برای همین دیگه حرفی نزدم.  خودم مستقیماً می نه چون مهرسا گفت  -

 مگه چیزی شده؟! 

 خواستم بذارمشون توی پیج شرکت توی اینستا؛ اما دیدم چیزی واسم نیومده.می  -

 خبرم. دونم من بی نمی  -

 دادیش. اما این کار تو بوده، نباید به مهرسا می  -

 ولی اون خودش خواست. -

 رو گرفت و اخم کرد.بازوم 

 دادی لیانا خانوم! اما تو باید کار خودت رو خودت انجام می  -

 گفت خدایی، این کار من بود واسه همینم سرم رو به زیر انداختم.ناراحت شدم. راست می 

 ببخشید دیگه تکرار نمیشه!  -

 کنه. ی کمی که گذشت دیدم هیچی نمیگه سرم رو بلند کردم که دیدم با تعجب داره نگام م

 چی شده؟!  -

 پوزخندی زد. 

 چه عجب یه بار معذرت خواهی کردی!  -
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 به سختی جلوی خندم رو گرفتم. 

 خب چون خودم متوجه شدم که کارم اشتباه بوده برای همینم الزم دیدم عذر بخوام!  -

راه  ها برای رفتن، از هتل اومدیم بیرون و دیگه رایان از من جدا شد و منم به هم با تکمیل شدن بچه 

بار هم رایان با من اومد یا بهتره  جا شدیم توی سه تا تاکسی و این ها رفتم. جابه ماشین   دخترها به سمت

بشینم که اون نشسته و من دلیلش رو تنها دستیار بودنم تلقی کردم و   بگم صدام کرد که توی ماشینی

 بس! 

انگیز  منم از این سکوت دل تا رسیدن به مراکز تجاری نیویورک کسی سکوت ماشین رو نشکست و 

 بردم. لذت می 

 همه پیاده شدیم و به سمت مراکز حرکت کردیم که آرین نزدیکم شد و با لبخند عمیقی بهم نگاه کرد. 

که پوشیده و باز نیستن، جذب بدنت  هات غافلگیر کردی دختر. در عین این تا االن مدام من رو با تیپ  -

 ه. فردهستن. تبریک میگم سلیقت منحصربه 

 متقابالً لبخند زدم. 

پسندم و اصالً دوست ندارم که با پوشیدن  ممنونم از تعاریفت آرین. درسته من همیشه پوشیده می  -

که خودم رو معذب کنم و امنیتم رو به خطر بندازم؛ نه  هم باعث گناه بشم و هم این  نمالباس باز و بدن 

 جورم. جا بلکه توی ایرانم همین فقط این 

که  رکت متوجه شدم و اون روزی که مهمونی داشتیم هم دیدمت. حق با توئه، واقعاً از این آره توی ش -

 هنوزم توی دنیا هست خوشحالم؛ چون االن متأسفانه وضع خیلی خراب شده!   یه دختری مثل تو

هر کسی باید خودش بخواد که مثل من یا حتی خیلی بهتر از من بمونه. همه مسئول خودشونن و کسی    -

 اجباری کنه.  ونهتنمی

 خواد مثل تو باشه و همه با آزادی زیاد موافقن. موافقم؛ ولی انگاری کسی نمی -

 اوهوم این دیگه دست من و تو نیست.  -



 

 

 
290 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 لبخند زدیم و وارد مرکز شدیم. 

خریدم و برای خودمم  ها حمله بردن. منم باید سوغاتی می ها و مغازهدخترها با ذوق به سمت فروشگاه 

ای شدم و چند لباس خوشگل که چشمم رو گرفته  بود. از آرین جدا شدم و وارد مغازه  الزمچند چیز 

داشتم و در کنارشم مواظب بودم که دخترها رو گم  اومد برمی بود، پرو کردم و از هر کدوم خوشم می 

ت لوازم  داری گرفتم، برای لطیفه، مبینا، آنیتا و آتنا هم سِ نکنم. برای ماهیار ادکلن خوشبو و مارک 

رنگ آبی آسمونی که جذب   آرایش که همه چیز داشت و برای ماجد هم تیشرت و شلوار خوشگل به 

 تن بود رو خریدم. 

چرخوندم  ها می رفتم و نگام رو بین مغازهبرای مادربزرگ مونده بودم چی بگیرم. به دنبال دخترها می 

بس شده بود. محوش شده بودم که یه  که نگام به دستبند طالی خوشگلی افتاد که نفسم از زیباییش ح

آن هوس کردم برای مادربزرگ بخرمش،  هر چند که مشخص بود خیلی گرونه؛ اما حیف بود از  

 دستش بدم. 

وارد مغازه شدم و اول قیمت رو پرسیدم که با گفتنش حساب کردم و دیدم که هنوز موجودی کافی  

پولش رو حساب کردم. تموم خریدهام رو کادو   دارم، برای همینم گفتم برام بیاره و برای خریدنش رو

 گرفتم به جز دستبند. 

کشید و  واقعاً خوشحال بودم که برای مادربزرگ خریده بودمش، هر چی نباشه کلی برامون زحمت می 

رفتم و  کردم. دیگه خریدی نداشتم، برای همین دنبال دخترها می حاال که پول داشتم باید جبران می 

زدن. از پشت سرم بهش نگاه کردم و ناخودآگاه  ار هم جلوتر از هممون قدم می رایان و آرین هم کن

 : زمزمه کردم

 قدر خوشگلی اخه؟!تو چرا این  -

گذاشت.  تر به نمایش می لبم رو گزیدم و ریز خندیدم. تیپ مشکیش استایل مردونش رو خیلی قشنگ 

مراکز خرید طول کشید که البته   واقعاً جذابیت وجودش نامحدود بود! تا ساعت هفت شب ولگردی توی 

دونست. دخترها دیگه از خستگی نایی  باز هم سایه با ما نیومده بود و خودش رو جدا از ما جدا می 
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نداشتن و باالخره موافقت کردن که برگردیم هتل و رایان و آرین به گرمی استقبال کردن که هممون  

 زیر خنده زدیم. 

افته؟ یعنی تا کی  آینده می   یم و به این اندیشیدم که چه اتفاقی تو توی ماشین سرم رو به شیشه تکیه داد

خواست پیشگویی بلد بودم و آیندم رو  ها خیلی دلم می شرکت کار کنم؟ واقعاً گاهی وقت   باید توی

دونی تا چند دقیقه بعد چی برات  ست و حتی نمیبدجور پیچیده و اغواکننده زدم؛ چون زندگیحدس می 

توی رستوران مجبور بودم یک عالمه ظرف بشورم و میزها رو   اد اون روزها افتادم که رقم خورده. به ی 

شدم. واقعاً  هوش می حس میشد و تقریباً بی ها از فرط خستگی تموم بدنم بی دستمال بکشم. شب 

 روزهای خیلی سختی بود که ای کاش هرگز برنگردن.

 : امون رفتیم. بین راه از آزیتا پرسیدمهبا رسیدن به هتل همه از هم جدا شدیم و به سمت اتاق

 چرا بهزاد نیومده بود؟!  -

 با سایه رفته بودن بیرون.  -

 پوزخندی زدم و به دنبالشون وارد اتاق شدم. 

 *** 

گنجیدم. ساعت دو ظهر بود که توی فرودگاه  باالخره موقع حرکتمون رسید و من توی پوست خودم نمی

بار هم مثل دفعات قبل به ترتیب  مه سوار هواپیما شدیم و این ی پرواز رو خوندن و هبودیم و شماره

 نشستیم. 

 *** 

وقتی توی فرودگاه تهران فرود اومدیم از ته دلم نفس عمیقی کشیدم و خدا رو برای این سالم  

خطر باشه و به خوشی به پایان  ها بی و از ته دلم از خدا خواستم که تموم مسافرت  رسیدنمون شکر کردم

باشی و به جای خودشون خبر مرگشون بهت برسه. از نظر من    واقعاً خیلی بده منتظر عزیزانتبرسه. 

سخت و طاقت فرسا نیست؛ چون همه چیز به   ی مرگ و داغ عزیزانهیچ چیزی توی این دنیا به اندازه
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دادنه  هست پایداره، غم از دست   گذره و فراموش میشه؛ اما چیزی که تا ابد و تا زندگیمرور زمان می 

 عزیزان، دیدن مداوم جای خالی و یادآوری خاطراتشونه. 

 : ی چمدونم رو محکم توی دستم فشردم و با تموم وجودم نفس عمیقی کشیدم و رو به آتوسا گفتمدسته 

 روح داشتم. خوشحالم که برگشتیم. واقعاً حس غریبی توی اون کشور سرد و بی  قدرچه دونی نمی  -

 آتوسا زیپ مانتوش رو کمی پایین کشید و تک ابروش رو باال انداخت. 

 روح؟!ذاری سرد و بی وقت تو اسم اون قاره رو می ها آرزو دارن یک بار بتونن برن آمریکا، اون خیلی  -

که وارد این شرکت بشم، وقتی  فرو رفتم. حق با آتوسا بود! قبل از این  بعد خندید؛ اما من در قعر جملش

بودم شاید یکی از آرزوهام این بود که بتونم به خارج ازکشور سفر داشته باشم؛ اما االن    که گارسون

های عجیبی داره و اگه خدا بخواد توی  زدم. به راستی که روزگار بازی می  تحقق یافته بود و من پسش

کنه و چیزهایی رو بهت میده که یک روز  رین زمان ممکن زندگی رو از این رو به اون رو می تکوچیک 

 قدر غیرممکن و باور نکردنی! برات رسیدن بهشون مثل زنده شدن یه مرده بود؛ همین 

ی سختی داشتم؛  اما من معجزه رو دیده بودم، قدرت خالق هستی رو حس کرده بودم و هر چند گذشته 

چشیدم. به همراه دخترها از فرودگاه بیرون اومدیم و از ن کمی طعم خوشی رو هم می ولی الاقل اال 

جا از هم خداحافظی کردیم، چون شرکت تا بعد از سیزده فروردین تعطیل بود و من واقعاً  همون 

تونم یه استراحت خوب داشته باشم و بعد از اون با انرژی به استقبال سال نو برم.  خوشحال بودم که می 

تر به سر کارم برگردم و دخترها هم خوشحال  با استراحت به این خوبی بتونم بهتر و با روحیه خوب 

ها  هاش سختم بود و خسته کننده. رایان و بهزاد بچه گذرونیبودن؛ چون این مسافرت کنار تموم خوش 

آن نشوند توی   دونم چرا؛ اما یه حسی توی دلم بود که سنگینی یه بغض رو یهکردن. نمیرو بدرقه می 

 گلوم و شاید هم دلیلش ندیدن رایان به مدت چهارده روز بود. 

ای که شاید  عجیب بود که این فکر توی ذهنم پررنگ شده بود. چرا باید دلتنگ بشم برای مرد غریبه 

گذره؟! آهی کشیدم و نگاهی بهش انداختم که با جدیت با دخترها دست  از آشناییمون می چند مدتی 



 

 

 
293 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
ی مقابل رایان بود و کامالً با  گفت؛ ولی بهزاد نقطه غاز سال جدید رو پیشاپیش تبریک می داد و آمی 

 کرد. های مجازش دختر و پسرها رو بدرقه می خنده و شوخی 

شاید میشد رایان و بهزاد رو مقابل هم بذاری و بینشون هم یک کلمه قرار بدی اون هم این کلمه  

 ! "متضاد"

که  مدونم توی گوشم پیچید و حاال همه رفته بودن. شاید دلیل این های چجلو رفتم و صدای چرخ 

و بعدش برای خداحافظی جلو برم، این بود که بتونم کمی بیشتر رایان رو ببینم!   وایستادم تا همه برن

 خدای من گمون کنم که پاک دیوونه شدم! 

پای وجودم که خیلی در  استرسی از این افکار توی وجودم پیچیده بود و ناراحت بودم از این حس نو

خواستم هرگز و هرگز برام اتفاق بیفته؛ ولی انگاری سرنوشت جور دیگه  موردش شنیده بودم؛ ولی نمی

 رقم خورده بود! 

هاش فرو برده بود و پاهاش رو کمی از هم باز کرده بود و خیره نگام  هاش رو داخل جیب رایان دست 

لوشون وایستادم و با تموم قدرتم سعی کردم رفتارم کامالً  نگاش به مستقیم بود که ج کرد؛ اما بهزادمی 

 عادی باشه. 

 اندازی هم باب میلتون بوده. ممنونم بابت این مدت، همه چیز عالی گذشت. خوشحالم که نتیجه راه -

 بهزاد لبخند زد.  

 جوری میگی؟ ادبی و شیک. به منم یاد بده!های این طوری جمله ای شیطون چه  -

خواست قفل بشه توی اون دریای آبی و من چقدر توی نگه  خندیدم؛ ولی نگام مدام می از این شوخیش 

 ناتوان بودم!  داشتنش

 کنم. سال خوبی رو برات آرزو می  -

 ممنون و البته همچنین.  -

 عزیزی لیانا جان... .  -
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  جملش کامل نشده بود که موبایلش زنگ خورد و با یه ببخشید ترکمون کرد و پاهای من از شدت

هاش قفل شد و تنم لرزید!  حس شد. دیگه نتونستم جلوی نگام رو بگیرم و توی چشم استرس بی 

 همه خاص بود؟ جادوی نگاش چی بود خدا؟ چرا این 

 با اجازتون من دیگه میرم! -

 هاش رو با زبونش تر کرد.  لب

 رسمی نباش!  -

 سرم رو تکونی دادم و لبخندی زدم. 

 ی گفتن! باالخره رئیسی گفتن و کارمند  -

 کالفه جلوتر اومد. 

 همین که گفتم لیانا.   -

ی چیزهای دیگش  اسمم چقدر خاص میشد وقتی از زبون اون شنیده میشد! صدا کردنشم مثل همه 

های مختلف توی وجودم عصبی بودم که یه آن خم روی گونم خم  همه حس فرد بود. از این منحصربه 

هام رو ببندم و با تموم وجودم نفسم رو  تونستم چشم شد. تموم وجودم انگاری کوه آتیش شد و فقط 

 حبس کنم و بوی عطرش پیچید توی دماغم! 

 هات چرا رو بستی؟!چشم  -

شدم و سرش داد  آروم بازشون کردم و سعی کردم به خودم بیام. توی اون لحظه مسلماً باید عصبی می 

ی خیالم بود و بس! چون تنها کاری که  هها تنها زادکوبیدم توی صورتش؛ اما تموم این می   زدم یا حتیمی 

تر کنم و چرا این تا این حد  تونستم بکنم این بود که قدمی به عقب بردارم و لرزش دلم رو کمی آروم 

 روم تأثیرگذار بود؟! 

 من دیگه بهتره که برم!  -

 : هاش رو جمع کرد و تنها گفت ای عقب گذاشتم که لب قدم دیگه 
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 سال خوبی داشته باشی.  -

 چنین. هم   -

کشیدم  دیگه واینستادم و به سرعت از اون فضای خفقان آور پا به فرار گذاشتم. تند تند نفس عمیق می 

خواد از مرگش  باشم که از آب بیرون افتاده و حاال که برش گردوندن به آب تند می   انگار که ماهی

چندین بار نزدیک بود با  ذاشت؛ اما هام تأثیر می جلوگیری کنه، هول کرده بودم و این روی سرعت قدم

همه  طوری میشه این کردم و با خودم فکر کردم چه   مخ بخورم زمین که هر جوری بود تعادلم رو حفظ

 ترین اعتراضی هم بکنم؟! کوچیک   وقفه و پشت سر هم بیفته و من نتونم حتیقدر بی اتفاق این 

شد و با گرفتن چمدونم خیال من رو  دستم رو بلند کردم و تاکسی زرد رنگ رو نگه داشتم. راننده پیاده 

 راحت کرد. 

تند خودم رو روی صندلی عقب انداختم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و شیشه رو تا ته کشیدم پایین تا  

حالی تمام برای  شوک بیرون بیام و باورم بشه که هر چی بوده، گذشته! آدرس رو با بی  شاید از این

زودتر به آغوش گرم و امن مادربزرگ پناه ببرم و انگار دلم   خواست هر چهراننده گفتم. دلم می 

هایی که به دلم، قلبم و مغزم  خواست از فکر کردن به حقایق این مدت فرار کنم و بعد هم از حسمی 

 غلبه کرده بودن. 

 خانم رسیدیم!  -

من که حس  پول رو پرداختم، پیاده شدم و نگام رو به مجتمع سپردم. هیچ چیز تغییر نکرده بود جز 

لیانای سابق نیستم! چمدونم که کنار پام گذاشته شد نگام از مجتمع به سمت مرد راننده   کردم دیگهمی 

 : سوق داده شد و زیر لب گفتم

 مرسی آقا!  -

بعد از رفتن تاکسی چمدونم رو به دست گرفتم و وارد مجتمع و در آخر آسانسور شدم. در رو باز کردم  

دونستن دقیق چه  ز سکوت خونه متوجه خواب بودنشون شدم؛ چون نمیو چون هنوز صبح زود بود ا

 جوری بهتر بود چون کمی وقت داشتم تا به خودم بیام! رسم به استقبالم نیومده بودن و این ساعتی می 
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ها رو هم داخل  ها رو توی ماشین انداختم تا بشورتشون و سوغاتی چمدونم رو باز کردم و تموم لباس 

بار توی وان  برداشتن یه روبدوشامبر از کمد، خودم رو داخل حموم انداختم و این  از  کمدذگذاشتم. بعد

بدون اختیارم سمت کارش کشیده شد. نباید در برابر این    هام رو بستم و فکرمدراز کشیدم و چشم 

کرد و  که در موردم فکر بد می جوری هم برای خودم بد بود هم این موندم، چون این رفتارش ساکت می 

دونست که زبون لعنتیم فقط مقابل او الل میشه و  هایی رو میدم! نمیکرد به همه این چنین اجازه یال می خ

 خودمم گیج بودم که بفهمم چرا؟! 

های تشکیل شده از آب و کف داخل وان کشیدم و لبخند نرمی روی لبم نشست.  دستم رو روی حباب 

دونست، چون هرگز  ها می من رو جدا از تموم آدم کرد و انگاری  جور خاص رفتار می  رایان با من یه 

ندیده بودم که با دخترهای شرکت رفتار خاصی داشته باشه و همیشه میشد به جرئت بگم که جدی بود  

دیدم که  گرفت؛ ولی برای من نه، اکثراً می نگاش رو می  و حتی نگاش روی دخترها مکث نداشت و سریع

 بود که تموم ذهنم رو مشغول کرده بود!   تفاوت باشم رو دلیلیزل زده بهم؛ ولی چرا من باید براش م

از جا بلند شدم و دستم رو محکم به دوش گرفتم تا لیز نخورم و با باز کردن آب لذت عمیقی توی دلم  

حالیم غلبه کرد و سرحالی رو به جاش آورد. حولم رو تنم کردم و وارد اتاقم شدم.  نشست و به بی 

هام شدم و بعد از شارژ خالی شده بود توی شارژ زدم و مشغول پوشیدن لباس  گوشیم رو که کامالً از 

 خشک کردن موهام ساده بستمشون، عطر مالیمی زدم؛ ولی بدون آرایش. 

که کمی ذهنم  تر این از اتاقم بیرون اومدم و داخل آشپزخونه رفتم تا یه فکری برای صبحونه بکنم و مهم

موفق هم بودم! بعد از چیدن میز که واقعاً خوشگل شده بود، تند    درهم آزاد کنم و رو از این افکار

ها رو باز کردم تا هوای هال عوض بشه و نسیم مالیمی که به صورتم خورد باعث شد حس خوبی  پنجره 

 بهم دست بده. 

مادربزرگ و لطیفه با هم بیدار شدن و هردوشون با دیدنم کلی تعجب کردن؛ ولی در کنارش هم  

وشحال شده بودن که از خوشحالیشون منم خوشحال شدم و کنار هم یه صبحونه عالی  العاده خفوق 

 ها! گفتم؛ البته با سانسور کردن خیلی از صحنه خوردیم و تموم مدت من از اتفاقات مسافرتمون می 
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هاشون رو دادم که هردو خیلی خوششون اومد و مادربزرگ اولش کلی  بعد از صرف صبحونه سوغاتی 

همه پول خرج کردم؛ ولی چون دستبنده خوشگل بود دلش نیومد دست نکنه.  چرا این  کهاعتراض کرد 

وجودم بهش مبارک باشه گفتم و واقعاً از این کاری که کرده بودم راضی و   خودم براش بستم و با تموم

 خشنود بودم. 

سوغاتیش که ست  از رفتار مادربزرگ هم مشخص بود که عاشق این دستبند ناز شده. لطیفه هم مدام از 

 کرد و بعد از اونم گونم رو ب*و*سید و منم پیشونیش رو ب*و*سیدم. بود تعریف می  لوازم آرایش

قرار شد ناهار از بیرون سفارش بدیم و این پیشنهاد من و لطیفه بود که مادربزرگ هم حرفی نزد و  

تر  من رو عمیق  کرد که هر دفعه لبخنددستبندش بود و مدام ازش تعریف می  بیشتر حواسش پی 

خواد ببینتم  کرد. به اتاقم اومدم و با مبینا تماس گرفتم، خبر رسیدنم رو بهش دادم که گفت فوراً می می 

هاشون  ی ماهیار و تا هم ببینمشون و هم سوغاتی ها قرار بذاره بریم کافه و منم گفتم که عصر با آنیتا این 

ساعت چهار توی البی مجتمع منتظرم باشه. بعد از   رویی استقبال کرد و قرار شد رو بدمشون که باخوش 

همه  دیدم مادربزرگ و لطیفه این که می صرف ناهار من برای استراحت کوتاهی وارد اتاقم شدم و از این 

هام رو  هام نشست؛ ولی خیلی زود خوابی عمیق چشم از برگشتنم راضی و خوشحالن لبخند روی لب 

 ربود! 

 *** 

 کرد. به لطیفه سپردم که از درون آینه نگام می  تیپ اسپرت زدم و نگام رو 

 بریم؟  -

با لبخندش پاسخ سوالم رو داد و با هم از آپارتمان خارج شدیم. مادربزرگ هم که در نبود من با  

 ی باالیی آشنا شدههمسایه 

خیالم  کرد، االنم رفته بود پیشش و من بود که پیرزن خوش مشربی بود و با پسر و عروسش زندگی می 

راحت بود که الاقل یه همدم برای اوقات فراغتش پیدا کرده! مبینا با دیدن من و لطیفه جلو اومد و  

 هردومون رو گرم در آغوش کشید و من به روش لبخند زدم. 
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 دلتنگت شده بودم دختر.  -

 مبینا صورتم رو چند بار از نظر گذروند. 

 من بیشتر رفیق.  -

 : خندیدم که گفت

 بیاید بریم.  -

 : از مجتمع بیرون رفتیم و سوار ماشینش شدیم که به سمت کافه روند و در همون حال پرسید

 خوش گذشت؟  -

 کمربندم رو بستم. 

 العاده کارها زیاد و خسته کننده بودن. بد نبود؛ اما فوق  -

 اندازی دارید؟! چند بار در سال راه -

ار توی سال، اونم همیشه توی اسفند  های دخترها متوجه شدم فقط یک بجوری که من از صحبت این  -

 ماه و نزدیک عید. 

 پس با این حساب رفت تا سال آینده، نه؟!  -

 اوهوم.  -

 فردا نزدیک ظهر سال تحویل میشه.  -

 آمادگیش رو ندارم، یعنی یه جورایی همه چیز برام تند گذشته!  -

 ی خاصی بریزی؟! کنی اگه آمادگیش رو داشتی قرار بود برنامه فکر می  -

 ها! زنیها می تونم بریزم؟ حرف ای می نه دختر آخه چه برنامه  -

 پس باید برات فرقی نداشته باشه که فردا سال تحویله یا چند روز دیگه.  -
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 سرم رو به شیشه تکیه دادم. 

 شاید هم حق با توئه.   -

 : خواننده آرومم کرد مبینا پوفی کشید و دستش رو به سمت کلید ضبط برد و دقایقی بعد صدای قشنگ 

 چشمات شمشیرو از رو بسته بود  -

 ولی من با دلی موندم که پات نشسته بود 

 با تو دل من که خیلی خسته بود 

 کردی که یکی جات نشسته بود هی فکر می 

 هایی که زدیم بگو چی شد چی شد همه حرف 

 ی تو قطعی شدیهویی این جدایی واسه 

 زخمی شد چی شد دل من عاشق وقتی رفتی 

 چی شد یهو سر چی زد حالمو بد کرد 

 رفت و غما رو واسه دل من بی حد کرد 

 رفت که تنها سفر کرد اون تنهایی نمی 

 اون خستگیشو با این دل ساده در کرد 

 چی شد یهو سر چی زد حالمو بد کرد 

 رفت و غما رو واسه دل من بی حد کرد 

 رفت که تنها سفر کرد اون تنهایی نمی 

 با این دل ساده در کرد اون خستگیشو 

 دلم هواشو داشت و غم دیگه نداشت و 



 

 

 
300 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 تو بد شرایطی گفت میرم و تنها باش و 

 راحت زد و خراب کرد 

 این عشقو اضطراب کرد 

 های من وله دست 

 کسه این دله بی 

 چی شد یهو سر چی زد حالمو بد کرد 

 رفت و غما رو واسه دل من بی حد کرد 

 کرد رفت که تنها سفر  اون تنهایی نمی 

 اون خستگیشو با این دل ساده در کرد 

 چی شد یهو سر چی زد حالمو بد کرد 

 رفت و غما رو واسه دل من بی حد کرد 

 رفت که تنها سفر کرد اون تنهایی نمی 

 اون خستگیشو با این دل ساده در کرد. 

 آهنگ چی شد از محسن ابراهیم زاده. 

 *** 

دیگه رو بغل گرفتیم و  نمون از جا بلند شدن و به گرمی هم ها زودتر از ما رسیده بودن و با دیدآنیتا این 

ی خوشحالی ماجد مبنی بر دیدن لطیفه شدم. لبخندی زدم که ماجد جلو اومد و دستش رو  من متوجه 

 سمتم گرفت. 

 مرسی که آوردیش!  -



 

 

 
301 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 چشمکی زدم. 

 قابلی نداشت.  -

 : نشستیم که مبینا پرسید

 ماهیار کجاست پس؟!  -

 : جواب دادآتنا مشتاق 

 االن میاد.  -

طور  همین موقع هیکل خوش فرم ماهیار از جلو نمایان شد و من لبخندی زدم و از جا بلند شدم که همون 

 گفت، سمتم اومد. که با صدای گرمش خوشامد می 

 بینمت پرنسس. خوشحالم سالم می  -

 خواستم آتنا رو ناراحت کنم! تند ازش فاصله گرفتم، نمی

 سالم برنگردم؟! ذمگه قرار بوده  -

 هاش رو توی هم قفل کرد. خندید و دست 

 خدانکنه پرنسس ما طوریش بشه.  -

 هاشون رو روی میز گذاشتم. نشستیم که سوغاتی 

 اومده برای یادگاری. واقعاً ببخشید اگه کم و کوچیکه. دیگه کاریه که از دستم برمی  -

 هاش رو بهم کوبید. مبینا با شوق دست 

 ست؟! هدیه   -

 : و تایید کردم که گفتخندیدم 

 خب بده پس چرا معطلی؟ -
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کادوهاشون رو بهشون دادم که همشون بازش کردن و مشخص بود که واقعاً خوششون اومده. از ته دل  

کشیدم و با لبخند بهشون نگاه کردم که کلی ازم تشکر کردن و منم گفتم که قابل نداره و    نفس راحتی

 : مولی! بعد از سفارش گفتمتعارفات مع جورکاری نکردم و از این 

 آنیتا مراسم خواستگاریت به کجا رسید؟  -

 آنیتا با لبخند عمیقی روش رو به سمتم برگردوند. 

 کنیم! یازده فروردین ماه توی یه تاالر مجلل و عالی توی شمال برگزار می  -

 با تعجب نگاش کردم. 

 حاال چرا شمال؟!  -

 ماجد خندید. 

 همه بی مقدمه میگی آنیتا. ی خبر نداره، این چاره که هنوز از چیزاین بی  -

کردیم  من که اصالً فرصت نکردم بهش بگم. خدایی تازه دیدمش، قبلشم که تلفنی صحبت می   :مبینا

 گفتم ماجراش مفصله و نمیشه پشت تلفن گفت؛ برای همینم به روی خودم نیاوردم اصالً. 

 : با کنجکاوی گفتم

 خب االن بگید؟!  -

 ماهیار فنجون شیر قهوش رو کشید جلوی خودش و قلپی ازش خورد. 

 جا باشیم. فردا شب همه سمت شمال حرکت کنیم و تا بعد از مراسم عروسی آنیتا و سهیلم اون  قراره -

 : لطیفه باشوق گفت

 یعنی ما هم میایم؟!  -

 ماهیار چشمکی بهش زد. 
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 های ما شدیدها! معلومه که میاید، شماها دیگه عضوی از فامیل  -

 حس کرد و دستم رو گرفت. لطیفه خندید و من هنوز گیج بودم که انگار مبینا این رو 

ریم و دوست داریم که شماها هم  ها به شمال می ی من و آنیتا این عزیزم فردا شب خانواده  -

 گذرونیم!مونیم و کلی خوش می جا می عروسی اون   همراهیمون کنید. تا موقع 

 لبخند زدم. 

الً درست نیست که ما وارد  شیم، شماها راحت باشید. اصنه عزیزم ما دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمی  -

 تونم این رو قبول کنم. شما بشیم، من واقعاً نمی   جمع فامیلی

 همه سکوت کردن و لطیفه با ناراحتی سرش رو پایین انداخت که ماهیار اخم کرد. 

خودی نظر نده، ما از قبل  ذارم که نیاید؟ تو هم بی ها چیه که میگی؟ مگه من می این مضخرف  -

 فتیم! گر تصمیماتمون رو 

 آتنا به روم لبخندی زد. 

عزیزم واقعاً ازتون خوشمون اومده و این همراهیتون باعث سرافرازیمونه، نه مزاحمت؛ پس تعارف   -

 نکن و قبول کن 

 که به هممون خوش بگذره!

توی رودربایستی مونده بودم و از طرفی مبینا و لطیفه ناجور ناراحت شده بودن از دستم، واسه همینم  

 دادم.  ون سرم رو تک

 شیم که از این یک نواختی بیرون بیایم. باشه حاال که مزاحمتون نیستیم ما هم خوشحال می  -

همشون هورا کشیدن که باعث شد افراد حاضر توی کافه یکم نگامون کنن و من خجالت کشیدم؛ ولی  

که قراره    مشغول خوردن شدن و منم سعی کردم که عادی باشم و از طرفی خوشحال بودم خیالبقیه بی 

مسافرت برم و بعد از اونم توی یه جشن عروسی شرکت کنم. واقعاً برام هیجان   به همراه مبینا به یک

 داشت و جالب بود. 
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بعد از کمی دیگه نشستن خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم و مبینا رسوندمون خونه و با تشکر  

اکائویی لذیذی به مشاممون خورد، من و  گرمی از هم جدا شدیم. وارد آپارتمان که شدیم بوی کیک ک 

 : لطیفه بهم نگاه کردیم و لبخند زدیم و همزمان زمزمه کردیم

 مادربزرگ!  -

وارد شدیم و من توی نگاه اول متوجه حضور چیترا خانم شدم و خیلی تعجب کردم؛ اما به سختی خودم  

 داشتم و جلو رفتم.  رو عادی نگه 

 سالم خوش اومدید چیترا خانم! -

 جا بلند شد و با خوشرویی همیشگیش درآ*غ*و*شم کشید. از 

 سالم خیلی ممنونم دخترم، تو خوبی؟  -

 گونش رو ب*و*سیدم. 

 متشکرم، خوبم به لطف شما.  -

 لبخند گرمی بهم زد. 

 شنوم. خوشحالم که این رو می  -

 رسم خدمتتون. ممنون، لباسم رو عوض کنم می  -

 باشه.  -

ی چیترا خانم گیج بودم، یعنی اتفاقی افتاده بود؟! تیشرت صورتی  غیرمنتظره وارد اتاقم شدم و از حضور  

ای رو پوشیدم و موهام رو ساده رها کردم اطرافم و پس از تجدید عطرم از اتاقم  و شلوار جین مشکی 

 بیرون رفتم و وارد آشپزخونه شدم. 

 سالم مادربزرگ.  -

 مادربزرگ سرش رو از توی یخچال بیرون آورد. 
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 عزیز دلم کی برگشتید؟  سالم -

 کنه؟ کار می جا چی یه نیم ساعتی میشه. چیترا خانم این  -

 واهلل گفت فقط اومدم بهتون سر بزنم، همین.  -

 نفس راحتی کشیدم و نگاهی به کیک خوشگل روی میز که حاضر بود انداختم. 

 دستت طال مادربزرگ، عالی شده.  -

کردم، این فکر خوبی  جوری بدون پذیرایی راهی می ن ممنونم عزیزم. زشت بود اگه مهمون رو همی -

 بود به نظرم. 

 حق با شماست.  -

 دیم. برو بشین پیشش، مطمئنم که بیشتر برای دیدن تو اومده. من و لطیفه کارها رو انجام می  -

روی چیترا خانم نشستم که نگاهی به سر تا پام انداخت و این  تشکر کردم و برگشتم توی هال و روبه 

 برای من تعجب آور بود!  ها کمینگاه

 خیلی خوش اومدید.  -

 اومدم تو رو ببینم.  -

 چیزی شده؟!  -

 لبخندی زد. 

 مگه حتماً باید چیزی بشه که من بیام دیدن تو؟  -

 سرم رو به عالمت منفی تکون دادم که کمی به سمتم خم شد. 

 ومدم که سفارشم رو بهت یادآوری کنم لیانا! ا -
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کردم که صاف نشست و کیفش رو برداشت، وی اون چند کاغذ و پرونده درآورد و  با تعجب نگاش  

 سمتم گرفت. 

 ثبت نامت کردم، از بیست فروردین ماه کالسات شروع میشه برای یادگیری رانندگی! -

 چه اصراری داشت که من توی همه چیز سر رشته داشته باشم؟! 

 پرونده رو گرفتم. 

 ممنون شرمنده کردید.  -

 کنم. ش می خواه  -

آمدگویی مجددی به چیترا خانم، کیک رو روی میز گذاشت و  مادربزرگ وارد شد و ضمن خوش 

 مشغول پذیرایی شد. 

همه  خواست دلیل این لطیفه هم با سینی قهوه داخل هال شد. فکرم درگیر شده بود و دلم می 

سارت پرسیدن ازش رو پیدا  فایده بود تا وقتی ج های چیترا خانم رو بدونم و بفهمم؛ ولی بی مهربونی 

 تونستم که بفهمم. کردم عمراً می نمی

 لیانا جان!  -

با صدای مادربزرگ که بشقاب کیک رو به سمتم گرفته بود از افکارم بیرون کشیده شدم و با تشکر  

 : گرفتم. مشغول خوردن شدم که چیترا خانم با کنجکاوی پرسید کوتاهی ازش 

 طور گذشت؟!مسافرت چه  -

کردم؟ خب درسته که اون من رو برده  ی جزئیات رو تعریف می گفتم بهش؟ واقعاً باید همه چی می باید 

کشیدم از برخوردهام با رایان براش بگم. ناخودآگاه دلم هواش رو کرد  سر این کار؛ اما من خجالت می 

نشم و تا  ی درونم خودی درگیر احساسات غلط و بی فایدهای بعد به خودم تشر زدم تا بی و لحظه 

حدودی هم موفق بودم. مکثم نسبت به سوال چیترا خانم طوالنی شده بود پس تند کمی قهوه خوردم و  

 : جواب دادم
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 همه چیز خیلی خوب بود؛ اما خیلی خسته کننده.   -

 از چه لحاظ؟  -

 کارها زیاد و سخت بود.  -

 : مادربزرگ آهی کشید

 بمیرم برات.  -

 اخمی کردم. 

 خدانکنه.  -

 فنجون خالی شده از قهوه رو روی میز گذاشت.   چیترا خانم

 باالخره همیشه که نمیشه راحت و بدون مشکالت بود؛ سختی هم باید وجود داشته باشه.  -

 گفتش رو تایید کردم. 

 حق با شماست.  -

 مادربزرگ برای آوردن مجدد قهوه به آشپزخونه رفت و چیترا خانم نگاه مشکوکی بهم انداخت. 

کنی  قدر خوب مخاطبت رو مجذوب خودت می ی مار داری که این کنم تو مهره حس می دونی لیانا، می  -

 ذاری! و روش تأثیر می 

 : گیج پرسیدم

 منظورتون چیه؟!  -

 لبخند زد. 
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العاده عجیب و غیرقابل باور میاد.  خوام توی شرکت بمونی به نظر من فوق که رایان بهت گفته میاین  -

کردم یا به عقل گوینده؛ اما چون خودش  هام شک می نشنیده بودم یا به گوش خود رایان  اگه از زبون

 گفته، باورش کردم. 

با خجالت سرم رو به زیر انداختم. انگاری این پسر زیاد از حد با مادربزرگش راحت بود به نحوی که  

 کرد! رو براش تعریف می  تموم اصرار شخصیش

 عذاب وجدان داشته، برای همینم ازم خواسته بمونم!  خب شاید چون حس کرده بود که مقصر بوده و  -

خورد بلند شد که چیترا خانم جاش رو تغییر داد و نزدیکم  لطیفه برای برداشتن تلفن که داشت زنگ می 

 نشست. 

 کنم! ای فکر می اما من جور دیگه  -

 : با حیرت گفتم

 چه جوری؟!  -

 خوام خودت بگی. چه احساسی داری لیانا؟! می  -

هام شروع به لرزیدن کردن. واقعاً من  هام از شدت استرس خشک شد و در کسری از ثانیه دست لب

ها، کارها و  ی چیترا خانم داشته باشم؟! اصالً هدف چیترا خانم از این حرف باید چه احساسی به نوه 

 هاش چی بود؟ مهربونی 

 دشم! که رایان خان رئیس منه و منم کارمنمن احساسی ندارم، جز این -

 : چیتراخانم باز هم باسوال بعدیش لرزش دستام رو تشدید کرد

که  کنی من احمقم یا این کنه لیانا؟ حس می خوای بگی با تموم کارمندها مثل تو برخورد می یعنی می  -

 کنی از چیزی خبر ندارم؟!خیال می 
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قدر با  بود که این  گفت؟ نکنه دوربینی، شنودی چیزی برامون کار گذاشته وای خدا! این چی داشت می

اطمینان حرف میزد؟ یعنی ممکنه که رایان تموم اتفاقات رو واسش تعریف کنه؟ ولی نه محاله دیگه تا  

 این حد باهاش راحت باشه! 

 های شما نمیشم. ی حرف چیترا خانم من متوجه  -

 هام زل زد. روم وایستاد و منم تند بلند شدم که به چشماز جاش بلند شد و روبه 

خواستم، تو هم اون روز جواب تموم سواالتت رو  ی زود اون چیزی اتفاق میافته که من می خیل  -

 خودی ذهنت رو درگیر نکن دخترم. خدانگهدارت. بی   گیری، پس االنمی 

شنیدم؛ ولی  هام ناپدید شد و من فقط صدای خداحافظیش رو با لطیفه و مادربزرگ می بعد از جلوی چشم 

تونستم منظورش رو بفهمم، پس باید به قول  اش بود که هیچ جوره نمی هدرگیر حرف  ذهنم تماماً

ی  هام رو بگیرم؛ اما خواسته به خواستش برسه و من جواب تموم سوال  موندم تا اونخودش منتظر می 

 چیترا خانم چی بود؟! روی مبل افتادم که مادربزرگ با ترس نزدیکم شد 

 دخترم چت شده؟ چرا رنگت پریده؟!  -

ند لیوان آب قندی برام آورد و من الجرعه سر کشیدم و کمی تونستم خودم رو جمع کنم. نگاهی  لطیفه ت

 : نگرانشون انداختم و گفتم های به چشم 

 من حالم خوبه!  -

 : نشستن کنارم و لطیفه گفت

 تونیم بریم کالس موسیقی! ماجد زنگ زده بود. از بیست و پنج فروردین ماه می -

 : کرد. پیشونیش رو ب*و*سیدم و گفتمش من رو هم خوشحال میخوشحالی مشهود توی کالم 

 خوشحالم برات عزیزم.  -

 لطیفه گونم رو نرم ب*و*سید. 
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 افتاد، واقعاً مدیونتم آبجی! اگه تو نبودی این اتفاق هیچ وقت نمی -

برو جلو تا  ی قوی  خوای بهشون برسی و با ارادهها رو نزن. تنها به چیزهایی فکر کن که میاین حرف  -

 هر چه زودتر رویاهات تحقق پیدا کنن. 

 قول میدم سرافرازت کنم. -

 : لبخند گرمی به روش پاشیدم که با محبت نگام کرد و مادربزرگ زمزمه کرد

 چرا چیتراخانم یهویی رفت؟  -

 : باز استرس وجودم رو گرفت و پاسخ دادم

 استراحت کنم! دونم انگاری کار داشت. من خستم میرم نمی  -

بعد تند از جا بلند شدم و به اتاقم پناه آوردم و روی تختم دراز کشیدم. هدف چیترا خانم چی بود؟ من  

قرار داشتم؟ یعنی منم یه مهره برای رسیدن به هدف چیترا خانمم؟ ممکنه برام   کجای این داستان

اومد که خالفکار و نامرد باشه؛ پس  چیترا خانم و رفتارش نمی  یخطرناک باشه؟ اما نه، واقعاً به قیافه 

هم باید همه چیز رو به دست زمان    هدفش هر چی که بود برامون خطرناک نبود و انگاری واقعاً

رسم! با این افکار دست از تقال برای  کنم کمتر به نتیجه می سپردم، چون هر چقدر بیشتر فکر می می 

 ستم. هام رو ب هام کشیدم و با لذت چشم یافتن جواب سوال 

 *** 

 : نگاهی به ساعت انداختم و رو به لطیفه گفتم 

 زود باش باید سفره رو بچینیم تا دو ساعت دیگه سال تحویل میشه!  -

 ها رو باز کرد و به سمتم اومد. لطیفه پنجره

 جا بیاریمش. تنگ ماهی رو گذاشتم توی یخچال باید از اون -

 کردم نگاش کردم. می  ی ساتن رو روی زمین پهنبا تعجب درحالی که پارچه 
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 چرا گذاشتیشون توی یخچال؟!  -

 مونه! چون تحقیق کردم و متوجه شدم ماهی توی یخچال بیشتر زنده می  -

 واقعاً؟!  -

 چشمکی زد. 

 آره، از من این چیزها رو یاد بگیر.  -

 خندیدم و با هم سفره رو چیدیم که از جا بلند شدم و لبخند زدم. 

 کننده رو از کابینت بیار تا بزنم به وسایل. عالی شد. لطیفه بدو خوشبو  -

کرد بیرون  لطیفه وارد آشپزخونه شد که درحموم باز شد و مادربزرگ درحالی که موهاش رو خشک می 

 اومد.

 عافیت باشه مادربزرگ.  -

 لبخند گرمی بهم زد. 

 قربونت برم سالمت باشی.  -

 نگاهی به سفره انداخت.

 شده. دستت درد نکنه خیلی قشنگ  -

 لطیفه خوشبو کننده رو به سمتم گرفت و با اخم نگاهی به مادربزرگ انداخت. 

 ها! مادربزرگ منم باهاش بودم -

هام تشدید شد  ی من و مادربزرگ باال رفت و لطیفه با حرص مشتی به بازوم کوبید که خنده صدای خنده

 : کرد گفتدرحالی که موهای لطیفه رو نوازش می  و مادربزرگ 

 دونم، دست توأم درد نکنه خیلی زحمت کشیدی. می  عزیزم -
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 : لطیفه ابروهاش رو برام باال انداخت و رو به مادربزرگ گفت 

 قابلی نداشت عزیزم.  -

 : وارد آشپزخونه و مشغول حاضر کردن میز برای ناهار شدم. لطیفه از هال داد کشید

 من میرم چمدونم رو برای شب حاضر کنم.  -

 مادربزرگ داخل شد و روی صندلی نشست. چیزی نگفتم.  

 مطمئنی که رفتنمون به این مسافرت درسته؟!  -

 نگران چی هستی مادربزرگ؟ -

خوام حس کنن خودمون رو چسبوندیم بهشون، چون وجود ماهیار هم این وسط پررنگه! تو هم  نمی  -

 مجردی، نگرانیم همینه!   که دختر

 کمی فکر کردم و دست از کار کشیدم. 

خواد از این بابت خیالتون راحت؛ چون ماهیار خودش یکی رو داره که عاشقشه و منم دلم خیلی می نه  -

 که این دوتا بهم برسن و با مبینا هم درمیون گذاشتم، فکر نکنم کسی همچین فکری بکنه! 

 جدی؟ طرف کیه؟!  -

 دختر عمش آتنا!  -

 مگه عروس نشد؟  -

که چند وقت دیگه عروسیشه دختر اول خونواد، آنیتاست و  نه مادربزرگ، دوتا دخترعمه داره. اونی  -

 دختر دوم و ماجد هم فرزند آخری.  عاشق سهیله. آتنا

 مونه. آهان، پس مشکلی نمی -

شیم؛ اما کلی اصرار کردن و  فکر نکنم؛ اما بازم هر چی تو بگی. من بهشون گفتم که ما مزاحمتون نمی  -

 دیگه حرفی بزنم.  نتونستم
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 مم روحیمون عوض میشه. خب بریم یک -

بله منم بیشتر به خاطر تو و لطیفه کوتاه اومدم، چون خودم که تازگی از نیویورک برگشتم شماها   -

 جایی نرفتید. 

 عزیزی دخترم.  -

لبخندی زدم و بعد از ب*و*سیدن دستش باز هم مشغول کارم شدم و کنار هم ناهار خوردیم. لطیفه  

شستم. بعد از اتمام کارها دور هم سر سفره نشستیم و لطیفه  ها رو  کرد و منم ظرف  میز رو جمع

تلویزیون رو روشن کرد، مادربزرگ مشغول خوندن قرآن شد و من نگام رو به ماهی قرمزی که میون  

کار داره  رفت دوختم. االن رایان کجاست؟! چی طرف می طرف و اون خورد و مدام اینآب وول می 

 کنه؟! می 

ی عموش و چیترا خانم  خبر داشتم پدر و مادرش مرده بودن و کسی رو جز خانواده جایی که تا اون 

دونم اینه که خونوادش  ای بودن و من خبر نداشتم؛ اما چیزی که می کسای دیگه  نداشت؛ البته شاید هم 

 رو از دست داده و چقدر مثل من براش سخت گذشته! 

 "یامقلب القلوب واالبصار"

ی سال تحویل خوشم  هام رو بستم. همیشه از لحظه کارم بیرون اومدم و چشم با صدای تلویزیون از اف

 : اومده و االنم حس خوبی داشتم. همراه با صدای خواننده زمزمه کردممی 

 یامدبر الیل و النهار  -

 یا محول الحول و االحوال 

 هات ایمان دارم! خدای بزرگ توی این سال حال دلم رو عوض کن. من به معجزه 

   نا االاحسن الحال حول حال

هام رو باز کردم و نفس عمیقی  با صدای توپ، سال تحویل شد و لبخند گرمی روی لبم نشست، چشم

 کشیدم. 
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از جا بلند شدم و با مادربزرگ و لطیفه روبوسی کردم و تبریک گفتم. مادربزرگ به من و لطیفه عیدی  

دیگه کنار هم نشستن، مادربزرگ برای حاضر  داد و منم به لطیفه برای عیدی پول دادم. بعد از کمی  

کردن وسایل سفر به آشپزخونه رفت و منم برای حاضر کردن چمدونم به اتاقم. بعد از بستن زیپ  

 : چمدونم مادربزرگ وارد اتاقم شد و گفت

 به چیترا خانم زنگ بزن و عید رو تبریک بگو.  -

 چشم.  -

قدر بوق خورد  ی ویال رو گرفتم، منتظر موندم؛ ولی این از جا برخاستم و تلفن خونه رو برداشتم و شماره 

که من حرفی بزنم صدای  گرفتم که با بوق سوم کسی تلفن رو برداشت و قبل از این  تا قطع شد؛ مجدد

 ای توی گوشی پیچید.مردونه 

 بله؟!  -

گرفته   یخ کردم. این صدای رایان بود که مشخص بود انگاری از خواب بیدارش کرده باشی صداش بم و

 بود. 

 لعنت به مردم آزار! -

دلم براش تنگ   قدرچه فهمم که داد. خدای من حاال می بعد صدای بوق ممتد نشون از قطع کردنش می 

هام حلقه زد و روی تختم نشستم! پس امروز رفته  خواستم اقرار کنم! اشک توی چشمبود و نمی  شده

 بود پیش مادربزرگش. 

ذارم و حسی که داره آروم آروم  ه این راهی که دارم توی اون پا می آهی کشیدم و از خدا خواستم اگ

کنه اشتباهه و رایان قسمت من نیست از همین االن از توی فکرم بیرونش کنه؛ چون  توی قلبم ریشه می 

خواست شکست بخورم، اونم شکستی به این سختی که مطمئنم روح و روانم رو کامالً بهم  واقعاً دلم نمی 

کنه. از خدا خواستم وقتی با این معجزش من رو به زندگی امیدوار کرده،  ندگیم رو نابود می ریزه و ز می 

 دیگه نذاره سختی بکشم؛ چون واقعاً دیگه تحمل نداشتم! 
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از جا بلند شدم و نگاهی به ساعت انداختم که روی شیش عصر ضربه میزد و تا دو ساعت دیگه باید  

های شرکت تماس گرفتم و بهم تبریک گفتیم، به  . با بچه و من هنوز حاضر نبودم  کردیمحرکت می 

بهزاد هم زنگ زدم و تبریک گفتم و کلی مسخره بازی درآورد که غش کرده بودم از خنده و بعد از  

دونم چرا نتونستم و تنها کاری که  آخرین تماس یه آن دلم خواست به رایان هم زنگ بزنم؛ اما نمی 

 : شتمکردم این بود که پیامی واسش نو 

 سالم عیدتون مبارک، امیدوارم سال خوب و سراسر شادی داشته باشید!  -

گرفتم و حرف  های قبلی رو راحت می لرزه. تماس با استرس براش فرستادم و حس کردم دستم می 

دونم که حسی بود که داشت  اومد سراغم و دلیلشم می در برابر رایان همیشه هیجان می  زدم؛ ولیمی 

 روز بیشتر میشد و نگرانم کرده بود. توی قلبم روز به

ی گوشی حک شده بود، به شدت جا  گوشی توی دستم لرزید و من با دیدن اسم رایان که روی صفحه 

کردم  و کنار پنجره رفتم و بازش کردم. با تموم وجود هوای تازه رو نفس کشیدم و حس می  خوردم

 که قطع بشه! کردم، قبل از این خودم کالفه بودم. باید وصل می   دارم خفه میشم و از دست 

 سالم!  -

چند لحظه صدایی نیومد، فکر کردم قطع شده؛ اما تا اومدم گوشی رو از گوشم فاصله بدم صدای بم و  

 مردونش توی گوشم پیچید.

 لیانا!  -

کنه. نفس حبس شدم رو به سختی بیرون دادم و لرزش نامحسوس  خدای من این آخر من رو دیوونه می 

 ده گرفتم. نادی تنم رو

 چیزی شده؟!  -

 که به همه زنگ بزنی و برای من پیام بفرستی! منتظر بودم زنگ بزنی! نه این  -
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خوام حقیرش کنم که به همه زنگ زدم و به اون نه؛  متوجه خشم توی صداش شدم. شاید خیال کرده می 

نتونم خودم رو کنترل کنم و از  که کرد کجا! من از ترس این کجا و دلیلی که رایان فکر می   اما دلیل من

 خواستم تحقیرش کنم. و اون خیال کرده می   شدت عالقه زنگ نزدم

 با توأم.  -

 ای به خودم بگیرم و محکم باشم. به خودم اومدم و سعی کردم لحن جدی 

 ببخشید دیگه! کسی اومد توی اتاقم و نتونستم برای شما زنگ بزنم! -

داد که کامالً به دروغ بودن حرفم پی برده و من واقعاً کالفه  صدای پوزخندش از پشت تلفن نشون می 

 شده بودم. 

 در هر حال سال نو رو تبریک میگم، مرسی که زنگ زدید!  -

 مگه نگفتم رسمی نباش؟! -

 گید من باید گوش بدم؟ مگه هر چی شما می  -

 تونی به من نه بگی؟! خوای بگی می یعنی می  -

 چرا نتونم؟!  -

 ع توی اتاق نه نگفتی؟! پس چرا اون موق -

دونستم چی باید  کرد؟ از شدت خجالت نمیتموم تنم رعشه گرفت. وای خدا این چرا این جوری می 

هاشم شنیده  کشیدم و اون هم ساکت بود و حتی صدای نفس تند تند از فرط هیجان نفس می  بگم و تنها 

 : مسلط بشم و با لحن آرومی گفتم نمیشد؛ سعی کردم به خودم

 یگه باید قطع کنم، خدانگهدار! من د  -

همه  بعد تند تماس رو خاتمه دادم و گوشی رو محکم روی تخت پرت کردم. با اعصابی متشنج از این 

همه دست و پا چلفتی بودنم  ناتوانی در مقابلش جلوی پنجره وایستادم و هزار بار خودم رو برای این 
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زدم، باید محکم جوابش رو  رفته حرف می  فرستادم نباید شل و وا  مواخذه کردم و به خودم لعنت 

خود میشم و اختیار هیچی دست خودم نیست؛ ولی  دادم تا خیال نکنه در مقابلش کامالً از خود بی می 

خوند که اگه  های دلم رو می هام حرف از چشم فهمید، شایدمانگار همه چیز رو به قول خودش می 

 م! جوری باشه تا االن هزار بار پیشش رسوا شداین

 لطیفه وارد اتاق شد و به سمتم اومد. 

 هنوز حاضر نشدی؟!   -

 ی چشمم سر خورد و روی گونم افتاد. ی اشکی از گوشه قطره 

 از خودم بدم میاد لطیفه!  -

 لطیفه نگاهی بهم انداخت و نفس عمیقی کشید. 

 دوست داری تعریف کنی که چی باعث شده نسبت به خودت این حس رو داشته باشی؟!  -

 : مدم وایستادم و درش رو باز کردم و میون گریه گفتم جلوی ک

ترسیدم جلوش کم بیارم و نتونم درست  از بس ضعیفم نتونستم بهش زنگ بزنم و تبریک بگم. می  -

 همینم بهش پیام دادم و تبریک گفتم؛ ولی اون بهم زنگ زد!  حرف بزنم برای 

 با هق هق سمتش چرخیدم.

مقابلش کوچیکم که حتی به این زودی دلم رو از دست دادم    دونی من خیلی ضعیفم، خیلی درمی  -

لطیفه. از خودم بدم میاد، هنوز چند ماه بیشتر نیست که میرم شرکتش و به این زودی دلباختم؛ اونم به  

رسن؛ ولی  ها با من تفاوت داره و مثل دو خط موازی هستیم که هیچ وقت بهم نمیمردی که فرسنگ 

 چیز به اختیار خودم نبود... بخدا نبود! دست من نبود لطیفه، هیچ  

هام سکوت اتاق رو  االمکان آروم نگهشون دارم با هق هق گریه کردم حتی صدای فریادهام که سعی می

کرد و نیاز داشتم به  ها روی دلم سنگینی میکردم دارم سبک میشم. این حرف شکست و حس می می 

 هام رو فریاد بزنم! که درد دل این
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کردم گلوم پر از بغضه و حرفاییه که  جلو اومد، بغلم کرد و من باخیال راحت گریه کردم. حس می لطیفه 

چند مدته تلنبار شده و نذاشتم راهی برای بیرون پیدا کنه و االن منفجر شدم! لطیفه کمی ازم فاصله  

چندتا برگ  هام رو مهار کردم و ی دستمال کاغذی رو گرفت سمتم که به سختی اشک گرفت و جعبه 

 برداشتم، صورتم رو تمیز کردم و روی صندلی میز آرایش نشستم. 

 سبک شدی؟!  -

 هام رو گرفت. سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که جلوم وایستاد و دست 

جوری عذاب بدی لیانا، تو برای من و مادربزرگ خیلی عزیز و دوست داشتنی  خوام خودت رو این نمی  -

و توی این دنیای بزرگ نداریم؛ پس برای ما هم که شده از زندگیت خسته  کسی ر هستی و ما جز تو

ها محکومیم به زندگی تا زمان مرگمون و باید به  نشو! هر چند سخت و طاقت فرساست؛ اما ما آدم 

های بینتون فکر نکن، چون اگه قسمت همدیگه  ها و تفاوت های خدا تن بدیم. تو اصالً به فاصله خواسته 

رسید. تو  رسید؛ ولی اگه مال هم نباشید و همه هم موافق باشن بهم نمی نحوی شده بهم می  باشید به هر 

سر گذاشتی حیفه که االن جا    همه سختی رو پشتفقط باید خودت رو نگه داری تا نشکنی! وقتی این 

ت  به دس  خوایمی چیزهایی که می ها باید واسه گفتی ما آدم بزنی، بعدشم تو خودت همیشه به من می 

بیاریم سختی بکشیم و تالش کنیم؛ پس االن تو هم باید به حرف خودت عمل کنی و اگه رایان رو  

تونی  کنی که نمیای نداری؛ ولی اگه حس می هاش رو هم به جونت بخری و جز این چاره سختی  خوایمی 

باز هم جلو   توی این راه پر از فراز و نشیب دووم بیاری از همین االن خودت رو بکش کنار! چون اگه 

مونه. باید خوب  میشه و راهی برای برگشت نمی  های پشت سرت خرابوقته که تموم پل بری اون 

تونی، از  خوای و نمی یا نه! اگه نمی  ها رو داریفکرهات رو بکنی و ببینی آمادگی پذیرش خیلی از سختی 

کنه؛ چون هر   ه پیداتشرکتش بیا بیرون و خودت رو جوری گم و گور کن که اگه اونم خواست، نتون 

هاتون بیشتر و بیشتر میشه و دیگه جدایی برات مساوی میشه با  چی زمان بیشتری بگذره وابستگی 

ای افکارت به سمت خودکشی بره، چون تموم امیدم توی این دنیا  خواد لحظه مرگ. من اصالً دلم نمی 

 تویی و حق نداری خودت رو ازم بگیری!  

 ند محوی زدم. هام رو پاک کردم و لبخاشک 
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 حق با توئه خواهری، مرسی که هستی!  -

لطیفه گونم رو بوسید و آروم تنهام گذاشت. بلند شدم و برای حاضر شدن به سمت کمدم رفتم. واقعاً  

خواست که کمی حال و هوام رو عوض کنه و این لطف رو که در حقم کرده  دلم یه مسافرت خوب می 

 مدیون مبینا بودم.  

لی شالم رو به رنگ آبی روشن انتخاب کردم و آرایشم رو هم مات مثل بیشتر مواقع،  تیپ سفید زدم؛ و

اومد. عطرمم که مثل همیشه به تموم نقاط بدنم زدم و حاال حاضر  غلیظ بودن خوشم نمی  چون زیاد از 

ی  ی اول بوی تند اسپند تو توی دستم گرفتم و از اتاقم بیرون رفتم. در وهله   ی چمدونم روبودم. دسته 

 : مادربزرگ لبخندی زدم و گفتم   همه نگرانیدماغم خورد و من از این 

 وقت رفتنه، حاضرید؟!  -

 : اومدن گفتنلطیفه از اتاق خواب و مادربزرگ از بالکن بیرون اومدن و درحالی که هردو به سمتم می 

 آره بریم.  -

تمان خارج شدیم و من با  بعد از چک کردن برخی چیزهایی که نیاز داشت به امنیت و مواظبت، از آپار

 موبایلم مبینا تک زنگی زدم و وارد آسانسور شدیم. 

ی ویالی چیترا  ها بیان. گوشیم رو درآوردم و مجدد شمارهها نشستیم تا مبینا این توی البی روی مبل 

 از دقایقی وصل شد و خدمتکار بود که ازش خواستم گوشی رو به چیترا خانم بده.  خانم رو گرفتم و بعد

 سالم چیترا خانم، عیدتون مبارک؛ امیدوارم سال خوبی داشته باشید.  -

 سالم عزیزم مرسی همچنین، خوبی؟  -

 خوبم به مرحمت شما، ممنون.  -

 تا یک ساعت پیش رایان پیشم بود.  -

 گفت؟! چرا به من می 
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 به سالمتی!  -

 خب چه خبرها؟ مادربزرگت خوبه؟ لطیفه چی؟  -

 ریم مسافرت. ی دوستم می مراه خانوادهبله هردوشون خوبن. داریم ه -

 رید دخترم؟! جدی؟ چه عالی! حاال کجا می  -

 بله، میریم شمال.  -

 عالیه، اگه مکان ندارید بیا بهت کلید ویالم رو بدم راحت باشید.  -

 نه، خودشون دارن مرسی ازتون.  -

 کنم، مواظب خودتون باشید. خواهش می  -

 طور. مجدد سال نو رو تبریک میگم. همینچشم حتماً شما هم  -

 قربونت برم عزیزم، خدانگهدارت.  -

 خدانکنه مرسی، خدانگهدار. -

 گوشی رو قطع کردم و پوفی کشیدم. 

 سخته با چیترا خانم صحبت کردن.  قدرچه وای که  -

 اونم یه آدمه مثل ما، چرا باید سخت باشه؟! :مادربزرگ

کنم؛ انگار که یه آدم  باهاش هول میشم و دست و پام رو گم میدونم چرا همش موقع حرف زدن نمی  -

جور نیست و چیترا خانم خیلی مودب و بدون افاده و  اخالق متفاوت، در حالی که اصالً این  ست بادیگه 

 غروره! 

 گیری. خب خودت سخت می  -

 شاید.   -
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هیار و در آخر زن جوونی  در آسانسور باز شد و نگاه من سمتش کشیده شد. اول مبینا و بعد از اون ما

اومدن. احتمال دادم که باید مادرشون باشه، چون شباهت عجیبی به مبینا داشت و من تا االن   ازش بیرون

 مادرشون رو ندیده بودم. 

 هرسه از جا بلند شدیم که جلومون وایستادن. 

 خیلی منتظر موندید؟ ببخشید طول کشید.  :مبینا

 اختیار داری ما هم تازه رسیدیم.  نه دخترم این چه حرفیه، :مادربزرگ

همه با هم احوالپرسی کردیم و سال نو رو تبریک گفتیم و روبوسی کردیم. ماهیار و لطیفه با هم  

 : ها رو داخل ماشین گذاشتن که مبینا گفتچمدون

 جا قرار گذاشتیم. ها هم برسن، همین باید صبر کنیم آنیتا این  -

 : ی آنیتا شدیم که گفتم انوادههمه دور هم نشستیم و منتظر اومدن خ 

 ی سهیل هم با ما میان؟ خانواده  -

 : مبینا درحالی که مشغول تایپ کردن چیزی توی گوشیش بود، جواب داد

 تونن امشب بیان. کنن، به خاطر کار پدر سهیل نمیها فردا عصر حرکت می نه اون  -

 آهان.  -

بود که توی نگاه اول زنی خوش مشرب و امروزی  مادربزرگ مشغول صحبت با یلدا خانم، مادر مبینا 

اومد و واقعاً مصاحبت باهاش لذت بخش بود؛ مادربزرگ هم زنی مهربون بود و راحت با همه گرم  می 

 خورد. گرفت و براش مهم نبود این دیدار اولین باره یا صدمین بار؛ کالً زود با طرف جوش می می 

ها رسیدن و ما هم همگی تند از جا بلند  یعنی آنیتا این  ماهیار از بیرون برامون دست تکون داد که

رفتیم و باهاشون روبوسی کردیم. آتنا به سمت ماهیار رفت، سال نو رو تبریک   شدیم، از مجتمع بیرون

 گفت که نگاه من و مبینا با هم تالقی کرد و هردو چشمکی بهم زدیم. 
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معرفی شد. اون هم مثل یلدا خانم واقعاً مهربون و  مادر آتنا، آنیتا و ماجد، آرمیتا خانم بود که بهمون  

کنیم خوشحال شد و تشکر کرد. یلدا  که توی این سفر همراهیشون می کلی از این و خوش برخورد بود 

 : خانم رو به من گفت 

 برم. دخترم اگه مشکلی نداره مادربزرگت با من باشه، واقعاً از هم صحبتی باهاش لذت می  -

 م. خوشحالی لبخند زد با

 کنم، راحت باشید. خواهش می  -

مادربزرگ و یلدا خانم با هم داخل ماشین پدر آتنا نشستن؛ من، لطیفه، ماجد و مبینا هم توی یه ماشین و  

ها، البته فقط آتنا اصرار کرد و اونم دیگه قبول  ماهیارم از بس بهش اصرار کردن رفت پیش آتنا این 

 بستم. مبینا پشت فرمون، ماجد و لطیفه هم عقب ماشین نشستن. کرد! جلو نشستم و کمربندم رو  

 گواهینامت که همراهته؟  -

 نگاهی بهم انداخت. 

 همه چیز همیشه توی داشبرد ماشینه.   -

 ترسی یهو دزد بزنه؟ نمی  -

 دزدگیر داره، اونم از نوع پیشرفته تو حرص این چیزها رو نزن!  -

 لبخند زد و هرسه ماشین حرکت کردیم. خندیدم که مبینا هم با دیدن خندم، کوتاه

 سهیل چندتا خواهر و برادر داره؟ -

 یه خواهر داره بیست سالشه همین.  -

 ازدواج کرده؟  -

 نه هنوز، دختر نازیه البته یکمی لوسه!  -

 دادیمش. خواستیم به اون میخوبه، اگه ماهیار رو برای آتنا نمی  -
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 ار نگرانم! آخه زیاد نسبت به آتنا کشش نشون نمیده.دونی لیانا، خارج از شوخی برای ماهیمی  -

 تو هیچ وقت راجع به این موضوع باهاش حرف زدی؟ -

 خوام چیزی رو بهش تحمیل کنم، اون باید خودش بخواد. نه، آخه نمی -

 خیلی بده اگه کسی دیگه رو خواسته باشه، واقعاً آتنا داغون میشه.  -

 ترسم.خودمم از همین می  -

 شیشه تکیه دادم.   سرم رو به

 اومده مبینا. همیشه از عشق بدم می   -

 ها همین یه کلمه و همین احساسه! کیه که خوشش بیاد؟ عامل بدبختی هفتاد درصد جوون -

 ترسم! ازش می  -

متأسفانه بدترشم اینه که چیزی دست خودمون نیست، یعنی اختیاری نیست و وقتی بیاد کامالً بدون   -

 ی ما اراده

 میاد! 

 آهی کشیدم و مبینا دستش رو به سمت ضبط برد و آهنگی رو گذاشت و من بهش گوش رو سپردم. 

 آخه من دوسِت دارم دست خودم نیست "

 دونی که این عالقه کم نیست خودتم می 

 آخه من دوسِت دارم دست خودم نیست 

 تو که باشی نه دیگه غم تو دلم نیست 

 قرارم آخ منی که بی 

 ندارم من دیگه کاری 
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 فقط هی خیره بشم به جفت چشمات 

 این دل رفت 

 کنه ضعف فقط واسه تو می 

 ی توئه که هست آخه واسه 

 قرارهروزای هفته رو این دل بی 

 این دل رفت 

 کنه ضعف فقط واسه تو می 

 ی توئه که هست آخه واسه 

 قرارهروزای هفته رو این دل بی 

 ی ما بسازهشب درازه واسه 

 روهای دوست داشتنی  خاطره

 کم نیاره همه چیز دست یاره

 دیگه تو عزیز دل منی و 

 قرارم آخ منی که بی 

 من دیگه کاری ندارم 

 فقط هی خیره بشم به جفت چشمات 

 این دل رفت 

 کنه ضعف فقط واسه تو می 

 ی توئه که هست آخه واسه 
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 قرارهروزای هفته رو این دل بی 

 این دل رفت 

 کنه ضعف فقط واسه تو می 

 ه هست ی توئه ک آخه واسه 

 قرارهروزای هفته رو این دل بی 

 "این دل رفت از محسن ابراهیم زاده

 واقعاً آهنگ قشنگی بود، دستم رو جلو بردم و از اول گذاشتمش که مبینا نگام کرد. 

 خوشت اومده ازش؟  -

 خیلی، تو چی؟  -

زیاد هم غمگین نیست  های ابراهیم زاده رو گوش میدم، در عین باحال بودن  تر مواقع آهنگ من بیش  -

 که دلت بگیره. 

 آره منم شیفتش شدم.  -

 نگاهی به عقب انداختم. ماجد مشغول بازی با موبایلش بود و لطیفه هم خواب بود. 

 : صندلیم رو کمی عقب بردم و رو به مبینا گفتم

 اگه خوابم ببره ناراحت میشی؟  -

 نه عزیزم با خیال راحت بخواب.  -

 هام رو بستم. چشم لبخند گرمی به روش زدم و 

 *** 
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های صبح رسیده بودیم و االنم توی ویال بودیم و من کنار پنجره  صبح زیبایی بود. دیشب نزدیک 

خوردن و دریا که تا حدودی  ها که با وزش باد محکم تکون می بیرون ویال و درخت  وایستاده بودم. به 

 رو سمتم گرفت. کردم. مبینا کنارم وایستاد و فنجون قهوه طوفانی بود نگاه می 

 دلتنگ شدی؟!  -

 : نگاش کردم و فنجون رو گرفتم

 شاید.   -

 خوای دعوتش کنم عروسی؟! می  -

 : با تعجب نگاش کردم 

 جدی که نیستی؟  -

 هاش رو باال انداخت. مبینا شونه 

 خوام حس کمبود داشته باشی. من نه؛ ولی اگه تو بخوای جدی میشم، نمی  -

 نمیاد.  ممنونم رفیق؛ اما اگه دعوتش کنی  -

 کنی بهت حسی نداره؟یعنی خیال می  -

 کنم خوشش اومده. کنم، مطمئنم. شاید من براش مثل یه وسیله سرگرمیم؛ چون کلکل میخیال نمی  -

اما اون ازت خواسته توی شرکتش بمونی. به قول خودت این برای رایان خیلی عجیبه گفتن و   -

 خواستنش. 

 خودمم هنگم.  -

 یز باخبره. چیترا خانم از همه چ -

 فکر نکنم.  -
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 مگه نگفتی همه چیز رو رایان بهش میگه؟  -

 جور مواقع واقعاً دهنش قرصه و امکان نداره تا خودش نخواد وا بده.آره؛ اما این  -

 دوستش داری؟!  -

 فهمم چه طوری شد که دلم رو بهش باختم. دونم مبینا، فقط دلتنگش میشم! اصالً نمی نمی  -

 دونم؟!باختی و در جواب سوالم میگی نمیدلت رو بهش   -

 ها تفاوته، ما بهم نمیایم! خوام باورش کنم. بین ما فرسنگ بدونمم نمی  -

 به این چیزا اهمیت نده، مهم دله!  -

 شاید.   -

 مبینا اخم محوی کرد و دستم رو گرفت. 

 بریم دریا؟!  -

 وحشی شده.  قدرچه بینی مگه نمی -

 خندید. 

 بریم پیش آتنا و ماهیار؛ دارن میرن شطرنج بازی کنن.   حق با توئه، پس بیا -

 بریم.  -

زدن و بقیه هم یا خواب بودن یا داخل ویال وول  لطیفه، مادربزرگ و ماجد با هم توی حیاط ویال قدم می 

ها و مبینا رو به ماهیار  خوردن؛ خالصه یه جوری خودشون رو سرگرم کرده بودن. نشستیم روی مبلمی 

 : گفت

 بره چیه؟! کسی که می جایزه   -

 ماهیار لبخند عمیقی زد. 
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 یه بوس!  -

خندیدم که چشمکی بهم زد؛ اما چرا ته دلم نلرزید؟ خب ماهیارم یه پسر بود مثل رایان، فقط تفاوتشون  

هاشون بود، چون هیکلشونم تقریباً بهم شباهت داشت؛ ولی وقتی رایان بهم چشمک میزد  توی چهره 

هام  اما ماهیار برام چشمکش هیجانی نداشت و تنها لبخند رو روی لب  تموم وجودم غرق لذت میشد؛

 نشوند. واقعاً از حس درون قلبم گیج شده بودم. آتنا با تعجب نگاهی به ماهیار انداخت.

 یعنی چی که بوس؟!  -

 ماهیار خندید. 

 ی بازیه، ماچ کنه. خب هر کی باخت باید طرف مقابل رو که برنده  -

 هاش رو بهم کوبید. مبینا باشیطنت دست 

 به نظر من که عالیه!  -

 آتنا باحرص بهش چشم غره رفت. 

 نه خیر هیچ هم خوب نیست، یه چیز دیگه بگید.  -

 ماهیار از جاش بلند شد. 

 کنم! پس من بازی نمی  -

 آتنا با اخم مقابلش وایستاد.

 کنم! باشه بگیر بشین، جهنم و ضرر قبول می  -

دونستم که  مبینا با هیجان به حرکت دست ماهیار و آتنا چشم دوختیم و من می ماهیار قهقهه زد و من و 

دادن و آتنا تموم حواسش رو  ها رو حرکت می وقفه مهره بازنده آتناست. نیم ساعت بود بی   از همین االن

و   خندیدکنه. مبینا مدام بهشون می زنه و تقلب می توی بازی گذاشته بود؛ چون معتقد بود ماهیار جر می 

 : منم با لبخند منتظر آخر بازی بودم که با صدای جیغ آتنا از جا پریدم
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 کیش و مات!  -

با حیرت بهشون نگاه کردم که ماهیار باخته بود و وا رفته بود و آتنا از خوشحالی توی پوست خودش  

مبینا هم مثل من  کرد.  رو تکرار می  "کیش و مات"ی پرید و کلمه گنجید و مدام باال و پایین می نمی

 : تعجب کرده بود، گفتم 

 کردم آتنا ببره! یک درصد هم فکرش رو نمی -

پرید. انگار توی  هاش رو جمع کرده بود و نگاش مستقیماً به آتنا بود که هنوزم باال و پایین می ماهیار لب 

 : ه کردجهانی اول شده باشه از فرط خوشحالی قرمز شده بود. مبینا زیر گوشم زمزم  مسابقات جام

 کس انتظارش رو نداره بتونه توی عشق هم ماهیار رو کیش و مات کنه. خداکنه وقتی هیچ  -

 : ی الیک به سمتش گرفتم که گفت ابروهام رو باال انداختم و انگشت شصتم رو به نشونه 

 واهلل!  -

 مبینا چند قدم جلو رفت. 

 ست، ماهیار زود باش. خب حاال موقع جایزه  -

 : سر جاش خشک شد و گفت ، آتنا با این جمله 

 چی؟!  -

 : ماهیار و مبینا بلند زیر خنده زدن و من گفتم

 دیگه بردی و باید بوست کنه!  -

ماهیار آروم به سمتش رفت و من خودم و رایان رو جاشون تصور کردم. واقعاً منم جای اون بودم  

 شدم، خجالت داره واهلل! جوری می همین 
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به آتنا که ناراحت وایستاده بود و نگاش به مسیر رفتن ماهیار خشک  ماهیار از سالن بیرون رفت. نگاهی  

شده بود، انداختم و مبینا سری از افسوس تکون داد و اون هم رفت. جلو رفتم و بازوی آتنا رو گرفتم و  

 نشوندمش روی مبل سه نفره و به آشپزخونه رفتم، لیوانی شربت پرتقال ریختم و براش آوردم. 

 سرحال بشی!   این رو بخور یکم -

 از دستم گرفت و الجرعه سر کشید و بعد باز ماتش برد که آهی کشیدم و کنارش نشستم. 

 ترسی از دستش بدی، نه؟! می  -

 نگاش آروم چرخید و روی صورتم ثابت موند. 

 ترسه! یه عاشق همیشه از این جمله می  -

 کار کنی؟ خوای چیکنم، می درکت می  -

 ا، طبق معمول باید منتظر بمونم. تونم کاری بکنم لیانمن نمی  -

 االن نگرانیت چیه؟  -

 که یکی توی قلبش باشه به غیر از من. این  -

 کنی دوستت داره؟!حس می  -

 آره؛ اما عاشقم نیست.  -

 تو چی؟  -

 عاشقشم، خیلی وقته.  -

 انتخابت عالیه؛ ولی واقعاً اگه نخوادت داغون میشی.  -

 دونم.می داغون نه، دق مرگ میشم! خودم   -
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ی خودم و این احساسی که تازه  ی رنگ پریده و ناراحتش انداختم و واقعاً از آینده نگاهی به چهره 

رفت ماهیار بخوادش و  کرد ترسیدم. اگه برای آتنا پنجاه درصد احتمال می وجودم ریشه می داشت توی 

 آتنا از جا بلند شد.  بهم برسن؛ برای من اصالً هیچ احتمالی وجود نداشت. من کجا و رایان کجا! 

 ترم کرد، برای همینم از اول مخالفت کردم! کارش دیوونه  -

 حق داری؛ ولی دیدی که نشد منصرفش کنی.  -

 خواسته من رو ببوسه؟ یعنی دلش می  -

 بوسیش. بره و تو می شایدم خیال کرده می   -

 در هر حال به این بوس احتیاج داشته، نه؟!  -

 : نا درخشید نشون از عشق بود، زمزمه کردمهای آتبرق خاصی که توی چشم 

 شاید!   -

بدبخته که باید مدام رفتار معشوقش رو معنی کنه، شاید   قدرچه آتنا با ذوق ازم دور شد و واقعاً عاشق 

و امیدواری درون قلبش روشن بشه و نسبت به آینده و رسیدن به معشوق تالش   ی از امیدیو کورس 

 تری بکنه! بیش 

شد با کمک هم زرشک پلو با مرغ درست کنیم. من، لطیفه، مبینا و آنیتا مشغول انجام    برای ناهار قرار

کنه شنا  دادنش بودیم؛ آتنا هم رفته بود استخر توی ویال، چون معتقد بود االن تنها چیزی که آرومش می 

 کردنه. 

کشیده بود و  های باغ دراز ما هم مخالفتی نکردیم و راحتش گذاشتیم. ماهیارم که بیرون روی چمن 

 فکریه! لطیفه نگاهی بهم انداخت.   مشخص نبود توی چه

 ی مراسم عروسی؟ لباس آوردی واسه  -

 تایی بریم بخریم. نه باید سه  -
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 مادربزرگ هم نیاورده؟  -

 فکر نکنم. وقتی رفتیم خرید باید واسه تو هم چند سِت مانتو و شلوار بخرم، نداری اصالً.  -

 همونا خوبه.   -

 اخمی کردم. 

 خرم. کفش داری یا نه؟ نه قدیمی شدن بندازشون دور، برات می  -

 آره دارم، مرسی.  -

 باشه.  -

بعد از صرف ناهار که ماهیار مدام توی فکر بود و آتنا هم که کالً نیومد پایین و سردرد رو بهونه کرد، به  

ولی خودمون نرسیدیم دیگه  همراه مبینا، لطیفه و ماجد به بازار رفتیم. کلی برای ویال خرید کردیم؛ 

دیگه بیایم که مادربزرگ هم باشه و با هم خرید کنیم. شب ساعت   چیزی ببینیم و قرار شد یک روز 

ی سهیل رسیدن و همگی با هم آشنا شدیم. سهیل واقعاً یک مرد به تمام  هشت و نیم بود که خانواده

دیگه رو کامل  ی کنار هم وایمستادن انگار هم اومد و وقت معنا، جنتلمن و خیلی مهربون بود که به آنیتا می 

 کردن و مکمل همدیگه بودن و من از ته واسشون آرزوی خوشبختی کردم. می 

گذروندن. ماهیار و ماجد هم رفته بودن بیرون و  اون شب سهیل و آنیتا بیشتر وقتشون رو کنار دریا می 

گفت و بیشتر  هر کس یه چیزی می   توی اتاقش بود؛ بقیه هم توی سالن جمع بودیم و آتنا هم هنوز 

چرخید! بیشتر شنونده بودم؛  ها می و چگونگی برگزار کردنش و دعوت مهمون  ها حول عروسیصحبت 

کردن و من واقعاً از مبینا ممنون بودم  دادن که همه استقبال می ولی مادربزرگ و لطیفه گاهی نظراتی می 

 برای این مسافرت مسرت بخش. 

 *** 

گذشتن. توی این ده روز مدام یا بازار بودیم، یا ویال و یا کنار دریا. همه در  می   روزها پشت سر هم

تکاپوی خرید کردن و حاضر شدن برای عروسی بودن و خوشحال بودیم. ماهیار و آتنا هم بهتر شده  
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کردن. لباسی که خریده بودم  خندیدن و توی کارها بهمون کمک می گفتن و می بودن و مثل قبل می 

خواست مثل  ی بنفشی بود که واقعاً ناز و خوشگل بود؛ هم من پسندیده بودم، هم مبینا و اونم می دکلته 

من بخره؛ اما متأسفانه تموم کرده بودن و اونم مجبور شد یه لباس دیگه انتخاب کنه که خدایی انتخابش  

دیم و آتنا و سهیال،  خوب هم از آب دراومد. برای آرایشگاه هم من، لطیفه و مبینا با هم وقت گرفته بو

خواهر سهیل هم قرار بود همراه با عروس برن آرایشگاه. مادربزرگ هم هر کاری کردم نتونستم  

تره و منم نخواستم مجبورش کنم. سرانجام  جوری راحت راضیش کنم که بره آرایشگاه و گفت که همین 

های  ایی و بزرگ بود. مهمون العاده خوشگل، روی شب عروسی رسید. تاالری که در نظر گرفته بودن فوق

 زیادی اومده بودن، نوشیدنی هم بود که من، لطیفه و مادربزرگ نخوردیم. 

برای خودمون سه تا شربت ریختم و خوردیم که با اومدن عروس و داماد و همراهانشون همه از جا بلند  

دوختم که محشر شده  و تشویق فضای تاالر رو در برگرفت. با لبخند نگام رو به آنیتا  شدن. صدای جیغ

ی سهیل بود و لبخند عمیقی روی لب  دار سفید و دستش توی دست مردونه بود توی اون لباس دنباله 

برن و خوشحالن. واقعاً هم  ی این بود که هردو از این وصال شیرین لذت می نشونه  هردوشون بود و همه 

بعد از یک انتظار طوالنی    جای خوشحالی داشت رسیدن به کسی که دوستش داری و عاشقشی، اونم

وقتی خدا هم راضیه و لبخندش رو میشه از خوشحالی سهیل و آنیتا حس کرد! اولین دور رقص به  

های جوون رفتن  کردیم. بعد از اون کم کم زوجعروس و داماد تعلق گرفت و همه با اشتیاق تشویق می 

 : وسط و آتنا با افسوس گفت

 رفتیم وسط.و االن می کاش منم با ماهیار یه زوج بودم  -

 هاش رو جمع کرد و من لبخند محوی زدم. مبینا لب 

 خدابزرگه از خودش بخواه. -

سری تکون داد و بعد از اتمام آهنگ، مبینا دستم رو کشید و رفتیم وسط و چند دور رقصیدیم که واقعاً  

نه. لطیفه یک دور  کردم پاهام از شدت خستگی در حال خورد شدنمونده بود، حس می  دیگه نایی برام

همه کلی تشویقشون کردن و من به خوشحالی لطیفه و مادربزرگ لبخند    هم به همراه ماجد رقصید که

زدم. بعد از مراسم کیک بُری و دادن کادوها، عروس و داماد به اتاق مخصوص رفتن و ما هم برای  
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 خوشمزه و درخور تحسین  صرف شام دور میز نشستیم؛ شامشون چلوکباب با باقالی پلو بود که واقعاً

 بود. بعد از اتمام زمان تاالر، همه مراسم عروس کشون رو انجام دادیم و کلی جیغ جیغ کردیم. 

در آخر هم آنتیا و سهیل ازمون خداحافظی کردن تا برای ماه عسل چند روزی رو به شیراز برن؛ ما هم  

 بدرقشون 

و من در کسری از ثانیه از شدت خستگی بیهوش  کردیم و بعد از اون همه با خستگی به ویال برگشتیم 

 شدم! 

 *** 

سیزدهم فروردین ماه که توی تاریخ ایرانیان روز طبیعت نامیده شده و همه توی این روز به گشت و  

پردازن همیشه برام خالی از لطف و خوشحالی بود؛ اما اون روز کنار اقوام مبینا واقعاً  گذار و تفریح می 

گذشت و قرار بود شب برگردیم تهران. کنار دریا و توی یکی از  وش می همه چیز عالی بود و خ

طرف ماهیار بود که خیلی هم بهمون خوش   گذروندیم و پیشنهادش از  های شمال سیزده بدر روجنگل 

 گذشت و هوا هم مفرح بخش بود. می 

ت با توپ آتنا رو  خواسرفتیم؛ چون ماهیار همش می گروهی بازی کردیم و من و مبینا از خنده ریسه می 

بندازه بیرون، به نحوی که با هیچ کدوم از ما تا وقتی اون توی بازی بود کاری نداشت. با    بزنه و از بازی

دادم که حتماً چشمش دنبال آتناست که توجش همش به  خودم امید می   ها کمی بهدیدن این صحنه 

اً نمیشه امید داشت که این دو بهم برسن،  گفتم تا خودش اقرار نکنه واقعسمتشه؛ ولی باز هم با خودم می 

 هر چند که آخرین تصمیم، تصمیم خالق هستی بود؛ اما در حال حاضر اختیار با ماهیار بود و بس! 

بعد از صرف ناهار لذیذی که مردها روی آتیش درست کرده بودن من، لطیفه و مبینا رفتیم توی دریا و  

وارد دریا نشده بودیم. من عاشق این بودم که توی دریا برم   کردیم؛ چون تا اون روز اصالً کلی آب بازی

 خوردیم. و خداروشکر زیاد سرد نبود وگرنه مطمئناً سرما می و حتی سرمم بردم زیر آب

بعد از اون برگشتیم ویال و پس از جمع آوری لوازم، دوش گرفتیم و برای برگشت به تهران حاضر  

 شدیم. 
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 *** 

خواست  . از صبح یه خوشحالی خاص توی دلم موج میزد. واقعاً دلم نمی رفتمامروز باید به شرکت می 

هاش رو توی وجودم بیشتر و بیشتر  نوپا رو جدی بگیرم؛ ولی خود به خود داشت ریشه  این احساس

محافظت کنم و در آخر بدجور مغلوب بشم، برای همین هم بود که دائم   ترسیدم نتونم ازشکرد. می می 

 رشد کنه؛ ولی بی فایده بود.  نم و نذارم بیش از اینکردم پسش بزسعی می 

هاش، اذیت  خواست هر چه زودتر خودم رو به ویالش برسونم و ببینمش. واقعاً با تموم بدخلقی دلم می 

 هاش برام مهربون و خواستنی بود. کردن  هاش و کلکلکردن 

اجازه بدم به راحتی درونم   برام خیلی عجیب بود که چطور ممکنه همیشه مقابلش سکوت اختیار کنم و

نفوذ کنه؛ اما خب گاهی مواقع خیلی چیزها دست خود آدم نیست و یه چیزهایی مثل یه برچسب  

 کنه تا نتونی اعتراض کنی. خوره به دهنت و اللت میمی 

جین، مانتو و روسری زرشکیم رو انتخاب کردم که البته روی مانتوم رنگ سفید هم به کاربرده شده بود  

گفت دو رنگه؛ ولی خوشگل بود. تنم کردم و پس از آرایشی نسبتاً غلیظ، عطرم رو هم زدم و   دو میش

پنج سانتیم رو هم از کمد بیرون آوردم و پوشیدم که صدای مادربزرگ باعث   های خوشگل پاشنهکفش 

 : شد عجله کنم

 ها. لیانا داره دیرت میشه  -

 : ه پرت کردم و گفتمتند از اتاق بیرون رفتم و خودم رو داخل آشپزخون

 مادربزرگ من دارم میرم، کاری نداری؟  -

 مادربزرگ ساندویچی که درست کرده بود رو سمتم گرفت. 

 این رو بخور ضعف نکنی. -

 مرسی، خدانگهدار.  -
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منتظر جوابش نموندم و ضمن گرفتن ساندویچ به سمت در ورودی دویدم و تند از آپارتمان و بعد از  

سوار آژانس شدم. تا رسیدن به ویالش ساندویچم رو خوردم و واقعاً از مادربزرگ  مجتمع خارج و 

تونم تا موقع ناهار تحمل  ممنون بودم؛ چون با خوردنش حس کردم دیگه احساس ضعف ندارم و می 

کنم. پس از پرداخت پول، وارد شدم و طبق معمول همه چیز مرتب و توی سکوت فرو رفته بود.  

رفت؛ چون واقعاً حس  هام کنار نمی دم و توی تموم این مدت لبخند از روی لب صبحونش رو حاضر کر

 کردم به دیدنش نیاز دارم و دلم براش تنگ شده بود. می 

 سالم!  -

 قدر آرامش بخش و زیبا! هامون با هم تالقی کرد. آبی مثل دریا همون آروم به سمتش برگشتم و چشم

 سالم رایان خان، صبح بخیر.  -

 : روم وایستاد و گفتمن حس کردم نفس کم آوردم. روبه  جلو اومد و

 بینم آب رفته زیر پوستت! انگاری بهت توی تعطیالت خوش گذشته؛ می  -

کردم گذاشتنم الی یه منگنه بزرگ و محکم فشارم میدن! دلم از این همه نزدیک  معذب بودم. حس می 

 خواستم.قرار شده بود و من واقعاً این رو نمی بودنش بی 

 ای که چند لحظه پیش دیدن نگاه عمیقش چیزی درونم لرزید و فرو ریخت به طوری که جمله  با

 اومد تا بتونم بهش جواب بدم. گفته بود رو یادم نمی 

 سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم و کمی عقب وایسادم. 

 صبحونتون حاضره، بیاید سر میز لطفاً!  -

های قهوش به سمت میز رفتم و خدا خدا کردم  وی فنجونبعد از کنارش گذشتم و با برداشتن سینی حا

 با هم تماسی نداشته باشیم، چون اصالً طاقتش رو نداشتم و نگران بودم عمل ناشایستی بکنم.  دیگه



 

 

 
337 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
گر بودم و گاهی هم براش قهوه  پشت میز نشست و توی سکوت مشغول خوردن شد. منم نظاره 

بحونه زودتر ازش از ویال زدم بیرون و با تموم وجودم  کردم. بعد از صرف صکمک می  ریختم و بهش می 

 هوای تازه رو بلعیدم. کمی بعد اومد و هردو سوار شدیم و راننده حرکت کرد. 

 باید برای یک سفر کاری به مدت چهار روز بریم کیش. -

نستم  توهام درهم شد. ما که تازه از آمریکا برگشتیم، واقعاً دیگه تحملش رو نداشتم؛ ولی نمی اخم

 : ی همینم پرسیدم اعتراض کنم واسه 

 کی باید بریم؟  -

 کنم.فعالً وقتش مشخص نیست، بعداً خبرت می  -

 باشه.  -

خواست باز هم لطیفه و  دیگه حرفی نزدیم. خوشحال بودم که الاقل االن نباید بریم چون دلم نمی 

تونستن دوری من رو تحمل کنن. با رسیدن به  نمی ها هم فعالً بذارم و مطمئناً اون  مادربزرگ رو تنها 

شرکت طبق معمول همه چیز آروم و درخور تحسین بود. واقعاً جو موجود توی شرکت به هر شخصی  

 داد، حتی یه آدم عصبی و کالفه مثل من! آرامش می 

تفاقی  رایان بی حرف به اتاقش رفت، منم پوفی کشیدم و وارد اتاقم شدم. تا نزدیک ظهر بدون هیچ ا

 ها بودم که چکاوک وارد شد. مشغول پرونده 

 خسته نباشی لیانا.  -

 پرونده رو بستم و به روش لبخند زدم. 

 طور. چیزی شده؟مرسی عزیزم تو هم همین -

آره فردا شب جشن عروسی ترگله و هممون رو دعوت کرده، اومدم بهت خبر بدم تا خودت رو آماده   -

 کنی. 

 نشست، واقعاً ترگل الیق خوشبخت شدن بود. لبخند عمیقی روی لبم 
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 مرسی عزیزم خیلی خوشحال شدم! امیدوارم خوشبخت بشن.  -

 حتماً میای؟  -

 آره چرا نیام؟!  -

 پس عالی میشه. من برم به بقیم خبر بدم، فعالً بای!  -

 بای!  -

ی میشد که  هام رو بین موهام فرو کردم. رایان دو ساعتبا رفتن چکاوک صندلی رو چرخوندم و دست 

دونم کجا، انگاری به حضور منم نیازی نداشت؛ چون بهم نگفت باید باهام  و البته نمی  رفته بود بیرون

 بیای. یعنی ممکنه کجا رفته باشه؟! 

ای از موهام رو الی انگشتم پیچیدم و کشیدم که حالت فر گرفت؛ ولی زود صاف شد و توی صورتم  طره

 ریخت.  

رتب کردم و روسریم رو از اول بستم. باید حواسم رو معطوف به کارم  تکونی خوردم و موهام رو م 

هاش رو  های رایان و کنایه انداختنی گیر دادن رو اشتباه انجام ندم که اصالً حوصله  کردم تا چیزیمی 

ی سنگینی نگاهی شدم و سرم رو که بلند کردم رایان رو دیدم که  نداشتم. سرم رو چرخوندم که متوجه 

هامون بهم خیره شده بود و من توی اون لحظه با تموم وجودم خجالت کشیدم  ی بین اتاق جره از پشت پن

 و برام سوال بود که از کی من رو این جوری زیر نظر گرفته؟ 

پیچید و دلم  هام رو جمع کردم و آروم سرم رو به زیر انداختم. لذتی وصف نشدنی توی بدنم می لب

همه هیجان برام سخت بود. نگام رو آروم باال آوردم و متوجه شدم  تحمل این   لرزید؛ واقعاًمدام می 

ی اطرافم  سرش توی رایانه مقابلشه و از ته دل نفس راحتی کشیدم. باید از این به بعد بیشتر متوجه 

 باشم! 

ی دخترها طبق معمول نشستم و چون خیلی  موقع ناهار خودم به تنهایی به رستوران رفتم و کنار بقیه 

باب کرده بودم، همون رو به همراه دوغ سفارش دادم. چنگالم رو توی دستم گرفتم و به  ه*وس چلوک
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هام متوالی و پی در پی شد که کسی چنگال رو از دستم کشید و پرت کرد  میز ضربه زدم؛ کم کم ضربه 

 روی میز. 

 زنی.ی سرم رو بردی دختر. رفتی توی هپروت و متوجه نیستی نیم ساعته داری هی به میز ضربه م -

 نگاهی به صورت عصبی نفیسه انداختم و لبخند محوی زدم. 

 ببخش یه لحظه حواسم پرت شد.  -

 آتوسا نگاهی بهم انداخت. 

 خوای تنت کنی؟ ی فردا شب چی می واسه  -

 آذر به جای من جواب داد

 یم. خیال دختر، لیانا اگه گونی هم تنش کنه بازم جذابه! ما باید یه فکری برای خودمون بکن بی  -

 دخترها خندیدن که خودمم خندم گرفت. 

 دونم چی تنم کنم، یعنی هنوز تصمیمی نگرفتم. نه منم نمی -

 لباس داری؟ یا تو فکر اینی که بری بخری؟!  :آتوسا

 دونم کدومشون رو انتخاب کنم. نه لباس که زیاد دارم، هنوز نمی -

 : دخترها سوتی کشیدن و نفیسه گفت

 افاده، بابا عشوه! بابا پولدار، بابا  -

خندید که  با تعجب به این حرکاتش زل زدم که دخترها از خنده غش کردن. نفیسه خودش بلند بلند می 

 : گفتم با دهن کجی

 ست بگید ما هم بخندیدم.قدر با مزه یعنی چی؟ اگه این  -

 : آتوسا میون خنده گفت 
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 ذاره لیانا، ولش کن. داره سر به سرت می  -

ها هم ساکت شدن و با آوردن غذا هر کس مشغول خوردن  هام رو باال انداختم که اون شونه تفاوت بی 

 : گفت غذاش شد که آذر

 سایه و رایان باید برای یه قرارداد کاری برن کیش.  -

 : سرم رو از روی ظرفم بلند کردم و با کنجکاوی بهش خیره شدم که چکاوک گفت

 واقعاً؟ فقط خودشون دوتا؟! -

 تمال دور دهنش رو تمیز کرد. آذر با دس 

خواد که فقط خودشون دوتایی  ها با هم برن، البته سایه مصرانه می بله واقعاً. هنوز معلوم نیست کی  -

 کنه. هنوز چیزی مشخص نیست که کدومشون باالخره پیروز میشه. نمی  برن؛ اما رایان قبول

 حاال کی باید برن؟  :آتوسا

 اینم هنوز معلوم نیست.  -

 پوزخندی زد. نفیسه 

 من که میگم سایه موفق میشه و تنهایی میرن.  -

 تامیال کمی از نوشابش رو خورد. 

زنه، گاهی حتی بهزادم مقابلش کم میاره، وای به  نه فکر نکنم. حرف آخر رو رایان توی شرکت می  -

 حال سایه! 

ه؛ ولی رایان گفت  اندازی توی ترکیه باشخواست راهمنم نظرم همینه. مگه ندیدید که اون می   :آذر

 خودش شد.  آمریکا، آخرم حرف

   :گفتم
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  نه! بهزاد و رایان هم با ترکیه موافق بودن، فقط رئیس شرکت مقابلمون که خریدار بود گفت آمریکا!  -

 شون با ترکیه موافق بودن. های سایه و رایان متوجه شدم که هرسه من خودم چندبار میون بحث 

 : آتوسا با حرص گفت

 خوای بگی موفق میشه رایان رو راضی کنه تنها برن؟! می یعنی  -

 صندلیم رو عقب کشیدم و از جام بلند شدم. 

اومدم شرکت توی راه بهم گفت باید برای یک سفر  فکر نکنم، چون صبحی که به همراه رایان می  -

 کنه یا نه. دونم نظرش تغییر می کیش؛ البته نمی  کاری بریم

 ه معلومه تو هم باید باهاشون بری. طور ک ایول پس این  :تامیال

 آذر چپ چپ نگاش کرد. 

 تونه نره؟ دستیارشه بابا، همه جا باید همراهش باشه! خب آخه می  -

 خوام بگم سایه و رایان تنها نمیرن. خب یعنی می  :تامیال

 البته اگه نظر رایان تغییر نکنه، بله.  :آتوسا

برگشتیم و همه رفتیم سر کارهای خودمون؛ آتوسا یه  باالخره دخترها رضایت دادن و به شرکت 

 شدیداً حواسم رو معطوف به خودش کرده بود.   ای رو برام آورد کهپرونده

 تصمیم ندارید برید خونتون؟!  -

سرم رو از روی پرونده بلند کردم و به قامت خوش فرم و همیشه خوش پوشش نگاه کردم که به  

 کرد. هاش نشسته بود نگام میند کجی که روی لب داده بود. با پوزخ چارچوب در تکیه

 از جا بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادم. 

 ی گذر زمان نشدم، واقعاً زود گذشت! اصالً متوجه  -

 پرونده رو بستم و با جمع کردن وسایلم به سمتش رفتم و از کنارش گذشتم. 
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 روز خوش.  -

هاش  وارد آسانسور شدم. دیگه عادت به این حالت   خیال از شرکت بیرون اومدم وجوابی نداد، منم بی 

 عادت کرده بودم که یه روز خوبه، یه روز بد؛ یه روز آروم، یه روز طوفانی! 

ای داشت به طوری که هر لحظه باید منتظر رنگ عوض کردنش باشی و  واقعاً که شخصیت پیچیده 

 رقرار کردن با همچین شخصیتی! هر برخوردی آماده کنی و واقعاً سخت بود ارتباط ب   خودت رو برای

پوفی کشیدم و به سمت راننده که منتظرم بود سوار ماشین بشم رفتم و نشستم که اون هم حرکت کرد.  

 وجودم از رایان ممنون بودم که با این کارش من رو از آژانس گرفتن راحت کرده.  از اعماق

د شدم. لطیفه از سرویس بیرون اومد و  با رسیدن به مجتمع خودم رو زود به آپارتمانمون رسوندم و وار

 گرمی زد.  با دیدنم لبخند

 خسته نباشی.  -

 ممنونم عزیزم.  -

 به سمت اتاقم رفتم و بعد از تعویض لباس به هال برگشتم؛ ولی خبری از مادربزرگ نبود. 

 پس مادربزرگ کجاست؟ -

خانم صمیمی شده و بیشتر مواقع  ها. از وقتی از شمال برگشتیم حسابی با یلدا رفته پیش مبینا این  -

 جاست. اون

 لبخندی زدم. 

 خیلیم عالی.  -

 نشستم روی مبل که لطیفه بشقابی گذاشت جلوم و ظرف میوه رو هم به سمتم هل داد. 

 چه خبر؟!  -
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موزی برداشتم و مشغول پوست گرفتن شدم. همیشه عاشق موز بودم، چون یه مزه خاص و خوبی داره  

 ه. برام لذت بخش   و خوردنش

 فردا شب عروسی دعوتم. -

 اوه آفرین، حاال عروسی کی؟  -

 های شرکت رایان، البته االن دیگه استعفا داده؛ اما هممون رو دعوت کرده. ترگل یکی از بچه  -

 لطیفه خودش رو جلو کشید.

 ببینم لیانا واقعاً تصمیم تو برای آینده چیه؟!  -

 با تعجب بهش زل زدم. 

 منظورت چیه؟  -

 خوای یا نه؟ خوام بدونم تو رایان رو می منظورم واضحه. می  -

 کمی جا خوردم. بشقاب توی دستم لرزید و مطمئن بودم که رنگمم پریده!

 خوام! نه... نمی -

 لطیفه پوفی کشید و لیوان آبی ریخت و سمتم گرفت. 

 خوام دیر بشه. نگفتم دروغ بگوها. من و تو که غریبه نبودیم، پس از حست برام بگو؛ چون نمی -

 آب رو خوردم و نفس راحتی کشیدم. 

 منظورت از دیر شدن چیه دختر؟!  -

منظورم اینه که قبل از این که کسی صاحبش بشه. اگه دوستش داری باید تصاحبش کنی؛ همچین   -

 کم خواهان نداره. پسری مطمئناً

 پوزخندی زدم. 
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 خواد؟!واقعاً تو خیال کردی رایان دختری مثل من رو می  -

 لطیفه به عقب تکیه داد و اخم کرد. 

ای. لیانای قبلی تموم شد! تو زندگی جدیدی رو  چرا نخواد؟ تو دیگه یه دختر مستقل با یه زندگی مرفه  -

  شروع کردی. یه نگاه به اطرافت بکن، تو االن دیگه توی زندگیت هیچ کمبودی نداری؛ پس چرا نباید

 انتخاب رایان باشی؟! 

 : ا عصبانیت گفتماز جا بلند شدم و ب

خوای بگی اصالتمون رو یادت رفته؟ ما جایی زندگی  ها صحنه سازیه. تو که نمی چون تموم این  -

وقت تو داری از یه حس  خرن، اون جا رو می امثال رایان با پول توجیبیشون به راحتی اون کردیم که می 

ی این  قدرم بچه نیستم که متوجه این خواستن؟! آره من شاید حسی داشته باشم؛ اما ه از ی زنی؟حرف می 

خوایم برداریم  ای که من و تو می فهمی لطیفه؟ لقمه موضوع مهم نشم که رایان برای من خیلی زیاده، می 

کنه و عاقبت یا  بخوایم بخوریمش توی گلومون گیر می   ی دهنمون نیست و اگه با ترفنداصالً اندازه

 بشیم و بمیریم! مجبوریم پرتش کنیم بیرون یا این که خفه  

هاش رو روی سینش حلقه  زدم؛ اما لطیفه خونسرد مقابلم وایستاد و دست از عصبانیت نفس نفس می 

 کرد. 

خوای بگی تو باید با یکی ازدواج کنی که فقیر باشه و از زور نداشتن سر چهار راه وایسته و گل  پس می  -

 بفروشه، نه؟! 

 هام رو توی هم کشیدم.اخم

ها و از همین قشر بودیم. االنمون رو نگاه نکن چون همه  وزی خودمونم از همین آدم شاید؛ چون یه ر  -

کنیم، دلیل نمیشه خودمون رو مالکش  چیترا خانمه! ما فقط یه مدت ازش استفاده می  این چیزها مال 

 اصالتمون رو یادمون بره!  بدونیم و به همین زودی

 : لطیفه با خشم فریاد زد
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ودت رو بدبخت کنی. رایان بهت حس داره و این رو من میگم دیر یا زود هم  ذارم تو خ اما من نمی -

و توأم باید قبولش کنی. بسه هر چی سختی کشیدی و مجبور بودی برای یه قرون پول   کنهاعتراف می 

هام آب بشی فقط و فقط  تونم ببینم ذره ذره جلوی چشم ذارم لیانا، من نمی مثل سگ کار کنی! دیگه نمی

که بتونی خرجمون رو دربیاری. تو باید رایان رو به سمت خودت جذبش کنی و اون رو مال  واسه این

 خودت کنی؛ براتم مهم نباشه قبالً چی بودی، چون چیزی که مهمه االنه و بس! 

تونستم حق رو  کشید. نمیباعصبانیت و حیرت زل زده بودم به لطیفه که جلوم وایستاده بود و فریاد می 

 ن رایان برای من خیلی زیاد بود، خیلی زیاد! به اون بدم، چو

 خوریم. دونم خوشبختی من برات مهمه لطیفه؛ ولی باور کن ما بهم نمیمی  -

 :خودم رو به پنجره رسوندم و جلوش وایستادم. صدای لطیفه رو از پشت سرم شنیدم

هام گوش بده و عمل کن،  حرف تو هیچی برای همسری رایان بودن کم نداری. به من اعتماد کن و به  -

ی مرفه، خوب و با اصالتی. گور بابای  پشیمون نمیشی. نذار ازت بگیرنش! تو االن یه دختر از یه خانواده

ای که توی زندگیمون اتفاق  سختی نکشیدی تا االن، پس این معجزه  گذشته، االن رو دریاب دختر. کم 

کنی! رایان هم اگه تو رو  انتخابت ضرر نمی  اش از افتاده رو به فال نیک بگیر و برو جلو و مطمئن ب

اشتیاق و خواستن رو روز به روز   گرفت؛ پس سعی کن آتیش اینخواست هیچ وقت باهات گرم نمی نمی

هام خوب  حرف  بیشتر کنی، نه این که با یه سری افکار احمقانه این شعله رو به خاکستر تبدیل کنی! به

 ایانی نه کسی کمتر از اون.فکر کن لیانا! تو واقعاً الیق ر

 داد که تنهام گذاشته تا بتونم فکر کنم. بعد ازم دور شد و دقایقی بعد صدای در اتاق نشون از این می 

دادم؛ چون چیترا خانم این آپارتمان رو کامالً به ما داده بود و لطف زیادی  تا حدودی حق رو به لطیفه می 

داد، چون اولین اتفاقی که  دلم به این یکی شدن رضایت نمی ها کرده بود؛ ولی با تموم این  در حقمون 

کرد نمک  ممکن بود بعد از پخش این خبر بیفته ناراحت و عصبی شدن چیترا خانم بود. حتماً فکر می 

خواستم؛ پس باید از این  خوردم و نمکدون رو شکستم که حد خودم رو رعایت نکردم و من این رو نمی 
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ه شدت دوری کنم و همون بهتر که از همین االن ریشش خشک بشه و  های مختلف بعشق و این حس 

 شعلش تبدیل به خاکستر بشه! 

 : زیر لب زمزمه کردم 

 حال من تماماً به تو بستگى دارد. به خیالت، آمدنت، بودنت، ماندنت و هر فعلى که تو را به من  -

 اى از خاطرت کافیست تا ذره وصل کند. مرز میان احوال من و یادِ تو به قدرى باریک است که تنها 

 ترین شود. حالم دیدنى 

مونه؛  آهی کشیدم و به سمت اتاقم گام برداشتم. آره درسته! رایان برای من مثل سیب برای حوا می 

 ممنوع، همون قدر دردسر ساز و همون قدر دور از باور!  همون قدر

 *** 

نگ نیلی بود از کمد بیرون آوردم و کفش  هام انداختم. لباس شب بلندم رو که به رنگاهی به انبوه لباس 

ای رو به همراه یه شال قرمز انتخاب کردم. لباس رو با وسواس جلوی آینه گرفتم و  پاشنه پنج سانتی 

پوشیدمش. نشستم روی صندلی میز آرایش و در همون حال موبایلم   وقتی از انتخابم کامالً مطمئن شدم 

 آرایش کردن حوصلم سر نره! رو برداشتم و آهنگی گذاشتم تا موقع 

 یکی هست تو قلبم"

 نویسم و اون خوابه که هر شب واسه اون می 

 تابه خوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی نمی

 یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه 

 خونه یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمی 

 یه دفعه گفت داره میره   یه روز همین جا توی اتاقم

 چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره 
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 میرمدونستم که می بست می کردم در و که می گریه می 

 تونستم جلوی راهشو بگیرم اون عزیزم بود نمی

 ترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها می 

 جاکنم این خوام بدونه دارم جون می خدایا کمک کن نمی

 شکنه تیک تاک ساعت رو دیوار شکنه داره می اقو داره می سکوت ات

 خوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار دوباره نمی 

 یه روز همین جا توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره 

 چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره 

 میرمدونستم که می بست می کردم در و که می گریه می 

 تونستم جلوی راهشو بگیرم نمیاون عزیزم بود 

 یکی هست تو قلبم 

 نویسم و اون خوابه که هر شب واسه اون می 

 تابه خوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی نمی

 یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه 

 یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمیخونه 

 "ییآهنگ یکی هست مرتضی پاشا

 ی چشمم سرخورد و افتاد. لعنتی االن وقتش بود آخه؟! قطره اشکی از گوشه 

های بی روحم انداختم. ذهنم کشیده شد به سمت  دست از آرایش کشیدم و توی آینه نگاهی به چشم 

روحی بیش از حد از رایان دوری کرده بودم و رفتارم رو کامالً  تفاوتی، سردی و بی با بی   اتفاقات صبح که
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ای  بود اون هم متعجبه و دنبال دلیلی برای این تغییر فاحش و یه دفعه  یر داده بودم که مشخصتغی

ی طبقاتی و کمبود مالی مجبور  گرده. بغض سختی گلوم رو درهم فشرد. از این که به خاطر فاصله می 

و دلم  خورد بودم از کسی که حاال دوستش داشتم، بگذرم داغون بودم. حالم از این زندگی بهم می 

خواست تموم وسایل اتاق رو خورد کنم تا شاید کمی از التهاب درونم کم بشه؛ ولی نمیشد و باید باز  می 

خیال باشم،  تونستم بی کردم تا ببینم تقدیر برام چی رقم زده؛ ولی واقعاً توی این مورد نمی هم صبر می 

 هر چی نباشه پای احساسم در میون بود! 

ی آرایش کردن شدم. باید هر جوری بود خودم رو با این  دم و مشغول ادامه های لرزونم رو جلو بردست 

چشیدم. ساعت روی هفت شب ضربه زد  دادم وگرنه تا آخر عمر طعم خوشبختی رو نمی شرایط وفق می 

و من مانتوی کوتاه سبزم رو روی لباسم پوشیدم و شال همون رنگی رو با احتیاط روی موهام انداختم که  

توجه از اتاق خارج شدم و بعد از  اهی شال، موهای بلندم از پشت سر بیرون اومده بود. بی به خاطر کوت

 خداحافظی از مادربزرگ و لطیفه رفتم پایین. 

قرار بود مبینا هم باهام بیاد، خودم ازش خواسته بودم. دوست نداشتم تنها برم و مبینا هم با ذوق قبول  

 البی منتظرش بودم.  کرد و حاال توی

ری که قرار بود توی اون جشن برگزار بشه خارج از شهر بود و من خداروشکر کردم که مبینا ماشین  تاال

 مجبور بودیم با آژانس بریم و من حوصله نداشتم. داره وگرنه

 لیانا جان!  -

کرد. از جا  ای رو خیره می سرم رو بلند کردم و به مبینا چشم دوختم. محشر شده بود و چشم هر بیننده

 دم و دستش رو فشردم. بلند ش

 کنی. سالم عزیزم خوشحالم که همراهیم می  -

 تونست بوسم کنه گونش رو آروم به گونم زد. لبخند گرمی زد و چون نمی

 سالم منم از تو ممنونم که من رو الیق همراهی کردنت دونستی!  -

 باعث افتخاره.  -
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 : استرس گفتمچشمکی زد و من خندیدم. با هم از مجتمع خارج شدیم و با 

 مبینا، امشب رایانم میاد.  -

 فشرد خندید. مبینا در حالی که ریموت ماشین رو می 

 کنم!ی سوار بر اسب سفید رو مالقات می جداً؟ پس باالخره من این شاهزاده  -

 خیال بود! واقعاً خوش به حالش که این قدر خونسرد و بی 

 م اونم خارج از کار! کنم آمادگی دیدنش رو ندارمن استرس دارم، حس می -

 ماشین رو حرکت داد و دهنش رو برام کج کرد. 

اندازی هم خارج از کار با هم بودید؛  بینیش. قبالً تو مهمونی و شب راهجوری میگی انگار اولین باره می  -

 بینه. اولین بار نیست که تو رو خارج از لباس و تیپ کاری می

 هام توی هم رفت. یادآوری رفتار صبح اخم کمی آروم گرفتم؛ ولی باز با 

 آخه من امروز بهش کم محلی کردم، یعنی یه جورایی سرد برخورد کردم.  -

 مبینا با تعجب به سمتم نگاه کرد. 

 چرا؟!  -

 سرم رو سمت شیشه برگردوندم.

 خوام بیشتر از این بهم نزدیک بشیم، ما برای هم ممنوعیم! نمی  -

 رد. مبینا دنده رو با حرص عوض ک

کنه کی مال کیه و کی الیق کی، خداست نه  دختر تو پاک عقلت رو از دست دادی. اونی که مشخص می  -

 تو! 

 پوزخندی زدم. 
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 خواد من و رایان با هم ازدواج کنیم؟ خوای بگی خدا می یعنی تو می  -

یگه قرار  داز کجا معلوم که نخواد؟ اگه صالحی توی کار نبود مطمئن باش شما دونفر رو سر راه هم  -

 داد!نمی

 پوفی کشیدم. 

 دونم چی بگم، پاک گیج شدم. نمی  -

خوادت از دست نده.  آلی از هر لحاظی که میبه نظر من همچین موقعیت و همچین کیس عالی و ایده -

 شینه لیانا!هات نمیی خوشبختی رو شونه پرنده  همیشه

 زنی.های لطیفه رو می تو هم که حرف  -

 خوای قبول کنی از بس که غدی! ست؛ ولی تو نمی واهلل حق هم با ما -

 : ی بحث رو نگرفتم، گفت حالی کردم و سکوت اختیار کردم. مبینا هم وقتی دید ادامه ی بی خنده

 سهیل و آنیتا از مسافرت برگشتن.  -

 خوبه، ماه عسل خوب گذشته واسشون؟  -

از حق نگذریم خیلی اذیت شدن! سه  دونی چقدر خوشحالن که بهم رسیدن؛ ولی میگن عالی بوده. نمی  -

 حرف کمی نیست.  سال

 ولی خوبیش اینه که تهش بهم رسیدن!  -

 هام انداخت و من آهی کشیدم. مبینا نگاهی به چشم

 انتظار خیلی سخته، خیلی! -

 : سرم رو به سمت شیشه برگردوندم و زمزمه کردم

 کنم چه کسی هستم! گاهی اوقات فراموش می  -
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 خوب مطلق نبود. گاه هیچ   "من"

 گاه بد مطلق هم نبود. هیچ 

 ، )من( بود. "من"

 گاهی شاد، 

 گاهی غمگین، 

 بسیار تنها! 

 گاهی ترسیده! 

 بسیار رنجیده، 

 از همه جا بریده، 

 العاده قوی، گاهی فوق 

 گاهی بی اندازه ضعیف، 

 کمی عصبانی، 

 کمی شجاع، 

 گاهی بد! 

 گاهی حسود! 

 کمی عاشق...  

 من، من است. 

 نرانید.  من را از خودش

 شود.می  "هویت بی "آدمی که خودش خودش را نپذیرد 
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 من را کمی دوست بدارید. 

 کند، بهار که بیاید من شکوفه می

 دهد، تابستان که رسید میوه می 

 پاییز که شد از تنوع رنگ اشعارش لذت ببرید. 

 اما زمستان مثل یک دانه سفید برف رهایش کنید و از دور تماشایش کنید

 شود افتاد آب می  روی زمین که

 چوقت نبوده ! انگار هی 

 "من... . 

با رسیدن به مقصد ماشین رو به جایگاه مخصوص بردیم. من زودتر از مبینا پیاده شدم و هوای تازه رو  

 این بغض عمیق رو بگیرم که با صدای مبینا مجبور شدم راه بیفتم.  بلعیدم تا جلوی

 ها. بیا بریم دیر میشه  -

های  آروم آروم به سمت ورودی تاالر بزرگ و مجلل مقابلمون رفتیم و از همون نزدیک کنار هم و 

 : العاده بلند آهنگ رو شنید. مبینا با خنده گفتخراش و فوق گوش  ورودی میشد صدای

 من از همین االن رقصم گرفته!  -

 : هام رو با احتیاط خیس کردم و جواب دادملب

 مختلطه عروسیشون!  -

 برق زد.   های مبیناچشم

 بگو جان مبینا؟!  -

 ای کردم. خنده
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 چقدرم که تو خوشت اومدها.  -

 مبینا بشکنی زد. 

 وای خیلی! من عاشق عروسی مختلطم.  -

ی سالن بزرگ رفتیم و هردو مشغول  وارد شدیم و از همون بدو ورود به سمت اتاقک پروی گوشه 

 ختم و لبخندی زدم. شدیم. نگاهی به تیپ بی نقص مبینا اندا درآوردن مانتوهامون

 مبینا سر تا پام رو از نظر گذروند.

 کنی خیلی بیشتر کشیده و مانکن نشونت میده. ایول به سلیقت! قدت بلنده، لباس بلندم که تنت می  -

 : که پسندیده، تشکر کردم که گفتخوشحال از این 

 خب بیا اول چندتا عکس بگیریم تا بذارم توی اینستا.  -

های مختلف گرفتیم که ازم خواست ازش عکس تکی هم  دتا عکس توی زاویه کنارش وایستادم و چن

 : با خنده گفتم  بندازم که در آخر

 تو که بیشتر از عروس و داماد امشب عکس انداختی از خودت دختر.  -

 گوشیش رو توی کیفش گذاشت و دستم رو گرفت. 

 یه دختر اگه توی هر حالتی از خودش عکس نندازه که دختر نیست!  -

 : عدم پشت چشمی نازک کرد که بلند زدم زیر خنده و گفتم ب

 پس اگه دختر نیست چیه؟!  -

 هام دوخت. هاش رو جمع کرد و نگاش رو به چشم لب

 به شخصیتت بی احترامیه اگه بگم!  -

 خندم شدت گرفت که خودشم خندید و با هم پشت یه میز نشستیم. 
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خیال مشغول خوردن میوه شدیم که کم کم سالن پر از پسر و  بی هنوز زیاد مهمون نیومده بود و ما هم  

های میانسال شد؛ ولی خبری از اعضای شرکت و خصوصاً رایان، بهزاد و  جوون و مرد و زن دخترهای 

خوره. مبینا برش پرتقال رو  جور جاها بیاد، حتماً به کالسش برمی سایه نبود! البته فکر نکنم سایه  این 

 : ذاشتم داخل دهنم که یه دفعه گفتگرفت سمتم و من گ

 لیانا!  -

 با تعجب نگاش کردم. 

 چته؟!  -

 : میخکوب شده بود به ورودی و زمزمه کرد

 مونه! های آمریکایی می اون مرد جذاب کیه دختر؟ مثل مانکن  -

رد نگاش رو گرفتم و با دیدن رایان و بهزاد جا خوردم و آب پرتقال توی گلوم پرید و به شدت به  

خودش اومد؛ تند به کمرم میزد و در کنارش لیوان آب رو سمتم گرفته بود و   سرفه افتادم که مبینا به

 : گفتهی می 

 بخور چی شدی تو؟!  -

 هام به خاطر به سختی تونستم آب رو بخورم و کمی بهتر شدم. دستمال رو برداشتم و اشکی که از چشم 

 توی هم کشیدم.  هام روشدت سرفه اومدم بود رو تمیز کردم و اخم

 خدا لعنتت نکنه دختر، نزدیک بود خفه بشم.  -

 : مبینا با حرص گفت

 تر بخور. مگه کسی مجبورت کرده همش رو حاال بخوری؟! خب کم  -

 مشتی به بازوش کوبیدم. 

 ی خودت؟ یهویی رایان رو بهم نشون دادی جا خوردم، پرتقال توی گلوم افتاد. چی میگی تو واسه  -
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 ای از حدقه بیرون زده بهم زل زد. همبینا با چشم

 چی؟!  -

 با تعجب نگاش کردم. 

 گفتم رایان رو نشونم دادی جا خوردم... .  -

 حرفم رو قطع کرد. 

 ؟! مونه رایان بودها می این پسره که گفتم مثل مانکن  -

اه  هام رو جمع کردم و سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که با دهن باز دوباره عکس رایان رو نگ لب

 : کرد و گفت

 دختر خیلی خر شانسی!  -

 ای بهش رفتم. چشم غره 

 ادب!بی  -

 دیدی! واهلل همچین مردی رو توی خوابتم نمی  -

 : خندم گرفت و گفتم

 خب خودمم خوشگلم!  -

 نگاش رو از رایان گرفت و بهم زل زد. 

 تره. تر و جذاب از حق نگذریم آره؛ اما بازم اون خوشگل  -

 نخوریش یه وقت!  -

 خندید. 

 مال خودت، من مال مردم خور نیستم!  -
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 هام رو باال انداختم.با هم زدیم زیر خنده که شونه 

 مال منم نیست، مبارک صاحبش!  -

 روی دستم زد. 

 صاحبش خود خود خودتی حرفم نباشه!  -

هام رو آروم سمت عکس رایان برگردوندم که نگاش  به این همه محبتش لبخند گرمی زدم و چشم

گشت! توی همین موقع چکاوک، تامیال، آتوسا و  چرخید و انگار به دنبال کسی می ی سالن می داشت تو

نفیسه از ورودی، داخل تاالر شدن و به سمت اتاق پرو رفتن. صدای کل، دست و جیغ پشت سرشون  

 نشون از اومدن عروس و داماد بود. 

هام لرز  شدم و دست حال می ی ما هم وایستادیم و تشویق کردیم؛ ولی من داشتم از شدت استرس ب

 خواست کسی جز من رایان رو نبینه از بس جذاب شده بود.خفیفی داشت. دلم می 

فرد شده بود و  دارش منحصربه مبینا بازوم رو گرفت و جلوتر رفتیم. ترگل توی لباس عروس دنباله 

رگل حلقه کرده  نگذریم مرد مهربون، مودب و جنتلمنی بود که دستش رو دور کمر ت همسرشم از حق

رقصیدن که مبینا و من  رفتن. دوتا دختر جلوشون می بود و روی فرش قرمز به سمت جایگاهشون می 

حدس زدیم باید خواهرهای داماد باشن! بانشستن عروس و داماد توی جایگاه مخصوصشون نشستن و  

رو دیدن؛ چون با  ها کمتر و جمعیت متفرق شد. ما هم سرجامون نشستیم که دخترها انگار من همهمه 

ها  مبینا رو به بچه   عجله به سمتمون اومدن و مشغول احوالپرسی شدیم. در آخر کنار هم نشستیم و من

 ها رو هم به مبینا معرفی کردم. معرفی و بچه 

 : بعد از اتمام آشنایی گفتم

 بقیه نمیان؟!  -

 تامیال ابروهاش رو باال انداخت. 

 تونن بیان. نه کار داشتن، گفتن نمی  -
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 شماها همتون با هم اومدید؟!   -

 آره.  -

 سایه نمیاد؟  -

 جور جاها به شخصیت پرنسس بخوره!فکر نکنم این  -

 خندیدیم که چکاوک از جا بلند شد. 

 جا نشستید. بلند بشید بریم برقصیم بابا، همش این  -

 شدن، جز من.   با این حرفش مبینا اولین نفری بود که استقبال کرد و بعد همشون به نوبت از جا بلند

 نمیای؟!  :مبینا

 هام که در اثر خوردن میوه کثیف شده بودن کردم. ای به دست اشاره

 شورم بعدش بهتون ملحق میشم، شماها راحت باشید. هام رو می نه اول دست  -

هام رو شستم. بیرون اومدم و نگام رو توی سالن  ها که رفتن خودم رو به سرویس رسوندم و دست اون

 کم شده بود و رقص نور نشون از رقص عروس و داماد داشت.  چرخوندم که نور 

ی رایان شدم که تنها وایستاده  ها حسابی پیست رو شلوغ کرده بودن. کمی جلوتر رفتم و متوجه جوون 

پیست بود. در یک لحظه یه تصمیم خاص گرفتم و لبخند شیطانیای روی لبم نشست.   بود و نگاش به 

کمی باال گرفتم تا مزاحم راه رفتنم نباشه و تند به سمتش رفتم. انگار   دامن لباسم رو آروم با یه دست

بودم که نقشم خراب  که اصالً ندیده باشمش از پشت به سمتش رفتم و خندیدم؛ ولی باید مواظب می 

 انداختم. نشه؛ برای همین تند برگشتم سمتش و در حالی که انگار من ندیده بودمش سرم رو به زیر 

 جا وایستادید! شرمنده آقا! من حواسم نبود شما این   -

ای از موهامم افتاده بود جلوی صورتم و صورت رایان توی دیدرس  سرم رو که برده بودم پایین طره 

 نگام نبود که صدای مردونش رو شنیدم. 
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 لیانا!  -

 کرد! تنم توی حسی ناب غرق شد. اسمم چقدر خاص بود وقتی رایان صدا می 

سعی کردم خودم، هیجانم و احساسم رو سرکوب کنم و با تعجب ساختگی سرم رو بلند کردم و به  

 های آبیش زل زدم. چشم

گشتم  جا وایستاده! داشتم دنبال دوستم می دونستم که کسی این ای وای شما بودید، ببخشید من نمی -

 که خوردم بهتون. 

هام رو از لرزیدم و لب هام توی تردد بود. مدام می ها و چشم محو صورتم شده بود و نگاش فقط بین لب 

 : فشردم که گفت هام می زیر دندون  شدت استرس

 جذاب شدی!  -

 خدای من این رایان بود؟! 

هام نشست رو دیگه نتونستم کنترل کنم و از دید رایان هم دور نموند و توی  لبخند محوی که روی لب 

یان توی یه لحظه من رو به سمت پیست کشوند.  مخصوص رقص تانگو پخش شد. را  همین موقع آهنگ

روی هم وایستاده بودیم و نگاش توی  من توی شوک فقط کشیده شدم دنبالش و دقایقی بعد روبه 

 خورد! هام خیره بود و نگاه من هراسون توی صورتش چرخ می چشم

 ؟! ها بودکه این رقص مخصوص عاشق مگه نه این 

ام دلم غرق خواستن میشد؛ ولی عقلم نهیب میزد که تو از رایان  هام رو باز کنم، مدتونستم چشم نمی

 خیلی دوری، خیلی دور! 

 لیانا!  -

 هام رو آروم باز کردم که نگاش غافلگیرم کرد. چشم

 عادت ندارم اجازه بگیرم، برای همین یهویی کشیدمت که باهام برقصی!  -



 

 

 
359 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 هاش بودم! و من عاشق این غرور و خودنسری 

 : لب زدم

 های شرکت. داره؛ اما بچه اشکال ن -

 : خیال زمزمه کردمنظورم رو فهمید و بی 

 یه رقصه که همه با هم دارنش، مگه خالف شرعه؟!  -

 گفت! یه رقص بود که بعد از اتمام اهنگ تموم میشد. هام رو جمع کردم. راست می لب

رد شدن. این دوتا دیگه  هام گرقصید و چشم سرم رو کمی چرخوندم و نگام به مبینا افتاد که با بهزاد می 

 آشنا شده بودن؟!   از کجا با هم

 فشاری که به کمرم وارد کرد باعث شد نگام رو توی نگاش بدوزم. 

 رقصی نگات باید فقط توی نگاه پارنترنت باشه نه اطرافیانت! وقتی می  -

 بود! هاش برام خواستنی  هاش زدم؛ ولی هنوزم با این غدی لبخندی به این همه زورگویی 

کرد که آهنگ تموم  نقص صورتش رو از زیر نظر گذروندم و اون هم داشت همین کار رو میاجزای بی 

های سالن روشن بشه از پیست بیرون اومدم و از تاالر  که چراغ ازش فاصله گرفتم و قبل از این  شد. تند

 به کلی خارج شدم. 

 حتمال بود. شاید هنوزم کسی ما رو با هم ندیده باشه که این فقط یه ا

دونستم این رقص و  هامم خشک شده بود. نمیزدم و از شدت هیجان حتی لب تند تند خودم رو باد می 

 و عادی؟!  رایان رو چی تلقی کنم؛ خواستن؟ عالقه؟ عادت؟ یا تنها یه رقص دونفره  این کار امشب

هه! آره این فقط و فقط یه    "یه رقصه که همه با هم دارنش، مگه خالف شرعه؟"به یاد حرفش افتادم 

ی عادی بود که ممکن بود به قول خودش بین هر دختر و پسری اتفاق بیفته، مثل بهزاد و  رقص دونفره 

 مبینا! 
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کردم و دلیل این  رقصیدن. باید مبینا رو پیدا می با این حرف تازه به یاد مبینا و بهزاد افتادم که با هم می

های دخترهای شرکت  کشیدم توی چشملی داشتم که خجالت می پرسیدم؛ ولی یه حامی   کارش رو ازش

 ممکنه بهم کنایه بزنن یا یه چیزی بگن.  کردمنگاه کنم، چون حس می 

 روی سکویی نشستم و به آسمون مشکی باالی سرم نگاه کردم. 

 خواد.آخ مامان کجایی که توی این دو راهی بزرگ همراهم باشی و کمکم کنی؟ دلم االن تو رو می  -

 جا نشستی؟ کل سالن رو دنبالت گشتم دختر! لیانا چرا این  -

 نگام رو برگردوندم و با دیدن مبینا آهی کشیدم. 

 جا تا یکم هوا بخورم. فضای سالن غیرقابل تحمل شده بود واسم، اومدم این -

 کنارم نشست. 

 رقصیدید. دیدمتون که با هم می  -

 پوزخندی زدم. 

 البد همه دیدن.  -

 ستم گذاشت. دستش رو روی د

 خوادت! نترس، اون می  -

 هام رو بستم. چشم

 این حرکت امشبش فقط یه رقص معمولی بود، همین.  -

 کنی پیش خودت؟! چرا همیشه حرکاتش رو منفی تعبیر می  -

 چون خودش بهم گفت.  -

 بگو منم بدونم دقیقاً چی گفت؟!  -
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 زد.  از اول ماجرا رو تا انتهای رقصمون براش تعریف کردم که لبخند

 تونه عالقش رو بروز بده.من که میگم دوستت داره؛ ولی چون مغروره هنوز نمی -

 حتی اگه بهای این غرور از دست دادن کسی باشه که دوسش داره؟!  -

 مبینا با نگرانی بهم خیره شد.

 منظورت چیه؟!  -

 هام حلقه زد.اشک درون چشم 

دونم واقعاً آنیتا و سهیل چطوری سه سال تحمل  نمی کنم طاقتم تموم شده. هنوز اولشه و حس می   -

 کردن؟ 

 فهممت، چون خودمم دردش رو کشیدم. می  -

 خوام.خوام، بخدا نمی من این احساس رو نمی -

 خواد دختر خوب؛ ولی مهم اینه! اختیاری نیست و کامالً از خواستن یا نخواستن ما بیرونه. کس نمی هیچ   -

 : اشکم رو پس فرستادم و بعد گفتمحرفی نزدم و به سختی 

 تو تعریف کن؟!  -

 از چی؟  -

 بهزاد!  -

 هاش نشست و ته دلم یه جوری شد! یعنی این لبخند نشونه چی بود؟! لبخندی روی لب 

وایستاده بودم پیش دخترهای شرکتتون که بهزاد اومد باهاشون احوالپرسی کنه بعد که من رو دید   -

م و منم وقتی خودم رو معرفی کردم کلی بهم خوشآمد گفت و بعد  که کی هست نشناخت و ازم پرسید

 کارم، قبول کردم. ازم تقاضای رقص کرد؛ منم دیدم تنها و  بی 
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 خب؟!  -

 طور خوشگل! خیلی جنتلمنه همین  -

 خندیدم که نگام کرد. 

 خندی؟! چرا می  -

 هاش دوختم.نگام رو به چشم 

 مگه نه؟! کنم این اتفاق سرآمد یه احساس خاصه  حس می  -

 مبینا با خجالت سرش رو به زیر انداخت و خندید. 

ی طبقاتی نداریم؛ ولی خب فرهنگشون با ما  ها کجا، البته زیاد فاصله نه بابا! به قول تو، ما کجا و این  -

 متفاوته! 

 حاال به حرف من رسیدی؟! -

 : تک ابروش رو باال داد و با بدجنسی گفت

 یست! ها حالیش نولی عشق که این حرف  -

 هام رو تنگ کردم. چشم

 منظور؟!  -

 سرش رو طرفم خم کرد. 

هات کنار  ی کم و کاستی یعنی مخ پسره رو بزنی تمومه! مهم اینه اون بخوادت و برای داشتنت با همه  -

 میاد! 

اش به هوا  با حیرت به زرنگی و بدجنسی مبینا آفرین گفتم و وقتی دید با دهن باز نگاش می کنم قهقهه 

 : در حالی که بشکن میزد گفتو  رفت



 

 

 
363 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 که با فک افتاده زل بزنی بهم! یکم از من فوت و فن و سیاست یاد بگیر به جای این -

 خندیدم و از جا بلند شدم. 

 بهتره دیگه بریم داخل.  -

تایید کرد و با هم وارد شدیم که موقع بریدن کیک بود و عروس و داماد وایستاده بودن و کیک بزرگی  

 : بود. مبینا کنار گوشم گفت  هم مقابلشون

 واقعاً به موقع رسیدیم.  -

لبخند زدم و به سمت میزمون رفتیم و من از رفتار دخترها کمی وحشت داشتم؛ اما با رسیدن سر میز  

باهامون برخورد کردن و نشستیم. از ته دل یه نفس راحت کشیدم و  زل زدم به    دخترها خیلی عادی

 ها بلند شد. رو بریدن و صدای تشویق عروس و داماد که با هم کیک 

بعد از مراسم کیک بری و دادن کادوها که البته فقط اقوام نزدیک عروس و داماد کادو دادن، موقع سرو  

های مبینا و چکاوک  شام بود و عروس و داماد به اتاقک مخصوصشون رفتن و ما هم میون شوخی 

 رگشتیم و حاضر شدیم. شاممون رو خوردیم و بعد از اون همه به اتاق پرو ب 

 ها. باید به عروس و داماد قبل از رفتن تبریک بگیم  -

 : مبینا بود که این جمله رو به زبونش آورد و نفیسه گفت

 حق با مبیناست، زودتر بیاید بریم تا از تاالر بیرون نرفتن.  -

 تامیال لبش رو آویزون کرد.

 ریم مراسم عروس کشون؟ یعنی نمی -

 بهش رفت. ای آتوسا چشم غره 

 کنم، زود باش که باید برگردیم. ریم، صبح باید بریم شرکت. دارم از خستگی غش می نخیر نمی  -
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تامیال با حرص کیفش رو برداشت و همه با هم بیرون اومدیم و به سمت عروس و داماد رفتیم. با  

مبینا   نزدیک شدن بهشون متوجه شدم که رایان و بهزادم مشغول خداحافظی هستن و نگاه من و

ها اول برن و  هام رو برچیدم. اگه به اختیار خودم بود وایمیستادم تا اون همزمان درهم تالقی کرد! لب 

 کردن و نمیشد. رفتیم جلو؛ ولی دخترها شک می بعدش می 

جلوشون وایستادیم. ترگل با دیدنمون کلی خوشحال شد و به نوبت درآ*غ*و*شش فرو رفتیم و  

های رایان افتاد که زیر چشمی نگام  تشکر کرد. نگاه من یه آن توی چشم  تبریک گفتیم که خیلی گرم

 : کرد و باز هم لرز خفیف بدنم! بهزاد اومد سمتمون و رو به من گفتمی 

 اگه ماشین نیاوردید برسونیمتون؟  -

کرد! چشم  مبینا چشمکی بهم زد و خداروشکر که بهزاد حواسش نبود و ندیدمون وگرنه چه فکری می 

 به مبینا رفتم و رو به بهزاد لبخند زدم.  ایغره

 ریم.نه مرسی! مبینا جون ماشین آورده، خودمون می  -

 : رایان کمی بافاصله ازمون وایستاده بود؛ ولی نگاش بهمون بود که بهزاد گفت

 بسیار خب هر جور که مایلید، پس خدانگهدار. -

فت و یه چیزهایی بهش گفت که کمی  ما هم به گرمی خداحافظی کردیم ازش و اون به سمت رایان ر

های رایان درهم شد و آروم به سمتمون اومد! حس کردم عرق سردی از روی استرس روی  اخم

 پیشونیم نشست! 

 شب خوبی بود.   -

 طور. مرسی برای منم همین  -

هاش نشست، روش رو  هاش خیره شد که لبخند خیلی محوی روی لب تنها نگام توی آبی چشم 

خداحافظی کرد و رفت و من موندم و یه دنیا حس خواستن و محتاج بودن! مبینا   برگردوند و با مبینا هم

بازوم رو گرفت و مجبورم کرد که راه بیفتم. دخترها زودتر از ما رفته بودن و سالن تقریباً خالی از  



 

 

 
365 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
د دلمون رو به  کردم واقعاً ما دخترها چه زوجمعیت شده بود. هنوز میخکوب به دستم نگاه می 

 هامون همین زود وابسته شدنمونه. بازیم و شاید یکی از نقطه ضعف هاشون می محبت 

مبینا دستش رو پشت کمرم گذاشت و از میون جمعیتی که برای عروس کشون جلوی ورودی وایستاده  

 بودن گذشتیم و سوار ماشین شدیم. مات مونده بودم. 

 مثل من شکست بخوری لیانا! ترسم توأم دونم چه حالی داری. می می  -

 : جوابی ندادم که ادامه داد

ای! من نگران اینم که با این حرکات کوتاه و  نمیگم رایان نگاه بدی داره یا قصد هر چیز بد دیگه  -

خاص تو رو غرق خودش کنه و بعد نجاتت نده و بره و تو میون این دریای خروشان، خودت رو از 

 ه! دست بدی و دیگه راه نجاتی نباش

 : اومد از گلوم زمزمه کردمبا صدایی که به سختی بیرون می 

 ترسم. از وابستگی، از عالقه و از... عشق! خودمم از همین می  -

تونه حس خوب و لذت بخشی باشه، به همون اندازه هم متأسفانه ترسم داره. عشق به قدری که می  -

 که من و تو رو به وحشت انداخته! وحشتناک و غیرقابل پیش بینی باشه و همین تضاده  تونهمی 

 که از اون شرکت بیام بیرون! تونم ازش دوری کنم مگه این نمی  -

 تونی و خاطراتش عذابت میده!در اون صورتم باز نمی  -

 پس چه خاکی بریزم توی سرم؟!  -

 دونم، واقعاً گیج شدم. نمی  -

 تو که معتقد بودی دوستم داره! -

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم 

 پس چرا گیج شدی؟!  -
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ی  هنوزم میگم دوستت دارم؛ ولی اگه نیاد جلو و ازت خواستگاری نکنه یا به قول تو به خاطر فاصله   -

 ها باعث شدن من گیج بشم دختر خوب! هاش رو نادیده بگیره و ازت بگذره چی؟ این میونتون حس 

 آهی کشیدم. 

 حلم همینه. فعالً باید صبر کنم تنها راه -

 تونی روم حساب کنی رفیق. کنم؛ می ه پشتتم و کمکت می من همیش  -

 با لبخند گرمی بهش زل زدم. 

 مرسی که هستی!  -

 *** 

 من و دریا هر دو از یک قماشیم. "

 قرار و پریشان، بی 

 ی دوری یار، دل شوره 

 در انتظار طلوع ماه 

 زند،او هر شب دل به ساحل می 

 من هر روز 

 دل به دریا... . 

 مهربان است و وفادار،ماه او 

 ماه من؛ اما... 

 بگذریم... 

 "دریا عشق بهتری دارد.
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گذشت و من  نگام رو از پنجره به بیرون از شرکت دوختم و آهی کشیدم. چهار روز از عروسی ترگل می 

گرفت و من از اون. دلم گرفته بود و مدام مثل  کامالً از هم دور شده بودیم. اون از من فاصله می   و رایان

کردم همه جا احساس خفگی  رفتم. حس می طرف می طرف به اون سی که گمشده داشته باشه از این ک

هایی که به در اتاق خورد باعث شد به سمت میزم کشیده بشم و  تونم بند بشم. صدای تقه کنم و نمی می 

 : بعد از نشستن روی صندلی گفتم

 بفرمایید!  -

ی ما بین  د شد و با لبخند به سمتم اومد. نگام سمت شیشه در اتاق باز شد و در کمال تعجبم، آرین وار

هاش رو درهم کشیده بود و  هامون کشیده شد؛ در کمال ناباوری نگاش رو روی آرین دیدم که اخماتاق

 های من افتاد که زود نگام رو گرفتم و به آرین نگاه کردم. هاش به چشم بعد چشم 

 چیزی شده آرین خان؟!  -

 : ام کرد که با خجالت سر به زیر انداختم و کمی بعد صداش به گوشم رسید روی مبل نشست و نگ 

 تونم امشب توی رستوران مالقاتت کنم؟! می  -

 تعجب کردم و تند سرم رو باال آوردم. 

 ی چی؟ اتفاقی افتاده؟!واسه  -

 آهی کشید. 

 نداشتم.اتفاق که آره! خیلی وقته افتاده؛ ولی خب من جرأت حرف زدن در موردش رو   -

 : گیج و کالفه گفتم 

 خب همین جا بگید.  -

 از جاش بلند شد. 
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جا گفت. رأس ساعت هشت توی همون رستورانی که گفتم منتظرم، ممنون روز  نه اصالً نمیشه این  -

 خوش! 

 بعد میون تعجب و حیرت من اتاق رو ترک کرد و من موندم و یک دنیا ابهامات و چراها! 

رو شدم که یه آن در اتاقم باز شد و رایان  ه شد؛ ولی با جای خالیش روبه نگام دوباره سمت اتاقش کشید

 رو پشت سرش بست و من با دلهره از جا بلند شدم؛ چون نگاش پر از خشم بود!  داخل شد. در 

 آرین چی کار داشت باهات؟!  -

 دونستم چی باید بگم و سعی کردم با یه دروغ سر و تهش رو هم بیارم. نمی

 چیزه... اومده بود در مورد یه پرونده باهام حرف بزنه، همین! اوم  -

 پوزخندی زد. 

جداً؟ از کی تا حاال تو شدی مدیر عامل این شرکت که آرین باید بیاد با تو در مورد یه پرونده   -

 مشورت کنه؟! 

های  ه نفس حرفی نزدم واقعاً که دروغ گفتن هم بلد نبودم. جلوتر اومد و حاال به حدی بهم نزدیک بود ک

م به گردنش بود و جرأت نگاه کردن به  هکردم. نگاروی پوست صورتم حس می  تند و داغش رو 

 هاش رو نداشتم! چشم

 گفتم آرین چی کار داشت باهات؟!  -

ترسم؟ اصالً به اون چه مربوطه که من با کی کجا میرم و کجا نمیرم؟ آره باید محکم باشم  چرا ازش می 

ه توی زندگیم جایی نداره و حق نداره خیال کنه قادره برای من تصمیم بگیره!  بدم تا بفهم  و جوابش رو

 هاش زل زدم. سرم رو آوردم باال و با اخم به چشم 

 ازم خواست امشب توی رستوران با هم مالقات داشته باشیم.  -

ش  جایی که راه داشت درهم و فکهاش تا اون هاش درخشید و اخمبرای لحظاتی برق عجیبی توی چشم 

 منقبض شد! 
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ای اتاقم رو ترک کرد و در اتاق رو  به خودم گفتم حتماً سیلی رو خوردم؛ اما اون بدون هیچ حرف دیگه 

هام رو محکم روی هم فشار دادم؛ واقعاً دلیل این رفتارهای  جوری کوبید که تموم تنم رعشه گرفت. لب 

 ضد و نقیضش چی بود؟! 

ان رو ندیدم و اعصابم شدیداً بهم ریخته بود و فکرم  تا موقعی که ساعت شرکت تموم بشه دیگه رای

ی رایان بود! بعد از اتمام ساعت کاری راننده من رو رسوندم و  شب و رفتار غیرمنتظره درگیر مالقات 

 جا بود و بس!من با آغوش باز به سمت اتاقم رفتم. تنها جایی که آرامش داشتم همین 

هاش محو  هام هم نقش چشم ولی حتی با بستن چشم هام رو بستم؛ روی تخت دراز کشیدم و چشم

 نمیشد!

خواست بدونم واسش رفتن من و  رفت. دلم می هام رژه میهای ظهر جلوی چشممدام حرکات و حرف 

مالقاتم با آرین چه اهمیتی داره؟! پوفی کشیدم و سعی کردم بخوابم؛ چون از بس فکر و خیال کرده  

 به کمی استراحت کردن. کرد و نیاز داشتم بودم سرم درد می 

 *** 

 تیپ مشکی و آرایش مات! 

خواست زنگ بزنم و بگم که نمیام؛ اما باز  دونم چرا؛ ولی حس خوبی به این مالقات نداشتم و دلم می نمی

خواد بهم بگه! آژانس منتظرم بود و من تنها آدرس  کرد برم و ببینم آرین چی می حسی وادارم می  هم یه

ای دلی ماشین تکیه دادم. نگام رو به بیرون دوختم و از شلوغی شهر لحظه رو زمزمه کردم و به صن

ها و ترافیک سرسام آور بود. رستوران زیاد با مجتمع فاصله  هام رو بستم. صدای بوق ماشین چشم

 نداشت و من از این بابت خداروشکر کردم. 

توی مشتم فشردم و نگام رو به  ی کیفم رو وقتی رسیدیم تند پیاده شدم و پول رو پرداخت کردم، دسته 

 : روم دوختم که خیلی داخلش شلوغ بود. آروم داخل شدم و با خودم زمزمه کردم مجلل روبه   رستوران

کردی بیای توی  ای که واست رخ داد، حتی فکرشم می قبل از ورودت به این شرکت و اون معجزه  -

 شام بخوری؟ هه.   همچین رستورانی
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 رو برای پیدا کردن آرین چرخوندم که کسی از پشت سر صدام کرد.  هامپوزخند تلخی زدم و چشم 

 خانم مولوی؟!  -

 روم رو چرخوندم و لبخند محوی به روی گارسون زدم. 

 خودمم!  -

 کنم. بفرمایید از این طرف، من راهنماییتون می  -

ی مشتاق آرین  ها ی دوم رفتم. با رسیدن به باال نگام به چشمسرم رو تکون دادم و به دنبالش به طبقه 

 وایستاده بود. از گارسون تشکر کردم و به سمتش رفتم.   افتاد که جلوم

 سالم دیر که نکردم؟  -

هاش برد، متعجب شدم؛ ولی به روی خودم نیاوردم؛ اما چیزی که برام تعجب آورتر  دستم رو سمت لب 

مقابل رایان که   بود این که هیچ لرزشی رو توی بدنم حس نکردم و حتی هیجانمم تحریک نشد؛ ولی

 جوری نبودم ، پس این وسط چی متفاوت بود؟! این

 سالم عزیزم، نه اتفاقاً به موقع رسیدی!  -

 آرین بود. امشب این مرد چش شده بود؟!  "عزیزم"ی نشستیم و من تموم حواسم به کلمه 

 : منو رو سمتم گرفت و با محبت خاصی گفت

 باشه! تو سفارش بده. دوست دارم انتخاب با تو  -

هاش نبود، از این رو لبخندی  کردم؛ اما نگاه بدی توی چشماز این همه نگاه خیرش احساس شرم می 

 زدم و منو رو گرفتم. 

 من ماهی رو ترجیح میدم. -

 تر شد. لبخندش پررنگ 

 عالیه.  -
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ای مصلحتی  بعد از انجام سفارشات الزم به گارسون، مجدد سمتم برگشت و خیره شد بهم که سرفه 

 :هام رو روی میز توی هم قفل کردم و گفتمم. دست کرد

 بشنوم.  هات رو خب من آمادم که حرف  -

 جا شد. کمی توی صندلیش جابه 

 بعد از شام حرف بزنیم بهتر نیست؟ عجله که نداری؟  -

 : کمی فکر کردم و به ناچار گفتم

 باشه مشکلی نیست.  -

 دستش سمت دستم اومد که دستم رو عقب کشیدم. 

 ان لطفاً رعایت کنید! آرین خ -

 هاش رو عقب کشید. تند دست 

 چشم، متأسفم! باور کن اصالً قصد بدی نداشتم.  -

سری تکون دادم که خداروشکر غذاهامون رو آوردن و چیدن روی میز و من اشتهام واقعاً کور شده بود  

ذاشت  چیزی جلوم می کرد و مدام یه عصبی بودم؛ ولی آرین بشاش و سرحال ازم پذیرایی می  و کمی هم

خواست دلیلش رو بدونم؛ ولی تا  تا بخورم! رفتارش با شرکت یک دنیا فرق کرده بود و من دلم می 

تونستم بفهمم! تقریباً غذاهامون رو به اتمام بود که صبرم تموم شد. قاشق و  خودش حرف نمیزد نمی 

 چنگال رو انداختم توی بشقاب و جدی بهش زل زدم. 

 خب؟!  -

 عصبی شدم، آروم بشقابش رو کنار زد و کمی از دلسترش رو خورد. وقتی دید 

 هام مهم بود که نتونم توی شرکت بهت بگم! قدری حرف خوام؛ ولی اون اگه اذیت شدی معذرت می  -

 : هام رو جمع کردم و منتظر نگاش کردم که با کالفگی گفتلب
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برام دردسر میشه یا این که باعث میشه  زنم واقعاً هایی که امشب می دونم این حرف ببین لیانا نمی -

تونم جلوی خودم رو بگیرم و از این که مدام  کامل بشه؛ ولی باید بهت بگم، چون دیگه نمی خوشبختیم

 فکر کنم و با یادت زندگی کنم، خسته شدم!  هام بهت توی تنهایی 

 : الی موهاش فرو برد و یه آن گفتکردم که دستش رو البه با تعجب نگاش می 

 کنی لیانا؟!ا من ازدواج می ب  -

 ای عمیق! حس کردم زیر پام خالی شد و من از یه پرتگاه بلند و طویل محکم پرت شدم ته دره

هام دیگه از فرط حیرت بازتر نمیشد و اون کامالً خونسرد بهم زل زده بود. با صدای نسبتاً بلندی  چشم

 : گفتم

 چی؟!  -

کردن؛ اما من این قدر حالم بد  برگشته بودن و بهمون نگاه می نگاهی به اطرافش انداخت که چند نفری  

توجهی به خودم نداشتم، چه برسه به اطرافیانم! بزاق دهنش رو قورت داد و لبخندی به روم   بود که اصالً

 زد.

 کنم آرامشت رو حفظ کن. خواهش می  -

نصفش رو خوردم!  های لرزونم ازش گرفتم و بعد لیوان آبی ریخت و سمتم گرفت که من با دست 

 : منتظر نگاش کردم که گفت

 تر شدی؟! آروم  -

 :سرم رو تکون دادم ادامه داد

من دوستت دارم لیانا. از موقعی که اومدی به شرکت حواسم بهت هست و توی دلم جا باز کردی.   -

ی زهتصمیم گرفتم باهات از احساسم حرف بزنم؛ اما موقعیتش جور نشد یا این که به اندا چند مدته که

کافی جرأت جلو اومدن نداشتم؛ اما امروز دیگه صبرم به سر اومد و عزمم رو جزم کردم و روراست  
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پیشنهادم فکر کنی، قول میدم که تموم تالشم رو بکنم که   خوام که روی باهات از احساسم گفتم! ازت می 

 کنی! ادم رو قبول می خوشبختت کنم و نذارم کمبودی توی زندگی داشته باشی، فقط کافیه که بگی پیشنه

 هاش رو باال آورد. خواستم چیزی بگم که دست 

کنم خوب فکر  نه، نه االن هیچی نگو، فقط برو فکر کن و تا آخر هفته بهم جواب بده. ازت خواهش می  -

کنم؛ فقط  خوام با اجبار قبولم کنی؛ ولی این رو بدون اگه قبولم کردی، دنیا رو برات بهشت می کن نمی 

 د کن و... دوستم داشته باش! بهم اعتما

 : میون بهت و حیرت من از جا بلند شد و به سمتم اومد، خم شد روی صورتم و زمزمه کرد

خوام چیزی با  خوام تو رو بهم بده؛ ولی بازم میگم نمی صبرانه منتظرم جوابت رو بشنوم و از خدا می بی  -

 اجبار باشه، پس خوب فکرهات رو بکن، خدانگهدار.

کرد و من موندم و جای خالیش. هزارتا فکر و خیال توی سرم و کلماتش هم از طرف دیگه  بعد ترکم 

 "من دوستت دارم لیانا!"توی مغزم اکو میشد.  

 خواست؟ ازم خواستگاری کرد؟! دوستم داشت؟ واقعاً من رو می 

قلبشه   اومد خواستگاری کنه، پس مشخصه حسش از تهخواست نمیخواد، اگه نمیمعلومه که من رو می 

ذاره کنار! دستم رو جلو  ترسه و برای داشتنم غرورش رو می تر از بیان احساساتش نمی مهم   و از همه

بردم و لیوان آب رو برداشتم و ته موندش رو خوردم. از جام بلند شدم و تکونی خوردم، زود صندلی رو  

 ی اول رفتم! بقه های منتهی به طگرفتم تا مانع از افتادنم بشه و گیج و منگ به سمت پله 

هام رژه رفتن و من بغض  هاش جلوی چشم پام رو که روی اولین پله گذاشتم باز هم حرفش و نگاه

ها رو پایین اومدم و به سمت صندوق  گلوم نشست رو به سختی کنترل کردم و تند پله  سختی که توی 

 رفتم. 

 آقا ببخشید میز شمارهی بیست و پنج حساب شده یا نه؟!  -

 دار نگاهی بهم انداخت و با احترام از جا بلند شد. صندوق مرد 
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 بله با انعام حساب شده، مرسی.  -

سری تکون دادم و به سمت خروجی رفتم و از رستوران خارج شدم. راهی رو در پیش گرفتم و شروع  

 به قدم زدن کردم. 

ای نداشتم که یه  ن تجربه کردم. تا االخوردم؛ ولی به هر نحوی بود خودم رو کنترل می مدام تلوتلو می 

 پسر ازم خواستگاری کنه، اونم شخصاً از خودم! 

ها یا اقوامشون بودن که من رو از مادربزرگ  ها هم از همسایه البته چندتایی خواستگار داشتم که اون 

هامون به تنها چیزی  کردم، چون توی اون زمان و بی پولیکردن و من بدون فکر رد می خواستگاری می 

رفتم و توی سرم با خودم جدال  دونستم کجا دارم میرم، فقط می بود! نمی کردم ازدواجالً فکر نمی که اص

جوری  داشتم و از طرفی تموم حواسم پیش رایان بود. چی می شد اگه رایان به جای آرین امشب این 

 ؟! کردخاص برام حرف میزد و قلبم رو تسخیر می 

گفت  رم رو داشت توی عروسی ترگل با این صراحت بهم نمیاما نه، رایان اگه جرأت گفتن دوستت دا

که هست و غرورش  که هیچ احساسی بین ما نیست؛ با این این رقص یه رقص معمولیه و این یعنی این 

تر از این احساسه! پس من چرا باید خودم رو برای همچین آدمی که غرورش رو ترجیح میده به  مهم

کردم؛ چون نشون از مردونگیش  من غرور رایان رو تحسین می درسته که   ؟!داشتن معشوقش له کنم

جوری بود رایان  داشت؛ ولی نه بیش از حد معمولش که بخواد سد راه این عشق و خواستن بشه! اگه این 

هیچ ارزشی نداشت، چرا که اصالً مردی نبود که برای به دست آوردن عشقش بجنگه و تالش کنه و توی  

 غرورش غرق شده بود! 

خواست االن  ریخت؛ ولی دلم نمیشنیدم و اعصابم بیشتر بهم می ها رو می های ممتد ماشینبوق  صدای

هام رو تندتر برداشتم و با خودم اندیشیدم حاال باید چه  خونه، چون اصالً حال خوبی نداشتم. قدم  برگردم

یدا کردم، درسته که  گاه پبدم؟ امشب جوری باهام حرف زد که حس کردم واقعاً یه تکیه   جوابی به آرین

ها نبودم؛ ولی  جور حرف کردم؛ چون اصالً یک درصد هم منتظر شنیدن این   اولش جا خوردم و تعجب 

 حس امنیت و داشتن یه حامی!  بعدش یه حس خوب توی دلم پیدا شد، یه 
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نهادم  ها که روی یازده شب ضربه زدن آه از نگام رو با خستگی روی ساعتم انداختم و با دیدن عقربه 

 بلند شد! 

ها دستم رو تکون دادم؛ ولی یا مسافر داشتن یا  زود خودم رو به خیابون رسوندم. چند دفعه برای تاکسی 

کرد. هنوز هم توی شوک  رفتن؛ حسابی کالفه شده بودم و سرم درد می شدن و می من رد می  توجه به بی 

کردم  یی پیش اومده بود. من خیال می مقدمه و یهوحرفی که آرین زده بود بودم؛ چون واقعاً واسم بی 

کردم بخواد ازم  آرین من رو دعوت کرده تا در مورد شرکت حرف بزنه و یک درصد خیال نمی 

بود؛ اما خب من دلم گرو    آلی بود که مطمئناً آرزوی خیلی از دخترهاخواستگاری کنه؛ اما آرین مرد ایده 

موندم؟ اگه رایان هرگز نخواد با من  حس یک طرفه می یه نفر دیگه بود؛ ولی تا کی باید به انتظار این 

های خوبم رو از دست بدم چه  خودی تموم موقعیت ازدواج کنه یا حتی دوستم نداشته باشه و من بی 

فایده داره؟! با دیدن تاکسی زرد رنگ که کمی جلوتر ازم توقف کرد با خوشحالی دویدم سمتش و سوار  

 شدم. 

 به این آدرس! آقا لطفاً من رو برسونید  -

 : بعد تند آدرس رو گفتم که راننده به سمتم برگشت و با لحنی نه چندان مالیم گفت

وقت من گرفته میشه؟ مطمئنید   قدرچه جا دونید با این ترافیک و این موقع شب تا اون خانم محترم می  -

 پول کرایم رو پرداخت کنید؟  تونیدکه می 

 با حرص و عصبانیت نگاش کردم. 

 هم نیست من که نگفتم نمیدم آقا، گفتم؟! پولش م -

راننده پوفی کشید و برگشت و صاف نشست؛ ماشینش رو روشن کرد منم سرم رو تکیه دادم به صندلی  

ی چشمم سر خورد و من حس کردم االنه که از شدت بغض  ی اشکی از گوشه بستم. قطره  هام رو و چشم 

شیشه رو کمی باز کردم تا هوای تازه کمی از    خفه بشم، واسه همین دستم رو به سمت کلید بردم و

 التهاب درونیم رو کم کنه. 
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سرم رو تکیه دادم به شیشه و به یاد رایان افتادم که وقتی فهمید آرین من رو دعوت کرده چقدر عصبی  

براش مهم بود که من با یه پسر قرار مالقات گذاشته بودم؟ یعنی روم حساس بود و    شده بود و یعنی

 گفت؟ کرد و چیزی نمی چرا حرکتی نمی  داشت؟! خب پسغیرت 

همه فکر کردن در حال انفجار بود. تصمیم گرفتم امشب دیگه اصالً به این  آهی کشیدم، سرم از این 

فکر نکنم و بذارمش واسه بعد و هم با مبینا مشورت کنم و هم با مادربزرگ تا ببینم نظرشون   موضوع

 در مورد پیشنهاد آرین چیه. 

هام از  شدم و چشم س شلوغ بود، دقیق چهل دقیقه توی راه بودیم و من هر لحظه بیشتر کالفه میاز ب

کردن. وقتی ماشین جلوی مجتمع وایستاد خودم رو پرت کردم بیرون و پول رو  شدت بی خوابی درد می 

 پرداختم که راننده لبخند زد.

 ممنون؛ ولی بذارید بقیش رو بهتون برگردونم.  -

 : رفتم بلند گفتمبه سمت مجتمع می  کهدر حالی 

 مال خودتون!  -

های راحتیم رو تنم کردم. از خاموشی اتاق  تن خستم رو کشون کشون تا اتاقم رسوندم و زود لباس 

و آشپزخونه میشد به راحتی دریافت که خوابن و منتظرم نموندن! نفس راحتی کشیدم   مادربزرگ و هال 

م خودم رو روی تختم انداختم و باز فکرم کشیده شد سمت رایان  و با خاموش کردن چراغ راهرو و اتاق

 و آرین؛ ولی تند سرم رو تکون دادم. 

 هات رو ببند و استراحت کن. نه لیانا االن فقط باید بخوابی! فقط چشم  -

 *** 

کردم کسی محکم از یه  کرد و حس می صبح با صدای مادربزرگ از خواب بیدار شدم. تنم درد می 

پایین و اصالً حال نداشتم از جام پاشم؛ ولی نمیشد نرم شرکت. باید به هر نحوی بود   کرده  پرتگاه پرتم

 کردم! تحمل می 
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از جام برخاستم و طبق معمول هر روز خودم رو داخل حموم انداختم و دوش گرفتم و بعد به آشپزخونه  

 رفتم. 

 سالم مادربزرگ، صبح بخیر.  -

 رو ب*و*سید.مادربزرگ باالی سرم وایستاد و موهام 

 سالم دختر خوشگلم، صبح تو هم بخیر.  -

 بعد لیوان شیر عسل رو مقابلم گذاشت. 

ی  وقته که همه حالی، بهتره این شیر عسل رو بخوری؛ اون یه حسی بهم میگه که فکرت درگیره و بی  -

 هات از تنت میره بیرون. خستگی 

تم و کمی از مایع گرم درونش رو خوردم.  هام گرفهمه محبتش زدم و لیوان رو بین دست لبخندی به این 

هام جریان پیدا کرد و بدنم یه انرژی خاص گرفت و از این رو تندتر به  خون توی رگ واقعاً حس کردم 

 خوردنش ادامه دادم. 

 مادربزرگ مقابلم نشست. 

 خوشمزه درست کردم؟!  -

 عالی!  -

 نوش جونت عزیزم.  -

 خواد با هم کمی حرف بزنیم؛ البته اگه حالش رو دارید! می مادربزرگ وقتی از شرکت برگشتم دلم  -

 ی تو و لطیفه همیشه حوصله و وقت دارم؛ ولی در چه مورده؟ اتفاقی که نیفتاده؟ من واسه  -

 لیوان خالیم رو روی میز گذاشتم. 

 ای نیست؛ اما االن فرصت ندارم براتون تعریفش کنم. نه چیز نگران کننده -

 تونیم حرف بزنیم.خیالم راحت شد عزیزم! هر موقع دوست داشتی می خب باشه  -
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 ممنونم مادربزرگ.  -

 از جا بلند شدم. 

 من دیگه میرم!  -

 مادربزرگ با ناراحتی نگام کرد. 

 کجا؟ تو که هنوز چیزی نخوردی دخترم.  -

 بهش نزدیک شدم و گونش رو نرم ب*و*سیدم. 

دنم و سیر شدم؛ وقت ندارم باید هر چه زودتر برم  به قول خودت این شیر عسل انرژی داد به ب -

 شرکت. 

مادربزرگ سری تکون داد و من خودم رو به اتاقم رسوندم. مشغول حاضر شدن شدم و چون حوصله  

آرایش ماتی کردم و بعد از برداشتن وسایلم از مادربزرگ و لطیفه که تازه از خواب    نداشتم سر سری

 آپارتمان خارج شدم.  ز بیدار شده بود خداحافظی کردم و ا

ای با رسیدن به ویال با کمی استرس داخل شدم. از رفتار رایان کمی واهمه داشتم؛ چون دیروز یه دفعه 

 ترسم! گذاشت و رفت و دیگه ندیدمش؛ ولی باید محکم باشم تا خیال نکنه ازش می 

اومد و  ، چون وقتی می در رو هل دادم و وارد شدم. کسی نبود و من تند تند مشغول انجام کارهام شدم

 دادم.ی همینم تا نبود باید تند تند کارهام رو انجام می شدم؛ واسه کرد دستپاچه میهی نگام می 

وقتی میز رو چیدم با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم که موبایلم توی جیب شلوار جینم لرزید و من تند  

 ی بهزاد با تعجب وصل کردم. بیرونش آوردم و با دیدن شماره

 سالم بله؟!  -

 سالم خوبی لیانا؟ کجایی؟ -

 مرسی خوبم، ویالی رایان خان هستم چیزی شده؟  -
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اوه من یادم رفت زودتر بگم، رایان از دیروز رفته خارج از شهر و به من گفت بگم که امروز مستقیماً   -

 ومد بگم بهت.  های ذهنیم زیاده و فراموشم شد و االن یادم ادونی که مشغله به شرکت بیای؛ ولی می 

 پوفی کشیدم و سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم. 

 باشه فهمیدم االن میام شرکت، ممنون!  -

 دیگه منتظر جوابش نموندم و گوشی رو پرت کردم روی میز و پوزخندی زدم. 

تونی کنار یکی دیگه ببینیم و برای  ضعیفی که فرار کردی دیگه! آره تو من رو دوست داری و نمی  -

کنی و  که مثل مرد وایستی و خودت رو مالک من کنی، فرار می همینم رفتی خارج از شهر. به جای این 

 ازم دور میشی. برات متأسفم رایان، تو خیلی ضعیفی! 

های سالن پرت کردم که در کسری از ثانیه  با عصبانیت فنجون روی میز رو برداشتم و روی سنگ 

 فنجون هزار تیکه شد. 

های منم شروع به ریختن کرد. از خودم متنفر شدم که الکی و بدون  فتاد و اشک هر کدوم جایی ا

ای فکر، خودم رو درگیر این دوست داشتن کردم که حاال میون این باتالق تنها بمونم و نه راه پس  لحظه 

 داشته باشم و نه راه پیش! 

فنجون رو هم با جارو برقی   های تونستم کنترلشون کنم میز رو جمع کردم و خورده هایی که نمی با اشک 

ی رایان من رو با این  تمیز کردم؛ با برداشتن لوازمم از ویال بیرون اومدم. برام اهمیتی نداشت که راننده

 صورت خیس از اشک ببینه،  

چون توی اون لحظه به حدی عصبی بودم که هیچی واسم اهمیت نداشت جز سبک شدنم که اونم با  

 : راننده نیم نگاهی بهم انداخت و در رو باز کرد که گفتم امکان پذیر بود! گربه کردن

 گردن من رو برسونید شرکت لطفاً! دونم کی برمی رایان خان رفتن خارج از شهر نمی -

 : در رو بست و خودش نشست پشت رل و گفت

 بله خبر دارم خودم رسوندمشون دیروز عصر!  -
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 : پوزخندی زدم و زمزمه کردم

 خبری لیانا. خوبه دستیارشم هستی و هیچی رو بهت نمیگه! واقعاً باید برای خودت انگاری فقط تو بی  -

 تأسف بخوری که دل بستی به یه آدم که تا این حد مغروره. 

اومد، چون رایان  تا رسیدن به شرکت فقط سکوت بود و سکوت و حتی صدای آهنگم از ضبط بیرون نمی

ی اون انجام میشد. هه! پیاده شدم و در رو بهم  استه طور خواسته بود؛ همه چیز هم باید طبق خواین

ریختن توی صورتم و باعث شد عطسم   وزید موهام رو پراکنده کرد و کوبیدم. باد نسبتاً شدیدی که می 

 : بگیره که صدایی رو از پشت سرم شنیدم

 عافیت باشه!  -

کرد به یاد  و بهم نگاه می  به سمت صاحب صدا برگشتم و با دیدن آرین که با لبخند خاصی وایستاده بود 

 افتادم! هجوم خون رو به صورتم حس کردم و با خجالت سرم رو به زیر انداختم. قرار دیروز 

 سالم آرین خان!  -

 جلوتر اومد. 

 دیر رسیدی امروز.  قدرچه سالم صبح بخیر،  -

 هام رو باال انداختم. خیالی شونه با بی 

 کاریه! کلی نبود؛ ولی خب دیگه گفتم بهتر از بی اومدمم مش امروز رئیس نیست! حتی اگه نمی  -

 : با لحن مالیمی گفت

 خوب شد که اومدی!  -

 ابروهام رو باال دادم. 

 چرا؟!  -
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به راه افتاد و منم باهاش هم قدم شدم که با شنیدن جملش حس خجالت و هیجان به یک باره درونم رو  

 قلقلک داد. 

 چون دلم برات تنگ میشد! -

 زیر انداختم و تشکر کردم که صدای خندش رو شنیدم. سرم رو آروم به 

 وای خجالت کشیدنم بلدی؟!  -

 کوتاه خندیدم. 

ها رو از یه جنس مخالف بشنوی خجالت  ی اولت باشه این حرف خب تجربه که نداشته باشی و دفعه  -

 کشی دیگه! می 

 آرین نگام کرد. 

 ها رو بهت نزده؟! یعنی قبل از من کسی این حرف  -

 سرم رو به عالمت منفی تکون دادم. صادقانه  

 اصالً!  -

 جلوم وایستاد و سد راهم شد که با تعجب نگاش کردم. 

 تونم امید داشته باشم که آخرین نفرم باشم؟! زنه، می ها رو بهت می من اولین کسی بودم که این حرف  -

 : هام رو بستم و زمزمه کردآهی کشیدم و چشم 

 دوستت دارم لیانا!  -

 لرزید. خدای من نباید با این کارها هم خودم و هم این مرد مهربون و پاک رو وابسته کنم! درونم 

 هام رو باز کردم و خودم رو عقب کشیدم. چشم

 لطفاً تا پایان هفته که بهم مهلت دادی صبر کن تا بتونم تصمیم بگیرم!  -
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 هاش رو توی هم گره زد.دست 

 حق با توئه. متأسفم اگه اذیت شدی!  -

 از جلوم کنار رفت و دستش رو به سمت شرکت دراز کرد.  بعد

 بفرمایید بانو!  -

 خندیدم که چشمکی بهم زد و باز راه افتادیم و من گیج و توی تصمیمم مردد شده بودم. 

تونم تا پایان هفته مرخصی بگیرم و شرکت  کنه می لیانا اگه دیدن من برای تصمیم گیری اذیتت می  -

کنم و مجبورت  خوام خیال کنی دارم خودم رو بهت تحمیل میبکنی، نمی  فکرهات رو  نیام تا خوب

 کنم که قبولم کنی! می 

 : همه درک باال و شعورش لبخندی روی لبم نشست و نگام رو به جلو خیره کردم و جواب دادماز این

فکر  ذاره، مطمئن باش که نه من مشکلی با حضورت ندارم و این کارها هم توی تصمیمم اثری نمی  -

 کنم.در موردت نمی  بدی هم

دونستم که این کارهاش باعث میشه  جلوی آسانسور وایستادیم و آرین دکمه رو فشرد و من خودم می 

که صادقانه جلو اومده بود و از  ؛ چون واقعاً مرد شجاعی بود و از این "نه"صراحت بهش بگم  با  نتونم

فتن بین دو راهی کرده بود؛ ولی نباید  بود من رو دچار تردید و قرار گر احساسش صحبت کرده

مثبته تا وقتی خودم شک و تردید توی وجودم بود! با    کردم که خیال کنه حتماً جوابمامیدوارش می 

 رسیدن به شرکت جلوی ورودی وایستادیم و من با لبخند دستم رو جلو بردم. 

 روز خوبی داشته باشی آرین خان!  -

 طور تو! مرسی و همین  -

ی بدو ورودم نگام  تشکر کردم و زودتر از آرین وارد شدم و در آخر به اتاقم رفتم؛ اما توی همون لحظه 

ناخودآگاه سمت اتاق و صندلیش که خالی از خودش بود کشیده شد. دلتنگی یهو مثل آتیش زیر  



 

 

 
383 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
ش زل  خاکستر برافروخت و باعث شد بغض سهمگینی توی گلوم بشینه. روی صندلیم نشستم و به اتاق

 زدم.

 آخه کجا رفتی رایان؟ دلم برات تنگ شده لعنتی!  -

دادم و خانمت  کردم و بهت جواب مثبت می ای درنگ نمی وقت لحظه چی میشد تو جای آرین بودی؟ اون 

 شدم. می 

کردم که  هام رو به سختی مهار کردم و نفس عمیقی کشیدم. نباید خودم رو تا این حد ضعیف می اشک 

ای خودم وایستم! من تا االن به تنهایی زندگیم رو چرخوندم و باید از این به بعد هم  روی پ نتونم دیگه

مشکالت بیرون بیام و نذارم کمرم خم بشه؛ چون من فقط مسئول خودم نبودم، بلکه   بتونم از زیر بار این 

 نگهداری یه دختر دیگه هم به عهدم بود که سفارش مادرم بود، لطیفه! 

این دنیا برام مونده بود و مسلماً منم تنها کسی بودم که اون بهش امید داشت؛  تنها کسی بود که توی 

باختم، چون هنوز راه درازی رو با یک دنیا موانع، سختی و مشکل پیش روم  می  پس نباید خودم رو 

 : داشتم. پرونده رو باز کردم و زیر لب زمزمه کردم

 هر چه پیش آید خوش آید!   -

 *** 

مشغول انجام کارهام بودم و وقتی دخترها صدام کردن بهشون گفتم که میل ندارم و بعد  تا موقع ناهار  

طور که از شرکت خارج  وسایلم رو جمع کردم، موبایلم رو توی دستم گرفتم و همون  از رفتنشون

 گرفتم.  ی مبینا رو شدم شماره می 

 الو مبینا؟!  -

 : گفت چند ثانیه صدایی نیومد و بعد از اون کسی از پشت خط 

 سالم لیانا خانم!  -

 هام توی هم رفت؛ یعنی این شخص پشت تلفن کی بود؟ کمی اخم
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 ببخشید شما؟!  -

 من داداش بزرگ مبینا هستم! خودش توی سرویس بهداشتیه، یکم صبر کنید االن میاد.  -

 : با خجالت تند گفتم

ندیده بودمتون؛ واسه همینه   وای ببخشید من شما رو نشناختم، آخه تا االن صداتون رو نشنیده بودم و -

 اشتباه گرفتم. که حس کردم

 کردم تا دچار سردرگمی نشید. کنم این چه حرفیه، من باید زودتر خودم رو معرفی می نه خواهش می  -

 تونم قطع کنم و بعد زنگ بزنم! مرسی، اگه مبینا کار داره می  -

 نه، نه االن اومد، گوشیش رو بهش میدم، از من خدانگهدار! -

 مرسی خدانگهدارتون.  -

 : کمی مکث و بعد صدای مبینا اومد

 به، به چه عجب لیانا جون یاد فقیر فقرا کردن.  -

 باید ببینمت تا نیم ساعت دیگه رستوران )...(!  -

 چیزی شده لیانا؟ نگرانم کردی.  -

 نه فقط زود خودت رو برسون، به حرف زدن باهات احتیاج دارم.  -

 ی رانندگی ندارم.داداشم برسونتم، خودم حوصله باشه میگم  -

 منتظرتم.  -

 گوشی رو توی کیفم پرت کردم، نشستم توی ماشین و به راننده آدرس رو دادم و نفس عمیقی کشیدم. 

 *** 
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وارد رستوران شدم و نگام رو اطراف چرخوندم. وقتی خوب همه جا رو از نظرم گذروندم متوجه شدم  

رو به ته رستوران رسوندم و پشت یه میز چهار نفره نشستم، خدا خدا کردم   هنوز مبینا نرسیده. خودم 

 که هر چه زودتر مبینا برسه و من رو از این سردرگمی نجات بده! 

هام رو بستم. خیلی سخته بین یه دو راهی بمونی که ندونی کدوم  سرم رو بین دو دستم گرفتم و چشم 

سه، خیلی سخته یکی رو دوست داشته باشی و مجبور باشی  راه رو بری درسته و کدوم راه به تباهی میر 

دونی باید با عقل  توی وجودت با عقل و احساست بجنگی که هر کدوم یه چیزی رو میگن و تو نمی 

خودی منتظر  برخورد کنی یا احساست؟ وقتی که عقل میگه موقعیت به این خوبی رو از دست نده و بی 

مون به پاش، حتی شده چند سال؛ ولی نذار کسی دیگه به دستش  رایان نباش و وقتی که احساس میگه ب

 بیاره و یه عمر حسرتش توی دلت بمونه و من بین جدال این دو، مات و گیج مونده بودم! 

 لیانا تو حالت خوبه؟!  -

ای به زبونم بیارم،  با شنیدن صدای نگران مبینا سرم رو بلند کردم و بهش زل زدم. حس نداشتم که کلمه 

دیشب بهم فشار روحی سختی وارد شده بود که حتی جسمم رو هم درگیر خودش کرده بود و   چون از 

 هاش رو باال آورد. حالم رو درک کرد که تند دست  انگار مبینا خوب 

 زنیم. خب؟ خوریم بعدش با هم مفصل حرف می خواد االن حرفی بزنی، اول یه چیزی می هیس! نمی   -

و مبینا برای هردومون چلوماهیچه سفارش داد و بعد از رفتن گارسون   با رضایت سرم رو تکون دادم

 لیوان آبی رو سمتم گرفت. 

 این رو بخور!  -

 : لرزید، لیوان رو که گرفتم مقداری از آب روی میز ریخت و مبینا با لبخند مهربونش گفتدستم می 

 اشکال نداره قربونت برم. -

خواست حرف  حال بود؛ ولی دلم می هنوز هم تنم بی  آب رو خوردم و به روش لبخند گرمی پاشیدم. 

 تا بلکه یکمی از بار مسئولیت روی دوشم کم بشه و بتونم یکم فکرم رو آزاد کنم!  بزنم و حرف بزنم
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شروع کردم از دیروز صبح همه چیز رو مو به مو و با جزئیات برای مبینا تعریف کردم. غریبه که نبود،  

 دونه و من بهش کامالً اعتماد داشتم. نداشت همه چیز رو ب پس اشکال

هام  حالیم افزود؛ ولی مبینا با صبر و حوصله تماماً حرف کردم به بی که دوباره ماجراها رو مرور می از این

 و در آخر لبخند زد.  رو گوش کرد

 تموم شد؟!  -

ها  شیدنی سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که توی همین موقع گارسون بهمون نزدیک شد، غذا و نو

 : میز چید و رو به مبینا گفت  رو روی 

 ای ندارید؟! امر دیگه  -

 مبینا از کیفش پول درآورد و به عنوان انعام طرفش گرفت. 

 مرسی همه چیز کامله.  -

 گارسون تعظیم کوتاهی کرد و با گرفتن پول ازمون دور شد. 

ی   به این انرژی نیاز داشتم، واسه مبینا بشقابم رو مقابلم گذاشت و قاشق و چنگال رو دستم داد. واقعاً

 : سختی بود تن خستم رو تکونی دادم و مشغول خوردن شدم که مبینا ازم پرسید  همینم به هر

 دوغ، دلستر یا نوشابه؟!  -

 : اطراف دهنم رو تمیز کردم و جواب دادم

 ی مشکی! فقط نوشابه  -

حضور یه همچین دوست خوبی تشکر  مبینا لبخندی زد و قوطی رو گرفت سمتم و من از خدا برای 

 کردم! 

 هام زل زد. هاش رو روی میز حلقه کرد و مستقیم به چشم وقتی غذامون رو تموم کردیم، مبینا دست 

 تو آرین رو دوست داری؟! -
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 هام درهم شد و خواستم چیزی بگم که تند پرید میون حرفم و نذاشت چیزی بگم. اخم

کس توی این دنیا  وی ذهنت خط بزن، خب؟ فکر کن تو به هیچصبر کن. از االن به کل رایان رو ت -

و عاشق کسیم نیستی، حاال که ذهنت رو خوب خالی کردی تصور کن که آرین بخواد   وابستگی نداری

ی زندگیت اون بشه. خوب فکر کن که باید  همسر آیندت بشه، تا آخر عمرت باهات زندگی کنه و همه 

ی توئه و میشه  همراه باشی و جزئی از وجودت بشه که تکمیل کننده توی تموم مراحل زندگیت با اون  

ی دیگمون رو باید پیدا کنیم  ی ما دخترها و پسرها نیمه هستیم و نیمه دونی که همه مکملت. این رو می 

های من فکر  گیم نیمه گمشده! حاال تو با دقت به این حرف که ما رو کامل کنه و به اصطالح ما بهش می 

 ن که آرین رو برای یک عمر زندگی قبول داری یا نه؟! کن و ببی

کردم یه باری از روی دوشم برداشته شده. خیلی تصمیم  تر کرده بود و حس می واقعاً کارم رو راحت 

هام رو  های مبینا تصمیم بگیرم. چشم تونستم توی ذهنم طبق گفته تر شده بود و می گیری برام راحت 

تونستم تا آخر  هام گرفتم. من آرین رو دوست داشتم؟ یعنی می دست بستم و لحظاتی سرم رو ما بین 

خواستم و کامل  مردی باشه که من می   تونستعمرم بخوامش و باهاش زندگی کنم؟ یعنی آرین می 

 ی من بشه؟! نه! هکنند 

هام رو بگیره یا هر تماس لمسی  تونستم تصور کنم دست من اصالً حسی به آرین نداشتم و اصالً نمی 

دادم؛ چون  کردم و باید محکم جواب منفی می ای باهام داشته باشه. نه، نباید خودم رو درگیر میگه دی

کشیدم و هم آرین! سرم رو بلند کردم  اگه نتونم به عنوان همسر کنارم قبولش کنم، هم خودم عذاب می 

 : و محکم گفتم

 نه، جوابم منفیه!  -

 م رو میون دستش گرفت. مبینا با اعتماد به نفس لبخندی بهم زد و دست

 کنی عزیزم. مطمئنم که توی انتخابت اشتباه نمی  -

تونم آرین رو به چشم همسر ببینم و فقط به عنوان یه همکار  درست بود. منم مطمئن بودم که نمی 

 : داشتم. از جا بلند شدیم و من میز رو حساب کردم و بیرون اومدیم که مبینا گفت  قبولش
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 مایلی یکم قدم بزنیم؟  -

هام دوختم و  سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و کنار هم شروع به راه رفتن کردیم. نگام رو به کفش 

پوشیدم که از شدت خجالت توی  زدم. تا چند ماه پیش کفشهای پاره و رنگ و رو رفته می  پوزخندی

ن رو نبینم که بهم  های تمسخرآمیز اطرافیاپایین بندازم و راه برم تا نگاه خیابون مجبور بودم سرم رو

ی اینه که خدا در اوج  ها همه نشونه کنم و این ها رو پام می دارترین کفش زنن و حاال مارک پوزخند می 

 جا حواسش بهت هست!  ناامیدی خودش رو بهت نشون میده تا بفهمی همیشه و همه 

 مامانم اصرار داره توی این مسافرتش مادربزرگت رو با خودش ببره لیانا!  -

 جب نگاش کردم. با تع 

 ببره خارج از کشور؟!  -

 مبینا دهنش رو کج کرد. 

 همه تعجب داشت؟! کجاش این  -

 سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم. 

 کنم قبول کنه. خب آخه مادربزرگ من تا االن نرفته خارج از کشور و فکر نمی  -

 مبینا خندید. 

گذره که  قدر بهش خوش می اش بره اون تو هنوز مامان من رو نشناختی! مطمئناً اگه مادربزرگت باه  -

خواد برگرده؛ بعدم قراره آرمیتا خانمم باهاش بره، برای همینم گفت مادربزرگ تو هم بیاد  دلش نمی

 ها! ی سیما خانم )مادربزرگم( شده که جمعشون کامل بشه. ناجور شیفته 

 : چشمکی بهم زد که خندیدم و گفتم

 کنم و خبرش رو بهت میدم. می باشه من در موردش با مادربزرگ صحبت   -

 : حوصله گفتمبینا بی 
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 تا کی خبر میدی؟!  -

 تا فردا صبح خوبه؟  -

 آره عالیه.  -

 : بعد به سمت خیابون رفت و بلند گفت

 بیا تا تاکسی بگیریم.  -

 *** 

من این زن رو   قدرچه روی مبل نشستم و به مادربزرگ که مشغول خوندن قرآن بود زل زدم. واقعاً 

ی مهربون  کردم که هر چه قدر هم تنهامون کرده؛ ولی بازم این فرشته و خداروشکر می   دوست داشتم

 گرمیمون شده! رو کنارمون گذاشته و دل 

می زد و آروم قرآن رو بست، ب*و*سید و روی میز  مادربزرگ سرش رو باال آورد و با دیدنم لبخند گر 

 کنار مبل قرار داد. 

 چیزی شده عزیزم؟  -

 به خودم اومدم و صاف نشستم. 

 راستش دوتا موضوع هست که باید درموردش با هم حرف بزنیم!  -

 مادربزرگ عینک مطالعش رو از روی چشمش برداشت و خیره نگام کرد. 

 خب من منتظرم که بشنوم! -

 ی دیشب و دیدارم با آرین و پیشنهادش رو واسش تعریف کردم. هر چیز قضیه اول از 

هایی که بینمون رد و بدل شده بود رو گفتم  ی دیشب، قرار امروز ظهر با مبینا و حرف بعد از اتمام قضیه 

هام تموم شد مادربزرگ  و در آخر تصمیمی که خودم در مورد آرین گرفته بودم رو گفتم. وقتی حرف 

 : ش رو روی چشمش کشید و قاطع گفتها دست 
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خوای؛ ولی  ذاری و ازم مشورت می ی راز و اسرار زندگیت رو باهام درمیون می عزیزم ممنونم که همه  -

همه چیز فقط و فقط بستگی به خواسته و نظر خودت داره. تو باید یک عمر با همسرت زندگی کنی،  

ینا موافقم و واقعاً خوشحالم که همچین دوست  پس خودتم باید تصمیم آخر رو بگیری. منم با نظر مب

های سخت کمکت کنه و پیشت باشه. اگه  جور موقعیت تونه توی این خوب و عاقلی رو پیدا کردی که می 

ذارم و  خوای این پسر رو رد کنی و به پیشنهادش جواب منفی بدی، منم به تصمیمت احترام می تو می 

 کنم! هرجور که تو بخوای رفتار می 

 کنم که تصمیم درستی گرفتم. مرسی که پشتیبانم هستی. ه منم حس می بل -

 : جا شدم و گفتمکمی جابه 

 و اما موضوع دوم!  -

 مادربزرگ خندید. 

 خب؟  -

گشتیم بهم گفت که یلدا خانم و آرمیتا خانم قراره با هم  راستش امروز که با مبینا از رستوران برمی  -

ر مبینا توی خارج استاد دانشگاهه و مامانشم بیشتر مواقع در  دونی که پدبرن خارج از کشور؛ چون می

خوام مادربزرگ  آرمیتا خانم گفته میام، یلدا خانم هم به مبینا گفته که می  دفعه وقتی رفت و آمده. این 

بیام باهات حرف بزنم و جوابت رو بدونم، اگه دوست    لیانا هم باهامون بیاد. حاال من مأمور شدم که

 کنیم! خوای مجبورت نمی ماً برو؛ ولی اگه نمی داری بری حت

 : مادربزرگ کمی فکر کرد و گفت

 تونم که شما دوتا رو تنها بذارم. نه نمی -

 : هام رو باال آوردم و با اطمینان گفتمدست 

نه، اصالً به فکر ما نباشید مادربزرگ. من خودم مواظب همه چیز هستم، تو برو تا یکمی آب و هوات   -

 گذره.دونم که با یلداخانم بهت خوش میبشه؛ چون می عوض  



 

 

 
391 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 : مادربزرگ با تردید گفت

 مطمئنی لیانا؟!  -

 : محکم جواب دادم

 بله خیالت راحت!  -

 : لبخند که روی لبش نشست با خیال راحت نفسم رو فوت کردم بیرون و گفتم 

 کردن، برای تو هم بگیرن! پس من به مبینا خبر میدم که هر وقت برای گرفتن بلیط اقدام  -

 باشه عزیزم ممنون.  -

 از جا بلند شدم و گونش رو ب*و*سیدم. 

 امیدوارم بهت خوش بگذره مادربزرگ مهربونم. من بااجازت میرم تا کمی استراحت کنم!  -

 ممنون برو عزیزم.  -

افرت میره؛  که مادربزرگ به این مسبه اتاقم اومدم، روی تختم نشستم و واقعاً خوشحال شدم از این 

کنه، چون همش باید توی این آپارتمان بمونه. من با خودخواهیم از اش تغییر می الاقل یکم روحیه 

جا، باید کمی هم مراعاتش رو بکنیم. درسته  ی یادگار پدربزرگ کشیدمش بیرون و آوردمش این خونه 

که مادربزرگ فقط برای  دونستم که منم مجبور بودم برای کارم از خیلی چیزها بگذرم؛ ولی بازم می 

هاش گذشته و منم قدرنشناس نبودم. گوشیم رو برداشتم و برای مبینا  خوشبختی من و لطیفه از خواسته 

 : تایپ کردم

سالم عزیزم مادربزرگ موافقت کرد که به همراه یلدا خانم بره، ممنون میشم موقع گرفتن بلیط   -

 مادربزرگمم یه دونه بگیری!  هواپیما برای 

 : گذشت جواب مبینا رسید کمی که 

 سالم خوشحال شدم. چشم میگم ماهیار براشون بگیره.  -
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 لبخند گرمی روی لبم نشست و با رضایت گوشی رو روی عسلی کنار تخت گذاشتم. 

 *** 

دونم داشت  بیستم فروردین ماه بود و هنوز رایان از مسافرت خارج از شهرش برنگشته بود و واقعاً نمی 

دونستم که تنها کسی  دادن و من میی کارها رو سایه و بهزاد انجام می یومد و همه کرد که نم کار می چی

دونه برای چی رایان رفته به این مسافرت، بهزاده؛ چون واقعاً با هم مثل داداش بودن و هوای  که می 

تونست زیر زبونش حرف  دیگه رو داشتن؛ اما بهزاد هم دهنش قفل محکمی داشت و کسی نمی هم 

 یرون، البته من که اصالً به روی خودم نیاوردم؛ اما سایه چند باری تالش کرد و بی نتیجه موند! بکشه ب

ی کارهام رو انجام داده  ساعت نه صبح بود و امروز نرفته بودم شرکت، چون رایان که نبود و منم همه 

ی چیترا  طبق خواسته  رفتم ثبت نام رانندگیکه باید می ی این مرخصی گرفته بودم واسه   بودم و امروز رو

 کردم الزم باشه االن برم راننده بشم! خانم که مجبورم کرده بود وگرنه که من فکر نمی 

تر کردم تا بیشتر چهرم رو  تیپ آبی تیره زدم و آرایش و عطر، البته امروز کمی هم آرایشم رو غلیظ 

 جذاب نشون بده! 

و راحت باشم. از آپارتمان بیرون رفتم،   های اسپرت سفیدم رو پوشیدم که پاشنه نداشته باشه کفش 

 بود که تند سوار شدم و حرکت کرد.   آژانس منتظرم

به یاد قرار دیروزم با آرین افتادم و بازم آه از نهادم برخاست. دیروز مهلت پایانی بود که آرین ازم  

بپذیرمش و  پیشنهادش فکر کنم و من واقعاً هر کار کردم نتونستم به عنوان همسرم  خواسته بود به 

که خیلی دلخور شده  تونستم اوج ناراحتیش رو حس کنم؛ ولی با این وقتی این رو بهش گفتم به راحتی

 : حالی زد و گفتبود، باز هم لبخند بی 

اشکال نداره لیانا جان، اجباری که نیست؛ شاید تو من رو نخوای و من رو الیق ندونی! باید بهت حق   -

 انتخاب بدم دیگه. 

که تا این حد خواستارم بود واقعاً  هاش بودم و از این ض شاهد جمع شدن اشک توی چشمو من با بغ 

تونستم بر مبنای یه دلسوزی و  کشیدم؛ اما باز هم صحبت یک عمر زندگی بود و نمی  ای خجالت لحظه 
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تونم خوشبختش  ترحم تصمیمم رو عوض کنم و مطمئنم که آرین لیاقتش خیلی بیشتر از منه و من نمی

 ؛ چون دوستش نداشتم!کنم

 جاست؟ خانم همین  -

 :نگام رو به آموزشگاه پیشرفته و بزرگ مقابلم انداختم و با لبخند رو به راننده گفتم

 بله لطفاً منتظرم بمونید تا برگردم!  -

 چشم.  -

 زود از ماشین پیاده شدم و خودم رو به آموزشگاه رسوندم و واردش شدم. 

هام رو انتخاب کنم و منم تموم  اداریش و ثبت نام، بهم گفتن که ساعت کالس بعد از انجام کارهای 

ها که تا عصر شرکت بودم و فقط توی  ها رو زدم هفت تا نه شب؛ چون دو ساعته بودن و من صبح ساعت 

ای نبود. بهم گفتن که بیست ساعت باید بیام  کردم و هر چند خسته بودم؛ ولی چارهاین ساعت وقت می 

گیرن و در صورت قبولی گواهینامم  کشه و بعد از اون ازم امتحان می ن دو ساعت، ده روز طول می و با ای

  صادر میشه و من با خوشحالی تشکر کردم و از آموزشگاه بیرون اومدم. سوار تاکسی شدم و ازش 

 خواستم برسونتم به مجتمع و باز هم غرق افکارم شدم.

م گفت که قراره از ایران برای همیشه بره و فقط منتظر شنیدن  که جوابم رو شنید، بهآرین بعد از این 

جا و خودش یه شرکت کوچولو بزنه؛ چون چندتا از اگه جوابم مثبت بود بمونه همین  جواب من بوده که 

خواست بره و این شرکت رو توی خارج از که جوابم منفی بوده می   هاش ازش خواستن، ولی حاالدوست 

با اوج غمم فقط شاهد غم شدید توی صدا و    ایان هم استعفا بده و منکشور بزنه و از شرکت ر

 اومد.هاش بودم و کاری از دستم برنمی چشم

وقتی ازم خواست حاللش کنم؛ چون ممکنه دیگه هیچ وقت هم دیگه رو نبینیم دیگه نتونستم خودم رو  

ه هر سختی بود خودم رو نگه  هام ریخت که قسمم داد گریه نکنم و منم بهام روی گونه و اشک  نگه دارم

کردیم. حتماً امروز از شرکت میره و من دیگه کسی که یه روز خواستگار و   داشتم و با هم خداحافظی

 دیدم. شیفتم بود رو نمی 
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 : آهی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم 

دیگه نبودیم. به هر حال هر چی توی سرنوشتمون نوشته سرمون میاد! چیزی دست  شاید قسمت هم   -

 چیز بستگی به خواست خدا داره. ن نیست و همهم

با رسیدن به مجتمع پول تاکسی رو حساب کردم و رفتم باال و با ورودم به آپارتمان صدای مادربزرگ رو  

های راحتیم رو تنم کردم و بیرون اومدم و وقتی  تلفن حرف میزد. وارد اتاقم شدم و لباس  شنیدم که با

ودم رو به آشپزخونه رسوندم و قهوه درست کردم. دوتا فنجون  دیدم هنوز مادربزرگ مشغوله، خ

ریختم و ظرف شکر رو هم گذاشتم کنارش، چون مادربزرگ بدون شکر محال بود بخوره؛ برعکس من  

 ی تلخ عادت کرده بودم! که دیگه به قهوه 

 کی بود مادربزرگ؟  -

گذاشتم که مادربزرگ هول و  های قهوه رو هم روی میز روی مبل نشستم و سینی کوچیک حاوی فنجون 

 دستپاچه سمتم اومد. 

وای یلدا خانم بود، بهم گفت که امشب پروازمونه و باید هر چه زودتر حاضر بشم؛ ولی من هنوز هیچ   -

 ها بخوایم بریم! کردم به این زودی و فکر نمی  کاری نکردم 

 همه عجلش لبخندی زدم و فنجون رو سمتش گرفتم. به این 

این رو بخور. تو که کار خاصی نداری، یه دونه چمدون بستنه که من خودم واست   بیا بشین فعالً  -

 کنی؟قدر خودت رو اذیت می بندمش دیگه! چرا این می 

 : تر شده بود گفتمادربزرگ که با این حرفم کمی آروم 

 یعنی میگی مشکلی نیست؟  -

 :با لبخند اطمینان بخشی گفتم

 نه هیچ مشکلی نیست.  -

 ش رو گاز گرفت. ها مادربزرگ لب 
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خوام  زنه، نگرانتونم. نمی ی شما دوتا واقعاً شور می کردم که برم لیانا. دلم واسه ای کاش قبول نمی  -

 تنهاتون بذارم. 

 اخم کردم. 

وقت تو هنوز  ایم، خیر سرم بیست و یک سالمه اون زنی انگار که ما بچه مادربزرگ جوری حرف می  -

 نگرانمی؟

 :داد مادربزرگ با مالیمت پاسخ 

تونم ببینم یه خار به  دونم که دختر عاقل و بالغی هستی؛ ولی خب چی کار کنم دوستتون دارم، نمیمی  -

 پاتون بره! 

 بهش لبخند زدم. 

 کنم. نترس هیچی نمیشه االنم من میرم برات چمدونت رو حاضر می  -

رسوندم و چمدونش رو از زیر  بعد از جام بلند شدم و گونش رو ب*و*سیدم. خودم رو به اتاقشون 

 و مشغول حاضر کردنش شدم.  تخت کشیدم بیرون

ی  کردم واقعاً یه گمشده دارم که هر جا میرم جلو دلم برای رایان خیلی تنگ شده بود، حس می 

همه درگیرش کرده بودم؛  طوری خودم رو این کردم که چه بیش نیست. تعجب می   هامه؛ اما سرابیچشم

خواست بدونم دلیل این مسافرت یهویی اونم درست روزی که من  انگار. خیلی دلم می ولی اون انگار نه 

همه آشفته شده و نتونسته بمونه توی شرکت؛ نه  رایان این شبش با آرین قرار گذاشته بودم چی بوده که

 فقط همون روز بلکه چند روزم هست که برنگشته! 

تکیه دادم. به هال رفتم که متوجه شدم مادربزرگ  چمدون رو که حاضر شده بود بلند کردم و به دیوار 

های روی دستش دوختم و  ای برداشتم و روش کشیدم. نگام رو به چروک خوابش برده. ملحفه  روی مبل

 : زمزمه کردم

 سختی کشیدی برای من و لطیفه، امیدوارم بتونم برات جبرانشون کنم.  قدرچه  -
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  روی دست مادربزرگ خم شده بودم افتاد و تکونی قطره اشکی که یه آن از چشمم سرازیر شد، چون

صاف وایستادم و ازش فاصله گرفتم؛ ولی خداروشکر بیدار نشد و بهتر بود استراحت   خورد که سریع 

 و این جوری اذیت میشد.  موندکنه، چون شب باید بیدار می

رو برداشتم و مشغول   نگاهی به اطراف آپارتمان انداختم و تصمیم گرفتم کمی تمیز کاری کنم؛ دستمالی

 گردگیری شدم. 

 *** 

 : با اومدن لطیفه کار منم تموم شده بود. با هم میز رو چیدیم که گفتم

 مادربزرگ امشب میره!  -

 لطیفه با تعجب نگام کرد. 

 به این زودی؟  -

 سرم رو تکون دادم. 

ه بره. اگه تو هم  جوریشم به زور راضی شدآره ماهیار بلیط گرفته. تو هم مواظب رفتارت باش، همین  -

خوام. بهتره یکمی از ها قاطع میگه نمیرم و من این رو نمیتنگ میشه و از این حرف  بخوای هی بگی دلم

 این شهر دور باشه، خیلی توی این مدت اذیت شده. 

 لطیفه آهی کشید. 

 حق با توئه. نگران نباش مواظب رفتارم هستم.  -

 بخوریم. خوبه، االنم برو صداش کن تا بیاد ناهار   -

 ناهار درست کردی؟  -

 آره؛ ولی یه غذای ساده، چون مشغول گردگیری بودم به غذا نرسیدم.  -

 حاال چی هست؟  -
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 ماکارانی!  -

 به، به چی از این بهتر؟  -

ی میز رو کامل کردم و  خندیدم و لطیفه با چشمکی که بهم زد از آشپزخونه خارج شد و من باقی مونده 

 شدم.   منتظرشون

هاش شد و منم  صرف ناهار مادربزرگ به حموم رفت، لطیفه داخل اتاقشون مشغول خوندن درس بعد از 

ها خودم رو با مطالعه کردن سرگرم کردم. واقعاً به این کار  میز و شستن ظرف  بعد از جمع کردن

 کردم. رو حس نمی ی شدیدی داشتم و اصالً گذر زمان عالقه 

رد و از این رو کتاب رو بستم و وارد آشپزخونه شدم. بعد  بعد از گذشت چند ساعت، دلم هوس چایی ک 

 : کردن چایی مادربزرگ هم از حموم بیرون اومد و من با خنده گفتم از درست

 مادربزرگ فکر کنم توی حموم خوابت برده بودها.  -

 کرد وارد آشپزخونه شد. مادربزرگ در حالی که موهاش رو خشک می 

ها نمیرم خودم رو گربه شور کنم و بیام بیرون، میرم قشنگ خودم رو  جوون عزیزم من که مثل شما  -

 که یک ساعت بعدش باز کثیف شده باشم! شورم که بدنم  تمیز بشه، نه این می 

 سینی چایی رو روی میز گذاشتم و نشستم. 

به قول  ها که همه به تمیز شدنت اهمیت میدی. ما جوون خب تو چون سه روز یک بار میری حموم این  -

گیریم. واقعاً خسته نمیشی دو ساعت داخل  ریم دوش می کنیم، هر روزم می گربه شور می تو خودمون رو

 حموم؟! 

 اصالً. اولش یکم تنبلیم میاد؛ ولی وقتی میرم دیگه راحت راحتم.  -

 : لبخند عمیقی بهش زدم که گفت 

 ای بدجنس!  -
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 : بلند زدم زیر خنده که لطیفه داخل شد و با حرص گفت

 کنید؟! حاال دیگه بدون من حال می  -

 ای بهش رفت. مادربزرگ چشم غره 

 کنید یعنی چی؟! خجالت بکش حال می  -

 هاش رو جمع کرد.لطیفه لب 

 گذرونید دیگه! خب یعنی خوش می  -

 خندیدیم و من از ته دل خدا رو برای وجود این دو فرشته توی زندگیم شکر کردم! 

سه برای حاضر شدن و رفتن به فرودگاه به اتاقامون رفتیم. تیپ  ساعت که روی شش عصر ضربه زد هر  

 و آرایش و عطر!  قشنگی زدم

 : موبایلم و کیف دستی خوشگل مشکیم رو برداشتم، از اتاق بیرون اومدم و بلند گفتم

 من حاضرم!  -

 مادربزرگ از اتاقشون بیرون اومد و نگام کرد. 

 رفت، دیگه الزم نیست بهشون خبر بدیم که ما حاضریم!  ها همفکر کنم صدات تا آپارتمان مبینا این  -

بلند زدم زیر خنده که خودشم خندش گرفت. لطیفه در حالی که چمدون مادربزرگ رو دنبال خودش  

 خارج شد.  کشید از اتاقمی 

 خب بریم دیگه.  -

دقایقی بعد  ها شدیم که هر سه بیرون اومدیم و به سمت آسانسور رفتیم. توی البی منتظر مبینا این 

 : ماهیار، مبینا و یلدا خانم بهمون پیوستن و بعد از احوالپرسی ماهیار گفت 

 مبینا تو ماشینت رو بردار و لیانا، سیما خانم و لطیفه رو بیار، منم مامان رو میارم.  -

 : مبینا درحالی که نگاش توی موبایلش بود گفت
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 اد دنبالم؛ بعدش میایم. خواد. تو ماشینت رو بردار و ببرشون، منم آتنا مینمی  -

 ماهیار سرش رو تکون داد. 

 باشه هر جور راحتی، پس من برم ماشین رو بیارم. -

 : با رفتنش ما هم راه افتادیم و از مجتمع بیرون اومدیم که مبینا کنار گوشم گفت

 جواب آرین رو دادی؟!  -

 : زمزمه کردم

 آره دیروز.  -

 ناراحت شد؟!  -

 آهی کشیدم. 

 خیلی.  -

 میشه کرد؟ البد قسمت هم نبودید دیگه. چه  -

 اوهوم.  -

ماشین خوشگل ماهیار جلوی پامون متوقف شد و بوقی زد. چمدون مادربزرگ رو داخل صندوق گذاشتم  

 : و کنار لطیفه و مادربزرگ روی صندلی عقب جا گرفتم که یلدا خانم رو به مبینا گفت

 زود بیایدها مبادا از پرواز جا بمونید.  -

 شیش رو توی جیبش گذاشت. مبینا گو 

 خیالت راحت مادرجون، برید شما.  -



 

 

 
400 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
ی ماشین تکیه دادم که با صدای  ماهیار حرکت کرد و ماشین توی سکوت فرو رفت. سرم رو به شیشه 

لذتی عمیق وجودم رو در برگرفت، خصوصاً این که این آهنگ رو بلد بودم، برای   پخش شدن آهنگ

 ردم. هام رو بستم و زمزمش کهمینم چشم 

 از من نباید هیچ تاثیری  -

 تو حال و روز زندگیت باشه 

 ساکت نشستم ساکتو جمع کن 

 شاید قراره کمرم تا شه 

 فهمیتو روزگارم رو نمی 

 مثل زمان جنگ آشوبم 

 بعد تو هر کی حالمو پرسید

 میگم خیالت جمع من خوبم

 من خوبم 

 من خوبم 

 رفت رفتی حواسم می تو که می 

 رفت جهانم می 

 تا چشم خودم دیدم با دو 

 رفت که جانم می 

 چرخه گوشام پی اسم تو می 

 چیزی به جز تو نقطه ضعفم نیست 
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 چشمای تو هر بار غرقم کرد

 ی ظرفم نیست دریات اندازه

 من ساحلم درگیر طوفانه 

 حالم شبیه صخره و موجاست 

 باره گاهی سکوت فریاد می 

 االن دقیقاً از همون وقتاست 

 از همون وقتاست 

 قتاست از همون و

 رفت رفتی حواسم می تو که می 

 رفت جهانم می 

 با دو تا چشم خودم دیدم 

 رفت که جانم می 

 رفت رفتی حواسم می تو که می 

 رفت جهانم می 

 با دو تا چشم خودم دیدم 

 رفت که جانم می 

 رفتی مهدی یراحی()آهنگ تو که می 

هات و صدات. آخ  هات، دست شم دلم برات تنگ شده؛ برای نگات، چ قدرچه دونی رایان تو کجایی؟ نمی 

 صدات!
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خواست بگم  می  قدرچه شدم و دلم و من غرق لذت می  "لیانا"گفت قشنگ بود وقتی می  قدرچه صداش 

داد. ای کاش اگه قرار بود برای  نمیشد و ممنوعه بودن این عشق، این اجازه رو بهم نمی  ؛ ولی"جانم"

وقت شاید دلم رو از زدواج کرده بود و متأهل بود؛ اوندیدم، ادیدمش یا اگه می خودم نباشه، هرگز نمی 

ای نداشت، چون اتفاقی بود که افتاده بود و دل  ها هیچ فایدهولی حاال این ای کاش  دادم!کف براش نمی 

 من به نامش خورده بود. 

سعی  های ماهیار تالقی کرد؛ معنی نگاش رو درک نکردم و  هام رو باز کردم. نگام از آینه با چشم چشم

 ندم!  کردم اهمیت 

دادم؟ ماهیار سهم  های گاه و بی گاه اهمیت می هام رو بستم. چرا باید به این نگاهتوجه، مجدد چشم بی 

های یه دختر دیگه بدوزم، پس بهتر بود اگه حسی  خواست چشم به داشته اصالً دلم نمی آتنا بود و من

 ه! تموم بشه و تبدیل به خاکستر بش هم از طرف ماهیار هست 

بعد از گذشت چند دقیقه، باالخره رسیدیم به فرودگاه و من باکالفگی مشهودی از ماشین پیاده شدم که  

 : ماهیار گفت 

 حالت خوبه لیانا؟!  -

 نگاه خستم رو بهش دوختم.

 مگه باید بد باشم؟!  -

 هام زل زد و سرش رو جلو آورد. توی چشم 

 کنه! تونه چیزی رو از من پنهون هات نمی این چشم  -

 پوزخندی زدم. 

 بهشون توجه نکن، من طوریم نیست.  -

 به راه افتادم که با سماجت جلوم وایستاد. 



 

 

 
403 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
توی ماشین تماماٌ حواسم بهت بود. تو یه چیزیت هست، حتی رنگتم پریده؛ به من بگو چی داره   -

 آزارت میده؟! 

کشه؛  م دلتنگی داره من رو می خواست بگکنه، دلم می خواست بگم دوری از رایانم داره اذیتم می دلم می 

خواست فریاد بزنم که از این همه تفاوت و از این همه دوری و از این همه نبایدها خسته شدم.  دلم می 

شد گفت،  ها رو نمی تونم کسی دیگه رو کنار رایانم ببینم؛ ولی هیچ کدوم از این خواست بگم نمی دلم می 

 یعنی نباید گفت! 

 : ر رو بدمسعی کردم قاطع جواب ماهیا

 من خوبم! فقط یکمی خستم ماهیار، باور کن.  -

هام زل زده بود که ماشین آتنا  ماهیار باالخره دست از سوال کردن برداشت؛ ولی هنوز هم توی چشم 

هام رو بستم و دعا کردم که آتنا از این همه نزدیکی  و من برای لحظاتی چشم  کنارمون متوقف شد

ماهیار فاصله گرفتم و خودم رو به مادربزرگ رسوندم و در    عد تند از ماهیار با من فکر بدی نکنه، ب 

 کنارش به سمت سالن فرودگاه گام برداشتم. 

ها نشستیم. مادربزرگ و یلدا خانم مدام مشغول صحبت بودن؛ لطیفه هم با ماجد در مورد  روی صندلی 

موجود توی سالن انتظار   های کردن و من تنها نشسته بودم و به آدم موسیقیشون بحث می   قرار کالس

 : نشست و زیر گوشم زمزمه کرد کردم که مبینا کنارمنگاه می 

 گفت؟!ماهیار چی بهت می  -

 سرم رو چرخوندم و نگاش کردم. 

 ناراحت بودم، کنجکاو شده بود بفهمه چمه!  -

 خب تو بهش چی گفتی؟  -

 طور مگه؟ گفتم که چیزی نیست و حالم خوبه، چه  -

 خیس کرد.  هاش رو با زبونش لب
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 آتنا دیدتون و ناراحت شد. -

 آهی کشیدم و لعنتی به این شانسمون فرستادم. خب آتنا هم یه عاشق بود، مثل من! 

 حاال چی کار کنم؟  -

 مبینا پاهاش رو تکون داد. 

 خوادت! اون معتقده که ماهیار تو رو دوست داره و می  -

کردم؛ مثل همین امشب  رفتارهای ماهیار حس می تعجب نکردم، چون خودمم گاهی این رو به خوبی از  

 کرد تا بفهمه چی من رو ناراحت و عصبی کرده! که نگرانم شده بود و مدام کنجکاوی می 

 ای نسبت به ماهیار حس ندارم! اما من ذره  -

 مبینا اخم کرد. 

که کامالً شیفته و  اینپس باید هر چه زودتر ماهیار رو از این اشتباه و از این حس بیاری بیرون؛ قبل از  -

 خواد کسی که با تموم وجودم دوستش دارم، شکست بخوره! عاشقت بشه. من دلم نمی

 حق با مبینا بود. 

 من باید چی کار کنم؟  -

 : با اومدن آتنا و ماهیار، مبینا زمزمه کرد

 بعداً بهت میگم!  -

اری وایستاد و به سقف چشم  آلود آتنا کردم که بدون توجه به جمع کننگاهی به صورت ناراحت و اخم

 هم کالفه پوفی کشید و کنار مبینا نشست.  دوخت؛ ماهیار 

 ها! این دختره واقعاً یه چیزیش میشه  -

 مبینا با حرص نگاش کرد. 
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 فهمی ماهیار؟ خوای بفهمی یا نمیواقعاً نمی  -

 های گرد شده از تعجب به مبینا زل زد.ماهیار با چشم 

 افتاده؟!  چی رو باید بفهمم؟ اتفاقی -

 : مبینا با طعنه گفت

های آتنا بخون  خونی، خب یه بارم از چشمهای دلشون رو می ها حرف های آدم تو که همش از چشم  -

 گذره!چی می  که توی دلش

 :هام رو جمع کرد و اخم محوی روی صورتم نشست که ماهیار لرزه براندامم انداختلب

 بخونم که برام خاصن!   های کسایی روتونم حرف چشم خب من فقط می  -

هام رو بستم و دستم رو مشت کردم؛ ولی مبینا باعصبانیت نفسش رو فوت کرد بیرون و واقعاً این  چشم

 بود؟! من؟ ماهیار؟ یا آتنا؟   وسط مقصر کی

هام رو باز کردم و همه از جا بلند  خوندن، چشمی پرواز رو می با شنیدن صدای بلندگوها که شماره 

بود و بغض سهمگینی توی گلوی من نشست. انگار تازه فهمیدم قراره مادربزرگ    ونشدیم. وقت رفتنش 

رو از دست داده بودم تمام مدت کنارم بود؛ ولی االن خودم   شه، کسی که از وقتی مادرم بازم دور 

 گرفت! خواسته بودم که نباشه، اونم واسه یه مدت، حاال هر چند کوتاه؛ ولی باالخره ازم فاصله می 

 تم و توی آغوش گرمش فرو رفتم و قطرات اشک از روی گونم سر خوردن. جلو رف 

 خیلی دوستت دارم مادربزرگ، مواظب خودت باش. -

 مادربزرگ با محبت پشتم رو نوازش کرد. 

 خوام خوب از خودت و لطیفه محافظت کنی تا برگردم. منم دوستت دارم و ازت می  -

 چشم.  -

 د. از آ*غ*و*شش بیرون اومدم که اخمی کر
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 کشه! هات رو پاک کن دیگه، دختر به این بزرگی خجالتم نمی اشک  -

هام رو پاک کردم که به سمت لطیفه رفت و من رفتم جلو تا از یلدا خانم و  به لحنش خندیدم و تند اشک 

خداحافظی کنم. بعد از تعارفات معمول ازمون فاصله گرفتن و رفتن و من و لطیفه دستی   آرمیتا خانم هم

 : براشون تکون دادیم. بعد همه با هم از فرودگاه خارج شدیم که مبینا گفت

 شام رو بریم بیرون؟   -

 : هایی که شدیداٌ درهم بود اعتراض کردآتنا با اخم

 گردم خونه! خواید شماها برید، من برمی من اصالً حوصله ندارم، اگه می  -

 : هاش رو جمع کرد و بعد از مکث کوتاهی گفتمبینا لب 

 باشه عزیزم، هر جور که خودت راحتی!  -

 : آتنا خداحافظی کوتاه و سردی باهامون کرد و رفت. ماهیار پوفی کشید و گفت

 برم ماشین رو بیارم برگردیم مجتمع، اشتهام کور شد از دست این دختر!  -

 : وقتی رفت، مبینا دستش رو مشت کرد و زمزمه کرد 

 احمق!  -

 *** 

 : حالی از جام بلند شدم. نگام رو اطراف اتاق چرخوندم و زمزمه کردمهام رو باز کردم و با بیچشم

 بازم یه روز دیگه بدون رایان!  -

 انگیزم رو برای رفتن به شرکت از دست داده بودم! 

هام رو از تنم  به سختی بغض سهمگین گلوم رو عقب روندم و خودم رو به سمت حموم کشیدم. لباس 

 هام و من انگار برای کنترلشون خیلی ضعیف بودم! افتادند روی گونه  های لعنتیم راهآوردم. اشک   بیرون
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توی وان دراز کشیدم. چقدر سخته توی این دنیا وابستگی در حالی که حتی روحت که مال خودته هم  

 کنه چه برسه به یک آدم دیگه! می   یک روز ترکت

 : های وان کشیدم و زمزمه کردمدستم رو روی لبه 

 هایم. ارزد به تمام نداشته ک تو دارم که می من از تمام دنیا ی  -

موم  تارزید. کشیدم می آره رایان برای من به تموم اون چیزهایی که یک عمر حسرت داشتنشون رو می 

ها فکر داشتن و لمس کردنشون رو داشتم و حاال به وضوح برام میسر شده و  چیزهایی که ساعت  اون

 زی برام مثل سراب بود، سراب! رسم که روتونم حس کنم به چیزهایی می می 

 خزم تا رخوتم رو از تنم ببره! گیرم و از جام بلند میشم. زیر آب می با احتیاط دستم رو به دوش می 

 هام رو تنم کردم و از حموم بیرون اومدم. لطیفه از اتاق خارج شد و نگاش بهم افتاد. لباس 

 سالم آبجی، صبح بخیر.  -

 به سمت آشپزخونه رفتم. 

 عزیزم، مرسی همچنین. سالم  -

 میگم آبجی از مادربزرگ خبر نداری؟ -

 در یخچال رو باز کردم و مواد صبحانه رو بیرون آوردم. 

 افته! نگران نباش اتفاقی واسشون نمی نه هنوز، انگار نرسیدن.  -

اتاقم  لوازم رو روی میز چیدم و وقتی خیالم از بابت تکمیل بودن میز راحت شد در حالی که به سمت 

 : رفتم گفتم می 

 ها! خوری و میری مدرسه، نبینم بدون غذا از خونه بیرون بری لطیفه صبحونت رو می  -

روی کمدم وایستادم. مانتوی آستین کلوش قرمز  گفتنش رو که شنیدم با لبخند روبه  "چشم"صدای 

 کشیدم و اخم محوی روی چهرم نشست.   مشکیم رو بیرون
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 ودم تا االن؟ این کجا بود که من ندیده ب -

ای باال انداختم و جین سفیدم رو به همراه شال به همون رنگ و کفش مشکی بیرون آوردم  خیال شونه بی 

 گذاشتم روی تخت!  و همه رو

هام بودم که صدای موبایلم باعث شد شیشه رو  بعد از آرایش حاضر شدم، مشغول زدن عطر به لباس 

 بذارم و به سمتش برم.   روی کمد

اومد  رایان تموم بدنم شروع به لرزیدن کرد. واقعاً چه سِری بود که تا از رایان چیزی می  با دیدن اسم

 شدم؟! خود میوسط، من از خود بی 

 آروم نفس عمیقی کشیدم و تماس رو متصل کردم. 

 سالم صبح بخیر رایان خان!  -

 هام رو از فرط آرامش بستم! صدای جدی و آرومش که توی گوشم پیچید چشم 

 زنگ زدم بگم امروز باید برای حاضر کردن صبحونه بری ویال تا برسم! سالم  -

 وای خدای من! 

خواست با تموم وجودم جیغ بکشم و باال و پایین  یعنی از مسافرت خارج از شهر برگشته بود؟ دلم می 

 های قلبیم شک نکنه. دادم تا به حس هر نحوی بود خودم رو جدی جلوه می بپرم؛ ولی باید به 

 شم میام! بله چ -

 خوبه.  -

 هام نشست و از توی آینه چشمکی به خودم زدم. سپس تماس قطع شد، لبخند قشنگی روی لب 

 پیش به سوی رایان خودم! -

 *** 
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هاش بدون رایان مفت  جلوی ویال وایستادم و نگاهی به ساختمون انداختم. واقعاً این ویال با تموم قشنگی 

ها هم با وجود  ها و موقعیت ، مکان ا هین ویال، بلکه تموم اتفاق کنم نه تنها اارزه و من حس می هم نمی 

 رایان لذت بخشه! 

 پوفی کشیدم و خودم رو به داخل رسوندم تا هر چه زودتر میزش رو آماده کنم، البته میز بهونه بود! 

طبق معمول صبحونش رو حاضر کردم و روی میز چیدم. باصدای باز شدن قفل در حس کردم از  

 های پام یخ زد و از شدت هیجان سرد شد. انگشت  پیشونیم تا

 آروم به سمتش برگشتم. 

 سالم.  -

 هام بود. لبخندی روی لبم نشست و با تموم وجودم عطرش رو نفس کشیدم. نگاش مستقیماً به چشم 

 سفر خوب بود؟!  -

 هام رو گزیدم. روم وایستاد. از شدت استرس لب جلو اومد و روبه 

 لیانا! ازم فرار نکن  -

 هاش کم نیارم. هام رو بستم و با تموم وجود سعی کردم جلوی ابراز محبت چشم

  لطفاً من رو ول کن، درست نیست که مدام نزدیکمی؛ تو نامحرمی!  -

 ها وقتی پای عشق و عالقه درمیون باشه! شدن آدم تو؟ چقدر راحت صمیمی می

 : سرش رو خم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد

 تری! ی من از هر محرمی محرم واسه تو  -

 چرخیدم. 

 وقت کدوم روحانی این فتوا رو به تو داده؟! اون  -
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 : بدجنس خندید

 حجت االسالم رایان!  -

نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بلند زیر خنده زدم که محو صورتم شد. نگاش مدام توی صورتم چرخ  

 هام بود! هاش روی لب و بیشتر مکث  خوردمی 

 به سختی جمع کردم و فاصله گرفتم.   خندم رو

 خب صبحونه بخور تا بریم، داره دیر میشه!  -

بعد خودم رو توی آشپزخونه انداختم تا ازش دور باشم. واقعاً سخت بود جلوی رایان وایستی و دلت  

 وای خدا پاک دیوونه شدم انگار!  براش پر نکشه.

 : مها سرگرم کردم که صداش رو شنیدخودم رو با شستن ظرف 

 خوای بپرسی توی این چند روز کجا بودم؟! نمی  -

 : لبم رو گزیدم و گفتم

 بهزاد بهم گفت که مسافرتی!  -

 که تو برات مهم بوده من کجا هستم و رفتی از بهزاد پرسیدی!و این یعنی این  -

 : خیال گفتمی آرومی کردم و برای این که رسوا نشم بیاز این همه هوش و استعدادش خنده 

 پرسیدم! خره تو رئیسمی، باید بدونم تکلیفم چیه. تو که نگفتی و رفتی، الاقل باید از یکی می باال -

 ها تکیه داد. وارد آشپزخونه شد و به کابینت 

 ؟! خوای بگی من در کل برات مهم نیستمیعنی می  -

بل از این  خوامت قخواست از زیر زبونم حرف بکشه؛ ولی کور خونده، محاله به این که عاشقتم و می می 

 که تو بیای از حست حرف بزنی، اعتراف کنم! 
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 ؟! ببخشید چرا باید مهم باشی -

 هاش رو خیس کرد. لب

 خب از رفتارهات میشه تشخیص داد که برات مهمم! -

 با حرص دستم رو خشک کردم و کیفم رو از روی میز برداشتم. 

ای ندارید، در  برای من هیچ اهمیت دیگه چه خیال خامی. این رو بدونید که شما جز رئیس من بودن   -

ای باهاتون  بعد هم لطف کنید حد خودتون رو بدونید؛ وگرنه مجبور میشم جور دیگه   ضمن از این به

 برخورد کنم. 

ی  توجه به تپش بیش از حد قلبم داخل ماشین نشستم. پسره تند خودم رو از ویال پرت کردم بیرون و بی 

کنه. خیال کرده منم به همین  ای خودش بگه داره منو سین جیم می هاحمق! به جای این که از حس

ها نیست،  ریزم؛ نه آقا این تو بمیری از اون تو بمیری هام رو روی دایره می ها تموم افکار و حس راحتی

کشم؛ تو چه بخوای چه نخوای باید مال من باشی، فقط و  اگه من لیانام تا تو رو به زانو درنیارم عقب نمی 

 من! فقط  

با اومدن و نشستنش توی ماشین، راننده حرکت کرد. تا رسیدن به شرکت فقط سرم رو به شیشه تکیه  

 کردم. داده بودم و بیرون رو تماشا می 

با هم وارد آسانسور شدیم. کلید رو لمس کرد و در بسته شد و آهنگ مالیم همیشگی شروع کرد به  

 د و خاموش شد. آن آسانسور با صدای بدی وایستا  پخش شدن که یه

فایده  ای که شرکت توی اون قرار داشت رو زدم؛ ولی بی رنگم به شدت پرید و تند خم شدم و کلید طبقه 

اشکم دربیاد، چون همیشه از این که آسانسور یه دفعه خاموش بشه و توش گیر کنم   بود. نزدیک بود 

 : ردم که گفتآوبودم و تند تند به کلید فشار می  وحشت داشتم. همون جوری خم شده

 ریم بیرون! کنن می نترس االن برق اضطراری رو وصل می  -
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ست باز هم کلید رو فشردم؛ اما هم ترسیده بودم و هم لج  دونستم بی نتیجه توجه بهش، هر چند می بی 

 کرده بودم که من رو سمت خودش کشید. 

 : گوشم و زمزمه کرد  رفت. سرش رو آورد کناردمای بدنم از شدت ترس و هیجان باال و باالتر می 

 کنی؟! چرا این قدر با من لج می  -

 خیال روم رو کمی برگردوندم. نفسم رو محکم دادم بیرون و بی 

 من با هیچ کس لج نیستم! -

 البته به استثنای من!  -

 نگام رو چرخوندم و زل زدم بهش که لبخند محوی زد.  

 آرین از شرکت رفته؟!  -

 : بود برای همین هم مکثم طوالنی شد که عقب رفت و گفتمقدمه هول شدم. واقعاً سوالش بی

 سوال کردم لیانا!  -

 بزاق دهنم رو به سختی قورت دادم. 

 بله رفته!  -

 وقت چرا؟! اون  -

 خواست بره خارج از کشور. می  -

 مطمئنی دلیلش فقط همین بوده؟ -

 مقابلش وایستادم. 

 پرسی؟ دونی دیگه واسه چی از من می می اگه شما خودت بهتر از من باخبری و دلیل اصلی رو   -

 ابروهاش پرید باال و کمی جلو اومد. 
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 کنی؟! از کی تا حاال برای رئیست زبون درازی می  -

 با دیدن خشم توی صداش کمی جا خوردم و عقب رفتم.

 من، من که... چیزی نگفتم! -

 کامالً مقابلم بود. ی آسانسور با ترس زل زدم بهش که حاال  وقتی پشتم خورد به در بسته 

 ی آخرت باشه که تو روی من وایمیستی، فهمیدی؟! دفعه  -

 با صدای دادش تند تند سرم رو تکون دادم. 

 باشه باشه!  -

 نگاش رو توی صورتم چرخوند و به همراه یه پوزخند ازم دور شد. 

دلم   کردم وهام حس می نفس عمیقی کشیدم و پشت بهش وایستادم، حلقه شدن اشک رو توی چشم 

 هام خفش کنم! با همین دست   خواستمی 

 با صدای باز شدن در، انگار دنیا رو بهم داده بودن. تند دویدم بیرون و خودم رو به اتاقم رسوندم. 

خواست از  هام جاری شدن؛ خیلی دلم می هام روی گونه جلوی پنجره مشرف به بیرون وایستادم و اشک 

ی ذهنم و غیرممکن  ها فقط زادههام بازی کنه؛ ولی تموم این زندگیم پرتش کنم بیرون و دیگه نذارم با 

ی زندگیم گره خورده  ای بود که بدجور به پارچه بود؛ رایان دیگه با من و زندگیم عجین شده بود. وصله 

 خواستم جداش کنم تمومم نابود بود، نابود! بود به نحوی که اگه می 

رفتم  از اشک تمیز کردم و در حالی که به سمت میزم می  هایی که به در اتاقم خورد تند صورتم رو با تقه 

 : گفتم

 بفرمایید!  -

 در باز شد و مهرسا وارد اتاقم. 

 ها رو نگاه کنیم. عزیزم بیا بریم اتاق بهزاد خان، باید طراحی  -
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 هام رو به سختی کش دادم و لبخند کجی به روی مهرسا زدم. لب

 باشه بریم.  -

خواستم تا هر چی به صالحمه جلوی راهم بذاره و با مهرسا راهی اتاق   از جا بلند شدم و از خدا کمک

 بهزاد شدیم. 

 با ورودمون بهزاد با خوشرویی بهم نگاه کرد. 

 طوره؟!به، به دستیار ما چه  -

به روش لبخند گرمی زدم و آرزو کردم ای کاش یک ذره از اخالق این پسر روی رایان تاثیر گذاشته  

 و از خود راضی نباشه. همه مغرور   بود که این

 خوبم بهزاد خان، مرسی.  -

ای به سایه و رایان افتاد که کنار هم نشسته بودن و صحبت  روی مبل کنار مهرسا نشستم و نگام لحظه 

 خواست توی حلقش فرو بره! قدر نزدیک رایان بود انگار می کردن. سایه این می 

 : زمزمه کردم پوزخندی زدم و روم رو برگردوندم و توی دلم 

دونی من به پول این کار نیاز دارم و  خدایا خودت کمکم کن بتونم تحمل کنم و دووم بیارم. خودت می  -

 خاطر این عشق احمقانه قید کارم رو بزنم! تونم به نمی

ی بزرگی که مقابلمون بود متصل کرد و قایقی  آتوسا از کنار بهزاد به سمت ما اومد و اینترنت رو به پرده

 ها مقابلمون در حال رژه رفتن بودن. طراحی  عکس بعد

رایان تموم حواسش رو به پرده معطوف کرده بود و دیگه توجهی به سایه نداشت. منم خوب نگاه کردم  

 ازم شد بتونم جواب بدم!  تا اگه سوالی

 : ها مهرسا گفت بعد از اتمام دیدن عکس طراحی

 خب نظرتون چیه؟  -
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 رایان برگشت که تک ابروش رو باال داد. ها سمت ی نگاه همه 

 خوب؛ ولی عالی نه!  -

 هاش رو جمع کرد.آتوسا لب 

 یعنی مشکل دارن؟!  -

 رایان انگشتش رو روی لبش کشید و نگاهی به جمع انداخت.

 کنن! مشکل نه، ولی اون جوری که باید دلبری نمی  -

 بهزاد اخم محوی کرد. 

 ی کنه؟! داداش من آخه مگه لباس هم باید دلبر  -

 : رایان محکم گفت

تونه نظر مشتری رو جلب کنه؟  صددرصد، اگه واقعاً یه لباس توی تن مانکن دلبری نکنه به نظرت می  -

 رو بکشونه سمت خودش تا بخرتش؟!  تونه اونمی 

واقعاً رایان باهوش و با زکاوت بود. حق با اون بود، برای همینم هممون نگاهی کوتاه بهم انداختیم و  

 جلو اومد.  نفیسه

 حق با رئیسه. حاال نظرتون چیه؟ چی کار کنیم که دلبری کنه و مشتری جذب بشه؟!  -

 رایان از جاش بلند شد. 

 خوام از شماها بپرسم که طراح این شرکت هستید! این رو من می  -

 : یه آن فکری به ذهنم رسید و تند گفتم

دیگه هستن و  ؛ مثالً دو نفر که عاشق هم به نظر من بهتره این کار با کمی عشق و عالقه عجین بشه -

طرف مقابلشون که همسرشونه این لباس رو تن کنه با هم طراحی کنن، یا اگه این جوری   دوست دارن

 نمیشه دونفر که بهم عالقه دارن از دیدگاه خودشون روی کاغذ طرح بذارن. 
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 دادن و بعد هر کسی یه چیزی گفت. همه توی سکوت بهم گوش می 

 لیه! عا :نفیسه

 واقعاً نظر پخته و جالبیه!  :مهرسا

 جوری یه طرح خاص میاد روی کاغذ! منم موافقم، این   :بهزاد

  کردم که نگام ناخودآگاه توی نگاه رایانبا خوشحالی از این که همه نظرم رو پسندیدن بهشون نگاه می 

 بود، خیلی خاص! که خیره شده بود بهم، گره خورد و تموم تنم رعشه گرفت. نگاش یه جور خاص  

 : توی دلم گفتم 

 یه جور خاص دل به دلت دادم حواست کجاست؟  -

ها هول شدم که آروم نگاش رو گرفت و به سمت میز رفت، پشتش  هام رو گزیدم و کمی جلوی بچه لب

 : صبر نگاش کرد و گفتبی  نشست. بهزاد

 ی خانم مولوی بگی؟! خوای نظرت رو در مورد این گفته داداش نمی  -

 شتی صندلی تیکه داد و ابروهاش رفت باال و مستقیم به من زل زد. به پ 

 نظر خوبیه و مورد قبولم!  -

کنه نظرم رو؛  هاشون رو محکم فوت کردن بیرون و خودمم واقعاً یک لحظه گفتم االن رد می همه نفس 

 اون برگشت. ها سمت کرد که با صدای سایه نگاه هام خودنمایی می لبخند قشنگی روی لب  ولی االن یه 

ولی با این کارهایی که لیانا جون راه انداختن االن به قول ایشون باید دوتا آدم که یا عاشق هم باشن و   -

هایی پیدا کنیم که دست بر قضا  جور آدم وقت از کجا این یا این که یه زوج جوون باشن پیدا کنیم. اون 

 طراح هم باشن؟! به نظر من که غیرممکنه. 

 م که مهرسا لبش رو کج کرد. باحرص نگاش کرد 

 سایه جان، لیانا که نگفت حتماً نظرم رو قبول کنید فقط پیشنهاد داد، همین!  -
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 سایه پوزخندی زد. 

 طور همچین نظری رو میگه قبول دارم. کنم که چه واهلل من از رایان تعجب می -

ق داد و من از شدت  تفاوت توی فکر خودش غرق بود، سوو نگاه خشمگینش رو به سمت رایان که بی 

 : شروع به لرزیدن کرده بودن که بهزاد بشکنی توی هوا زد و بلند گفت  هام عصبانیت دست 

 فهمیدم!  -

 : آتوسا تند گفت

 چی رو؟  -

 روی رایان وایستاد. بهزاد روبه 

 بوراب و سالینا!  -

 های رایان برق زد و از جاش بلند شد. چشم

 عالیه!  -

 یستاد. سایه اخم کرد و نزدیک بهزاد وا

 سالینا کیه؟!  -

 ترسید دوست دختر همه به فکر شرکت بودن اون به این فکر بود که این اسم متعلق به کیه، شایدم می

 رایان باشه! 

 ای به سایه رفت. بهزاد چشم غره 

 پرسی سایه؟! چرا این جوری می  -

 هاش رو باال آورد. سایه تند دست 

 کنجکاو شدم، همین! نه باور کنید قصد توهین نداشتم فقط  -



 

 

 
418 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 : کالفه گفتم

 این بحث رو تموم کنید لطفاً، بذارید ببینیم کسی هست که بتونه کمک کنه یا نه!  -

 رایان نگام کرد. 

دیگه هستن. بوراب برای داشتن سالینا سه سال رفت و اومد تا تونست پدر سالینا  این دونفر عاشق هم  -

 ست! ختره و به معنای واقعی هم خواستار د  رو راضی کنه

 : با ذوق گفتم

 که خیلی خوبه، خب اون وقت با شماها چه نسبتی دارن؟ این  -

 بهزاد جلو اومد. 

دیگه بودیم و هنوزم با هم  خب بوراب هم دانشگاهی من و رایان بوده. میشه گفت بهترین دوستان هم  -

 کنن از هم جداییم. ها شمال زندگی می رابطه داریم؛ ولی چون اون 

 : خالی شد و با ناامیدی گفتمبادم 

 وای چه قدر بد شد، این جوری پس کنسله!  -

 رایان دستی داخل موهاش کشید. 

 های خیلی جالبی از آب در میاد. خوام که این کار انجام بشه، چون مطمئنم که طرحاما من می  -

 وشی شدم. هام دوخت و لبخند خاصی زد که تا اعماق وجودم لرزید وغرق خبعد نگاش رو توی چشم 

 : روی صندلی نشستم که مهرسا گفت

ها رو بکشن و وقتی هم  خب دونفر از اعضای شرکت برن و باهاشون صحبت کنن، بعدم با هم طرح  -

 تموم شد برگردن! 

 آره اینم خوبه؛ ولی کی بره به نظرتون؟!   :بهزاد
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 : سایه با چشمک خاصی گفت

 من و رایان!  -

 : و رو به رایان گفت

 مگه نه؟  -

هام تا  ای که گفت چشم ام رو بستم. هر لحظه منتظر این بودم که بگه آره؛ اما با شنیدن جمله هچشم

 باز شد.  آخرین حدش

 نه حضور تو برای شرکت توی این موقعیت که من نیستم الزمه. بهتره که من و دستیارم بریم!  -

یال به رایان نگاه  خهای گشاد شدم رو چرخوندم اطراف اتاق و به دخترها خیره شدم که بی چشم

 از استرسم خوابید!  کردن و کمیمی 

 بهزاد انگشت شصتش رو نشون داد. 

 فکر خوبیه!  -

دادم که بهزاد در حالی که به سمت در اتاق  همه حرفش رو تایید کردن؛ ولی من گیج فقط گوش می 

 : رفت گفتمی 

 پس ختم جلسه اعالم شد، بریم سر کارهامون!  -

تر به رایان نزدیک  توجه به من بیشمن مات روی صندلی مونده بودم. سایه بی همه پراکنده شدن؛ ولی 

 شد. 

 خواستم باهات بیام رایان. چرا همیشه باید حرف حرفِ تو باشه؟! من می  -

 خیال شونه باال انداخت. رایان بی 

 دونم!چون من از هر کسی بهتر صالح این شرکت رو می  -

 سایه با عصبانیت تکونش داد.
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 کنی؟ جا بمونم، درک نمی تونم بدون تو این می من ن -

 هاش زل زد. توی چشم 

 نه!  -

 : سایه ناباور کمی عقب رفت و باز گفت

 خوای من همراهیت کنم؟! یعنی تو نمی -

 رایان کالفه دستش رو تکون داد. 

 فهمی؟گفتم که حضور تو توی نبود من برای این شرکت الزمه چرا نمی  -

 بهزاد که هست!  -

 ی این همه کار بربیاد! تونه از عهدهاون تنهایی نمی  -

سایه با خشم دستش رو مشت کرد و از اتاق بیرون رفت. با صدای کوبیده شدن در به خودم اومدم و  

 بلند شدم و جلو رفتم.   آروم از جا

 تونم باهاتون به شمال بیام! رایان خان متأسفانه من نمی -

 شنیدم.به وضوح می رایان پشتش بهم بود؛ ولی صداش رو 

 ی چی اون وقت؟! واسه  -

 بزاق دهنم رو قورت دادم. 

 چون دلیل شخصی دارم!  -

 هاش رو ریز کرد. برگشت سمتم و چشم 

ست که هر چی دلت خواست همون رو انجام بدی؟ یا خیال  جا خونه خاله ببینم تو خیال کردی این  -

 ی من نظرم میدی؟ مفت بهت میدم که واسه   کردی من پول
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 با تعجب نگاش کردم که جلوتر اومد. 

ترسم یا این که واسم خاصی. تو  گوش کنم خانم مولوی! اگه تا االن اخراجت نکردم، فکر نکن ازت می  -

خوام دیگه اعتراضی بشنوم. تو هم موظفی  ی کارکنان این شرکت هیچ فرقی نداری، نمی با بقیه  برای من 

 گفتم بیای!  هر جایی که من بهت 

رحمانش شماتت  های بی بی که توی گلوم نشسته بود وایستاده بودم و زیر بار حرف با بغض عجی

کردم برای رایان متفاوتم، مثل یه حس خاص؛ اما سخت در  بودم که خیال می  احمق قدرچه شدم. می 

 اشتباه بودم، خیلی سخت! 

کردم  ه سعی می هام رو پنهون کنم و در حالی ک سرم رو به زیر انداختم تا جمع شدن اشک توی چشم

 : به کار بگیرم واسه پنهون کردن بغض توی صدام گفتم  تموم مهارتم رو

تونم باهاتون بیام، دلیلش فقط و  های رانندگی ثبت نام کردم، اگه گفتم نمیمن به تازگی توی کالس  -

که  فقط همین بود وگرنه من هیچ فکری نه در مورد شما و نه در مورد شرکتتون نکردم. اگرم اجباره  

 زنم و میام. روزتون خوش! بیام به این مسافرت، قید آموزش رانندگی رو می 

موندم واقعاً تحملم رو از تند از اتاق بیرون زدم. اگه فقط یک دقیقه دیگه اون اتاق جلوی اون کوه یخ می 

 کشیدم بیرون! تر خودم رو از مخمصه می دادم و هر کاری ازم ممکن بود. باید هر چه سریع دست می 

 از شرکت خارج شدم. دلم خیلی گرفته بود و احتیاج مبهمی به یک قهوه اونم از نوع تلخ داشتم! 

رفتن و بغضم رو  هاش مدام توی سرم رژه می هام رو توی هم گره زدم. حرف پیاده راه افتادم و دست 

 کردن! تر می سهمگین 

من رو دوستم داره، واسم ارزش قائله  کردم کردم؟ این که خیال می یعنی واقعاً تموم این مدت اشتباه می 

کردم رایان هم مثل منه، که تند  ی ذهنم بود! خیال می دونه فقط زادهی کارکنان می و من رو جدا از همه 

 کردم!دلش رو از کف بده؛ اما این پسر، مغرورتر از اون چیزی بود که من فکر می 

نداشتم، برای همین بدون توجه وارد تریای دنج  گوشیم توی جیبم لرزید؛ ولی اصالً حال جواب دادن رو 

 : گشتم رو به گارسون گفتم و در حالی که با چشم به دنبال یه جای خلوت و خوب می  و شیکی شدم 
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 ی تلخ! یه قهوه  -

 به آسایشگاهشون سر زدم. "

 ریخت. خندید و گاهی اشک می به یک گوشه خیره شده بود و گاهی می 

 عاشقی؟   :گفتم

 نه. : گفت سکوت کرد و بعد

 عاشق میشی؟   :گفتم

 نه.  : گفت

 : دیوانه بود؛ ولی گفت

هاش باشه و فقط اون  عاشقی سخته، باید نازکش نازش باشی، سنگِ صبورش باشی، نفست وصلِ نفس -

 کس به چشمت نیاد. رو ببینی و هیچ 

 طوری باشی چی؟ اگه نشد و نتونستی این  :گفتم

 "های شهر اضافه میشه.ه ای مثل من به آسایشگای دیگه دیوانه  : گفت

 روی صندلی نشستم. 

گوشیم رو روی میز گذاشتم و لمسش کردم. کسب که زنگ زده بود مبینا بود و ای کاش االن توی این  

 بود.    حال بد پیشم

 سالم مبینا جان!  -

 : صدای نگرانش کمی بعد به گوشم رسید 

 جوریه؟! چی شده لیانا؟ چرا صدات این  -

 : های لعنتیم جاری شدن، فقط تونستم بگمخودم رو بگیرم و اشک دیگه نتونستم جلوی 
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 بیا تریای )...(.  -

هام گذاشتم و هق هق گریم دلم رو به آتش کشید.  گوشی رو پرت کردم روی میز، سرم رو روی دست 

 وقت عاشق نشی که این جوری بشکننت!  ای کاش هیچ 

 خانم قهوتون!  -

 : هام گفتمداشتم و در حال پاک کردن اشک سرم رو بلند کردم. دستمال کاغذی رو بر

 ممنونم.  -

ی  گارسون کمی با تعجب نگام کرد و رفت. پوزخندی زدم و فنجون رو جلوی خودم کشیدم و جمله 

 "ی تلخم، درست مثل نوم رایان! من عاشق قهوه "ذهنم تکرار شد.   چیترا خانم توی 

 عاشق کسی که عاشق این طعم تلخه! حاال منم عاشقم، نه فقط عاشق این طعم تلخ بلکه 

قاشق رو کنار گذاشتم و فنجون رو توی دستم فشردم. نگام به سیاهی محتوای فنجون افتاد و تصویرم  

 : روی قهوه نقش بست و توی دلم گفتم

 خدایا کمکم کن، دارم کم میارم!  -

ندارم. امروز رسماً  های روحی از سمت رایان رو کردم دیگه طاقت ضربه زود بود؛ اما واقعاً حس می 

 گفت که تو برام هیچ ارزش خاصی نداری! خوردم کرد و بهم

 سالم عزیزم تو که من رو ترسوندی!  -

 اومد انداختم، از جا بلند شدم و توی آ*غ*و*شش فرو رفتم. نگام رو به مبینا که به سمتم می 

 مبینا!  -

 هیس، آروم باش من کنارتم!  -

 فته میشد، ای کاش!ای کاش این جمله از سمت رایان گ 

 فهمی؟ من براش مثل بقیم، بدون هیچ ارزش خاصی! خواد، می اون من رو نمی  -
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 دروغه، تو باور کردی؟!  -

 خودش گفت!  -

 ترسم خیلی بد تاوان بدی! غرورش خیلی زیاده، می  -

 هاش زل زدم. ازش جدا شدم و توی چشم

 منظورت چیه؟!  -

 مبینا دستم رو گرفت و نشستیم. 

 تونه به خودش اجازه بده تو رو اذیت کنه! باهات بازی کنه. نمینباید   -

 کنم!اون فقط رئیسمه، امروز این رو به خودم تلقین می  -

 تونی؟می  -

کردم، وگرنه اگه حسم یه طرفه باشه بدجور  تونستم یا نه؟ باید سعیم رو می هاش زل زدم. می به چشم 

 داغون میشم. 

 باید بتونم مبینا!  -

 ؟! بگو امروز چه اتفاقی افتاد که این جوری بهم ریختیبهم  -

 همه چیز رو براش تعریف کردم. 

بینم لیانا، اونم غرور بیش از حد رایانه. اون تا االن هر چی  من فقط این وسط یه چیز رو پررنگ می  -

فقط از روی  توجه باشی، نه تونه داشته باشه. باید بهش بی کنه که تو رو هم می و حس می  خواسته، داشته 

تظاهر؛ باید کامالً خودت رو بکشی کنار، به قول خودت اگه اون دوستت   لج و لجبازی و نه از روی

 شکنی! نداشته باشه و ما اشتباه کرده باشیم تباه میشی و مثل من می 

هاش رو جمع کرد و من تونستم به راحتی بغض نشسته توی گلوش رو حس کنم. دستش رو  مبینا لب 

 : مگرفتم و گفت
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 ببخش که باعث ناراحتی تو هم هستم!  -

 لبخند تلخش ناراحتیم رو دو برابر کرد. 

دادی و  های من گوش می ی ماهیار تو به درد دلدنیا سرباال و سرپایینی داره عزیزم. یه روز توی کافه  -

داد هم برسیم،  گوش میدم. خوشحالم که الاقل همدیگه رو داریم تا این جور مواقع به  حاال من دارم بهت 

 کردیم! وگرنه توی تنهایی دق می 

 سرم رو به معنای تایید حرفش تکون دادم. 

 حق با توئه، واقعاً سبک شدم.  -

 هام رو پاک کردم و لبخند زدم. اشک 

 خیال عشق و عاشقی، بیا از خودمون و اطرافمون حرف بزنیم. اصالً بی  -

 مبینا خندید. 

 دیوونه!  -

 چشمکی زدم. 

 چاکرتیم!  -

 عد با شرمندگی نگاش کردم. ب

قدر حالم بد بود که متوجه نشدم تو هنوز هیچی سفارش ندادی. عزیزم هر چی  وای ببخش من این  -

 خواد بخور. دلت می 

 هام زل زد.مبینا نگاش رو به فنجونم دوخت و بعد توی چشم 

 ی تلخ! قهوه -

 *** 
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 از تریا بیرون اومدیم و مبینا به ماشینش اشاره کرد. 

 تا برسونمت شرکت. بیا  -

 ای بهم رفت. قبول کردم و سوار شدیم، ماشین رو روشن کرد و چشم غره 

 خوری تو؟ طوری اون زهرماری رو می واقعاً چه  -

 خندیدم. 

 پرسم. خودمم گاهی از خودم می -

 خوردم و مطمئنم که آخرین باره! ی تلخ می من اولین بارم بود قهوه  -

 دوختم. نگام رو از شیشه به بیرون  

 شاید چون رایان این طعم رو دوست داره منم برام لذت بخشه!   -

 مبینا به شونم کوبید. 

 پاک زده به سرت رفیق!  -

 : با رسیدن به شرکت کمربند رو باز کردم و رو بهش گفتم

 بیا بریم باال.  -

 : کمی نگام کرد و بعد با شیطنت گفت 

 بهزاد جونم هست؟!  -

 با تعجب نگاش کردم. 

 بهزاد چی؟!  -

 : هاش رو خمار کرد و با عشوه گفت چشم

 بهزاد جون!  -
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 خندیدم. 

 اون وقت به من میگه زده به سرت، دختر تو که خودت بدتری.  -

 :بعد پیاده شدم و ادامه دادم 

 بیا بریم که دوباره داری خودت رو میندازی توی بدبختی!  -

 پیاده شد، کلید ریموت رو فشرد و دوید تا بهم برسه. 

 نه واقعاً از روی شوخی پرسیدم، جدی نگیرش.  -

 باشه.  -

ی طبقه رو پرسید و کلید رو  وارد شدیم، به سمت آسانسور رفتیم و بعد از سوار شدن، مبینا ازم شماره 

 لمس کرد. 

با ورود به شرکت، مبینا با کنجکاوی نامحسوسی اطراف رو زیر نظر داشت. به سمت اتاقم رفتم و  

 بازوش رو کشیدم. 

 فضولی تو!  قدره چ  -

 با هم وارد شدیم که بشکنی زد. 

 ها! کنیدختر تو خیلی خر شانسی. عجب جایی کار می  -

ی ما بین اتاق من و رایان افتاد و در حالی که به سمتش  با خستگی پشت میزم نشستم که نگاش به شیشه 

 : زده گفت حیرت  رفتمی 

 جا رو. واو این  -

 شیشه رو لمس کرد. 

 دیگه رو زیر نظر دارید. هم پس هر روز   -
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 حوصله به صندلیم تکیه دادم.بی 

 دونم کی کنارش زده. چیز خاصی نیست که تو این همه ذوق کردی! این پرده قبالً کشیده بود نمی -

 هاش رو ریز کرد. برگشت به سمتم و چشم 

 اون وقت کی این رو زده بوده کنار؟!  -

 هام رو باال انداختم.شونه 

 دونم!نمی  -

 لو اومد. ج

 تو مگه خلی دختر؟ از کجا معلوم که رایان این کار رو نکرده باشه؟  -

 پوزخندی زدم. 

 زنی؟از محاالت حرف می  -

 مبینا مجدد شیشه رو نگاه کرد. 

 خواسته هر لحظه تو رو ببینه! من میگم این کار رایان بوده، چون می  -

 کرد! رفتارهای مبینا حتماً به عقل جفتمون شک می خداروشکر که رایان توی اتاقش نبود وگرنه با این 

 از جا بلند شدم. 

 ؟! خوای بفهمی که اون کردهطور می خب بر فرض محال هم که این کار رو رایان کرده، حاال چه  -

 هاش رو به پهلوهاش زد و متفکر نگام کرد.مبینا دست 

 ست، مگه نه؟! جا مجهز به دوربین مداربسته این  -

 د کردم. هام رو گرچشم

 چه فکری توی سرته؟!  -
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 هاش رو ریز کرد. مبینا با بدجنسی چشم 

 یه فکر بکر!  -

 هام رو باال آوردم. دست 

 اصالً یک درصدم فکرش رو نکن، محاله بذارم! -

 : مبینا به سمتم اومد و با دهن کجی گفت 

 تونیم بفهمیم برای رایان مهمی یا نه! جوری می دیوونه این  -

 برگردوندم.با تخسی سرم رو 

 دونم با این فکر تو از کارمم اخراج میشم. خوام بفهمم. من که می نه نمی -

 مبینا بازوم رو گرفت. 

 کنی یا نه؟من کارم رو بلدم. تو فقط بگو همکاری می  -

 : دونم چی شد که گفتمهاش دوختم و نمینگام رو به چشم 

 قبوله!  -

 : مبینا بشکنی زد و با خوشحالی گفت

 ینه! آفرین هم  -

 بعد روی صندلی پشت میز جای من نشست و به مبل اشاره کرد. 

 بشین تا نقشه رو بهت بگم. -

 پوفی کشیدم و نشستم که به جلو خم شد. 

 وقتی همه رفتن برای ناهار، مسلماً شرکت خالی میشه مگه نه؟  -

 سرم رو تکون دادم. 
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 آره البته به جز چندتا خدمه که برای تمیز کاری میان.  -

 مبینا اخم کرد. 

 ها رو یه جوری دست به سر کرد. چه بد، ولی میشه اون  -

 : بعد مکثی کرد و گفت

ها زیر نظره؛ تو کشیک  جا دوربین ریم سر وقت اتاقی که از اون ی ناهار رفتن می وقتی همه واسه  -

 ها! سراغ رایانه   کشی و منم میرممی 

 با ترس نگاش کردم. 

 اصالً به این تصمیم حس خوبی ندارم!  خیال شو مبینا، منخدایی بی  -

 از بس ترسویی!  -

 با دلخوری نگاش کردم. 

 خوام کارم رو از دست بدم! نه خیر فقط نمی  -

 مبینا دهن کجی کرد. 

 ی رایان رو از دست بدم!خوام دیدن هر روزهبگو نمی -

 خندیدم که انگشتش رو سمتم گرفت. 

 حله؟! تونی زیرش بزنی، تو قبول کردی و نمی  -

 ای گفتم و از دست این دختر خودم رو به خدا سپردم. "باشه"به ناچار 

 *** 

تونستم کاری رو انجام بدم؛ بدتر این که رایان هم برنگشته بود و  تا موقع ناهار از شدت اضطراب نمی 

تموم مدت روی مبل دراز کشیده بود و سرش با گوشیش گرم بود. هر از گاهی هم برای من   مبینا هم
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خوند و خودش بلند قهقهه میزد که من اصالً حواسم بهش  بود رو بلند می  هایی که توی گوشیش جک 

 خندید! و خودش فقط می  خوندرفت و بازم می نبود؛ ولی از رو نمی 

وقتی در اتاق زده شد مثل ترقه از جاش پرید و در حالی که شالش رو روی سرش مینداخت رو به من با  

 : اشاره پرسید

 کیه؟!  -

 هام رو باال انداختم و گلوم رو صاف کردم. نه شو

 بفرمایید!  -

در باز شد و مهرسا و چکاوک اومدن داخل و با دیدن مبینا با گرمی ازش استقبال کردن و خوشامد  

 : بهم خیره شد و گفت گفتن. مهرسا 

 عزیزم بریم پایین برای ناهار؟  -

 ای تظاهری کردم. مبینا چشمکی بهم زد و من خنده

کشه و راحت  هرسا جان شماها برید ما هم یکم دیگه میایم. راستش مبینا جان یکمی خجالت می اوم م -

 ست! خوام حس کنه غریبه نیست، نمی 

 مهرسا نگاهی به مبینا انداخت و لبخند زد. 

 اوه بله متوجم، هر جور راحتید؛ پس ما بریم با اجازتون!  -

 از جا بلند شدن. 

 مرسی نوش جونتون.  -

 رفتنشون روی صندلی افتادم و نفسم رو محکم فوت کردم بیرون که مبینا به میزم نزدیک شد. بعد از 

 خب بریم؟  -

 نگاش کردم. 
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 ای بشی؟! تو مطمئنی بلدی وارد همچین سیستم پیچیده  -

 مبینا با غرور خاصش نگام کرد. 

 صددرصد!  -

دم و دنبالش رفتم. از خدا طلب  ای نمونده بود، واسه همین هم ازجا بلند شدیگه راه اعتراض و بهونه 

 : کنان پرسیدو در اتاق رو باز کردم. اول مبینا و بعد من خارج شدم و مبینا پچ پچ کمک کردم

 کدوم طرفه؟  -

 به انتهای سالن اشاره کردم.

 آخرین اتاق.  -

کردم  خدا می رفتیم و من تمام حواسم رو معطوف اطرافم کرده بودم و خدا جلوتر راه افتاد. تند راه می 

 : ما رو نبینه. وقتی رسیدیم به اتاق تند گفتم  کسی

 وای مبینا!  -

 مبینا با ترس بهم چسبید. 

تونم ببینم  هان؟ کی اومده؟ رایان؟! یا خدا غلط کردم توروخدا بگو من رو جای تو اخراج کنه، نمی   -

 بخوری!   شکست عشقی

 با تعجب بازوش رو گرفتم.

 ختر؟ چرا داری چرت و پرت میگی د -

 مبینا ابروهاش رو باال داد. 

 یعنی کسی ما رو ندیده؟ -

 نه!  -
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 برگشت سمتم و با حرص نیشگونی از بازوم گرفت. 

 کنی؟ نزدیک بود از ترس قالب تهی کنم احمق!پس مریضی که این جوری صدام می  -

 ای زدم. قهقهه 

 وای خیلی باحالی.  -

 : خودشم خندش گرفته بود، بعد گفت 

 رم داشتی؟خب حاال چی کا -

 : هام رو گرد کردم و گفتموای نزدیک بود یادم بره. چشم

 حواست نبود که االنم داره ازمون فیلم گرفته میشه؟ اون وقت وقتی ببینن چی جواب بدم؟!  -

 مبینا نگام کرد. 

 ها! راست میگی  -

 هاش برق زد.بعد انگشتش رو روی لبش کشید و چشم 

 فیلم امروز رو پاک کنم! فهمیدم، باید این قسمت از  -

 با حیرت نگاش کردم. 

 واقعاً میشه؟!  -

 : با خوشحالی گفت 

 معلومه، حاال هم معطل نکن بیا بریم.  -

 :بعد آروم در اتاق رو باز کرد و سرکی کشید که گفتم

 چقدر لفتش میدی دختر، عجله کن!  -

 وارد شد. 
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 باشه باشه هولم نکن، استرس دارم.  -

 رفتم. ای بهش چشم غره 

 خب من چی کار کنم؟  -

 دستش رو تند تند تکون داد.

 تو همین جا کنار در اتاق وایستا و بیرون رو نگاه کن. اگه کسی اومد تند خبر بده تا قایم بشیم خب؟  -

 : هاش رو باال انداخت و گفت با تعجب نگاش کردم که شونه 

 دیگه هیجانش باالست!  -

ی  ها و من از همین االن قید کارم رو از دست این دختره تم هام روجمع کردم و اون رفت سمت سیسلب

 فضول زدم! 

 کردم؛ ولی خداروشکر هیچ کس نبود. بردم و نگاهی می سرم رو هر از گاهی بیرون می 

شدم؛ ولی مبینا هم چنان سرش  حدوداً ربع ساعت بود که توی اتاق بودیم و داشتم کم کم نگران می 

 : گفتمها بود که با خشم توی رایانه 

 جاییم؟! دونی چقدر وقته اینکنی؟ می مگه داری توی سازمان بورس سرمایه گذاری می  -

 دونم چی دیده بود که این جوری خشک شده بود. ها. نمی ی سیستم اما مبینا هنگ بود و نگاش به صفحه 

 : با شنیدن صدای پا تموم تنم سرد شد و تقریباً فریاد کشیدم

 دختر یاال دارن میان!  -

داد و انگار یکم هم خشم قاطی  ینا با این حرفم تند از جاش بلند شد و تند تند کلیدها رو فشار می مب

 اومد پوزخند زد. با دقت انجام داد و درحالی که به سمتم می  حرکاتش بود؛ ولی 

 حدسم درست بود، پرده رو رایان کشیده کنار!  -
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 باحیرت نگاش کردم. 

 تو مطمئنی؟  -

 کنارم وایستاد. 

 برو خودت نگاه کن!  -

تند جاهامون رو عوض کردیم. نشستم پشت سیستم و به فیلمی که پخش میشد نگاه کردم، انگاری  

ای بود. رایان از اتاقش خارج شد و یک راست به سمت  چون شرکت خالی از هر جنبنده موقع ناهار بود؛  

زد و به جای خالیم نگاهی   رفت. کمی مکث کرد و بعد آروم پرده رو کنار  اتاق و در آخر سمت پرده

 کوتاه انداخت و از اتاق خارج شد! 

 مات سر جام مونده بودم، واقعاً جالب و هیجان انگیز بود. 

 هام نشست. از جا بلند شدم و لبخند عمیقی روی لب 

 عالی شد!  -

 : به سمت مبینا رفتم که گفت

 دیدی؟  -

 : سرم رو تکون دادم که گفت

 پس بریم؟  -

 بریم.  -

ها برخورد کردیم و من با لبخندی  اتاق خارج شدیم و تند به سمت اتاق من رفتیم که بین راه به خدمه از 

 سرشون رو شیره مالیدم و وارد اتاق شدیم.  به اصطالح 
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هاش توی هم و توی فکر بود؛ ولی من کامالً سرحال شده بودم و واقعاً از مبینا ممنون بودم که  مبینا اخم 

دونم که تنها  اد تا من بفهمم و مطمئن بشم که رایان بهم حس داره. آره االن می این کار رو انجام د

 غرورش این وسط مانع بروز دادن این حس قلبیشه و بس! 

 هام گرفتم. روی مبل افتادم و سرم رو بین دست 

 مُردم دیگه! داشتم از استرس می  -

 : کردمزد، با تعجب صداش مبینا جلوی پنجره وایستاده بود و حرفی نمی 

 مبینا؟!  -

 انگار به خودش اومد، روش رو به سمتم کرد. 

 جانم؟  -

 چیزی شده؟  -

 حالی زد. لبخند بی 

 نه عزیزم!  -

 : بادلخوری گفتم 

 ها! قرار شده بود که چیزی رو از هم دیگه پنهون نکنیم -

 مبینا آهی کشید و سمتم اومد، کنارم نشست و سرش رو به پشتی مبل تکیه داد. 

 خوام با گفتن این حرف حس کنی که برای بهزاد اهمیتی قائلم یا حسی بهش دارم! ولی نمیدرسته؛  -

 گیج بهش زل زدم. 

 میشه لطف کنی واضح حرف بزنی؟  -

 توی سیستم یه چیزی رو دیدم که یکم برام غیر منتظره بود!  -
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 دلم ریخت، نکنه چیزی از رایان دیده بود؟ 

 چی دیدی خب؟ تند بگو!  -

 هاش رو باز کرد. چشم

 سایه و بهزاد.  -

 هام گشاد شدن. چشم

 خب؟  -

 تونم توصیف کنم! قدر به هم نزدیکن که نمی این  -

 هام اشتباه شنیده، سرم رو جلو بردم.حس کردم گوش 

 چی؟  -

 درست شنیدی.  -

 با تنفر پوزخندی زدم. 

ش رو داره به بهزاد و رایان  ی احمق. از روز اول که اومدم توی این شرکت فهمیدم که خود دختره  -

 یکیشون رو به سمت خودش جذب کنه، حتی دخترها هم بهم گفتن.  کنه تا نزدیک می 

 هاش رو روی صورتش کشید. مبینا دست 

خیال رفیق! مهم اینه که رایان اون شخص نبوده، بهزاد که مثل رایان معشوقه نداره! پس بذار با هم  بی  -

 خوش باشن. 

اراحت کرد. به این باور رسیده بودم که اون شب توی عروسی ترگل، بهزاد و  غم توی صداش من رو ن

خواست باورش کنم؛ اما با این اتفاقات اخیر دیگه کامالً یقین پیدا  شدن؛ ولی دلم نمی مبینا بهم نزدیک 

 کرده بودم! 

 دستم رو روی دستش گذاشتم. 
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 نبینم غمت رو رفیق!  -

 مبینا آروم بغلم کرد. 

همیدی رایان بهت حس داره، امیدوارم خیلی زود به این عشق اعتراف کنه و کنار هم  خوشحالم که ف -

 خوشبختی رو بچشید!  طعم

 ممنونم عزیزم، من این فهمیدن رو مدیون توام!  -

 تو رفیقمی، وظیفم بود.  -

و   ای که به در خورد هردو از هم فاصله گرفتیم، مبینا تند خودش رو به سمت پنجره کشوندبا صدای تقه 

 : تکونی دادم و گفتم من سرم رو

 بله؟  -

 :در باز و قامت بهزاد نمایان شد. از جا بلند شدم و گفتم

 خسته نباشی بهزادخان!  -

 بهزاد با خوشرویی به سمتم اومد. 

 مرسی، اومدم بهت بگم که قراری که صبح گذاشتیم لغو شد!  -

 : با تعجب گفتم

 کدوم قرار؟ -

 تونه بره! دونم چرا رایان گفت فعالً نمی رایان برید شمال. نمی همون که قرار بود تو و   -

دونستم که دلیلش این بود که من گفته  دونست؛ ولی من می هام نشست. بهزاد نمی لبخند خاصی روی لب 

بیام و کالس رانندگی دارم، اونم برای همین انداخته بود برای یه زمان دیگه و حاال من به   تونمبودم نمی

گیره پی  بر این که گفته بود فقط غروره که جلوی ابراز عشق رایان رو می  ف مبینا مبنی درستی حر

 بردم و قبول داشتم. می 
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 :ی حضور مبینا شده بود بلند گفت بهزاد که حاال متوجه 

 این خانم کیه لیانا؟!  -

عد لبخندی  مبینا با این حرف روش رو برگردوند به سمت ما و بهزاد با دیدنش چند لحظه هنگ کرد و ب 

 : رفت گفت و در حالی که به سمت مبینا می  هاش نشست روی لب 

 به به خوش اومدید مبینا خانم! -

 جانم؟ چه زود هم اسمش رو یاد گرفته و با هم صمیمی شدن. 

 : لبخندی زدم که مبینا با اخم عمیقی که حاال تموم صورتش رو پوشونده بود جدی جواب داد

 مرسی لطف دارید!  -

 تعجب نگاهی به من انداخت.بهزاد با 

 چیزی شده؟!  -

 هام رو باال انداختم.شونه 

 خبرم از خودش بپرسید. واهلل من بی  -

ها حضوری داشته باشم. اصالً به من چه مربوط  خواست توی این رابطه بعد اتاق رو ترک کردم. دلم نمی

 ان با هم به کجا برسن! خوگذره یا این که مبینا و بهزاد می بین بهزاد و سایه چی می  میشد که 

 : باخستگی به سمت مهرسا رفتم و پرسیدم 

 ؟! میگم مهرسا -

 جانم؟  -

 دونی چرا رایان خان قرار رفتن به شمال رو فعالً کنسل کرده؟ تو نمی  -

 : کرد گفتمهرسا در حالی که تند تند یه چیزهایی رو توی رایانه یادداشت می 
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بود؛ ولی خب کسی حق نداره تو کارهای رایان خان دخالت کنه یا  نه عزیزم، خودمم برام جای سوال   -

 ازش بپرسه چرا این کار رو کردی و چرا نکردی، واسه همینم کسی مطلع نیست! 

 آهان!  -

خندیدم؛ ولی در ظاهر سر سنگین و جدی مهرسا رو تنها گذاشتم. واقعاً خوشحال  توی دلم بلند بلند می 

ر مورد این که حسم به رایان درسته و جای اشتباه نیست پیدا کرده  سرنخ خوب د  بودم که امروز دوتا

 بودم! 

های رانندگیم برسم  خواستم به کالس اولین سرنخم همین بود که رایان به خاطر این که من می 

کنسل کرده بود و واگذار کرده بود به یه مدت دیگه و بعدی این که اون برای   ترین سفرش رو مهم

پس   ها رو کنار زده، اونم پنهونی و این یعنی غرورش براش خیلی مهمه!ی ما بین اتاقپرده دیدن من، 

من باید کاری کنم که پام رو فراتر از غرورش بذارم، یعنی اون قدر عاشقش کنم که عشق خط قرمز  

  و غرور رو رد کنه و برتر بشه! در اون صورت رایان دیگه براش مهم نیست که غرورش چه بین خودش

شنوه. درسته من رایان رو دوست دارم و باید  فقط و فقط نجواهای عشق رو می چیزی میگه، چون اون 

داره و فهمم که اون توی این رابطه پنهونی قدم برمی حاال می  برای به دست آوردنش بجنگم؛ چون

کردم تا  می هام رو نشونش بدم؛ پس نباید معطل  قدم  انتظارش از من اینه که درکش کنم و توی آشکارا

خوام باید  کردن واسه چیزهایی که می  امثال سایه اون رو از چنگم بیرون بیارن. همیشه بهم تلقین 

 حتی جونمم بذارم! بجنگم، تالش کنم و سختی بکشم، پس االن هم باید برای داشتن عشقم

دربزرگ چند  ای که ماچی؟! من االن گفتم باید برای خواستن عشقم جونم رو هم بذارم؟ چه زود جمله 

به فیلم به لطیفه گفت و من توی دل گفتش رو به تمسخر گرفتم تحقق پیدا کرد. حاال   وقت پیش راجع

تر بود. پس وقتی مادربزرگ میگه من تجربه دارم، واقعاً  واسم مهم  این من بودم و رایانی که از جونمم

ست و هیچ چیزی واسش مهم  ههم داره. گاهی آدم از یکی خوشش میاد که در مقابلش کامالً بی اراد

 نیست جز همون یک نفر! 

خیال به سمت میزم رفتم تا یکمی از کارهام رو  خودم رو به اتاقم رسوندم. مبینا توی اتاق نبود و منم بی

 ها نگاهی بندازم. روز پر از اتفاقی بود و نتونستم به پرونده انجام بدم. امروز 
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الت سالیانه داخل رایانه بودم که صدای تلفن مرکزی باعث  مشغول وارد کردن یه سری از ارقام و معاد

 واقعی برگردم.  شد به دنیای 

 بله؟  -

 بیا توی اتاقم!  -

 صدای رایان بود؛ اما کی برگشته بود که من متوجه نشده بودم؟ 

نشست از جا بلند شدم  نگام ناخودآگاه سمت پرده کشیده شد و در حالی که لبخند قشنگی روی لبم می 

 خارج شدم. دستگیره رو با کمی مکث پایین کشیدم و وارد اتاقش شدم.  ز اتاقمو تند ا

 خسته نباشید!  -

 نگام کرد، دقیق و با احساس! 

 امشب باید بیای ویال!  -

ها که  شنیدم، چون تا االن هیچ موقع به جز صبح با تعجب نگاش کردم. اولین بار بود که این جمله رو می 

رفتم، دیگه نرفته بودم و اون هم انگار متوجه شد منتظر  ویالش می کردن صبحونش به  برای آماده

 توضیحم؛ چون روی میز خم شد. 

 ها رو خودم بکشم، به حضورت نیاز دارم. امشب باید چندتا از طراحی -

کردم، حتی  شدم و رایان رو درگیرخودم می هام نشست. باید کم کم وارد نقشم می لبخند محوی روی لب 

 یی گزاف! به بها   اگه شده

 میام، فقط بگید ساعت چند؟! -

رایان کمی تعجب کرده بود، حتماً انتظار داشت که قبول نکنم. بعد از این که تک ابروش رو باال انداخت 

 : پرسید

 از ساعت چند تا چند کالس رانندگی داری؟  -
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 : کمی فکر کردم؛ ولی انگار یادم رفته بود، واسه همین گفتم

 حدوداً هفت تا نه شب. دونم؛ اما نمی  -

 رایان به صندلیش تکیه داد.

 تونی نه به بعد بیای؟ می  -

 کمی سرم رو خم کردم. 

 مگه میشه روی حرف شما حرف زد رئیس؟!  -

 رایان با نگاه خاصی به حرکاتم خیره شد، هدف منم همین بود. جذب رایان! 

 شدم، لبخندی به روش زدم. در حالی که از اتاق خارج می

 دیگه برم به کارهام برسم، روزتون خوش! پس من  -

 در اتاق رو آروم بستم و ریز ریز خندیدم که کسی به شونم زد. 

 رو آب بخندی!  -

 برگشتم.  باحرص از یه دفعه اومدنش سمتش 

 کوفت، کجا غیبت زد؟!  -

 در حالی که وارد اتاقم میشد چشمکی زد. 

 رفته بودم پیش بهزاد جون!  -

 رو هل دادم تا بسته بشه. پشت سرش وارد شدم و در 

 خوای مخ این پسره رو بزنی، نه؟ انگاری راستی راستی می  -

 مبینا خودش رو روی صندلی من ول کرد و با بدجنسی خندید. 

 کیس خوبیه، مگه نه؟  -
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به این حرکات بی پرواش لبخندی زدم که نگاش از شیشه به اتاق رایان افتاد و در حالی که سر تکون  

 : پرسی شد، بعد رو به من گفتحوالداد مشغول امی 

 هایی داره.المصب عجب چشم  -

 با تعجب نگاش کردم که قهقهه زد. 

 خوام ازت بدزدمش. نترس نمی -

 دهنم رو کج کردم. 

 کدوم احمقی بهت گفته باحالی؟!  -

 : مبینا با خنده گفت

 تو!  -

 .با حرص خودکار توی دستم رو طرفش پرت کردم که تو هوا گرفت و چشمکی زد

این کارا چیه؟ پسره میگه این دختر وحشیه، پس فردا اگه زنم بشه تا یه کلمه بگم باالی چشمت   -

 ها! مونی رو دستمون گیرمش و اون وقت می خواد با قابلمه  به جونم بیفته. نه، نه نمی ابروئه می 

 هام سرازیر شد. از خنده اشک از چشم 

 واقعاً که خیلی رو داری مبینا!  -

 بیرون آورد. زبونش رو  

 ما اینیم دیگه!  -

 *** 

ی سهیل  تا پایان ساعت کاری مبینا پیشم موند، بعد از اون رسوندم مجتمع و خودش گفت که خونه 

 تشکر کردم و وارد مجتمع شدم.   ها دعوتن، منماین
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بعد از  های راحتیم رو پوشیدم و  ای بخوابم. با ورود به آپارتمان تند تند لباس وقت نداشتم حتی ذره 

وارد آشپزخونه شدم؛ چون ظهر ناهار نخورده بودم، حسابی گرسنه بودم و وقتی   شستن دست و صورتم 

 تحریک شد، الزانیا! تر اشتهامغذای روی گاز رو دیدم بیش

ش از اتاق خارج شد و با  های پف کرد با لذت میز رو چیدم و مشغول خوردن شدم که لطیفه با چشم 

 دیدنم به سمتم اومد. 

 سالم خسته نباشی.  -

 کنارم وایستاد که گونش رو ب*و*سیدم. 

 سالم خانم خوشگله، این غذای خوشمزه و خوب کار توئه دیگه نه؟!  -

 لطیفه خندید. 

 بله پس چی فکر کردی؟  -

 ها! آفرین، دیگه داری واسه خودت یه کدبانوی خوب میشی  -

 روم نشست. روبه 

 به لطف کتاب آشپزی، بله!  -

 خندیدم. 

 دادی، چرا خودت رو توی زحمت انداختی؟ از بیرون سفارش میخب  -

 کارم یه کار خوب و مفید انجام بدم دیگه! راستش بدجور ه*وس کرده بودم، گفتم حاال که بی  -

 دستت طال!  -

 : لطیفه با محبت لبخند زد که گفتم

 برم کالس رانندگی. امروز اصالً وقت ندارم سرم رو بخارونم. بعد از ناهار باید باز حاضر بشم و   -
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 : لطیفه با ذوق گفت

 مگه ثبت نام کردی؟  -

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. 

 تو هم مواظب خودت باش، اگه هم جایی رفتی حتماً کلید رو با خودت ببر تا پشت در نمونی.  -

 چشم مرسی.  -

 حاال قراره جایی هم بری؟ -

 لطیفه لیوان آبی ریخت و خورد. 

 نیذ بریم سینما!بله قراره با پا -

 صورتم درهم شد. 

 پانیذ کیه؟  -

زدیک مجتمعه، نگران نباش دختر آروم وخوبیه. امروز وقتی فهمید من توی  نهمکالسیم. خونشون   -

ها هستن باهام طرح دوستی ریخت وگرنه مامانش خیلی سخت  کنم که اون ای زندگی می همون محله 

 رفت و آمد کنه؛ برای همینه که منم بهش اعتماد دارم. ذاره با هر آدمی حرف بزنه یا گیره و نمی 

 کمی خیالم راحت شد. 

 دونی که مادربزرگ چقدر بهم سفارشت روکرده، پس سرافرازم کن! ها، می باشه پس مواظب باشی  -

 چشم.  -

 ممنونم عزیزم.  -

 بعد از خوردن ناهار، لطیفه زودتر از من بلند شد. 
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شورم، بهتره بری یکم به خودت  ها رو هم می کنم و ظرف می  ای. من خودم میز رو جمعتو خسته  -

 برسی. 

 با عشق نگاش کردم. 

 خیلی دوستت دارم خواهری!  -

 قربونت برم!  -

 *** 

 تیپ سبز زدم، آرایش غلیظ و عطر همیشگیم. 

 : آژانس منتظرم بود، داد زدم

 من رفتم لطیفه، کلید یادت نره وقتی رفتی بیرون!  -

 ونه. مباشه برو یادم می  -

وزید باعث شد سرحالیم افزون بشه  از آپارتمان و در آخر ازمجتمع زدم بیرون. خنکی هوا و بادی که می 

 عمیقی بکشم.  و نفس

 به سمت آژانس رفتم و سوار شدم که زود حرکت کرد و من بین راه آدرس دادم. 

دن، بعد از اون قرار  با رسیدن به مکان رانندگی پول رو پرداخت کردم و وارد شدم. کمی ازم سوال کر

خوام بهم رانندگی یاد بده رو انتخاب کنم. از این کارهای مقدماتی کالفه شده  که می   شد برم و خانمی رو

 مکث یه اسم رو گفتم و خودم رو راحت کردم.  بودم و برای همینم تند و بدون

 توی ماشین مورد نظر نشستم تا خانم شمس )مسئول آموزش رانندگی( بیاد. 

گیرا و خاص بود.   قدرچه مت اتفاقات صبح پر کشید. وقتی اون جوری باهاش حرف زدم نگاش ذهنم س

 هام نشست. و لبخند خاصی روی لب  تنم لرزید
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دوستش داشتم، شاید اشتباه بود؛ ولی من این حس رو با تموم وجودم دوست داشتم و حاضر نبودم  

 که شاید غیرممکن باشه!  ازش بگذرم، هر چند

هاش سپردم تا هر چه زودتر  نم شمس داخل ماشین لبخندی زدم و خودم رو به حرف با نشستن خا

 هم موفق بشم.  بتونم توی این مرحله 

های خانم شمس رو پیش  بعد از اتمام ساعت رانندگی تشکر کردم و پیاده شدم. سعی کردم مدام حرف 

حال دستم رو برای تاکسی زرد  تکرار کنم تا توی ذهنم خوب جا بیفته و در همون  خودم و توی سرم

 : رنگ بلند کردم و وقتی وایستاد گفتم

 دربست!  -

خواست هر چه زودتر به ویالش برسم و ببینمش. دلتنگش بودم و واقعاً چقدر سخت بود دوست  دلم می 

 داشتن! 

پر از  خواست االن با هم توی این راه قدم بزنیم، دستم رو بگیره و مننگام رو به خیابون دوختم. دلم می 

 امنیت، حس خواستن و داشتن بشم!  حس

گاهمه و توی این  خواست بتونم با غرور کنارش گام بردارم و افتخار کنم مردی دارم که تکیه دلم می 

 تنها نیستم!  رحمدنیای بی 

گفتم ای کاش مرد آیندم که قراره همسرم بشه محکم، با جذبه و استوار باشه تا  همیشه با خودم می 

تکیه کنم و بدونم که هیچ کس جرئت نداره بهم حتی چپ نگاه کنه؛ چون همسرم مثل کوه   بهشبتونم  

 پشتمه! 

 کردم! ماشین وایستاد، تپش قلبم باال و باالتر رفت و این رو به خوبی حس می 

پول رو دادم و متوجه لرزش دستم شدم؛ ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم تا حرکت نابه جایی نکنم  

 خراب نکنم!  ز روو همه چی

 وارد شدم. ویال توی سکوت فرو رفته بود و من کمی دلهره داشتم. 
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 رایان خان!  -

 : چندبار دیگه هم صدا زدم که صداش از پشت سرم به گوش رسید

 دیر کردی!  -

 اخم محوی روی صورتم نشست. نگام رو به ساعت پاندولی دوختم، نیم ساعت تأخیر داشتم. 

 متأسفم!  -

 یمون شدی! فکر کردم پش -

 از چی؟  -

 اومدن پیش من!  -

هاش افتاد که برق خاصی توشون  لرزخفیفی داخل بدنم نشست. آروم برگشتم سمتش و نگام به چشم 

 موج میزد. 

 چرا باید پشیمون بشم؟  -

 کمی جلو اومد. 

 ی اوله که خارج از ساعت کاری اونم تنها پیشمی! خب شاید چون دفعه  -

می باال رفت. باذوق نگاش کردم که لبخند زده بود و سعی داشت تند  ی لبش کلبخندی زدم که گوشه 

 جمع کنه.  خودش رو

 بینید نشدم! حاال که می  -

 بازم جلوتر اومد. 

 ، نگفتم؟! "شما"نه  "تو"گفتم بگو  -

 : هام کشیدم و گفتمانگشتم رو روی شقیقه 
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 کنم بگم تو! بله گفتی، سعی می  -

هام رو توی هم قفل کردم که نگاش کل هیکلم رو از نظر  وایستاده بود. دست حاال توی یه قدمیم 

 وایستاد.  هام گذروند و توی چشم 

 ؟! لیانا -

 خدای من، امشب غش نکنم خیلیه! 

 بله؟!  -

 خوشحالم که این جایی!  -

 با حیرت نگاش کردم، این رایان بود؟ 

 چرا؟  -

 کمی اخم کرد. 

 چی چرا؟  -

 جام؟! اینچرا خوشحالی که من  -

 ابروهاش باال رفت که منتظر نگاش کردم. 

 مگه حتماً باید دلیل خاصی داشته باشه؟!  -

 زد.اومدم کمی امیدوار بشم به حسم گند می اَه لعنتی، هر موقع می 

 پوزخندی زدم. 

 نه ابداً. بهتره بریم سرکارمون، من زیاد فرصت ندارم.  -

فتم و با هم وارد اتاق کارش شدیم. پشت میز نشست و منم  سری تکون داد و به راه افتاد، منم دنبالش ر

 یه صندلی دیگه نشستم!  کنارش روی
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 چند کاغذ از کشو بیرون آورد. 

 ها بکشیم، تو شروع کن. باید توی این برگه  -

 با تعجب بهش زل زدم. 

 من؟ اما من طراحی بلد نیستم.  -

 هاش رو باال انداخت.خیال شونه بی 

 ه چیز خیلی شاخیه؟ گیری، مگخب یاد می  -

 از جاش بلند شد و سمتم اومد. 

 جا بشینیم. بیا اون  -

دنبالش رفتم و کنار هم روی یه مبل سه نفره نشستیم. میز رو کشید جلومون و تموم لوازم مورد نیاز  

 برای طراحی رو هم روی میز چید و مداد رو سمتم گرفت. 

 بیا!  -

 اشت. مداد رو با استرس گرفتم که کاغذ رو جلوم گذ

که  اول از هر چیزی باید نترسی، واهمه نداشته باشی و کامالً تمرکز کنی تا هم دستت نلرزه و هم این  -

 بکشی!  بتونی قشنگ 

 : تر شدم و حاال آمادگی الزم رو پیدا کرده بودم؛ انگار حس کرد که گفت ها حس کردم آرومبا این جمله 

 بده. خب دستت رو بذار روی کاغذ و مداد رو تکون  -

دستم رو روی کاغذ گذاشتم؛ سعی کردم حرکات دست رایان رو یادم بیاد، چون همیشه موقع طراحی  

و تقریباً یاد گرفته بودم چه کارهایی رو باید انجام داد؛ ولی واقعاً رایان خاص بود، حتی    کنارش بودم

 طراحی کردنش! 

 کنی؟! به چی فکر می  -
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 ی مقابلم خیره شد و با حرص مداد رو انداختم.شده اخم محوی کردم. نگام روی کاغذ خط خطی 

 تونم رایان خان! من واقعاً نمی  -

 رایان خونسرد کاغذ رو عوض کرد و مداد رو دوباره سمتم گرفت. 

 باید بتونی، این یه دستوره! -

 با ابروهایی باال رفته نگاش کردم و وقتی دیدم کامالً جدیه پوفی کشیدم. 

 دونم از کجا باید شروع کنم. جوری من نمی بندازید تا من ادامه بدم. این خب الاقل اولش رو راه  -

 کمی نگام کرد وبعد مداد رو توی دستش گرفت، کاغذ رو جلوی خودش کشید و شروع کرد. 

زد.  داد و با لوندی تمام به قلب کاغذ طرح می حرکت نرم دستش روی کاغذ انگار مداد رو رقص می 

 ود! طراح شهر ب  الحق که بهترین

 ی لباس رو طرح زد و بعد مداد رو سمتم گرفت. به راحتی نیمه 

 راحته!  قدرچه دیدی  -

 پوزخندی زدم. 

 برای تو بله!  -

 تک ابروش رو باال داد. 

 تو؟ آفرین انگار باالخره تونستی.  -

 لبم رو گزیدم. 

 تری. جوری راحت شرمنده، خودت گفتی این  -

 آره و هنوزم سر حرفم هستم؛ اما... .  -

 : گاش کردم که ادامه دادن
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 خطاب کنی لیانا!  "تو"فقط تویی که این اجازه رو داری تا من رو  -

 :هام لحظاتی بسته شد که باز صداش به گوشم رسیدلرز توی بدنم نشست و چشم

 بکش!  -

هام گرفتم و تموم حواسم رو معطوف کاغذ کردم و سعی کردم  چشم گشودم و مداد رو بین انگشت 

 ها بکشم! هاست رو به یاد بیارم و طبق اون ها که تن مانکن های توی مغازه طرح

کار خیلی سختی بود. بیش از هزار بار کشیدم و پاک کردم و رایان هم خونسرد به پشتی مبل تکیه داده  

کرد. این کارش واقعاً راحتم کرده بود، چون اگه مدام  ی شرکت نگاه می های گذشته بود و به طرح

 شدم. کرد هی دستپاچه می م می هنگا

ها ذوق کرده بودم، کاغذ رو سمتش  باالخره با هزار جون کندن دامن لباس رو طراحی کردم. مثل بچه 

 گرفتم. 

 طوره؟!چه  -

 هام نگاه کرد و بعد به کاغذ! رایان نگاش رو آروم سمتم برگردوند. اول به چشم 

 : شدم که صداش بلند شدمی مکثش طوالنی شده بود، دیگه داشتم ناامید 

 برای اولین بار، خوب کشیدی!  -

ولی جالبی بود و این رو االن که    شوقی وصف ناپذیر توی وجودم نشست. واقعاً طراحی کار سخت

 کردم. کشیدم حس می می 

کردم چیزی که من  رایان خودش رو جلو کشید و تند تند مشغول کامل کردن طرح شد. خیال می 

 کنه؛ اما اصالً دست بهش نزد و ادامه داد. می  کشیدم رو کامل پاک 

کردم. داشت جالب میشد و طرحی هم که من زده بودم، بین طرح رایان محو شده  با خوشحالی نگاه می 

 قشنگی پیدا کرده بود.  بود و حالت 
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 اولین طرح تموم شد و رایان با رضایت کاغذ رو جلوم گذاشت. 

 خوبه؟  -

 ازم نظر پرسید؟! 

 لبخند زدم. 

 آره خیلی.  -

 خب تو طرح بعدی رو بزن تا من این رو رنگ کنم.  -

 باشه.  -

تند مشغول شدم. این بار انگار واردتر شده بودم و دستمم کمی تندتر شده بود؛ ولی باز هم چندین بار  

 زدم.  پاک کردم و طرح

 : حرف طرح کشیدیم که رایان گفتوقفه و بی ساعتی بی  یک 

 کافیه دیگه!  -

 عقب نشستم.با خستگی کمی 

 ها! واقعاً سخته  -

 جوری استعدادت میره. نه، فقط باید بهش عالقه داشته باشی این  -

 آهان.  -

 خب بریم توی سالن.  -

از جا بلند شدیم و بیرون اومدیم. توی سالن روی مبل نشست، منم به آشپزخونه رفتم و با دو فنجون  

 :و گفتم قهوه برگشتم پیشش 

 چندتا طرح شد؟  -
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 تا.  بیست  -

 بازم باید بکشی؟  -

 نه دیگه کالً باید همین رقم باشه.  -

 خوبه.  -

 قهوم رو خوردم و نگاهی به ساعتم انداختم.

 از جا بلند شدم. 

 با اجازت من دیگه میرم.  -

 وایستاد. 

 کجا به این زودی؟!  -

 خندیدم. 

 زود؟ ساعت رو دیدی؟  -

 رفتم. خیال شونه باال انداخت که به سمت در بی 

 ممنون که اومدی! -

 : در رو باز کردم و با لبخندی که روی لبم نقش بسته بود گفتم

 کنم وظیفم بود. خواهش می  -

 بعد سمتش برگشتم و ادامه دادم؛ 

 شب بخیر!   -

 شب بخیر لیانا!   -

 هاش زل زدم، آروم و مالیم! توی چشم 
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شد و من با حس آرامشی قوی به سمت  بعد آروم ازش فاصله گرفتم. دقایقی بعد کامالً از دیدم پنهون 

 رفتم!  آژانس

 *** 

 : هام رو که باز کردم مبینا کنارم بود. با تعجب نگاش کردم و گفتمچشم

 کنی دختر؟ جا چی کار می این وقت صبح این  -

 تو تنبلی، دلیل نمیشه منم راه تو رو ادامه بدم.  -

 : باحرص گفتم

 کنم. و خیابون ولگردی نمی من تنبلم؟ من که سر کار میرم و توی خونه  -

 ها رفت و کشیدشون. خیالی از جا بلند شد و به سمت پرده مبینا با بی 

 افتم. بینم یاد کار رایان می هر موقع پرده می   -

 خندیدم. 

 هنوزم واسم باور نکردنیه!   -

 : از جام بلند شدم که گفت

 های خودت دیدی! ولی خوبه که با چشم  -

 سرویس شدم. از اتاق خارج و وارد  

 طور؟! تو چه  -

 مبینا به چارچوب تکیه داد و اخم محوی روی صورتش نشست. 

 در چه مورد؟  -

 نزدیکی بهزاد و سایه.  -
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 پوزخند زد.

 برام مهم نیست.  -

 ها! هات یه چیز دیگه میگه اما چشم  -

 هام یه بار یه چیزی رو گفتن، به حرفشون گوش دادم و بدبختم کردن؛ دیگه نه! چشم  -

 هام گرفتم. م سوخت. به سمتش رفتم و دستش رو بین دست دل

 مونه. دلیل نمیشه که چون یک بار شکست خوردی بازم بخوری! دنیا همیشه هم بد نمی  -

 از عشق متنفرم لیانا!  -

این دختر سختی کشیده بود که با یه چند   قدرچه های غرق در اشکش خیره شدم. با ناراحتی به چشم

 اومد. شکش بیرون می ا کلمه حرف ساده هم

طور که توی فکر  با هم وارد آشپزخونه شدیم و من مشغول حاضر کردن میز صبحونه شدم. مبینا همون 

 بود پشت میز نشست. 

 : به یاد قرار دیشبم با رایان افتادم و گفتم

 باورت میشه دیشب طراحی کردم؟  -

 : مبینا با لبخند کمرنگی گفت

 جدی؟ رایان بهت یاد داد؟ -

ها هم نیست؛ اما خب  تونی. تالش کردم و دیدم به اون سختی تونم و اون گفت می هی گفتم نمی   آره، -

 رسم. وقت به پای رایان نمیمن که هیچ 

 هیچ وقت خودت رو دست کم نگیر.   -

 : ها رو جلوش گذاشتم. مبینا یکیش رو برداشت که گفتمروش نشستم و فنجون قهوهپشت میز روبه 
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 نگفتی چرا این جایی؟ حاال آخرش  -

 امروز چندمه؟  -

 هام رو جمع کردم. لب

 بیست و دوم اردیبهشت ماه!  -

 مبینا چشمکی زد. 

 ست و چه روزیه؟! پس فردا جمعه  -

 کمی فکر کردم؛ ولی چیزی به ذهنم نیومد. 

 دونم!نمی  -

 : مبینا با حرص گفت

 واقعاً که، یعنی روز تولد خودتم یادت نمیاد؟  -

قدر گرفتاری و مشکالت داشتم  خوردم، واقعاً تولدم بود؟ خب معلومه، من قبل از این معجزه این ای یکه 

 موند؛ ولی االن بهترین دوستم یادش بود و به یادم آورده بود! چیزهای کوچیک اصالً یادم نمی  که این

 آره تولدمه!  -

 هاش رو بهم کوبید. مبینا با شوق دست 

 جشن خاص! باید جشن بگیریم، اونم یه  -

 : حال گفتم بی 

 هاست! خیال دختر! من دیگه بیست و دو سالم میشه، جشن تولد واسه بچه بی  -

خود. این افکار پوسیده رو از مغزت پرت کن بیرون. من تصمیم گرفتم یه مهمونی کوچیک توی  بی  -

 و سیما خانم راه بندازم.  نبود مامانم
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 با حیرت نگاش کردم که قهقهه زد. 

 ضور اعضای شرکت خصوصاً رایان و بهزاد! تازه با ح  -

رفت چشمک  هام دیگه از حدقه بیرون زدن. مبینا از جا بلند شد و درحالی که به سمت در سالن می چشم

 زد.

 تو فقط خودت رو حاضر کن، بقیه چیزها رو بسپار به من!  -

پاندولی به خودم اومدم  های ساعت و بعد از دیدم ناپدید شد. هنوز هنگ بودم که با شنیدن صدای عقربه 

 و سمت اتاقم دویدم. 

 وای داره دیرم میشه!  -

 *** 

چنان به همراه یلدا خانم در  گذشت. مادربزرگ هم همه چیز به روال عادی برگشته بود و زندگی می 

زدیم به راحتی میشد خوشحال بودنش رو تشخیص داد و این من رو  و هر دفعه زنگ می  مسافرت بود

 تر میشد حسم به رایان بود. که هر روز از روز قبل بدتر و نگران کننده  ا چیزیکرد. تنهراضی می 

هر ثانیه کارم شده بود فکر کردن به رفتارهاش و پیدا کردن یه نشونه برای این که به خودم بقبولونم  

 ست! و حسم دوطرفه  که دوستم داره

 العاده گرم! اردیبهشت ماه بود و هوا فوقچندین جلسه از رانندگیم گذشته بود. بیست و دوم 

از آموزشگاه بیرون اومدم که موبایلم توی جیبم ویبره رفت و من تند برش داشتم. با دیدن اسم مبینا  

 کردم.   تماس رو متصل

 جونم رفیق؟!  -

 رسن، یاال بیا دیگه! ها تا نیم ساعت دیگه می کجایی تو دختر؟ مهمون  -

 ی این مهمونی رو ندارم. حوصله خیلی خستم. اصالً  -
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مهمونی نه و جشن تولدت دختر. همه آرزو دارن یکی براشون جشن تولد بگیره، اون وقت تو ناز   -

 کنی؟! می 

 خوام یه گوشه بشینم و فکر کنم! دلم گرفته مبینا. فقط می  -

 به رایان فکر کنی؟  -

 جوابی ندادم که پوفی کشید.

 نوشت من دچار بشی! خوام به سرخیلی نگرانتم، نمی  -

 آهی کشیدم. 

 جام، فعالً! خیال. تا نیم ساعت دیگه اون بی  -

 گوشی رو قطع کردم و پوزخندی زدم. دستم رو جلوی تاکسی بلند کردم و سوار شدم. 

با رسیدن به مجتمع، تند خودم رو به باال رسوندم. با کلید در رو باز کردم؛ خونه توی آویز، بادکنک، دود  

 رق شده بود!شادی غ  و برف

 آروم قدم برداشتم و مبینا رو صدا زدم. 

 مبینا!  -

 مبینا تند از آشپزخونه بیرون اومد و سمتم دوید. 

 بدو بریم حاضرت کنم.  -

 بعد هلم داد توی اتاق خوابم، لطیفه پشت سرمون وارد شد و رو بهم لبخند گرمی زد. 

 تولدت مبارک آبجی!  -

 ممنونم عزیز دلم.  -

 : کرد و در همون حال رو به لطیفه گفترایشم می مبینا تند تند آ
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 کنم. بدو موهاش رو ببند و تزئین کن تا من آرایشش می  -

های این دو نفر سپردم که  لطیفه با این حرف به سمت اتو مو و سشوار رفت و من خودم رو به دست 

ن بودم که امشب رایان  کشیده بودن تا تولدم بهم خوش بگذره و من تماماً توی فکر ای   واقعاً برام زحمت

 میاد یا نه؟! 

بعد از گذشت چند دقیقه حاضر و آماده روی تختم نشسته بودم و فقط انتخاب لباس مونده بود که  

 : ی مبینا و اونم لباس شب مشکی خاصی که پر از سنگدوزی بود رو جلوم گرفت و گفتگذاشتم به عهده 

 این!  -

 پوشیدم و لطیفه شیشه عطری رو سمتم گرفت. های پاشنه پنج سانتی مشکیم رو کفش 

 بوش محشره!  -

 به خودم زدم. حق با لطیفه بود، بوی خوبی داشت! 

 : مبینا از توی هال فریاد زد

 ها رسیدن! مهمون  -

ها خوشامد بگه. دو کارگری که مبینا گرفته بود، مسئولیت پذیرایی رو به  لطیفه بیرون رفت تا به مهمون 

 ها راحت بود. خیالم از بابت مهمون و  عهده داشتن

 مبینا تقریباً تموم آشناهای اطرافمون رو دعوت کرده بود؛ البته همه هم دختر و پسرهای جوون! 

 : ی اتاقم وایستادم و زمزمه کردم صدای بلند موزیک توی فضا پخش شد. جلوی پنجره

 کند!بودش می متروکه بماند دل بهتر است! پای آدمیزاد به هر جایی که برسد، نا -

 آبجی باید بیای داخل هال، همه منتظرتن!  -

 سرم رو آروم برگردوندم و رو به لطیفه لبخند زدم. 

 چشم!  -
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با هم وارد هال شدیم. صدای تشویق مدعوین کل آپارتمان رو پر کرده بود و من به سختی سعی  

ه به هدر بره؛ چون واقعاً  خواستم زحمت مبینا و لطیفرو سرحال و شاد جلوه بدم. نمی کردم خودممی 

 برای تولدم زحمت کشیده بودن! 

ی اصلی قلب من نیومده بود،  ها بهم تبریک گفتن و من هم خوشآمد گفتم؛ اما هنوز مهره تموم مهمون 

 ها نباشن و فقط اون باشه! ی مهمون خواست همهمی  کسی که دلم

. حسابی شلوغ کرده بودن و من از ته  رقصیدنروی مبل نشستم. مبینا، چکاوک و نفیسه وسط بودن و می 

 ممنون بودم.   دل ازشون

های موسیقیشون شروع  کردن. چند روزی بود کالس لطیفه کنار ماجد وایستاده بود و با هم صحبت می 

کرد. خوشحال بودم که تا حدودی موفق شده بودم  ها رو دنبال می با ذوق و شوق کالس   شده بود و لطیفه

 ران کنم! کمبودهای خواهرم رو جب

 ای توی بدنم انداخت. صدای زنگ آپارتمان رعشه 

 هاش به آرامش دعوتم کرد؛ ولی مگه میشد؟! نگام با نگاه مبینا تالقی کرد و اون با بستن چشم 

شناختم با هم وارد شدن و من  لطیفه در رو باز کرد. بهزاد، سایه، رایان، ماهیار و یه دختر دیگه که نمی 

 ه وارد که به رایان نزدیک بود، کشیده شد. خدای من! یعنی این دختر کی بود؟ نگام سمت اون دختر تاز 

ی این حال خرابم بود، برای  لرزیدن و تنها مبینا متوجه استرس باعث شد رنگم بپره. پاهام به شدت می 

 با یه لیوان شربت خنک به سمتم دوید.   همین هم

 آروم باش و این رو بخور. -

سر کشیدم و بعد با پاهای لرزونم وایستادم و بهشون نگاه کردم که تبریک  از دستش گرفتم و الجرعه 

هاش همه رو به خنده دعوت کرده بود؛ ولی لبخند مصنوعی من انگار خیلی  گفتن. بهزاد با شوخی می 

 : هاش حرکت کردتوی ذوق میزد. نگام آروم توی نگاش گره خورد و لب 

 تبریک میگم، صد ساله بشی!  -
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 خوره؟! دون تو به چه دردم می صد ساله شدن ب

 مرسی، خوش اومدی!  -

 : تفاوت گفت نگاهی به دختر کنارش انداخت و بی 

 ایشون دختر عموی من گلدیسه!  -

ی خاصی که انگار با حرکاتش عجیب عجین شده بود، دستش رو سمتم دراز کرد و نگاه  دختر با عشوه 

 های مانیکور شدش کشیده شد. من سمت ناخن 

 میگم لیانا جان! تبریک   -

رو بشم؛ ولی  العاده لوس و خودپسند روبه کمی تعجب کردم. اولش فکر کردم قراره با یه دختررفوق 

 حاال و با این جمله کمی 

 خیالم راحت شده بود، برای همینم تند دستش رو فشردم. 

 ممنون عزیزم، خوش اومدی!  -

 هاشون! داشت؛ خصوصاً دماغ و لب دخترعموش بود و واقعاً هم شباهت عجیبی با رایان  

 : مبینا به نشستن دعوتشون کرد که گلدیس با اخم محوی اعتراض کرد

 جا خوش بگذرونیم نه این که همش مثل مرغ یه گوشه کز کنیم! اومدیم این  -

خورد؛ نکنه رایان با این  از این همه راحت بودنش خوشم اومده بود؛ اما یه سوال مثل خوره مغزم رو می 

 ناز و خوشگل قصد ازدواج داره؟ دختر

 : مبینا حرفش رو تایید کرد و پرسید 

 خوای چی کار کنی پس؟خب گلم می  -

 خب معلومه، برقصیم و بترکونیم!  -
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 و با نگاهی به من چشمک زد.

 البته من بی دعوت اومدم؛ ولی پررو هستم و قرار نیست یه جا بشینم و خجالت بکشم!  -

 می بهش خیره شدم. خندیدیم و من با لبخند گر 

 این چه حرفیه؟ خیلی هم خوش اومدی!  -

کرد و هم بهم یه  کرد، از وقتی اومده بود مدام نگاش بهم بود و این، هم من رو معذب می رایان نگام می 

 داد!خوب می  حس

  ماهیار کنارم وایستاد و مبینا و گلدیس باز هم به وسط رفتن و مشغول رقصیدن شدن. آتنا، آنیتا و سهیل 

و من نگران این بودم که ماهیار با نزدیک شدن بهم، هم آتنا رو ناراحت کنه و هم رایان   هم اومده بودن 

 رو دچار یه سوءتفاهم بزرگ!

 چقدر خوشگل شدی لیانا! -

 حالی به روش پاشیدم. لبخند بی 

 تشکر.  -

 البته تو همیشه توی هر ژستی جذاب بودی.  -

 نشد و تنها نگام روی آتنا خیره بود.  م واردتنم نلرزید، حتی هیچ حس خاصی هم به

 تو به من لطف داری ماهیار! -

 اما من حرف قلبم رو زدم، تعارف نکردم!  -

 هام رو تکون دادم. حوصله دست بی 

 ها نیست ماهیار! االن موقع این حرف  -

دونستم این وضع رو  نمییکه خورد؛ ولی به هر نحوی بود لبخند ماتی زد و از کنارم فاصله گرفت. واقعاً 

 ست. کردم که حسش به من یک طرفه تحمل کنم؛ باید هر جوری بود به ماهیار تفهیم می 
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مهمونی به اوج رسیده بود. مبینا چندباری دستم رو گرفت و با هم رقصیدیم؛ ولی رایان از اول مجلس تا  

 نخورده بود.  االن تکون

 بودم بدونم رایان برام چی کادو آورد و فقط اون مهم بود. صبرانه منتظر  موقع بازکردن کادوها رسید. بی 

مبینا پشت میز وایستاد و همه دورمون حلقه زدن؛ منم کنارش وایستادم که کادوی اولی که مال خودش  

ی خودش کرد. کادوی بعدی  باز کرد، برام یه دستبند طال گرفته بود و واقعاً من رو شرمنده  بود رو 

های دیگه که همه از همه  از طرف لطیفه بهم هدیه داده شد و بعد از اون هدیه  مانتوی خوشگلی بود که

کادوی رایان رسید تموم وجودم چشم و گوش شد و به مبینا زل زدم، یه    لحاظ عالی بودن. وقتی نوبت به

 زنجیر نقره با آویز اسمم! 

  دن؛ خودمم نگام بین زده، مات گردنبند شده بو خوشگل بود به نحوی که همه حیرت  قدرچه خدای من 

های سایه رو بخونم و برام  تونستم خشم توی چشم هاش در نوسان بود. به راحتی می گردنبند و چشم 

دادم به جشن تولدم اومده! درسته دعوت شده بود؛ اما یک درصد هم احتمال نمی   غیرقابل باور بود که

 ان وقت بگذرونه! دلیلش این بوده که بتونه با رای که بخواد بیاد، شاید هم تنها

در هر حال کادوها باز شدن و من با تموم وجودم از همه تشکر کردم که مبینا باز آهنگ گذاشت و این  

 های دونفره! رقص  بار مخصوص

سایه بالفاصله خودش رو به سمت رایان کشید و من نگام از این دو، سمت ماهیار کشیده شد که به  

دید جذب کسی  مهری می هتر بود، الاقل اگه از سمت من بی همراه آتنا توی پیست رفته. این جوری ب

 میشد که با تموم وجود خواستارشه! 

کرد. مبینا کنارم نشست و  داد و رایان رو مجبور به همراهی می سایه با مهارت کامل خودش رو تکون می 

 : گفت

 چه حسی داری؟!  -

 پوزخند زدم. 

 مگه مهمه؟  -



 

 

 
465 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 برای من آره!  -

 خیاله! باید اهمیت بده بی   چه فایده؟ اونی که -

 خوام دلت رو الکی خوش کنم! دیگه نمی  -

 منظور؟  -

تونم بازم بگم برای غرورشه که جلو نمیاد، چون خودمم از این همه موش و گربه بازی خسته  نمی  -

 شدم! 

 هه، جالبه! تو هم االن به باور من رسیدی.   -

 دونم فقط نگرانتم. نمی  -

 نباش!  -

 تونم!نمی  -

مجبورم به زندگی کردن، حتی اگه خودمم نخوام باشم، باید بخاطر دو عزیز توی زندگیم توی این  من  -

کنم، نهایتش اینه که  دنیا نفس بکشم؛ پس فکر نکن اگه از سمت رایان ضربه بخورم خودکشی می 

 افتم. گیرم و یه گوشه می افسردگی می 

 و این یعنی مرگ تدریجی!  -

 دست خودم نیست!  -

 : هام رو بستم و مبینا زمزمه کرد خم شد. چشم  اتمام رسید و سایه روی صورت رایانآهنگ به 

 ام که مپرس درد عشقی کشیده  -

 ام که مپرس زهر هجری چشیده 

 ام در جهان و آخر کارگشته 
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 ام که مپرس دلبری برگزیده 

 آن چنان در هوای خاک درش 

 ام که مپرس رود آب دیده می 

 دهانشمن به گوش خود از 

 ام که مپرس دوش سخنانی شنیده 

 گزی که مگوی سوی من لب چه می 

 ام که مپرس لب لعلی گزیده

 بی تو در کلبه گدایی خویش

 ام که مپرس هایی کشیده رنج

 همچو حافظ غریب در ره عشق 

 ام که مپرس به مقامی رسیده

م و هوای تازه رو با تموم  بغضم رو به سختی قورت دادم و از جا بلند شدم و خودم رو به بالکن رسوند

 خواست با تموم وجودم داد بزنم و خودم روخالی کنم؛ اما غیرممکن بود! وجودم بلعیدم. دلم می 

 امشب یه جور خاصی شدی لیانا!  -

 ترین روز سال بود. لرزیدم. صداش مثل نسیم سردی توی گرم 

 کنارم وایستاد. 

د، خصوصاً ماهیار خان که یه لحظه هم دلش  منتظر بودم تنها بشی. امشب خیلی اطرافت شلوغ بو -

 بره!  خواد از کنارت نمی

 کرد؟ هه، فکر نکنم! حسادت می 
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 آروم نگاش کردم. 

 خواستی بگی که نیاز داشتی تنها بشم؟ چیزی می  -

 هام زل زد. توی چشم 

 خواستم بگم امشب رویایی شدی. می  -

 خدای من، خودت کمکم کن! 

 مرسی.  -

 فقط همین؟  -

 هام رو باال انداختم.اومد و توی یه قدمیم وایستاد که شونه جلو 

 دیگه چی باید بگم که نگفتم؟  -

 مثالً برای تشکر، من رو ببوسی!  -

 با حیرت نگاش کردم. کامالً جدی بود که پوزخند زدم. 

 چندتا بوس با هم مزه نمیده، همه از سمت یه نفر باشه بهتره!  -

 باشی، نمیشه؟! خوام اون یه نفر تو  خب من می  -

 هام بسته شد. چیزی درونم فرو ریخت و دیگه نتونستم لبخندم رو نگه دارم. چشم

 رایان!  -

 جانم؟!  -

 خدایا اگه خوابم هرگز بیدارم نکن! 

 بهتره بریم داخل، ممکنه بهمون شک کنن!  -

 هام خیره شد. ازم فاصله گرفت و نگاه مخمورش توی چشم 
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 برات مهمه؟!  -

 چی؟  -

 مردم؟! حرف   -

 نگام رو چرخوندم. 

 دوست ندارم کسی پشت سرم حرف در بیاره، بهتره که کسی به چیزی شک نکنه.  -

 باشه، پس من میرم داخل! -

و رفت. نفس حبس شدم رو محکم به بیرون فوت کردم و کمی بعد برگشتم داخل و متوجه شدم توی  

 رفتن. ه و کم کم همه داشتن می ها پخش کردنبودنم، مبینا کیک تولدم رو بین مهمون  این مدت

آخرین نفرات رایان، بهزاد، گلدیس و سایه بودن. بعد از رفتن همه، کارگرها همه چیز رو تمیز کردن و  

 ها رو هم راهی کرد و کنار من که روی مبل نشسته بودم جای گرفت. و انعام، اون مبینا با دادن پول

 بهتری؟  -

 دم. از افکارم دست کشیدم و خسته نگاش کر

 جسمم آره؛ ولی روحم اصالً!  -

 کنم، منم این روزهای تو رو داشتم لیانا! درکت می  -

 تونه وحشتناک و ترسناک باشه! تونه لذت بخش باشه، به همون اندازه هم می عشق همون قدر که می  -

 ذاشتی! ی این حس نمیدلم می خواست پا به عرصه  -

 خودمم پشیمونم! -

 : شدم گفتمکه از جا بلند می آهی کشیدم و در حالی 

 ممنونم برای همه چیز مبینا. خیلی عالی و به یاد موندنی برگزار شد.  -
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 تو رفیقمی عزیزم، این کارها که چیزی نیست؛ هر کار بکنم برات کمه!  -

 فدایی داری، پس من برم بخوابم.  -

 باشه عزیزم، شب بخیر!  -

 *** 

کرد و حرکتی هم انجام  ان جز کار از هیچی صحبت نمیچندین روز گذشت. از روز تولدم به بعد رای

رفت و همه سخت  جورایی میشد گفت رابطمون کامالً عادی و بدون هیچ هیجانی پیش می داد؛ یه نمی

 درگیر کارها بودیم. 

هاش رو هم داده بودم که البته هر کدوم رو دفعه اول  های رانندگی رو تموم کرده بودم و امتحان کالس 

ی دوم خداروشکر با هزار نذر و نیاز که مادربزرگ واسم کرده بود قبول شدم و بهم  دفعه  شدم؛ ولیرد 

تا گواهینامم برسه و من با خوشحالی این خبر رو به چیترا خانم دادم و   گفتن که فعالً ماشین سوار نشم

 از زحماتش به شدت تشکر کردم. 

تر این که  د و من واقعاً از بودنش راضی بودم و مهم مادربزرگ چند روزی بود که از مسافرت برگشته بو

 کرد. خوش گذشته بود و مدام از سفرش تعریف می  بهش حسابی 

خواست هرسه نفرمون رو از این  اون روز تصمیم گرفتم برای دیدن ماهیار به کافش برم. دلم می 

 بیارم و اگه میشد آتنا رو به آرزوی قلبیش برسونم!   بالتکلیفی بیرون

فید زدم. با پیام به ماهیار خبر دادم که برای دیدنش به کافش میرم و در کنارش مبینا رو هم از  تیپ س

خواستم با ماهیار داشته باشم، باخبر کرده بودم و اونم حسابی استقبال  هایی که می و صحبت  این دیدار

 کرده بود. 

طی کردم و هوای خوب خرداد ماه   بعد از برداشتن موبایلم، از مجتمع بیرون زدم. کمی از راه رو پیاده

 نفس کشیدم؛ چون هنوز زیاد هوا گرم نشده بود و میشد تحمل کرد!  رو با تموم وجودم
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هام رو با خودم مرور کردم. باید  با رسیدن به آژانس، یه ماشین گرفتم و آدرس دادم. یه بار دیگه حرف 

 کنم! چیزی رو بهش تحمیل می  کشیدم تا ماهیار فکر نکنه دارمها رو پیش می جوری این گفته 

 آقا لطفاً همین جا نگه دارید!  -

 پیاده شدم و پولش رو حساب کردم. نفس عمیقی کشیدم و به کافه که نسبتاً شلوغ بود خیره شدم! 

با ورودم نگام رو چرخوندم و به ماهیار که پشت میز مدیریت نشسته بود نگاه کردم که سرش توی  

 ی مقابلش بود. رایانه 

میز وایستادم و انگشتم رو آروم روش کوبیدم که نگاش رو باال آورد و با دیدن من لبخند قشنگی  جلوی 

 زد و از جاش بلند شد. 

 به به پرنسس ما، خوش اومدی عزیزم!  -

 : هام خشک شدن. به سختی تکونی به خودم دادم و گفتمحس کردم لب 

 سالم خوبی؟!  -

 ور بشینیم. االن خوبم، بیا بریم اون  -

تر نشستیم و ماهیار مِنو رو سمتم  ی خلوت تکون دادم و دنبالش به راه افتادم. با هم یه گوشه  سری 

 گرفت. 

 انتخاب کن.  -

 : بی حرف انتخابم رو بهش گفتم و بعد از سفارش به گارسون، گفت 

 خب گفته بودی کارم داری، چیزی شده؟!  -

 باید شروع کنم. دونستم از کجا کمی مکث کردم. واقعاً سخت بود و نمی

 راستش اومدم که ازت بپرسم کسی توی زندگیت هست یا نه؟!  -
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مقدمه رفته بودم سر اصل مطلب؛ ولی این جوری بهتر بود؛ نه  ماهیار جا خورد. حق هم داشت، خیلی بی 

 وقت اون گرفته میشد و نه من! 

 این سوال یه دفعه از کجا پیدا شد؟  -

 هام رو با زبونم خیس کردم. لب

ترین راه توی عشق براش انتظاره؛ یعنی مدام  ببین ماهیار وقتی یکی یکی رو از ته دوست داره، سخت  -

جنگه که مبادا معشوقم سهم من نشه و دلش جای دیگه گیر باشه یا این که از  داره می  با یه ترس

 نشه، قبول داری؟!  دستش بدم و مال من 

 ده بود. هام زل ز ماهیار دستش رو زیر چونش زده و به لب 

 بله قبول دارم!  -

 مگه نه؟!   کنی،خب پس حاال یه عاشق رو درک می  -

 کی عاشق کیه؟ من گیج شدم!  -

 کمی به جلو خم شدم. 

 ها نیست که قلبش برای تو بتپه؟! هات رو باز کن و یکم فکر کن. ببین کسی این حوالی چشم  -

 ماهیار اخمی کرد. 

 خوام که خودم دوستش داشته باشم! من کسی رو می خواد. ی من مهم نیست کی من رو می واسه  -

 ستون فقراتم تیر کشید. خدای من یعنی عشق آتنا یه طرفه بود؟! 

 یعنی اگه کسی تو رو بخواد، برات مهم نیست؟!  -

 خیال شونه باال انداخت. بی 

 اگه خودم بهش حسی نداشته باشم، نه!  -
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 خدای من... . 

 گیت هست یا نه؟! ی همین پرسیدم کسی توی زندخب واسه  -

 چی باعث شده تو در مورد زندگی من کنجکاو بشی لیانا؟!  -

گفت ماهیار بهم حس داره؛ ولی از طرفی  دونستم چی باید بگم. دلم می حرفی نزدم، یعنی واقعاً نمی

پذیرم، ماهیار حسی نداشته باشه  که اگه بگم من هیچ وقت تو رو به عنوان همسرم نمی  نگران این بودم

 خیلی به خودم مطمئنم. کل ضایع بشم و حس کنهو در 

 متوجه شدی نه؟!  -

 : ی افکارم رو پاره کرد. اخم محوی روی صورتم نشست و گفتم صداش رشته 

 ی چی؟ متوجه  -

 این که بهت عالقه دارم!  -

 مقدمه! هام از حدقه بیرون زد؛ چه بی چشم

 : سرم رو پایین انداختم که ادامه داد

هام رو قبل از این که خیلی درگیر این حس  این بحث رو پیش کشیدی بهتره حرف حاال که خودت  -

 جوابت منفی بود خودم رو از این عشق دور کنم.   بشم بگم تا اگه

 کشیدم و چه خوب شد که خودش شروع کرد. ها رو می جا شدم! انتظار همین حرف کمی جابه 

 حق با توئه ماهیار!  -

ست و کنارش غرور و مهربونیت  از روز اول که دیدمت برام جذاب بودی، زیباییت خیلی خیره کننده -

ریزه  بینم یه چیزی فرو می قابل ستایشه. دوستت دارم، نمیگم عاشقانه؛ ولی توی دلم هر وقت تو رو می 

ها ازت بخوام باهام  ی نوزده ساله نیستم که بخوام با این لوس بازی و تپش قلبم میره باال. من یه بچه 
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خوام بدونم تو در مورد من چه نظری داری،  زنم از ته قلبمه. می هایی که می دوست بشی؛ ولی این حرف 

 تره.خوام مقدمه چینی کنی. جوابت رو بدونم، هضمش برام خیلی راحت فقط نمی 

 :مکثی کرد. سفارشاتمون رو آوردن که ماهیار با اخم غلیظی رو به گارسون گفت 

ی دونی چند وقته سفارش دادیم؟ برای مشتری اگه این جوری ببرید سر یه ماه کافه، همه می  -

 از دست میده! هاش رومشتری 

 گارسون بیچاره سرش رو به زیر انداخت. 

ها زیاد شدن؛ داشتم  شرمنده ماهیار خان، دستگاه قهوه مشکل پیدا کرده بود، بعدم مشتری   -

 ردم اینه که یکمی طول کشید؛ ولی قول میدم دیگه تکرار نشه! ببراشون می   ها روهای اون سفارش 

 ماهیار پوفی کشید. 

 باشه برو.  -

 هام زل زد. بعد از رفتن گارسون روش رو برگردوند سمت من و توی چشم 

 خب؟!  -

 کمی از محتویات داخل فنجون خوشگل طالیی رنگ رو خوردم و نفس عمیقی کشیدم. 

خواست تو درگیرم بشی؛  ست ماهیار، منم دلم نمیمورد من یک طرفه متأسفانه باید بگم که حست در  -

کنه.  ی خطرناکه و اگه دو طرفه نباشه میشه یه گرداب و غرقت می کنم که عشق یه جاذبه می   چون درک 

حس کرده بودم که نسبت بهم کشش داری امروز این قرار مالقات رو گذاشتم و   برای همین هم چون 

 تر کردی و حرفش رو پیش کشیدی. و راحتممنونم که خودت کارم ر

 ماهیار تکیه داد به پشتی صندلیش و پوزخندی زد. 

 کسی توی زندگیته نه؟!  -

 تک ابروم رو باال دادم. 
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 کنم به این معناست که کسی توی زندگیمه؟! یعنی چون من تو رو رد می -

 خوای که من ندارم؟ آره وگرنه چرا باید ردم کنی؟ توی زندگی چی می  -

 چیزی که باید باشه نیست!  -

 هه، اون چیه لیانا؟!   -

 عشق!  -

 من نسبت بهت دارم، این کافی نیست؟  -

 هست؟!   -

 هام قفل بود. انگار فهمید که کافی نیست و عشق یک طرفه تهش تباهی و بدبختیه! نگاش توی چشم 

 شاید بعد از ازدواج به وجود بیاد.   -

 اگه نیومد چی؟!  -

 خوای قبل از ازدواجت عاشق بشی؟! می یعنی تو  -

نشدمم نشدم، الاقل یکی باشه که بتونم به چشم همسرم نگاش کنم؛ تو برای من یه دوست خوبی   -

 یه داداش مهربون!   شایدم مثل

 های رایان! پوزخندش تلخ بود، به تلخی قهوه 

 رحم شدی لیانا!چه قدر بی  -

حس کردم؛ ولی به سختی مهارش کرده بود و من  هاش رد اشک رو بغض گلوم رو گرفت، توی چشم 

 شاهد شکستن غرور یه مرد باشم، واسه همینم تند از جام بلند شدم.   خواستماصالً نمی

خودت گفتی من وقتی خودم کسی رو دوست داشته باشم بهش پیشنهاد میدم، پس منم وقتی حس   -

وست دارم؛ ولی نه به عنوان همسر  خوام زندگیت رو خراب کنم. من تو رو د تو ندارم نمی  خاصی به
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ست. با یه حس  تو چیزی کم داشته باشی، فقط این که این رابطه و این حس یک طرفه  آیندم. نه این که

 هم نمیشه زندگی کرد. 

 موبایلم رو توی مشتم فشردم. 

 ممنونم که دعوتم رو قبول کردی، از صمیم قلب برات آرزوی موفقیت و خوشبختی دارم.  -

نداشت،   ریختن و ای کاش عاشق رایان نبودم، ای کاش آتنایی وجودهام یکی یکی می . اشک بیرون زدم

دادم؛ ولی حاال و با این تغییرات توی زندگیم،  اون وقت با تموم احساسم به پیشنهادت جواب مثبت می

سهم ماهیار  تونم خودخواه باشم و آتنا رو از عشقش جدا کنم؛ هر چند که شاید هیچ وقت آتنا  نمی  واقعاً

 اون کسی باشم که عامل این جدایی بوده.  خوام مننشه؛ اما نمی 

 هام رو به سختی مهار کردم و جواب دادم. موبایلم توی دستم لرزید. اشک 

 جانم مبینا؟  -

 تموم شد؟  -

 چی؟  -

 هاتون! صحبت  -

 : با بغض گفتم

 آره!  -

 بهش گفتی؟  -

 همه چیز رو گفتم.   -

 حالش گرفته شد نه؟  -

 کنه و من حالم بدتر شد.میشد به راحتی تشخیص داد که مبینا داره گریه می حاال 
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 خوامها مال هم نشن هم من نمی تونم زندگی آتنا رو خراب کنم، حتی اگه اون متأسفم مبینا؛ اما نمی  -

 این وسط مقصر باشم. 

بهش حسی نداری جز حس  کنم. تو بهترین کار رو انجام دادی، بهتر بود زودتر بفهمه که تو  درکت می  -

 خواهر به داداشش!  یه

 مواظبش باش!  -

ی دور خودش رو باز کنه و ازش سالم بیرون  تونه این پیله دونم که می نگران نباش، ماهیار عاقله و می  -

ممکنه یه کمی زمان ببره. در ضمن من با آتنا در مورد امروز و این قرار، حرف زدم و خیلی   بیاد؛ فقط

 خوشحال شد. 

 هام روی لبم نشست. لبخند محوی بین گریه 

 خوشحالم! -

 دوستت دارم رفیق!  -

 من بیشتر!  -

 *** 

 : شدم جواب دادموارد شرکت شدم. موبایلم زنگ خورد و در حالی که با خستگی وارد اتاقم می 

 جانم مادربزرگ؟  -

 سالم دخترم، خسته نباشی.  -

 قربونت.  -

 زنگ زدم بهت یه خبر خیلی خوب بدم!  -

 چی؟  -

 همین االن پست، گواهینامت رو آورد جلوی مجتمع، منم امضا دادم و گرفتمش!   -
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 با خوشحالی جیغ خفیفی کشیدم. 

 جدی میگی توروخدا؟  -

 آره عزیزم، مگه من تا االن بهت دروغ گفتم؟  -

 نه، ممنونم مادربزرگ خیلی خبر خوبی بود.  -

 بیای خونه گفتم و خبرت کنم! دونستم خوشحال میشی؛ نتونستم صبر کنم تا منم می  -

 باشه پس فعالً کاری نداری؟  -

 نه عزیزم خدانگهدار. -

 خدانگهدار. -

 هام رو بهم کوبیدم و دور خودم چرخ زدم. گوشیم رو روی میز انداختم و با خوشحالی دست 

 خبریه خانم مولوی؟!  -

شیدم و روی سرم مرتبش کردم.  تند سر جام وایستادم. روسریم که تقریباً در حال افتادن بود رو جلو ک

 ها رو ستایش و تحسین کردم. های آبیش دوخته شد و برای هزارمین بار خالق این چشم نگام به چشم 

 مگه باید خبری شده باشه؟!  -

 :پوزخند زد

 آخه دیدم از ذوق درحال غش کردن هستید، گفتم شاید بانک برنده شدید!  -

 مسخرم کرد االن؟ 

 رفتم. با حرص جلوتر 

 تر بود! نه این خبری که شنیدم از بانک برنده شدن واسم ارزشش بیش  -

 :تک ابروش رو باال انداخت
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 جداً؟ واستون خواستگار اومده این همه دستپاچه شدید؟!  -

کردم از مغزم دود بلند میشه. انگار فهمید حرصم رو درآورده که  وای خدا، از شدت عصبانیت حس می 

 جلوم وایستاد. نیشگونی از گونم گرفت که تنم لرزید. و  نیشخندی زد

 تونی حریفم بشی با من درنیفت! دونی نمیخوشگله وقتی می  -

 هام بسته شد. االن رایان به من گفته بود خوشگله؟! چشم

 جنبه شده بودم! بهم مزه کرد. واقعاً بی  قدرچه خدایا این کلمه وقتی رایان به زبونش آورد 

 ؟!بری بود این همه خوشحالت کرد خب نگفتی چه خ  -

 واسش مهم شده بودها، عجب.  قدرچه 

 لبخندی زدم. 

 مادربزرگم بهم خبرداد که گواهینامم رو آوردن؛ خیلی برام مهم بود و خوشحال شدم.  -

 : رایان با لبخند محوی که واقعاً روی صورتش نایاب بود گفت 

 پس باید بهمون یه شیرینی مفصل بدی!  -

 کردم. با تعجب نگاش  

 چی؟!  -

 هاش رو باال انداخت. شونه 

 میگم باید به افتخار این خبر، شام دعوتمون کنی بهترین رستوران شهر!  -

 هام رو جمع کردم که به میزم تکیه داد. لب

 کنم تو فقط همه رو دعوت کن خوبه؟ چیه؟ خسیس بازی درمیاری من خودم پول میز رو حساب می  -

 با حرص دستم رو مشت کردم. 
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الزم نکرده، خودم به حد کافی پول دارم. باشه امشب همه دعوتید اونم بهترین رستوران و بهترین   -

 منوی غذاییش! 

 رایان چشمکی زد و به سمت در اتاق رفت. 

 حاال شد، پس تا شب خداحافظ!  -

ی مبینا رو  با رفتنش تازه فهمیدم چه خبطی کردم و تند خودم رو پشت میزم پرت کردم و شماره

 گرفتم. 

 الو مبینا دستم به دامنت، باید کمکم کنی؛ االن شدیداً گیر افتادم!  -

 عزیز دل االن نمیشه، برو قطع کن بعداً زنگ بزن!  -

 وای یعنی چی مبینا؟ چرا مسخره بازی درمیاری؟!  -

خب خودت گفتی دستم به دامنت، منم االن دامن پام نیست. گالب به روت توی دستشوییم؛ کالً   -

بتونه دستت رو به خودش بند کنه، برای همینم قطع کن بذار کارم رو انجام بدم   چیزی پام نیست که

 مزاحم شدی. 

هم حرصی شده بودم و هم از خنده غش کرده بودم که خودشم زد زیر خنده و بعد از مکثی نسبتاً  

 : و مبینا گفت تر شدیمطوالنی آروم 

 خب حاال چی کارم داشتی دختر؟!  -

 : وری چیزی که به خاطرش تماس گرفته بودم گفتمبا یادآ 

 وای باید امشب توی بهترین رستوران شهر برای بیست و هفت نفر جا رزرو کنی!  -

 چی؟ چندتا؟ دختر گنج پیدا کردی؟!  -

 دستپاچه موضوع رو براش تعریف کردم که صدای بشکن زدنش رو شنیدم. 

 ایول، ایول حال کردم، از رایان خوشم اومد.  -
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 ون وقت چرا؟ ا -

چون مجبورت کرده شام مهمونمون کنی و من یه دلی از عزا بیرون میارم و حسابی از حساب تو غذا   -

 زنم. به بدنم می 

 گر!واقعاً که، سواستفاده  -

 بله دیگه همینه.  -

 تونی جور کنی یا نه؟ باشه اصالً تو هر چی دلت خواست بخور، بگو ببینم می  -

 لی چرا بیست و هفت نفر؟ کنم؛ وسعی خودم رو می  -

خوام آتنا، آنیتا، سهیل و ماجد رو هم دعوت کنم؛ البته ماهیارم اگه افتخار بده و بیاد که خیلی هم  می  -

 تر میشه! عالی

 صدای مبینا پر از غم شد. 

 ماهیار داره میره!  -

 چی؟ کجا؟!  -

 هر دارم! امشب به آنتالیا پرواز داره. گفت به یه مدت دوری از ایران و این ش -

 ذاره!فهمم، دوران سختی رو داره پشت سر می می  -

 آتنا وقتی فهمید خیلی ناراحت شد.  -

 چرا؟  -

 ای نیست باید بره تا بتونه خودش رو پیدا کنه! گفت طاقت دوریش رو ندارم، منم گفتم چاره  -

 متأسفم!  -
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برای بیست و هفت نفر جل  تو خودت رو سرزنش نکن. خب برگردیم به موضوع اصلیمون، پس بگم   -

 رزرو کنه؟ 

 آره، آره حاال بگو که دیگه کم نباشه یه دفعه مجبور بشن روی پا وایستین!  -

 خوای بذارن؟!حله، شام چی می  -

 چلوکباب مخصوص!  -

 خورم تا بتونم شب زیاد بخورم! به به، از همین االن غذا نمی -

 خندیدم. 

 لوس!  -

 : و بعد ادامه دادم

 من ماجد، آتنا، آنیتا و سهیل رو هم دعوت کن گلم ممنون.  دیگه از طرف  -

 ای؟چشم امر دیگه  -

 خیلی عزیزی، فعالً بای!  -

 خدانگهدارت رفیق!  -

گوشی رو گذاشتم و فکرم سمت ماهیار کشیده شد؛ یعنی تا این حد دوستم داشت که برای فراموش  

 دور بشه؟   ها از ایران، خانوادش و از کار و زندگیشفرسنگ   کردنم باید

آهی کشیدم و از جا بلند شدم. تک تک اعضای شرکت رو دعوت کردم و خبر رو بهشون دادم که خیلی  

و از دعوتم استقبال کردن و گفتن حتماً میان. ساعت کاری تموم شده بود و خبری از   خوشحال شدن

یفه گفتم برای شب  ی شرکت به مجتمع برگشتم و به لطهمراه راننده  رایان نبود؛ منم طبق معمول به 

 ماجد دعوته تند قبول کرد و من به روش خندیدم!   ای نذاره تا همراهم بیاد و اونم وقتی شنیدبرنامه 
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تونستم غمش رو ببینم؛ ولی نه به عنوان  روی تختم نشستم. ماهیار برای من عزیز بود و هیچ وقت نمی 

 فقط به عنوان یه دوست خوب!  همسر، بلکه

به این معجزه دست نیافته بودم برام داشتن خواستگاری مثل ماهیار یه رویای دست  شاید قبالً که هنوز 

کنم ای کاش  تونم روی احساسم سرپوش بذارم و گاهی آرزو می ود؛ ولی حاال با وجود رایان نمی ب  نیافتنی

ع  کردم و زندگی آرومی رو کنارش شرووجود نداشت و من به راحتی ماهیار رو انتخاب می  هرگز رایانی 

کنم که حتی اگه رایان هم این وسط نبود، وجود آتنا درخشش داشت و  این فکر می  کردم؛ اما وقتی بهمی 

 فهمم که از اولش هم ما سهم هم نبودیم. مانعی سر این رابطه بود. می

 : زمزمه کردم

 دغدغه. توانستم مثل زمانی که بچه و نادان بودم، آهسته بخوابم؛ راحت و بی کاش می  -

دونیم و توی اون مرحله  دوران کودکی دورانی بدون دردسر، بدون غم و سختیه که قدرش رو نمی واقعاً

دونیم که همزمان با رشد  زودتر بزرگ بشیم، انگار بزرگ شدن خیلی خوبه؛ ولی نمی  آرزومون اینه

 و بیشتر و بیشتر و طاقت فرساتر میشن!  کنن ها هم رشد میخودمون، غم 

که  درخشیدم، الزم بود؛ چون هم مهمونی مال من بود و هم این باید امشب می جلوی کمدم وایستادم.  

 بود!   رایان منتظرم

مانتوی جلو باز آبی تیرم رو با تن پوش زیرش بیرون کشیدم و شلوار لی آبی سایه روشنم رو هم به  

بود و این  مشکیم برداشتم و همه رو روی تخت چیدم. کفشم پاشنه پنج سانتی    همراه شال و کفش

 تر بودم! جوری راحت 

خواست مدام بیان جلوی صورتم  موهام رو شالقی اتو زدم و همه رو باالی سرم جمع کردم؛ چون دلم نمی 

 رو خورد کنن.  و اعصابم 

 جلوی موهام اکلیل ریختم و این کار باعث شد موهام برق بزنن. 

  ساعت پاندولی بزرگ اتاقم انداختم و با زدنهام نگاهی به  آرایش مالیمی کردم و بعد از پوشیدن لباس 

 : عطر خوشبویی بیرون اومدم و درهمون حال گفتم
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 لطیفه جان حاضری؟!  -

 : لطیفه در حالی که از اتاق خارج میشد گفت

 آره عزیزم، بریم.  -

 نگاهی به تیپ سبزش انداختم و خندیدم. 

 برای کی این همه خوشگل کردی؟  -

 هاش رو آروم گاز گرفت. لب

 دونی که منم مثل تو خیلی به تیپم اهمیت میدم! منحرف نباش، می  -

 رفتم پوزخندی زدم. در حالی که به سمت در آپارتمان می 

هام حق انتخاب نداشتم؛ چون هزار مدل توی  تا قبل از این معجزه، منم این جوری نبودم. توی لباس  -

کفش، کیف و شلوارهام توی یه کارتن    بخوام یکیش رو جدا کنم. تموم مانتوها،  کمد نچینده بودم که

 کنار اتاقم خالصه میشد. این تغییرات نباید عوضمون کنه!  کوچولو 

 لطیفه پوزخندی زد. 

و تغییر   پس چرا وقتی چیترا خانم پیشنهادش رو داد این کار رو قبول کردی وقتی از عوض شدن -

 ترسی؟! کردن می 

 م وایستاد. وارد آسانسورشدم، دکمه رو فشردم و لطیفه کنار

تونستم از پس مخارجمون بربیام، خصوصاً با اون اخراج  چون به آسایش و راحتیمون فکر کردم. نمی  -

 لعنتی! 

 پس سعی کن باهاش کنار بیای!  -

خوام مغرور بشیم لطیفه. از  خوام فخر بفروشیم، نمی خوام یادمون بره از کجا به کجا رسیدیم؛ نمینمی  -

خوام کنم. نمی مینم االن که پولداریم به تموم گداهای توی خیابون کمک می ترسم! برای هخشم خدا می 
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االمکان  خوام حتی رو فقط با خودخواهی برای خودم ذخیره کردم؛ برعکس می  خدا حس کنه معجزش

 بی پولی سخته.  قدرچه  دونمدیگرانم سهیم کنم، چون می

سرم اومد که صدای مبینا باعث شد به    لطیفه چیزی نگفت. از آسانسور پایین اومدم و اون هم پشت

 : سمت بیرون مجتمع بریم. با هم احوالپرسی کردیم که گفتم

 بقیه کجان؟  -

 ها خودشون میان، ما هم خودمون! اون  -

 سوار شدیم، آهنگ گذاشتم و صندلی تکیه دادم. 

 خستمه و فرصت نکردم یکم بخوابم!  -

 : مبینا در حال بستن کمربندش گفت

 برگشتی بگیر تا فردا صبح بخواب.  -

 ای جز این ندارم. چاره  -

 : تر شد و من با خودم زمزمش کردم وقتی حرکت کرد، صدای آهنگ هم بیش 

 شینم آروم آروم آروم آروم به دلت می 

 بینم باره می بارون بارون بارون بارون می

 گیری دستمو زیر بارون به زودی می 

 میری می بینم که واسه من  اون روزو می 

 شینم آروم آروم آروم آروم به دلت می 

 بینم باره می بارون بارون بارون بارون می

 گیری دستمو زیر بارون به زودی می 
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 میری بینم که واسه من می اون روزو می 

 صبر کن االن زوده بگی اصالً بهم حسی نداری 

 قراری بینم که نباشم بی صبر کن من اون روزو می 

 ار تا مثل من داری فدایی صبر کن االن شاید هز

 کنی میگی کجایی صبر کن همین روزا من و چک می 

 کنی آروم آروم آروم آروم بهم عادت می 

 کنی هر کی اسمم رو بیاره حسادت می 

 وقتی بی حوصلم خودت میشی داروم 

 شک ندارم عاشقم میشی آروم آروم 

 شینم آروم آروم آروم آروم به دلت می 

 بینم یپباره می بارون بارون بارون بارون م 

 گیری دستمو زیر بارون به زودی می 

 میری بینم که واسه من می اون روزو می 

 شینم آروم آروم آروم آروم به دلت می 

 بینم باره می بارون بارون بارون بارون می

 گیری دستمو زیر بارون به زودی می 

 میری بینم که واسه من می اون روزو می 

 ا(ه)آهنگ آروم آروم از مجید خراط

 *** 
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ی  کننده وارد شدم. مبینا زودتر از من رفته بود تا همه چیز رو مرتب کنه. نگاهی به نمای زیبا و خیره 

رستوران انداختم؛ افراد نسبتاً کمی پراکنده در اطراف نشسته بودن و همه از پولدارها بودن، چون توی  

معمولی؟ لیانا یادت نره که تو خودت یه روز  ذارن. هه!  های معمولی پا نمیآدم  همچین رستورانی مسلماً

جا برسونه؛ حواست باشه که  تر بودی و خدا خواست تو رو به این کم  های معمولی هم حتی از همین آدم 

جوری  ای چیزی رو بهت بده، همون تونه یه دفعه می  جور کهخودت رو خیلی باال نبینی، چون خدا همون 

 بزنی!   مجبور باشی توی فالکت دست و پاتونه ازت بگیره و باز هم می 

 زنم جوابم رو نمیدی؟ لیانا چرا هر چی صدات می -

 ی نسبتاً عصبانیِ مبینا انداختم. از افکارم دست کشیدم و باگیجی نگاهی به چهره 

 جانم؟ چیزی گفتی؟!  -

د  کشیهای دوبلکس وسط رستوران می مچ دستم رو گرفت و درحالی که دنبال خودش به سمت پله 

 : گفت

ی باال جایی رو که رزرو کردم بهت نشون بدم.  بله چیزی گفتم، یک ساعته دارم میگم بیا بریم طبقه  -

رسن، اصالً انگار نه انگار مثل چسب به زمین چسبیدی و منم گلوی خودم رو الکی  هات می مهمون   کم کم

 پاره کنم و فک بزنم! 

 : شرمنده شده بودم، آروم گفتماز این همه حرص خوردنش هم خندم گرفته بود و هم 

ی کارهای  زنی. این روزها همه ببخش بخدا توی فکر بودم و اصالً متوجه نشدم داری باهام حرف می  -

 افته روی دوش تو و همش بهت زحمت میدم! من می 

 وایستاد و لبخند گرمش رو نثارم کرد. 

ی واست انجام بدم کمه؛ پس دیگه  عزیز دلم من تو رو خیلی دوستت دارم، گفتم که رفیقمی و هر کار -

 تعارفات رو بذار کنار! 

 با هم به سمت میز رفتیم، همه چیز حاضر بود! 
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 انواع دسر، سوپ، نوشابه، دلستر، دوغ و در کنارش ساالد؛ ولی هنوز جای غذاها خالی بود. 

 با رضایت لبخند زدم. 

 ست دختر! عالیه، شاهانه  -

 مبینا با غرور خندید. 

 میشه به نحو احسن انجام میدم گلم! من کارم رو ه -

 هام رو بهم کوبیدم. دست 

 ایول به تو؛ ولی غذاها کو؟! -

 هاش رو باال انداخت. مبینا شونه 

ها که اومدن و پیش غذاشون رو میل کردن؛ بعدش خودمون  گفتن االن بیاریم سرد میشه، مهمون  -

 میاریم! 

 حله.  -

ها ن آرامش رستوران رو بهم ریخت. با مبینا به سمت نرده ی پاییتوی همین موقع صدای دخترها از طبقه 

های خیلی شیکی زده بودن و خودشون رو با آرایش خفه  و از اون باال بهشون نگاه کردیم. تیپ  رفتیم

ی افراد موجود در  ی همه ذاشتن. تقریباً توجه چاره می داشتن سر به سر گارسون بی  کرده بودن و االنم

 بودن.   ن جلب کردهرستوران رو به خودشو

 خندید و منم از این دورهمی خوب خوشحال بودم. مبینا به حرکاتشون غش غش می 

 یه آن به یاد لطیفه افتادم و با تعجب نگاهی به اطرافم انداختم. 

 وای مبینا پس آبجیم کو؟! -

 خیال نگام کرد. مبینا بی 

 گفت میره دستشویی!  -
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 قدر دیر کرده؟پس چرا این  -

 شده، گم نمیشه تو هم ول کن. بزرگ   -

هاشون حسابی جمع رو صمیمی کرده بودن. به  ی باال رسیده بودن و با مسخره بازیدخترها حاال به طبقه 

کردن و تبریک گفتن که از ته قلبم ازشون تشکر کردم و بعدش رفتن سراغ مبینا   ترتیب من رو بغل 

 که بازوی آذر رو گرفتم. 

 سایه نمیاد؟!  -

 د. چشمکی بهم ز 

 با رایان خان میاد.  -

 مگه االن کجاست؟  -

 ویالی رایان!  -

حس کردم کسی پتک محکمی رو به سرم کوبید که نتونستم روی پام وایستم و تقریباً روی صندلی پرت  

 شدم که آذر با تعجب روی صورتم خم شد. 

 چت شد دختر؟  -

 ببخش، فکر کنم یهویی فشارم افتاد!  -

و توی لیوانِ جام مانند ریخت و سمتم گرفت که ازش تشکر کردم و  آذر سریع دلستری رو برداشت 

 سر کشیدم و کمی بهتر شدم.  الجرعه 

 کنن؟کار می آذر به بقیه ملحق شد؛ ولی من توی دلم غوغا بود. یعنی االن دارن چی 

ها رسیدن. به سختی از جا بلند شدم  ی دیگه از مهمون با صدای درررستوران متوجه شدم یه دسته 

نرده کشیدم و با دیدن آتنا، آنیتا، سهیل و ماجد لبخند محوی روی لبم نشست. خودم   دم رو سمت وخو

 ها رسوندم تا خوشامد بگم. رو به نزدیکی پله 
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گرمی نثارشون کردم که آتنا کنار گوشم زمزمه   ی وقتی به باال رسیدن تبریک گفتن و منم خوشامدگوی

 : کرد

 لی بزرگی در حق دل من کردی؛ امیدوارم یه روز بتونم جبران کنم! ازت ممنونم. تو با این کار لطف خی  -

های خودم قانعم. امیدوارم خیلی زود  عزیزمی. اون مال توئه، منم چشم به مال کسی ندارم و به داشته  -

 برسید، فقط کافیه از خدا بخوای و صبر کنی. همه چیز درست میشه.  بهم

 از ته دل ازت ممنونم.  -

م و اون هم به سمت میز رفت. وقتی دیدم فعالً کسی نمیاد، خودم رو به میز  گونش رو ب*و*سید

 خوشامد گفتم که صدام بین هیاهوی دخترها کمرنگ شد.  رسوندم و بار دیگه

 خندوندن و جمع کامالً راحت بود. هاشون بقیه رو می کلی با حرف 

 مبینا کنارم وایستاد. 

 ای، چی شده؟ کنم گرفته حس می  -

 ویالی رایان!  سایه رفته  -

 پوزخند صدا داری زد. 

 خواد. اون از نزدیکیش به بهزاد و حاال رایان! دوتا دوتا با هم می  -

 ها رفتم. به سمت نرده 

 ست هدف اصلی سایه، رایانه! بهزاد یه طعمه  -

 قدر مطمئنی؟ شایدم حاال که از رایان ناامید شده خودش رو به بهزاد چسبونده. از کجا این  -

 از رایان ناامید شده پس چرا االن توی ویالشه؟! اگه  -

مبینا سکوت کرد و من چشمم به گروه پسرهای شرکت که پشت سرشون هم بهزاد، سایه و رایان وارد  

 های من و مبینا نشست. و پوزخند تلخی روی لب  شدن افتاد
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 خدانکنه دوباره شکست بخورم.  -

 زوش رو گرفتم. ی مبینا انداختم و باهای ترسیدهنگاهی به چشم 

ها هیچ کدومشون تکلیفشون با خودشون  واسه همینه میگم خودت رو زیاد درگیر بهزاد نکن. این  -

 خوان!بهشون رو بدی چندتا چندتا با هم می   مشخص نیست؛ اگه

 حق با توئه!  -

  های مردونش جا گرفت، با پسرها تنها به دست دادن اکتفا کردم و وقتی دست نسبتاً سردم توی دست 

های توی  های آبیش خیره شدم. انگار حرف ناخودآگاه پر از دلخوری شد و توی چشم  هام چشم

هاش درهم شد و من سریع دستم رو بیرون کشیدم و به سمت  اخم هام رو حس کرد که کمیچشم

بهزاد رفتم. همه نشستن و جمع تکمیل شد. مشغول خوردن ساالد و سوپ شدن و در همون حال در  

 کردن. مختلف صحبت می مورد مسائل 

مبینا با دوربین از جمع عکس انداخت و من با لبخندبه این همه حواس جمعیش آفرین گفتم که کسی  

 بازوم رو گرفت. 

 ؟! آبجی -

 با اخم غلیظی به صورت لطیفه زل زدم. 

 تو تا االن کجا بودی؟ میشه بدونم؟  -

 :سرش رو به زیر انداخت

همکالسیام رو دیدم؛ گرم صحبت شدیم، متوجه نشدم تو  جا یکی از رفتم دستشویی بعدش اون -

 منتظری. شرمنده!

 : تر شدمکمی آروم 

 دادی عزیزم! خب بهتر بود یه خبر می  -
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 دونم؛ اما فراموش کردم!می  -

 پرسی کن و کنار ماجد بشین! اشکال نداره؛ برو با جمع احوال -

 چشم.  -

 : با رفتن لطیفه، مبینا کنارم ایستاد

 بزرگی، تو یه چشم بهم زدن، خالی شد! میز به این خورن! این اندازه گاو می  ماشااهلل! -

 : خندیدم

 بذار لذت ببرن! نوش جونشون!  -

حد زود با هم  نگاهم کشیده شد سمت رایان که مشغول صحبت با سهیل بود و برام جالب بود تا این 

 : رفت، گفتها می پلهراه جوری گرم حرف شدن؛ مبینا درحالی که به سمت آشنا شدن که این 

 برو بشین من هم میرم بگم شام رو بیارن دیگه!  -

سری تکون دادم و به سمت صندلی خالی کنار آتنا رفتم و نشستم؛ آتنا نگاهم کرد و من بهش لبخند  

 :زدم

 چیزی کم وکسری که نداری عزیزم؟  -

 :لرزیدهاش می انگار بغض داشت چون کمی لب 

 خالیه! جای عشقم خیلی  -

 : آهی کشیدم

 ای نیست؛ باید صبرکنی! چاره  -

 سخته.  -

 تونی! ولی می  -
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 ممنونم لیانا!  -

 :کمی از ساالد جلوش رو خورد و با لبخند محوی گفت 

 کنه امشب؛ خبریه گلم؟ آقا خوشگله، ناجور نگاهت می این  -

 : با تعجب گفتم

 کی رو میگی؟!  -

 رایان خان!  -

 : ابروهام رو انداختم باال

 من رو نگاه کرده؟!  -

 سرش رو به معنی مثبت تکون داد و توی دل من قند آب کردن از شدت لذت وخوشحالی. 

 پس حدسم درسته!  -

 : خندیدم

 آره؛ دوستش دارم!  -

 : با ذوق خندید

 حس رو داره؟ اون چی؟ اون هم بهت این -

 :هام رو باال انداختمشونه 

 دونم واهلل!نمی  -

 : هاش رو آویزون کردلب

 س توام که مثل منی! پ -

 : چشمکی زدم
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 تر عشاق همینه عزیزم! حال بیش  -

رنگ طالیی و سفید و  های خوش ها، دیگه کسی حرف نزد. میز پر شد ازبرنج با اومدن مبینا وگارسون 

های چلوکباب هم در کنار هرشخص قرار گرفت و من با استرس به مبینا خیره شدم که با بستن  دیس 

 مورد! چیزخوبه و نگرانیم بی اطمینان داد که همه هاش، بهم چشم

 : همه مشغول خوردن شام شدن. مبینا درکنار لطیفه نشست و ظرف رو گرفت سمتم

 خودتم بکش!  -

های آبیش و تنم لرزید؛ اما به  بشقاب رو گرفتم و تشکرکردم؛ کمی ریختم که نگاهم قفل شد توی چشم 

 خور بودم و واقعاً دلیلی نداشت سایه بره ویالش! هرسختی بود، نگاهم رو گرفتم. هنوز هم دل

خندوند و من با رضایت  های بهزاد، جمع رو می تا پایان شام، کسی زیاد حرف نمیزد؛ فقط گاهی شوخی

زدم. سایه در طول غذا، یا مشغول چپوندن غذا و دسر و ساالد، توی حلق رایان بود و یا مشغول  لبخند می 

 عورش که حسابی حرصم رو در آورده بود. شصحبت با اون دخترعموی بی

گفتن  وقت همه پیش خودشون می خواستم دعوتش کنم؛ ولی نمیشد فرد سوم شرکت نباشه؛ اون کالً نمی 

 خواد، بکنه. مهم نیست! کنه که دعوتش نکرده؛ پس بذار یه امشب رو هرکار می لیانا به سایه حسادت می 

 جمعی، بریم بام تهران و همه باذوق قبول کردن و استقبال!  پس ازشام، پسرا پیشنهاد کردن با هم، دسته 

کار، همه از پشت میز برخاستن و به سمت پایین، تقریباً یورش بردن که  من هم مخالفتی نکردم و با این 

 ام گرفته بود. ازکارهاشون خنده

ز یه ذره اضافه  چیز رو صاف کرده بودن دریغ انگاهم افتاد به میز ریخت و پاش مقابلم و واقعاً همه 

 اومدن چیزی! 

 : مبینا به سمتم اومد که کارتم رو گرفتم سمتش

 زحمت بکش کل میز رو حساب کن.  -

 : مبینا اخمی کرد
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 کنم!مگه من مُردم که تو بخوای حساب کنی؟ خودم پرداخت می  -

 : تند گفتم

 مورد نمیشه واقعاً! یه نه نه! اصالً حرفش هم نزن مبینا! تو این  -

 :لخوری نگاهم کردمبینا با د

 من و تو داریم مگه؟  -

 ترم؛ درکم کن! جوری واقعاً راحت نه نداریم؛ اما من این  -

 : کارت رو گرفت 

 باشه پس زود بیا پایین!  -

 سرم رو تکون دادم و اول مبینا رفت پایین و بعدش من؛ ازرستوران خارج شدم که لطیفه کنارم ایستاد. 

 منتظر اومدن مبینا، تا حرکت کنن!  هاشون نشسته بودن و همه توی ماشین 

 تر ایستاده بودن. طرفرایان اما با سهیل و بهزاد، کمی اون 

ها چرخوندم و با دیدن ماشین رایان که سایه و اون دختره جلف پشتش نشسته  نگاهم رو بین ماشین 

 : با انزجار سرم رو برگردوندم که با صدای مبینا، بهش خیره شدم  بودن،

 یم بریم! تونتمومه؛ می  -

 : سپس رو کرد به سمت سهیل

 سهیل! بیا بریم!  -

 جا بوق! یعنی بهزاد این 

 داد دیگه! جوری نشون می بیچاره هم ناراحتیش رو این ام گرفته بود؛ این خنده

 : تند جلوی ماشین مبینا نشستم و لطیفه هم عقب؛ مبینا هم نشست و حرکت کرد که گفتم 
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 اومدن! بهزاد و رایان با یه ماشین  -

 آره دیدم؛ دوست دختراشون هم عقب رو اِشغال کرده بودن!  -

خراش  آهی کشیدم. تا رسیدن به بام تهران، با کورس گذاشتن پسر و دخترها و صداهای بلند و گوش 

 هاشون گذشت. آهنگ 

 ها، همشون ریختن پایین و صدای ضبط ماشین رو تا آخر بردن باال و ریختن وسط! با ایستادن ماشین 

رقصیدن و بقیه هم تشویق می کردن. رایان یه گوشه ایستاده بود و نگاهش به  تر و پسر با هم می دخ

که بتونم روم رو  دادن؛ ولی یهو نگاهم رو غافلگیرکرد و قبل از اینجمع بود که خودشون رو تکون می 

 برگردونم، به کنارش اشاره کرد و ضربان قلب من رفت روی هزار! 

به الی دخترها رد کردم و رسیدم بهش؛ در کنارش ایستادم و نگاهم رو سپردم به    خودم رو آروم، از ال

 : ها که صداش توی گوشم پیچیدرقص کننده 

 برای امشب ممنون! انداختمت توی زحمت حسابی!  -

 نه ابداً؛ اتفاقاً خیلی هم بهم خوش گذشت!  -

 هات درهمه؟پس چرا اخم  -

 : رقصیدم کشیده شد سمت سایه که با پسرها می بزاق دهنم رو به سختی قورت دادم. نگاه

 مهم نیست!  -

 پرسیدم! لیانا!اگرنبود، نمی  -

های من دیگه راهی برای فرار نداشتن و خیره شدن توی دریای  حرفی نزدم که جلوم ایستاد و چشم 

 : نگاهش

 چون سایه اومده ویالی من دلخوری، مگه نه؟!  -
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فهمه  خوبی می دونم از کجا به این خوانی بلده یا نمیتماً ذهن با حیرت به این فکر کردم که این پسر ح

 کی از چی ناراحته! 

 : خیال باشمسعی کردم بی 

 دلیلی نداره برام مهم باشه؛ باالخره هرآدمی حق انتخاب داره رایان خان!  -

 س؟! ه کنی انتخاب من سایفکرمی  -

 چرا نباشه؟!  -

 :پوزخند زد

 س! ه وقت بخواد بشه خانم من؟ مسخره من آدم حسابش کنم؛ اون ای نیست کسایه حتی به اندازه -

دونه، واقعاً الکی دل بستی!  پس تو دیگه کالً در حد اون نیستی لیانا! وقتی سایه رو در حد خودش نمی 

 تری، خیلی! خیلی ازش کم 

 : سرم رو به زیر انداختم

 بخوام برای تو بگم چی کار کن و چی کار نکن! من مشکلی با روابطت با کسی ندارم رایان! من کیم که   -

 کاش جای سایه، تو اومده بودی ویالم!  -

هاش رو  جوری چشم ها رو بشنوم و عاشق نشم؟ چطوری اینستون فقراتم تیرکشید؛ خدایا! چطوری این 

است  ببینم و دلم رو بهش نبازم؟ خدایا! اگر مال من و قسمتم نیست، ازم دورش کن! با تموم وجودم التم 

 کنم! من تحمل شکست ندارم؛ به خودت قسم ندارم!می 

دهنم از فرط عشق و خواستن، بسته شد؛ ولی کمی بعد، خودش ازم دورشد. خودم رو کشوندم به سمت  

 لرزید و دلم آروم شده بود! سکو و نشستم روش؛ پاهام از شدت هیجان می 

 جوری حالم دگرگون میشه! این جنبه بودم؛ فقط با یه حرف ساده واقعا! چقدر بی 
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لطیفه رو صدا زدم و ازش درخواست آب کردم که برام آورد و باخوردنش، حالم بهتر شد. نگاهم رو  

 کردن. دوختم به جمع که هنوز مشغول رقص بودن و یه عده هم نشسته بودن کنار هم و صحبت می 

که تونستم درخواست عشقم رو  ن تر ایخوشحال بودم که باعث شدم به همه خوش بگذره و از همه مهم 

 انجام بدم که ازم خواسته بود! 

ساعت که روی یک بامداد ضربه زد. باالخره رضایت دادن که بریم خونه و همه با هم خداحافظی کردن؛  

 های رایان نگاه کنم! تونستم فعالً توی چشم من هم سریع خداحافظی جمعی گفتم چون واقعاً نمی

فتن که خوشی امشبشون رو مدیون منن و این برای من، ازهرچیزی  همه کلی ازم تشکرکردن؛ گ

 خوشایندتر بود! 

 : با حرکت ماشین، سرم رو تکیه دادم به صندلی و از ته دل نفس راحتی کشیدم

 چیز به خوبی پیش رفت! خداروشکر همه  -

 *** 

 به نظر من دیگه وقتش رسیده رایان!  -

 : رایان کالفه صندلیش رو چرخوند رو به پنجره

 تصمیم درسته یانه؛ از کجا معلوم سختشون نباشه، خودشون رو معطل کنن برای ما؟ دونم ایننمی  -

 : بهزاد با اخم گفت

تو رو خدا چرت و پرت تحویل من نده پسر! اون دونفر، خودشون طراحن؛ چرا باید براشون کشیدن   -

هرسال بشه؟ خب پس باید هم  خوام امسال بهتر از چندتا لباس کار سختی باشه؟ تو مگه نمیگی می 

 تالش کنیم هممون. 

 نمیشه خودمون بکشیم؟!  -

 خوای بزنی زیر حرفت؟ ی لیانا رو قبول داری؛ یعنی می خودت گفتی ایده  -
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حرف، رایان صندلیش رو چرخوند و زل زد به من که روی مبل نشسته بودم و به بحث میونشون  با این 

 : دادم و بعد زمزمه کردگوش می 

 هرگز!   -

 : بهزاد لبخندی زد

 خب پس حله؛ دست دست نکن! همش یه هفته باید بری شمال، همین!  -

 : رایان دستش رو کشید توی موهاش 

 خوره!خوام بیام، دیگه حالم داره بهم می سایه رو چی کارکنم؟ از بس گفته من هم می  -

 رفت! دونه محاله تغییرکنه حمحکم جوابش رو بده؛ می دونی که وقتی بگی نه، می -

 بارها گفتمش؛ میگه به جای لیانا من رو ببر!  -

جا الزمه. الکی بیاد شمال چیکار کنه وقتی کارش نداری؟ بعد هم لیانا دستیارته،  نمیشه؛ حضورش این  -

 باید باشه؛ نمیشه نیاد که. 

 جوری حلش کن لطفاً! پس خودت یه  -

 ها بگم. زمان رو مشخص کن که من به طراح کنم؛ تو فقط ای بابا! باشه من خودم با سایه صحبت می  -

 : رایان نگاهی به تقویم انداخت

  رسیم چون دوربین زیاده تو جاده، نمیشه تند رفت؛کنیم؛ نزدیک شب هم می فردا عصرحرکت می -

 برن پارکینگ!ماشین رو می 

 حله داداش! مرسی.  -

 : بهزاد ازاتاق خارج شد. از جا برخاستم که گفت

 بشین!  -
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 : نشستم که نگاهم کردباز 

 دیگه که مشکلی نداری؟  -

 :هام رو روی هم فشردم لب

 با چی باید مشکلی نداشته باشم؟  -

 که فردا بریم سمت شمال؟! این  -

 موقع عذرم موجه بود... نبود؟! نه؛ چون دیگه نباید کالس برم. اون  -

 خنده!ناز می  ی لبش کمی رفت باال؛ ای جونم! چهابروهام رو باال انداختم که گوشه 

 بار هم بهونه بیاری، سایه رو ببرم باخودم!گفتم اگر این  -

هاش مشهود بود و من با حرص دستم رو مشت  به صورتش خیره شدم؛ آثار شیطنت، به خوبی از چشم

 : کردم

 االن هم دیر نشده؛ ایشون رو ببرید با خودتون!  -

که بتونم در رو باز کنم، دستش باالی سرم  ایناز جام بلند شدم و به سمت در رفتم که دوید و قبل از  

 : هام قرار گرفت روی در؛ باترس برگشتم و تکیه دادم به در که تو یه قدمیم ایستاد و زل زد توی چشم 

 خواستی بری؟ کجا می  -

 : سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم

 برم به کارهام برسم!  -

 ه؛ نه؟! گفتی االن هم دیرنشده، سایه رو ببرم با خودم دیگ  -

هام رو ببندم که صداش نزدیک  جواب ندادم که بازوم درد گرفت؛ لرزش تنم باعث شد لحظاتی چشم 

 : گوشم حس کردم
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 جواب بده لیانا!  -

 جوری! لطفاً بذار من برم؛ یکی میاد، درست نیست این  -

 کنیم که درست نیست ببینن ما رو؟! چرا؟ مگه چی کار می  -

 کننده! س تباهخدای من! نجاتم بده از این ح

 رایان!  -

 : نفس عمیقی کشید

 چرا دیگه از اون شامپو استفاده نکردی؟!  -

 : هام رو بستم چشم

 ازش خوشم نمیومد!  -

 چه دروغی! من عاشق اون شامپو بودم چون رایان دوست داشت بوش رو! 

استفاده کن؛ یعنی لج  بندم استفاده نکردی چون من بهت گفتم دروغگوی خوبی نیستی لیانا! شرط می  -

 کردی با من! 

 چقدر باهوشه! واهلل نمیشه چیزی رو ازش پنهون کرد اصالً! وای خدا! این 

 نه؛ گفتم که بوش رو دوست نداشتم!  -

 خوای استفاده نکنی؟ حاال اگر من هم بگم بزن، می  -

 :هاش؛ لبخند محوی روی لبش نشست زل زدم تو چشم 

 آره؟  -

 م بهش بگم نه! دونم چرا؛ ولی نتونستنمی

 کنم! باشه استفاده می  -
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 : ابروهاش رو باال داد

خواد بیای سرکار؛ بمون خونه، خودت رو واسه شمال  تونی بری. در ضمن! فردا نمی آفرین! حاال می  -

 حاضرکن. راس ساعت چهار عصر حرکته! 

 چشم! با اجازه! -

 ون. ازم فاصله گرفت؛ در اتاق رو باز کردم و خودم رو پرت کردم بیر

ی صمیمی با هیچ پسری نداشتم، خیلی سخت بود رفتار در مقابل  ی منی که تا االن هیچ رابطه واقعاً واسه 

 خواستم حدمون رو از بین ببره! رایان چون نمی 

ی کارهام رو انجام دادم و بعدکه دیگه ساعت کاری تموم شد، کیفم رو  مانده وارد اتاقم شدم. باقی 

 دم! برداشتم و از شرکت خارج ش

روی کنم. حواسم رفت پیش ماهیار! یعنی االن کجاست؟ چی کار داره  دلم یهو هوس کرد یکمی پیاده

کردم برای فراموش کردن من رفته خارج،  خواست بهش زنگ بزنم؛ اما وقتی فکر می دلم می  کنه؟می 

 ! طرفهدرد دچار نشم که واقعاً سخته عشق یک وای! کاش هرگز من به این  شدم!پشیمون می 

کنم  کنم؛ خیلی برام خواستنی شده بود و تعجب می کردم بوی عطرش رو حس می آهی کشیدم! حس می 

دادم یه روزی به مردی حس پیدا کنم، حاال عاشقانه خواستار یه مردم؛  منی که هرگز احتمالش هم نمی

 یه مردی به نام رایان! 

که کسی بخواد جای  ران بودم. فکر این وقت کمتر نگ فاصله طبقاتی بینمون کمتر بود؛ اون ای کاش این 

تونستم یه درصدم بهش احتمال بدم. خدایا خودت  آور بود و اصالً نمیهمسر رایان، واقعاً عذاب   من بشه

 کمکم کن! 

بقیه راه رو توسط اتوبوس اومدم و با رسیدن به خیابون مجتمع، مبینا رو دیدم به همراه آتنا؛ برام بوق زد  

 آتنا الغرتر شده بود!  قدرچه . هردو پیاده شدن و و جلوی ورودی ایستاد 

 فرسا بود. واقعاً حق داشت؛ دوری از معشوق سخت و طاقت 
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پرسی کردن. لبخند گرمی زدم و دستم رو گذاشتم روی  بهشون نزدیک شدم و هردو باهام احوال

 : ی آتناشونه 

 نبینم غمت رو!  -

 : هامبود، زل زد توی چشم آتنا با نگاهی که پر از خواستن و دلتنگی و عشق 

 فاصله مجبورم کنه؟! خواد به این خیلی سخته لیانا! تا کی می -

 عشق یعنی انتظار! عشق یعنی ترس از دست دادن معشوق! عشق یعنی دلتنگی!  -

 های سبزش؛ واقعاً هم عاشق بدبخت بود، به معنای واقعی! اشک حلقه بست توی چشم

 ای کاش عاشق نبودم!  -

 :خور مبینا؛ زمزمه کردم گره خورد توی نگاه دلنگاهم 

 هاست! آرزوی خیلی این  -

 : مبینا آهی کشید؛ ادامه دادم

 از ماهیار خبری نداری؟  -

 : هاش رو باال انداختمبینا شونه 

 خواد باهامون در ارتباط باشه! نه واهلل؛ زیاد نمی  -

 : آتنا بازوم رو گرفت 

 خیلی دوستت داشته پس! -

 : ناراحت زل زد به مبیناسکوت کردم که 

 وقت نتونه فراموشش کنه چی مبینا؟ اگر هیچ  -

 بس کن آتنا؛ تو توکلت به خدا باشه. آخه چرا هی ناامیدی و میگی نمیشه، نمیشه؟!   :مبینا
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 : آتنا لباش رو جمع کرد که گفتم

 رفتید؟ جایی می  -

 : مبینا ابروهاش رو باال انداخت

گرفته بود. حاال هم آتنا خواست بره خونه، گفتم نه بیا بریم یکم با  نه رفته بودیم یکم بگردیم، دلم  -

 لیانا بشینیم حرف بزنیم! 

 : لبخند گرمی زدم

 هام رو عوض کنم، بشینیم حرف بزنیم.خوب کردید؛ بیاید بریم باال تا من لباس  -

 قبول کردن و با هم وارد مجتمع و درآخر، آسانسور شدیم. 

داد کسی نیست و لطیفه که حتماً همراه ماجد  در آپارتمان، نشون میدر رو بازکردم. سکوت موجود 

 رفته بود کالس موسیقی و مادربزرگ هم بهشت زهرا بود البد! 

های راحتیم رو تنم کردم و بیرون اومدم. مبینا در بالکن رو باز کرد و آتنا رو  به اتاقم رفتم و تند، لباس 

 : صدا کرد؛ رو بهم گفت

 تره!باحال تو بالکن بشینیم  -

 ترید، بشینید عزیزم! هرجا راحت   -

 مرسی.  -

 کنم و میام. من هم االن یه قهوه درست می  -

 باشه.  -

دوری، من بودم؛ ولی وقتی فکر  کشیدم چون دلیل این وارد آشپزخونه شدم؛ گاهی از آتنا خجالت می 

دوری  تربود واقعاً؛ پس این سخت شدم، به مراتب بدتر و دیدم اگر دلیل جداییشون می کردم، می می 

 کوتاه مدت خیلی بهتره تا یه جدایی همیشگی! 
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ها ریختم؛ ظرف شکر و قاشق هم گذاشتم کنار سینی و به سمت  رنگ رو توی فنجون ی خوش قهوه 

 : و نشستم. سینی رو روی میز گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم بالکن رفتم 

 جا! واقعاً هوای خوبی داره این -

 : مبینا ظرف شکر رو تقریبا خالی کرد توی فنجونش

 هاست وگرنه اگر به هوای تهران باشه، همش دوده و آلودگی! گلبرای وجود این  -

کنه وگرنه نه من وقتش رو  جوری سرگرم می کاره، خودش رو اینها کار مادربزرگه چون بی این گل  -

 لطیفه!  دارم و نه

کنه؛ هرچی نباشه،  . مشخص بود عاشقه که تلخی قهوه رو حس نمیآتنا قهوه رو تلخ خورد؛ لبخند زدم

 ی تلخه! قهوهتر از این تر و جانکاه تلخی انتظار، هزار برابر بیش

 : هام گرفتم که آتنا با بغض گفتفنجون رو بین دست 

 چی کار کردی که عاشقت شد؟! -

آرزو کردم ای کاش هرگز و    هاش رو بست و من با تموم وجودمای توی تنم پیچید؛ مبینا چشم رعشه 

 هرگز با ماهیار آشنا نشده بودم تا باعث بغض یه دختر باشم! 

 : آتنا چشمش رو ازم گرفت و به آسمون دوخت

تونم یک درصد  من کاری نبوده که نکرده باشم تا به چشمش بیام؛ لیانا! خیلی برام عزیزه؛ حتی نمی -

 هم احتمال بدم سهم من نباشه! 

کردم ای کاش وقتی قرار  د عشق خیلی سخت بود و من با تموم وجودم آرزو می کردم؛ دردرکش می 

 کس!کس عاشق نشه، هیچ باشه آخرش جدایی باشه، هیچ 

 ای نداری! باید صبر کنی آتنا! جز این، چاره  -

 ؟ قدرچه دیگه  -
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؛ مطمئن  تا وقتی که خدا بخواد. تا وقتی توی سرنوشتت نوشته شده و هرچی به صالحته اتفاق میفته  -

 باش! 

 صالح من ماهیاره؛ وجودش کنارم، خود خودِ خوشبختیه لیانا!  -

 : هاش رو بسته بود، دوختمنگاهم رو به مبینا که چشم 

 از کجا معلوم اون هم بخوادت؟!  -

هاش ریخت و با  های آتنا پشت سر هم رو گونه هاش رو گشود و بهم زل زد؛ اشک مبینا سریع چشم 

 : صدای لرزونی گفت

 ... ؟ اون... به تو... حرفی... زده لیانا؟! چی  -

دختر رو یهویی  خواست امید این فهمیدم؛ ازم می کرد؛ منظورش رو خوب میمبینا با التماس بهم نگاه می 

بست وقتی ازاحساس نفرمقابلش با خبر نبود؛ ولی خب  به ناامیدی تبدیل نکنم؛ اما اون نباید دل می 

 باختم به... رایان! باید دلم رو می نمیشد دل نبست وگرنه که من هم ن

چیزهاش  نه نه؛ اصالً فقط منظورم اینه اگر عشقت یه طرفه باشه، تهش تباهیه عزیزم! به این  -

 فکرکردی؟! 

 چیزها تونستی فکر کنی لیانا؟! مگه تو وقتی خواستی عاشق رایان بشی، به این  -

 : دست گرفتی کالم رو به گفت؛ سکوت کردم و مبینا رشته راست می 

 تو همه چیز رو واگذار کن به قسمتت؛ صبر کن و به خودت بگو هرچه پیش آید، خوش آید!  -

 : آتنا اخم کرد

 خوای دست روی دست بذارم که عشقم رو ازم بگیرنش؟چی میگی دختر؟ از من می -

 : مبینا فریاد زد
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کنه،  آتنا؟! وقتی اون اقدامی نمی خوای بری عشق رو گدایی کنی  تونی بکنی؟! هان؟! می چی کار می  -

 کاری جز صبر کردن از تو ساخته نیست؛ این رو بفهم! 

 : ی صندلی فشردریخت، دستش رو محکم به دسته آتنا درحالی که به شدت اشک می 

قدر خودخواه باشه که اصالً من به چشمش  خواد؟ مگه چی کم دارم مبینا؟ چرا باید این چرا من رو نمی  -

ی زندگیم رو به پاش ریختم، چرا نباید  ه عنوان دخترعمه باهام برخوردکنه؟ من که همه نیام و فقط ب 

 عاشقم باشه؟ چرا؟! 

 : مبینا با ناراحتی از جا بلند شد

کس نیست. اگر حسی بهت نداشته باشه، محاله قبول کنه باهات ازدواج کنه حتی اگر بری  مقصر هیچ  -

 باید و مجبوری که بپذیریش!   به پاش بیوفتی. متاسفانه این حقیقتیه که

 : آتنا هق هق کنان جلوش ایستاد

 رحم باشی مبینا؟! قدر بیتونی این چطور می  -

 : مبینا با بغض جلوتر رفت و آتنا رو توی بغلش کشید

جوری  ذاشتم تو این تونستم، نمی کاری ازم ساخته نیست؛ اگر می باور کن دلم خونِ واست ولی هیچ  -

 داریت بدم آتنا! . تنها کاری که ازم بر میاد، اینه که برات دعا کنم و دل اذیت بشی و زجر بکشی 

کردم. واقعاً حق با آتنا بود؛ من چی داشتم که اون نداشت که ماهیار باید  با ناراحتی بهشون نگاه می 

ها هم  ای بود که درک کردنش شاید به همین راحتی ی پیچیده عاشق من بشه و آتنا رو نه؟! عشق فلسفه 

 بود! ن

 شدی ها هم به شرط چاقو بودند! قبل از راه دادن به حریمت، یا از سرخی قلبشان مطمئن می کاش آدم 

 یا دست کم از چشم سفیدیشان! 

 : آتنا کمی بعد آروم گرفت؛ نشستن که جعبه دستمال کاغذی رو گذاشتم جلوی آتنا و رو به مبینا گفتم 
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 ریم شمال! فردا می  -

 : نا تند کوبید پشتش که خندیدممبینا به سرفه افتاد؛ آت 

 خیلی غیرمنتظره بود؟!  -

 : مبینا به سختی خودش رو کنترل کرد 

 خیلی!  -

 :با لذت به آسمون خیره شدم

 رسه! که با رایان برم شمال، اون هم دونفره، رویایی به نظر می برای خودم هم باورنکردنیه؛ این  -

 حتماً خیلی استرس داری نه؟  -

 ز تنها شدن باهاش واهمه دارم! تر، ااوهوم؛ بیش  -

 : آتنا لبخند زد

 کنم!شماری می اما من برای تنها بودن با ماهیار لحظه  -

 : آهی کشیدم؛ مبینا پرسید

 رید؟!حاال چرا دوتایی می  -

 بقیه باید توی شرکت بمونن توی نبود ما بهشون احتیاجه!  -

 عجیبه سایه گذاشته تنها برید، دوتایی!  -

جا بهت احتیاج  کشته تا رایان همراه خودش ببرتش؛ ولی رایان قبول نکرده چون گفت اون خودش رو  -

 بردمت! نیست؛ اگر بود، می 
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خواد همراهش بره. بابا یه حیایی گفتن یه  جا می کنه انگار زنشه! همه خدایی سایه جوری رفتار می  -

کارها رایان  الً فکر کرده با این کنه که چی بشه؟ مثجوری خودش رو هی آویزون می آبرویی گفتن؛ این 

 میره خواستگاریش؟! 

 : خندیدیم و گفتم

 شایدم رفت؛ از کجا معلوم؟!  -

 : مبینا مطمئن گفت 

  توبگو یه درصد بره، واهلل پسرها جذب دختری میشن که کم محلی کنه و سنگین برخورد کنه نه  -

میشن که دست نیافتنی باشه؛    که مثل چسب هی بچسبه بهشون. تو یک کالم بهت بگم عاشق دختریاین

 تر! تر، خواستنی دست نیافتنی  قدرچه هر

 : آتنا زمزمه کرد 

 شاید هم حق با تو باشه؛ شعار خوبیه!   -

 : مبینا پوزخند زد

 تجربه کردم که میگم ها!  -

داد چون مادربزرگ کلید داشت و  آتنا توی فکر فرو رفته بود. صدای آیفون نشون از اومدن لطیفه می 

 فه بود کهنداشت. فقط لطی 

 : اش رو ب*و*سیدماز جا بلند شدم و با زدن کلید، به استقبالش رفتم وگونه 

 سالم عزیزم! خسته نباشی!  -

 : لبخند عمیقی بهم زد

 سالم لیانا! من که کاری نکردم که خسته باشم، تو سر کار بودی از صبح!  -

 : بازوش رو گرفتم



 

 

 
509 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
هات رو عوض کنی، برات یه لیوان شربت  تا لباس توام سر کالس نشستی خب خستگی داره دیگه.  -

 میارم بخور! 

 ممنونم ازت.  -

 کنم. خواهش می  -

های خالی قهوه رو برگردوندم داخل و  برای چهارتاییمون شربت ریختم و به بالکن بردم. سینی فنجون 

 د گفت. آمپرسی کرد با آتنا و مبینا و خوش بعد رفتم باز توی بالکن که لطیفه هم اومد و احوال

 : گفتم

 هاتون؟ دیگه مونده تا پایان کالس  قدرچه لطیفه!  -

 : شربتش رو مزه کرد 

 اوم؛ دو جلسه آبجی!  -

 االن یعنی کامل یاد گرفتی؟  :مبینا

 : لطیفه با شوق خندید

 آره ولی هنوز باید یه چندچیز دیگه هم یاد بگیریم تا کامل بشیم!  -

 گیرین یا پیانو؟ گیتار یاد می  :آتنا 

 گیتار!  -

 خیلی عالیه! دیگه هرموقع رفتیم مسافرتی جایی، دونفر داریم که واسمون کنسرت زنده بذارن!  -

 : خندیدیم که لطیفه چشمکی زد

 باید وقت قبلی داشته باشید! -

 : هاش رو گشاد کردمبینا چشم 



 

 

 
510 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 ای چشم سفید!  -

 خندید، واقعاً راضی بودم!از این که آتنا می  هامون بلند شد و منمجدد صدای خنده 

 *** 

گیرم شده بود و شاید دلیلش دوری از چمدونم رو روی تخت انداختم؛ بغض عجیبی از صبح گریبان 

 مادربزرگ و لطیفه بود و دلتنگی برای هفت روزی که قرار بود نبینمشون! 

انتو و شلوارها و روسری و شال. باید  هام رو جدا کردم و داخل چمدون گذاشتم. بهترین مبهترین لباس 

خواستم خودم رو تحمیل کنم؛ اما الزم بود کمی  اومدم. نمیتر به چشم رایان می مسافرت بیش توی این 

 ها ارزش داشت! تر از اینتر تو چشم باشم چون رسیدن به هدفم، بیش بیش 

یک لیوان شیرعسل، داخل   هام رو هم درون چمدون گذاشتم که مادربزرگ به همراهچند جفت از کفش 

 دونستم هرموقع شیر برام بیاره، قطعاً با عسل شیرینش کرده! شد. دیگه می 

 بیا دخترم؛ این شیرعسل رو بگیر بخور برات خوبه، یکم جون بگیری!  -

 شناختمش!خوب می  قدرچه لبخندی زدم. 

 : ای نوشیدم و جرعه روم قرارگرفت؛ لیوان رو از دستش گرفتم  روی تخت نشستم و مادربزرگ روبه 

 هام کلنجار میرم تا نریزه! نمی فهمم چمه مادربزرگ؛ ازصبح دارم با اشک  -

ها توی دلمون تلنبار میشه و خدایی  شیم؛ غصه ای می های عقده خب بذار بریزه؛ اگرگریه نکنیم، آدم  -

 کنه! کنیم. گریه کن هرموقع بهش احتیاج داشتی، آرومت می نکرده سکته می 

 کنم! تر از همیشه حس می ها جای خالیش رو بیش ی مامانم خیلی تنگ شده! گاهی وقت دلم برا -

 : مادربزرگ با ناراحتی سرش رو به زیر انداخت

 شرمندم لیانا! تقصیر پسر من بود!   -

 : آهی کشیدم
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 دونم که شرمنده باشی. اما من تو رو مقصر نمی  -

زادگی کرد و زندگی شماها  حالل بود، چرا پسرم حروم کنم من که شیرم پاک و گاهی با خودم فکر می  -

 رو خراب! 

 شاید هم قسمتمون این بوده!  -

 دونم.نمی  -

 :لیوان خالی رو گرفتم سمتش

 امیدوارم خدا بهم کمک کنه، بتونم با نبودن مامان کنار بیام.  -

  ای گرد غم رو روی خوام لحظه نمیکنم؛ دونه همیشه برای تو و لطیفه از خدا طلب صبر می خدا می  -

 هاتون ببینم. چهره

 ممنونم!  -

ی لوازمی رو که نیاز داشتم، داخل چمدون قرار دادم و زیپش رو  مادربزرگ گونم رو بوسید و رفت. بقیه 

 : روی آینه ایستادم و زمزمه کردمروبه  بستم! 

قدر پاک که باورت  یدارند! گاه آن چون هوایش ناپاهایش هم س... ! ازاین دنیایی که آدم ه حالم گرفت  -

 گیرد! معرفت که نفست می قدر بی شود، گاه آن نمی

هام درهم شد. به سمتش رفتم و با دیدن اسم رایان، تنم لرزید. یعنی چی  با صدای زنگ موبایلم، اخم 

 کار داشت؟ نکنه مسافرت کنسل شده؟! 

 بله؟!  -

 لرزه؟!سالم؛ چرا صدات می  -

 :عی کردم به خودم مسلط بشمنفس عمیقی کشیدم و س 

 سالم چیزی شده؟ -
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 لیانا! خوبی؟!  -

 : نه... نیستم؛ اما گفتم

 بله خوبم، ممنون! تو خوبی؟ -

مکثی کرد؛ انگارفهمید پشت این »بله خوبم«ها، یک دنیا حرف نگفته و درد پنهان خوابیده. باور نکرد که  

 خوب باشم! 

 الو؟  -

 تی؛ میام دنبالت! خواستم بگم آدرس مجتمعتون رو بفرس -

 نه مرسی، خودم میام!  -

 بار دیگه بفرست. روز خوش! همین که گفتم؛ من آدرس رو فراموش کردم، یک   -

 : با صدای بوق اتمام مکالمه، پوزخندی زدم

 آدرس برات مهم نباشه، چرا حفظ باشی؟! بایدم فراموش کنی؛ وقتی این  -

  را همیشه باید حرف، حرف او باشه؟ صرفاًآدرس رو فرستادم و گوشی رو پرت کردم روی تخت. چ 

 چون رئیسه که نمیشه هرچی گفت بگیم چشم! 

 خواست برم دیدن مبینا؛ واقعاً دلم واسش تنگ میشد توی این یک هفته! حاضرشدم. دلم می 

ای به در زدم که خود مبینا در رو باز کرد و  با آسانسور به طبقشون رفتم و جلوی آپارتمان ایستادم. تقه 

 : با دیدنم خندید

گفتم دلم تنگ شده براش، برم ببینمش که  ای ها! تا االن داشتم به خودم می زادهحالل  قدرچه دختر تو  -

 اومدی! 

 : حال لبخندی زدم و داخل شدم. انگار حس کرد حالم رو که گفتبی 

 دلت گرفته، نه؟!  -
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 : روی کاناپه افتادم؛ نگاهم رو دوختم به صورتش 

 خیلی!  -

 : ونه رفت و کمی بعد، با دو فنجون قهوه برگشت؛ کنارم نشست و سینی رو گذاشت روی میز به آشپزخ 

 لعنت به عشق!  -

 : پوزخندی زدم

 طرفه! جوری نگو؛ بهتره بگیم لعنت به حس یک نه این  -

 مثل حس من، تو، آتنا... !  -

 : نگاهم رو چرخوندم 

 ه! طرفه باشه؟ ماهیارکه حرفی نزداز کجا معلوم حس آتنا یک  -

 خودت گفتی بهم گفته کسی تو زندگیم نیست!  -

جوری گفته باشه چون ترسیده اگر بگه یکی رو قبالً دوست  لحظه برای داشتن من اون ممکنه توی اون  -

 داشتم، من قبول نکنم پیشنهادش رو! 

 خوای بگی ماهیار قبل از اومدن و پیدا شدن تو توی زندگی ما، به آتنا عالقه داشته؟! یعنی می  -

 ممکنه!  -

 :پوزخند زد

لرزه و باز عاشق اون میشه که اسمش عشق  تر، دست و پاش می پس وقتی با دیدن یه دختر خوشگل  -

 نیست! ه*وسه! 

 هام رو جمع کردم؛ حق با مبینا بود واقعاً! لب

 شایدم حدس من اشتباهه!   -



 

 

 
514 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 : هاشمبینا فنجون رو محکم گرفت بین دست 

 ولگرد نیست! چون آدمی نیست؛ اون ماهیارهم  -

  که با یهای نداره جز این چرخونه که چاره ی توی بازی رو جوری می دونم؛ اما گاهی سرنوشت مهره می  -

 ترفند دیگه جلوش در بیای! 

 جوری نباشه که تو میگی! فقط امیدوارم این  -

 امیدوارم!  -

 : قهوم رو خوردم؛ دستمال کاغذی رو روی لبم کشیدم وگفتم

 کنیم؛ خواستم قبل رفتن ببینمت! دیگه حرکت می تا دو ساعت  -

 : مبینا نگاهم کرد

 دلم خیلی واست تنگ میشه!  -

 راهی که ناخواسته قدم گذاشتم! جور! برام دعا کن بتونم موفق بشم توی این من هم همین  -

ی خودش عاشق نشده که تو دومین نفرش باشی لیانا! کار دله و نمیشه هم نه  کس با خواسته هیچ   -

 فت! گ

 که ای کاش میشد بگی نه!  -

  از جام برخاستم و مبینا تا جلوی آسانسور همراهیم کرد و در حالی که توی آ*غ*و*شم بود، زمزمه 

 : کرد

مواظب خودت باش! مواظب حریم بینتون باش! مواظب قلبت باش و همیشه از روی احساس تصمیم   -

 نگیر!  

کردم. ازش فاصله  م و نگرانیش رو درک می هاش بودی منظور حرف آهی کشیدم؛ به خوبی متوجه 

 : گرفتم و عقب عقب داخل آسانسور شدم
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 خیالت راحت! حواسم به خودم هست؛ ممنونم ازت رفیق!  -

 : دستش رو تکون داد

 باهام درارتباط باش و فراموشم نکن؛ نگرانتم!  -

 بهت میگم.  وقت ازیادم نمیری، مطمئن باش مدام باهات در ارتباطم و خبرهای مهم روهیچ   -

 عزیزی.  -

 تر!تو بیش  -

دونستم که خیلی دلتنگش میشم؛ اما  با بسته شدن درآسانسور، تصویرش از جلوی دیدم ناپدید شد. می 

 سفر اجباری بود! ای نبود و این خب چاره 

وارد آپارتمان شدم. مادربزرگ با دیدنم، دعوتم کرد به خوردن چایی و من هم با کمال میل پذیرفتم.  

 تر درکنارم باشه! خواست کمی بیش ها می با این بهونه شاید 

ای به خودم لرزیدم که  توی بالکن نشستیم؛ لیوان چایی رو توی دستم گرفتم و از داغیش، لحظه 

 : مادربزرگ تند از دستم گرفت

 بینی از توش بخار میاد بیرون؟! بده به من؛ تازه ریختم مگه نمی  -

 : . کمی نگاهم کرد که گفتمحرفی نزدم چون حق با مادربزرگ بود 

 خوام واسه لطیفه گیتار بخرم! می  -

 : مادربزرگ اخم کرد

 گرونه؟  قدرچه دونی چی؟! دختر! می  -

 :هام رو باال انداختمخیال شونه بی 

هاش هیچ  خواد باشه مادربزرگ؛ من فرستادمش کالس و از اول هم گفتم که با هزینه هرچی می   -

اندازی که جمع کردم به  کنم تا لطیفه هیچ کمبودی نداشته باشه. االن هم پس مشکلی ندارم. دارم کار می 
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باید داشته  حدی هست که بتونم یه گیتار برای لطیفه بگیرم چون الزمه براش. ماجد هم داره، او هم 

خواد گیتار داشته باشه و کمتر از کنم که دلش می زنه؛ اما من حس می باشه. خودش که بهم حرفی نمی

 ماجد و بقیه اعضای کالسشون نباشه! 

 : مادربزرگ ناراحت نگاهم کرد

همه کار کنی و برای ما خرج؟ دخترم! یکم هم به فکر خودت  آخه مگه تو مرد آهنی هستی که این  -

 باش! 

 :پام رو روی اون پام انداختم

 خوام و بس! مادربزرگ! بهت که گفتم من فقط خوشبختی لطیفه رو می  -

 : حرفی نزد، ادامه دادم

 کنم، پول میاد جاش؛ خوبه؟ نگران نباش عزیزم! من پول دارم تو حسابم خدا هم بزرگه باز کار می  -

 :رنگی زدمادربزرگ لبخند کم 

 خسروان دانند و بس!   باشه، صالح کار خویش، -

 قربونتون برم!  -

 چاییم رو خوردم. نگاهی به ساعت انداختم و تنها یک ساعت دیگه تا زمان رفتنم وقت بود. 

به اتفاق لطیفه ومادربزرگ ناهار خوردیم و بعد از اون، من برای حاضر شدن به اتاقم رفتم و تیپ مشکی  

 جوری بهتر بود! زدم؛ این 

 : نگاهم کردلطیفه وارد اتاق شد و 

 آبجی!  -

 : لبخندی بهش زدم

 جانم؟  -
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 خوای برای من گیتار بخری! شنیدم می   -

 : مشغول آرایش کردن شدم

 درست شنیدی!  -

 خوام. اما من نمی -

 : اخم کردم

دونی که من بگم یه کاری رو انجام  های تکراری بهم تحویل نده. لطیفه! خودت هم می لطف کن حرف  -

 ونه باشه پس توام سعی نکن من رو منصرف کنی! تمیدم، کسی جلودارم نمی 

 : ناراحت نگاهم کرد

 من واسه خودت میگم که اذیت نشی.  -

 نمیشم!  -

 همه پول... ! اما این  -

 : کالفه از جا بلند شدم و حرفش رو قطع کردم

کشید؛ مگه تو  می پولیمون رو به رخ خوره از بس نداری و بی بسه لطیفه بسه! دیگه داره حالم بهم می  -

ای؟ خودت نگفتی که باید گذشته رو فراموش کنیم و االن رو ببینیم؟ خب خودت چرا باز درگیر گذشته 

کنم؛ تو هم همون کاری رو  من پول دارم، کارکردم، زحمت کشیدم، هرجور هم خودم بخوام خرجش می 

 خوام، فهمیدی؟! انجام میدی که من می 

 :هاش رو جمع کردلطیفه لب 

 قصد نداشتم عصبیت کنم، ببخش!  -

 : هام گرفتم و زمزمه کردمسپس از اتاق رفت بیرون؛ سرم رو بین دست 

 لعنتی!  -
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چمدونم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم؛ عینک دودیم رو روی موهام گذاشتم و شال مشکیم رو کمی  

 : کشیدم. لطیفه و مادربزرگ به طرفم اومدن که با اخم محوی گفتم عقب 

 ارم میرم! من د -

 : مادربزرگ ناراحت نگاهم کرد

 شیم تو ناراحت بشی؛ باور کن ما فقط نگرانتیم! همین! ببخش اگر مدام باعث می -

 مهم نیست مادربزرگ! فراموشش کنید!  -

 تر از من! خوری و بیش دونم که االن ازمون دل می  :لطیفه 

 خورم؟! کی گفته من دل  -

 هات! چشم  -

 : فه پوزخند زدهام رو جمع کردم؛ لطیلب

 دیدی درست فهمیدم؟ سکوت عالمت رضایته!  -

 شناسی من رو!یکم بگذره آروم میشم؛ خودت هم می  -

که  خوام! از این به بعد هرکار خواستی انجام بده؛ قول میدم فقط همراهیت کنم نه این معذرت می  -

 مخالف کارهات باشم! 

 : مادربزرگ لبخند زد

 جور. من هم همین  -

 : م باز شد و لبخند عمیقی بهشون زدمصورتم از ه

 مرسی که هستید، دوستتون دارم!  -

 : مادربزرگ در آ*غ*و*شم کشید 
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 سپارمت! مواظب خودت باش عزیزم! به خدا می  -

 چشم.  -

 : لطیفه گونم رو ب*و*سید

 موفق باشی!  -

 قربونت!  -

سختی جلوی ریزش  از آپارتمان که خارج شدم، بغض سهمگینی گلوم رو در هم فشرد و من به 

هام رو گرفتم و با زدن کلید آسانسور، برای آخرین بار نگاهی به در ورودی انداختم و بعد وارد  اشک 

 آسانسور شدم. 

خواستم هم زنگش بزنم که  توی البی نشستم؛ هنوز نیومده بود و نیم ساعتی بود که منتظرش بودم. نمی 

 کارهام! کنجکاوی کنه توی  خوادبا خودش بگه می 

با لرزیدن موبایلم، نگاهم کشیده شد سمت صفحش و با دیدن اسمش، به بیرون خیره شدم؛ با دیدن بی  

ای رنگی که واسم چراغ میزد، متوجه شدم رسیده. رد تماس رو زدم و از جا بلند شدم و  ام و نقره 

 چمدون رو دنبال خودم کشیدم. 

یدم که باید چمدونم رو داخلش بذارم برای همین هم  با رسیدن به ماشین، درصندوق باال رفت و من فهم 

ی ماشین گذاشته بود، لبخند  راهم رو کج کردم و به سمت صندوق رفتم. با دیدن چمدونش که گوشه 

 هام. باورم نمیشد دارم با رایان میرم مسافرت اون هم دونفره! گرمی نشست روی لب 

 : فتم و نشستمسریع چمدون رو گذاشتم و با بستن درش، به سمت جلو ر

 سالم. عصر بخیر!  -

 سالم. ممنون!  -

 چقدرکوتاه! مهم نیست؛ عادت کردم به این رفتارهای ضد و نقیضش! 
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شدم و واقعاً باید بگم  مدل ماشین رو سوار می ماشین، نرم به حرکت در اومد. اولین بارم بود که این 

 پسندم! خیلی قشنگه! طراحیش رو می 

 دوختم که دستش رو به سمت ضبط برد و کلیدش رو فشرد. نگاهم رو از شیشه به بیرون 

آهنگ قشنگی بود! باآرامش توی صندلی نرم ماشین فرو رفته بودم و توی افکارم غرق بودم و از این  

 : سکوت بینمون راضی؛ اما چیزی نگذشت که با صداش سکوت رو شکست 

پرستن و  دیگه رو می ا، عاشقانه همریم یه جای خاصه. بوراب و سالینمواظب باش! جایی که داریم می  -

ها و اختالفات اطرافیانشون بشن که به  خوان درگیر حرف کنن چون نمی جدا از همه زندگی می 

ی رمانتیک بازی و کارایی از این قبیل هستن و توام  ها دیوونه ای وارد بشه؛ اون خوشبختیشون خدشه 

جام بدی تا بتونیم یه کلکسیون خیلی عالی  باید خوب باهامون همکاری کنی؛ هرکار ازت خواستن، ان

 بسازیم با هم! 

 : هاش؛ اما با توکل به خدای مهربون، گفتمکمی استرس گرفتم از حرف 

 چشم، حواسم به رفتارم هست!  -

 : سنگینی نگاهش رو روی خودم حس کردم 

 کن شدی؟! شده تو امروز مودب و حرف گوش چی  -

 کمی باال رفت و من دلم ضعف رفت براش! ی لبش  خندم گرفت؛ انگار فهمید که گوشه 

 اصالً بهت نمیاد! از بس گستاخی کردی لیانا!  -

 : هام و ناخودآگاه زمزمه کردم نگاهش کردم که او هم زل زد توی چشم 

 هات آبیه؟! چرا چشم  -

هاش درهم شد؛ شدیداً ناراحت و عصبی شده بود و این از رفتارهاش به خوبی مشخص  با این جمله، اخم 

 . مگه سوال بدی پرسیده بودم؟! بود
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رفت و از بس دستش رو مشت کرده بود و روی  با ترس بهش زل زدم. سرعتش هرلحظه باالتر می 

سرد باشم و حرفی نزنم، نمیشد  فرمون ماشین فشارداده بود، قرمز شده بود. هرچقدر خواستم خون 

شدم و دستم رو آروم گذاشتم روی  چی خیال همه چون واقعاً سرعتش باال رفته بود؛ برای همین هم بی 

 : دستش

 تر برو! آروم  -

با این حرکتم انگار از خلصه کشیده شد بیرون که یه آن پاش رو کوبید روی ترمز و ماشین با صدای  

ناهنجاری چرخ خورد ومن با تموم وجودم جیغ کشیدم؛ ولی رایان ماهرانه کشیدش کنار جاده و نگهش  

 داشت! 

های عمیق کشیدم. واقعاً شانس آوردیم از زنده بودنمون!  م و پی در پی نفس دستم رو روی قلبم گذاشت 

 یعنی خدا خیلی دوستمون داشت! 

  هاش رو قفل کرد پشت گردنش. ازترس، نزدیک بود قالب تهی کنم!از ماشین پیاده شد و دست 

 عقل! ی بی پسره

 : آروم پیاده شدم و به سمتش رفتم که برگشت سمتم و خیره شد بهم

 گیری! کس تا حاال حق نداشته این سوال رو از من بپرسه؛ ولی تو حاال پرسیدی، جوابش رو هم می هیچ   -

 : هول کردم 

 خوای کسی ازت بپرسه! دونستم... نمیببخش! من نمی  -

 :پوزخند زد

 دیگه گذشت، تو پرسیدی واسه اولین بار!  -

 : حرفی نزدم که باز پشتش رو کرد بهم

بینه و عاشقش میشه. وقتی  پدرم توی سفرهاش به خارج ازکشور، مادرم رو می  مادرمن ایرانی نبوده؛ -

به خانوادش که پدربزرگ و مادربزرگم باشن، میگه، پدربزرگم که مرد با اصالتی بوده و یکی از 
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کنه و میگه که باید ازکشور و  ترین مردهای تهران، به شدت با ازدواجشون مخالفت می سرشناس 

نه یک زن خارجی که تموم زندگی و فرهنگش با ما فرق داره؛ اما پدرم پاش رو  شهرخودت زن بگیری 

 کشم! کنه توی یه کفش و میگه که من عاشقشم و اگر نذارید بهش برسم، خودم رو می می 

با حیرت به صورتش زل زدم! آثار ناراحتی به خوبی از چهرش مشخص بود و من تا االن ندیده بودم  

 ریخته بشه! حد به هم رایان تا این 

 : تر رفتم که گفتکمی نزدیک 

 بشین تو ماشین!  -

خواست باز هم عصبیش کنم؛ نشست پشت فرمون و ماشین رو آروم به حرکت  اطاعت کردم و دلم نمی

 : در آورد و ادامه داد

های پدربزرگم، این ازدواج سر گرفت و مادرم به ایران اومد چون خانوادش رو  برخالف تموم مخالفت  -

جا  ای نداشت؛ برای همین هم تا پدرم ازش خواست به ایران بیاد و این داده بود و کسی دیگه  از دست

کارش، پدرم از تموم  جا باشه یا خارج؛ اما با این کرد این زندگی کنه، قبول کرد چون براش فرقی نمی 

پدرم   ارث پدربزرگم محروم شد و خودش به همراه مادرم از صفر شروع کردن چون مادرم هم عاشق

جا لباس  های این ی خانمخواست از دستش بده. وقتی هم که به ایران اومد، مثل همه شده بود و نمی 

جا رو پذیرفته بود؛ مادربزرگم گاهی بهمون سر میزد؛ اما پدربزرگم به کلی ما  پوشید و فرهنگ این می 

 های من! بود؛ مثل چشم های مادرم آبی  رو طرد کرده بود. گناه پدرم، تنها عاشقی بود و بس! چشم

 : مکثی کرد و بهم خیره شد

 حاال جواب سوالت رو گرفتی؟  -

 : با ناراحتی گفتم

 خواستم ناراحتت کنم! متاسفم! نمی  -

 : نگاهش رو چرخوند



 

 

 
523 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
های من توی ایران خیلی  دونم؛ این سوالیه که ممکنه واسه هرکسی پیش بیاد چون رنگ چشم می  -

روحی توی نگاه اول به مخاطب القا میشه؛ اما  جور سردی و بی اره؛ یه کمیابه. این رنگ یه حالت خاصی د

جور دیگس؛ شاید پر  بینن که کامالً در اشتباه بودن و اعماق این رنگ یه اگر خوب بهش دقت کنن، می 

 رحمی، عشق، عالقه و خواستن! از مهربونی، دل 

خواست  داد؟ چرا؟ می ضیح می دادم؛ یعنی داشت خودش رو برای من توهاش گوش می با دقت به حرف 

که غرور دارم، درست؛ ولی در کنارش احساس هم دارم! فقط کافیه بهم دقت  چی رو به من بفهمونه؟ این 

 ؟! هام بخونی رازم روکنی و خودت ازچشم 

  ی ابراز کردنش رو نمیده!خواست بهم بفهمونه که بهم اهمیت میده؛ اما غرورش اجازهآره، شاید می 

 ی که مبینا بهم زد. خدای من! یعنی ممکنه عالقم دو طرفه باشه؟! درست مثل حرف 

 : لبخند محوی زدم 

 هات خیلی خوشگله! رنگ چشم  -

 : نگاهم کرد

 های تو! مثل رنگ چشم  -

هام از شدت یه حس خاص، برای چند ثانیه بسته  هام لرزیدن و چشم یه چیزی درونم فروریخت؛ دست 

 ضعیف بودیم در مقابل احساساتمون!  قدرچه شد و واقعاً 

هاش که گذشته براش یادآوری شده  کردم که االن و توی دلهرهدستش سمت دستم اومد. حسش می 

اعتراضی، تکیه  کنه باهاش؛ واسه همون هم بدون هیچ دردی می م بود، به یه آرامش نیاز داره که بدونه ه

 هام رو بستم. حرکت ماشین، مثل الالیی، باعث شد خوابم ببره! دادم به پشتی صندلی و چشم

 *** 

هام رو باز کردم. گیج و منگ به اطرافم خیره شدم و گردنم رو کمی  با صدای حرف زدن دو نفر، چشم 

 درد گرفته بود و خسته شده بودم! ماساژ دادم؛ واقعاً 
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ی ماشین  نگاهم رو به بیرون دوختم؛ هوا تاریک شده بود و خبری از رایان نبود؛ ولی صداش از شیشه 

 کرد. که پایین بود، به داخل میومدکه با یک نفر صحبت می 

جلب  ای که جلوی فرمون گذاشته بود، نظرم رو به خودش میوه چراغ توی ماشین رو روشن کردم؛ آب 

 کرد و چون تشنم بود، بالفاصله برش داشتم و خوردمش!

 : نفس عمیقی کشیدم

 خنک بود. قدرچه آخیش!  -

 : رایان نشست داخل ماشین و نگاهی بهم انداخت

 ساعت خواب خانم مولوی!  -

 : خندیدم

 شرمندم! نفهمیدم اصالً کِی خوابم برد.   -

 ن بار هم روش! خیال! من همیشه این راه رو تنهایی طی کردم، ای بی  -

 : هام رو جمع کردم که راه افتاد و گفتلب

 گوشیت هم سه دفعه زنگ خورد؛ بهتره ببینی کیه چون ممکنه نگرانت شده باشن!  -

ی آپارتمان، آه از نهادم بلند شد؛ بدون شک  با این حرف، تند موبایلم رو در آوردم و با دیدن شماره

 سیده بود الاقل یه خبر بهشون بدم؟ طور به فکرم نرنگرانم شده بودن و من چه 

 : تند شماره رو گرفتم

 الو! سالم!  -

 : مادربزرگ با خوشحالی، با صدای نسبتاً بلندی گفت

 نگرانت شده بودم! آخه تو کجایی؟ قدرچه سالم لیانای من!  -
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 شرمنده مادربزرگ! خوابم برده بود.   -

 جلوی پسر مردم خوابیدی لیانا؟!  -

 : پوفی کشیدم 

 لی داره آخه؟ مگه مشک -

 اون نامحرمه!  -

 ها! نرفتم که پیشش بخوابم، روی صندلی ماشین خوابم برده خب! زنیها میواه! مادربزرگ حرف  -

 خب باشه مراقب خودت باش!  -

 قدر. هستم، توام نگران نباش این  -

 کنم؛ االن شمالید؟ باشه سعی خودم رو می  -

 دونم تا ویالی بوراب چقدر مونده! نمی بله رسیدیم؛ اما هنوز توی راهیم.  -

 باشه فقط مدام از خودت یه خبری بهم بده تا بدونم خوبی.  -

 چشم.  -

 خدانگهدارت!  -

گوشی رو گذاشتم تو کیفم؛ کالفه نگاهی به ساعتم انداختم که روی هشت شب ضربه زد و رو به رایان  

 : گفتم

 مونده برسیم ویالشون؟  قدرچه  -

کنم از روی آدرسی که  من کامل بلد نیستم چون چند دفعه تا االن تغییر دادن جاشون رو؛ اما سعی می  -

 جا! بهزاد بهم داده، برسونم خودمون رو اون 

 دونن ما قراره بریم؟ می  -
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 گفت خیلی خوشحال شده بوراب! بهزاد دیشب خبرداده بهشون؛ می  -

 هم؟ صمیمی هستید با   -

 تر با بهزاد جوره چون برعکس من، بهزاد شوخ طبع و باحاله! آره؛ اما بیش  -

 خب توام باش.  -

 : نگاهم کرد، لبخندزدم که پوزخند زد

 قدر غیرممکن! مونه به ماست بگی سیاه باش! همون مثل این می  -

 چرا؟  -

 تونه تغییرش بده. روزگار از من یه همچین بتی ساخته؛ کسی هم نمی  -

 فقط تو توی این دنیا سختی کشیدی؟  مگه  -

تونم هم  های روزگار و نمینه نمیگم من فقط زجرکشیده هستم؛ فقط میگم من تغییرکردم با گرداب  -

دلیل نخندم، گریه نکنم، لبخند نزنم، حرف نزنم، جدی  مثل بهزاد و امثال او باشم. من یاد گرفتم بی 

 باشم! 

 تر! و سخت تر این جوری بدتر میشه زندگیت؛ سخت  -

 عادت کردم لیانا!  -

 به چی؟  -

 خوام نرسم. که به هرچی می به این  -

 آهی از ته دل کشیدم؛ خدای من! بیچاره رایان! 

 ها حسرتش رو دارن رایان؛ ناشکری نکن! تو االن توی جایگاهی هستی که خیلی  -

 کنم؟ میچه فایده وقتی حسرت داشتن پدر و مادر رو، همیشه و همیشه حس کردم و   -



 

 

 
527 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 من هم نداشتم.  -

 تره نداشتن خانواده؛ محبت پدر و نگرانی مادر. برای یه مرد سخت  -

 مادربزرگت که بوده!  -

 توام مادربزرگ داری، تونسته جای مامان و بابات رو پرکنه برات؟  -

مادرم نثارم  هاش هم باز نتونسته بود عشقی که  حرفی نزدم؛ نه هرگز نتونسته بود حتی با تموم محبت 

 تونه بگیره! کس جای مادرم رو نمیکرد رو بهم القا کنه؛ واقعاً هیچ می 

 چی شد؟ سکوت کردی چون موافقی که کسی برای آدم مثل مادر نمیشه!  -

 آره؛ اما وقتی سرنوشت این جوری رقم زده، نمیشه کاری کرد!  -

 متنفرم از این سرنوشت که به من که رسید، همش غم نوشت!  -

 گفتی فقط من نیستم که غم دارم؛ باز که زدی زیر حرفت!ین االن داشتی می هم   -

 چون برام خیلی سخت بوده لیانا؛ خیلی!  -

 کنم. درک می  -

که بخواد  باورم نمیشد رایان با من درد دل کنه؛ اصالً باورم نمیشد رایان باهام حرف بزنه چه برسه به این 

 ود و باورنکردنی!رازهای دلش رو برام بگه! واقعاً عجیب ب 

 دار خوبی باشی و پشیمونم نکنی! زنم؛ ولی امیدوارم رازنگه ها رو با تو می دونم چرا دارم این حرف نمی  -

 مونه. مطمئن باش بین خودمون می  -

سری تکون داد و بعد از اون سرعتش رو برد باالتر؛ صدای دریا که به گوشم خورد، لبخند نشست روی  

دلم   قدرچه هام کشوندم و دم پایین. بوی رطوبت دریا رو با تموم وجودم به ریه هام و شیشه رو کشیلب

 خواست بیام شمال! می 
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های عمیق کشیدم که موبایل رایان زنگ خورد؛ ازمکالمش  سرم رو کامل بردم بیرون و پی در پی نفس 

 به خوبی میشد فهمید که مخاطبش کسی نیست جز سایه! 

گیره! من اگر به جای رایان  زنه آمارش رو می زنشه که مدام زنگ میپوزخندی زدم؛ واقعاً فکرکرده 

 کردم بیرون از شرکت! بودم، پرتش می 

زدن  روی صندلیم صاف نشستم. انگاردلش راضی نمیشد قطع کنه؛ حدوداً ربع ساعت داشتن حرف می 

زنه! اصالً اجازه  می داد. معلوم بود دختره یه ریز داره حرف  که اکثراً رایان سکوت کرده بود و گوش می 

 به رایان نمیده دیگه! 

بعد از اتمام تماسشون، ماشین جلوی یه در بزرگ متوقف شد. با دقت نگاهم رو به بیرون خیره کردم و  

 ی ویالی بزرگ و خیلی خوشگلی شدم که معماری خاصی داشت و کامالً رو به دریا بود. متوجه 

طولی نکشید که پیرمردی در رو گشود و رایان با تک  رایان با موبایلش اس ام اسی رو ارسال کرد و 

 بوقی وارد شد. 

العاده بزرگ متوقف شد که کنجکاو شدم بدونم اسم این ماشین  ماشینش کنار یه ماشین خوشگل و فوق 

 :چیه برای همین هم تند پیاده شدم و رو به رایان گفتم 

 یه سوال!  -

 : ذاشت، گفتی رایان در حالی که از صندوق دو چمدون رو پایین م

 چیه؟  -

 اسم این ماشین چیه؟  -

 مرسدس بنز. چطور مگه؟ -

 خیلی بزرگه!  -

 طورم خیلی گرون! و همین  -
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 از شکل و قیافش معلومه خدایی.  -

ی چمدونم رو گرفتم و پشت سرش به سمت  لبخند محوی زد که خندیدم و به کمکش رفتم. دسته 

 ماشینه گیرکرده بود! چنان پیش  ورودی ویال رفتیم؛ ولی نگاهم هم 

در ورودی که باز شد، باد سرد کولر گازی توی صورتم خورد و با تموم وجود، لذت بردم از خنکای  

 موجود در سالن ویال! 

 : رایان چمدونش رو یه گوشه گذاشت و رو بهم گفت

 بیا بریم بشینیم تا بیان!  -

چهارنفره نشستیم که خدمتکار دوتا جام خوشگل  اطاعت کردم ودنبالش رفتم؛ در کنار هم روی یه مبل 

 ها بود که واقعاً ناز بودن! پر از شربت واسمون آورد و من چندلحظه هنگ نگاهم به جام 

 این ویال و اون ماشین، هردوش واسه سالیناس!  -

 : با حیرت نگاهش کردم 

 واقعاً؟!  -

 تا پسر.  آره؛ پدر سالینا تاجره و فقط هم همین یک دختر رو داره با سه  -

 دار باشه. پس باید خیلی سرمایه  -

 جا و هم خارج از کشور! قدر که نمیشه حساب کرد؛ کلی زمین و ویال و کارخونه داره. هم این آره اون  -

 آمریکا؟  -

 نه نه، سوئد.  -

 آهان فهمیدم.  -
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تونه پول  می  قدرچه چیز عالی و درخور تحسین بود. واقعاً یک نفر نگاهم رو اطراف ویال چرخوندم؛ همه 

داشته باشه و یه نفر هم توی نداری و فقر دست و پا بزنه و گاهی از شدت فشار زندگی دست به  

 خودکشی بزنه! 

 به به! سالم رفیق!  -

روم دوختم که دختر  هام رو به روبه با صدای با جذبه مردی، خودم رو از افکارم جدا کردم و چشم 

 ود و مردی هم درکنارش! ها ایستاده بپله خوشگل و نازی روی راه

دیگه حلقش کرده بودن و واقعاً  هاشون که هردو، دور کمر هم نگاهم از صورتشون کشیده شد به دست 

 دیگه ساخته بودشون! اومدن؛ انگار خدا برای هم به هم می 

 رایان از جاش بلند شد و جلو رفت؛ بوراب آروم از سالینا فاصله گرفت. 

ای رو تن کرده بود که سفیدی پوست  ا؛ تاپ و شلوارک قرمزِ پوشیدهنگاهم باز کشیده شد سمت سالین

کشید و موهاش رو مدل فشن زده بود؛ ولی خیلی کوتاه بودن، میشد گفت تا  تنش رو به خوبی به رخ می 

 رسیدن. هاش می شونه 

 : جلو اومد؛ من هم به خودم اومدم و تند به سمتش رفتم و دستم رو دراز کردم

 هستم؛ دستیار رایان خان!  سالم، من لیانا  -

های عمیقی بیوفته و واقعاً بوراب حق داشت  لبخند خوشگلی که زد، باعث شد هردوطرف گونش چال

 ی این دختر ناز باشه!شیفته 

 منم سالینا هستم عزیزم! خوشبختم!  -

 دستم رو فشرد و من از صمیم قلب احساس آرامش کردم درکنار این دختر مهربون! 

 : فتبوراب رو بهم گ

 سالم لیانا خانم!  -
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 : لبخند زدم

 سالم، شرمنده باعث مزاحمت شدیم!  -

شناسه،  ها رو نزنی ها! از همین اول بگم با ما راحت باش؛ رایان که اخالق من و سالینا رو می این حرف  -

 تو هم که تازه اومدی، باید باهامون خو بگیری. 

 : تر بودمجوری خودم هم راحت خندیدم؛ این 

 چشم.  -

 : در کنار هم نشستیم که سالینا گفت 

 هاتون رو نخوردید؟چرا شربت  -

 : ها رو توی دستمون گرفتیم که سالینا رو به رایان گفتبا این حرف، هردو، جام 

 خیلی وقته ندیدیمت؛ دلمون واست تنگ شده کوه غرور!  -

 :محوی زد  از این لقب کمی جاخوردم؛ اما بوراب و سالینا خندیدن و رایان هم لبخند

 ی مشکل و سختی! دونید که سرم شلوغه؛ بعدش هم کوه غرور نه، بهتره بگیم اسطوره می  -

 : های مشکیش خیره شدبوراب دستش رو روی پای سالینا گذاشت و با لذت به چشم 

م  تونم با جرات بگمعنا شده؛ من می برای من که از وقتی با سالینا ازدواج کردم، این دو کلمه کامالً بی  -

 ترین مرد جهانم!خوشبخت 

 دیگه رو دوست داشتن. حد همخوب بود که هردوتا این  قدرچه واقعاً به حالشون غبطه خوردم! 

 : ی کوتاهی روی بازوی بوراب نشوند و رو به من چشمک زدسالینا بوسه 

 میگم توام اگر دلت خواسته، بگیم رایان از خجالتت در بیاد!  -
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های  شون زدن زیر خنده و من برای اولین بار خنده انداختم که هرسه با حیرت و خجالت سر به زیر 

 تر از خیلی! جذاب بود، حتی بیش  قدرچه جذاب رایانم رو دیدم و واقعاً 

 : بوراب میون خنده گفت

 کنیم باهات، توام نباید ناراحت بشی! گفتم که ما شوخی می  -

 : خندیدم

 فاً! های مجاز باشه لط نه اشکال نداره، فقط شوخی -

مجدد زدن زیرخنده و من چشمکی به سالینا زدم که او هم انگشت شصتش رو گرفت سمتم و این یعنی  

 ایول! 

 شام که نخوردید؟   :سالینا 

 : رایان با خستگی سرش رو تکون داد

 تره!نه؛ اما برای من االن خواب از هرچیزی الزم  -

 : بوراب اخم کرد 

دیم، برید تا هروقت  هاتون رو نشون می د از اون بهتون اتاق نخیر! اول شام! زود باشید بریم سرمیز بع -

 دلتون خواست بخوابید! 

 : هاش رو باال انداخترایان شونه 

 ریم شام! باشه می  -

هرچهارنفر به سمت سالن پذیرایی رفتیم که سه خدمتکار مشغول چیدن میز بودن و هرکدوم به خوبی  

 دادن.و تند، کارهاشون رو انجام می 

 : سالینا صندلی رو برای خودش و بوراب کنارکشید و به من اشاره کرد

 روی ما! بشینید روبه  -
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 ها رو عقب کشیدم که رایان و بوراب هم رسیدن و نشستیم. سرم رو به معنای باشه تکون دادم و صندلی 

تونستی از  نمیمیگو و شنیسل مرغ شام شب بود و واقعاً هم لذیذ و خوشمزه بود؛ به طوری که 

 کدومش بگذری! هیچ 

هاشون حول کار  پرسید؛ کالً صحبت تو طول شام، مدام بوراب سواالتی درمورد شرکت از رایان می 

 چرخید و من و سالینا هم که شنونده بودیم! می 

 بخش! قدر خسته بودم که برام خیلی بهتر بود این سکوت لذت این

روی هم قرار  به طبقه دوم اومد و دو اتاق انتهای سالن که روبه پس از شام، سالینا به همراه من و رایان 

 :داشت رو بهمون نشون داد 

 اتاق سمت چپ مال تو لیانا! -

 : سرم رو تکون دادم

 مرسی واقعا!  -

 کنم گلم! خواهش می  -

 : سپس رو به رایان خندید

 اتاق سمت راست هم که همیشه واسه تو بوده و هست.  -

 : کردم، گفت یجی نگاهشون می رایان رو به من که با گ 

 من تا االن سه دفعه اومدم پیششون؛ برای همین هم هردفعه اون اتاق مال من میشه.  -

 : لبخند گرمی زدم

 چه جالب!  -

 هامون رفتیم. هامون رو آورد، هردو به سالینا شب بخیرگفتیم و به سمت اتاقخدمتکارکه چمدون 
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 : خدمتکارکه رفت، رایان رو بهم گفت

جا قوانین خاص خودش رو داره. بوراب و سالینا هرروز  صبح باید بیدارشی برای ورزش؛ این فردا  -

کنن؛ بعد از اون برای  کنن و بعد میرن تو دریا شنا می صبح از خواب که بیدار میشن، با هم ورزش می 

نبال  ی کارهاشون تموم شد، میرن دوقت که همه گردن ویال؛ اون دوش گرفتن و خوردن صبحونه بر می 

 کارهای روزانشون. 

 : متعجب گفتم 

 وای چه زندگی خاصی دارن این دونفر!  -

 : رایان تلخ لبخند زد

 چون خیلی سختی کشیدن واسه به هم رسیدن!  -

 : آهی کشیدم که با خستگی دستش رو تکون داد

 من میرم بخوابم؛ بدجور خستم، شب بخیر!  -

 شب بخیر و خوب بخوابی.   -

ورود رنگ دیوارها نظرم رو جلب کرد؛ واقعاً ست خوشگلی داشت. سفید،  وارد اتاقم شدم. در بدو 

هایی که در جای جای اتاق قرار داشت، باعث شده بود  داد و گلدون صورتی مالیم که بهم آرامش می 

 های عمیقی کشیدم و لبخند نشست روی لبم. عطر خوبی در فضای اتاق بپیچه؛ نفس 

خواب که ست طالیی داشت، گذاشتم و درش رو باز کردم. کمد  روی تخت جلو رفتم و چمدونم رو روبه 

 ها و وسایلم رو توش بذارم.تونستم لباس نسبتاً بزرگی درکنارتخت قرار داشت که می 

پس از انجام کارم، چمدون رو هل دادم زیرتخت. کنار تخت، عسلی قرار داشت که یک دستگاه تلفن و  

جدا داشت؛ حموم و دستشویی داخل بود و نیازی نبود از اتاق  یک تقویم روش قرارداشت. اتاق سرویس 

باز  بری بیرون؛ این عالی بود! یعنی میشد گفت این اتاق یک سوییت مجزاس چون خیلی هم بزرگ و دل 

 بود البته بدون آشپزخونه! 
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موبایلم رو  هام رو در آوردم؛ یک دست لباس راحتیم رو از کمد برداشتم و پوشیدم. بعد از اون، لباس 

برداشتم و روی تخت دونفره و خیلی راحت و نرمم، دراز کشیدم و ملحفه پایین پام رو کشیدم رو خودم  

 خواستمش! چون پتو گرم بود، نمی

 : صفحه چت با مبینا رو بازکردم و تایپ کردم 

 سالم عزیزم! ما دو ساعت پیش رسیدیم شمال. االن هم توی ویالی دوستان رایان هستیم.  -

گذشت؛ ولی مبینا آنالین نشد. تک زنگش هم زدم؛ اما جواب نداد و من هم چون خوابم میومد،   کمی

هام رو بستم و به خواب اجازه دادم من رو در  خیال شدم و گوشی رو کنار تخت گذاشتم. چشم بی 

 خودش فرو ببره و از دنیای واقعی جدا شدم! 

 *** 

 تو "

 ترین قشنگ 

 "تیتر زندگی منی... !

ی  رو بازکردم؛ لبخندی زدم و از جا بلند شدم. پنجره رو باز کردم که بوی خوب دریا در وهله هام چشم

 خوشبختی!  قدرچه ها باعث میشن حس کنی ترین بهونه اول به مشامم رسید و گاهی کوچک 

حولم رو برداشتم و به سمت حموم رفتم و پس از یه دوش کوچولو، بیرون اومدم؛ موهام رو خشک  

اتو مو حالت دادم و تافت زدم که تکون نخورن. پشتش رو هم کامل باالی سرم جمع کردم تا  کردم و با 

 مزاحمم نباشه! 

هام، تیشرت صورتی قرمزم که خیلی ناز بود رو انتخاب کردم و شلوار ورزشی آدیداس  از بین لباس 

که واقعاً بهم برازنده  هام، تند تنم کردم سفید و کاله مشکی. مخلوط جالبی در میومد و راضی از انتخاب 

 بود! 
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کمی عطر به خودم زدم و آرایش مالیمی هم به چهره دادم که صدای ضرباتی به در اومد و باعث شد از 

 آینه باالخره دل بکنم. 

تر!  های آبیش افتاد و واقعاً چه چیزی از این قشنگ به سمت در رفتم و بازش کردم که نگاهم به چشم 

 بینی عشقت باشه! روزت می اولین کسی که با آغاز کردن 

 سالم صبح بخیر رایان!  -

 : هاش رو با زبون خیس کردلب

دونستم خیلی وقته  چنین. فکر کردم ممکنه خواب بمونی، برای همین در زدم؛ نمیسالم مرسی! هم  -

 بیداری. 

 ی کارهام برسم. آره دیشب که مقررات رو واسم گفتی، دیگه صبح زود بیدار شدم که به همه  -

 وبه، زود باش بیا پایین؛ منتظرمونن. خ -

 اوکی.  -

پس از رفتنش، بار دیگه به داخل برگشتم و کفش اسپرتم رو پام کردم. گوشیم رو برداشتم که متوجه  

 : شدم از طرف مبینا پیغام دارم

 سالم رفیق! به سالمتی، خوشحالم که سالم رسیدید. مواظب خودت خیلی باش.  -

 : تایپ کردم

 برم! عزیزی. سالم. قربونت   -

گوشی رو مجدد روی عسلی گذاشتم و از اتاق خارج شدم. با رسیدن به طبقه اول، نگاهم به سه نفرشون  

 :افتاد که مشغول خوردن قهوه بودن و بهشون ملحق شدم

 سالم صبحتون بخیر!  -

 : بوراب و سالینا به گرمی جوابم رو دادن و سالینا به شوخی خندید
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گرفتم؛ حیفه از دست  اگر داداش داشتم، مطمئن باش تو رو واسش می  خوشگلی دختر! قدرچه تو  -

 بری! 

 : لبخند گرمی زدم

 تو بهم لطف داری سالینا جان!  -

 : نشستم که خدمتکار قهوه واسم آورد و وقتی پرسید

 شِکر؟   -

هام و لبخند محوی نشست روی لبش؛ غرق لذت  هاش خیره شد توی چشمو من پاسخ منفی دادم، چشم

 ی تلخ! فنجون رو به لبم نزدیک کردم. شاید این هم یه تفاهم حساب میشد دیگه! قهوه   شدم و

پس از خوردن قهوه، از ویال بیرون اومدیم. هوای صبحگاهی من رو به وجد آورد و با تموم وجودم نفس  

 : کشیدم که سالینا کنارم ایستاد

ه معتقدن شمال همیشه بارونه و زندگی  ها ک من واقعاً از زندگی توی شمال راضیم؛ برخالف برخی آدم  -

جا رو قبول  جوره این ها باشه؛ ولی من همه مشکالت خاص خودش رو داره. ممکنه هم حق با اون   توش

 با وجود شرجی بودن هواش!   دارم حتی

 : سری تکون دادم 

 العاده خاصه و من عاشق دریام! حق داری؛ فقط وجود دریا یه نعمت فوق  -

قدر دریا خوشگل میشه که دلت نمیاد از کنارش بلند  کنه، این قتی آفتاب غروب می دونی لیانا! و نمی  -

 جا هستی، نشونت میدم. خیلی زیباست! بشی و ازش دل بکنی؛ حاال این

 ی خوشگلی داره.ویالتونم واقعاً بهترین منطقه شماله، هم به دریا نزدیکه، هم جاده -

 : خندید
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هام و  ردادیم تا این یکی من رو راضی کرده. من خواستار بهترین آره خب؛ تا االن چندین ویال تغیی  -

 تونم با کم و کاستی کنار بیام! نمی

 : بوراب کنارمون ایستاد و رو بهم گفت 

زنید؛ من دلم واسش  ذارم خانمم رو ازم بگیری ها! االن ربع ساعته ایستادید، حرف می هی لیانا! نمی   -

 تنگ شده! 

 : حرص نگاهش کردم هام رو گشاد کردم و باچشم

 مجنون دوم تویی واهلل!  -

 : خندیدن و رایان به سالینا اشاره کرد

 غصه نخور! این دختر هم به اندازه کافی لیلی هست.  -

های پر از حسرت رایان افتاد، مطمئن شدم که او هم  غبطه خوردم؛ واقعاً به جفتشون! نگاهم که به چشم 

 ید هم دلش خواسته. به این همه عشق بینشون حسودی کرده و شا

دویدیم و برای منی که عادت نداشتم، واقعاً سخت  شروع کردیم به ورزش؛ دور باغ کوچولوی ویال می 

دادم. نیم ساعتی دویدن و بعد از اون،  خواستم کم بیارم و پا به پاشون حرکات رو انجام می بود؛ اما نمی 

ل زیرزمین خیره شدم و واقعاً میشد گفت  های داخداخل زیرزمین ویال شدن و من با حیرت به دستگاه 

 جا یه باشگاهه چون همه جور وسایلی توش موجود بود برای ورزش! این

ها رفت و من و سالینا به  حتی یه قسمت رو برای والیبال هم اختصاص داده بودن. رایان به سمت وزنه 

 تردمیل؛ بوراب هم که مشغول کیسه بوکس شد. سمت

های مختلف انجام دادیم و من دیگه از شدت خستگی نا نداشتم  جا ورزش ننزدیک به یک ساعت هم او

 که بوراب اعالم اتمام ورزش کرد و هرچهار نفر با وضعی نسبتاً آشفته به سمت دریا رفتیم. 

کشیدم؛ بوراب و رایان کمی دورتر از ما نشستن؛ ولی سالینا در  ها نشستم و تند تند نفس می روی ماسه 

 : تکنار من جای گرف 
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یکم بشینیم تا بدنمون آروم بشه، بعد بریم برای شنا چون ممکنه آب دریا کمی سرد باشه و چون   -

 بدنمون داغه، خطر داره!

 : سرم رو به معنای تائید حرفش تکون دادم که نگاهش رو به دریا دوخت 

 لیانا! تا حاال عاشق شدی؟  -

 : لبخند تلخی زدم

 زندگیشون یک بار عاشق بشن؛ من هم استثنا نیستم عزیزم! ها ممکنه توی طول ی آدم همه   -

 های عاشق اینه که همه این امتیاز رو ندارن که به عشقشون برسن. اما فرق بین آدم  -

 کنه و شاید باعث خودکشی میشه.ها رو خراب می همینه که زندگی خیلی از آدم   -

تر  ر راهمون، آخرش به هم رسیدیم و مهم ها و مشکالت و موانع ساما من خوشحالم که با تموم سختی  -

 دونیم.دیگه رو می این که االن هم بعد از این همه مدت، پشیمون نیستیم و قدرهم 

چون برای رسیدن به هم تالش کردید؛ اگر راحت به هم رسیده بودید، خیلی زود هم از هم زده و از  -

 شدید! زندگیتون خسته می 

هایی رو برای داشتن و خواستن  اً خدا خودش خبر داره که من چه شب ممکنه این جوری باشه؛ اما واقع  -

بوراب با گریه به صبح رسوندم و التماسش کردم که مبادا سهم کسی دیگه بشه. آخه خیلی سخته لیانا  

 که عشقت رو در کنار دیگری ببینی! 

 ستون فقراتم تیرکشید؛ آره خیلی سخت بود، خیلی! 

 : آهی کشیدم

 ه به هم رسیدید. خوش به حالتون ک  -

 واقعاً من بهترین زندگی رو دارم االن و خیلی راضیم. فکر کنم خدا دلش برام سوخته دیگه.  -

 : لبخند زد و ادامه داد
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کردم که یه روزی تا این حد عاشقش بشم؛ ولی کم کم  اوایل آشناییم با بوراب، حتی فکرش هم نمی  -

که بهم ابراز عشق کرد و ازم خواست اجازه تا این   شدمتر از دیروز وابستش می که گذشت، هرروز بیش 

کردم که قراره بدم بیاد خواستگاریم؛ من هم از خدا خواسته، به پیشنهادش جواب مثبت دادم و فکر می 

راحت بریم با هم سر خونه زندگیمون؛ اما وقتی این موضوع رو باخانوادم در میون گذاشتم، با جواب  

خورد و حس کردم دیگه کامالً از دست دادم بوراب رو؛ ولی وقتی جواب   منفی پدرم تموم محاسباتم بهم

پدرم رو برای بوراب گفتم، قسم خورد که جز من با کسی ازدواج نکنه و همیشه عشقم رو توی قلبش  

قدر بیاد و بره تا پدرم رو راضی کنه البته از من هم قول گرفت که کمکش کنم و توی این  نگه داره و این 

مشقت، تنهاش نذارم؛ من هم چون از ته دل دوستش داشتم، این قول روبهش دادم. از اون   راه پر از 

رفت  وقت به بعد مدام توی خونه جنگ داشتم با خانوادم. پدرم به هیچ وجه زیربار قبول این ازدواج نمی

تی واسه  اومد جلوی ویال. پدرم حزدن یا خود بوراب می ی بوراب زنگ می و در کنارش، هرروز خانواده

کنه؛ من هم  کرد که ارثش رو برام محروم می این که من رو از این ازدواج پشیمون کنه، تهدیدم می

کرد  کنم. مادر بیچارم هم مدام یا سعی می گفتم که واسم مهم نیست و فقط و فقط با بوراب عروسی می 

خره کوتاه اومد و قبول  کرد من رو منصرف کنه. درآخر هم اونی که باالپدرم رو راضی کنه یا سعی می 

اجازشون، غیرقانونی با بوراب   تونستم با بوراب فرار کنم یا این که بدون کرد، پدرم بود؛ البته من می

خواستم بدون اجازه و راضی بودن مادر و پدرم،  ازدواج کنم. حاال یا صیغه یا عقد موقت؛ ولی خودم نمی 

م بودن و یک عمر زحمتم رو کشیده بودن؛ برای همین  ها پدر و مادرازدواج کنم. هرچه هم نباشه، اون 

هم این اواخر پدرم انگار این رو حس کرده بود و بعدش هم مطمئن شده بود که عشق بوراب نسبت  

بهم عمیقه و واقعاً دوستم داره. وقتی موافقت کرد، انگار بهم دنیا رو داده بودن. دیگه هیچ غمی نداشتم  

ی خاکیم و هنوزکه هنوزه این حس رو دارم و از د روی این کره ترین فرکردم خوشبخت و حس می 

 زندگیم راضیم!

ها سخت  عشق و عاشقی گاهی وقت  قدرچه من هم لبخند گرمی زدم. واقعاً   سالینا نفس عمیقی کشید؛

 بود. 

 : بوراب سوت بلندی کشید و رو بهمون گفت 
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 بیاید بریم توی آب!  -

 : دستم رو گرفت با این حرف، سالینا از جاش بلند شد و 

 بیا بریم.  -

با هم بهشون ملحق شدیم و هرچهارنفر پرت کردیم خودمون رو توی آب. خداروشکر نه آبش زیاد  

اومد که بخوره بهمون و سردمون بشه؛ دریا هم آروم بود و این باعث میشد با خیال  سرد بود نه باد می 

 بخش بود. لذت  قدرچه راحت شنا کنیم؛ واقعاً 

کرد توی آب و من غش کرده بودم ازخنده؛ رایان با کمی  کرد و باز پرتش می نا رو بلند می بوراب، سالی

فاصله از ما مشغول شنا کردن بود و من هم نزدیک ساحل، توی آب، نشسته بودم و به بوراب و سالینا  

ا  کردم. ای کاش عشق من هم ب دیگه رو خیس ازآب کرده بودن، نگاه می کردن و همکه آب بازی می 

 هاش الاقل پایان خوبی داشته باشه وگرنه رسماً بدبخت میشم! تموم سختی 

 : ی کمی ازم نشست و گفتحضورش رو کنارم حس کردم؛ توی فاصله 

 ی چی نمیری شنا کنی؟واسه  -

 : در حالی که هنوز نگاهم به بوراب و سالینا بود، گفتم 

 خستم، ترجیح میدم بشینم. -

 : زیرکاله بیرون اومده بود دوختنگاهش رو به موهام که از 

 سرت رو نبردی زیر آب؟ -

 نه فقط تا گردن رفتم جلو.  -

 خیلی حال میده اگر سرت رو ببری زیر آب؛ پاشو امتحان کن.  -

 : سرم رو تکون دادم

 خوام؛ حال ندارم. نه نه نمی  -
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 : به سمت آب کشیده شدم

 بیا با من بریم!  -

چکید و لباسش رو بیرون آورده بود و فقط یه  از موهاش آب مینگاهم رو چرخوندم و زل زدم بهش؛ 

نقص و خوشگلش جلوی چشمم، انگار بهم چشمک میزد و واقعاً مگه میشد  شلوارک پاش بود. هیکل بی

 این پیشنهاد رو ردکرد؟ 

 : از جا بلند شدم 

 باشه بریم.  -

 :هم زل زدکنارم ایستاد؛ لرزخفیفی توی وجودم پیچید که صورتش رو برگردوند و ب

 سردته؟  -

 :هام رو باال انداختمشونه 

 نه واهلل!  -

 چیزی نگفت و باز به راهش ادامه داد؛ با هم، کمی از سالینا و بوراب فاصله گرفتیم و رفتیم داخل آب. 

 : مقابل هم ایستادیم که گفت

 ریم زیرآب؛ حله؟ شمارم، با هم می تا سه شماره می  -

 : لبخندی زدم

 حله.  -

 : هاش گرفتزد؛ دو دستم رو توی دست لبخند محوی 

 یک، دو، سه!  -
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هام بسته بود.  کردم؛ ولی چشم زانوهام رو خم کردم و سرم فرو رفت توی آب؛ جریان آب رو حس می 

چند ثانیه زیر آب بودم که رایان مجبورم کرد که از زیر آب بریم بیرون و من ایستادم. پی در پی نفس  

 و واقعاً حال داده بود!  کشیدم

موهام حاال خیس شده بود و کاله از سرم بیرون اومده بود که رایان گرفته بودش و پرت کرده بود  

 سمت ساحل. 

 : نگاهش کردم 

 خیلی خوب بود.  -

 : نگاهش به موهای خیسم بود

 گفتم که!  -

 : خندیدم

 دوباره بریم؟  -

 : نگاهم کرد؛ عمیق و خاص

 به یه شرط!  -

 : با تعجب نگاهش کردم 

 شرطی؟! شرط؟ چه    -

 بیای با هم بریم زیر آب.  -

دونستم چی جواب بدم که  ی عمیقی توی وجودم پیچید؛ نگاهمون در هم قفل بود و من واقعاً نمی رعشه 

 : کالفه شد 

 لیانا!  -

 : هام روجمع کردم؛ باالخره احساسم بر عقلم پیروز شد و زمزمه کردم لب
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 باشه.  -

د با این موهای خیس و نگاه جذاب و لبخند کمیاب  خواستنی شده بو  قدرچه لبخند نشست روی لبش؛ 

 روی لبش. 

آروم کشیدم پیش خودش؛ حس کردم توی سرمای زمستون، میون یه عالمه برف گیر افتادم؛ تنم یخ  

 فشان در حال سوختن بودم. زده بود؛ ولی از درون مثل یه کوه آتش 

خل دهنم بشم؛ ولی با این وجود هم  یه آن کشیدم زیر آب. دهنم رو تند بستم تا مانع ورود آب به دا

کمی آب رفت داخل دهنم و شوریش، حالم رو منقلب کرد. خودش رو کشید باال و از آب بیرون  

 زدیم. هام بود و نفس نفس می اومدیم. نگاهش مستقیماً به چشم 

 : گفت

 بازم بریم؟  -

 : با خستگی گفتم

 نه رایان! من خستم.  -

داشت آتیشم میزد. تحمل این نگاه واسم سخت شده بود و   هاشبیشترازاین که خسته باشم، چشم 

 نگران بودم مبادا حرکت اشتباهی بکنم چون غرق بودم توی عشق و خواستنش. 

 انداخت توی دلم. هام، بدتر آشوب می همه کالفگی صدای مبینا هم توی این 

 »مواظب حریم بینتون باش لیانا! مواظب خودت باش!«

 ودتر خودم رو از این مخمصه نجات بدم. خواستم ز برای همین هم می 

 : های خمارش رو آروم بست و باز کردخم شد روی صورت خیسم؛ ازش فاصله گرفتم. چشم

 بیا برگردیم!  -
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تونست جلوی  تاب شده بود و نمیبار بی انگار او هم تحملش رو از دست داده بود. چه عجب! یک 

 ل رایان! خودش رو بگیره. واقعاً عجیب بود؛ اون هم کسی مث 

ها و جلوی نور آفتاب، دراز کشیده  با هم از دریا بیرون اومدیم. بوراب و سالینا درکنار هم روی ماسه 

 هاشون در هم قفل. های هردوشون بسته بود و دست بودن و چشم 

هام رو بستم و فکرم تمام غرق دقایقی  کنار سالینا دراز کشیدم و رایان با کمی فاصله، در کنار من. چشم 

 چیزش خاصه! خاص! ش بود؛ واقعاً سایه حق داشت تالش کنه واسه به دست آوردنش. این پسر همه پی

جا دراز کشیدیم؛ بعد از اون، برای دوش و خوردن صبحونه، به ویال برگشتیم و جلوی  ربع ساعتی اون 

 : ورودی، رایان صدام کرد

 لیانا!  -

 : ایستادم، بر نگشتم 

 بله؟  -

 : هامگرفت جلوی چشم از پشت سر، کالهم رو 

 کردی. داشتی فراموشش می  -

 : ازش گرفتم 

 ممنونم!  -

زودتر اومدم باال و خودم رو داخل اتاقم انداختم؛ هنوز هم هنگ بودم و واقعاً هضمش برای منی که تا  

ها، دلم هم  االن حتی با یک پسر غریبه و نامحرم، حرف نزده بودم، سخت بود؛ اما جدا از تموم این 

تونستم مخالفت کنم با احساسم و امیدوار بودم که این  خواستمش و نمیکرد و میقراری می براش بی 

 حس، برام دردسرساز نباشه! 

های سفیدم رو هم  بعد از دوش، جین سفید و تونیک جذب مشکی و شال به همون رنگ پوشیدم. صندل

 پام کردم و باز آرایش و عطر. 
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یرایی رسوندم که فقط رایان اومده بود و هنوز خبری از بوراب و  ها سرازیر شدم و خودم رو به پذاز پله

 سالینا نبود. 

 : مقابلش نشستم

 خسته نباشی!  -

 : نگاهم کرد

 امروز روز خوبی بود برام؛ البته تا االنش!  -

هاش که باعث شد برای لحظاتی هرچند  چیزی توی دلم فرو ریخت. لبخند خاصی نشست روی لب 

 : نگاهش که با صدای سالینا، هردو به خودمون اومدیم و نگاه از هم گرفتیمکوتاه، غرق بشم توی آبی 

 بعد از صبحونه بریم کلبه رایان؟  -

 : نگاهش رو به سالینا دوخت و با تعجب گفت

 خوای ما رو راه بدی توی اون حریم خاص؟! کلبه؟! تو واقعاً می  -

 : سالینا خندید 

یلی عزیزید؛ درضمن من از لیانا هم خیلی خوشم اومده.  دونی که تو و بهزاد، برای من و بوراب خمی  -

 ی من رو از نزدیک ببینه. خواد محفل عاشقانه دلم می 

 بود؟ دادم؛ کلبه دیگه کجا هاشون گوش می گیج به حرف 

 : رایان لبخند گرمی زد

 کنید! من رو شرمنده می  -

 : بوراب به سالینا پیوست و هردو نشستن سر میز. بوراب گفت

 مندی! ها رو نزن؛ تو برای من واقعاً ارزش این حرف  -
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 چسبید. مشغول خوردن صبحونه شدیم که واقعاً بعد از یه شنای حسابی، می 

 : سالینا رو به من گفت

قدر برای من  کنیم چیه؟ کجاست؟ یا چرا این ای که داریم ازش تعریف می کاو نیستی بدونی کلبه ج کن -

 و بوراب مهمه؟ 

 : لبخندی به روش زدم 

عزیزم! متوجه عالقه و حساسیت خاصت روی این اسم شدم؛ برای همین هم گفتم شاید خوشت نمیاد   -

کسی درموردش کنجکاوی کنه؛ من هم نپرسیدم تا اگر خودت دوست داشتی، درموردش بهم توضیح  

 بدی. 

 :بوراب با تحسین نگاهم کرد

 ای!فهمیده ر چه دخت  -

 : نشینی زدسالینا لبخند دل 

 تونی دوست خوبی برای من باشی. شدم که تو می دیگه مطمئن   -

 :نگاهم که به نگاه پر از تحسینش افتاد، غرق لذت شدم و در جواب سالینا گفتم 

 باعث افتخاره دوستی با تو عزیز دلم! -

 : بقیه صبحونه در سکوت خورده شد؛ بوراب بهمون اشاره کرد

 حاضر شید بریم.  -

الن نشستم و با مادربزرگ تماس گرفتم. خبر رسیدن و سالم  من که حاضر بودم، برای همون هم توی س 

بودنمون رو بهش دادم و خیالش رو از بابت خودم راحت کردم که ازم تشکر کرد و بعد قطع کردیم.  

 کمی بعد که هرسه اومدن؛ برخاستم و بهشون پیوستم و با هم بیرون اومدیم از ویال. 

 : بوراب رو به رایان گفت
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 ر؛ من پاترول رو میارم که راحت باشه رفت و برگشتمون. ماشینت رو برندا -

 : رایان سر تکون داد

 حله!  -

وقتی پاترول جلومون متوقف شد، هرسه سوار شدیم؛ من و رایان کنار هم نشستیم و سالینا هم درکنار  

 عشقش، بوراب. 

صدای   ی زیبای شهر رفت. دو طرف جاده، جنگل بود وماشین از ویال خارج شد و به سمت جاده 

ها سر به فلک کشیده و  قدری درخت شکست. بعضی از جاها این پرندگان حسابی سکوت فضا رو می 

 درهم قفل بودن که جلوی آسمون و تابش خورشید رو گرفته بودن و جاده نسبتاً تاریک بود. 

و واقعاً    همه زیبایی رو از دست بدمای، دیدن این خواست لحظه با لذت به بیرون زل زده بودم و دلم نمی 

 خدا خالق توانایی بود. 

وقفه توی راه بودیم. حاال دیگه کامالً توی جنگل بودیم. خبری از جاده نبود  حدود یک ساعت بود که بی

ای که مشخص بود آبش خیلی تنده و خروشان، از کردیم؛ صدای رودخونه ها عبور می و از بین درخت 

 رسید. فاصله نسبتاً زیادی به گوش می 

کرد و من مدام  هنگ گذاشت و خودش شروع کرد به رقصیدن که بوراب هم همراهیش می سالینا آ 

 نگران بودم مبادا کنترل ماشین از دستش بیرون بره؛ اما انگار مسلط بود چون هیچ اتفاقی نیفتاد. 

 کشیدم! خوند؛ من هم براشون سوت می رایان بشکن میزد و با آهنگ می 

 داده پازل بندمتن آهنگ دل "

 ی کردم که بشی یارم عاشق 

 منِ مجنون از تو دست برندارم

 عاشقی کردی که بشم سرمست 
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 منِ دلداده حواسم پیِ چشمات هست 

 آخه دلمو میبری دوباره دل من دل بیقراره

 هوایی میشم عزیزم سر به سر دلم میذاره

 دل دیوونه مو میبری هر دم تو شدی دوای دردم 

 ببندم خط و نشون کشیدم که دل به دلت 

 همش کار دلم بود اون غریبه آشنا شد 

 نمیدونی تو وجودم چه هیاهویی به پا شد

 همش کار دلم بود بشم عاشق و سرمست 

 مثل تو دیوونه تر توئه دیوونگیای منِ دیوونه مگر هست 

 جانم جانم ای جان 

 جان جانم ای جان 

 جانم جانم ای جان 

 جان جانم ای جان 

 آتشی دارم توی این سینه 

 هر شب تو رو میبینه   که دلم

 آهسته آهسته میای به سمت من 

 پرسون و پرسون وای میپرسی حال من 

 من که دیوونم و مجنونم  

 عاشق دیوونگیای تو هستم جان 
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 همش کار دلم بود اون غریبه آشنا شد 

 نمیدونی تو وجودم چه هیاهویی به پا شد

 همش کار دلم بود بشم عاشق و سرمست 

 یوونگیای منِ دیوونه مگر هست مثل تو دیوونه تر توئه د 

 جانم جانم ای جان 

 جان جانم ای جان 

 جانم جانم ای جان 

 "جان جانم ای جان

بار رایان هم باهاشون  آهنگ عالی وخوبی بود. پس از اتمام آهنگ، یک بار دیگه برش گردوندن و این

بهم زد، باعث شد   همراه شد و من با لذت به رقص مردونه و جذابش خیره شده بودم که با چشمکی که

هام جریان پیدا نکنه و انگار بهم شوک وارد کرده بودن. انگاری داشتم موفق  ای خون توی رگ لحظه 

 شدم که جذبش کنم به سمت خودم! می 

 : با خوشحالی جواب چشمکش رو با لبخند عمیقی دادم که بوراب گفت

 نزدیکیم؛ سالینا صدای ضبط رو بیار پایین!  -

جا  ی رودخونه شدم و حاال پیداش کرده بودم. این م رو که به بیرون دوختم، متوجه آروم گرفتیم. نگاه

 بود منبع صدایی که توی طول راه همراهیمون کرده بود. 

  افتاد، غرق شدنش حتمی بود.آب به تندی در حرکت بود و مسلماً اگر کسی توی این رودخونه می 

  ی مقابلم!العادهی فوق سمت رودخونه و زل زدم به کلبه باالخره ماشین توقف کرد؛ نگاهم چرخ خورد از 

 خوشگل بود! حتی میشد به جرات گفت رویایی و خاطره انگیزه.  قدرچه جا خدای من! این 
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فرش  ها سنگ از ماشین پریدم پایین؛ محوش شده بودم. اطراف کلبه پر از گل بود و از میون درخت 

ی چند متریش رودخونه  ها احاطه کرده بودن و در فاصله خت خورد تا ورودی کلبه. اطراف کلبه رو درمی 

 ی اول نگاهت جذب رودخونه میشد. کردی در مرحله های کوچولوش رو باز می قرارداشت که اگر پنجره 

رفتن و انگار غرق شده بودن توی  سالینا و بوراب دست در دست هم، جلوتر از ما به سمت کلبه می 

 خاص و غیرمنتظره بودن. این دونفر واقعاً  خاطراتشون! 

رایان به درخت تنومندی تکیه زده بود و خیره شده بود به کلبه. حق داشت محو این بهشت کوچک بشه  

! وای! کاش سالینا ازش برام حرف بزنه چون  مجا کنجکاو شده بودتر درمورد این حاال خیلی بیش  واقعاً!

 خیلی برام جای سوال شده بود. 

کرد. من هم خودم رو سرگرم دیدن اطراف این   رودخونه خروشان رفت و رایان رو صدابوراب به کنار 

هایی بهم فهموند دارم از تنهایی درمیام و با برگشتنم و دیدن سالینا،  ی خاص کردم که صدای قدم کلبه 

 :تر از کلبه اشاره کرد ی چند متر اون طرف لبخند عمیقی زدم که به تاب سه نفره 

 جا.بریم اون  -

سرم رو به معنای تایید تکون دادم و با هم روی تاب جا گرفتیم؛ باالی تاب، سقف شیروانی خودنمایی  

 کرد که خیس نمیشی. کرد که مواقع بارون باریدن، خیالت رو راحت می می 

 : سالینا نفس عمیقی کشید

خانوادم سرشون  جا میشه گفت محل قرارهای من و بوراب تا قبل از ازدواجمون بود؛ مواقعی که این  -

هام رو  آوردم و گالیه جا و بورابم پناه میکردن، واسه چندساعاتی به این گرم بود و من رو فراموش می 

کردم و  هام و عشقی که توی قلبم بهش داشتم، اعتراف می هام، حس خواستن گفتم. از دلتنگی براش می 

  دم چون قلباً دوستش داشتم و مسلماًشداد و من واقعاً آروم می داریم می سردی دل او در کمال خون 

 هاش روم خیلی تاثیر داشت. حرف 

مجدد نفس عمیقی کشید؛ انگار کمی یادآوری اون روزها واسش سخت بود و دلگیرکننده. شاید هم  

 بغض رو نشونده بود توی گلوش. 
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ط این هم  ذاشت، نزدیک من بود فقجا بودیم پا فراتر از حریمش نمیهایی که باهم این تموم وقت  -

اش روگرفتن باعث  ها وجلوی غریزه دونست احتیاج دارم به همدردیش، همین رعایت کردن چون می 

 خواد و خواستنش کامالً خالصه! توی تصمیمم مصمم بشم که واقعاً من رو می  شدمی 

 : ی تاب دست کشید های کناره به میله 

دار و جک  ض کردن حال من کلی خاطرات خنده ی عو نشستیم و بوراب واسه باهم روی این تاب می  -

 درکنارش احساس خوشبختی داشتم و دارم!  قدرچه کرد و من تعریف می 

 : نگاهم کرد

جا از اول یه  شد، البته این جا گذاشته می تا موقعی که ازدواج کنیم، تموم قرارهای یواشکیمون این  -

ذاشتن بهم  کردی از دیدنش. توی سه سالی که نمیمصرف بود که خوف می ی درب و داغون و بی کلبه 

تونه  برسیم خودمون تعمیرش کردیم و به این حال امروز درش آوردیم. خوبیش هم اینه کسی نمی 

پیداش کنه چون توی اعماق جنگله و مسلماً کسی این اطراف نمیاد. هم از ترس حیوانات وحشی و هم  

دونیم که  مون حک شده و بعد هم می  این راه توی ذهن گم کردن راه برگشت! ولی من و بوراب کامالً 

 ها! ای وجود نداره و بیشتر اون باالها هستن. پشت کوه این اطراف به هیچ عنوان حیوان درنده 

 : لبخندی زد

ام خوابیدن، فرارکردم و  ره اون شب وقتی خانوادهوقتی با ازدواجمون موافقت کردن، هرگز یادم نمی  -

حالی کلی باهم رقصیدیم و اون  جا اومدیم و غرق درخوشی و خوش اب منتظرم بود. باهم این بیرون بور

ام ی خودنمایی داد و درحالی که تا قبل از موافقت خانوادهاش اجازهبار بوراب به قریضه شب برای اولین 

 کرد. مدام سرکوبش می 

 : هاش رو در هم گره کرد و به کلبه اشاره کرد دست 

  جا شب چیز بوراب بهم گفت که بریم ویالمون و اون عد از مراسم ازدواج و تموم شدن همه ب  -

مون رو یادت  ی عاشقانه ای رو رقم بزنیم؛ ولی من سریعاً مخالفت کردم و بهش گفتم مگه کلبه عاشقانه 

ش و این  جا و درکنارآتبا این حرفم لبخند نشست روی لبش و بهم چشمک زد، اومدیم این  رفته؟! 
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شب باهم حرف زدیم و همدیگه رو سیراب محبت کردیم. بعد از  نیمه  ی خوشگل خروشان تا رودخونه 

اون هم باهم برای خواب به داخل کلبه رفتیم و من توی همین کلبه به همسری مَردم در اومدم. برای  

 خیلی خاصه و باارزش!  موندیم چون واسه جفت همین هم هرگز کسی رو به این حریم راه ندادیم و نمی

 : لبخند گرمی زدم

 جا اشتیاق داری!فهمم واسه چی این همه برای این حاال می  -

 که کوچیکه و بدون تجمالت؛ اما از لحاظ معنوی کلی با ارزشه. وای من عاشق این جام، با این  -

 فهمم.می  -

ان عاشقانه، چون خیلی از بوراب و  حاال حس کنجکاویم برطرف شده بود. برام خیلی جالب بود این داست

 سالینا شنیده بودم، جوری که توی ذهنم به لیلی و مجنون مبدل کرده بودمشون! 

شون بریم، سالینا بلند  زد باعث شد از روی تاب بلند بشیم و به سمت صدای بوراب که سالینا رو صدا می 

 جواب بوراب رو داد و بهشون پیوستیم. 

 : های سنگ نشستیم که بوراب گفتتکه باهم روی 

 کنیم. جا حس میجا رو برای طراحی انتخاب کردیم، چون آرامش واقعی رو این ما این  -

 : سالینا درتایید حرفش لبخند خاصی زد

 کنه! شک نکن کلکسیون امسال توی خاورمیانه مثل بمب صدا می   -

حال بودن رو توی  شد به راحتی آثار خوش انداختم و می ی راضی رایان حالی نگاهی به چهرهبا خوش 

 ده!صورتش مشاهده کرد و برام جالب بود خود واقعی رایان که توی تهران اصالً نشونش نمی

 : رایان

 حرفی نیست، هرموقع و هرجا که راضی بودید شروع کنید برامون بکشید!  -

 : سالینا چشمکی زد
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 وکمک کنید ها!  البته تو و لیانا هم باید باشید -

 : خندیدم

 جا هستمم چون دستیاررایان خانم! من که کالً برای همین هم این  -

 : رایان لبخند محوی زد

 کنیم!باشه! ما هم کمک می  -

 : بوراب انگشت شصتش رو سمتمون گرفت 

 ایول!  -

 : از جا برخاستیم و به سمت ماشین رفتیم، بوراب گفت

 مون رو به کار بگیریم! تمام تالش   کنیم. بایداز فردا صبح شروع می  -

 : سوار شدیم و رایان گفت

 امروز برای گشت وگذار این اطراف بریم، باید وسایل الزم رو هم خریداری کنیم.  -

 : بوراب تایید کرد و دقایقی بعد توی راه بازگشت بودیم. رو به سالینا گفتم

 داخل کلبه رو فراموش کردی نشونم بدی!  -

 : سالینا خندید 

ای نداره، معمولیه و وسایل رفاهی نداره. بیشتر به  کننده آره اما داخلش چیز به خصوص و خیلی خیره  -

 خوره، نه به درد زندگی کردن! درد چند ساعت موندن می 

 یعنی دستشویی، حموم، آشپزخونه نداره؟ -

یدن ساده بود که اگر  اومدیم. یعنی درحد د نه عزیزم، بهت که گفتم ما فقط قرارامون رو این جا می  -

 خوردیم. جا باهم می اومدیم این کردیم می خواستیم، خودمون خوراکی تهیه می هم می 
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 چه جالب!  -

 بله! توی کلبه فقط یه تخت خواب دونفره است، یه کمد، یه سینک ظرفشویی کوچولو!  -

 فهمیدم.  -

 طراحی، برو داخلش رو نگاه کن! ولی باز هم اگه دوست داشتی ببینی، فردا که رفتیم برای  -

 مرسی.  -

رسیدن به بازار کسی حرفی نزد. باهم پیاده شدیم و من درکنار سالینا ایستادم. بوراب به سمتی اشاره   تا

 : کرد

 شما برید گردش کنید و اگه چیزی خواستید بخرید تا من و رایان برگردیم.   -

 : سالینا دستم رو گرفت

کنید با این کار  ما خرید کردن رو دوست داریم؛ ولی شما مردها حس می جوری بهتره چون آره این  -

 تون تلف شده! وقت 

 : خندیدم که بوراب باناراحتی تظاهری گفت

 آخه تا حاال کِی شده که تو بخوای بیای خرید و من همراهیت نکنم؟  -

 : سالینا لبش رو گزید

 وقت! اوم، هیچ  -

 پس یکم قدرشناس باش! -

 سالینا خندید. 

 چشم، عشق خودمی!  -
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های رایان. یه حسی مثل حسرت توی  خندیدم که نگاهم گره خورد توی چشم به این کارهاشون می 

 درخشید. توی زندگی مشکلش چی بود؟!هاش می چشم

هایی مثل رایان خیلی نفوذناپذیرن و دستیابی به درونشون کارسختیه که تا خودشون هم  واقعاً آدم 

 مکان پذیر باشه! نخوان، فکرنکنم ا

پرسید  کردیم و سالینا مدام نظرم رو می ها رو نگاه می به همراه سالینا شروع کردیم به بازارگردی، لباس 

 کردم! خواست بخره؛ ولی من زیاد پسند نمی دید، تقریباً می و هرچی می 

 درآخر هم سالینا با دو نایلون بزرگ خرید بود و من دست خالی! 

 تم تا چیزی چشمم رو نگرفته الکی بخرم! خوب، عادت نداش

 : کنار ماشین ایستادیم. رایان و بوراب هنوز نیومده بودن. به سالینا گفتم

 خوای مادر بشی؟هنوز نمی   -

 : سالینا خندید 

 ی ماه عسل رو بگذرونیم، بعد! نه تازه عشق زندگیم رو پیدا کردم، فعالً دوره  -

 کنه! تون رو بیشتر می شق بچه هم شیرینی زندگیه! اگه باشه ع -

اش رو  کنه نگرانم که هنوز آمادگی دونم؛ ولی خیلی هم مسئولیت داره، آدم رو درگیر می آره می  -

 نداشته باشم! 

 داری کنی. نیست که فقط خودت ازش نگه  کنن قرارخوب بقیه هم کمکت می  -

جوری که  م بزرگش کنم تا بتونم اون خوام خود ام زیردست همه بزرگ بشه، مینه دوست ندارم بچه  -

 هام حساسم! العاده روی ادب و رفتار و منش بچه خواد تربیتش بدم، چون من فوق دلم می 

 حق داری! بیشتر از جنسیت دختر خوشت میاد یا پسر؟ -

 هردو؛ اما بیشتر طالب دخترم!   -
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 خداکنه هرچی می ده سالم باشه. مثل من! اگه خدا یه دونه پسر بهم بده، کافیه برام؛ ولی خب  -

 تر از این نیست! چیز مهم آره واهلل هیچ  -

اومدن سکوت کردیم و سالینا دست تکون دادکه بهمون  رو می با دیدن بوراب و رایان که داشتن از روبه 

 پیوستن و نگاه من کشیده شد سمت خریدهایی که کرده بودن! 

 : گفتم

 طراحی؟! این همه وسیله الزمه برای  -

 : سالینا خندید 

 برای من و بوراب آره، چون باید خیلی خاص بکشیم! -

 : ها رو با کمک هم توی ماشین گذاشتیم. بوراب نگاهی بهمون انداختسری تکون دادم و وسیله 

 بریم تله کابین سوار بشیم و همون جا هم توی رستوران غذا بخوریم؟!  -

 : هاش رو بهم کوبیدسالینا با شوق دست 

 عالیه!  -

 هاش دید! شد توی چشم بوراب خیره نگاهش کرد. به خوبی آثار عشق و خواستن رو می 

کردم از همین االن استرس گرفتم واسه  سوارشدیم. تا االن سوارتله کابین نشده بودم و حس می

 شدم!کشیدم واقعا سوار نمیسوارشدن. اگه خجالت نمی

گ و خوشگلی رو دیدم که از صدای ریختن آب سروصدای نسبتاً  بارسیدن به محل مورد نظر، آبشار بزر

رسید و  ایجادشده بود. بوی خوب انواع غذاها از رستوران بزرگ و مجلل کنار آبشار به مشام می  زیادی

 کرد! حسابی اشتهات رو تحریک می 

 : با اشتیاق مشغول نگاه کردن به این جای زیبا بودم که سالینا گفت

 کابین. کمی باالتر از آبشاره!  بیاید بریم تله  -
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 بردم از این هوای خوب و پاک! کشیدم و لذت می های عمیق می باهم به راه افتادیم. پی درپی نفس 

رسید به کوه. اونجا پیاده  کرد و می ی عمیق گذر می کابین مشخص شد. از روی یک دره از دور تله 

 گشتی! باز بر می کردی و بعد خواستی تفریح می شدی اگرمی می 

رفتن. رایان مشغول  ی بوراب و کمی جلوتر از ما میسالینا دستش رو حلقه کرده بود دور بازوی مردونه 

 های اطرافم! ور رفتن باموبایلش بود و من هم سرگرم نگاه کردن به زیبایی 

 : بوراب بلیط تهیه کرد و برگشت. رو بهمون گفت 

 ا دوتا سوار بشیم! ها دونفره است، باید دوتکابین  -

همین هم مونده بود با این همه اضطرابی که داشتم با رایان هم تنها بمونم. دیگه کامالً از ترس سنگ  

 : کردم. خواستم اعتراض کنم که رایان گفتکوب می 

 ریم تو یه کابین، تو و سالینا هم برید باهم! اشکال نداره، من و لیانا می -

 :هاش رو جمع کردسالینا لب 

 شم وبا تو میام تو یه کابین، لیانا! خوای من از بوراب جدا می اگه می  -

 : هام رو تکون دادمتند دست 

رایان خان میام، شما   دونم که دوست داری همراه همسرت باشی، اشکال نداره من بانه، نه عزیزم! می  -

 برید! 

 : سالینا با خوشحالی خندید 

 مرسی، پس بریم.  -

شده بودن و لرزش   هام ازشدت استرس سردنسبتاً طوالنی تله کابین رفتیم. دست باهم به سمت صف 

 پیچید! خفیفی توی بدنم می 
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ام سر رفته بود و شدت استرسم هم هر لحظه بیشتر  حدود نیم ساعت بود که توی صف بودیم. حوصله 

 شد. می 

ستن که ازشون عکس گرفته شد  وقتی نوبت به ما رسید، بوراب و سالینا اول رفتن و توی یه کابین نش

دن. کابین بعدی باید خالی  هاتون رو اون طرف کوه بهتون تحویل می وگفتن که اگر خواستید عکس

رفت تا زیاد سنگین نشه و بعد از اون که رسید، من و رایان باهم سوار شدیم که ازمون عکس  می 

نشست و مشغول ور رفتن باسیستم   انداخت و من تند خودم رو روی صندلیش انداختم. رایان کنارم

 کردم. واقعاً پیشرفته بود! پخش کابین شد و من باتعجب به ضبط و باند موجود توی کابین نگاه می 

وقتی حرکت کرد نزدیک بود از شدت ترس جیغ بکشم ولی با هزارتا صلوات دل خودم رو هی آروم  

 : خوندن کرد. نگاهم کرد و لبخند زدکردم که رایان باالخره صاف نشست و آهنگ مالیمی شروع به 

 ترسی، نه؟! می  -

 : ای تردید سرم رو به معنای مثبت تکون دادم که گفتبدون لحظه 

 ترسم و نمیام؟ متوجه شدم که برای اومدن تردید داشتی، خب چرا نگفتی می  -

 : دستم رو از روی قلبم برداشتم

 بچه بازی درآوردم!  خواستم سالینا فکرکنهشد دیگه، بعد هم نمینمی  -

 : هاش رو از هم باز کردکمی نگاهم کرد و بعد دست 

 جا!بیا این  -

 اش زل زدم. چقدر پر شدم ازحس امنیت توی اون لحظه! با حیرت به آغوش باز شده

 ترسم؛ هیچی! دلم لرزید، واقعاً حس کردم دیگه ازهیچی نمی 

ای عمیق وجود  جا رو فراگرفته بود و پایین دره همه های کابین به بیرون دوختم. مه نگاهم رو ازشیشه 

کرد، چه برسه به این  هامون رو هم کسی پیدا نمیافتاد، حتی جنازهشد و می داشت که اگه کابین جدا می

 که بخوایم زنده بمونیم! 
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آهنگ که تموم شد رایان دستش رو درازکرد و بعدی رو زدکه چون من حفظ بودم، زیرلب باهاش  

 : زمه کردمزم

 متن آهنگ بیا برگرد مرتضی پاشایی "

 بیا برگرد نذار دیر بشه خسته شم 

 نذار قلبم بره جایی وابسته شم

 دل من تنگ شده باز بیا پیش من 

 بیا باز هم تو گوشم یه حرفی بزن 

 بگو دوستم داری من که دوست دارم

 تو جایی برم بیا برگرد نذار بی 

 بیا برگرد دل من برات پر زده

 تنها نرو وای جدایی بده   بیا

 بگو دوستم داری زل بزن تو چشم 

 بذار حرف دلم رو دوباره بگم

 خوام بیا تو هنوز عشقمی تو رو می 

 بگو تنگه دلت واسه من یکمی

 اته بیا برگرد هنوز هم دلم خونه

 بیا برگرد یه بار گوش به حرفم بده 

 خوام بیا تو هنوز عشقمی تو رو می 

 واسه من یکمیبگو تنگه دلت 
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 بیا باز هم بیا دل ببازم بیا 

 بیا دنیام رو با تو بسازم بیا 

 بیا دنیام شده باز تماشای تو

 های تو دل من تنگ شده واسه چشم

 دلم هرجا بری میره دنبال تو 

 بیا احساس من قلب من مال تو 

 بیا تنهام نذار دیگه برگرد بیا 

 دونی پیش همه قلب ما تو که می 

 دوستم داری زل بزن تو چشم بگو 

 بذار حرف دلم رو دوباره بگم

 خوام بیا تو هنوز عشقمی تو رو می 

 بگو تنگه دلت واسه من یکمی

 اته بیا برگرد هنوز هم دلم خونه

 بیا برگرد یه بار گوش به حرفم بده 

 خوام بیا تو هنوز عشقمی تو رو می 

 "بگو تنگه دلت واسه من یکمی

 : زمزمه کردبا اتمام آهنگ رایان 

 حاضر باش، االن باید پیاده بشیم!  -

 : باتعجب گفتم 
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 به این زودی؟  -

 : ی کوتاهی کردخنده

 تو غرق آهنگ شدی، نزدیک به ده دقیقه است که توی کابینیم!  -

مون دست تکون دادن  سری تکون دادم و باهم پیاده شدیم. سالینا و بوراب منتظرمون بودن که با دیدن 

 شاپ کوه رفتیم. سمت کافی و باهم به 

شاپ خارج شدیم و بوراب و  پس از خوردن آب هویج بستنی خنکی که واقعاً بهمون مزه داد، ازکافی 

هامون رو تحویل بگیرن و من و سالینا مشغول عکس انداختن با موبایل  رایان رفتن توی صف تا عکس

 م تا بتونم بعداً واسه مبینا بفرستم! انداختشدیم و من تندتند ازخودم توی حاالت مختلف عکس می 

مون نگاه کردم و توی دلم آرزو کردم  بعد از برگشتن رایان و بوراب با لبخند عمیقی به عکس دونفره 

 کاش هرگز کسی جز من کنار رایان نباشه به عنوان همسرش! ای

 : سالینا وارد آالچیق شد و بهمون اشاره کرد

 بیاید بشینید!  -

 : ، سالینا رو به رایان گفتنشستیم درکنارهم

 های من و بوراب باید به سه بخش تقسیم بشه! گیری کلکسیون امسال طبق نتیجه  -

 : بوراب ادامه داد

 مردانه، زنانه و ترکیبی از این دو جنس!  -

 : رایان با تعجب گفت

 یعنی من مدلینگ مرد هم باید داشته باشم امسال؟!  -

 : سالینا گفت
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شن و  شون هم این دو جنس باهم وارد عرصه می باشه هم مرد، برای ترکیبی دقیقاً، هم زن باید -

طور که تو  شه و همون وقته که خریدار واقعاً جذب می ذارن اون خودشون و لباس رو به نمایش می 

 کنن! خواستی دلبری می 

 : هام رو کوبیدم بهمبا شعف دست 

 شه واقعاً! عالی می  -

 : که سالینا خندیدرایان بهم نگاه کرد  

 شه اگه موفق بشیم! آره خیلی جالب می  -

 : با اعتماد به نفس گفتم 

 تونیم! تالش کنیم مطمئن باشید که می  اگه  -

 : هاش رو در هم گره کردرایان دست 

 باشه پس من هم موافقم!  -

 : من و سالینا بهم نگاه کردیم و چشمکی بهم زدیم که بوراب گفت

زنیم و سالینا  کنیم. من و رایان کلکسیون مردانه رو باهم طرح می فره شروع می از فردا به صورت دون  -

 و لیانا هم کلکسیون زنانه! 

 : بعد خطاب به من گفت

 بلدی که طراحی؟!  -

 : سرم رو تکون دادم

 فکر کنم بتونم بکشم!  -

مون  خاص که هدف ی ریم سراغ کلکسیون دو نفرهخوب، پس عالیه! بعد از اتمام این دوکلکسیون، می  -

 ها، این قسمته تا دلبری کنه و نظر خریدار رو جذب! کال از هر دوی این بخش 
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 : رایان با رضایت گفت

 واقعاً دمت گرم رفیق!  -

 : بوراب چشمکی زد

 عزیزمی.  -

پس از کمی دیگه گردش و تفریح برای ناهاربه رستوران مجلل کوه رفتیم و ناهارخیلی لذیذی خوردیم  

 ترسیدم! شدیم و من این بار کمترمی واقعاً بهمون مزه داد، باز باید برای برگشت سوارتله کابین می که 

باراول من و رایان سوارشدیم و بعد از ما، بوراب و سالینا تو یه کابین دیگه  مون که شد، این نوبت 

 نشستن. 

فمون رو احاطه کرده بودن و مه هم با این  های بلند اطرانگاهم رو ازپنجره دوخته بودم به بیرون که کوه

 شد! که کمترشده بود؛ ولی هنوز هم دیده می 

سالینا طراحی کردن رو یاد بگیری، دیدی که گفتن باید دوتا دوتا باهم بکشیم پس تو هم   سعی کن از  -

 باید بلد باشی! 

 : نگاهم رو دوختم بهش

 کنم بتونم از پسش بر بیام. مونده فکر می تاحدودی بلدم، همون شب که بهم یاد دادی توی ذهنم   -

طور بوراب. اگه حس کردی که جایی مشکل  زنه وهمینباالخره سالینا توی طراحی حرف اول رومی  -

خوام تو بهترین طراح تهران  تونی ازاین دو نفر بپرسی. اصالً هم رودربایستی نکن. من فقط می داری، می 

 بشی! 

 : باتعجب گفتم 

 واسه چی؟!  -

 : هام گرفتنگاهش رو ازچشم
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وقتی بخوای درکنارمن کارکنی باید مثل خودم توی هررشته حرف اول رو بزنی. من حتی طراحیم   -

 تر! ازسالینا وبوراب هم بهتره وعالی

 کشی؟! کلکسیون رو خودت نمی   پس چرا -

 ن این امتیاز رو هنوز ندارم! ای که تو دادی نیاز داره به یک زوج خوشبخت و عاشق، م چون ایده  -

 : سری تکون دادم 

 توعه!  حق با  -

 دیگه حرفی نزدیم و ساکت موندیم تا اتمام راه، بعد از اون پیاده شدیم و برگشتیم به ویال. 

هرکس برای استراحت به اتاقش رفت من هم خودم رو روی تختم انداختم و با خودم فکرکردم اگه مثل  

تونم به این امید داشته باشم که جای سایه رو توی  فنی حریف کنم، می   رایان بتونم خودم رو توی هر

 شرکت بگیرم! 

  کردم شاید رایان هم دلیل این همه اصرارش برای یادگیری طراحی همین بود!آره باید همین کار رو می 

مینان  تونم اطخدای من اگراین جوری باشه می  خواست به جای سایه من کنارش باشم؟!یعنی دلش می 

 پیداکنم که بهم عالقه داره! 

 *** 

بزرگی   ساعت حدود شش عصر بود که پس ازخوردن قهوه به کنارساحل رفتیم. رایان آتش نسبتاً

درست کرد و دورش نشستیم. بوراب هنوز داخل ویال بود و سالینا چشم دوخته بود به دریای خروشان  

 د بشه! های نسبتاً بلندی روش ایجاشد موجکه باد باعث می 

شکست و رایان  مون رو می ا سکوت بین های آتش دوختم. صدای سوختن تکه چوب هنگاهم رو به شعله 

 هاش رو توی جیبش فرو کرده بود و روبه دریا ایستاده بود. دست 

 رایان خیلی سختی کشیده، خیلی!  -

 : کشید. گفتموآه میسرم رو چرخوندم سمت سالینا و بهش زل زدم که خیره شده بود به رایان 
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 طورمگه؟! چه  -

 : لبخند تلخی زد

اش بشی و من دوست دارم خودش برات بگه؛ اما تا این حد بهت  شاید یک روز متوجه حقایق زندگی   -

تونست خیلی راحت میلیاردر بشه اون هم از طریق  بگم که رایان خودش روی پای خودش ایستاد. می 

  ولی طی اتفاقاتی، کامالً از زیر حمایتش بیرون اومد و این قدرپدربزرگش که ثروت سرشاری داشت؛ 

تالش کرد، زجرکشید تا با بهزاد تونستن این شرکت رو تاسیس کنن، بعدش هم که یه شرکت نوپا و  

وقت جا  کار؛ ولی رایان هیچ کار پشت طلب ور طلب طها هم نداشتن و همین جدید زیاد مشتری نداره! اون

اش بود. چون توی اوج  حوی بود، تونست خودش رو باال بکشه و همیشه هم انگار خدا حامینزد و به هرن 

رد که این شرکت رو ول نکنه. وقتی هم  کتابید و مصممش می ها، ناگهانی یه نور می ها و نا امیدی سختی 

ین کار رو کرده  شد که رایان بدون حمایت کسی اکس باورش نمیکه تونست شرکت رو رونق بده، هیچ 

کس اجازه نداد توی زندگیش سرک بکشه و از همه  باشه؛ ولی کرده بود! از اون به بعد به هیچ 

شون واطرافیانش؛ ولی ازحق نگذریم بهزاد هم  کنارکشید. به نحوی که دیدنش شده بود آرزوی اقوام

دیگه رو مثل  ستن وهم توی این موفقیت نقش خیلی پررنگی داشت و برای همین باهم خیلی صمیمی ه 

 داداش واقعی دوست دارن!

دادم. برام جالب بود که درمورد رایان بدونم واقعاً رایان یک مرد  های سالینا گوش می با دقت به حرف 

 واقعی بود! 

 چرا از حمایت پدربزرگش استفاده نکرد؟!  -

 : هاش رو جلوی آتش گرفتسالینا دست 

کنه، چون رایان به هیچ نحوی  ت تعریف می ش بخواد و الزم بدونه واسه ها رو اگه خودگفتم که! این  -

بینی خبر دارم چون بوراب بهم  اش باخبر باشه. من هم که می خوشش نمیاد کسی از زندگی خصوصی 

 تونستم بگم! گفته و ازم قول گرفته دیگه به کسی نگم، من هم تاهمین حد به تو گفتم که می 

 کسی نیست؟!رایان عاشق   -
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هام شروع کرد به لرزیدن. اگه جوابم مثبت بود، واقعاً چی به  این سوال ناگهان به ذهنم اومد و دست 

 اومد؟!سرم می 

اش ریخت، ترس رو توی دلم انداخت و تند  های سالینا سُر خورد و روی گونه قطره اشکی که از چشم

 : گفتم

 چی شد سالینا؟ حرف بدی زدم؟!  -

کرد،  گشت بهمون نگاه می اش رو پاک کرد تا رایان که هر چند وقت یه  بار برمی هد اشک سالینا تن

 : متوجه نشه و بعد رو بهم گفت

زد خاص وعام شده  ش زبان چرا، رایان عاشق یک نفربود، اون هم یه عاشق واقعی جوری که وابستگی  -

ره، واقعاً چی به  ذاره ومی تنهاش می  بود وهمه نگرانش بودن که وقتی اون شخصی که دوستش داره

 ها بدهکار نبود! ی اون شخص بود و گوشش به این حرف سرش میاد؛ ولی رایان بدجوردیوونه 

دونستم کیه و کجاست  چیزی درونم فرو ریخت. ناخودآگاه حس نفرتی نسبت به اون شخصی که نمی 

 : پیدا کردم که سالینا نیشخندی زد

 اون هم با نامردی تمام!  ازرایان گرفتنش،  -

 : های سالینا کنجکاو زل زدم به چشم

 اون کی بود؟ اسمش چی بود؟  -

 مادرش، لوییز!  -

 شنیدم؟! ای خوردم. خدای من! چی می یکه 

 : دلم سوخت برای رایان. اشک حلقه زد توی چشمم و با بغض گفتم

 مادرش فرانسوی بوده؟!  -

 : ومد، زمزمه کردآهی عمیق از گلوی سالینا به بیرون ا
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 آره، لوییز توی فرانسه به دنیا اومده و رشد کرده.  -

های رایان توی ماشین افتادم. موقع اومدن به شمال. پس برای همینه وقتی از رنگ  به یاد حرف 

کردن، خیلی شیفته  جور که تعریف می هم ریخت چون واقعاً این هاش سوال کردم، تا این حد به چشم

 و دوستش داشته! مادرش بوده 

 : سالینا چوب کوچولویی رو پرت کرد توی آتش 

 های رایان آبی هست، مثل مادرش! برای همینه که رنگ چشم -

های کوچولو داخل دریا.  نگاهی به قامتش انداختم که پشتش به سمت ما بود ومشغول پرت کردن سنگ 

 : سالینا پوزخند زد

اش افتاده چون داره تموم عصبانیت و حرصش رو روی پرت کردن این  گذشته گمونم االن هم به یاد  -

 کنه! ها توی دریا خالی می سنگ 

دونستم این حس  ازجابلندشدم. ناخودآگاه حس کردم االن رایان به من احتیاج داره، هرچند بعید می

 : درست باشه؛ ولی رو به سالینا گفتم

 رم کمی کنارش باشم! می  -

 :شد  م از جاش بلندسالینا ه

 رم ببینم بوراب چرا نمیاد! برو، من هم می  -

کدوم حرفی نزدیم  هایی آروم خودم رو بهش رسوندم و کنارش ایستادم، هیچ پس ازرفتن سالینا، با قدم 

شدن توی  ی نسبتاً زیادی پرت می کرد و با فاصله ها رو با تموم زورش پرت میو حرکتی نکردیم. سنگ 

 دریا و باز سنگ بعدی! 

شد و نگاهش    جلوش ایستادم، دستش بین راه که برای پرت کردن سنگ بعدی حاضرشده بود متوقف

 ترشد!هاش شدم و بغضم عمیق گره خورد توی نگاهم و من متوجه قرمزی چشم 

 رایان!  -
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و براش فرقی   دردی یک نفربودها رو پرت کنه. انگار منتظرهم همین یک کلمه کافی بود تا سنگ 

خواست حل بشه با یه نفر و یک نفر دردهاش رو با فشردن تن اون  کرد کی باشه، فقط دلش می نمی

 شخص خالی کنه! 

 گریه برای یه مرد خیلی غیرممکنه وغیرقابل تحمل! واقعاً

 قدرچه خواد تنهایی و دردش رو تقسیم کنه و دونستم االن چه حالی داره و دلش میحرفی نزدم، می 

 درد قبول کرده بود! خوب که من رو به عنوان یه هم

کاش دلش آروم بگیره؛ به  شد حرارت تنم بره باال و دعا کردم ای صدای تپش تند قلبش باعث می 

 هرنحوی که شده! 

کنی خیلی تنهایی، کافیه یک لحظه فقط یک لحظه نگاهت  خدا بزرگه رایان! اگه دلت گرفته و حس می  -

جا و درهمه حال باهاته  شی که یک نفر همیشه و همه باالی سرت و به آسمون بسپاری. متوجه می  رو به

ات رو التیام ببخشه. اون قادر و تواناست فقط به  های روحی و جسمی که به راحتی قادره تموم زخم

 خودش توکل کن وبس! 

 وشان؟! بیشترازاین دریای خر  خدای من! وسعت بغض این مرد چقدر بود؟!

دونست  پس چرا مادرم رو ازم گرفت لیانا؟ چرتموم دنیام رو تباه کرد؟ چرا گرفتش وقتی می  -

 پرستیدم! فهمی لیانا؟ میپرستیدم مادرم رو، می عاشقشم؟ من می 

پیچید. هوا کامالً تاریک شده بود وهنوز خبری از بوراب و سالینا نبود که  فریادهاش توی گوشم می 

 کردن توی راه به این سختی. آروم کردن یک مرد! ام می شد وهمراهی پیداشون می کاش ای

تونه مادرش رو ببینه،  وقت نمیخواد و تو باید بهش بفهمونی که دیگه هیچ کسی که دلش مادرش رو می 

 لمس کنه و نگاه کنه! 

 تر شدم. مهربون 

 بهتره آروم باشی، خودت رو عذاب نده!  -
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 : تر شد که گفتمهاش کمی آروم کردم. نفس مکث کوتاهی  

مون انسانیم و برتر و  فهمی رایان؟ ماها همه تونه به خدا بگه چرا! می کس نمینه من نه تو و نه هیچ  -

دونه، این هم بدون که توباید فقط  ی کارهاش رو می ی ما خداست. اون خودش حکمت همه واالترازهمه 

گیره باید.  وقت دوتا معشوق جا نمی ی خداست. توی یه قلب هیچ کسی که خلق شده خدا رو بپرستی، نه 

شون حذف بشه وقتی هم که تو برای خدات جایگزین آوردی، یعنی با خدا توی یه جنگ افتادی!  یکی 

 ی خدا بوده، نه خودش! شده، ساخته پس مطمئن باش کسی که باید حذف می 

 : هاش به شدت درهم بودگرفت. اخمرایان ناگهان ازم فاصله 

  خاطرعشق زیاد از حد من به مادرم ازم گرفتش؟خوای بگی خدا به گی؟ می توچی داری می  -

 ست لیانا، مسخره! مسخره 

 : کمی عقب رفتم و سرم رو تکون دادم

عالقه!   رستیدم ازشدتپکمی به عقب برگرد رایان، همین چند ثانیه پیش بهم گفتی من مادرم رو می  -

 درسته؟ 

 : هاش گرفت، انگار پتکی عظیم بر سرش فرود اومده بود که فریاد زدرایان سرش رو بین دست 

 نه نه نه!  -

 : سپس سرش رو رو به آسمون گرفت 

ام خواست عشق همیشگی اومد وازم می پس برای همین بود که روح مادرم هر شب توی خوابم می  -

ی بیش ازحد من  ذاره رو پیدا کنم! یعنی مادرم قربانی عالقه وقت تنهام نمی وهیچکسی که همیشه باهامه 

 شد؟! 

 : پشت سرش ایستادم 

 میرن! ها که می شاید هم یک مرگ طبیعی بوده، مثل بقیه آدم   -

 : لرزید، گفترایان دو زانو نشست و درحالی که به شدت می 
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ده! به خودش قسم من  که خدام رو گم کردم عذابم می کشه، فکر این می لیانا! عذاب وجدان من رو  -

 ست، همه!ی اون. خدا برای من سوای همه مادرم رو دوست داشتم؛ اما نه به اندازه

 : کنارش زانو زدم

کنیم و مادرت با یک مرگ  گفتم که رایان خودت رو عذاب نده، شاید هم من و تو داریم اشتباه می  -

 ازدنیا رفته، به همین سادگی!  طبیعی

 : هاماش رو دوخت توی چشم نگاه خسته 

 خواست خودم رو به خدای خودم نزدیک کنم؟! اومد توی خوابم و ازم می پس چرا می  -

 : نگاهم رو دوختم به دریای خروشان

ت  چون طبیعیه که بعد از مرگ مادرت ازهمه و حتی ازخدا هم رونده شدی و حس کردی خدا دوست -

نداره که مادرت رو ازت گرفته. حس کردی تنهات گذاشته و شاید یک حس تنفر پیدا کردی! برای  

خواسته با خدات قهر نکنی و برگردی سمتش.  همین هم روح مادرت درعذاب بوده و ازت می 

بش  گیر و ناراحت باشی، چون اگه خدا غضخواسته بهت بفهمونه که مرگ حقه و تو نباید از خدا دلمی 

 بگیره و روش رو ازت برگردونه، زندگیت بر باد فناست! 

وقت این  گی! توامشب کمک بزرگی بهم کردی لیانا، هیچ آره همینه! مطمئنم که تو داری درست می  -

 وقت!  کنم، هیچ شب و تو رو فراموش نمی 

ی پیش بود و زمزمه  تراز چند دقیقه اش که حاال آروم های مردونه نگاهم رو خیره کردم توی چشم

 : کردم

 کنم، تا ابد! من هم تو رو فراموش نمی -

 *** 

 جلوی دریا ایستادم. منتظر بودم بوراب و سالینا و رایان از ویال بیان بیرون تا بریم کلبه! 
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اش  ترشده بود؛ اما بیشتر ساعات رو در کنار دریا و توی تنهایی رایان نسبت به دیشب کمی آروم 

کس رو  تونه هیچ فهمید که نمیجوری بهتربود. باید می و انگار با خدا خلوت کرده بود. این گذروند می 

ده، خودش حکمتش رو بهتر ازهر کسی  بیشتر از خدا دوست داشته باشه و خدا هرعملی انجام می 

 تونه دخالت کنه توی سرنوشتش! دونه ونمیمی 

 : ناست؛ ازبوی مالیم عطرش دستی روی بازوم نشست و من حس کردم سالی

 ازدیشب توی خودشه. حواسش پرته و مدام دوست داره تنها باشه!  -

 :رخ جذابشروم رو چرخوندم به سمتش و خیره شدم به نیم 

هایی رد و بدل شد که باعث شد رایان به خودش بیاد و حاال  اش. دیشب حرف این خلوت الزمه واسه  -

 فرصت بدیم بتونه با خودش کنار بیاد!  پشیمونه ازخیلی چیزها. باید بهش

 : سالینا نگران نگاهم کرد 

 یعنی ممکنه؟!  -

 : با اطمینان لبخند مالیمی زدم

 شک نکن عزیزم!   -

 : سالینا آهی کشید

تونه به یک نقطه  شه؟ با این حالی که رایان داره، مطمئناً حواسش نمیها چی می حاال تکلیف طراحی  -

 معطوف بشه! 

 : اومدمون میدوختم به رایان که درسکوت از ویال بیرون اومده بود و به سمت نگاهم رو 

های دونفره رو بکشید، بعد از اون که حال رایان کمی بهتر  درسته! به نظر من فعال تو و بوراب طراحی  -

 طوره؟کنیم. چه های تکی رو شروع می شد، طراحی

 : سالینا با خوشحالی تایید کرد
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 عالی! عالیه،  -

اش خودنمایی  با نزدیک شدن رایان هردو سکوت کردیم و خیره شدیم بهش. اخم محوی روی چهره 

ی اول پی ببری که یک موضوع ذهنش رو درگیر کرده و این اخم  شد درمرحله کرد که باعث می می 

 ناشی از همونه! 

 بوراب اومد، بیاین بریم.  -

سالینا موضوع رو با بوراب درمیون گذاشته بود، چون اون  تموم طول راه درسکوت کامل طی شد، انگار

که چرا مدام از دیشب توی فکره و بهم  کرد مبنی بر این زد و حتی سوالی هم از رایان نمی هم حرفی نمی 

 ریخته! 

پیاده شدیم. در رو کمی محکم بهم کوبیدم وسعی کردم به خودم مسلط بشم و نذارم بهم ریختگی رایان  

 ره؛ ولی انگارممکن نبود! روم اثربذا

 : سالینا بهم خیره شد

 بیا بریم وسایل رو ببریم.  -

اطاعت کردم و به دنبالش به سمت عقب ماشین رفتیم. با کمک همدیگه وسایل رو به سمت جایگاه  

نوازی نزدیک به رودخونه بردیم. بوراب و رایان هم مشغول صحبت باهم بودن و انتخاب چندین  دل

 لت بوراب! الگو از توی تب

کاش غرق بشه توی کار تا افکار لعنتی و گذشته دست از سرش بردارن، وگرنه ممکن  آرزو کردم ای 

 خواستم، اصالً! بود از شدت فکر وعذاب وجدان بالیی سرخودش بیاره و من این رو نمی 

وی  چیز، بوراب و سالینا هرکدوم در مقابل هم و رجایی وسایل و مرتب کردن همه پس ازجابه 

هایی که خریده بودیم نشستن و با صدای رایان هر یک به تنهایی مشغول کشیدن شدن،  چهارپایه 

دیگه باشن و باهم مسابقه گذاشته بودن که  کردن رقیب هم که هرکدوم به نحوی سعی می تراین جالب 

 در آخر من و رایان نظربدیم چه کسی بهتر طرح زده!
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ت سالینا و بوراب که غرق دنیای خودشون شده بودن، راحت شد، نفس عمیقی  رایان وقتی خیالش از باب 

 : کشید و زمزمه کرد 

 بیا بریم پشت کلبه!  -

بدون حرف، پشت سرش به راه افتادم. شاید بهتر بود حاال باهاش مخالفتی نکنم تا مبادا حالش رو از 

 اینی که هست بدتر کنه! 

یم ونشستیم. آروم تکون بهش وارد کرد و من پاهام رو کمی  مون رفتبا هم به سمت تاب خوشگل مقابل 

 از زمین فاصله دادم تا مانع حرکتش نشه. 

 بهتری رایان؟!  -

 اش تنگ شده بود و گویی واقعاً در این دنیا نبود! هها بود. چشم نگاهش خیره به دوردست 

 جوابم رو نداد. متوجه نشده بود اصالق من سوال پرسیدم ازش! 

 رایان! رایان،  -

 هاش پر از عالمت سوال! سرش چرخید سمتم. هنگ بود و توی چشم 

 چیزی شده؟  -

 : با ناراحتی گفتم

تا حاال نشده یه لحظه تو رو ناراحت یا حتی با این حال نذار ببینم. همیشه درعین سختی و مشکالت،   -

ی اول قدرتت رو  جدی و محکم و با صالبت بودی. همیشه جوری جلوی همه ظاهر شدی که در وهله 

 نمایان کردی و بعد خودت رو به نمایش گذاشتی! 

 : کمی مکث کردم

خوای به خودت بیای؟ این اون مردی  کنی؟ رایان! نمیجوری می اما االن چی؟ چرا داری با خودت این  -

روی   کنهشدم! این اونی نیست که کسی جرات نمینیست که توی تهران، من هرروز باهاش مواجه می 
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ی بارز یک مرد موفقی، نذار حرفش حرف بزنه! رایان محکم باش توروخدا، نذار فرو بریزی! تو نمونه 

یه عذاب وجدان مسخره و یه گذشته که گذشته و تموم شده، از پا درت بیاره! تو الیق جایگاه االنی و  

 مهم حاالست، نه قبال! 

کردم بغضی سهمگین گلوم رو گرفته و محکم  وجودم احساس می هام خیره بود. باتموم مستقیم به چشم 

کردم به  تونستم رایان رو توی این حال خراب ببینم و دم نزنم، باید کمکش می ده. من نمیفشار می 

 هرنحوی که شده! 

 تونم گذشته رو از یاد ببرم! حق با توعه؛ اما نمی  -

 : شد و تن من رعشه گرفت  هاش بستهدستم رو سمت دستش بردم که چشم 

تونی  تونی، همیشه می شه و کلمات منفی معنا نداره، تو میتونم و نمی رایان! به خودت بیا! برای تو نمی  -

ات  خدا رایان، فقط کافیه مثل قبل بخوای که به چیزی برسی، تو ارادهموفق باشی، در هر شرایطی. به 

 وای، به خودت میای! قویه، مطمئنم و شک ندارم که اگه بخ

 : برام دلخراش بود قدرچه ازجاش بلندشد. دستم روی سردی آهن تاب افتاد و صدای داد کشیدنش 

دم برای مادر؟ پس چرا  خوام. مگه خدا توی قرآنش نگفته بهشتم رو ارزونی می لیانا! من مادرم رو می  -

کنم؟ مادرم بهشت من بود، به خود خدا  نذاشت من هم کمی طعم این بهشت رو توی این دنیا مزه مزه 

خواستم حتی اگه شده، دو ساعت زودترازمادرم من بمیرم!  قسم حاضر بودم وهمیشه از خدا می 

برمت پیش  خوام، حتی همین االن هم اگه خدا بگه می خواستم دنیا رو بدون اون ببینم، هنوز هم نمی نمی

 ن عاشق مادرم بودم، یک مجنون به معنای واقعی! کنم! مبر و برگرد قبول می مادرت، بی 

کرد از بس به خودش فشارآورده  روش ایستادم، قطرات درشت عرق روی صورتش خودنمایی می روبه 

 قدم شدم! بار خودم برای تسلی دادنش پیشبود. نتونستم تاب بیارم و این

شنیدم و بدون اعتراض در بودنش حل  هام رو می لذت داشتت که صدای تیریک تیریک استخون قدرچه 

 شدم! می 

 اش؟! خواد جز معشوقه مگه یه عاشق چی می 
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 ای؟! دی، متوجه آروم باش رایان، داری خیلی خودت رو عذاب می  -

هاست که هرگز فکرش هم  ترین شم و این یکی از محال فهمی؟ من با تو آروم می االن آرومم لیانا، می  -

 دستش بیارم!  کردم به نمی

 : لبخند گرمی زدم

 یعنی چی؟  -

 کردم بعد از مادرم، دیگه کسی بتونه من رو آروم کنه؛ اما تو... فکر نمی  -

 :هاش باز نشد ی دست ازم کمی فاصله گرفت؛ اما حلقه 

 هات! بخشی، هم خودت، هم تنت، هم حرف تو بهم آرامش می  -

 : زمزمه کردم

 شنوم، قصد من فقط اینه که تو آروم باشی و مثل همیشه، محکم! خوشحالم که این رو می  -

 شه توی شرایط سخت کمکم کنی؟ می  -

 کرد؟! وای خدای من! این رایان بود که از من طلب کمک می

کنن، حاال جلوی من ایستاده بود و با لحن آرومش  رایانی که خودش هزارتا ازش درخواست کمک می 

 اش کنم! ها و مشکالت همراهی ختیکرد من توی س تقاضا می 

 ترین جمله رو شنیده بودم. او هم از زبون رایان! غیرممکن 

 کنم. امیدوارم بتونم کمی تسلی خاطرت باشم! توان داشته باشم، کمکت می  قدرچه تا هر  -

 تونی! تا االن تونستی، مطمئنم که باز هم می  -

 ها! بیاید کارهامون رو ببینید! بچه  -
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صدای سالینا، تند ازهم فاصله گرفتیم و رایان کنار رودخونه، آبی به صورتش زد و به سمت بوراب و  با 

فرد بود و بدون هیچ ایرادی، به نحوی که  سالینا رفتیم. چندین طراحی که کشیده بودن، واقعاً منحصر به 

 کرد!شون شده بود و تا چند دقیقه فقط خیره خیره نگاه می حتی رایان هم مجذوب 

 : سالینا کنارگوشم گفت

 ترشده! انگار آروم  -

 خوشحال بودم!  قدرچه ها رها کنم و ومن توی دلم خدا رو شکر کردم که تونستم کمی عشقم رو از غم 

 طوره!آره همین  -

 ها به خوبی پیش رفت و همه هم مورد پسند رایان بود. جا بودیم، طراحی تا نزدیک ظهر اون 

 *** 

کردیم، رایان مثل قبل محکم و جدی شده بود و دیگه آثاری از باید به مقصد تهران حرکت می فردا 

کرد و این برای من عالی بود و یه حس  اش خودنمایی نمی هاش نبود، غم توی صورت و چهره قراری بی 

 بخش! لذت

فرستاد و من برای  ل برای من می ها و همه مسائل شرکت رو، بهزاد با ایمیکاری توی این مدت تموم ریزه 

کردم تا برای بعد که برگشتیم، به مشکل بر نخوریم.  خوندم و قرارهای کاری رو مرتب می رایان می 

های دونفره رو بوراب و سالینا و رایان انجام دادن و من هم گاهی کمک کردم؛ اما بیشتر سالینا!  طراحی

 چون خیلی ماهر بود توی کارش. 

چیز حاضربود. کلکسیون محشرشده بود و من مطمئن بودم که امسال، واقعاً برای رایان و بهزاد و  همه 

تونه برای رسیدن به اوج، بهشون کمک کنه و یک  مونه که می شون، مثل چندین پله ترقی می شرکت 

 اش!، خصوصاً طراحی دونفره گیر و دیدنی بودنها، واقعاً چشمشبه، راه صدساله رو طی کنن! چون لباس 
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با لذت به صفحات کلکسیون چشم دوخته بودم که رایان، با خستگی کنارم روی مبل سه نفره نشست.  

توی این مدت، تنها سه دفعه با مادربزرگ صحبت کردم و با لطیفه و مبینا هم یک بار! دیگه هم که  

 کسی رو ندارم بخواد بهم زنگ بزنه! 

 : قابلم گرفتم و چشم دوختم توی نگاه زیباشنگاهم رو از کلکسیون م

 حالت خوبه؟!  -

 خسته هستم!  -

 هات معلومه! از چشم  -

 خوانی بلد شدی و من خبر ندارم؟ازکِی تا حاال تو چشم  -

 : خندیدم

 دونم.نمی  -

 و توی دلم زمزمه کردم، از وقتی عاشق شدم! 

های طرف مقابلم  های توی چشمونم زمانی حرف ت به یاد حرف ماهیارافتادم. یادمه به مبینا گفت من می 

 هاش رو درک کنم! تونم حسرو بخونم که برام خاص باشه و دوستش داشته باشم، در اون صورت می 

تونستم بعضی  زود به این حرف ماهیار رسیده بودم. حاال من هم عاشق رایان بودم و می  قدرچه من 

 نم. خدا کنه مثل ماهیار مغلوب یک عشق یک طرفه نباشم! هاش بخوها رو از چشمها و حس حرف 

گرفت. رایان لیوان آب پرتقالی  لرزی خفیف توی تنم پیچید که از ترس و تردید درونم سرچشمه می 

 : خدمتکارآورده بود رو یک نفس سرکشید و رو بهم گفت  که

 خوای تو هم پاشو بیا! می رم بازار کمی خرید دارم، اگه کنیم، من دارم می فردا صبح حرکت می  -

 : از جا بلند شدم 

 آره میام، بوراب و سالینا چی؟ -
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 ی مامان بوراب! ها توی ویال نیستن، رفتن خونه اون  -

 باشه.  -

خودم رو به اتاقم رسوندم و سعی کردم توی کمترین زمان ممکن حاضر بشم تا با تعلل، باعث  

اش برگرده سمتش، چون  اون فشارهای روحی و عصبی خواست باز هم عصبانیتش نشم. اصالً دلم نمی

 فرسا بود!واقعاً تحمل رایان توی اون حال سخت و طاقت 

باهم به بازار رفتیم، توی راه حرفی رد و بدل نشد و حتی ضبط هم خاموش بود و صدایی ازش بیرون  

ه شیشه ماشین و سکوت  اومد، من هم زیاد حوصله نداشتم برای همین هم تنها سرم رو تکیه دادم بنمی

 لذت بخش رو نشکستم! 

خواستم، فقط برای لطیفه و مبینا مانتو و  درکنار هم، شروع به قدم زدن کردیم. چیز زیادی نمی

های  خواستم دست خالی برم پیششون و برای خودم هم فقط دوتا جین به رنگ شلوارگرفتم، چون نمی

 مشکی و آبی روشن. 

 : کردرایان با تعجب نگاهم 

 خریدهات همین بودن؟!  -

 : خیالی باال انداختمهام رو با بی شونه 

 چیز دارم، الکی بخرم که چی بشه؟ آره، همه  -

ها عاشق خرید کردن و  من فکرکردم قراره کل بازار رو بخری و ببری تهران، چون اصوالً خانم  -

 های مد روز هستن. پوشیدن لباس 

 مستثنی هستم! من از این قاعده   -

 بله، بهم ثابت شد!  -

های نمایانش خیره شدم. پس از کمی خرید که رایان  هر دو خندیدیم و من با لذت به ردیف دندون 

 : داشت، به سمت ماشین برگشتیم و وسایل رو داخل صندوق قراردادیم. رایان نگاهم کرد 
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 شام بریم بیرون؟ مهمون من!   -

 : خندیدم

 این خوبی رو رد کرد؟!  شه پیشنهاد به مگه می  -

کاش هرگز سهم  چشمکی زد و من دلم ضعف رفت براش. در کنارش جای گرفتم و آرزو کردم ای 

 کردم! شدم و شاید هم از، غصه دق می کسی نشه، جز خودم! وگرنه تباه می 

شد و صدای  با رسیدن به یک رستوران سنتی شیک، با هم پیاده شدیم. آهنگ قشنگی پخش می 

 شد آرامش خاصی رو درونت حس کنی. رسید که باعث می ها، به گوش می از دور دست  شرشرآب 

 : نفس عمیقی کشیدم که رایان گفت

 من هوس دیزی کردم، تو چی؟!  -

 من هم مثل تو!  -

 : لبخند عمیقی زد و به تخت کنار حوض آب جلوی رستوران اشاره کرد

 جا بشین تا سفارش بدم و بیام. حله! پس همون  -

هام، به باالش رفتم و نشستم.  اطاعت کردم که رفت. خودم رو به تخت رسوندم و با درآوردن کفش 

هایی که روی تخت قرار داشت و از جنس ترمه بود، تکیه دادم و لبخند زدم. آرامش  پشتم رو به پشتی 

 عجیبی داشتم توی اون لحظه و اون مکان و در کنار رایانم!

 : بهم که خندیدمروم نشست، خیره شد روبه 

 کنی؟! جوری نگاهم می چرا این  -

 آخه از بس نازی تو!  -

 چیزی درونم فرو ریخت. خدایا! دیگه طاقت ندارم! 
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  سرم رو به زیر انداختم، بذار خیال کنه خجالت کشیدم؛ ولی من از هجوم افکار مختلف به سرم و

ل ممکن بود که خودم رو رسوا نکنم،  هاش نگاه کنم؛ وگرنه محاهای توی دلم، نتونستم توی چشم حس

 شه! اون هم توی این لحظه! من عاشقش بودم و یه عاشق، کم حوصله و کم طاقت می 

با قرار گرفتن سینی نسبتاً بزرگی جلوم، سرم رو بلند کردم. رایان پول میز رو به همراه انعام به گارسون  

 داد و او باخوشحالی، نوش جانی از ته دل گفت و رفت!

ای بود، به همراه رایان خوردنِ هرچیزی خالی از لطف نبود و این برای منی که  ی فوق العاده دیز 

 عاشقش بودم به اثبات رسیده بود. 

تونستم تاب بیارم، با این  جوری بهتر بود، چون من نمی رایان تا آخر غذا، لب از لب باز نکرد و این 

 ردم به این سکوت! زد! برای همین هم اعتراضی نک هایی که می حرف 

بعد از شام، به ویال برگشتیم و باهم به سمت ساحل رفتیم. دریا به شدت طوفانی شده بود و هر لحظه  

 شد! های بلند و بلندتری ایجاد می گرفت و در نتیجه موجباد، شدت بیشتری می 

 : درکنارش ایستادم و چشم دوختم به دریا، نفس عمیقی کشیدم

 این سفر!خیلی خوب بود  -

 جدی؟!  -

 آره! به من که خوش گذشت!  -

 کردم برات خسته کننده بوده! اش درگیرکار طراحی بودیم، من فکر می اما ما که همه  -

 کردم، زحمتش به عهده شما سه نفر بود. نه، اصالً! من که کاری نمی -

 نه، تو هم زحمت کشیدی واقعاً!  -

 ام بوده! ممنون، وظیفه  -
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لبخند گرمی زد. از وقتی اومدیم شمال، به ندرت بدون لبخند یا خنده دیدمش، در حالی که توی  رایان 

 شه آثار لبخند و خنده رو روی صورتش دید! تهران اصالً نمی 

جا یک شخصیت داشت و توی تهران، یک شخصیت دیگه؛ اما هرچیزی که بود، خوشحال بودم  انگار این 

تونم با  بودم و برام یادگاری شد. حتی اگه روزی ازش جدا شدم، می هاش که شاهد خوشحالی و خنده

 این خاطرات کشنده زندگیم رو بگذرونم و خودم رو کمی آروم کنم! 

که بخواد ازم جدا بشه و  آور بود، چه برسه به این قلبم تیرکشید. پوزخندی زدم؛ حتی فکرش هم عذاب 

 من واقعاً برای خودم نگران بودم! 

 : آنی که به قلبم سرازیر شده بود، زمزمه کردم با ناراحتی 

 رم ویال استراحت کنم! من می  -

 :نگاهش رو چرخوند و بهم زل زد

 حیف که... .  -

 هام درهم رفت. حیف که چی؟! اخم

 اش رو نگفت؟! چرا رایان سکوت کرد و ادامه جمله 

 خواست بگه؟! خدای من یعنی چی می 

 : تند گفتم

 ب! حرفت رو تموم کن خو  -

 : نگاهش رو ازم گرفت

 خیال! بی  -

 کنم!خیال وگرنه من از کنجکاوی تموم امشب رو فکر می نه، نه! نگو بی 

 کنم!شه بگی؟ وگرنه من از کنجکاوی حتماً دق می می  -
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 : هاش رو توی جیب شلوارش فرو برد دست 

 کنی! برو بخواب و بهش فکر نکن، خیلی زود فراموش می -

زنان، به سمت مخالف جایی که من   دم؛ ولی به راه افتاد و ازم فاصله گرفت. قدم با حرص نگاهش کر

ی نیمه کاره و به ناچار پوفی کشیدم. به سمت  رفت و دل من جا موند پیش اون جمله ایستاده بودم می 

 ویال به راه افتادم. 

 خواد بگه به من؟! حیف که چی؟ رایان چی می

هاش  کنه یا جمله هاش به من سکوت می واهمه داره که مدام در برابر ابراز حسفهمم، آخه از چی نمی

 کنه، مثل امشب! کاره رها می رو نیمه 

 : با خستگی وارد اتاقم شدم. در رو بهم کوبیدم و مشتم رو محکم کوبیدم روی تخت

 نی! اَه! کقدر من رو درگیرخودت و عشقت کردی و لب از لب باز نمیلعنت بهت که این  -

 موهام ریخت توی صورتم. اخم کردم و محکم به عقب زدمشون و خودم رو روی تخت انداختم!

 : موبایلم رو روشن کردم 

 سالم مبینا!  -

صبرکردم تا آنالین بشه؛ ولی خبری نشد. زنگ زدم بهش؛ ولی جواب نداد و همین باعث شد نگران  

 ده؟!ه باشه، پس چرا جواب زنگم رو نمیقدری دیروقت نبود که مبینا خوابیدبشم. هنوز این 

گیر، خدای  کمی دیگه صبرکردم؛ ولی باز هم آنالین نشد. زنگ آپارتمانشون رو زدم که رفت روی پیغام 

 چیز دست به دست هم دادن تا اعصاب من رو خرد کنن؟ شد! چرا امشب همه من! بدتر از این نمی 

م و پس از تعویض لباس مجدد، به تختم برگشتم و المپ  موبایلم رو روی عسلی کوبیدم، از جا برخاست

 رو خاموش کردم؛ اما محال بود با این فکر درگیر، خوابم ببره! 
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شد به همین راز و من باید  اش وصل می غلت زدم. یه رازی توی زندگی رایان بود که انگار تموم گذشته 

 طوری؟! کردم؛ ولی چه اون رو پیدا می 

م باخبر باشه؛ ولی امکان نداشت به من بگه اصالً برای چی باید به من بگه اسرار  ممکن بود چیترا خان

 شخصی رایان چی بودن؟! 

 : به یاد گذشته افتادم، زمانی که چیترا خانم بهم گفت

 گیری لیانا! رسیم و اون وقته که جواب تموم سواالتت رو میی من می خیلی زود به خواسته  -

کرده؟ مگه    خانم چیه؟ چرا من رو با رایان آشنا  ی چیترافکرکرده بودم که خواسته و من بارها و بارها 

این هدف رو هم در نظر بگیریم، باز هم باورش سخته! چون   شه قصدش تنها کمک به ما باشه؟ اگر می 

ی قدیمی و اون محله، کشوند توی بهترین  اگر فقط قصدش کمک به ما بود، دیگه چرا ما رو از خونه 

خواد من یک لیانای  مون جداکنه؟ انگار دلش میکنه ما رو از گذشته طه شهر؟ چرا این همه سعی می نق

 مغرور با یک زندگی مرفه باشم تا یه دختر از محله پایین شهر و تقریباً گدا!

تونستم بخوابم. ذهنم به شدت درگیر بود و دلم  آهی کشیدم و باز هم غلت زدم. خسته بودم؛ اما نمی 

ی مادربزرگ رو مرور کنم و دلیلی برای  ی ورود چیترا خانم، به خونه خواست تموم اتفاقات، از لحظه ی م

تموم این اتفاقات و چراهای ذهنم پیدا کنم؛ ولی متاسفانه مغزم قفل کرده بود و چیز زیادی به یادم  

خانم، هدف خیلی مهمی  اومد و فقط خوب یک چیز پیش چشمم پر رنگ بود. اون هم این که چیترا  نمی

 های اصلی این بازی هم من و رایان هستیم! کنه و مهره رو دنبال می 

 : امم رو داده بودبا روشن شدن صفحه موبایلم، تند برش داشتم. مبینا بود که جواب پی 

 سالم عزیزم، خوبی؟!  -

 دی؟ زنم جواب نمیشه بدونم کجایی که هر چی زنگ می ممنون خوبم. می  -

 گذرونم گلم!اهیار برگشته، تموم وقتم رو با اون می م  -

 : با حیرت زمزمه کردم
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 خدای من! پس باالخره برگشته و تونسته با خودش کنار بیاد!  -

 : تایپ کردم

 چه خوب! خوشحالم که به زندگی برگشته، براش آرزوی موفقیت و کامیابی دارم! -

 و مغرور! سنگ آره برگشته؛ اما تبدیل شده به یک پسر دل  -

 چرا؟!  -

 زد فامیل بود، خبری نیست! االن خیلی تغییرکرده! اش زبون دیگه از اون ماهیار سابق که مهربونی  -

 گی مبینا؟ خدای من! چی داری می  -

 طبعی! از خودش یه مرد ساخته، مردی که دلش شده از سنگ، جدی و بدون یک لحظه شوخ  -

 آخه چرا؟!  -

 هام جاری شد، واقعاً متاسف بودم برای خودم و ماهیار! گونه هام روی اشک 

بینی برگشتم، فقط به خاطر تو بوده و بس!  کس برام مهم نیست، اگه هم می گه دیگه هیچی و هیچ می  -

 یعنی منظورش منم! 

 وای مبینا! پس آتنا چی؟!  -

 ه فکر اونی؟! گم داداشم زندگیش داغونه، تو ب دختر دلت خوشه ها! دارم بهت می  -

 دونی؟تو من رو مقصر می  -

 دونم! نه، من سرنوشت رو مقصر می  -

 دم! دونم که تقاص دل ماهیار رو پس می متاسفم به خدا، می  -

تو در حق یک نفر دیگه لطف کردی و زندگی یه دختر رو از خودکشی احتمالی نجات دادی، از کدوم   -

 زنی؟!تقاص حرف می 
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 زندگی یه پسر دیگه رو به گند کشیدم! ولی با این کارم  -

 ربطی به تو نداره، عشق مقصره که جایی میاد که نباید بیاد!  -

 دونم چه کاری از دستم بر میاد که انجام بدم! واقعاً ناراحت شدم، نمی  -

 فقط براش دعا کن، همین.  -

 چشم.  -

 خوب، حاال چی کارم داشتی زنگ زده بودی؟  -

 : خودم افتادم و ناراحت آه کشیدم تازه به یاد درد 

 کنم! کشی، من دیگه ناراحتت نمی خیال عزیزم، تو خودت داری زجر می بی  -

 ها رو باهم نداشتیم، داشتیم؟! من و تو که این حرف  -

 نه!  -

 پس بگو!  -

ق  کنم از من و عشدونم چرا حس می امشب یه حرفی رو خواست بهم بزنه؛ اما نصفه رهاش کرد. نمی  -

 کنه! ترسه درگیرم بشه و مدام به هر نحوی هست، ازم دوری می کنه؛ انگار می توی قلبم فرار می 

 ترسه! شاید از عشق می   -

 چرا؟!  -

 ترسه وابسته بشه و شکست بخوره! شاید می   -

  گیره؟ یعنی اتفاقی افتاده که از عشق و وابستگیخوای بگی این ترس از جایی سرچشمه می یعنی می  -

 فراریه؟ 

 آره، خوب گرفتی منظورم رو!  -
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 خب من باید چی کارکنم؟ منظورم اینه تکلیف من چیه؟  -

تو باید به خودت مطمئنش کنی، یعنی جوری رفتارکنی و کاری بکنی که بدونه تو جدا ازهمه، واقعاً   -

بذاره و دیگه  ده پا فراتر از حدش وقت به احساسش اجازه می کنی! اون دوستش داری و ترکش نمی

 بار ممکنه که بهت ابراز کنه عشقش رو!کنه، این حسش رو نسبت بهت سرکوب نمی 

 جوری که خیلی سخته! این  -

 عاشق شدن یعنی سختی کشیدن!  -

 کنی، اون هم توی هر شرایطی! ممنونم مبینا، تو خیلی خوبی که کمکم می  -

 عزیزمی رفیق!  -

 اش. رم کمی بخوابم، مواظب خودت بمی  -

 جور. شب خوش! چشم تو هم همین  -

 شب خوش.   -

 : موبایل رو گذاشتم کنار و باخودم زمزمه کردم

 چیز بهم ریخت آخه؟! ماهیار! تو از خودت چی ساختی که مبینا تا این حد ترسیده؟! چرا ناگهان همه  -

گیره و دقایقی بعد،  هام رو بستم و سعی کردم به چیزی اجازه ندم جلوی خوابیدنم رو ببا ناراحتی چشم 

 هام رو ربود! موفق شدم و خواب چشم

 *** 

گذشت و من، از  با رسیدن به تهران، زندگی روال عادی خودش رو در پیش گرفت. روزها از پی هم می 

موقعی که برگشته بودم، ماهیار رو اصالً مالقات نکرده بودم. وضع آتنا خیلی خراب بود  وهر روز بیشتر  

رفت و به نحوی که خودش رو حبس کرده بود توی اتاقش و حتی به مادرش هم  می توی خودش فرو 

 داد ببینتش! اجازه نمی
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 شد به خلوتش راهش بده، مبینا بود که براش حکم مرهم رو داشت! تنها کسی که گاهی حاضر می 

بود و انگار  ی مبینا به سختی چسبیده بود به کارش و خودش رو فقط غرق کارش کرده ماهیار به گفته 

چیزی فکر نکنه،  خواست با این طرفند خودش رو از بند دنیا و عشق و مشکالتش رهایی بده و به هیچ می 

شد، از وقتی که برگشته بودیم،  آور شده بود و روزهام خوب سپری نمی جز کار! زندگی من هم کسالت 

ز جدی شده بود و بدون هیچ نرمشی،  به مدت پنج روز رایان توی تهران بود و تموم اون پنج روز هم با

فقط کار بود و کار! بعد از گذشت پنج روز هم که بهشون خبر دادن باید به کیش برن و بهزاد گفت که  

رن و شرکت رو سپردن به سایه و بقیه کارمندها؛ ولی هرروز گزارش تموم کارای  فقط خودشون دوتا می 

ها درجوابم کارهایی رو که باید انجام بشه بهمون  ن کردم و اوانجام شده رو من براشون ایمیل می 

 گفتن! می 

گفت، اصالً مشخص نبود که کِی  جور که معلوم بود و بهزاد می آورد. این دلتنگی سخت بهم فشار می

ی  وجدانی بود که از قضیه داد، عذاب کرد. موضوع بعدی که آزارم می برگردن و این من رو نا امیدتر می 

هام گود رفته بود و  ماهیار گرفته بودم. مدام با خودم و درونم درکلنجار بودم و متاسفانه زیر چشمآتنا و 

گونه تقصیری  گفت که هیچ کرد و می مادربزرگ رو نگران کرده بود. هرچی هم که مبینا من رو تبرئه می 

حالت جهنم به خودش گرفته  شد و زندگیم روی هوا بود و ندارم، این میون؛ ولی باز هم دلم راضی نمی

 بود! 

هاشون رو به اتمام رسونده بودن و مدرک موسیقی رو هم گرفته بودن.  ماجد و لطیفه به خوبی کالس 

داد، راضی  گنجیدن و تنها چیزی که توی این برهوت بهم انگیزه می هردو توی پوست خودشون نمی

 بودن و خوشحال بودن لطیفه بود! 

دیدن من سرم  شد. لطیفه و مادربزرگ که می ها هم شروع میوکم کم مدرسه اواخر شهریور ماه بود  

نام لطیفه برم، خودشون با آژانس مدام این ور و اون ور  تونم به دنبال کارهای ثبت شلوغه و نمی

رفتن. برای سرویسش هم اقدام کرده بودیم تا راحت بره و بیاد و جای نگرانی نمونه برای  می 

 مادربزرگ! 
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بیست و هشتم شهریور ماه تولد لطیفه بود و من توی فکر بودم تا براش گیتار خوشگلی رو بخرم و به  

گشتم و گاهی هم مبینا  ها می اش رو تکمیل کنم. عصرها مدام توی مغازهاین واسطه، خوشحالی 

من مجبور بودم به  کرد؛ اما به خاطر موقعیت ماهیار، بیشتر مواقع مبینا پیش اون بود و ام می همراهی 

 تنهایی به خرید برم. 

خواست توی یک باشگاه تولدش رو بگیریم، چون لطیفه  هنوز یک هفته مونده بود به تولد لطیفه. دلم می 

شدن و جا  مون مسلماً زیاد می هاش رودعوت کنه و با اطرافیان همیشه آرزو داشت تموم همکالسی 

 شد توی آپارتمان! نمی

تونست به راحتی یه  ه از چیترا خانم کمک گرفتم چون اون پارتی زیاد داشت و می برای رزرو باشگا

وقت برامون بگیره. وقتی بهش گفتم، بدون هیچ منتی پذیرفت و بهم گفت که وقتی موفق شد نوبت  

 ده و من با خوشحالی ازش تشکر کردم. بزنه، بهم خبر می 

 با موبایلم بودم. جمعه بود و شرکت تعطیل!   اون روز توی اتاقم نشسته بودم و مشغول ور رفتن

شد که ندیده بودم، مادربزرگ و لطیفه به بهشت زهرا رفته بودن؛ ولی من حوصله  مبینا رو دو روزی می 

 خواست یه امروز رو استراحت کنم. نداشتم و دلم می 

 : حوصلگی غریدمبا شنیدن صدای زنگ تلفن خونه، با بی 

 بزن تا جونت باال بیاد!   قدر زنگهرکی هستی این   -

خیال باشم و غرغرکنان به سمت تلفن رفتم و  دوبار دیگه زنگ تلفن ادامه داشت، عاقبت نتونستم بی

 :که بخوام حرفی بزنم، صدای فریادی توی گوشم پیچیدبرش داشتم؛ اما قبل از این 

 بیا بیمارستان! آتنا تصادف کرده و حالش اصالً خوب نیست!  -

طوری  م رها شد و صدای برخوردش با میز، سکوت سهمگین فضا رو شکست. نفهمیدم چه گوشی از دست

طوری آژانس گرفتم! فقط وقتی به خود اومدم که توی آژانس با صورتی خیس از  حاضر شدم یا حتی چه 

 اشک نشسته بودم و مقصدم بیمارستان بود! 
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شد، چیزی که  چه که نباید می باالخره شد اون شد. پس  صدای فریاد مبینا هنوز هم توی سرم اکو می 

همیشه ازش واهمه داشتم این بود که مبادا آتنا از شدت افسردگی و عصبانیت فکرهای احمقانه به  

 مورد نبودن! هام بی فهمیدم نگرانیسرش بزنه یا بخواد خودکشی کنه و حاال می 

 :تم کالفه بودم و رو به راننده بالحنی نه چندان مالیم گف 

 آقا تندتر! من عجله دارم، بهتون که گفتم!  -

ام، پوفی کشیدم و به سختی خودم روکنترل کردم تا  زمان با این جمله سرعت ماشین باال و باالتر رفت هم 

 جیغ نکشم! 

ها رو روی آسفالت به خوبی شنیدم؛ ولی اهمیتی  با توقف ماشین جلوی بیمارستان، صدای جیغ الستیک 

ودم رو پرت کردم پایین. پول رو روی صندلی جلو انداختم و دوان دوان به سمت ورودی  ندادم و تند خ

 : گفت رفتم. در جواب مرد راننده که می 

 تون چی پس؟!ی پول خانم! بقیه  -

 فقط به گفتن »مال خودتون من نیازی بهش ندارم!«

 کردم.   اکتفا

ی بخش که پرستار بهم گفته رو زیر لب  مارهتوی آسانسور با استرس این پا و اون پا شدم و تند تند ش

 زمزمه کردم تا فراموشم نشه! 

زد و آنیتا  با ایستادن آسانسور و خروجم ازش، نگاهم میخکوب شد به جلوم. آرمیتا خانم ضجه می 

های مادرش رو بگیره. مبینا  ریخت و سعی داشت که جلوی جیغ کشیدن درکنارش به آرومی اشک می 

شد بغض سهمگین توی گلوش رو حس کرد، مشغول  جا هم می اده و درحالی که از این کنار دکتر ایست

 پرسیدن سواالتی از دکتر بود! 

هام رو چرخوندم، صلواتی فرستادم و از خدا عاجزانه درخواست کردم تا آتنا سالم باشه و خطری  چشم

 افتاد، با وحشت روی زمین نشستم!  امرویی تهدیدش نکنه؛ اما وقتی نگاهم به برچسب روی در اتاق روبه 
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 سی سی یو! 

با صدای زمین خوردنم، مبینا برگشت به عقب و تازه متوجه من شد. با جیغی که کشید، آرمیتا خانم و  

 ام کرد. به سمتم دویید و من دیگه چیزی نفهمیدم و بعد از اون، سیاهی مطلق! آنیتا رو هم متوجه 

 *** 

ی  ی اول صورت گریون و تکیده رو به آرومی باز کردم. در وهله  هامتکونی به خودم دادم و چشم

 : های بازم تند تند گفتمادربزرگ پیش روم ظاهر شدکه با دیدن چشم

 وای الهی من فدات بشم که باالخره به هوش اومدی! -

گفت  سپس به سمت بیرون دوید تا پرستار رو صدا کنه و بهش اطالع بده من به هوش اومدم؛ اما چرا 

 باالخره به هوش اومدی؟! 

 هوشم؟!مگه چند وقته که بی 

 یا اصالً چرا این جام؟ من که طوریم نبود! 

پرستار وارد اتاق شد و به سمت تختم اومد، سرم متصل به بازوم رو چک کرد و درحالی که دوتا آمپول  

 : کرد، رو بهم گفت دیگه داخلش تزریق می 

 وب! تو که همه رو نصف عمرکردی دختر خ -

 با تعجب نگاهش کردم. پس چرا خودم چیزی یادم نبود؟ 

 : ی کوتاهی کردکنم، خنده پرستار که دید با کنجکاوی نگاهش می 

 ات واضح میشه، غصه نخور! چیز واسه اثر داروهاست که چیزی یادت نمیاد، یکم بگذره همه -

 : با این حرف سرم رو صاف کردم و زمزمه کردم

 آب!  -

 : رفت رو به مادربزرگ گفتکه از اتاق بیرون می   پرستار درحالی
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 فقط یک لیوان بخوره فعال!  -

 : سردکن رفت و در جواب پرستار گفتمادربزرگ تند به سمت آب 

 چشم!  -

هام جریان  لیوان آبی که برام آورده بود رو گرفتم و الجرعه سرکشیدم. حس کردم خون در تموم رگ 

 پیدا کرد 

 ها پیش روم تجسم شد! ناخودآگاه تموم صحنه و بعد از اون 

روز جمعه و تعطیلی، صدای زنگ تلفن و فریاد مبینا، آتنا وتصادفش، اومدنم به بیمارستان وبعد...  

 بعدش چرا چیزی نبود دیگه؟! 

 : مادربزرگ دوباره به حرف اومد

 کردیم دخترم! دونی چقدر خوشحالم که خدا بهم برگردوندت وگرنه من و مبینا دق می نمی  -

 : هاش جاری شد. به سختی خودم رو کنترل کردمو باز هم اشک 

 آتنا چی شد؟!  -

 : مادربزرگ با شنیدن این جمله با غیظ نگاهم کرد

 اون حالش خوبه، بهتره تو به فکر خودت باشی! بسه دیگه هر چی عذاب کشیدی!  -

 : هام رو جمع کردم و مظلوم گفتملب

 لش خوبه؟! توروخدا بگو چی شده؟حا -

 : مادربزگ به ناچار نگاهم کرد

 حالش خوبه، منتقلش کردن به بخش؛ اما پای راستش شکسته و...  -

 : مکث کرد. بانگرانی نگاهش کردم 
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 اش رو بگو! خدای من! مادربزرگ، ادامه  -

 : سرش رو پایین انداخت

 نمیاد، هیچی! اش رو از دست داده، اون هیچی یادش به سرش ضربه خورده و حافظه  -

ی سرُم محکم به زمین پرت شد و درنتیجه سرُم از دستم بیرون اومد و  جوری از جام برخاستم که میله 

 خون فواره زد بیرون! 

 جا! مادربزرگ رنگش پرید و دوید بیرون تا باز پرستار رو بیاره این 

ما هر لحظه بیشتر برام  کردم تا شاید بتونم باورش کنم؛ ا اش رو پیش خودم تکرار می مدام جمله 

 دار بود و کاش فقط یک شوخی بود، نه چیزی بیشتر از این! خنده

ی سرُم شدن و  کردن، مشغول وصل کردن دوبارهدو پرستار وارد شدن و درحالی که سرزنشم می 

 شون با حرص من رو خوابوند روی تخت! یکی 

 دیگه برای بلند شدن تالشی نکردم! 

های عجیبی داره و  رو دادم و باخودم فکرکردم زندگی و سرنوشت واقعاً بازی به سختی آب گلوم رو ف

 افته! اش بی تونه بفهمه که قراره چه اتفاقی توی آیندهکس نمی هیچ 

که دیگه نه توی مغزش ماهیاری وجود داشت و نه توی  حاال آتنا چیزی یادش نبود و این یعنی این 

 قلبش! 

 بود و حاال ذهن آتنا خالی بود! عشق مرده بود، فراموش شده 

 : پرستارها که رفتن از مادربزرگ پرسیدم

 جا هستم؟!چند روزه که این  -

مادربزرگ که گویی در این چند روز خیلی رنج کشیده بود، چینی به صورتش داد و اخم عجیبی نشست  

 مابین ابروهاش! 
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 دو روزه! -

 : باحیرت نگاهش کردم

 جدی؟  -

 موافقت کرد. هنگ سرم رو برگردوندم. پس تکلیف شرکت چی شده بود؟ مادربزرگ با تکون سر 

 رایان کجا بود؟! 

وقت  ناهار برام قورمه سبزی به همراه ماست و نوشابه آوردن. میلی به خوردنش نداشتم، چون هیچ 

 کردم هنوز خام هست و پخته نشده!نتونسته بودم غذای بیمارستان رو بخورم. حس می 

 :که مشغول خوردن بود نگاهم کرد مادربزرگ درحالی 

 خوری؟ پس چرا نمی  -

 دونی که غذای بیمارستان رو دوست ندارم! می  -

 : مادربزرگ دست از خوردن کشید

 وایسا برم از رستوران پایین غذا بگیرم برات و بیام!  -

 : تند گفتم

 ری. گیری می ام نیست االن! غذات رو بخور بعدش می خدا من گرسنه نه نه! به  -

 مطمئنی؟  -

 آره عزیزم.  -

ام  مادربزرگ به خوردنش ادامه داد. سرم رو آروم برگردوندم سمت پنجره اتاق و آه غلیظی از سینه 

ها بشینم و گریه کنم؛ ولی دوست نداشتم مادربزرگ رو بیش از این  خواست ساعت خارج شد. دلم می 

 ناراحت کنم. 
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 مبینا کجا بود؟ 

 که ازم متنفر شده بود؟! ی دیدنم اومده بود یا این یعنی توی این دو روز برا

 تقصیر بدونم؛ توی موضوع ماهیار و آتنا! تونستم خودم رو بی دونم چرا نمینمی

جوری رقم خورده بوده، باز هم  شون این کردم خودم رو مجاب کنم که سرنوشت هم سعی می  قدرچه هر 

 تهش وجدانم ناراحته! 

 : خورد و از جا بلند شد مادربزرگ دوغش رو هم  

 من رفتم!  -

 سری تکون دادم که از اتاق خارج شد و من تنها موندم.

شدم. درسته که رایان نبود و کاری توی شرکت  کاش زودتر مرخص میکمی توی جام تکون خوردم. ای 

 خواست توی بیمارستان حبس باشم. نداشتم؛ اما دلم نمی 

دوختم بهش. در کمال حیرتم، نفیسه و چکاوک و آذر به همراه   شد، نگاهم روبا صدای در که باز می 

 بهزاد داخل شدن. از فرط حیرت میخکوب مونده بودم بهشون که دخترها با خنده اومدن باالی سرم! 

 : آذر

 چیه دختر؟ چرا هنگی آخه؟!  -

 : گذاشت، گفتمی هایی روکه برام گرفته بودن رو داخل یخچال  چکاوک درحالی که آبمیوه 

 مون رو نداشته البد! انتظار دیدن  -

 : به حرف اومدم

 طوره.واقعاً هم همین  -

 : بهزاد کنارتخت ایستاد
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 ها بودی! تر از این حرف چی شده دختر خوب؟ توکه قوی  -

 : لبخندی به روش زدم 

 دیگه گاهی آدم کم میاره! -

 مثل االن تو؟!  -

 شم!م گاهی خسته می من هم یه آدمم، هرچی هم قوی باش -

 فهممت!می  -

 : بهزاد نگاهی به در انداخت و گفت

 االن رایان هم میاد!  -

با این حرف تند سرم رو به سمت در برگردوندم. باورش سخت بود که رایان بخواد واسه دیدن من  

 بینم! بیاد؛ اما وقتی وارد اتاق شد، متوجه شدم که خواب نیستم و دارم توی واقعیت می 

کاش تمومش رو برام  ر تخت ایستاد و جدی زل زد بهم. توی نگاهش یه دنیا حرف نگفتنی بود و ای کنا

 گفت تا احساس آرامش کنم! گفت. حتی شده ساعت ها بشینیم و حرف بزنه، فقط می می 

 سالم رایان خان، مرسی که اومدید!  -

 کنم. سالم، خواهش می  -

 : گرفت سمتم ای رو باز کرد و با نی نفیسه آبمیوه 

 بخور یکم جون بگیری!  -

شون  از دستش گرفتم و تشکرکردم. بهزاد تخت رو باالتر آورد تا راحت باشم و من به این همه محبت 

 ام شدم. لبخند گرمی زدم و مشغول خوردن آبمیوه 

 : آذر رو بهم گفت 
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 بهزاد و رایان دیروز صبح برگشتن!  -

 :ابروهام رو باال انداختم

 طوالنی بوده پس!مسافرت  -

 : رایان نگاهش رو چرخوند

 خیلی!  -

رویی  با ورود مادربزرگ همه سرها به سمتش چرخید، اون هم با دیدن دخترها و پسرها با گشاده 

 ازشون استقبال کرد و مشغول پذیرایی شد. 

 : غذام روگرفت سمتم 

 بیا بخور!  -

 : ازش گرفتم و تشکرکردم که روبه جمع گفت

طور بوده، خیلی هم خوشمزه  اش همین تونه بخوره، ازبچگی لیانای ما غذای بیمارستان رو نمی این  -

زنه! رفته بودم از رستوران توی خیابون براش غذا بگیرم. خیلی خوش  کنن ها؛ ولی لب نمیدرست می 

 اومدید، زحمت کشیدید! 

 : رایان با تواضع گفت

 مون بوده! کنم، وظیفه خواهش می  -

 حرف کمی برای مَردی مثل رایان گفتنش دور از باور بود، نبود؟  این

کرد، لبخند  مادربزرگ با این حرف رایان خوشحال شد و درحالی که باز هم جعبه شیرینی رو تعارف می 

 :زد

 واقعاً بهمون لطف دارید.  -

 : بهزاد
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 شه؟ سیما خانم نگفتن لیانا کِی مرخص می  -

 : مادربزرگ آهی کشید

سرم گفتن فردا صبح؛ ولی دکترش گفته برای اطمینان یک روز هم توی خونه بمونه و استراحت  واهلل پ -

 کنه دیگه فکرکنم پس فردا بتونه بیاد سرکار! 

 : هاش رو خیس کردرایان لب 

 نه مشکلی نداره، بگذارید استراحت کنه!  -

استراحت من زیاد طوالنی  خواد این شد به راحتی خوند که دلش نمی هاش می نگاهش کردم. توی چشم 

 هام نشست؛ ولی خودم روکنترل کردم تا کسی نبینه! بشه و از این رو، لبخند محوی روی لب 

شون رفتن و بهزاد با لبخند عمیقی منتظر ورود مبینا  با ورود مبینا و لطیفه، دخترها باخوشحالی به استقبال 

 موند! 

 ه رایان یک آن روی صورتم خم شد. شون به سمت مبینا و لطیفه جمع بود ک همه حواس 

 هام رو برای لحظاتی بستم! تنم یخ کرد از شدت هیجان و استرس و لرز افتاد توی تنم و چشم 

 سالم رفیق!  -

ای پیش رو فعالً از یاد ببرم تا بتونم  هام رو بازکردم، سعی کردم اتفاق ثانیه ی مبینا چشمبا صدای گرفته 

 رو کنترل کنم!  خودم

 مبینا.   سالم -

 صدام مرتعش بود، کاش کسی متوجه نشه! 

 چرا ناراحتی عزیزم؟ چه بالیی داری به سر خودت میاری آخه؟!  -

 کشتم!وجدان داره می عذاب  -

 ای دختر، چند دفعه بهت بگم تقصیر تو نیست؟ این همه خودت رو عذاب نده!تو دیوونه  -
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 تو ازم ناراحت نیستی؟!  -

 هیچی به تو مربوط نیست. خدا! چون نه به  -

 ممنونم ازت.  -

 : لبخند محوی زد

 عزیز دلمی. -

های  چرخوندم تا توی چشم پرسی شد. مدام نگاهم رو می سپس به سمت بهزاد رفت و مشغول احوال 

 گیری دوباره رو نداشتم! رایان نیفته چون اصالً طاقت یه غافل 

دخترها بوسیدنم و خداحافظی کردن، بهزاد و مبینا   وقتی از بلندگوها اعالم کردن ساعت مالقات تمومه، 

 : هم رفتن و رایان رو بهم گفت

بینمت. امیدوارم زودتر بهبودیت رو به  تونی استراحت کنی، پس فردا توی ویال می فردا رو هم می  -

 دست بیاری! 

 ممنونم. چشم، پس فردا میام شرکت حتماً!  -

 خوبه.  -

نقصش زل زدم و برای بار هزارم  مون بود. به قامت بی د مکالمه سپس به سمت مادربزرگ رفت که شاه

 : در دل زمزمه کردم

 خدایا! سهم کسی جز من نباشه!  -

 : با رفتن رایان، لطیفه رو به مادربزرگ گفت 

 مونم پیشش. تو برو خونه استراحت کن، من می  -

کرد و ازمون خداحافظی کرد و  مادربزرگ که انگار خیلی خسته بود، با شنیدن این پیشنهاد تند قبول  

 : رفت. لطیفه کنار تختم نشست و چشم دوخت بهم
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 زیادی خوشگله!  -

 : آهی کشیدم

 چیز تمومه! همه   -

 اما تو هم خوشگلی!  -

 چیز تموم! ولی همه  -

 چیز تو از اون کمتره؟!مثالً چه  -

 پرسی؟! م می دونی، باز از خیال لطیفه، چرا سوالی رو که خودت جوابش رو خوب می بی  -

 چون بهم قول دادیم گذشته رو بذاریم کنار!  -

 شه! نمی  -

 باید بشه.  -

 : حرفی نزدم، ادامه داد

ی چیترا خانمه، گفتم بله گفت خوش به حالش که یه همچین آقایی  مادربزرگ ازم پرسید این نوه  -

 چیزش! اش هست! واقعا درخور تحسینه همه نوه

 : های لطیفهه چشم با استرس نگاهم رو دوختم ب

ترسم. اون مورد تایید همه هست، یه جورکشش خاصی داره که همه رو  ها بیشتر هم می با این حرف  -

 مونه!دیگه مثل یه رویا می مون به همکنه! با این تفاسیر رسیدن جذب خودش می 

 تونن به واقعیت تبدیل بشن! رویاها گاهی می  -

 امیدوارم!  -

 *** 
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روز استراحت، به شرکت رفتم. توی این یک روز مادربزرگ حسابی تقویتم کرده بود و حاال  بعد از یک 

 تر از قبل شده بودم. از این بابت خدا رو شاکر بودم. تونسته بودم روی پای خودم بایستم و خیلی سرحال 

ی روز تولد  چیترا خانم دیشب بهم خبرداده بود که تونسته باشگاهی که مد نظرمه رو گیر بیاره و برا

 کردم، باز هم کم بود! تشکر می  قدرچه ام کرده بود و هرلطیفه نوبت زده. واقعاً شرمنده

جاشدم. رایان از صبح که از شرکت بیرون زده بود، دیگه ندیده بودمش. صبح هم  ام جابه روی صندلی 

 تری داشتم! توی ویالش اتفاق خاصی نیفتاده بود و من انتظار استقبال گرم 

 : هام رو باال انداختم که آذر وارد شد و سراسیمه گفت سته شونه خ

 بدو لیانا، باید بامن بیای!  -

 : با ترس نگاهش کردم و گفتم

 کجا باید بیام؟!  -

شدم،  کنم، دوید جلو و بازوم رو گرفت و کشید. به دنبالش کشیده می وقتی دید هنوز نشستم و سوال می 

 اقی افتاده! که بدونم حتی چه اتفبدون این 

اومد، متوجه شدم که مقصدمون به اتاق سایه خاتمه پیدا  با شنیدن سر و صدایی که از اتاق سایه می 

کنه و منتظر شدم تا برسیم و وقتی آذر در اتاق رو باز کرد، چشمم افتاد به رایان که خشمگین زل  می 

 زده بود به صبا، دخترعموی سایه! 

عضای شرکت خیره شدم که در کنار هم ایستاده بودن و خیره شده بودن  ی اایستادیم و من مات به همه 

 شون! ی مقابل به صحنه 

کرد چیزی رو برای رایان  کشید و سعی می ریخت، ولی سایه با عصبانیت فقط جیغ میصبا اشک می 

 قدری خشمگین بود که انگار توی این دنیا حضور نداشت! توضیح بده؛ ولی رایان اون 

 نگاهی به من انداخت. ناراحت بود؛ یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ ارد اتاق شد و نیم بهزاد و

 : آذر زیر گوشم گفت
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 صبا ارتباط دور از شرع برقرارکرده، اون هم با یکی از اعضای شرکت!  -

ی رایان  یکه خوردم و نگاه متعجب و ناباورم رو دوختم به صبا که حاال آروم شده بود و نگاهش خیره 

 حیایی تاکجا؟! . خدای من، گستاخی تاچه حد؟! بی بود

 :رایان رو به سایه پوزخند زد

ی شرکت من رو با این کارهای اشتباه خودت و اقوامت  فکر کنم تو قصد کردی که آبروی چند ساله  -

 دم!به باد بدی؛ ولی بهتره بدونی که من این اجازه رو نه به تو، نه به هیچ بشری نمی 

 : جلو اومدسایه با اخم 

رایان! صبرکن! اگه صبا عمل ناشایستی انجام داده که مقصر من نیستم، آخه چرا باید همه رو به یه   -

 چوب بزنی؟! 

 : ای نگاهش رو چرخوند دوراتاق، روی من ثابت موند. درجواب سایه گفترایان لحظه 

 دونی سایه! می جا نیست، خودت هم این رو خوب دونم که تو هم صرفاً برای کار این می  -

هاش رو جلوی دهنش گرفت که رایان از من چشم گرفت و باپوزخند، نگاهش رو  سایه جا خورد، دست 

 : به صورت صبا دوخت 

 این رو هم آوردی تا همدستت باشه و شاید هم جاسوست!  -

 : سایه رایان رو با حرص محکم تکون داد

کنی، جوری که انگار برای این شرکت نقشه  متهم می گی؟ تو داری من رو فهمی داری چی میهیچ می   -

 کشیدم... 

 : رایان حرفش رو با بشکنی که زد، قطع کرد

 کنم، تو خیلی باهوشی، خوشم اومد! دقیقاً همین فکر رو دارم می  -

 دم همچین رفتاری با من داشته باشی! ذارم و اجازه نمیکنی رایان! نمی اما تو داری اشتباه می  -
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 : رایان به سمت در اتاق قدم برداشت و در همون حال گفت

 زنم، نه تو! جا، حرف اول و آخر رو من می این  -

 :دستگیره رو گرفت و ادامه داد

آبرویی  های بی رید! هرچه زودتر، بهتر! جای آدم جا میکنید و از این تون تسویه می همین امروز جفت   -

 نیست! توی شرکت من  مثل شما دو نفر،

سایه دوید سمتش؛ اما رایان از اتاق خارج شد و سایه به دنبالش رفت. بهزاد با تاسف سری تکون داد و  

 : رو به مهرسا گفت

  جا برن! وگرنه یک درصد هم تضمینشون کن تا از اینترتسویه این دونفر اخراج هستن سریع  -

 شون نزنه! کنم رایان آتیش نمی

و تند از اتاق بیرون رفت، بقیه هم به دستور بهزاد پراکنده شدن و فقط من  مهرسا سرش رو تکون داد 

 : موندم توی اتاق که بهزاد لبخند محوی بهم زد

 بهتری؟!  -

 خوبم!  -

مون رو؟! این همه کار داریم، باید هرروز یه بساط جدید هم برای کارکنان  بینی وضع توروخدا می  -

 داشته باشیم. 

 : روی مبل نشستم 

 ده مگه؟ چی ش -

 خبر نداری؟  -

 چیز تموم شده بود! نه! من توی اتاقم بودم، آذر اومد صدام زد وقتی هم رسیدم دیگه همه  -

 : پشت میز اتاق سایه نشست و لبخند تلخی زد
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خواست گیر بدم،  چندروزه متوجه رفتارهای غیرعادی و بودار صبا و سایه و آرش شدم، ولی دلم نمی -

 و گمان!   اون هم از روی یه حدس

 : کمی از لیوان آب روی میز رو خورد و ادامه داد

که دیشب خیلی اتفاقی اومدم شرکت و وقتی واردش شدم، متوجه شدم که از اتاق سایه یه  تا این  -

که حتی برم جلو و ببینم چه خبره؛ ولی به راحتی از  صداهایی میاد. اصالً نمی تونستم باورکنم یا این 

ترین و  جا، توی بزرگ ده! اون هم این ستم حدس بزنم چه اتفاق فاحشی داره رخ می تونجا هم می همون 

 مشهورترین شرکت توی ایران و خاورمیانه! 

 : هاش رو در هم قفل کرددست 

تونه غیر از متوجه شدم که توسط سایه وارد شرکت شدن، وگرنه کسی جز من و رایان و سایه نمی -

که ما سه نفر زنگ بزنیم و بگیم که راهش بدن، یعنی بااجازه ما!  شه، مگه این جا ب ساعات اداری وارد این 

خبرم.  اش رو من بی طوری صبا و آرش توی اتاق سایه متاسفانه ارتباط برقرارکردن و دیگه چرا و چه 

شون رو اخراج کنه؛ اما  سر و صدا هر سه امروز صبح رفتم به رایان گزارش کردم و ازش خواستم بی 

خودی  که نگن بی رایان گفت که الزمه آبروشون بره تا درس عبرتی بشه واسه بقیه کارکنان و هم این 

 اش هم که خودت دیدی! رایان سه نفر رو اخراج کرده، بقیه 

 : پوفی کشیدم 

 حاال آرش کجاست؟  -

 ساعت پیش رفت، خیلی شرمنده بود و پشیمون؛ ولی دیگه سودی نداشت! نیم  -

 جای این سه نفر، چه کسانی رو میارید؟ حاال به  -

های خوب و قابل اعتمادی باشن، باید دست نگه  فعالً کسی رو سراغ نداریم، چون باید خیلی آدم  -

 شه! داریم تا ببینیم چی می 

 : سرم رو به معنای مثبت تکون دادم که از جا بلند شد
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 فهمم چی به چیه اصالً! نمیمن میرم به کارهام برسم، از دیشب سردرد دارم،  -

 باشه، برو.  -

 :به سمت در اتاق رفت؛ ولی مکث کرد و باز برگشت سمتم

 میگم، اون دوستت بود، اسمش مبیناست؟!  -

 : لبم رو گزیدم

 خب؟!  بله، -

 خواد بیاد سرکار؟ نمی  -

 : با تعجب از جا بلند شدم

 جا؟!بیاد این  -

 : ابروهاش رو باال انداخت

 داره خب؟  مگه چه عیبی -

 : تکونی خوردم و با تردید گفتم

 دونم، بعدش هم اگه بخواد بیاد، این کارها رو که بلد نیست! نمی  -

 : بهزاد لبخند گرمی زد

 دیم! خوب، یادش می  -

 : به ناچار گفتم

 کنم. کنم. اگه خواست، خبرتون می باشه، من باهاش در این مورد صحبت می  -

 : ال گفت از اتاق خارج شد و در همون ح

 منتظرم، مرسی!  -
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 چه گیری داده بود به مبینا حاال؟! 

 اَه، دختره بدبخت تازه از افسردگی عشق قبلی بیرون اومده حاال باز یه بازی جدید دیگه! 

اومد، باز فکرم کشیده شد سمت  از اتاق خارج شدم و با دیدن سایه که با عصبانیت به سمت اتاقش می 

 حت هم حدی داشت! های بهزاد. واقعاً وقا حرف 

 : به سمت اتاقم رفتم که مهرسا جلوم رو گرفت

 باالخره از دستش راحت شدیم!  -

 : خندیدم

کنه که این بار رو ببخشه و الاقل اگه هم  فکر نکنم، مطمئنم میره پیش رایان خان و راضیش می -

 خواد اخراج کنه، صبا رو بندازه بیرون! می 

 : مهرسا پوزخند زد

 رایان خان رو خوب نشناختی، بهتره برگردی و پشتت رو نگاه کنی! پس هنوز  -

شون رو جمع کرده بودن و مشغول تسویه بودن.  با این حرف، آروم برگشتم به عقب. صبا و سایه وسایل

 کرد! شون رو نگاه می سردی ایستاده بود و رفتن رایان هم درکمال خون 

 ونسته بودم رایان رو کامل بشناسم! شاید حق با مهرسا بود، واقعاً من هنوز نت 

 : شون، رایان پوزخندی زد و به سمت اتاقش رفت و رو به من گفت پس از رفتن 

 بیا توی اتاقم!  -

داد و این، من رو  هاش قرار می بار بود که من رو مخاطب حرف سری تکون دادم. از صبح، اولین

 : کرد. برای همین هم رو به مهرسا گفتمخوشحال می 

 عزیزم، برم ببینم چیکارم داره! -

 : مهرسا بازوم رو فشرد
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برو، فقط خیلی مواظب خودت باش! االن درحال انفجاره ممکنه هرچی ترکش داره سمت تو پرتاب   -

 کنه ها! 

هردو زدیم زیر خنده و مهرسا رفت. من هم به سمت اتاق رایان رفتم و وارد شدم که پشت بهم رو به  

 : و بستم که صداش به گوشم رسیدپنجره ایستاده بود. در ر 

 قفلش کن!  -

 گفت؟! ابروهام باال رفت. این چی می

هنوز حرکتی نکرده بودم که تند به سمتم اومد، دستش رو به سمت کلید برد و چرخوند، همزمان با  

 های من هم بسته شد و کمی ترسیدم! صدای قفل شدن در، چشم 

 شده بودم! ام بود و من، باز ضعیف  رایان تو یک قدمی 

 هات رو بستی؟!چرا چشم  -

 : هاشآروم بازکردم و زل زدم توی چشم 

 چیزی شده؟  -

 نه، فقط نیاز دارم به آرامش! -

 : تنم لرزید، زمزمه کردم

 وقت نقش من چیه این وسط؟! اون  -

 تو خود آرامشی!  -

 آهی کشیدم، غرق شدم در حس وجودش و از خدا طلب بخشش کردم! 

مون مشخص بشه تا این همه  کاش هرچه زودتر تکلیف تونستم ازش بگذرم. ای نمی من عاشقش بودم و 

 عذاب نکشم. اگه رایان مال من نیست، کاش همین روزها ازم جدا بشه و دیگه نخوامش! 

 : خودم روکمی تکون دادم که زمزمه کرد
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 ، جز... کس ضعیف نیستمکنی، من در برابر هیچ خود می لیانا! تو من رو از خود بی  -

 : هامازم فاصله گرفت و زل زد توی چشم 

 مادرم و تو!  -

کردم کسی اکسیژن رو ازم گرفته و اگه به داد خودم نرسم، حتماً  نفس عمیقی کشیدم. واقعاً حس می 

 شم! خفه می 

 جا شرکته و درست نیست که ما... رایان خان، این  -

 : حرفم رو قطع کرد

العاده ذهنم درگیره و حالم  دارم، به آرامشی که ازت ساطع میشه! چون االن فوق لیانا! من بهت نیاز  -

 خوب نیست! 

 : سرم رو به زیر انداختم که ادامه داد

 خواد ازت دور باشم! البته انگار تو از وجود من اذیت میشی و دلت می  -

 : با حرص نگاهش کردم

 من کِی همچین حرفی زدم؟! -

 خوام!من می پس اون کاری رو بکن که  -

 : پوفی کشیدم 

 تونم برم؟ باشه، حاال می  -

 : سرش رو تکون داد

 آره!  -

 : رفتم، زمزمه کردم تند از اتاقش اومدم بیرون و درحالی که به سمت اتاقم می 
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 خدایا! دیوونه نشم شانس آوردم!  -

 *** 

 : نگاهی به سالن انداختم و لبخند گرمی زدم، مبینا بهم خیره شد 

 خدا!دونم دیگه این رایان دردش چیه به کننده شدی، نمیخیلی خیره  -

 : پوزخندی زدم

 ام!ام مهم نیست، باورکن خسته خیال دختر، من دیگه هیچی واسه بی  -

چیز پذیرای مهمانان بود و هنوز لطیفه آرایشگاه بود. دلم  سالن باشگاه غرق در نور و آویز بود و همه 

 سن انجام بگیره. چیز به نحو احخواست همه می 

گیتار خوشگلی که سفارش داده بودم، حاضر و آماده کنار کادوهای دیگه قرارگرفته بود و من ازصمیم 

 اش برسونم! قلب خوشحال بودم که تونستم لطیفه رو به یکی از آرزوهای قلبی 

و به همراه  هاش ر آمدگویی به مهمانان بود که تازه وارد شده بودن، تموم دوست مبینا مشغول خوش 

خواست مجلس کامالً  هاشون دعوت کرده بودم، دخترهای شرکت رو هم گفته بودم بیان و دلم میمامان 

زنانه باشه. یه لباس مدل پرنسسی مشکی تنم کرده بودم که خیلی ناز بود، خودم هم آرایش کرده بودم  

تهاش رو فر بزرگ زده بودم که  و موهام هم حالت باز که بیشتر بهم میومد، البته به وسیله سشوار ان

 خیلی هم ساده نباشه! 

گاش سعی داشتن بعضی چیزها رو به یادش بیارن؛  آتنا هم ازبیمارستان مرخص شده بود و حاال خانواده 

اما متاسفانه تا االن زیاد موفق نبودن و به پیشنهاد مبینا و یلدا خانم، قرارگذاشتن ببرنش پیش یه  

 متخصص یا روانشناس! 

 ای اهمیت نمیده، حتی آتنا! چیز دیگه چنان غرق شده توی کارش و به هیچ ر هم هم ماهیا

 : آهی کشیدم و روی صندلی نشستم، مبینا جلوم ایستاد 

 چرا باز رفتی توی هپروت؟!  -
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 : سرم رو تکون دادم

 بهزاد ازم خواسته ببرمت سرکارمون!  -

اندازه غار باز مونده، سکوتش هم از روی حیرتش  دونستم االن فک مبینا چند لحظه صدایی نیومد، می

 :بود. برای همین هم ادامه دادم

خواد بیشتر  من هم اولش به همین شدت تعجب کردم؛ ولی بعدش گفتم شاید ازت خوشش اومده، می  -

 بشناستت! 

 : مبینا تند کنارم نشست 

 کنی لیانا؟! جور فکر می واقعاً تو این  -

 : نگاهش کردم 

 خواد تو رو بذاره به جای سایه! چون سایه و صبا رو هم از کار اخراج کردن و اگه اشتباه نکنم، می بله،  -

 : مبینا جیغ خفیفی کشید 

 طور ممکنه؟!چی؟ آخه چه  -

 : هم کوبید هاش رو به اش توضیح دادم که دست جریان رو کامالً خالصه واسه 

 مستجاب شده باشه! وای! واقعاً باورم نمیشه دعام به همین زودی   -

 : پوزخندی زدم

 دعای تو اخراج شدن سایه بوده؟!  -

 : ای بهم رفتچشم غره 

ها آخرش مغلوبت کنن و با  خواستم با وجود سایه مثل دماغ سوخته تقصیر منه به فکر تو هستم، نمی  -

 ات بخندن، االن شدم آدم بده دیگه نه؟! رایان به ریش نداشته 
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 : رگردوند که کالفه دستش رو گرفتمسپس با دلخوری روش رو ب

فهمم چی میگم. تو دیگه ازم دونی که این روزها اعصابم بهم ریخته، نمی خب باشه ببخشید، می  -

 ناراحت نباش توروخدا!

 : هاش رو جمع کردکمی نگاهم کرد و بعد لب 

 باشه؛ ولی دیگه تکرار نشه!  -

، تند به دختری که مسئول آهنگ بود اشاره کردم  با شنیدن صدای دست و جیغ متوجه شدم لطیفه اومده

 العاده شاد گذاشت و صداش رو تا ته برد باال، جوری که باشگاه به لرزه افتاده بود! و اون یه آهنگ فوق 

از جام بلند شدم و در کنار مادربزرگ ایستادم، لطیفه محشر شده بود توی اون لباس پرنسسی  

 . خوشگلش که به رنگ صورتی مالیم بود 

 : های شوقش لطیفه رو محکم توی آغوشش فشرد و بعد از اون، نوبت من بود مادربزرگ درمیون اشک 

 تولدت مبارک عزیزدلم!  -

 کنی! ممنونم ازت لیانا، تو من رو واقعاً خوشحال می  -

 شنوم. خوشحالم که این رو می  -

جایگاهش نشست و بالفاصله   هاش شد و بعد از اون، روی مبل تویلطیفه مشغول احوالپرسی با دوست 

 ام گرفته بود. گرفت که خندههمه ریختن وسط برای رقص، مبینا هم تند تند از خودش عکس می 

 : با دیدنم تند بازوم رو گرفت

 بدو بیا ازت عکس بگیرم بذاریم اینستا!  -

 : با تعجب گفتم

 واسه چی؟!  -

 خوام رایان ببینه دیگه! واه، خوب می  -
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 جوری لباسم زیاد مناسب نیست، خوشم نمیاد مردها ببینن! این نه نه،  -

 : مبینا لبش رو کج کرد

شون کنی،  بینن که خودت قبول ها وو یدیوهات رو می حسابت رو خصوصی کردم، فقط کسایی عکس  -

 جا!پس جای نگرانی نیست، حاال بیا این 

دلش خواست ازم عکس بندازه، درهمون   قدرچه با این حرف خیالم راحت شد و ایستادم تا مبینا هر 

 : حال گفت

 تونم ازپس کار کردن توی اون شرکت بر بیام؟! به نظرت می  -

 : ژستم رو تغییر دادم و در جوابش گفتم

نیستی، گفت خودم   آره، فقط باید خودت بخوای و درضمن، من به بهزادم گفتم که تو چیزی بلد -

 یادش میدم! 

 وای! الهی که من برای این مرد جنتلمن غش کنم!  -

 : هام رو گاز گرفتم لب

 تو واقعاً عاشقش شدی؟!  -

 : هاش رو باال انداختمبینا شونه 

 تونیم بگیم که ازش بدم نمیاد! شم؛ ولی می وقت عاشق نمی عاشق نه، اشتباه نکن! من دیگه هیچ  -

 تش داری!پس یعنی دوس  -

 : چشمک زد

 یه همچین چیزی!  -

 : خندیدم
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 بار مغلوب نشی! خدا کنه این  -

 مطمئنم که این بار رو دیگه اشتباه نکردم.  -

 بسیارخوب!  -

آهنگ بعدی که اومد، هردو برای رقص به پیست رفتیم و مبینا، لطیفه رو هم آورد. اون شب، شب خیلی  

بین خوشحالی و ذوق لطیفه، لبخند مادرم رو هم ببینم و    تونستم به راحتی درخوبی بود! شبی که می 

راضیه، از این همه خوشحالی من و لطیفه. کادوم خوشحالی لطیفه رو پنج   قدرچه تونستم درک کنم که می 

برابر کرد و مادربزرگ هم یه کت و دامن خیلی ناز بهش هدیه داد و مبینا هم دستبند نقره که اون هم  

 بود.  واقعا در خور تحسین

پس از اتمام مراسم، مبینا بهم گفت که فردا برای صحبت با بهزاد، به شرکت میاد و من هم مخالفتی  

 نکردم. 

 *** 

 : وارد شرکت شدم، مبینا از اتاق بهزاد بیرون اومد و با دیدنم لبخند گرمی زد

 سالم لیانا جون!  -

 : اش رو آروم بوسیدمگونه 

 برای کار یا نه؟! سالم عزیزم، چی شد؟ قبول شدی   -

 : مبینا پوفی کشید

 تونم از پسش بر بیام. دونم که بخوام می سخت که هست؛ اما می  -

 : دستم رو روی بازوش گذاشتم

 تونی، پس دیگه کشش نده، به بهزادخان بگو که میای از فردا! من هم مطمئنم که می  -

 : مبینا لبش رو گزید
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 تو میگی بیام یا نه؟!  -

 :هام رو باال انداختمشونه 

که  ره و هم این ات توی خونه سر نمیجوری هم درآمد هنگفتی داری، هم حوصله آره خوب، این  -

 جوری همیشه با منی و این عالیه! هرجایی ما رو ببرن، تو هم با ما هستی! این 

 : هاش رو بهم کوبید مبینا با ذوق دست 

 به بهزاد میگم که حاضرم کار کنم، اون هم از فردا!   حق باتوعه! این عالیه! پس میرم -

 : لبخندگرمی به روش زدم

 ایول!  -

 : با رفتن مبینا، به سمت اتاقم رفتم که کسی صدام زد

 لیانا!  -

 : با تعجب برگشتم و با دیدن چیتراخانم، ابروهام باال پرید

 سالم!  -

 : چشمکی زد

 ؟ خوام برم اتاق رایان، خودش هستسالم خانم، می  -

ی مصلحتی  شناسیم، برای همین هم سرفه خواد کسی بفهمه ما همدیگه رو از قبل می متوجه شدم که نمی 

 : کردم و لبخند زدم

بفرمایید از این طرف، البته ایشون فعالً نیستن؛ ولی گمون کنم تا نیم ساعت دیگه بیان. من ازتون   -

 طوره؟!کنم تا رایان خان برسه، چه پذیرایی می 

 : ا خانم لبخند زد چیتر
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 خیلی هم عالی.  -

 : مهرسا توی راهرو بهمون برخورد و با دیدن چیترا خانم، گل ازگلش شکفت و بغلش کرد 

 وای سالم عزیزدلم! -

 : شون، کمی عقب ایستادم و بهشون زل زدم، چیترا خانم خندیدبا تعجب از این همه صمیمت 

 ره؟!طوری؟ کارها خوب پیش می سالم خوشگل خانم، چه  -

 خوبم به لطف شما، مگه میشه با وجود رایان خان و بهزاد، کارها بد پیش بره؟  -

 : چیترا خانم با رضایت سرتکون داد

تونن ازپس این کار بر بیان، این دوتا الیق خوشبختی  دونستم که این دو نفر لیاقت دارن و می می  -

 هستن! 

 از شرکت؟! بله کامالً، راستی خبر دارید سایه اخراج شده  -

 : چیترا خانم کمی فکرکرد و بعد، اخم محوی کرد

اومد، چی بود اون همه فِیس اون همه افاده؟!  نه خبر نداشتم! چه بهتر! اصالً از این موجود خوشم نمی -

ام حُکم  آدم باید خاکی باشه و ساده زندگی کنه، من که اصالً اهل تشریفات نیستم، اگه موقعیت اجتماعی 

 کردم، نه تو یه ویالی درندشت! خریدم و توش زندگی می کرد، یه خونه نقلی و شیک می نمی

 : مهرسا و من خندیدیم که چیترا خانم نگاهش رو با محبت عمیقی به من دوخت 

 جا هستن؟!راستی مهرسا جان، ایشون عضو جدید این  -

 : مهرسا

لی هم رایان و بهزاد ازش راضی هستن، دختر  بله، چند ماهیه که اومده، کارش هم حرف نداره! خی  -

 خوبیه! 

 : لبخندی زدم و ضمن تشکر از مهرسا، سرم رو به زیر انداختم که صدای چیترا خانم به گوشم رسید
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 ماشااهلل از زیبایی هم هیچی کم نداره بزنم به تخته! -

 : ای به در کنارش زد که مهرسا خندید و گفتسپس تقه 

 تون نکنم، خیلی روی پا ایستادید! گه اذیت طوره، خوب، دی همین   -

 : چیترا خانم دستی روی کمر مهرسا کشید

 خوشحال شدم دیدمت.  -

 من بیشتر، فعالً چیترا خانم! -

مون ادامه دادیم و من در اتاق رایان رو باز کردم و چیترا خانم وارد شد، پشت میز  با رفتن مهرسا، به راه 

 : روش که لبخندی بهم زد و نشستم روبه ایستادم و درخواست قهوه دادم 

 معرفت نبودی! گیری دخترم، تو که بی دیگه سراغی ازم نمی  -

 : شرمنده زل زدم بهش

 واقعاً متاسفم؛ ولی حجم کارها زیاده و بهم اجازه نمیده که به چیزهای متفرقه بپردازم!  -

 : جا شدچیترا خانم توی جاش کمی جابه 

 بدم!خوام یه ماشین بهت  می  -

 : با حیرت زل زدم بهش

 چی؟!  -

 : خیال نگاهم کردبی 

خوام بدمش به تو، تازه  خوره، می خودی خاک می یه پژو دویست و شش توی پارکینگ داره بی  -

 استفاده مونده!خریدم؛ اما بی 

 : اخم کردم



 

 

 
617 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
تون  جا  هم شرمنده ایناما چیترا خانم! دلیلی نداره که شما برای من این همه خوبی بکنید، واقعاً من تا   -

 هستم، وای به حال ماشین به این گرونی! 

 : چیترا خانم تک ابروش رو باال داد

 کنی دیگه! خوب، تو هم برای من جبران می  -

 : هام رو جمع کردملب

طوری؟ من بخوام پول تموم این چیزها رو بهتون پس بدم، تا آخرعمرم بدهکارم. دیگه  آخه چه  -

 شم! نکنید، من هم شرمنده می بیشترش 

 : کمی خم شد طرفم

 کسی پول این چیزها رو از تو خواست لیانا؟ من گفتم پولی بده بهم؟!  -

 نه خوب، نگفتید؛ ولی این جوری هم که نمیشه!  -

خوام چی کار؟ اصالً تو فکر کن من خواستم برای آخرتم  چرا نشه دخترم؟ من این همه ثروت رو می  -

ی این ماشین یه هدیه از کنم به شماها کمک کردم یا فکر کن تموم اون چیزها به اضافه ثواب جمع 

 کنه؟!کنه، می طرف من بوده، کسی که هدیه رو رد نمی 

 کنم دیگه من رو بیشتر از این شرمنده نکنید!جا کافیه، خواهش می نه! اما تا همین  -

نی حاوی دو فنجون قهوه رو روی میز گذاشت و رفت.  ها سیای به در اتاق خورد و یکی از خدمه تقه 

 : چیترا خانم فنجون رو برداشت و بو کشید

 به به چه عطری داره!  -

 : لبخندی زدم

 تون. نوش جون  -

 :یکم از قهوه رو خورد و بهم زل زد
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 ! خرم، خوبه؟چیزی برات نمی ی دیگه رو قبول کن، من هم دیگه هیچ خوب، تو فقط همین یه گزینه  -

 : پوفی کشیدم 

 دونم چی بگم. واقعاً نمی  -

 ی پارکینگ ویال برای چی آخه؟ لیانا! من هیچ احتیاجی به این ماشین ندارم، الکی خاک بخوره گوشه  -

 خوب بفروشید!  -

 خوام، من تا االن هرچیزی رو خریدم، دیگه نفروختم، این هم مستثنی نیست! نمی  -

 : کمی مکث کردم که گفت 

 قبول؟!  -

 : ونم رو کشیدم روی لبمزب

 الاقل اجازه بدید با مادربزرگم یه مشورتی بکنم!  -

 : چیترا خانم فنجون خالی از قهوه رو روی میز گذاشت

 خوای؟ مخالفت کنه من ناراحت میشم! تو که این رو نمی  نه، اگر -

 : با حرص گفتم 

 کار کنم؟!  ه، این وسط من چه شوقت اگه توی عمل انجام شده قرارش بدم، باز اون ناراحت می اون  -

 : چیترا خانم چشمکی زد 

گیرم و اگه هم مادربزرگت حرفی داشت، بیاد به من  چیز رو به گردن می کالً بگو خبر نداشتم، من همه  -

 بگه، خوبه؟ 

 : سری تکون دادم که در اتاق باز شد و قامت رایان نمایان. تند از جا بلند شدم

 شون کردم! تون، راهنمایی خواستن ببین تون می مادربزرگ خسته نباشید،  -
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دیگه رو با محبت وافری درآغوش گرفتن،  رایان با خوشحالی به سمت مادربزرگش رفت و هر دو هم 

 :ام رو خوردم و توی سینی قرار دادم و گفتمفنجون قهوه 

 را خانم! تون من دیگه میرم، خوشحال شدم ازآشنایی باهاتون چیت با اجازه -

 : چیترا خانم رو به رایان گفت

 نگفته بودی همچین جواهری رو استخدام کردی به عنوان دستیارت، رایان!  -

 با خجالت سر به زیر انداختم و الحق که چیترا خانم بازیگر خوبی بود! 

 : رایان

 شرمنده، فراموشم شده بود مادربزرگ!   -

 : چیترا خانم رو بهم گفت

 ، ممنون از پذیرایی! تونی بریعزیزم، می  -

ها دادم و خودم به اتاقم برگشتم که مبینا پشت  لبخند گرمی زدم و از اتاق خارج شدم، سینی رو به خدمه 

 : سرم وارد شد

 دختر! کجا بودی تو؟!  -

 کردم! توی اتاق رایان، داشتم با مادربزرگش صحبت می  -

 : و سپس رو بهم گفت با این حرفم، مبینا برگشت و نگاهی به اتاق رایان انداخت

 خوبه، من دارم میرم، کاری نداری؟  -

 چی شد باالخره؟  -

 شم! جای سایه خانم مشغول به کار می هیچی دیگه، از فردا به   -

 : بعد ابروهاش رو باال انداخت
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 حواست رو جمع کن! از این به بعد باید به رئیست احترام بذاری ها!  -

 : ی میز برداشتم و پرت کردم سمتشبا حرص حبه قندی رو از توی قندون رو

 خیلی پررویی، اگه من نبودم که تو االن این جا، جایی نداشتی دختر!  -

داد لبش روکج  مبینا که حبه قند برخوردکرده بود به پیشونیش، درحالی که جای برخورد رو مالش می 

 : کرد

 خیلی جدیداً دست بزن پیدا کردی ها، بداخالق هم شدی!  -

 :صندلیم وا رفتمخیال روی بی 

 تا توباشی حرف الکی نزنی که بال سرت نیاد.  -

 : مبینا کیفش رو برداشت

 دیگه حقیقت تلخه!  -

خیز برداشتم سمتش که قهقهه زد و فرار کرد. لبخند گرمی زدم و باخودم فکرکردم واقعاً خوبه که آدم  

 یه دوست واقعی داشته باشه برای خودش! 

ام بودم، رایان و چیترا خانم یک ساعتی  مشغول انجام دادن کارهای عقب مونده تا پایان ساعت کاری  

باهم صحبت کردن و بعد از اون هردو از شرکت خارج شدن و من شدیداً کنجکاو بودم بدونم چه کاری  

 داشته با رایان! 

 : وارد آسانسور شدم که نفیسه هم اومد تو و با دیدنم خندید

 رنگ و روییه؟!  خسته نباشی دختر، این چه -

 : کلید رو فشردم و گفتم

های  اش کار یا گرفتاری وای نفیسه، امروز خیلی خسته شدم، چند مدته یه خواب راحت نداشتم، همه  -

 دیگه. 
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 چرا گرفتاری؟!  -

 های خاص خودش رو داره دیگه! باالخره زندگی سختی  -

 حاال یه خبر توپ بهت بدم که شارژ بشی؟  -

 : کردم حالی ی بی خنده

 بگو!  -

آسانسور ایستاد و هردو بیرون اومدیم، نفیسه ریموت ماشینش رو بیرون آورد و فشرد و من نگاهم  

 : تر چراغ زد. توی دلم پوزخندی زدم که گفت ی سانتافه مشکی رنگی شدکه کمی اون طرف خیره 

 کنیم، باشه؟! بیا امروز من برسونمت، توی راه هم باهم صحبت می -

ها بیرون رفت  مون رو دادم بهش. نفیسه با مهارت کامل از بین ماشین سوارشدیم و آدرس   قبول کردم،

 و در آخر از پارکینگ خارج شد. 

 : گفت

 مادربزرگ رایان رو که دیدی؟!  -

 : نگاهم رو از شیشه به بیرون دوختم

 صحبتی باهاش لذت بردم! آره! زن خوش مشربیه، واقعاً از هم  -

اومده بود تا رایان رو ببینه، چون جمعه همین هفته تولد دخترعموی رایان هست،   طوره، امروز همین   -

 چیترا خانم هم اومده بود تا با کمک رایان توی تاالری خارج از شهر براش جشن بگیرن! 

 : با تعجب نگاهش کردم 

 واقعا؟  -

چی! البته کسی خبر  آره، رایان فقط همین یه عمو رو داره، دیگه نه عمه نه خاله نه دایی، هیچی هی -

 نداره چرا؛ ولی انگار مادرش تک فرزند بوده و پدرش هم فقط یه داداش داشته! 
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 پس تولد گلدیس بود، همونی که همراه رایان اومده بود جشن تولدم! 

 : نفیسه ادامه داد

. چند  ایه، چند سالی خارج از کشور بوده برای تحصیل، بعد از اون هم برگشته ایران العادهدخترفوق  -

شکونن؛  ها براش سر و دست می جا هم که خیلی مورد خواستگار خارجی داشته که پدرش رد کرده، این

 کنه! ولی خانم قبول نمی 

 : لبم رو گزیدم و سوالی که ذهنم روکامالً به خودش مشغول کرده بود، پرسیدم

 نکنه چشمش به رایان خان هست؟!  -

 : نفیسه خندید

کردیم، یه روز که گلدیس اومده بود شرکت، ترگل ازش پرسید این  جوری فکر می این ما هم اوایل  -

سوال رو؛ ولی اون به شدت رد کرد و گفت که حاضر نیست با فامیل ازدواج بکنه، نه رایان و نه حتی  

 اقوام مادریش! 

 : با آسودگی نفسم رو محکم فوت کردم بیرون که نفیسه با تعجب گفت

 شد؟! ات  چیزی  -

 : تند گفتم

 نه نه اصالً! راستی من دیدمش، اومده بود جشن تولدم، همراه رایان خان!  -

 : نفیسه با تعجب بهم خیره شد

 خدا؟!به  -

 : لبخندی زدم

 ست! آره، تازه خیلی هم باحال و پایه  -

 : نفیسه جلوی مجتمع ماشینش رو متوقف کرد 
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 شتر هم آشنا بشی باهاش! آره دختر خوبیه، حاال قراره باز هم ببینیش بی -

 : نگاهش کردم 

 مگه قراره بیاد شرکت؟!  -

 کنه! نه؛ اما به احتمال نود درصد چیترا خانم برای جشن تولدش، ما رو هم دعوت می -

 : با خوشحالی گفتم

 جدی میگی؟چه عالی!  -

رایان رو   تر، نحوه برخورد خواستم بیشتر با گلدیس آشنا بشم و از همه مهم خوشحال بودم، چون می 

 باهاش ببینم! 

 ها رو!کنه تا مجلس گرم بشه، خصوصاً جوون آره، چیترا خانم همه رو دعوت می  -

 :از ماشین پیاده شدم و گفتم

 خوبه، عزیزم واقعاً ممنونم که رسوندیم.  -

 کنم، فعالً خداحافظ.خواهش می  -

 خداحافظ.  -

 : ای رو سمتم گرفتوارد شدم که مادربزرگ بهم خسته نباشید گفت و بسته 

 ات!گواهینامه  -

با خوشحالی وافری ازش گرفتم؛ ولی کمی بعد یاد پیشنهاد چیترا خانم افتادم و با همون سر و وضع روی  

 : مبل، وا رفتم که مادربزرگ با تعجب نگاهم کرد 

 چته لیانا؟!  -
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طوری توی روی  وقت چه کرد، اون می دونستم بهش بگم یا نه؛ اما اگه به قول چیترا خانم مخالفت نمی

 کردم؟! چیترا خانم نگاه می 

 : زمزمه کردم

 ام بیاری؟ گمونم فشارم افتاده! ام نیست مادربزرگ، میشه یه لیوان آب قند واسه هیچی   -

مادربزرگ با این حرفم تند به سمت آشپزخونه رفت و دقایقی بعد درحالی که لیوان آب قند رو تند تند  

 : به سمتم اومد و داد دستم هم میزد،

 گالب هم زدم بهش، بخور جون بگیری! یکمی رنگت هم پریده!  -

 ممنونم.  -

 : وقفه لیوان رو تا ته سرکشیدم و گذاشتم روی میز. نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدمبی 

 من برم یکمی استراحت کنم مادربزرگ.  -

 برو دخترم.  -

ام کرده بودن، این وسط چیترا خانم و  فکرهای مختلف بود که کالفه وارد اتاقم شدم، توی ذهنم پر از 

 پیشنهادش هم شده بود قوز باال قوز! 

ام رو تغییر داده بود، فکرکردم. واقعاً  روی تختم درازکشیدم و به اتفاقات این چند ماهه که زندگی

طوری  فهمی چه کنی و نمی چیز غیرمنتظره پیش میاد، جوری که خودت رو این وسط گم می همه  قدرچه 

 توی این راه قرار گرفتی! 

باید این دختر خاص   قدرچه های نفیسه افتادم که درمورد گلدیس گفته بود. غلتی زدم، به یاد حرف 

که رایان رو در حد خودش  باشه که از فردی مثل رایان گذشته. انگار یا کسی رو دوست داره، یا این 

 از ازدواج فامیلی بدش میاد! بینه، شاید هم واقعاً نمی
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خواست کمی افکارم رو  رفتم، چون دلم می شد و من با غول خواب کلنجار می هام مدام بسته می چشم

مرتب کنم و بهشون سر و سامون بدم؛ اما انگار من زیاد در مقابل خواب، قوی نبودم و وقتی دیدم  

 زود توی خوابی عمیق فرو رفتم! شکست راه اول و آخرمه، دست از تقال برداشتم و خیلی 

 *** 

هام رو درهم کشیدم. کی بود که این همه  هام رو باز کردم و اخمبا صدای زنگ ممتد آپارتمان، چشم 

 عجله داشت بیاد داخل؟! 

 مادربزرگ و لطیفه کجا بودن پس؟

 : خورد، عصبی فریاد زدم حوصله از جا بلند شدم، زنگ همچنان می بی 

 اومدم دیگه! چه خبرته خوب؟  -

زنگ با این فریادم قطع شد و من خودم رو به در رسوندم و با باز کردنش جسمی درون آغوشم فرود  

هام رو دورکمرش حلقه کردم. بوی عطر آشنای مبینا توی دماغم پیچید و دقایقی  اومد و من هنگ دست 

 هاش ترس رو به دلم انداخت! بعد صدای هق هق گریه 

 ه؟! مبینا! عزیزم چی شد -

 دلم گرفته توروخدا بیا باهم حرف بزنیم یکم! -

 که دیگه گریه نداره! بیا داخل تا من هم برات یه قهوه بیارم، یکم آروم بشی! خوب باشه، باشه! این  -

کرد. مدام با  باهم وارد شدیم و مبینا نشست روی مبل، من هم به آشپزخونه رفتم؛ اما دلهره ولم نمی

 قرار بشه و گریه کنه؟! جوری بی باعث شده مبینا این کردم چی  خودم فکر می 

 : هاش رو پاک کرد و بهم زل زدروش نشستم که با دستمال اشک روبه 

 کنم با این کارهام! ام که تو رو هم اذیت می شرمنده  -

 : لبخند محوی به روش زدم
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 خوره؟!این رفاقت به چه درد می ها به داد هم نرسیم، پس این چه حرفیه؟ ما دوتا رفیقیم! اگه توی غم  -

 :مبینا تکیه داد به پشتی مبل 

 خسته شدم از زندگی، لیانا! -

ای! مطمئناً قبل از تو من خیلی زودتر اعالم خستگی کردم؛ ولی  تو اولین نفری نیستی که خسته  -

 مجبوریم به زنده بودن و زندگی کردن! 

 تو دیگه چرا؟!  -

وقت خیال نکن که فقط خودتی  زندگی یک سری مشکالت داره، تو هیچ خوب عزیزم، هرکس توی  -

 کنی، نه ابداً! ها دست و پنجه نرم می که داری با سختی 

 : مبینا اخمی کرد

 کس به اندازه من سختی نکشیده! کنم هیچ اما من فکر می  -

تر هست توی این جهان خاکی  بیچارهتر و خوب، این نظر توعه؛ اما به نظر من خیلی از ماها، بدبخت  -

بوسی و سجده شکر خدا رو  که اگه به پاشون بشینی و برات تعریف کنن، میری و زندگی خودت رو می 

 به جا میاری! 

 واقعا؟!  -

 ها رو از نزدیک ببینی! تونم فردا عصر ببرمت تا بعضی از این زندگیآره! می  -

 مگه تو دیدی؟!  -

ها رو  ها زندگی کردم و زجر کشیدن خیلی »ندیدم، بلکه توی این محله   :گفتم  پوزخندی زدم و توی دلم

 هام دیدم و نتونستم کاری بکنم!«با چشم 

 آره، دیدم!  -

 : اش رو توی دستش گرفتمبینا آه پر حسرتی کشید و فنجون قهوه 
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 باشه، فردا عصر باهات میام!  -

 : سری تکون دادم و گفتم

 الت تا این حد بهم ریخته است؟! ی چی ححاال بگو واسه  -

 :اش رو دوخت بهمنگاه خسته 

جوری که آرمیتا خانم  بردن پیشش، مجرده و با سی سال سن، این انگار روانپزشکی که آتنا رو می  -

گفت، انگاری دکتره عاشق آتنا شده، چون به پدر آتنا زنگ زده و ازش وقت خواسته تا بیان واسه  می 

 امر خیر! 

 : خوردم و باحیرت نگاهش کردمای یکه 

 تو مطمئنی؟!  -

 : هاش جاری شد دماغش رو باال کشید و باز اشک 

جوری  شد! این اش رو از دست داد، وگرنه حاال داغون می آره، خداروشکر که با این تصادف حافظه  -

 اهمیتی نداره با چه کسی ازدواج کنه، وقتی عاشق کسی نیست!  دیگه براش

 :سر به زیر انداختمناراحت و مغموم  

 ماهیار خبر داره؟!  -

 : پوزخند تلخی زد

کنم برادرم چیزی به نام قلب  آره، فقط براش آرزوی خوشبختی کرد، به همین راحتی! گاهی حس می  -

 اش نداره که این همه احساس و عالقه آتنا رو ندیده! توی سینه 

 شاید هم دیده و نخواسته به خودش بقبولونه!   -

خاطر ماهیار خراب  مون باهاشون، به خوام رابطه اش. نمیامیدوارم آتنا ازدواج کنه و بره دنبال زندگی  -

 بشه! 
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 : سرم رو به معنای تایید تکون دادم که از جا بلند شد

 من دیگه میرم، کاری نداری؟  -

 دونی! ات می نه عزیزم، ممنون که من رو الیق همدردی  -

 : رنگی زدلبخند کمروش ایستادم که روبه 

 تو رفیق مهربون منی خوب!  -

 : رفت گفت سپس درحالی که به سمت در می 

 خواد آژانس بگیری حاال که من هستم!فردا صبح با من بیا بریم شرکت، دیگه نمی -

 : با خوشحالی سر تکون دادم

 شه! آره دیگه، عالی می  -

 : ام زد و زمزمه کرددستی به شونه 

اومد رو انجام دادی و  وجدان نداشته باش، چون تو کاری که از دستت بر می عذاب یک درصد هم  -

ی آتنا و ماهیار رقم زده، باید هردو طعم  اش با خدا بود که انگار سرنوشت چیزی جز خواسته دیگه بقیه 

 چشیدن، ربطی به تو نداره! تلخ شکست رو می 

 : دستش رو بوسیدم ها واقعاً کمی احساس راحتی کردم وبا این حرف 

 کنم مبینا! هام خودم رو سرزنش می اش توی تنهایی ممنونم، همه  -

کشی، من کامالً حالت رو  گفتم که، چیزی تقصیر تو نبوده! تو خودت هم عاشقی و داری عذاب می  -

 فهمم!می 

 مرسی.  -

 قربونت، شب بخیر.  -
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 شب بخیر.   -

دقایقی بعد، مادربزرگ و لطیفه اومدن و توی   پس از رفتنش، روی کاناپه داخل هال نشستم و

شون  هاشون پر از خرید بود. از میوه و شیرینی بگیر، تا مواد غذایی برای خونه. باتعجب به سمت دست 

 : کردم، گفتم شون می رفتم و درحالی که کمک 

 وا،ه چه خبره؟ مهمون داریم؟!  -

 : ه گفتمادربزرگ درحالی که از خستگی نا نداشت، بریده برید

ی زندگی و حیات نیاز به مواد غذایی داره،  نه دختر، مگه خودمون آدم نیستیم خوب؟ آدم برای ادامه  -

 نداره؟! 

 : خندیدم

 گید مادربزرگ خوبم! بله، شما درست می  -

 : ای بهم رفت و گفتچشم غره 

 صدبار بهت گفتم به من نگو شما!  -

ام، شکر  مهربون رو برای وجود این دو فرشته توی زندگیبار، خدای  لبخند گرمی زدم و برای هزارمین 

 کردم! 

 *** 

ی کارکنان شرکت  با اومدن مبینا به شرکت، از تنهایی در اومدم و تقریباً نصف روز رو باهم بودیم. همه

از جایگزین سایه، یعنی مبینا خیلی خوشحال بودن، چون اصالً اهل غرور و تکبر نبود و خودش رو  

دونست. رایان موقعی که فهمید مبینا دوست منه، به راحتی پذیرفتش؛ ولی جدا از این  سطح بقیه می هم 

که یه  مسئله، از کارش هم راضی بود، بنابراین خیلی زود حضور سایه فراموش شد و من، خوشحال از این 

چ اتفاق خاصی؛ اما همین کنارش  گذروندم. البته، با هی رقیب رو دفع کردم، در کنار رایانم، روزهام رو می 

 بخش بود! بودن هم برام لذت 
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های شرکت بر پا شده بود؛ چون روز قبلش  ای میون بچه با فرا رسیدن روز جشن تولد گلدیس، ولوله 

چیترا خانم به شرکت اومده بود و همه رو دعوت کرده بود. خوشحال بودم که حاال مبینا با کار کردنش  

جوری واقعاً اعتماد به  ها و جشن ها هم با منه! اینی مسافرت و مشهور، توی همه توی این شرکت بزرگ 

 تر باشم! تونستم راحت نفسم تقویت میشد و می 

توی این چند روزی که در تدارک جشن تولد بودن، رایان شاید روزی سه ساعت توی شرکت بود و  

 هاش، یا کمک به مادربزرگش!اش رو یا توی جلسه بقیه 

ی عموی رایان آشنا بشم که اگه به  خواست با خانوادهبرام رفتن به این مهمونی جالب بود، چون دلم می 

 گلدیس رفته باشن، خیلی مهربون و جذابن! 

ی باالش  ای بود که نیمه لباسی که قرار بود برای این مهمونی بزرگ و مجلل تنم کنم، لباس پرنسسی 

دوزی بود و دورگردنش هم با  دور تا دور کمرش پر از سنگ زرشکی و دامن پایینش مشکی بود، 

رسیدکه برای پاهای لختم هم، یه ساپورت  مروارید تزئین کرده بودن و بلندیش هم تا روی زانوهام می 

مشکی ضخیم انتخاب کرده بودم که البته بازوهام هم لخت بود؛ اما این دیگه مشکلی نداشت. دلم  

 و کوته فکرم! خواست خیال کنن اُمل  نمی

رفتیم فرصت باقی بود و  وارد حموم شدم تا دوش بگیرم. هنوز چهار ساعت تا زمانی که باید می 

 تونستم با صبر و حوصله حاضر بشم! می 

توی وان دراز کشیدم که نگاهم به شامپوی معروف افتاد؛ همونی که رایان رو تا اون حد جذب خودش  

 : دم زمزمه کردمکرده بود و برای هزارمین بار با خو

 کننده؟ خصوصاً جذب رایان! این شامپو مگه چی داره که این همه بوش محرکه و جذب  -

دستم رو دراز کردم و برش داشتم، مشخص بود خارجیه و مارک معروف؛ اما قیمت روش زده نشده  

ویالی خودش آورده  بود! وقتی رفته بودیم خرید با چیترا خانم، ندیدم جایی این رو بخره، پس یعنی از 

و گذاشته بین لوازم من؟! اما آخه چرا؟ این همه شامپو توی دنیا، چرا باید چیترا خانم نظرش روی این  

 باشه و درست همین هم رایان رو جذب کنه؟! 
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یک لحظه دلم خواست ازش استفاده کنم. خودم رو شستم و شامپو رو به موهام زدم که بوش توی کل  

 هام رو بستم! بخند چشمحموم پیچید و من با ل 

بیرون اومدم و خودم رو روی تختم انداختم، قرار بود برای کادو، یه دسته گل ببریم که از طرف  

 ی دو هدیه دیگه که جداگانه از طرف من و مبینا بود. مون بود، به اضافه دوتایی 

دم تولدشه، سفارش  من تابلوی شیک و خوشگلی گرفته بودم، از چند روز پیش که از نفیسه شنیده بو 

داده بودم و دیشب حاضرشده بود و مبینا هم ست لوازم آرایشی که مادرش ازآمریکا فرستاده بود.  

 چون خودش داشت، گفت که این رو میدم به اون! 

هایی که توی اینستا و توی قسمت مد و فشن عروس  موهام رو با سشوار خشک کردم و توسط عکس 

جذاب انتخاب کردم و مشغول درست کردن موهام شدم که البته چون  دیده بودم، یه مدل موی خیلی 

 گرفت؛ ولی خوب، ارزش داشت! یکم شلوغ بود، زیاد وقتم رو می 

کار با موهام نزدیک به سه ساعت طول کشید که با صدای زنگ آپارتمان، با خستگی خودم رو کشوندم  

 : تسمتش و با باز کردنش، صورت خندان مبینا جلوی روم نقش بس 

 سالم گلم، خوبی؟  -

 : در رو کامل باز کردم و وارد شد. با لبخند عمیقی جوابش رو دادم

 سالم خوشگله من خوبم، تو چی؟  -

 : کشیدهای عمیق می وارد اتاقم شد و پی در پی نفس

 کنم قبالً هم به مشامم خورده بوده، اون هم از سمت تو! من هم خوبم، این چه بوییه؟ حس می  -

قم شدم و مجدد رو صندلی میز آرایش نشستم و شروع کردم به یک آرایش نسبتاً غلیظ که با  وارد اتا

 : خونی داشته باشه رنگ لباسم هم، هم 

 کنم!درست حدس زدی، این بوی شامپویی هست که دومین باره ازش استفاده می  -

 بوش چرا این همه خاصه؟ -
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 :هام رو باال انداختمشونه 

 م!دونخودم هم نمی  -

 : مبینا ادامه نداد و بحث رو عوض کرد

 خیلی ناز شدی، بهت میاد این مدل!  -

 جدی؟ آخه خیلی زحمت داره، سه ساعته دارم باهاش ور میرم!  -

 : هم نخوره و به سمتم اومدمبینا با احتیاط تکونی به خودش داد تا مدل موهاش به 

 نیست! کردی، عروسی که تر انتخاب می خوب، یه مدل راحت  -

 : آرایشم تموم شده بود، برای پوشیدن لباسم از جام بلند شدم و پوزخندی زدم

 تره این جشن! کنن، از عروسی هم مجلل ها دارن تالش می جوری که اون واهلل این  -

 : مبینا به جام روی صندلی نشست و توی آینه به خودش خیره شد 

 نه! کحق با توعه، یه فکری از صبح داره اذیتم می  -

 : ساپورتم رو پام کردم 

 چه فکری باز؟ سایه رو که فرستادن رفت، دیگه از چی یا کی واهمه داری؟!  -

 گلدیس!  -

 : های ناراحتش زل زدمبا ابروهای باال رفته به چشم

چرا به تقدیرت قانع نیستی تو؟ اگه بهزاد سهم تو باشه، به هر نحوی شده مال تو میشه، دیگه نگران   -

 چی هستی؟! 

 : روم ایستاد مبینا روبه 

 خوای به سرنوشتم قانع باشم؟! خیال باشی که از من می تونی بی تو مگه می  -
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 : پوزخندی زدم

حاال مثالً من قانع باشم یا نباشم، سرنوشتم قراره به اختیار خودم باشه؟ یا قراره چیزی تغییرکنه؟ هر   -

 ! چیزی خدا بخواد، همونه، من هم باید بپذیرم، مثل تو

 : مبینا زیپ لباسم رو کشید باال

 تونم که باز شکست بخورم! خوام و نمینمی  -

 قدرخودت رو وابسته نکن! خوب، این  -

ی رایان توی تولدم رو دورگردنم بستم و دلم  مبینا با ناراحتی سری تکون داد و من گردنبند هدیه 

 خواست دلبری کنم امشب رو برای عشقم! می 

ام رو  وی لباس پوشیدم و شال مشکیم رو هم با احتیاط روی سرم مرتب کردم، هدیه مانتوی بلندم رو ر

 برداشتم و باهم خارج شدیم و وارد آسانسور شدیم! 

 : مبینا دکمه رو فشرد

 مادربزرگت کجاست؟  -

 مسجد!  -

 ای داره واهلل! پوف، چه حوصله  -

ن شدیم و مبینا ماشین رو روشن  تفاوت روش رو برگردوند، سوارماشیبا تعحب نگاهش کردم که بی 

 مون رو از گل فروشی گرفت. کرد و بین راه هم ایستاد و دسته گل سفارش 

تاالر مجللی که انتخاب کرده بودن، خارج از شهر بود و راه، نسبتاً طوالنی؛ ولی باسرعتی که مبینا  

به صندلیم چسبیده   روند، راه یک ساعته رو توی نیم ساعت طی کردیم و من دیگه از شدت ترس، می 

 کرد! ها رد میشد و جاده رو طی میتر، از بین ماشین بودم؛ اما مبینا با مهارت هرچه تمام 

 : وارد پارکینگ شد و پوزخندی زد
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 چه تیپی هم زده امشب!  -

نگاهم رد نگاهش رو دنبال کرد. بهزاد از ماشین بنز کوپه مشکی رنگی پیاده شد و تیپ سفید واقعاً  

اش از شدت تمیزی برق  های مشکی اومد! به همراه یه لباس مشکی براق برای زیر کتش! کفش می بهش 

 میزد و باسفیدی کت شلوارش، تضاد خاصی رو ایجاد کرده بود! 

 باهم پیاده شدیم و من از ته دل از خدا کمک خواستم برای امشب! 

ین بدو ورودم، استرس گرفته بودم و  وارد تاالر شدیم، هنوز جمعیت زیادی نیومده بودن و من از هم 

 گشتم! هام به دنبال مجنونم می باچشم 

حوصله بازوم رو گرفت و به سمت اتاق پرو کشوند، مانتو و شالم  کنم، بی مبیناکه دید من دارم معطل می 

 : رو کناری گذاشتم و سر و وضعم رو مرتب کردم که مبینا آهی کشید

 کس فکر نکنم!اد و هیچ خوام سعی کنم دیگه به بهزمی  -

 : هام رو آروم خیس کردملب

 باز چی شده؟  -

 خوره!خوام درگیر بشم، یه آدم عاقل از یه جا دو بارضربه نمی نمی  -

های سفیدم انداختم که روش پر از مروارید بود و با گردنبند  با هم از اتاق خارج شدیم، نگاهی به کفش 

 خونی جالبی داشت. لباسم، هم 

ترین و بهترین چیزها  صندلی نشستیم. روی میزها پر بود از وسایل پذیرایی که همه از لوکس روی 

ها تفاوته! یکی از زور گرسنگی درحال  میون آدم  قدرچه سرچشمه گرفته بودن و من با خودم فکر کردم 

 کنن! گداییه و یکی، برای تولدش این همه بریز و به پاش می 

 : مبینا روش رو کرد طرفم 

 ها رو بهم نشون بدی، پس چرا نرفتیم؟! ی فقیر نشین راستی! قرار بود که ببریم منطقه  -
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 : آهی کشیدم

خواستیم عصرش بریم، توی شرکت جلسه داشتیم، برای همین هم  مگه یادت رفته؟ اون روزی که می  -

 کنسل شد و بعد هم که درگیر تدارکات این جشن بودیم! 

 روز دیگه میریم! راست میگی، انشاهلل یه  -

 آره.  -

ها تشکیل  سرم رو تکونی دادم که در عرض نیم ساعت، سالن پر از آدم شد که اکثرشون رو جوون 

 دادن؛ ولی هنوز خبری از رایان نبود و البته بهزاد رو هم ندیده بودیم. می 

 : اعضای شرکت که داخل شدن، مبینا نگاهم کرد

رسیم و کارها لنگ  جوری نمیان به فکر باشه و استخدام کنه، این چندتا از کارمندها کم شدن، باید رای -

 مونن! می 

 حق با توعه! االن دوتا پسرکم داریم و یه دختر، باید تکمیل باشیم.  -

از جا بلند شدیم که در همون موقع اعالم کردن گلدیس وارد میشه و با صدای بلند، آهنگ تولدت  

 نور روشن! ص های سالن کم شدن و رق مبارک، چراغ 

حس بودن. رایان دست گلدیس رو گرفته بود و هردو،  هم کوبیدم؛ ولی پاهام تقریباً بی هام رو به دست 

 ن از روی فرش قرمز عبور کردن و به سمت جایگاه یک نفره رفتن! و حجم عظیم مدعی میون 

ی رایان،  به گونه با رسیدن به جایگاه، رایان دست گلدیس رو رها کرد و او با نزدیک کردن خودش 

 روی مبل نشست و توی باالترین قسمت تاالر، تا توی دیدرس همه باشه! 

 : رایان هم ازش دور شد، صدای جیغ و هلهله کل سالن رو در بر گرفته بود که مبینا پوزخندی زد

 روشن فکرن!  قدرچه  -

 : با ناراحتی نگاهش کردم
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 از غمم!خدا خودم پر تو دیگه قوز باال قوز نشو! به  -

مون، به  مون اومد و باهمه پرسی باهاشون شدیم که بهزاد هم به سمت با اومدن دخترها، مشغول احوال

 : خصوص با مبینا احوالپرسی کرد و آروم به مبینا گفت

 مثل همیشه خاص!  -

  مبینا سر به زیر انداخت و من بودم که متوجه ترس توی دلش شدم و بهزاد با لبخند محوی، درکنارش

 ها شد. ایستاد و مشغول تشویق رقصنده 

 :مبینا کنار گوشم زمزمه کرد

 طور میشه عاشق نشد واقعاً؟! وقت چه اون  -

ام گرفته بود. مبینا لباس شب بلندی رو به رنگ سبز لجنی تنش کرده بود که  از حرص خوردنش، خنده 

داشتن این دوست خوب، خدا رو شاکر  اش بود و من از مخلوطی از رنگ سفید هم داشت و واقعاً برازنده

 بودم! 

بوی عطری که توی دماغم پیچید، باعث شد بدنم شروع کنه به لرزیدن. نزدیک شدنش رو حس  

 رسید! اختیار بودم و اعتماد به نفسم به صفر می در مقابلش بی  قدرچه کردم و می 

 : مبینا آروم بازوم رو گرفت 

 ست به رفتارت باشه! رایان و چیترا خانم دارن میان، حوا -

کرد،  با این حرف استرسم تشدید شد که با صدای چیترا خانم که با تموم اعضای شرکت احوالپرسی می 

 : رومون ایستادندرپی کشیدم که روبه به گوشم رسید و تند تند، چندین نفس عمیق و پی 

 جاست! دختر گلم، لیانا! به به ببین کی این  -

های بسته و  شدم دست چیترا خانم رو بوسیدم؛ اما با ایستادنم، نگاهم به چشم لبخند محوی زدم و خم  

خود  ی رایان بود که انگار از خود بی اش خیره های درهم رایان افتاد و چیترا خانم با بدجنسی نگاهاخم

 شده بود؛ ولی چرا؟! 
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 : مبینا کنارگوشم گفت 

 کنی! مرگ می تو با این شامپوی خاصت آخرش این بیچاره رو دق  -

ی من بود و کمی بعد به  هاش رو گشود؛ ولی فقط خیرهتازه متوجه شدم موضوع ازچه قراره. رایان چشم 

 سختی خودش رو کنترل کرد. هزار بار خودم رو لعنت کردم برای استفاده از این شامپو! 

 لیانا جان، خوبی؟!  -

 : ن هم تند خودم رو جمع و جورکردمبا این سوال چیترا خانم باعث شد جو کمی بهتر بشه و م

 خوبم ممنون، انشااهلل گلدیس جان صدساله بشه!  -

 : دونستم، لبخند عمیقی زدچیترا خانم با خوشحالی که دلیلش رو واقعاً نمی

 ممنونم، خوش اومدی.  -

سپس ازمون گذشت و به سمت مبینا و بهزاد رفت. سرم رو به زیر انداختم که صدای لرزونش باعث شد  

 : بغض عمیقی بشینه توی گلوم

 کنی تو؟! چرا با من این کار رو می  -

کارم براش  که امشب این جشن رو با این دونستم چی جوابش رو بدم، خیلی پشیمون بودم از ایننمی

 کنه؟! فهمیدم این شامپو چی داره که رایان رو این همه مجذوب می زهر کرده بودم؛ ولی هنوز هم نمی 

 : ید من توی افکارمم، ازم دور شد و به سمت بهزاد رفت، مبینا با ناراحتی گفترایان که د 

 بیچاره رایان!  -

سرم رو بلندکردم و از تامیال درخواست یه لیوان آب کردم تا شاید این بغض رو بتونم سرکوب کنم و  

 سخت بود!  قدرچه واقعاً 

ی گرفتن و رایان و چیترا خانم و  هاشون جا با خوردن آب، احساس بهتری داشتم. همه روی صندلی

 آمد بگن. بهزاد هم رفتن به بقیه مهمانان خوش 
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زن و مرد جوونی بهمون نزدیک شدن و ما رو مجبورکردن باز هم بلند بشیم. از طرز رفتار و  

های اطرافیان متوجه شدم این دو نفرپدر و مادر گلدیس هستن و تموم وجودم چشم شد و  صحبت 

 زیر نظر گرفتم!رفتارشون رو 

شد از حرکاتش به راحتی فهمید که تموم قصدش، فخر فروشیه و زیاد  العاده مغرور بود و می زن فوق 

هاش هم  های دست هم اهل تجمالت و مادیاته، چون تقریباً تا پاهاش هم پابند طال انداخته بود و انگشت 

اش بدم اومد، توی همون نگاه  ز طرز زندگیشون نبود انگشتر نداشته باشه و من واقعاً اکه دیگه یکی 

 اول!

آمد  رویی به مهمانان حاضر در تاالر، خوش اومد، کامالً عادی و با خوش اما مردی که در پشت سر زن می 

 : اومدن تا رسیدن به میز ما که  ناگهان هردو ایستادن و زن زمزمه کرد گفت و باهم جلو می می 

 ست! آشنا قدرچه گودرز این بو  -

 : مبینا با تعجب نگاهم کرد

 نکنه منظورش بوی شامپوی توعه لیانا؟!  -

 : با ترس گفتم

 کنن همه انگار این شامپو از بهشت اومده واهلل! یعنی چی آخه؟ جوری رفتار می  -

 : با صدای مردکه گودرز نامیده شده بود، مجدد نگاهم رو بهشون دوختم

 کنم! درسته من هم حسش می -

های زن حلقه زد و این، حیرت من رو دو برابر کرد که بهمون نزدیک شدن و من آب  م اشک درون چش

رو شدن  دهنم رو به سختی قورت دادم. تند از میز فاصله گرفتم تا من رو نبینن، چون اصالً توان روبه 

دونم نمی  که اون بویی که براشون آشنا بود، متعلق به منه!باهاشون رو نداشتم، خصوصاً با فهمیدن این 

 چی در انتظارم بود، پس بهتر بود ازشون فاصله بگیرم!
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های سالن کم شد و انگار گلدیس رو آورده بودن توی پیست تا برقصه. نگاهم رو به پیست دوخته  چراغ

بودم که کسی من رو کشون کشون به سمتی برد. باترس نگاهم رو برگردوندم و با دیدن رایان، نفس  

 : گفتم و  راحتی کشیدم

 بری؟! من رو کجا می  -

 : قرارگفتمرایان کالفه نگاهم کرد و باز به راهش ادامه داد. بی 

 با تو هستم رایان!  -

 هیچی نگو لیانا، فقط بیا!   -

باهم به انتهای تاالر رفتیم و رایان در اتاقی رو باز کرد و هلم داد داخل، سپس سرکی کشید و خودش  

 کرد!  هم داخل شد و در رو بست و قفل 

 با تعجب به این کارهاش خیره بودم که به سمتم اومد. تموم تنم رعشه گرفت! 

 رایان!  -

 کرد. گیج بود و مدام زمزمه می 

 مامان!  -

 : زورکمی عقب کشیدم که نذاشتبا تعجب و گیج خودم رو به 

 چرا امشب این رو استفاده کردی؟!  -

 : دونستم منظورش چیه؛ ولی باز هم پرسیدم می 

 رو؟! چی  -

 : کالفه نگاهم کرد

 شامپوی لعنتی رو!   -
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 : هام رو جمع کردملب

 کنی رایان؟! جوری می ی شامپوها، چرا این این هم یه شامپوعه، مثل بقیه  -

 فهمم چرا تو باید این همه شباهت داشته باشی به...نه نیست! این بو خاصه، نمی -

توی موهاش. دور اتاق چرخ زد و من گیج  حرفش رو خورد و با حرص خاصی دستش رو فرو برد 

 کردم که باز به سمتم اومد و سر تا پام رو نگاه کرد. ایستاده بودم و به حرکاتش نگاه می 

تونم جلوی  قدرها هم نمی کنی، فقط حواست به خودت باشه چون من اون خود می تو من رو از خود بی  -

 خودم رو بگیرم لیانا! 

های مختلف. من موندم و پاهایی لرزون و تنی  فت، من موندم و یک دنیا حس و تند از اتاق بیرون ر 

 حال!کرخت و بی 

به سرویس رفتم و نگاهی به صورتم توی آینه انداختم. صدای بلند موزیک غربی نشون از یه رقص  

ه پیش  داد؛ اما من تمایلی به دیدنش نداشتم و تموم ذهنم درگیر اتفاقات چند دقیق خاص و دو نفره می 

 بود. دیگه واقعاً درمونده شده بودم و ناتوان! 

کمی جلوی سیستم خنک کننده تاالر ایستادم تا باد بهم بخوره و حالم بیاد سرجاش که چیترا خانم رو  

 : اومد و با خودم زمزمه کردمدیدم به سمتم می 

فکار توی ذهنت به نفع  هایی که توی سرت داری. فقط امیدوارم این اکشم از توعه و نقشه هرچی می   -

 من باشه، نه به ضررم! 

 : کنارم ایستاد

 رایان کجاست دخترم؟!  -

 پوزخندی زدم. پس دیده بود که من و رایان به اتاق رفتیم! 

 : خیالیخودم رو زدم به بی 
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 دونم، شاید پیش گلدیس جونه! نمی  -

 فروکرد، یه چیزی شبیه به کلید! هام  چیترا خانم چیزی رو آروم و با احتیاط بین انگشت 

با بهت به رفتنش خیره شدم و وقتی دستم رو باال آوردم و باز کردم، سوییچ ماشین بود؛ ولی چه  

 ماشینی؟! 

 ناگهان رادارم فعال شد، دویست و شش توی پارکینگش!

 : م کرددرمونده مجدد نگاهم رو به سوییچ دوختم که مبینا دوان دوان به سمتم اومد و با حرص نگاه

 هیچ معلومه کجا غیبت زد؟!  -

برد، واسه همین هم سوییچ رو توی دستم فشردم و لبخند  نباید مبینا از موضوع چیترا خانم بویی می 

 : محوی زدم

 کنم! ات تعریف می اش مفصله، تو برو من هم میام واسه قضیه  -

چ رو پنهون کردم توی جیب مانتوم و  مبینا کمی نگاهم کرد و بعد دور شد. تند به اتاق پرو رفتم و سویی 

 بعد به سمت میز دخترها رفتم و در کنار مبینا که از هیجان قرمز شده بود، نشستم.

 : کشید انگار که عروسی خودشه، نیشخندی زدم و گفتممحکم کل می 

 قدر شادی؟!چته؟ چرا این  -

 : لبش رو گزید و کنارگوشم گفت 

 با بهزاد رقصیدیم! -

 : هاش م توی چشمبا حیرت زل زد

 بگو جون لیانا؟!  -

 : خندید



 

 

 
642 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 گم!به جون تو! ای بابا! دروغ که نمی  -

 مار داشت که بهزاد رو به این زودی جذب خودش کرده بود!این دختر قطعاً مهره 

 : مبینا که دید توی فکرم دستم رو گرفت 

 حاال تو بگو!  -

 : اش گفتم که لبخند گرمی زدچیز رو واسه همه 

 رسی که خیلی وقته منتظرشی! کم به اون جایی می کم  -

 : پوزخند زدم

 علم غیب داری؟  -

 : روش رو برگردوند

 نه، تجربه دارم!  -

 : مون و مهسا رو به من گفت حرفی نزدم که مهسا و تامیال اومدن سمت 

 لیانا؟!  کنی شینی و فقط نگاه می اش مثل یه بچه یه گوشه می تو اصالً نرقصیدی، یعنی چی که همه  -

 : شون کردمحوصله نگاه بی 

 ترم این جوری! ممنون دخترها؛ ولی من راحت -

 : تامیال بازوم رو گرفت و مجبورم کرد بلند بشم

 خود! یاال! بیا بریم توی پیست ببینم! بی  -

شلوغ  به ناچار و با اجبار، به همراه تامیال و مهسا و مبینا به پیست رفتم که حاال فقط دخترها وسط رو  

 : کرده بودن. گلدیس با دیدنم به سمتم اومد و در آغوشم گرفت

 بینمت عزیزم! خوشحالم که مجدد می  -
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 : اش رو نرم بوسیدمشونه 

 ات رو جشن بگیریم. عزیزی، تبریک میگم! انشااهلل صد سالگی  -

 : ازم فاصله گرفت و لبخند خوشگلی زد

 فدات بشم، مرسی.  -

کرد و من  مون می قشنگ و هماهنگ که گلدیس با خوشحالی همراهی   با هم رقصیدیم، یه رقص خیلی

زدم، به خوبی  کردم و هر بار چرخ می سنگینی نگاه دو گوی آبی رنگ رو به خوبی روی خودم حس می 

 دیدمش که خیره به منه و انگار تو یه عالم دیگه است! می 

تا کادوها خونده بشه، به میزمون برگشتیم  ها رو خاموش کنن پس از اتمام آهنگ، اعالم کردن که ضبط 

  و نشستیم که چیترا خانم در یک طرف گلدیس ایستاد و اون زن که مادر گلدیس بود هم، سمت

 : اش و چیترا خانم با لبخند عمیقی شروع کرد به صحبت کردندیگه 

هیم  آمد گویی خدمت تموم عزیزانی که دراین مجلس حضور دارن و در شادی ما سضمن خوش  -

 مون رو گرمی بخشیدید و منور کردید! تون، مجلسکنم که با قدوم مبارک هستن، تشکر می 

 : مکثی کرد و بالفاصله صدای جیغ و تشویق، سالن رو ترکوند که چیترا خانم خندید و باز ادامه داد

ی من عزیز و  واسه ی خوشگلم، گلدیس جان، هست که خیلی این جشن تولد بیست و پنج سالگی نوه  -

 دوست داشتنیه! 

  ی حضار، دستاش رو بوسید و گلدیس هم با تشکری از همه سپس گلدیس رو در آغوش گرفت، گونه 

هاش به  های روی کیک رو فوت کرد و با بستن چشم مادربزرگش رو بوسید و با آهنگ مخصوص، شمع

خوندن کادوها شد و چیترا خانم از همه  کنه و بعد مامانش مشغول نشون داد که داره آرزو می  همه

 کرد. تشکر می 
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العاده گلدیس رو خوشحال کرد و در مقابل همه  کادوی رایان یه بلیط هواپیما به مقصد کیش بود که فوق 

های من ناخودآگاه از حس تنفر بسته شد و بغضی  وقتی رایان بهش بلیط رو داد، سمتش خم شد و چشم 

 به گلوم چنگ زد! 

 : رو از چیترا خانم گرفت و با لبخند دست رایان رو برد باال بلندگو 

من داداش ندارم متاسفانه؛ اما پسرعموی عزیزم مثل یه کوه همیشه پشتم بوده و برام مثل داداشم   -

 مونه، خیلی هم دوستش دارم!می 

کسی جلو  ها باز هم سکوت سالن رو شکست و بقیه کادوها هم به ترتیب خونده شد؛ ولی صدای تشویق 

بار دیگه رقصیدن که من دیگه اصالً از سر جام بلند نشدم  و تند رد شدن. بعد از اعالم کادوها، یک   نرفت

ام بدمزه و تلخ  قدر واسه خوردم! همون ام سرگرم کردم؛ اما انگار زهر می و خودم رو با خوردن شیرینی 

 بود! 

 کباب و فسنجون! پس از اتمام مجلس، شام دادن. سه نوع غذا؛ مرغ، چلو

رفت.  ها حمله کردن سمت غذاها؛ اما من هیچی از گلوم پایین نمی زدهی افراد توی سالن مثل قحطی همه 

دونستم و خودم رو مالکش. برای همین هم طاقت  اشتباه از خودم بود که رایان رو برای خودم می 

 نداشتم نزدیک کسی دیگه ببینمش، حتی دخترعموش! 

دونست دیگه با  کرد باهام؛ چون می بدم رو درک کرده بودکه حتی همدردی هم نمی  مبینا انگارحال 

 حل بود! گیره و شاید سکوت، بهترین راهقرار من، آروم نمی های تکراری، این قلب بی حرف 

نفس عمیقی کشیدم و چنگالم رو توی گوشت مرغم فرو کردم و توی دهنم گذاشتم. واقعاً خوشمزه و  

 بود! نظیر بی 

چیزی از قلم نیفتاده  چیترا خانم مدام بین میزها در چرخش بود تا مبادا چیزی کم باشه و الحق هم هیچ

 بود. 
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نگاهم رو چرخوندم و رایان رو دیدم که در کنار بهزاد نشسته و با پسرهای شرکت، یه میز رو اشغال  

ودم فکرکردم امشب توی  نقصش خیره شدم و با خکرده بودن و مشغول صحبت بودن. به صورت بی 

 خواستنی بود! قدرچه خاص شده بود؛  قدرچه ای براق زیرش،  این کت و شلوار مشکی و لباس قهوه 

 : آه عمیقی کشیدم که تامیال گفت

 از چیزی ناراحتی عزیزم؟! -

 : به زور لبخند محوی زدم

 نه عزیزم، نه!  -

سرش رو به زیر انداخت، من هم کمی دیگه از  تامیال که دید تمایلی به حرف زدن ندارم، لبخندی زد و 

 : غذام رو خوردم و بعد از جا بلند شدم

 من برم حاضر بشم، نوش جان!  -

 : مبینا بازوم رو گرفت

 بذار غذام رو تموم کنم، باهم بریم!  -

 : لبخندی بهش زدم

 مونم. کنار ماشینت!خوام یکم هوا بخورم، بیرون منتظرت می ممنونم عزیزم، می  -

 هام خیره شد، دنبال چی بود؟! نا توی چشم مبی

 باشه، برو!  -

با همه خداحافظی کردم و بعد به سمت چیترا خانم رفتم که کنار مادر گلدیس ایستاده بود و مشغول  

 من خیره!  ی ظاهری کردم که هردو شون ساکت شدن و به صحبت بودن. سرفه 

 : جلو رفتم

 بود! چیز، خیلی عالی ممنون از همه  -
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 : چیترا خانم کنارم ایستاد و رو به زن گفت 

 این لیانا ست ارکیده جان! -

 پس اسمش ارکیده بود، چه اسم خاصی! 

 : های مشکی درشتش رو بهم دوخت و نفس عمیقی کشیدچشم

 از آشنایی باهات خوشبختم، خیلی خوشگلی تو!  -

 : لبخندی زدم و دستش رو فشردم

 ینه! امیدوارم گلدیس جون صدساله بشه! بهاتون زیبا می ممنون، چشم  -

 جور، خوش اومدی! تو هم همین  -

 کمی سرد بود، شاید از کمی هم بیشتر! 

 : به ناچار سری تکون دادم و لبخند زدم که چیترا خانم دستش رو پشت کمرم گذاشت 

 خوای بگم راننده برسونتت؟! عزیزم، می  -

 رسونتم!ی نه، نه! ممنون، دوستم هست، با اون اومدم، م -

 باشه، پس مواظب خودت باش!  -

 : نگاهی به ارکیده خانم انداخت که مشغول صحبت با یه خانمی بود و تند زمزمه کرد

دار، دویست و شش سورمه ای باشماره پالک فالن توی پارکینگ شرکت پارکه، فردا حتماً برو برش  -

 کنم و توی فرصت مناسب بهت میدم! سوییچ هم که بهت دادم. کارهای سندش رو هم خودم درست می 

 : با خجالت گفتم 

 کنید من رو! واقعاً ممنون، شرمنده می  -

 هزار دفعه بهت گفتم با من تعارف نکن!   -
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 دارتون! چشم، فعالً خدانگه  -

 خدا به همراهت!  -

مجتمع  به سمت اتاق پرو رفتم و پس از تعویض لباس، به بیرون رفتم و کمی بعد با اومدن مبینا به  

 برگشتیم. 

 *** 

قرار بود توی کیش نمایشگاهی از آثار شرکت برگزار کنن، این خبر مثل بمب توی تهران صدا کرده  

 کردن برای رفتن به کیش! بود و بیشتر افراد خودشون رو حاضر می 

شد که توسط خریدارهای پارسال توی آمریکا پیشنهاد شده  تر شدن شرکت می این کار باعث معروف 

که شرکت، باز هم از اینی که هست،  د که هم با این کار فروش خودشون رو ببرن باال و هم این بو

 مشهورتر بشه! 

رفت و پاییز، باز  مهرماه رسیده بود و با شروع مدارس، هوا هم هر لحظه بیش از پیش رو به سردی می 

کار،خودش پیاده  و با این ی لطیفه رو نزدیک به مجتمع انتخاب کرده بودیم هم برگشته بود. مدرسه 

 تونستیم پول کمتری خرج کنیم! اومد و نیازی به سرویس نداشت و ما می رفت و می می 

ماشین رو خیلی وقت بود که برداشته بودم از پارکینگ شرکت و به مادربزرگ هم گفته بودم که وامی از 

کنه اگه  دونستم که مخالفت می جوری بهتر بود، چون می شرکت گرفتم و باهاش این رو خریدم. این 

 : بار دید، لبخندی زد و گفت بهش بگم چیترا خانم برام خریده. وقتی رایان من رو با ماشینم برای اولین 

 اش روکِی  بخوریم؟! مبارکه! شیرینی  -

ترسیدم مبادا می اش اش رو نگرفتم؛ چون همه من هم در جوابش تنها به خندیدن اکتفا کردم و ادامه 

 وقت آبروم بره! بویی ببره که چیترا خانم واسه من خریده و اون 

ها بودم که مبینا کالفه وارد شد و روی مبل نشست. پرونده رو بستم و به  توی اتاقم مشغول پرونده 

 : شوخی اخمی کردم 
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 بهت یاد ندادن قبل از ورود به اتاق دستیار رئیس شرکت، اول در بزنی؟!  -

 : هاش رو جمع کرد لب

 پررو نشو، اگه تو دستیار رئیس شرکتی، من هم عشق شریک رئیس شرکتم!  -

 گیره، عشق! اوهو! چه خودش هم تحویل می  -

 ی این بازی منم! بار برندهبینی که این حاال می  -

 دید؟! بازی؟ مگه دارید مسابقه می  -

 آره، من با سرنوشت!  -

 داختی!پس جنگ خیلی سختی رو راه ان -

 شم، مطمئن باش! بارمغلوب نمیاین  -

 : سرم رو تکون دادم

 امیدوارم.  -

 :بلند شدم و کنارش نشستم

 خوب، حاال بگو ببینم، چی کار داشتی که اومدی پیشم؟ -

 : اش کشیدهاش رو روی پیشونیانگشت 

 ؟! های فقیر نشین امروز عصر بریم منطقه  -

 : لبخندی زدم

 قدر گیر دادی حاال؟ این چی شده تو  -

 : لبش رو گاز گرفت 

 ها آشنا بشم! جور آدم خواد با زندگی این دونم، یه جورهایی از وقتی گفتی، دلم می نمی  -
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 : لبخند تلخی زدم

آور باشه. با این  شه ها! حتی ممکنه برات کسل چیز جالبی پیدا نمیها هیچ جورآدم توی زندگی این  -

 خوای بری ببینی؟! ی تفاسیر باز هم م 

 : مبینا سرش رو تکون داد

 آره!  -

بسیار خوب، کارهات رو بکن، دو ساعت زودتر بریم که بتونیم به موقع و قبل از تاریکی هوا به اون   -

 ها سر بزنیم! منطقه 

 باشه، ممنونم لیانا!  -

 : از جا بلند شد و به سمت در رفت که گفتم

 ریم کیش برای برگزاری نمایشگاه یا نه؟! می هنوز معلوم نشده ما هم    -

ی نهایی  کردن؛ ولی خوب هنوز نتیجه چرا، اتفاقاً امروز رایان و بهزاد داشتن در موردش صحبت می  -

 مشخص نشده و به ما، قطعی جوابی ندادن! 

 خواد کیش رو از نزدیک ببینم! خدا کنه بریم، خیلی دلم می  -

 : با تعجب نگاهم کرد

 ا حاال نرفتی؟ یعنی ت -

 خوب نه، مگه تو رفتی؟  -

 آره، سه بار!  -

 :ابروهام رو باال انداختم

 تنهایی؟  -
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 : مکث کوتاهی کرد

 بارش رو تنهایی! اش رو با ماهیار، یک نه، دو دفعه  -

 :سری تکون دادم که لبخند زد

 شتن ساحل عشاق! ذاجا خیلی رویاییه، خیلی قشنگه از نظرمن به جای کیش باید اسمش رو می اون  -

 : خندیدم که اون هم تک خندی زد

 خندی؟! چیه؟ به چی می  -

 آخه دیوونه، مگه میشه اسم شهر رو بذارن ساحل عشاق؟!  -

 : هاش رو باال انداخت و در رو باز کردشونه 

 ذاشتم، فعالً بای! اگه دست من بود می  -

 بای!  -

میزم تا بتونم به موقع تموم کارهام رو تحویل بدم و  پس از رفتنش، پوفی کشیدم و باز برگشتم پشت 

 بهونه ندم دست رایان! 

 *** 

ها رو  عصر با رسیدن به آپارتمان، فقط تونستم یه دوش کوتاه بگیرم، باز تعویض لباس کردم و اون قبلی 

 : اس دادمامهای کثیف انداختم و به مبینا اس توی لباس 

 رتم! ریم، پایین منتظباماشین من می  -

سپس موبایل رو داخل جیب شلوارم گذاشتم و به سمت آسانسور رفتم. ساعت هنوز سه و نیم عصر بود  

 خواست مبینا رو با کسانی آشنا کنم تا بفهمه زندگی خودش بهشته! و من دلم می 
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خواستم  ها رو رد کردم تا به اونی برسم که خودم می توی ماشین نشستم و ضبط رو روشن کردم، آهنگ 

و با پخش شدن آهنگ، مبینا هم توی ماشین نشست. حرکت کردم و مبینا دستش رو به سمت ضبط  

 : برد، صداش رو تا ته زیاد کرد

 : آهنگ باز نیستی مصطفی فتاحی

 شم باز نیستی پیشم فکرتم دارم دیوونه می 

 اشمدونه عاشق دیوونگی خوام بمونه پیشم می اونی که می 

 اشمدید که من عاشقم عاشق سادگی اونی که میولی رفت و نموند 

 هام برام تنهایی سخته دید اشک چشکاش بود و می 

 خوامسنگین حال و هوام وقتی از ته قلبم من تو رو خواستم فهمیدی که چی می 

 خوامفهمیدی که چی می 

 مونمدیدی رفتی دیدی رفتی یادم نمیره وقتی که گفتی می 

 سوزم هات من هم که ساده پای عشقت می تموم حرف   یه دروغگو یه دروغگو

 مونمدیدی رفتی دیدی رفتی یادم نمیره وقتی که گفتی می 

 سوزم هات من هم که ساده پای عشقت می یه دروغگو یه دروغگو تموم حرف 

 شم باز نیستی پیشم فکرتم دارم دیوونه می 

 اشمدونه عاشق دیوونگی خوام بمونه پیشم می اونی که می 

 اشمدید که من عاشقم عاشق سادگی ولی رفت و نموند اونی که می

 هام برام تنهایی سخته دید اشک چشکاش بود و می 

 خوامسنگین حال و هوام وقتی از ته قلبم من تو رو خواستم فهمیدی که چی می 
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 خوامفهمیدی که چی می 

 مموندیدی رفتی دیدی رفتی یادم نمیره وقتی که گفتی می 

 سوزم هات من هم که ساده پای عشقت می یه دروغگو یه دروغگو تموم حرف 

 مونمدیدی رفتی دیدی رفتی یادم نمیره وقتی که گفتی می 

 سوزم! هات من هم که ساده پای عشقت می یه دروغگو یه دروغگو تموم حرف 

 : مبینا آهی کشید. سرعت ماشین رو باالتر بردم

 چی شده؟  -

 فتم به گذشته! با این آهنگ ر  -

 کنه! کردی اگه اذیتت می خوب، ردش می  -

 قدر احمق بودم و ساده گول خوردم، همین! خورم چرا ایننه، دیگه برام مهم نیست، فقط افسوس می  -

 ها انتخاب دست خود ما نیست، چیزیه که سرنوشت رقم زده! گاهی وقت  -

 : مبینا به بیرون خیره شد و زمزمه کرد

 دنبال کسی باش که دنبال تو باشد. به  -

 گونه اگر نیست به دنبال خودت باش! این

 *** 

هایی دوختم که توی  با رسیدن به مقصد مورد نظرم با اخم از ماشین پیاده شدم نگاهم رو به بچه 

هایی پاره و  لباس های کثیف پایین شهر درحال بازی بودن، اون هم بدون دمپایی با پاهایی برهنه و کوچه 

 کثیف! 
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از همون بدو ورود، بغض عمیقی نشست توی گلوم. مبینا از ماشین پیاده شده بود؛ ولی دهنش ازحیرت  

ای که وسط کوچه نشسته بود و پاش رو که زخم شده بود، فرو برده بود  بازمونده بود و خیره بود به بچه 

د توی جوب خون روی پاش رو تمیزکنه و  توی جوب پر از آشغال وسط کوچه که بتونه با آب موجو

 اش رو گرفته! مشخص بود به سختی جلوی گریه 

 : پر از بغض بود  قدرچه اش مبینا دستش رو جلوی دهنش گرفت و زمزمه 

 خدای من!  -

گشت و به همون پسربچه نگاه  ها عبور کردیم. مبینا گهگاهی بر می بازوش رو گرفتم و از کنار بچه 

ای ایستادم که مشخص نبود رنگش قرمزه یا زرشکی یا  ی رنگ و رو رفت در خونه کرد که جلوی می 

 شاید هم زنگ زده بود آهنش و به دو رنگ تقسیمش کرده بود! 

دستم رو آروم روی زنگ بلبلی خونه مورد نظرم گذاشتم و کمی طول کشید تا صدای زمخت و کُلفت  

 : زنی رو شنیدم

 زنی؟!نگ می کیه؟ مگه سر آوردی که یه ریز ز  -

هام روجمع کردم و دستم رو از روی زنگ برداشتم؛ ولی جواب ندادم که در باز شد و زنی حدود  لب

 : رومون ظاهرشد، با تعجب به سر تا پامون نگاه کرد که تند گفتمپنجاه و پنج ساله روبه 

 تونم با دوستم بیایم داخل؟! سالم سمیه خانم، من لیانا هستم، می  -

 : که تعجب کرده بود گفت سمیه خانم

 دونی؟! توکی هستی؟ اسم من رو از کجا می  -

 : لبخند محوی زدم 

خواد به مردم این محله تا حد توانم کمک کنم، حاال  شما فکر کن من یه آدم خیّر هستم که دلم می   -

 کنی اجازه بدی بیایم داخل؟! لطف می 
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اخل رفتیم. مبینا با تموم وجودش زل زده بود به  سمیه خانم با تردید کنار رفت، اول من و بعد مبینا د

 : ی قدیمی و کلنگی سمیه خانم. سری تکون دادم و رو به سمیه خانم گفتمجای جای خونه 

 جا جمع کردی، نه؟! های همسایه رو تماماً این طبق معمول خانم  -

 : سمیه خانم پوزخندی زد

 ه شندرغاز کار کنن! جا جمع بشن واسها مجبورن این ای دخترجان! این  -

به سمت اتاق انتهای حیاط رفتیم که جلوش پر از کفش بود و مشخص بود تعداد زیادی زن توی این  

کرد تا با پول  اومد و کار می جا می مون به این حضور دارن. مادربزرگ هم قبالًها برای امرارمعاش  اتاق

ی باالیی بودیم و کسی ما رو  ن بزنه. ما محله موهای زندگی گرفت، بتونه به یکی از زخمکمی که می 

جوری خیالم راحت بود که مبینا از چیزی بویی  شناخت و مادربزرگ هم که همراهم نبود، این نمی

کنن با قالی بافتن و قالیچه  ها برام گفته بود که با چه زحمتی سعی می بره. مادربزرگ بارها از این زن نمی

 هاشون لباسی تهیه کنن! ن تا الاقل بتونن برای بچه بافتن، کمی پول جمع کن

 کردن و من ناراضی بودم از این همه تفاوت! خودی اسراف می بعضی از مردم الکی و بی  قدرچه وقت اون

 : مبینا گنگ و پر از غم نگاهم کرد که گفتم 

 هاشون خیلی کثیفه! الزم نیست کفشت رو بیرون بیاری، قالی  -

 :نگاهی به پاهای بدون کفش من انداختمبینا 

 پس تو چرا بیرون آوردی؟!  -

 : پوزخندی زدم و توی دلم فکرکردم

 ی نه چندان دورف توی همین جاها زندگی کردم؛ اما تو مادرزادی مرفه بودی! چون من هم توی گذشته 

 خوای، بیرون بیار! خوب، اگه تو هم می  -
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تا زن مشغول کار بودن که با ورود ماسه نفر به  رفتم. حدود بیست سپس منتظر جوابش نموندم و داخل 

 دستور سمیه خانم بلند شدن و دست از کار کشیدن. 

کنه که بچرخه. تنها سیستم  زور داره تحمل می ی سقفی با صدای بدی در چرخش بود که انگار به پنکه 

 ی اتاق همین پنکه بود و بس! کننده خنک 

ی برامون آورد و من تشکرکردم؛ ولی مبینا همچنان هنگ نگاهش به تک تک  زن جوونی دوتا صندل

 : های توی اتاق در گردش بود که گفتم چهره

 بشینید، باید باهم صحبت کنیم!  -

 :همه با تعجب بهم نگاه کردن که سمیه خانم اخم کرد

 مگه نگفت بشینید؟ نکنه کَر شدید؟!  -

ها  ی مانتوی مبینا رو گرفتم و وادارش کردم بشینه. زن ه با این حرفش همه تند نشستن و من هم گوش

ی اتاق رفت و من با لبخند گرمی  ی گوشه کردن که سمیه خانم به سمت آشپزخونه خیره بهمون نگاه می 

 : شروع کردم به صحبت

 های محترم! سالم خانم -

از رویارویی با ما دونفر   کرد هنوز شون با صداهای آرومی جوابم رو دادن که این مشخص می همه 

 : شون از این جو سنگین، تند رفتم سر اصل مطلبو تضاد بودن که برای خارج کردن  دچارگنگی 

جا تا با کمک خودتون کاری کنم که  جا تعجب کردید؛ اما من اومدم این دونم که از دیدن ما اینمی  -

های  البته با کمک خدای مهربون و تالش  فرسایی بیرون بیاد،تون از این همه سختی و طاقت زندگی

 خودتون! 

کرد، خم شد و سینی حاوی دو لیوان چایی رو مقابلمون  هام گوش می سمیه خانم که با دقت به حرف 

 : ها که باز ادامه دادمو نشست کنار بقیه خانم گذاشت
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تون از این آوارگی بیرون بیاد  خواد که زندگی تون می تون یه سوال دارم، شماها دل خوب، حاال از همه  -

 تون از بد سعود کنه به متوسط یا حتی خوب؟! خواد و ضع تون می و رونق بگیره؟ دل 

 : ها گفتیکی از زن

مون  خانم عزیز، کیه که از پیشرفت بدش بیاد؟ کیه که از پول بدش بیاد؟! خب معلومه ما هم دل  -

یم و الاقل چند سال باقی عمرمون روتوی رفاه زندگی کنیم،  خواد از این زندگی جهنمی نجات پیدا کن می 

 نه سختی! 

 : دستم رو بلندکردم

ها رو ازتون بشنوم، حاال که همه موافق تغییراتی توی  خواست همین بسیار خوب، من هم دلم می  -

 تون بدم! ام رو بکنم تا نجات تون هستید، من هم بهتون قول میدم که نهایت سعی زندگی

 : ها پوزخندی زداز زنیکی 

ها رو حتی خدا هم یادش  های شما رو باورکنیم؟ خانم محترم، ما بدبخت بیچارهاون وقت ما باید حرف  -

مون رو  خوای بهمون کمک کنی و زندگیوقت شما که یه دختر جوونی می مون نداره، اونرفته و دوست 

 دچار تغییر؟! مسخره است!

 : خونسرد نگاهش کردم

تون کنم که از این  خوام کمک که می جا و این مون نداره، شاید همین حضور من ایننگو خدا دوست  -

بار نجات پیدا کنید هم یه معجزه از سمت خدای مهربونه. البته شاید که نه، حتماً! من هم  وضع فالکت 

 ها رو باورکن! تون کنم، پس معجزه خواد با کمک خودش، کمک دلم می 

 : شونو کردم به همه سپس ر

جا بودن من و این کمک ناگهانی جا خورده باشید و شاید باور هم  البته بهتون حق می دم که از این  -

کنم که  تون رو ببرم سرکار، کاری می نکنید؛ اما من بهتون قول میدم خیلی زود برگردم و همه 

 د بخواید! تون از این بدبختی نجات پیدا کنه فقط خودتون هم بایزندگی
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 : هام پی برده بود، گفتسمیه خانم که انگار به صدق گفته 

صبرانه منتظریم که شما ببریدمون  قلب ممنونیم، ما بی از شما دوتا دختر خوب و مهربون  وخوش  -

ها از جانب خدای  ی این جا خالی از لطف نیست و همه سرکار. من مطمئنم که حضور شما دونفر این 

ما رو وسیله قرار داده تا به ما فقیرها کمک کنید و من از ته قلبم، اول از خدا و بعد از شما  مهربونه که ش

 ممنونم! 

 : تر شدلبخندم عمیق 

نوع خودمون نداریم و  ممنونم که من رو باورم کردید، قول میدم که هیچ قصدی جزکمک به هم  -

 کنید! امیدوارم که در آینده نزدیک از این وضع نجات پیدا  

شون برقرار شده بود. از جا  ای بین های سمیه خانم، انگار باورمون کرده بودن. ولوله ها با حرف همه زن 

ها  ها رو به این دونست اصالً من روی چه اساسی دارم این قولبرخاستم، مبینا هم که مات بود و نمی 

تونستم کاری که  شتم که اگه می میدم، از جاش بلند شد؛ اما من ته دلم یه احساس خیلی خوب دا

 شدم! خوام بکنم رو عملی کنم، واقعاً خوشحال می می 

گردیم، مطمئن باشید! خودتون رو واسه تغییرات بزرگی حاضرکنید.  ریم؛ اما خیلی زود بر می ما می  -

 این رو من از جانب خدای مهربون بهتون قول میدم! 

دی رفتیم، خم شدم تا کفشم رو جلوی پام بذارم که صدای  سپس بازوی مبینا رو گرفتم و به سمت ورو

 : سمیه خانم به گوشم رسید

شون رو به همین دار قالی خوش کرده بودن و همین  هیچ امیدی، دل ها تا امروز بی دخترم! این زن  -

اومده؛ ولی االن که بهشون انگیزه دادی برای عوض شدن  چند تومن پولی که آخر شب گیرشون می 

 شون رو بشکنی و دیگه بری پشت سرت رو نگاه نکنی ها! شون، امیدوار شدن بهت، مبادا دل گیزند

 : بازوی سمیه خانم رو گرفتم و لبخندی به روش زدم

 کنم، شک نکنید! مونم و بهش عمل می مطمئن باش که من اگه حرفی بزنم، روش می  -
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 : سمیه خانم لبخندی زد

 ممنونم ازت!  -

مون کرد. با بسته شدن در خونه، انگار مبینا هم به  ه خارج شدیم و سمیه خانم بدرقه با مبینا از خون 

 : خودش اومد و با بهت گفت

 هم بافتی دختر؟! این اراجیف چی بود که تو به  -

 : پوزخندی زدم

ها از بین رفت؟ با بسته شدن  ات برای این بیچاره ات و ناراحتی نوع دوستی به همین زودی حس هم  -

 شون کردی باز؟! مون فراموش این در و بیرون اومدن 

 : هاش رو تکون دادمبینا باحرص دست 

ای توی سرت  خوام بدونم چه نقشه نخیر! من نه کسی رو فراموش کردم و نه چیزی رو، فقط می  -

 داری؟! 

 : هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم چشم

 ی خیلی خوب، سراسر ثواب! یه نقشه  -

 : فه تکونم دادمبینا کال

 جامع و کامل بگو، نخواستم شعر بگی!  -

 : خندیدم و ریموت رو فشردم

 قدر عصبی هستی تو؟! حاال چرا این  -

 : سوار شدیم که نگاهم کرد 

گیری،  کشی و تصمیم می چون یادمه با هم پیمان رفاقت بستیم، حاال دیگه بدون گفتن به من نقشه می  -

 سط! من هم انگار برگ چغندرم این و 
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 : کردم گفتم که حرکت میبه حرص خوردنش لبخند زدم و درحالی 

مون پنهون نیست و  چیزی بین عزیزم، تو هنوز هم بهترین و تنهاترین رفیق منی، شک نکن هیچ  -

 مونه! نمی

 : تر شده بود، دلخور نگاهم کرد مبینا که انگار با این جمله کمی آروم 

 برام بگو! ات رو پس زود باش نقشه  -

 : چشمکی زدم

 ات کامل توضیح میدم، خوبه؟! چیز رو واسه جا همه چشم، بذار بریم یه تریای شیک، اون  -

به ناچارسرش رو تکون داد و از شیشه به بیرون زل زد، با خودم فکر کردم اگه حاال ماهیار درگیر عشق  

خوام با دیدن من عذاب بکشه، پس بهتر بود مقصد  نمی اش؛ اما حاال رفتیم کافه به من نشده بود، می 

 ی ماهیار! ای به غیر از کافه ای باشه؛ کافه ی دیگه کافه 

که  ی پایین جایی برای نشستن نداشت، مبینا آروم به سمت آسانسور رفت و من هم درحالی طبقه 

 ون دکمه رو فشرد. دادم، پس از اتمام کارم به دنبالش وارد آسانسور شدم و اسفارش می 

 چرا خودت نایستادی تا سفارش بدی؟  -

 : حوصله گفت بی 

 کنه چی بخورم! ام فرقی نمیواسه  -

 کنی؟! االن به چی داری فکر می  -

 : با ناراحتی گفت

 ماهیار!  -

 : مغموم گفتم

 کم کم با این موضوع کنارمیاد، با غصه خوردن تو که چیزی قرار نیست عوض بشه!  -
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 : عنای تایید تکون داد که گفتمسرش رو به م

 راستی، قضیه آتنا و دکترش به کجا رسید؟  -

ی دنجی نشستیم، مبینا کمی از آب درون بطری روی میز رو توی لیوان  از آسانسور خارج شدیم و گوشه 

 : ریخت و خورد

 قراره به طور رسمی و علنی بیان خواستگاری!  -

 : با تعجب گفتم

 یعنی آتنا قبول کرده؟  -

 : نا نگاهم کردمبی

کنه با کی ازدواج کنه؟ تازه کی بهتر از دکتر،  اش چه فرقی می اون که چیزی یادش نمیاد، دیگه واسه  -

 تره!های اینستاش از ماهیار هم خوشگل چیز تمومه! دیدمش، توی عکس همه 

 واقعاً؟!  -

 به مشاوره! اش شده توی این جلساتی که رفته  خدا، البد آتنا هم وابسته آره به  -

 : لبخندی زدم

 خوب، الحمداهلل! امیدوارم ماهیار هم زود وابسته یکی بشه و باهم ازدواج کنن!  -

مون رو آوردن و روی میز چیده شد که مبینا تند کمی از  مبینا پوزخندی زد و دیگه ادامه نداد، سفارشات 

 : اش رو خوردشیر قهوه 

 خوب، حاال تو تعریف کن.  -

 : مجدد خوشحال شدم و گفتمبا این حرف  

کنم؛ اما تماماً بستگی به رایان داره که  یه فکر بکر دارم، تصمیمی که چند مدته دارم روش فکر می  -

 قبول کنه یا نه! 
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 :مبینا با حیرت خیره شد بهم

 های فقیر نشین اون محله چه ربطی به رایان دارن؟ یعنی چی؟ زن  -

 : خندیدم

ها ربط دارن به من و  ای که توی سرمه، ربط داریم به رایان و باز، زنمن و نقشه ها هیچی؛ اما اون زن  -

 تو! 

 : کالفه شد و مشتش رو کوبید روی میز 

 خوای واسه حرف زدن لیانا؟! زیر لفظی می  -

خیال با اخم زل زده بود بهم، فهمیدم که به اندازه  چند نفری برگشتن و بهمون نگاه کردن که مبینا بی 

 : هام رو آوردم باالصبوری کرده برای همین تند دست کافی 

 خوب خوب! االن میگم بهت!  -

 : شروع کردم

تونیم  ببین مبینا، من و تو باید از بهزاد و رایان بخوایم برامون یه مرکزی رو بخرن یا اجاره کنن، یا می  -

مون کنه. باید اون  همراهی  کنه تا از چیترا خانم هم کمک بگیریم! مطمئنم که دست به خیره و قبول می 

های  مرکز رو قشنگ حاضرکنیم بعد هم پر کنیم از چرخ خیاطی و وسایلی که برای دوخت لباس 

که اون مرکز حاضر شد، باید رایان رو حاضر کنیم که یکی از  خوشگل و جذاب الزمه، بعد از این

ای هستن و نظر  کننده های خیره اس هاش رو بذاره کالً برای کشیدن الگوهایی برای خیاطی که لب طراح

چیز باشه که  ی لباس و مانتو و شلوار و کالً همه ها رو جذب کنن. اون طراح فقط طراحی کنندهمشتری 

ها رو طرح زد، باید با کمک بهزاد و رایان یه  شون و بعد که اون این الگو توی تهران بتونیم بفروشیم

فقیرنشین رو هرکدوم یه جایی  های  وقت زن های مختلف کنیم، اونه فروشگاه بزرگ بزنیم و پر از طبق

که اون  شه برای رایان و بهزاد، هم این جوری هم کلی پول بیشتر جمع می برای کار کردن بذاریم! این

شون دچار تغییر بزرگی میشه و خدا هم خوشش میاد و  رسن و زندگی ها هم به کار پر درآمدی می زن

 ی من چیه؟! ؛ حاال متوجه شدی نقشه راضیه
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 : هم کوبیدهاش رو به مبینا با حیرت و هیجان دست 

کنیم اگه فروشگاه بزنیم؟ تازه شرکت رایان  سود می قدرچه دونی العاده است، محشره لیانا! می فوق  -

رین و مشهورترین  ها از بهتکنیم که این طرح زنیم و اعالم می هم توی همون فروشگاه پوستراش رو می 

تونیم شوهرهاشون رو  کنیم و حتی می ها رو مشغول به کار می ها، زن شرکت خاورمیانه ست، جدا از این

 هم در صورت بیکار بودن، برای قسمت مردونه مشغول به کار کنیم و چی بهتر از این؟! 

 : بعد مکث کرد و با تردید گفت

 اما رایان و بهزاد راضی میشن به نظرت؟!  -

 : پوزخندی زدم

کنن؟  ترمیشن و سود می معروف  قدرچه دونی شونه، میکار به نفع خودشون وشرکت چرا نشن؟ این  -

مون میره باال، فقط باید  کنن و فروش های باکالس به این فروشگاه مراجعه می جوری تموم تهرانی این

غاتی خیلی بزرگ هم بسازیم و نصب کنیم  بعد از اتمام تموم این کارها و زدن فروشگاه، یه بنر تبلی

 های برج میالد که محل اجتماع و تردد پولدارهاست! نزدیک 

 : هم کوبیدهاش رو به مبینا با شعف دست 

 خدا!نظیری لیانا، خیلی عزیزی به وای خدا جون! چه عالی! تو بی  -

ا بتونم یک عمل مثبت و خوب و  بالبخند عمیقی به آسمون خیره شدم و از ته دلم از خدا کمک خواستم ت

ی الهی رو باورکنن و از این فالکت نجات  های خودم تا مثل من معجزه وطنبا ارزش انجام بدم برای هم

 پیدا کنن! 

 *** 

رایان متفکرانه به فضای بیرون چشم دوخته بود، بهزاد مات مدام نگاهش بین من و مبینا که روی مبل  

نوسان بود و من پر از دلهره، چشم دوخته بودم به رایان که االن دقیقاً  ای نشسته بودیم در دو نفره 
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بیست دقیقه می شد که من موضوع رو با هزار ترس براشون گفته بودم و هر دو سکوت اختیارکرده  

 بودن! 

دادن! واقعاً بین دوراهی  مون منفیه که الاقل خیالم رو راحت کنن، نه جواب مثبت می گفتن جواب نه می 

 : گفتفرسایی گیر کرده بودم و مبینا هم مدام کنار گوشم می اقت ط

 وقت بدبخت میشی، حاال ببین! کنه اون حاال خودمون هم اخراج می  -

شد. بهزاد هنوز هم توی بهت بود که کالفه از جام بلند  با این حرف اون، استرسم هزار برابر بیشتر می 

 : شدم

تون منفیه، دیگه یه فروشگاه و یه مرکز کوچیک که این همه حیرت  جواب خوب من فهمیدم که  -

 موندیم! کردن و سکوت نداره، محکم می گفتید »نه« الاقل بین دو راهی نمی 

 : سپس به سمت در اتاق رایان رفتم و گفتم

 تون! با اجازه -

 صبرکن!  -

روی من متوقف  رخید و درست روبه اش چبا صدای محکم رایان دستم روی دستگیره ثابت موند. صندلی 

 : هام و اخم کردشد. زل زد توی چشم 

پیدا کردن مرکز و آماده کردنش با تو و مبینا و مادربزرگم، وقتی اون رو حاضرکردید بیاید تا بقیه   -

 کارها رو بگم بهتون، فعالً برید دنبال این کار! 

 : سپس رو کرد سمت بهزاد

 نظرت چیه؟!  -

 : کرد، رو به رایان گفتکه دستش رو مشت میخودش اومد و درحالیبهزاد به 
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جوری که لیانا میگه رونق بگیره؛ اما  تونم با اطمینان بگم بهترین فکره؛ اما اگه اون این عالیه، حتی می  -

 اگه نگیره، کلی ضرر کردیم!

 : تند برگشتم، روی مبل نشستم و گفتم 

مون  کار کلی سود کنیم، حتی شرکت تونیم با این جا رو کردم، ما میباور کنید عالی میشه! من فکر همه  -

 دیگه کمک کنیم! مون یه تیم بشیم و به هم تر از اینی که هست بکنیم، فقط باید همه رو معروف 

 : هاش رو درهم قفل کردرایان دست 

تا از نظراتت خیلی خوب  تونی تصمیم بگیری؛ تا االن توی دوخوشم میاد فکرت بازه و خیلی خوب می  -

 ها هم کمک بزرگی میشه! جوری به اون زن کنیم! این عمل کردی، برای همین هم ما کمکت می 

 : هام که بهزاد به شوخی گفتبا خوشحالی از تحسین رایان، لبخند عمیقی نشست روی لب 

 کم جای من رو بگیری واسه رایان ها! فکرکنم کم  -

 : خیره شد   خندیدیم که بهزاد به مبینا

 تو هم موافقی؟  -

 :مبینا با شیطنت چشمکی زد

 از اول هم موافق بودم!  -

 *** 

مون کنه، دیگه خیال من و مبینا کامالً راحت شده بود و حاال  که قبول کرد کمک با تاییدکردن رایان و این 

، موضوع رو تمام و  مون بازبود. همون روز، عصرش بعد از اتمام کارمون به ویالی چیترا خانم رفتیمدست 

هاش غرق در تحسین بود  شد و چشم کمال براش توضیح دادم و اون هرلحظه بیش از پیش خوشحال می 

 : هام تنها گفتکه بهم خیره شده بودن، پس از اتمام حرف 



 

 

 
665 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
کنم تا هرچه که  هم بهتون کمک می  نظیری دخترم، من خوشحالم که توی انتخابم اشتباه نکردم! تو بی  -

 حد توانم باشه!  در

ها موندم و با خودم فکر کردم؛ اما باز هم مثل اغلب مواقع،  ی اولش ساعت و من در قعر مفهوم جمله 

 تونستم چیزی رو بفهمم! شد و نمیها کامالً تهی می هیچی. انگار مغزم توی این زمان  هیچی به

ا، سفارش یه مرکز نسبتاً بزرگ دادیم و  ههای روزنامه از فردای اون روز، من و مبینا توی تموم آگهی 

اش رو به عهده گرفت. بهمون اطمینان داد که بهترین  چیترا خانم خریدن وسایل مربوط به خیاطی 

 ی دیگه برای راحتی کار کارمندهامون! کنه و خیلی از وسایل پیشرفته های خیاطی رو خریداری می چرخ

زدن و بهمون انواع و اقسام مراکز رو معرفی  ام زنگ می سه روز تمام مشغول آگهی کردن بودیم و مد

که یه مورد بهمون پیشنهاد شد و قبول  کدوم مورد پسند من و مبینا نبودن تا این کردن؛ ولی هیچ می 

کار، هر دومون به کارهایی که بهمون مربوط بود و باید انجام  کردیم که برای دیدنش بریم، در کنار این 

ذاشتیم که این عمل باعث ایجاد خالل در کارهای شرکت  رسیدیم و نمیشرکت هم می  دادیم برای می 

مون کنه، پشیمونش کنه. خداروشکر  که قبول کرده کمک بشه که ناگهان رایان رو ناراحت کنه و از این 

 تونستیم به هردو کار برسیم! که سرمون توی اون روزها زیاد شلوغ نبود و می 

 *** 

ی  العاده شیک و مدرن دو طبقه قرار داشت که طبقه ر بود ببینیم، توی یه ساختمان فوق مرکزی که قرا

ی اولش خالی بود. برای بازدید واردش  دوم متعلق به آرایشگاهی بود که کسی خریده بودش و طبقه 

ن و  که یه قسمت از سالن رو جدا کرده بودتر اینمون اومد و مهم شدیم و از بزرگیش واقعاً خوش 

شون، یه چایی یا شربتی  تونستیم به عنوان آبدارخونه مرکز، انتخابش کنیم تا برای رفع خستگی می 

چیزی بخورن و این، خیلی عالی بود. سرویس بهداشتی در کنار ورودی قرار گرفته بود و چندتا پنجره،  

 ی این سالن نسبتاً بزرگ بود. تموم اجزای تشکیل دهنده 

 : گفتم

 جا هنوز یکم کار داره که، نه؟! لطفی )فروشنده(، انگار این آقای  -
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 : آقای لطفی که مرد مهربونی بود، لبخندی به روم زد

 آره دخترم، برای همین هم ده میلیون زیر قیمت امالک میدم دیگه!  -

 : سری تکون دادم 

 کنید و بهمون تحویل بدید؟خوب، پس یعنی تکمیل نمی -

 :کرد آقای لطفی اخم محوی 

جا رو بفروشم، وگرنه  خوام این متاسفانه دخترم، من االن شرایط مالی خوبی ندارم، برای همین هم می  -

جا توی بهترین منطقه شهر قرار گرفته و هر روز داره قیمتش باالتر میره، دیوونه نبودم که  که این 

 بفروشمش! 

 : پوفی کشیدم که مبینا بازوم رو گرفت و زمزمه کرد

دفعه  کنیم لیانا! حاال که پسندمون شده، معطلش نکن دیگه! اگه یک اش رو خودمون تکمیل می بقیه  -

 ذاری توی کار! مونه ها! داری وسواس می خبرمون کنن، باید بریم کیش، باز کارمون لنگ می 

 : حق با اون بود، واسه همین هم تند گفتم 

 ریم!به امالک می راست میگی، پس بهش بگو که شب برای بستن قرارداد  -

مبینا با خوشحالی به سمت آقای لطفی رفت و من بار دیگه نگاهی به تموم جاهاش انداختم و مطمئن  

 شدم که انتخابم درسته! 

انداز  اومد که طنین عصر وقتی به آپارتمان برگشتیم، از توی اتاق لطیفه صدای موزیک قشنگ گیتار می 

با خستگی روی مبل نشستم که مادربزرگ با فنجون قهوه به  شده بود و سکوت سالن رو شکسته بود. 

 : روم نشستسمتم اومد و بهم داد. تشکری کردم که روبه 

 سالم عزیزم، خسته نباشی!  -

 سالم مادربزرگ مهربونم، ممنونم، زنده باشی!  -
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 : مقدمه گفت تکیه داد به مبل و بی 

 خبره! کنه که مادربزرگش ازش بی یه حسی بهم میگه لیانای من، داره یه کارهایی رو می -

 چیزی رو از مادربزرگ پنهون کرد واقعاً! شد هیچ لبخندی زدم، نمی

 کنم! نه، چیزخاصی نیست مادربزرگ! فقط اگه خدا بخواد، دارم به یه عده آدم بیچاره و فقیر کمک می  -

 :های مادربزرگ برق زدچشم

 طوری؟! جدی؟ چه  -

اش گفتم که با ذوق کنارم نشست و در آغوشم  طور خالصه واسه م ماجرا رو به سرم رو تکون دادم و تمو 

 : گرفت 

کنم توی این راه خدا هم  دونستم که مادرت شیر پاک داده بهت خوردی، دعا می ممنونم دخترم! می  -

 کنی! کمکت کنه که داری به مردم بیچاره کمک می 

 ت، به اتاقم رفتم و با آرامش عمیقی، به خواب رفتم. با لبخند عمیقی تایید کردم و برای کمی استراح

 *** 

تیپ مشکی زدم و تند به سمت آسانسور رفتم و خودم رو به البی مجتمع رسوندم که مبینا رو در انتظار  

 :خودم دیدم. به سمتش دویدم

 من حاضرم، بریم!  -

یان منتظرمون بودن و قرار  مبینا سرش رو تکون داد و هردو به سمت بیرون مجتمع رفتیم که بهزاد و را

مون. امالکی که  بود برای به نام زدن سند اون مرکز، به دفترخونه بریم و حاال بهزاد اومده بود دنبال 

 خواستیم بخریم. قراربود در اونجا سند به نام رایان خورده بشه، نزدیک همون ساختمون بود که می 

 : ب دادن و بهزاد حرکت کرد، در همون حال گفت ها هم جوا سوار شدیم و هردو سالم دادیم که اون 
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ای دارید باید بجنبید، هر لحظه ممکنه برای رفتن به کیش بهمون خبر بدن،  دخترها! اگه نقشه  -

 وقت کارهاتون به تعویق میفته ها! اون

 : با کالفگی مشهودی نگاهم رو به آینه ماشین دوختم

هنوز کمی کار داره، باید خوب بهش برسیم تا درخور تحسین  دونیم؛ اما اون مرکز خودمون هم می  -

 مون بدرخشه تا آبروی شرکت هم حفظ بشه! بشه و به عنوان شعبه شرکت 

 : کرد، از آینه بهم خیره شدرایان با اخم محوی که از همون اول روی صورتش خودنمایی می 

 ، چرا قبول کردید که بخرید؟! خواستید و قرار بود معطلش بشید چه کاری داره؟ خوب اگه نمی  -

 :مبینا به جای من جواب داد 

های دیگه، هر کدوم یه مشکلی دارن؛ اما  ی ساختمون چون موردیه که از اول توی ذهنمون بوده، همه  -

چیز تمومه، کاری هم که داره فقط یه کاغذ دیواریه که باید دور تا دور سالنش بشه و دیوار  این، همه 

 رنگ بشه، همین! پایینش هم باید 

 : رایان پوزخندی زد

چیز تمومه و مشکلش فقط توی این دو مورده، من همین فردا کارگر  خوب، اگه به قول شما همه -

 فرستم برای تعمیر! می 

 : مبینا

عالیه، البته وقتی کار این دوتا مشکل حل شد، بعدش باید کارگر بیارید بشورن و همه وسایلی هم که   -

 رو بچینیم!  الزمه تهیه کنیم

 : بهزاد

تونید کمک بخواید، اون توی دکوراسیون و مبلمان واقعاً  این کارهاش با شما دیگه، از گلدیس هم می  -

 اش بیسته! سلیقه 
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 مبینا لبش رو گزید و به من نگاه کرد که پوفی کشیدم و حرفی نزدم! 

 با رسیدن به امالک مورد نظر، با هم به داخل رفتیم. 

های الزم رو انجام داد و ما فقط شنونده بودیم، بعد  ی شیخی، با رایان و بهزاد صحبت صاحب امالک، آقا 

جا پرداخت کرد، من  هاشون سند به نام رایان خورد و بهزاد تمام پولش رو کامالً نقد و یک از اتمام حرف 

 مون راحت شده بود! هم خیره شدیم. خیال و مبینا به 

 : نام خوردنش، از امالک خارج شدیم که رایان نگاهم کردپس از اتمام کارهای سند و به 

خوای روی دیوارها بخوره رو  اگه کاری نداری بیا االن بریم کاغذ دیواری رو انتخاب کن، رنگی که می  -

 هم انتخاب کن تا فردا بگم انجامش بدن! 

 : لبخند گرمی روی لبم نشست

 کنی! ممنونم ازت که همکاری می  -

 : اختسرش رو پایین اند

خواست به  خاطر مادرم بود! اون هم مثل تو بود و همیشه دلش می که قبول کردم، به نصف بیشتر این  -

 مردم فقیرکمک کنه، خوشحالم که با این کارم باعث شادی روحش میشم! 

 : آهی کشیدم

 متاسفم، امیدوارم خدا بهت صبر بده.  -

 : سرش رو تکون داد

 مرسی.  -

 : ادامه دادم

 تونیم بریم برای انتخاب! دارم، اگه بهزاد و مبینا هم مشکلی ندارن، می من کاری ن -
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ای  ها گفتن مشکلی ندارن، همه سوار شدیم و به سمت مغازهوقتی از مبینا و بهزاد سوال کردیم و اون 

 رفتیم که انگار دوست بهزاد بود! 

رایان انتخاب رو کامالً به عهده ما گذاشته بودن و  کردیم، بهزاد و ها نگاه می من و مبینا با دقت به ژورنال

 خودشون مشغول صحبت با سهیل، صاحب مغازه بودن. 

 لیانا، این رو نگاه کن!  -

تر بود تا دیده بشه،  ی کاغذ، کرم رنگ بود با خطوطی که کمی از رنگ اصلی پر رنگخیلی ناز بود، زمینه 

کشیده شده بود، به رنگ صورتی مالیم و خیلی خیره  های بزرگ و کوچیکی که جای جای کاغذ  گل

 کننده بود؛ اما مشخص بود که یه همچین چیز محشری، مسلماً خارجیه و گرون! 

 : پوفی کشیدم و رو به مبینا گفتم

 خیلی قشنگه؛ اما این باید گرون باشه!  -

 : ای بهم رفتمبینا چشم غره 

درضمن تموم کارهای این مغازه، مارک خارجه و قرار نیست  جا، ها خودشون ما رو آوردن این بابا! اون  -

 مون رو بهشون بگو! کدومش ارزون باشه، پس تو فقط انتخاب هیچ 

 : سری تکون دادم و رو بهشون گفتم

 این چطوره؟!  -

 :داد، زل زدن. بهزاد لبخند قشنگی زدهردو با دقت به مبینا که ژورنال رو نشون می 

 هاتون! احسنت به این سلیقه  -

 : خوایم« اکتفا کرد که زمزمه مبینا رو کنار گوشم حس کردمرایان هم تنها به گفتن »خوبه، همین رو می 

 ها ازش! خدای غروره! متنفر میشم گاهی وقت  -
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کنه به این  سپس به سمت بهزاد رفت؛ ولی من رایان واقعی رو توی شمال دیده بودم. رایان تظاهر می 

ها نسبت بهش دچار تردید  خوام که با این حرف نه قلب مهربونی داره! من نمی همه غرور؛ اما مهم ای

 بشم! 

 : های الزم، از مغازه خارج شدیم، رایان نگاهی به صفحه ساعتش انداختاز جا بلند شدم و پس از صحبت 

 شام بریم بیرون!   -

 : و به سمت ماشین رفت که بهزاد با خنده گفت 

پرسم که مایلید  ها! من ازتون می زی خودش تصمیم بگیره، ببخشید خانم کالً عادت داره برای هر چی -

 شام رو در کنار ما، توی بهترین رستوران شهر میل کنید؟!

 : هردو زدیم زیر خنده و مبینا گفت

 به این میگن یه مرد متشخص و جنتلمن!  -

سمت ماشین رفت و من  و چشمکی به بهزاد رفت که فکر کنم بیچاره ضعف کرد؛ چون شل و وا رفته به  

 : رو به مبینا گفتم

 کنی تو! اش می آخرش دیوونه  -

سوار ماشین شدیم و بهزاد، در سکوت به سمت محل مورد نظرش حرکت کرد. با رسیدن به رستوران  

 : حوصله رو به بهزاد گفت بزرگ و مجللی، هر چهار نفر داخل شدیم و نشستیم. رایان بی 

 هم سفارش بده!   هرچی خودت خوردی، برای من  -

 : بهزاد سری تکون داد و بعد رو به ما گفت 

 انتخاب کنید!  -

من و مبینا زرشک پلو با مرغ سفارش دادیم و بهزاد هم برای خودش و رایان چلو کباب سلطانی  

 :سفارش داد. رو به ما پرسید
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 خورید؟!برای دسر چی می  -

 : من تند گفتم

 ساالد شیرازی!  -

راضی بودن، برای چهار نفرمون همین رو سفارش داد و گارسون با تعظیم کوتاهی رفت.  چون از انتخابم 

 : بهزاد دستش رو روی بازوی رایان گذاشت

 ای رفیق؟! قدر کالفه از چی این  -

 : رایان انگارکه منتظر این سوال بود، سریع گفت

 مدام دلهره داشته باشم! تونم دونی! من دوست ندارم انتظار چیزی رو بکشم، نمیخودت که می  -

 :سپس اخمی کرد و ادامه داد

االن دقیقاً چند روزه که قرار بوده بهمون خبر بدن درمورد برگزار شدن یا نشدن این نمایشگاه توی   -

 کیش؟ من دیگه حوصله ندارم مدام منتظرشون بمونم! 

 : هاشبهزاد با لحن آرومی زل زد توی چشم 

دونی که  در میاری، تو که خودت کامالً به این حرفه واردی و می  رفیق! تو داری یکم عجول بازی  -

هاست؟ تازه کنی به همین راحتی های خاص خودش رو داره! یه نمایشگاه برگزار کردن فکر می سختی 

گیره، وای  ها خارجی هستن، حتی پیدا کردن یه مترجم برای تسلط به زبان فارسی ببین چقدر وقت اون

تونیم در کمال آسایش، به حاضرکردن  ارها! خوب، صبر کن فعالً هم که سرمون خلوته می به حال بقیه ک

 مون بپردازیم، تا موقعی که برای نمایشگاه بهمون اطالع بدن! کلکسیون 

 : ها کامال خیالش راحت شده بود، لبخند محوی زدرایان که با این حرف 

اً، یه افکاری توی سرمه که زندگیم رو کمی بهم  حوصله شدم جدیدحق با توعه، شاید من زیادی بی  -

 ریخته، باید خیلی زود تصمیم مهمی بگیرم، خیلی مهم!
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های من و تنم رعشه گرفت، یعنی چی؟! این افکارش چی بودن که زندگی رایان  سپس زل زد توی چشم 

 رو بهم ریخته بودن؟ اصالً چرا بعد از تموم شدن حرفش به من زل زد؟! 

ناگهانی سرازیر شده بود توی دلم، به گارسون که دسرمون رو آورده بود خیره شدم و   با نگرانی که

 : توی دلم گفتم 

 خدا به خیرکنه!  -

 *** 

تونستم با  ی من و گلدیس و مبینا و لطیفه، خیلی زود مرکز آماده شد و می وقفه های مداوم و بی با تالش 

 جرات بگم که عالی شده بود! 

های پیشرفته چیده بودیم و در برخی از جاهاش هم اُتو و میزاُتو تا اگه نیاز  یاطی تموم سالن رو چرخ خ

ی  ای هم که باید باشه رو هم تهیه کرده بودیم، چیترا خانم واسه بود ازش استفاده کنن! لوازم دیگه 

 راحتی رفت و آمد کارمندان یه سرویس گرفته بود و من دیگه کامالً خیالم راحت بود. 

ای از سمت آمریکا مبنی  نامه رایان سخت درگیر کارهای شرکت بودن و از قرار معلوم، دعوت  بهزاد و

گنجیدن و خوشحالی رایان، من  بر حضورشون در نمایشگاه اومده بود و هردو توی پوست خودشون نمی 

 کرد! رو هم خوشحال می 

تا توی این زمان هم تبلیغ کنیم و هم  اندازی مرکز، افتتاح بشه قرار بود فروشگاه، یک ماه بعد از راه

وقفه  های لباس رو آماده کنن. دو طراحی که بهزاد برای مرکز مشخص کرده بود، بی که بتونن مدل این

 تایی، تقریبا نزدیک به اتمام بود. مشغول به کار بودن و یک کلکسیون ده 

ودیم تا حضور داشته باشن و اگه کسی از  ای هم به لطف چیترا خانم پیدا کرده ب دو تا خیاط کامالً حرفه 

ها به راحتی و سادگی دوخته نمیشد؛  که این لباس تر این کارمندها خیاطی بلد نبود، بهش یاد بدن و مهم 

 کاری بود که نیاز به دو آدم کار بلد داشت! العاده پیچیده و پر از ظریف چون فوق 

ی  عهده گرفت و از فردای اون روز، چندین بچه پس از حاضر شدن مرکز، گلدیس تبلیغ کردن رو به  

شون توی  هایی که برای تبلیغ مرکز چاپ کرده بود، بهشون داد و گذاشت پول رو آورد و برگه فقیر و بی 
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ها بدن و بهزاد هم بنر تبلیغاتی بزرگی رو درست  ها رو به ماشین چراغ قرمزهای مهم شهر تا این برگه 

 ترین میدان شهر زد!معروف   ترین وکرد و توی بزرگ 

 که تونسته بودم مفید باشم خیلی راضی بودم. کرد. از ایننهایت خوشحال می تموم این کارها من رو بی 

بار گلدیس هم با من و مبینا  فردای اون روز، باز به همون محله فقیر نشین رفتیم، با این تفاوت که این 

ارشون توی اونجا و حقوقی که رایان براشون درنظرگرفته بود رو  اندازی مرکز و کاومد. وقتی مژده راه 

بهشون گفتم، فقط تا چند دقیقه همه هنگ و ناباور بهمون زل زده بودن و بعدش از شدت خوشحالی  

شون از این  ها تنها از روی شوقی هست که از راحت شدن دونستم که این اشک زدن زیرگریه و من می 

 زن! ریفالکت و بدبختی می 

ی چیترا خانم، مادربزرگ، لطیفه و  ی اعضای شرکت به اضافه باالخره روز راه اندازی مرکز رسید. همه 

ی من بوده و با  جا ایدهداد که این رانی بود و توضیح می جا بودن. مبینا مشغول سخن گلدیس اون 

اش بر بیایم و چندین  اندازیهایی که از جانب همه رسیده، تونستیم به خوبی از پس ساخت و راه کمک 

هام رو حلقه کرده بودم دورم، یه حس  مورد حرف دیگه؛ اما من در کنار رایان ایستاده بودم و دست 

 ترشده بودم و آرامش عمیقی درون قلبم موج میزد. خیلی خوبی داشتم، انگار واقعاً به خدام نزدیک 

رش دست زدن و چیترا خانم هم کمی صحبت کرد و  پس از سخنرانی نسبتاً طوالنی مبینا، همه به افتخا

بعد از اون قیچی پاپیون خورده رو به دست رایان دادن تا افتتاح کنه و من لبخند عمیقی زدم و به  

روی روبان  گلدیس اشاره کردم تافیلم بگیره. همه جلوی ورودی مرکز جمع شده بودیم، رایان روبه 

 ا قیچی رو نبرد جلو و با کمی مکث گرفت سمت من! چسبیده به دو طرف د رورودی ایستاد؛ ام

 اش رو دادی، خودت هم افتتاحش کن! خودت ایده -

 : ذوقی وصف نشدنی درون تنم پیچید که چیترا خانم چشمکی بهم زد

 حق با پسر عزیزمه، ببُر دیگه!  -

چیترا خانم از نزدیکی من و رایان خوشحاله؛ ولی باز هم یه   قدرچه و من با بریدن روبان، حس کردم که 

 که چرا؟! سوال توی ذهنم نقش بست و سردرگمم کرد، این 
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پس از افتتاح، همه برای دیدن مرکز داخل رفتن و من ایستادم تا آخرین نفر هم وارد شد و بعدش من  

ترشد که رایان صدام  تاد، لبخندم پررنگ های خوشگل انتخابی مبینا افرفتم داخل. نگاهم به کاغذ دیواری 

 : کرد و من با استرس به سمتش رفتم 

 بله؟  -

 : هام دوخت نگاهش رو مستقیماًر توی چشم

 از کِی میگی کارشون رو شروع کنن؟  -

 : هام رو خیس کردملب

 از روز اول آبان ماه!  -

 : اخم محوی روی صورتش نشست 

 یعنی سه روز دیگه؟!  -

 : دادمسرم رو تکون 

 بله!  -

شون رو ثبت کنه و هر ماه روز پنجم، پول رو واریز  خوبه، فقط به مدیر مالی بگو شرکت حساب کاری  -

 شون! کنه به حساب 

 : با خوشحالی قبول کردم 

 چشم، ممنونم.  -

 : هاش نشست لبخند محوی خیلی کوتاه روی لب 

 کنم. خواهش می  -

 : ا کاری نداشتیم، بهزاد و مبینا به سمتم اومدن و بهزاد گفتجپس از بازدید و افتتاح مرکز، دیگه اون 
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 خبر جدید رو شنیدی؟!  -

 :ابروهام رو باال انداختم

 چه خبری؟!  -

 : مبینا پوزخندی زد

 سایه و صبا رو دستگیرکردن!  -

 : با حیرت گفتم

 آخه چرا؟!  -

 : بهزاد لبش رو گاز گرفت 

 موقع کارهای خاک بر سری پلیس رسیده! 

 خدای من! 

 : شون کردم که مبینا اخم کرد نا باور نگاه 

 ها! فقط آبروریزی کردن رو خوب یاد گرفتن! لعنتی  -

 : بهزاد

افتاد شون کردیم، وگرنه معلوم نبود چه اتفاقی واسه آبروی شرکت می خوب شد که از شرکت بیرون  -

 واهلل! 

 من و مبینا تایید کردیم و من هنوز هم باورم نمیشد! 

 *** 

چیز رو جوری تنظیم کرده بود که هیچ  خواستم! رایان همه رفت که من می جوری پیش میاون  چیزهمه 

ها رو استخدام کردیم و تا پنج روز پیش استادشون یاد گرفتن،  خللی توی هیچ کاری پیش نیاد، خانم
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بعد زیر نظرش شروع کردن به طرح زدن کلکسیون طراحان شرکت و الحق که باهوش بودن و  

 نقص! رشون بی کا

نهایت  شون همون روز اول، مانتو و شلوار و مقنعه و کفش گرفت تا راحت باشن، بی رایان برای همه 

شدن که نظم خاصی ایجاد  کردن و مثل هم می ها رو تن می شون موقع کار اون خوشحال شدن و همه 

 شد. می 

هایی مثل  پذیرایی کنه از کارمندها و تمیزکاری دارچی هم به لطف چیترا خانم آوردیم که یک خانم آب 

ها تا خاک نگیرن و همیشه عالی باشه! هرچی باشه این  جارو زدن سالن و پاک کردن درها و پنجره 

 چیز حرف اول رو بزنه! های شرکت رایان بود و مسلماً باید توی همه مرکز جزو یکی از زیر مجموعه 

تبلیغات بودیم و زودتر از اون چیزی که انتظارش رو داشتیم،  من و گلدیس و مبینا همچنان مشغول 

هایی که لباس رو توش  خریدن، خصوصاً وقتی نایلون ها صف کشیدن جلوی مرکز! فقط می مشتری 

ها  شدن از خریدشون؛ چون روی نایلون دیدن، مصمم می دادیم رو می شون می گذاشتیم و تحویل می 

 شدن این مرکز برای رایان و بهزاد هست! د و متوجه می مون بوعکس و مارک شرکت 

العاده راضی بودن و  شون فوق کردن! همه شد و خیلی عالی کار می کم کم دست کارمندهامون هم تند می 

کردن، حتی چندتاشون با گریه شوق خواستن دست من رو ببوسن که مانع شدم!  مدام خداروشکر می 

تونم لبخند خدا رو حس کنم، کم چیزی نبود این  کردم می س می خیلی حس خوبی داشتم. احسا

آوردن! پنج برابر پولی بود که هر ماه برای بافتن قالی بهشون  ها توی کار مرکز در می درآمدی که خانم 

رفتن، مجدد ساعت  اومدن و یک ظهر، می جا دائمی هم نبود. صبح ساعت شش می دادن، تازه این می 

بُردشون و  هم به راحتی آب خوردن، سرویس می  گشتن و تا ساعت ده بودن، بعد از اون چهار بر می 

 که اصالً مشکل نداشتن. آوردشون! خالصه این می 

 سرانجام روز موعود فرا رسید؛ روز رفتن به کیش! 
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گیر بیاره واسه  شد و بهزاد با هزار پارتی و رشوه تونست بلیط هواپیما نمایشگاه دو روز دیگه افتتاح می 

که نزدیک سال جدید بودیم و باید  العاده سرش شلوغ بود، خصوصاً این این همه آدم و رایان هم که فوق 

 رفتن خارج از کشور برای کلکسیون امسال! باز می 

آبان ماه بود و هوا روز به روز بیشتر سرد میشد. انگار تهران شده بود قطب جنوب! برای لطیفه و  

شون از خونه، هیچ مشکلی نداشته  تا پالتوی کلفت و گرم خریده بودم تا برای بیرون رفتن مادربزرگ سه 

 تر بود. جوری خیالم راحت باشن و این 

ها  ترشده بود و تقریباً توی هر مجلسی که خانم ی مرکز، از قبل هم معروف شرکت رایان به وسیله 

 بود و نقل از شرکت رایان! شون نظیر لباس حضور داشتن، حرف از طراحی بی 

 *** 

 : چمدونم رو توی صندوق ماشین مبینا گذاشتم و لبخند زدم

 خوشحالم که همراهمی!  -

 : مبینا در آغوشم کشید

کنم این تو بودی که  من هم خوشحالم که دوست خوبی مثل تو پیدا کردم عزیزم! هرگز فراموش نمی -

که فردی مثل بهزاد پیدا بشه که  تر این کنه و مهم   باعث شدی شرکتی به این معروفی، من رو استخدام

 ی رویاهای منه! حس کنم همون شاهزاده 

 : تر شد لبخندم پررنگ 

 کنی؟! ای شیطون! خبریه که پنهون می  -

 : سوار شدیم که خندید

 کنم.خدا هنوز هیچی، قبالً هم که گفته بودم من چیزی رو از تو پنهون نمی نه به  -

. توی طول راه تا فرودگاه، تماماً فکرم پیش مرکز بود! البته با حضور گلدیس، خیالم  سری تکون دادم 

 راحت بود؛ ولی باز هم استرس داشتم مبادا مشکلی پیش بیاد که از پسش بر نیان! 
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هامون رو برداشتیم و به سمت سالن انتظار  مبینا ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و باهم چمدون

 رفتیم! 

 مون؛ همه اومده بودن و ما آخرین نفرات بودیم که بهشون پیوستیم. با رسیدن 

خبر با هم ست شده بودیم! من  نگاهم ناخودآگاه توی نگاه آبی رنگش گره خورد و تنم لرزید. چه بی 

 تیپ سفید زده بودم و رایان هم سفید! 

کرد!  همین موضوع فکرمی آهی کشیدم و لبخند عمیقی نشست روی لبم که انگار رایان هم داشت به 

 ی من، چشمکی زد که مجدد رعشه گرفتم! چون با دیدن خنده

ای افتاد. همه تند تند به سمت هواپیما رفتیم و کمی  ی پرواز، بین دختر پسرها همهمه با خوندن شماره 

 بارتهران رو با هواپیما ترک کردیم. بعد برای دومین 

 *** 

درپی  زید باعث شد با سرخوشی بخندم. چندین نفس عمیق و پی وهوای خنک و باد مالیمی که می 

 کشیدم تا به خودم مسلط بشم. 

ی منحصر به فرد گذاشتم و تند از بین  ی هواپیما به روی زمین این جزیره پام رو از روی آخرین پله 

 دخترها رد شدم و یه گوشه ایستادم تا بقیه هم بیان. 

کرد. از لحن گفتارش و حرکات دستش  ترس با بهزاد صحبت می نگاهم رو به رایان دوختم که با اس

 مشخص بود بدجور نگرانه! 

ی  ی چندین آژانس، به هتلی مجلل و خوب رفتیم. اصالً کلمه بعد از جمع شدن همه، سریع به وسیله 

 انصافی محض بود! چون امکاناتش فوق پیشرفته و عالی بود. خوب واسه این هتل، واقعاً بی 

جایی  بار من با یه دسته دیگه از دخترها از جمله مبینا توی یه اتاق بودم. از اونمستقر شدن، این بعد از 

تونستیم برای تفریح جایی بریم و فقط منتظر افتتاح  جا بمونیم، برای همین نمی که زیاد قرار نبود این 

 نمایشگاه بودن! 
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بعد از اون برای خرید گروهی راهی بازار  هامون مشغول استراحت بودیم. دخترها تا عصر توی اتاق 

 شدن؛ اما من از رفتن سر باز زدم!

ام رو پوشیدم. توی این شلوار واقعاً آدم خیلی احساس راحتی  شلوار راحتی و نسبتاً گشاد تابستونه 

 کرد! انگار اصالً چیزی نپوشیدی! می 

وهام رو هم توش جمع کردم، چون  مانتوی نخی مشکی رنگم رو هم تنم کردم و یه کاله سفید، تموم م

 بزرگ بود، قشنگ جا گرفت! 

برد  پس از پوشیدن کفشم با برداشتن موبایلم و کیف پولم، چون مبینا هنوز توی خواب عمیقی به سر می 

خودم به تنهایی از هتل بیرون اومدم. دلم بدجور هوس شیرموز کرده بود! برای همین هم پیاده شروع  

 که بتونم نوشیدنی مورد نظرم رو بخرم! هم شهر رو ببینم و هم این کردم به راه رفتن تا 

شاپ نظرم رو جلب کرد و واردش شدم. فضای  پس از طی کردن راهی نسبتاً طوالنی، باالخره یه کافی 

 بازی بود؛ اما یکم شلوغ! و دل  بزرگ

این تفاوت که گفتم   به سختی تونستم یه جای خوب پیداکنم و بعد از اون، نشستم و سفارش دادم، با 

 تر!اش جالب شد، هم مزه جوری هم بیشتر سرد می توی شیرموزم بستنی هم بندازن. این 

های موجود توی این جزیره  ام، راهی هتل شدم. بین راه نگاهم رو به درخت پس از خوردن آبمیوه 

هایی مثل کهور، کنا، اکالیپتوس  درخت شون هم  داد و بقیه ها رو نخل تشکیل می دوختم، بیشتر درخت 

 افزودن! بودن که به زیبایی شهر می 

با رسیدن به هتل، مبینا رو توی البی دیدم که نشسته و مشغول صحبت با تلفنه. کنارش نشستم و منتظر  

 : شدم تا تماسش تموم بشه و بعد گفتم 

 سالم.  -

 :نگاهم کرد و لبخند محوی زد

 اشی. خسته نب سالم گلم، خوبی؟ -
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 ممنون، چیزی شده؟  -

 : اش کمی درهم شدچهره

نه، مامانم بود! میگه قراره عروسی آتنا و زامیاد رو سه روز دیگه برگزار کنن، توی یکی از تاالرهای   -

 مجلل شهر! 

 : با کنجکاوی گفتم

 خوب؟  -

وقع دلم  میگه تو هم باید باشی! من هم گفتم من اومدم سفر کاری، نیومدم که گردش کنم که هر م -

 خواست بتونم برگردم، میگه تو به اون کار نیاز نداری الکی رفتی خودت رو معطل کردی! 

 :پوفی کشید و بهم خیره شد

زنه که با عقل اصالً جور در نمیاد  هایی می شه! حرف مالحظه و منطق می ها مامانم بدجور بی گاهی وقت  -

 لیانا! 

 : لبخندی زدم و دستش رو گرفتم

جوری هم درمورد مامانت حرف نزن که اصالً خوب نیست. با بهزاد  این چیزها رو نخور و این غصه  -

 کنه برات بلیط برگشت بخره تا بری؟! صحبت کن ببین موافقت می

 تو نمیای؟!  -

 مونن. تنها می ها به من احتیاج دارن! تازه تو هم که میری دیگه یه باره دست نه عزیزم، اون  -

 : بلند شد و با ناراحتی سر تکون داد  مبینا از جا

 خواست توی این عروسی، تو هم باشی. خیلی دلم می  -

 : جلوش ایستادم

 خوان برگردن! ها هم همون روز می از کجا معلوم؟ شاید دیدی رایان این  -
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 اندازی نمایشگاه چی؟پس راه -

 : یه دونه یواش زدم توی سرش و خندیدم

 خوای بری. دیوونه، تو هنوز سه روز دیگه می اندازی که فرداست راه -

 : مبینا کمی فکر کرد

 جوری، خدا کنه برگردیم! آره آره، حق با توعه، خیلی خوبه این  -

 مون شدیم و چون خسته بودیم، خوابیدیم. پس از کمی دیگه صحبت کردن، راهی اتاق 

 *** 

جای روسری تموم موهام رو  شلوار جین زردم، به اندازی رسید. بهترین مانتوم رو تنم کردم و  روز راه

ای از موهام رو ریختم جلوی صورتم.  باالی سرم جمع کردم و کاله خوشگلی روی سرم گذاشتم و طره 

 آرایش مالیمی کردم که به صورتم رنگ بخشید و بعد از اون، به همراه مبینا از هتل خارج شدیم. 

ین نفرات بودیم. ماشین خوشگل مدل باالیی جلوی البی هتل  بقیه زودتر رفته بودن و ما تقریباً آخر 

 مون، به سرعت برق حرکت کرد و در عرض چند دقیقه، رسیدیم. کشید و با سوار شدن انتظارمون رو می 

 : رفتن داخل نمایشگاه انداخت و پوفی کشیدهایی که می پیاده شدیم که مبینا نگاهی به آدم 

 ها! پولدار و اکثریت هم خانم شلوغه! همه هم  قدرچه وای!  -

 : در ماشین رو بستم و جوابش رو دادم

خوب، معلومه نمایشگاهی که اجناسش از سمت شرکت رایان باشه، قراره شلوغ هم بشه! بعد هم   -

هاست، برای همین هم اکثریت رو به خودشون تعلق دادن. این مردها  ی خانمی اجناس واسه چون همه 

کنن، فقط برای اینه که خریدهاشون رو بیارن و پولش رو  ها رو همراهی می ضی از خانمبینی بعهم که می 

 کنن! حساب کنن، وگرنه نقش مترسک سر جالیز رو اجرا می

 : مبینا قهقهه زد وب ه سختی گفت
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 شون رو زیر سوال بردی! دختر تو که خوب حیثیت و غرور مردونه  -

 : وارد نمایشگاه شدیم هام رو باال انداختم و باهم شونه 

 چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است!  -

ها  نمایشگاه عالی بود و منحصربه فرد! تقریباً میشد گفت نیم بیشتر از افراد حاضر در نمایشگاه، خانم 

 جا خارج بشن! شون محال بود که بدون خرید کردن، از اینبودن و هرکدوم 

زدیم که بازوی مبینا اسیر دستی شد  کردیم و قدم می شون نگاه می اشتیاق من و مبینا با لبخند به این همه 

 و به سمتش برگشتیم! 

هام رو با زبون  پسری حدوداً بیست و سه یا چهار ساله جلومون ایستاده بود و محو مبینا شده بود. لب 

 : توجه به مبینا که خشکش زده بود گفتمخیس کردم و بی 

 بفرمایید آقا؟!  -

 : انداخت، زمزمه کرد نگاهی به من میکه نیم پسره به خودش اومد و درحالی

 مبینا!  -

های پسر مقابلش بود و  شون زل زده بودم. مبینا مات شده بود و فقط خیره به چشم با تعجب به دوتایی 

 کرد که صدایی باعث شد هر سه نفرمون به خودمون بیایم! اون پسر مدام به مبینا نگاه می 

 جا چه خبره؟! این  -

 صدای بهزاد بود! 

 : مبینا دستپاچه و کالفه رو به من گفت

 من حالم خوب نیست، میشه بریم یه جای خلوت؟!  -

 : که من جوابی بدم، پسره سمت مبینا اومدقبل از این 

 نه نه، من تازه پیدات کردم! صبرکن، باید باهم حرف بزنیم!  -
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 : وجود در نمایشگاه بهمون خیره بشنمبینا عصبی فریادش باعث شد افراد م

 دست کثیفت رو به من نزن عوضی، برو گمشو!  -

چیز بهم ریخت. اگه  بهزاد تند به سمت پسره رفت و هلش داد به عقب و در کسری از ثانیه همه 

ها نیومده بودن مطمئنا! جنجالی داغ به پا میشد و من هنوز گیج و منگ اون وسط ایستاده بودم  نگهبان 

 : صدای رایان به گوشم رسیدکه 

 لیانا منتظر چی هستی؟ مبینا رو ببر توی اتاقک نمایشگاه!  -

کرد رو گرفتم و کشوندمش به سمتی که رایان بهم  تند بازوی مبینا که حاال داشت مثل ابر بهارگریه می 

 نشون داده بود. 

 لیوان آبی ریختم و به دستشداخل شدیم و مبینا روی یه صندلی نشست، من هم در رو قفل کردم و 

 دادم که الجرعه سرکشید و خودش رو پرت کرد توی آغوشم! 

سعی کردم فعالً نه چیزی بپرسم نه کنجکاوی کنم، بهتر بود صبر کنم تا حالش خوب بشه، االن زمان  

 مناسبی نبود. 

 : می ماساژ دادملرزید، آروم پشتش رو کاش تمومی نداشت و می انگار بهش شوک وارد شده باشه، گریه 

 آروم باش عزیزم، من پیشتم.  -

 : هاش نالیدهقمبینا من رو بیشتر توی آغوشش فشرد و میون هق 

 چرا من آخه باید این همه زجربکشم لیانا؟!  -

 : آهی کشیدم

 هم ریخته؟! چرا عزیزم؟ مگه چی شده؟ اون شخص کی بود که تو رو تا این حد به  -

 : دوخت و زمزمه کردهام نگاه گریونش رو به چشم 

 سعید!  -
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 کوچیک بود! قدرچه بدنم رعشه گرفت! خدای من! دنیا 

های مبینا و خراب  این شخصی که چند لحظه پیش دیده بودم، کسی بود که مسبب چندین سال بدبختی 

واقعاً چی   اش شده بود و حاال با وقاحت تمام سعی کرده بود که با مبینا حرف بزنه؟!شدن روحیه 

 خواست بگه یا اصالً چی داشت برای گفتن؟ می 

 : تر شده بود و بعد گفتمبا حیرت خیره شده بودم به مبینا که حاال کمی آروم 

 یعنی سعیدی که قصد داشت آزارت بده و ماهیار نجاتت داد، اینه؟!  -

 ت! ام سرش رو تکون داد و باز هق زد و دل من براش خیلی سوخمبینا به معنای تایید گفته 

خورد باعث شد مبینا با ترس از جا بپره و به من خیره بشه. بیچاره  هایی که به در اتاقک می صدای تقه 

 حق داشت بترسه. 

 : به سمت در رفتم و آروم پرسیدم 

 کیه؟  -

 لیانا! بهزادم، در رو باز کن!  -

و شروع کرد   با باز کردن در بهزاد بدون وقفه جلو رفت و مبینای لرزون رو به خودش نزدیک کرد

تونست  هام نشست و چه کسی بهتر از بهزاد می با مالیمت حرف زدن. لبخند عمیقی روی لب  باهاش

 ی مبینا باشه؟! بخش قلب شکسته التیام 

ترشده بود؛ ولی خبری از سعید نبود و من  آروم بیرون اومدم و تنهاشون گذاشتم. نمایشگاه از قبل شلوغ 

 های مبینا رو از نزدیک دیده باشم! بختی هنوز باورم نمیشد مسبب بد

 : کمی جلوتررفتم که رایان بهم اشاره کرد برم پیشش، من هم بدون تعلل خودم رو بهش رسوندم

 بله؟  -

 : های درهمش بهم زل زده بودبا اخم 
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 این پسره گستاخ کی بود؟! -

 : هام رو جمع کردملب

 یه اشتباه بزرگ توی زندگی مبینا! دونم اسمش رو چی بذارم؛ ولی بهتره بگم نمی  -

 : رایان کمی نگران شد و نگاهش رنگ ناراحتی گرفت

 یعنی مبینا...  -

 : تند پریدم میون حرفش 

 اش طوالنیه! قضیه  -

 دوست دارم بدونم!  -

 شاید مبینا نخواد!   -

 مونه لیانا!بین خودمون می  -

باهم به بیرون نمایشگاه رفتیم و روی یه    هاش مقاومت کنم و قبول کردم.نتونستم درمقابل جادوی چشم

اش تعریف کردم و اون هر لحظه بیش از پیش عصبی میشد و من  چیز رو واسه نیمکت نشستیم. همه 

 اش مهم باشه؟!کردم چرا باید حال مبینا واسه درک نمی

 : هاشپس از تموم شدن ماجرا نگاهم رو معطوف کردم توی چشم 

 مبینا!   خوب، این هم از داستان -

 خیلی ناراحت شدم!  -

 چرا؟!  -

 : لبش رو گزید که گفتم

 من باهات رو راست بودم، تو هم جبران کن!  -
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 : هاش نشست و بهم خیره شدبا این حرفم لبخند محوی روی لب 

 باشه فقط قول بده فعالً بین خودمون بمونه تا زمانی که خود بهزاد بخواد فاش کنه!  -

 : کالفه گفتم

 حاال زودتر بگو! باشه  -

 : ی کوتاهی کردخنده

 بهت نمیاد کنجکاو باشی!  -

 : اش رو جمع کرد و گفتبه سختی خودم رو کنترل کردم که خنده 

خواد که باهاش ازدواج کنه، فقط منتظر یه فرصته تا ازش خواستگاری  بهزاد به مبینا عالقه داره می  -

 کنه! 

 : شنوم. انگار رایان هم فهمید چون پرسیدت رو میدونستم یه روزی این جمال تعجب نکردم، می 

 تعجب نکردی؟!  -

 : خندیدم

 شون شدم! نه چون متوجه عالقه بین  -

 : رایان با تعجب گفت

 عالقه بینشون؟ مگه مبینا هم بهزاد رو دوست داره؟! -

 : چشمکی بهش زدم

 شاید!   -

 نگاهش رنگ خاصی گرفت! 
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اون لحظه اون نگاه قلبم رو ویران کرد و مثل یه ساختمون بلندکه  کردم؛ اما توی شاید هم اشتباه می 

 ناگهان آوار بشه، دلم هری ریخت! 

 : از جام به سختی بلند شدم که سد راهم شد

 فهمی کی به کی عالقه داره؟قدر راحت می تو این  -

 : اش بودی مردونه هاش نگاه کنم، فقط نگاهم به سینه تونستم توی چشم نمی

 فهمی! ات رو ببری باال می نیست، تو هم توجه  سخت -

 گذره!تونم بفهمم توی دلش چی می قدر سرسخته که نمیپس چرا طرف من این  -

 : هاش دوختمتنم لرزید. با ترس نگاهم رو به چشم 

 مگه کسی رو دوست داری؟!  -

 آره، خیلی هم دوستش دارم! -

 : بغضی عمیق چنگ زد به گلوم، ادامه داد

 شاید بهت نشونش دادم تا از نگاهش بخونی عاشقمه یا نه!   -

 : هام به لرزه افتاد، زمزمه کردمدست 

 خوب، نشونم بده!  -

 : رفت گفتکه به سمت نمایشگاه می ازم فاصله گرفت و درحالی 

 نه هنوز زوده، زمانش که رسید میگم بهت!  -

هام ریخت و اونی که بدبخت بود توی این  هام یکی پس از دیگری روی گونه روی نیمکت افتادم. اشک 

 دنیا، من بودم، نه مبینا! 

 قربانی یه عشق نافرجام بودن درد کمی نیست! 
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با بغضی که توی گلوم بود، به راه افتادم. صدای امواج دریا تنها چیزی بود که توی اون لحظات به تن و  

 داد!ام آرامش می روح خسته 

آسام رو  های سیل هام رو از شدت بغض گزیدم تا بتونم اشک ردم و لب هام فرو ک هام رو توی جیب دست 

 فایده بود! مهار کنم؛ ولی بی 

خواستم امشب نگاهم دیگه به  جوری بهتربود. نمی بین راه آژانس گرفتم و برگشتم به هتل، این 

دم که از احساسم براش  کرطوری باید خودم رو کنترل می دونم چه اش بیفته، وگرنه نمی های آبی چشم

 نگم!

ای بود! شاید بهتر بود  وقتی روی تختم دراز کشیدم، باخودم فکر کردم امروز چه روز عجیب و پرحادثه 

 اسمش رو بذارم روز مرگ احساسات لیانا! 

 *** 

دیدم، چون هم خودم از دیدنش  از کیش برگشتیم، توی روزهای باقی مونده، بهزاد و رایان رو اصالً نمی 

آورد که بخواد به دیدن من  که اون سرگرم نمایشگاهش بود و وقت اضافی نمی کردم و هم این ری می دو

 کرد، نه من! اومد؟ اون باید بیشتر وقتش رو صرف دیدن عشقش می بیاد و اصالً چرا باید به دیدنم می 

فکر کنن خوابم؛ چون دلم  هام رو بسته بودم. بذار همه توی هواپیما در کنار مبینا نشسته بودم و چشم 

های رایان بیفته! رایان! خدای من! حتی اسمش هم تموم وجودم رو غرق  خواست نگاهم توی چشمنمی

 کرد! لذت می 

 : ی مبینا رو کنار گوشم شنیدمصدای زمزمه 

 هات رو باز کنی؟! خوای چشمرایان رد شد، نمی -

 تنها کسی که مرحم من بود، مبینا بود و بس! 

 کردم که الاقل اون رو دارم تا کمی سبک بشم و خودم رو تخلیه کنم! اروشکر می خد

 : هام رو باز کردم و بهش زل زدم که با بغض نگاهم کردچشم
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 کاش از همون اول از این عشق فاصله گرفته بودی! ای  -

 : جونی زدملبخند بی 

 تجربه شد!  -

کنه  داری دادن دردی از من دوا نمی مبینا هم فهمید دیگه دل تا پایان مسیر دیگه حرفی زده نشد، انگار 

 فایده است. و بی 

با رسیدن به تهران باز هم من خودم رو سرگرم مرکز کردم و از رایان به شدت فاصله گرفتم، به نحوی  

 و بس. مون رد و بدل نمیشد و اون هم کامالً درمورد کار بود  که شاید در طول روز بیش از چند کلمه بین 

معنی بود و تنها  چیز برام بی جشن عروسی آتنا و زامیار هم گذشت و من شرکت کردم. اون شب همه 

دادم. هرلحظه  که مبینا ناراحت نشه و آتنا، شرکت کرده بودم، وگرنه تنهایی رو ترجیح می واسه این 

 داره یا نه! اش رو پیشم بیاره تا بهش بگم دوستش منتظر بودم که رایان بخواد معشوقه 

خواست حتی رایان چشمش بهم بیفته که یادش  گذشت، وحشت داشتم و دلم نمیانگار از هرثانیه که می 

اش رو بیاره پیشم تا براش از عشقش بگم! داشتم بدترین روزهای عمرم رو  بیاد قرار بوده معشوقه 

 : گذروندم و آرزوم شده بود یه جمله می 

 نشده بودم! کاش هرگز عاشق ای  -

 *** 

کردم، باز هم مثل  با رسیدن روزهای آخر سال، دقیقاً یک سال بود که برای رایان و شرکتش کار می

اندازی امسال بودن که توسط بوراب و سالینا  پارسال همه در تدارک مسافرت به خارج از کشور و راه

ن بود که قراره کلکسیونش مثل بمب  تر از هر موقع دیگه، انگار مطمئ طراحی شده بود و رایان خوشحال 

 صدا کنه توی خاورمیانه! 

ترین شهرش، بهترین مکان برای راه اندازی کلکسیون مجزای امسال  بار فرانسه بود. بزرگ مقصد این 

 بود. 
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های لطیفه و مادربزرگ، کشور رو ترک کردم. با این تفاوت که این بار حضور  قراری باز هم در میون بی 

 ام میشد و تنها نبودنم. گرمی دل  مبینا باعث

رفت و غرق در افکارش  مبینا بعد از اون دیداری که با سعید داشت، بیشتر مواقع توی خودش فرو می 

داری بدم و هردو از هم  تونستم اون رو دل میشد. من هم چون خودم حالم اصالً رو به سامون نبود، نمی 

 مون رو نداشتیم! ی طرف مقابل وم حوصله کدکمی فاصله گرفته بودیم و انگار هیچ 

با رسیدن به فرانسه و شهر مورد نظر رایان، توی بهترین هتل شهر مستقرشدیم. دخترها مثل پارسال  

ای هم نبود که با کارهاش  که امسال دیگه سایه تر این گنجیدن و مهم توی پوست خودشون نمی 

 شون کنه. اذیت 

اندازی میشد,،  ی راهچیز آمادهدادیم و همه ضای شرکت کارها رو انجام می تفاوت به همراه دیگر اع بی 

بزرگی که کرده بود با سال قبل، این بود که من پارسال عاشق نبودم و امسال درگیر یه عشق    فقط فرق

 یک طرفه شده بودم که بیش از زهری دردناک و تلخ بود! 

مبینا خریده بودم تنم کردم، موهام رو با بابلیس فر درشت    اندازی، لباس مجللی که بابا رسیدن شبِ راه

های سفید  کردم و اطرافم ریختم، تاج کوچولویی هم روی موهام گذاشتم تا خیلی هم ساده نباشم، کفش 

 روحم دادم!ی بی ام رو هم پام کردم و آرایش و عطری مالیم هم به چهره پاشنه ده سانتی 

 : حال گفتمبیروی مبینا ایستادم و روبه 

 من حاضرم، بریم.  -

 : مبینا که خودش هم این روزها دست کمی از من نداشت، نگاهی به سر تا پام انداخت و پوزخندی زد

 ای مثل تو رو نداره، همون بهتر دست بذاره روی نامادری سیندرال! رایان لیاقت داشتن زیبای خفته  -

 : نیشخندی زدم

 تره! باشه؟ شاید دیدی از من هم خوشگل  از کجا معلوم نامادری سیندرال -
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ات معصومیت  عمراً! زیبایی تو خاصه، یه جوری که تا االن نظیرش رو ندیدم، چون در کنار زیبایی  -

 ست!نگاهت مجذوب کننده 

 ها رو ندیده یا نخواسته! کدوم از این مهم اینه که رایان هیچ  -

 گفتم که، چون لیاقت نداره! -

های مجلل و  ها با لباس اندازی اومدیم. مراسم شروع شده بود و مانکن به محل راه  به همراه مبینا

کردن. مبینا دوتا جام برداشت و به سمتم اومد و من به یاد سال قبل افتادم  زیبا خودنمایی می  نهایتبی 

رو قبول نکردم و   احمق بودم که پیشنهاد آرین  قدرچه ام بود و آرین به دادم رسید. واقعاً که که تشنه 

ی خودش رو  ی رایان کردم که حاال بدون هیچ مشکلی یا احساسی معشوقه جوری آوارهخودم رو این 

 انتخاب کنه و من تنها بمونم!

 اومد، از جهل خودم بود! الحق که هرچی به سرم می 

ا عشق ازدواج تونستم بعد از ازدواج، عاشق آرین بشم. مگه این همه آدم روی کره زمین، همه ب می 

 کرده بودن که من هم بخوام حتماً قبل از ازدواج عاشق بشم؟! 

اش حالم منقلب شد و رو به مبینا که در سکوت،  پوزخندی زدم و نوشیدنی رو تا ته سر کشیدم. از تلخی

 : گر صحنه بود گفتم نظاره

 این چی بود توی لیوان؟  -

 : مبینا تلخ خندید

 همون که میدونی!   -

 : نگاهش کردمبا بهت 

 جور چیزها نیستم! دونستی من اهل این کار روکردی؟ توکه می واسه چی این  -

 : ام زدهاش قرمز شده بود، دستش رو روی شونه که چشم درحالی
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خبری باشی خیلی بهتره تا توی این دنیا و توی هوشیاری  خیال رفیق، یه چند ساعت هم توی بی بی  -

 باشی! 

دیدم، مبینا هم که دست کمی از  کرد و صحنه رو تار می م بدنم حالت کرختی پیدا می پوفی کشیدم، کم ک

من نداشت. خودش رو به صندلی در همون نزدیکی رسونده بود و نشسته بود؛ ولی من داشتم از درون  

م و  خواست پرت کنم خودم رو تو یه استخر پر از یخ. برای همین هم راه افتاد گرفتم و دلم می آتیش می 

اندازی توش برگزارشده بود یه ویالی بزرگ و خاص بود که  به سمت پشت باغ رفتم، اون مکانی که راه 

چیز پیدا میشد، اون هم به راحتی آب  متعلق به یکی از پولدارترین افراد ترکیه بود. توی این ویال همه 

 خوردن! 

کردم. با هزار جون کندن خودم رو  خوردم؛ اما باید برای رسیدن به اون استخر تالش می تلوتلو می 

زده ای درنگ خودم رو پرت کردم توی آب و از سرد بودنش شوک استخر و بدون لحظه  رسوندم به 

 کم تنم عادت کرد و مشغول شنا کردن شدم! شدم؛ ولی کم 

و   تونستم خودم رو از آب بیرون بکشم، چون زیاد هم توی شنا کردن وارد نبودمحالم بد بود و نمی

 نهایت بزرگ بود! استخر هم بی 

خواست فریاد بکشم؛ ولی  هام به شماره افتاده بود و باغ در سکوت کامل فرو رفته بود. دلم می نفس

 اومد! ام و بیرون نمی صدام انگار قفل شده بود توی حنجره

گهان یک نفر پرید  ای برای نجات جونم نداشتم که ناکشیدم و هیچ انگیزه های آخرم رو می داشتم نفس 

هام شروع کردن به پمپاژ  توی آب و دقایقی بعد یکی نجاتم داد، کشیدم باال و روی آب ایستاد. ریه 

 اکسیژن، دم و بازدم! 

ام رو مدیونش  ام، کسی که زندگیهای ناجی هام رو به سختی باز کردم و نگاهم قفل شد توی چشمچشم

 : بودم و فقط تونستم زمزمه کنم

 ان! رای -

 کردی با خودت؟!  کار می جونِ دلم؟ رایان قربونت بره داشتی چی  -
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رفت؟! یعنی واقعاً باید  ام می صدقه خواب بودم؟! یا مرده بودم؟! این صدای رایان بودکه داشت قربون 

 وقت بیدار نشم! خواست هیچکردم؟! چه حس خوبی بود! حتی اگه خواب هم بودم دلم می باور می 

 ا! لیان -

 صدام کرد، تنم لرزید! 

 : هام رو تکون بدم و بگم به سختی تونستم لب 

 سردمه، رایان خیلی سردمه!  -

 تند از آب کشوند بیرون خودش رو و بعد از اون و من رو هم کشید بیرون. 

 برمت داخل! یکم تحمل کن، االن می  -

به خدمتکار به زبان خودشون یه    رفت رواز در پشتی ویال وارد شد و سر راه که به سمت طبقه دوم می 

های دوبلکس وسط سالن رفت و من رو برد طبقه دوم توی یه اتاق  چیزهایی گفت و بعد به سمت پله 

 مجلل و بزرگ! 

 روی تخت خوابوندم، حتی نایی برای اعتراض هم نمونده بود که بخوام در برابر کارهاش دخالتی بکنم. 

و نوشیدنی آورده، رایان تند ازش گرفت و بعد از رفتنش، به   متوجه شدم برام لباس  با ورود خدمتکار

 : سمتم اومد

 که سرما بخوری! هات رو عوض کن قبل از این بلند شو لباس  -

پرستیدمش که انگار  های کسی که عاشقانه می تونستم تکون بخورم، فقط زل زده بودم توی چشمنمی

 : کالفه شد و بازوم رو کمی فشرد

 بلند نشی مجبور میشم خودم دست به کار بشم لیانا! اگه  -

 : ی کوچولویی کرد با این حرف انگار رادارهام فعال شد، تند نشستم که خنده

 چه خوب در مقابل تهدیدهام عکس العمل نشون میدی ها!  -
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 : ای بهش رفتم که لبخندی زد و به سمت سرویس رفت چشم غره 

 زنم تو هم لباست رو عوض کن. می تا من یه آبی به دست و صورتم  -

سری تکون دادم، با رفتنش درعرض چند ثانیه با حوله خودم رو خشک کردم، بلوز و شلواری که  

 :ام آورده بود رو تنم کردم و گرم شدم، خزیدم زیر پتو که رایان داد زدخدمتکار واسه 

 بیام؟!  -

یگه بیام یا نه البد من هم باید بزنم به دیوار و بگم  موشک بازیه که مام گرفته بود، انگار بازی قایم خنده

 سُک دیدمت! سُک 

 بیا!  -

ی تخت نشست، حسابی گرم شده بودم؛ اما سردرد فجیعی رو توی ناحیه مغزم حس  به کنارم اومد و لبه 

 : رمق نگاهش کردمکردم برای همین هم بیمی 

 خواد بخوابم! دلم می  -

 : لیوان نوشیدنی رو گرفت سمتم

 گیریم! کنه، بعدش برای خوابیدنت هم تصمیم میفعالً این رو بخور، حالت رو بهتر می  -

 : با ترس نگاهش کردم

 این چیه؟  -

 شیر قهوه!   -

 : و بعد اخم کرد

 نترس من قرار نیست چیز خطرناکی به خوردت بدم! حاال بگیرش!  -

شد رو  ما و بخاری که ازش بلند می با این حرف کمی خجالت کشیدم و تند لیوان رو گرفتم. با لذت گر

 : هام کشیدم و آروم خوردمش. وقتی لیوان خالی رو دادم دستش گفتبه ریه 
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 تونی برای چند ساعتی استراحت کنی! حاال می  -

 : از خدا خواسته، با این حرف تند دراز کشیدم و با نگرانی گفتم 

 تو، میری؟!  -

 : قرارتر شدممن بی  هام خیره کرد و نگاهش رو مستقیماً به چشم

 نه پیشتم، نگران هیچی نباش، بخواب!  -

ی  ام باعث شد بعد از این همه مدت توی یه خلسه هام رو بستم که گرمای نفسش نزدیک گونه چشم

 زیبا و آروم فرو برم که پر بود از آرامشی عمیق! 

 *** 

، انگارصبح شده بود و آفتاب از  خوابم توی اتاق هتل دیدمهام رو باز کردم و خودم رو توی تخت چشم

 کشید. الی پرده به داخل اتاق سرک می البه 

شون مشخص  دخترها هرکدوم توی خوابی عمیق فرو رفته بودن و آثار خستگی توی خواب هم از چهره

اندازی که دیشب راه آوردم جز اینخاطر نمی بود. سرم کمی درد داشت و اصالً چیزی از شب گذشته به 

خواستن مثل  جور که بهزاد و رایان می چیز به نحو احسن انجام شده بود و کلکسیون همون و همه  بود

 بمب صدا کرده بود توی خاورمیانه! 

 رایان؟! 

تر از گذشته شده بودم و این  آوردم؛ اما حسی توی دلم بود که انگار به رایان نزدیک چیزی به یاد نمی 

 اما چرا؟!  تونستم خیلی خوب حس کنم؛ رو می 

ام باعث شد دخترها اعتراض کنن و من تند جلوی دهنم  درپیهای پی گیج و منگ از جا بلند شدم. عطسه 

هام رو بستم و سعی  رو گرفتم و خودم رو داخل حموم انداختم. زیر دوش آب گرم که ایستادم، چشم 

اومدم توی هتل و روی تختم، وقتی توی  طوری من که چه کردم وقایع شب گذشته رو به یاد بیارم و این 

 ام!های معمولی تنم بود، نه لباس مجلسی که لباس تر ایناندازی بودم و مهم راه
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آب گرم رخوت تنم رو از بین برد و سرحالم کرد. پس از خشک کردن خودم از حموم بیرون اومدم و  

 حاضر شدن، شدم.  مشغول 

قدرخسته بودن که بیدار نشدن. از اتاق خارج  شکر دخترها اون موهام رو با سشوار خشک کردم و خدارو

ی مربوط  ی گرم نیاز داشتم. برای همین هم وارد آسانسورشدم و دکمه شدم و شدیداً به یه فنجون قهوه 

 ی هتل رو فشردم و منتظر شدم! به کافه 

دیک شد و من کیک شکالتی  ای پیدا کردم و نشستم که گارسون بهم نزکافه نسبتاً شلوغ بود. یه گوشه 

سفارش دادم. پس از رفتن گارسون، باز هم به مغزم فشار آوردم؛ اما چیزی یادم نیومد که    و قهوه

 نیومد! 

خواست برج ایفل رو از نزدیک ببینم، برای همین هم  ام، از هتل خارج شدم. دلم می پس از خوردن قهوه 

زیادی، به وسیله آژانس به سمت برج ایفل   پرس و جویی کردم و پس از به دست آوردن اطالعات

 رفتم. 

با رسیدن به مقصد مورد نظرم، پیاده شدم و مبلغ کرایه رو پرداختم، به سمت تابلوی پیش روم رفتم و  

 : شروع کردم به خوندنش

  شود، برجی فلزی است که در فضای یک سبزنامیده می  La Tour Eiffelبرج ایفل که در زبان فرانسه  -

 در مجاورت رود سن در پاریس بنا شده است.عمومی 

ی آزادی  اش گوستاو ایفل گرفته شده است. این شخص در ساخت مجسمه نام برج ایفل از نام سازنده

آمریکا نیز همکاری داشت. گوستاو ایفل، یک مهندس شهرسازی فرانسوی بود که بیشتر شهرت و  

 ام وی بودند. هایی بود که حامل ناعتبارش را مدیون طراحی برج 

ها دیدن کنند. در طبقات اول و دوم  توانند از همه آن این برج سه طبقه دارد که بازدیدکنندگان می 

ترین سکوی  متری واقع شده است و مرتفع  ۲۷۶چندین رستوران وجود دارد. طبقه سوم در ارتفاع  

اال رفتن از طبقه همکف به اولین طبقه  گذارد. برای بی اروپا را در اختیار مردم می مشاهده در کل اتحادیه 
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ی برج را باال بروید. البته برای این  باید سیصد پله و هزار و ششصد و پنجاه و پنج پله تا باالترین نقطه 

 کار یک باالبر هم وجود دارد.

شد شناخت پیدا کنم در مورد این برج بزرگ و خاص؛  برام خیلی جالب بود این نوشته؛ چون باعث می 

 اش رو نخوندم. شروع کردم به قدم زدن اطراف برج. چون داشت دیرم میشد، ادامه  اما

آوردم؛ اما بعد از اون برام گنگ بود؛ انگار که  اندازی تموم شد به یاد میدیشب رو تا اواخرش که راه

 شطرنجی کرده باشن! تار و نامفهموم! 

مون آورد و من با خوردنش از  برای دوتایی یادم میاد که مبینا دوتا لیوان خوشگل و پایه بلند رو  

اش هزار بار مردم و زنده شدم؛ اما بعد از اون چی شد؟ یعنی خوابم برده بود؟ مگه میشه مبینا  تلخی 

نوشیدنی بدی به خوردم بده آخه؟! باید ازخودش بپرسم چون باید بدونم دیشب دقیقاً چی شده و سر  

 من چه بالیی اومده! 

به سمت هتل حرکت کردم و طبق معمول با آژانس خودم    اف گشتم و نزدیک ظهرکمی دیگه اون اطر

 رو رسوندم. 

 تونستیم راحت باهم حرف بزنیم! مون رسوندم و خداروشکر که مبینا تنها بود و می تند خودم رو به اتاق 

 مبینا؟  -

 : هام دوختنگاهش رو به چشم 

 جانم؟  -

 دیشب چه اتفاقی افتاد؟!  -

 : نفس عمیقی بکشه، لبخندی بهم زدمکثم باعث شد 

 انگاردفعه اولت بود چون خیلی زود حالت بد شد.  -

 : با تعجب گفتم
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 یعنی چی؟  -

که تا االن چون نخورده بودی بدنت مقاومت نکرد. بعدش رفته بودی سمت استخر و خودت  یعنی این  -

 رو پرت کرده بودی توش که رایان اومد و نجاتت داد!

 : با حیرت گفتم

 چی؟!  -

 : چشمکی بهم زد

 مطمئن باش رایان دوستت داره، این رو من بهت قول میدم!  -

رسم و تموم امیدم به  که به رایانم، به عشقم میته دلم یه حسی پیچید، انگار که مطمئن شده بودم از این

 خدا بود و بس! 

 *** 

مون طبق معمول پارسال  برگشتن مون، مسافرت به پایان رسید و برگشتیم تهران. با  پس از اتمام مهلت 

بار مبینا هم موقع خداحافظی از رایان  به تعطیالت عید خورده بودیم و از هم جدا شدیم، با تفاوتی که این 

و بهزاد همراهم بود و فقط به یک »عیدتون مبارک امیدوارم سال خوبی داشته باشید.« اکتفاکردم وسعی  

 خواست من رو به جنون بکشه! ار می کردم غرق نشم توی اون آبی دریا که انگ

 : توی راه برگشت رو به مبینا گفتم 

 شون مشهد! خوام واسه مادربزرگ و لطیفه بلیط بگیرم، بفرستممی  -

 : مبینا لبخند عمیقی زد 

 عالیه، حتی بهتر از عالی!  -

ا شدم چون واقعاً  تر از قبل شدم و با رسیدن به مجتمع، با یه خداحافظی از مبینا جدبا این جمله مصمم

 : اش به استقبالم اومد خسته بودم، با ورودم به آپارتمان مادربزرگ با عشق و محبت همیشگی 
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 واقعاً دلتنگت شده بودم لیانای من!  -

 : توی آغوشش فرو رفتم

 جور مادربزرگ!من هم همین  -

هام بودم و لطیفه از  مبه اتاقم رفتم که لطیفه اومد پیشم و کمی نشست، من هم مشغول مرتب کردن لواز 

اش ها راهنمایی دادم و گاهی وقت کرد و من هم با صبوری گوش می هاش صحبت می هاش و درس کالس 

 کردم. می 

تا شب استراحت کردم و بعد از اون خودم رو به آژانس هواپیمایی رسوندم و دوتا بلیط تهیه کردم برای  

 هردوشون رو.   خواست سوپرایز کنمسه روز دیگه و دلم می 

 *** 

ها رو بهشون داده بودم، اشک شوق از  مادربزرگ و لطیفه چند روزی بود که رفته بودن و وقتی اون بلیط 

اش رو بهم نشون داد و من از های مادربزرگ جاری شد و لطیفه با در آغوش کشیدنم، خوشحالی چشم

 ته دلم راضی بودم. 

دای زنگ ممتد آپارتمان، بلند شد. باترس پریدم به سمت  اون روز توی اتاقم تنها نشسته بودم که ص

 : آیفون و برش داشتم

 کیه؟  -

 منم لیانا، باز کن!  -

های مبینا، کلید رو فشردم و دقایقی بعد، جلوی هم روی مبل نشسته بودیم  نفس زدنبا تعجب از نفس 

 : که گفتم

 قدراسترس داری؟! چی شده مبینا؟ چرا این  -

کردم که پس ازمکثی نسبتاً  زده شده بود. با تعجب نگاهش می خندید، انگار جن قط می وقفه ف خندید، بی 

 : طوالنی گفت
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 بهزاد دیشب دعوتم کرد رستوران برای شام!  -

 : با تعجب بهش زل زدم

 خوب؟  -

 اش بیاد خواستگاری! خواد با خانوادهگفت می  -

 : هزاد قصد کنه پا پیش بذاره! مبینا ادامه دادجا خوردم! اصالً انتظارش رو نداشتم که به این زودی ب 

که خیلی وقته بهم دل  ازم نظر پرسید! پرسید که دوستش دارم یا نه و اون به عشقش ابراز کرد! این  -

کنه و هر چی که بخوام  بسته و نسبت به این دوست داشتن مصمم و مطمئنه بهم گفت که خوشبختم می 

 کنی؟ باورت میشه لیانا؟! ید با من ازدواج می کنه! ازم پرسام فراهم می واسه 

کردم و پیشش بودم، هنوز نتونسته بودم  شد! منی که دو سال بود برای رایان کار می نه نه باورم نمی 

وقت بهزاد و مبینا! باید هم  ی سکوت رو بشکنه و ابراز کنه عشقش رو، اون کاری کنم رایان این پیله 

 شد! باورم نمی 

 دنده است؟!لبخند تلخی زدم به مبینا چه مربوط که رایان غد و مغرور و یک 

باورش یکمی سخته، یعنی غیر منتظره بود، بیش ازحد؛ ولی واقعاً برات خوشحالم و آرزوی   -

 ات رو دارم از ته قلبم! خوشبختی 

 ولی من هنوزم جوابش رو ندادم. -

 خوشی رو ببینی و طعم خوشبختی رو بچشی!  دست دست نکن، تند قبول کن بذار تو هم رنگ  -

 :هاش گرفته بود دستم روگرفت، حاال نگرانی جای اون هیجان اولیه رو توی چشم 

 از نظر تو انتخابم درسته؟! -

 : تر شدلبخندم عمیق 

 شک نکن!   -
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 : و دقایقی بعد توی آغوشش در حال فشرده شدن بودم

 خدا و بعد از تو دارم لیانا! ممنونم! از ته قلبم، من بهزادم رو اول از  -

 *** 

چیز گذشت. مراسم خواستگاری مبینا انجام شد و من  کردم همه زودتر از اون چیزی که فکرش رو می 

ی بهزاد رو دیدم چون توی تموم این مراسمات مبینا، من رو هم دعوت کرد و  بار خانواده برای اولین 

االمکان ازش دوری  رده بود، توی این جلسات حتی طور که بهزاد، رایان رو همراه خودش آوهمون 

جا!  جا همراهم بود، همه کردم چون دیگه از این همه غرورش خسته شده بودم؛ اما نگاه اون همه می 

هیچ ترسی، بدون هیچ ابایی! برام عجیب بود چون برای رایان آبروش حکم جونش  هیچ نگرانی، بی بی 

هم  ره که تقریباً شک همه رو برانگیخته بود، داشت تموم معادالتم رو به های خیرو داشت و با این نگاه 

 میزد! 

خرید هم انجام شد، تاریخ عقد و عروسی رو توی یک روز انتخاب کردن. قرار شد باهم باشه و بعد از 

اون برن خونه خودشون که البته همون خونه مجردی بهزاد بود که کمی تعمیرش کرده بود و کل لوازم  

ی مبینا تزئین شد و  ت مبل و تختش و این چیزها رو تغییرداده بود و خونه به کلی متناسب با سلیقه و س 

 من خوشحال بودم از خوشحالی تنها دوستم! 

 *** 

شون رسید، دهم فروردین ماه بود و هوا هنوز سرد بود؛ ولی بوی بهار رو به خوبی  سرانجام شب عروسی 

 تونستی حس کنی. می 

طیفه هنوز مشهد بودن و متاسفانه نتونسته بودن برای عروسی بهزاد و مبینا حضور داشته  مادربزرگ و ل

 باشن؛ اما از پشت تلفن بهش تبریک گفتن و مبینا هم ازشون تشکر کرد. 

ای که قرار  تا سکه تمام و شش دانگ خونه ی مبینا یک جلد کالم اهلل مجید، آینه شمعدان و چهارده مهریه 

بر و برگرد  کنن، یعنی خونه مجردی بهزاد، واقعاً عالی بود و برای همین هم بی  بود توش زندگی

بار شب خواستگاری  چیز به خوبی به پایان رسید. پدر مبینا رو اولین ی مبینا قبول کردن و همه خانواده
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جدیت  دیدمش. مردی با اقتدار و بیش از اندازه جدی و منظم! برام شخصیت جالبی داشت چون در عین 

برد. در کنارش کم توقع بودنش  کرد و غرور بقیه رو زیر سوال نمی احترامی نمی و موفق بودن، هرگز بی 

 هم قابل تحسین بود! 

هاش  کرد و دیگه از اون پرنسس گفتن توی این مراسمات، ماهیار کامالً با من به صورت رسمی رفتار می 

ام کنه یا حتی بذار از  جوری بهتر بود، بذار فراموشه این  خبری نبود. فقط شده بودم خانم مولوی و تمام! 

 وقت این دوخط موازی با هم تالقی نکنه! من متنفر بشه وقتی که قراره هیچ 

جا شدم، بغضی عمیق به گلوم چنگ میزد؛ اما به هر نحوی بود خودم رو  روی صندلی آرایشگاه جابه 

 اش ناراحت کنم! ی بهترین روز زندگیخواست مبینا رو تو کردم. دلم نمی کنترل می 

اومد چون پوستم هم  نگاهم رو به موهام که دیروز رنگ زده بودم دوختم. زیتونی تیره خیلی بهم می 

بار، موهام رو رنگ زده بودم در  تر جلوه کنه و من برای دومین سفید بود، باعث شده بود رنگ روشن 

 عرض این دو سال! 

های سبزم با رنگ موهام ست شده بود و من به  شغول بستن موهام بود، چشمآرایشگر با مهارت تمام م 

که این همه صبورم، این همه برای خودم با تموم دختر بودنم محکمم و  کردم به اینافتخار می  خودم

 تونستم جلوی تموم مشکالتم تا االن بایستم و قد خم نکنم! 

 : پوزخندی زدم که آرایشگر بهم لبخند زد

 نهایت خوشگلی! ا! بی لیان -

خوره؟  چه فایده این خوشگلی؟! خوشگلی که نتونسته قفل زبون رایان رو بازکنه واقعاً به چه درد می 

 هیچ! 

 جز این که خاک بشه و تمام!

 ممنونم عزیزم، لطف داری به من!  -

 کار موهات تمومه، باید بریم سراغ میکاپت!  -
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 خوام! زیاد غلیظ نمی -

 جوری هم خوشگل هستی؛ ولی برای خالی نبودن عریضه یکمی آرایش خودت همینچشم، چون  -

 بد نیست، موافقی؟ 

 کامالً!  -

دونم با کی  پس از اتمام کار میکاپ، به کمک آرایشگرم لباسم رو تنم کردم. لباسی که دکلته بود، نمی 

ی سبز رنگ، ست  بودم براش! دکلته لج کرده بودم؛ اما بد نبود کمی بازی با غیرت رایان، البته اگه مهم 

 هام و موهام! با چشم 

خوشگل بود. توی خرید مبینا، خودم گرفته بودم، به همراه کفش مجلسی سفید پاشنه ده سانتی! جلوی  

 : زد که آرایشگر با شوق گفت آینه چرخی زدم، بازوهای لختم از سفیدی برق می 

 قدر خالی نباشه! تا این ات یه طرح خوشگل بکشم  بذار روی قفسه سینه  -

گردنبند رایان توی گردنم بود، همونی که برای تولدم گرفته بود؛ اما با این حرف آرایشگر هم موافق  

بودم، واسه همین هم تند روی صندلی نشستم و اون مشغول شد و دقایقی بعد خالکوبی مصنوعی رو  

کرد. پابند طالیی که توی خرید مبینا گرفته  ام که طرح اسمم به انگلیسی بود، خودنمایی می قفسه سینه 

 بودم دور پاهام بستم و حاال کامل شده بودم! 

 : آرایشگر اسپندی که شاگردش آتیش کرده بود رو گرفت و دور سرم چرخوند

 ماشااهلل عزیزم، ماه شدی! -

توی   با صدای باز شدن دراتاق مخصوص آرایش عروس، نگاهم از آینه به سمت مبینا سوق داده شد. 

 ها شده بود! نهایت معصوم و مثل فرشته اون لباس سفید بی 

کردم و دقایقی بعد هردو توی  مبینا با بهت بهم زل زده بود و من با لذت به بهترین دوستم نگاه می 

 دیگه بودیم. هم  آغوش

 خیلی نازی لیانا!  -
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 ها! تو هم خوشگل شدی خانوم خانوم  -

 آقای داماد تشریف آوردن!  -

این جمله که از زبون شاگرد آرایشگر خارج شد، تند خودم رو از مبینا جدا کردم و مانتوم رو تنم  با 

 : بردار وارد شد و رو به من گفتکردم، شال رو روی سرم انداختم که بهزاد به همراه فیلم 

 سالم خوبی؟  -

 : لبخندی به روش زدم 

 سالم شاه داماد، من خوبم تو چی؟  -

 : خندید

 تم بگم رایان بیرونه، اگه ماشین نداری با اون برو! عالی، خواس -

 نداشتم و این یعنی ته بدشانسی! 

 خواستم دیگه بهش فکر کنم؛ ولی انگار نمیشد! از رایان دلخور بودم و نمی

 : به ناچار در جواب بهزاد گفتم

 نه ماشین نیاوردم؛ چون همراه مبینا با آژانس اومدیم! -

 : مبینا رفت و در جواب من گفتبهزاد با رضایت به سمت  

 پس رایان رو منتظر نذار!  -

به ناچار لوازمم رو جمع کردم و با احتیاط ازآرایشگاه بیرون اومدم. قرار بودمبینا و بهزاد اول برن آتلیه،  

بعد از اون بیان تاالر و ماها زودتر بریم. از آرایشگاه خارج شدم که در همون لحظه خروجم، نگاهم توی  

لرزید و استرس وجودم رو در بر  اش گره خورد و بهم اشاره کرد نزدیکش برم. تنم می ای آبی هچشم

 کنه! های دیگه متفاوته و فرق می کردم امشب با تموم شب دونم چرا حس می گرفته بود، نمی

 سالم لیانا خانم!  -
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 پوزخندی زدم، لیانا خانم! چه رسمی! 

 تون رو! تون یا بهتر بگم، بهترین دوست و همراهواج داداش سالم رایان خان، تبریک میگم ازد -

 تالفی بود؟! آره خوب در جواب لیانا خانم گفتنش چیزی قرار نبود جز رایان خان بشنوه! 

 ممنونم همچنین، به تو هم تبریک میگم!  -

 : اش اشاره کردسری تکون دادم که به فراری مشکی 

 بفرمایید، انگارماشین نداری!  -

نظیرترش درحرکت بود. خدای من، امشب چرا تا این حد  نظیرش و صورت بی نگاهم میون ماشین بی 

 جذاب شده بود؟ انگار قصد جون من رو کرده بود! 

 :هام رو آروم جمع کردم لب

 نه، مزاحم نمیشم!  -

 : هاشبازوم رو کشید سمت خودش، زل زدم توی چشم

 کنی، چرا؟! ار می ها رفتتلخ نبودی لیانا، مثل غریبه  -

ای تظاهری کردم و به سمت در ماشینش رفتم و تند  بغض باز هم تا باالی گلوم رسید که سریع خنده 

 نشستم و به این معرکه که هر لحظه ممکن بود با شکستن غرورم تموم بشه، زودتر پایان دادم! 

 : کنارم جا گرفت و ماشین رو روشن کرد و بهم زل زد

 دادی! جواب سوالم رو ن -

 : تند تند نفس عمیق کشیدم تا بغضم رو قورت بدم 

 خوب سوار شدم که همچین فکری نکنی!  -

 چه فکری؟!  -
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 : هام دوختمنگاهم رو به دست 

 کنی من غریبه شدم باهات، یا تلخ! خوب همین که خیال می  -

 آهان.  -

اً پیاده شدم و خواستم لوازمم  دیگه حرفی نزد، حرفی نزدم! با رسیدن به تاالر که خارج از شهربود، تقریب

تونم خودم رو در برابرش  رو بردارم که دستش سمت دستم اومد و من حس کردم امشب اصالً نمی

 کنترل کنم! 

 نیازش نداری که بیخودی همراهت نکش این ور اون ور، توی ماشین من جاشون امنه، مطمئن باش!  -

 : مالیمی بهم زد و خم شد کنار گوشمبا این حرف بدون اعتراض دستم رو کشیدم که لبخند 

 چی شده تو باز حرف گوش کن شدی؟  -

 : لبخندم رو نتونستم دیگه پنهون کنم

 خوب قبالً هم گفتم حرف حساب جواب نداره! -

 : ابروهاش رو باال انداخت و زمزمه کرد

 خوبه!  -

که درکنار رایان گام  بود، این با هم و در کنار هم وارد تاالر شدیم. احساس غرور عمیقی بهم دست داده  

ام بود! با ورودمون متوجه شدم جشن شروع شده؛ اما هنوز خبری از مبینا و  داشتم آرزوی قلبی بر می 

 :بهزاد نبود. رایان نگاهم کرد

 اتاق پرو اونجاست!  -

 : اش خیره شدمبه انتهای سالن و اشاره 

 مرسی.  -

 : سپس به سمت اتاق رفتم که صدام کرد
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 لیانا!  -

 : ایستادم 

 بله؟  -

 بعدش بیا پیش من!  -

ای توی تنم پیچید و تنها با تکون دادن سر موافقتم رو اعالم کردم و تند خودم رو به اتاق رسوندم  رعشه 

و مشغول شدم. بعد از اتمام کارهام از اتاق خارج شدم و دیدمش که روی صندلی نشسته و زل زده به  

 اتاق پرو! 

های محکم به سمتش رفتم و سعی کردم جلوی هیجانم رو بگیرم! با  با گامنفس عمیقی کشیدم و 

ی  ی سینه ام و بازوها و قفسه هام، لب  زده از جاش بلند شد و نگاهش بین چشم نزدیک شدنم، حیرت 

 بود! کمی خجالت کشیدم؛ اما الزم بود! لختم در نوسان 

 : روش ایستادم که زمزمه کردروبه 

 کنن! ن به تو نگاه می االن همه دار -

 جور! هام روبستم. انگار از وضع پیش اومده راضی نبودم، رایان هم همین چشم

 بشین!  -

 : ام رو حفظ کنمنشستیم و زل زد بهم که سعی کردم خونسردی 

 کنی نگران نیستی کسی ببینه؟!قدر به من نگاه می این  -

 : اخم محوی روی صورتش بود

 برام مهم نیست!  -

 ی برات مهم نیست قراره خانواده عموت و چیترا خانم هم بیان و ممکنه تو رو کنار من ببینن؟! حت  -

 : ابروهاش رو باال انداخت
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 ترسم لیانا!کس نمینه، این هم مهم نیست، من از هیچ  -

رایان  شدن و سالن شلوغ شده بود، دسته وارد می ها دسته نفسم رو محکم فوت کردم بیرون. مهمان 

مشغول صحبت با یه مرد شده بود که انگار از همکارهاش بود و من هم مشغول خوردن میوه بودم چون  

ی عموی رایان خواستم از جام بلند شم که صدای پر  گلوم خشک شده بود! با ورود چیترا خانم و خانواده

 :از تحکمش به گوشم خورد 

 جا، تکون هم نخور! بشین همین  -

نشستم و پوفی کشیدم که صحبت کردنش با اون مرد رو پایان داد و روش رو برگردوند  دوباره سر جام 

 : سمتم

 کنی؟خوای بری که زود از غفلتم استفاده می کجا می  -

 : پوزخندی زدم

 حاال نه که تو خیلی هم از من غافلی!  -

 : هامزل زد توی چشم 

 کنه؟! دوست نداری؟ اذیتت می -

 : زل زدم توی آبی نگاهش 

 چی؟  -

 که حواسم بهت هست و ازت غافل نیستم! این  -

 : لبم رو گاز گرفتم که خم شد سمتم

 لیانا!  -

 : با احساس جواب دادم

 جانم؟!  -
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  دست خودم نبود، من لعنتی دیگه تحمل نداشتم! من هم آدم بودم، دختر بودم و این یعنی کوه احساس!

هام و  های خمارش دوخته شده بود توی چشم چشم کوه عشق! بیخیال غرور، اون باید مال من میشد! 

خورد، انگارمسخ شده بود و من معذب بودم از این موقعیت که صدایی از باالی سرم به گوشم  تکون نمی

 : رسید

 پری! میشه این بانو رو معرفی کنی تا من هم باهاش آشنا بشم؟! ها می به به پسر عمو جون! با خوشگل  -

ها توی خواب عمیقی  دم و رایان به خودش اومد، نفس عمیقی کشید. انگار ساعت تکونی توی جام خور

 فرو رفته بوده، گیج و منگ بود! 

 : گلدیس به سمتش رفت که رایان تند گفت

 فهمی کیه! انگار نشناختی گلدیس، خوب نگاهش کن حتماً می  -

 : لبخند گرمی زدم و دستم رو به سمت گلدیس دراز کردم

 لیانا!  عزیزدلم منم، -

 : با بهت دستم رو فشرد 

 وای دختر، چه کردی تو با خودت! اصالً خیلی فرق کردی!  -

 : خندیدم

 بینه! هات خوشگل می ممنون چشم  -

 : کنارم روی صندلی نشست و باز زل زد بهم

چیز بهترینش رو  صحبتی انتخاب کنه! اون توی همه واقعاً به پسرعموم حق میدم تو رو برای هم  -

 کنه! انتخاب می 

 : بعد روش رو کرد سمت رایان و چشمکی زد

 مگه نه رایان؟!  -
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رایان کمی نگاهش کرد و بعد بدون جواب دادن به سوالش که من خیلی دوست داشتم جواب بده،  

 : گفت

 مادربزرگ کجاست؟  -

سمتی اشاره    باره بحث ادامه پیداکنه؛ چون تند بهخواد در این گلدیس هم انگارمتوجه شد رایان نمی 

 : کرد

 جاست! اون  -

 : رایان از جا بلند شد

 کارش دارم، میرم باهاش حرف بزنم، تو پیش لیانا بمون!  -

 : با رفتنش گلدیس خندید

وقت نتونستم چیزی رو از نگاهش بخونم یا بفهمم، حتی حرف زدنش هم با  خیلی مرموز! من که هیچ  -

 قدر خودداره! این دونم چرا ست! نمی کنایه و تولفافه 

 : لبخندی زدم

 جوریه! خوب، شاید شخصیتش این -

 : گلدیس اخم کرد و ناراحت نگاهم کرد

دونم که مرگ بهترین کَسش اون رو تبدیل به اینی  جوری نبود! می عمو، این نه، اون تا قبل از مرگ زن -

اصالً باهاش حرف بزنی، از بس که  شد کرده که االن هست! تازه االن خیلی بهتر شده، چند سال قبل نمی 

 تندخو و بداخالق شده بود! 

آهی کشیدم که کسی از پشت بلندگو، ورود عروس و داماد رو اعالم کرد و من تپش قلب گرفتم، برای  

مبینا کسی که بهترین همراه و دوستم بود توی این دو سال! خیلی خوشحال بودم که باالخره کمی هم  

 بار شکستی در کار نیست! و این چشه رنگ خوشبختی رو می 
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ی  از جا به تَبعیت از گلدیس بلند شدم و با تموم وجودم براش دست زدم و سوت کشیدم. بازوی مردونه 

شون در حرکت بودن و چند نفر هم  بهزاد توی دستش بود و با هم از روی فرش قرمز به سمت جایگاه 

 موم سالن رو در برگرفته بود! ریختن. صدای جیغ و کِل ت روی سرشون نقل و گل می 

شون بود. از قبل انگار با  شون به جایگاه، آهنگ خاصی گذاشته شد که مخصوص رقص دونفره با رسیدن 

این آهنگ تمرین کرده بودن و حاال خیلی قشنگ اجرا کردن. بعد از این رقص نور سالن زیاد شد و  

بود و من هم خودم رو به مبینا رسوندم و   شون کردن. گلدیس پیش یکی از آشناهاش رفته همه تشویق 

 : از نبود بهزاد استفاده کردم و کنارش نشستم

 عزیزم، باز هم بهت تبریک میگم!  -

 : با استرس لبخند زد

 ممنونم ازت خواهری! میگم خوشگل شدم که، نه؟  -

 : هام بهش اطمینان دادمبا بستن چشم 

 عالی و در خور تحسین!  -

 : و بعد ادامه دادم

 تید محضر؟ رف  -

 : ترشدلبخندش عمیق 

 آره، پدر و مادرهامون فقط بودن و خودمون، نیم ساعته خطبه رو خوندن و اومدیم!  -

 عالیه.  -

 : کمی نگاهم کرد

 لیانا؟  -

 جانم؟  -
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 تو که ناراحت نیستی؟!  -

 از چی؟  -

 از ازدواج من!  -

دوستم؟ تو خیلی واسه من مهمی، خودت  نه دیوونه برای چی باید ناراحت باشم توی عروسی بهترین  -

 دونی!هم این رو می 

 : دستم رو گرفت

 ممنونم، تو خیلی برام زحمت کشیدی.  -

 : ش رو آروم بوسیدم گونه 

 کنی! کنم، تو هم حاال بعداً جبران می خواهش می  -

 : خندیدیم که گفت

 حتماً!  -

 : با اومدن بهزاد،از جا بلند شدم که لبخندی بهم زد

 خبرها خواهر زن گرام؟!چه  -

 : هام رو گرد کردم با تعجب از این لقب نه چندان خوب چشم 

 این دیگه از کجا در اومد؟ -

 : بهزاد و مبینا خندیدن و بهزاد گفت

 خب خانمم بهت میگه خواهر که پس میشی خواهر زنِ من!  -

 : با حرص گفتم 

 متر و نه بیشتر! نخیرالزم نکرده، من همون لیانا هستم برای تو، نه چیزی ک -
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 : بهزاد به حرص خوردنم بیشترخندید و بعد گفت

 باشه خوب هرجور راحتی، میگم لیانا، خوبه؟  -

 : خندیدم

 عالی!  -

دادن، تند خودم رو بهشون  بعد ازشون دور شدم که دخترهای شرکت رو دیدم برام دست تکون می 

ه شدم! ترگل هم اومده بود، خیلی از  زدشون کلی ازم تعریف کردن و من حسابی ذوق رسوندم که همه 

دیدنش خوشحال شدم و بهش این حسم رو گفتم که اون هم متقابالً همین حرف رو زد. کنارشون  

 : نشستم که نفیسه گفت 

 ای مبینای زرنگ نیومده چه زود بهزاد ما رو قاپ زد ها!  -

 : خندیدم

 تند! عزیزم، شوهرکمه باید زرنگ باشی و تله کار بندازی تند  -

 : تامیال

کنیم، یه روی خوش یا یه چراغ سبز از بهزاد و رایان  واهلل ما این همه وقته داریم توی شرکت کار می  -

ی مار داشته که نرسیده، نفر دوم شرکت  وقت مبینا گمونم مهره ندیدیم که بخوایم تله کار بندازیم، اون 

 رو تصاحب کرده! 

 : خندیدیم و آذر خطاب به تامیال گفت

 عزیزم حسودی کار خوبی نیست ها!  -

 : هاش رو باال انداختتفاوت شونه چشمکی به من زد که تامیال بی 

شون باشه، ما که بخیل نیستیم! فکر کنم بعد از مبینا اونی که قراره این لباس خوشگل و براق  مبارک  -

 عروس رو تنش کنه من باشم! 



 

 

 
715 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 :هاش رو ریز کرد دنیا چشم   دخترها با تعجب نگاهش کردن که بدجنسانه خندید. 

 بگو ببینم خبریه؟!  -

 : تامیال ابروهاش رو باال انداخت

 شاید!   -

 : دنیا

 اومدن خواستگاریت؟  -

 : تامیال

 شاید!   -

 : آذر که کنار من نشسته بود با حرص جعبه دستمال کاغذی رو برداشت و پرت کرد سمت تامیال 

 خوب جون بکن حرف بزن دیگه، اَه!  -

 :ی بلندی سر دادرو که جعبه روش فرود اومده بود، کمی مالید و قهقهه تامیال سرش 

دونست رزمی  آذر خیلی خشنی ها! واسه همین رایان خان گذاشته بودت منشی سایه بشی چون می  -

 تونی از پس سایه بر بیای! کاری می 

 : شدمون کرده و تند مظلوم  مون بهش رفتیم فهمید کالفه ای که همه با چشم غره 

 شید؟! باشه میگم حاال چرا عصبانی می  -

 : منتظر نگاهش کردیم که گفت

اشه، دوتا خواهر داره، بیست و  کنه و تک پسره خانواده ام میشه، توی شرکت باباش کار می پسرخاله  -

 هشت سالشه و خیلی هم نازه، من که به شخصه عاشقشم و درضمن، اسمش هم... 
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به ماکه عین وزغ بهش زل زده بودیم خیره شد و بلند خندید. آذر تا  حرفش رو نیمه تموم گذاشت و  

 : اومد به سمتش خیز برداره تند گفت

 باشه باشه میگم نیا توروخدا! -

 : آذر سر جاش نشست و تامیال گفت 

 بدرام!  -

 : ژینا چینی به دماغش انداخت

 اَی چه اسم لوسی!  -

 : خندیدیم که تامیال گفت

 خودش و اسمشم! مهم منم که عاشق  -

 :آذر تظاهر به عوق زدن کرد

 خوره!هم می ادامه نده داره حالم به  -

 : مهرسا از جاش بلند شد

 جا! اش نشستیم این ها حرف زدن بسه، پاشید یکم برقصیم توروخدا همه بچه  -

 : آزیتا هم بلند شد 

 ناراحت میشه اگه نرقصیم!  کنه مون می اش داره نگاهاین رو خدایی راست میگه مبینا هم همه  -

با این حرف آزیتا برگشتم و به مبینا خیره شدم. حق با آزیتا بود چون بالفاصله مبینا با دلخوری به  

 : پیست اشاره کرد و من با لبخند عمیقی تعظیم کوتاهی کردم و برگشتم سمت دخترها

 انگار حق با آزیتاست، بیاید بریم.  -
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سانس رقصیدیم، با آهنگ بعدی مبینا رو هم کشوندیم وسط و گلدیس رو  باهم به پیست اومدیم و دو 

هم آذر آورد و باهم، همه شروع کردیم به رقصیدن! با تموم شدن آهنگ باز آهنگ دو نفره گذاشته  

شد و من نگاهم رو دور سالن چرخوندم تا عشقم رو پیدا کنم. با دیدن رایان در کنار چیترا خانم کمی  

داد کردم و زل زدم بهشون. انگار رایان داشت چیزی رو برای چیترا خانم توضیح می  هام رو تنگ چشم

 داد و مشخص بود که استرس داره!هاش رو تکون می چون تندتند دست 

برگشتم و سرجام نشستم حواسم کامالً به چیترا خانم و رایان بود، رایان کالفه بود انگار؛ ولی چیترا خانم  

بار خودش  خونسرد بود. چند لحظه بعد چیترا خانم حرف رایان رو قطع کرد و این  لبخند به لب داشت و

خواست بفهمم  کردن و من خیلی دلم می شروع کرد به حرف زدن. شاید تا موقع شام داشتن صحبت می 

 هم میگن؛ ولی نمیشد!چی دارن به 

طورکه شام پخش میشد،  ون با آوردن شام، دست از نگاه کردن کشیدم و صاف نشستم روی صندلی. هم 

کشیدن برن روی  کادوهای عروس و داماد هم توسط گلدیس خونده میشد، چون بقیه انگار خجالت می 

ی خیلی خوشگل بود به  همراه یک انگشتر طال که  صحنه و بخونن! خندیدم. کادوی من یه سرویس نقره 

اش زیاد شده بود؛ ولی  ذارم، درسته که هزینه خواستم برای تنها دوستم کم بکننده بود. نمی واقعاً خیره 

 اش کمبودی حس نکنه! مبینا ارزشش رو داشت! بذار جلوی بهزاد و خانواده 

 لبخندی روی لبم نشست و شروع کردم به خوردن شامم که چلو جوجه بود و واقعاً لذیذ! 

 : پس از صرف شام به اتاق پرو رفتم و تند حاضر شدم که نفیسه بازوم رو گرفت

 اگه ماشین نیاوردی با ما بیا بریم عروس کشون کلی بتروکونیم!  -

 : دونستم چی بگم، مهرسا لبخندی به روم زدلبخندی زدم و نمی

گمونم لوازمت توی ماشین رایان خان بود، پس مشخصه با اون اومدی، حاال هم با اون برو،   -

 رسونتت! می 

ک کرده. خجالت کشیدم که مهرسا چشمکی بهم زد و  از این لبخند پر معنی مهرسا میشد فهمید که ش

 رفتن. 
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 : پوفی کشیدم و از اتاق بیرون اومدم و با چشم دنبال رایان گشتم

 دنبال منی؟!  -

کرد، نفس  ی لبش خودنمایی می هینی گفتم و برگشتم به سمت عقب. بادیدنش که لبخند محوی گوشه 

 : عمیقی کشیدم 

 ها برم! ازتون با نفیسه این  خواستم لوازمم رو بگیرم بله می  -

 : جلوتر ازم راه افتاد و در همون حال گفت 

 گردی، فهمیدی؟! با هرکس اومدی، با همون هم بر می  -

از این تحکم غرق در لذت شدم و به دنبالش راهی شدم. کنار ماشینش ایستادیم تا عروس و داماد بیان.  

 شدن و مبینا انگار به دنبال کسی بود! ها از تاالر خارج  در میون نقل پاشی و هلهله 

 گرده؟!بینی داره دنبالت می دستت رو براش بلند کن، مگه نمی -

با این حرف رایان، تند دستم رو بردم باال و چندبار توی اون شلوغی تکون دادم که نگاه مبینا کشیده شد  

 سمتم و لبخند عمیقی زد و من هم جوابش رو دادم! 

 داره!  انگار خیلی دوستت -

 :نگاهی به چهره خونسردش انداختم

 ام دوست دارم. تنها دوستم و همدمم تا االن مبینا بوده! خوب معلومه، من هم اون رو مثل خواهر واقعی  -

 : هامزل زد توی چشم 

 مهم اینه از این به بعد کی باشه!  -

 : با تعجب نگاهش کردم 

 منظورت چیه؟!  -
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 : تنشست توی ماشینش و در همون حال گف 

 فهمی!بیا بشین بعداً می  -

 : گیج نشستم کنارش که بهزاد تند دوید اومد و سمت رایان ایستاد 

 کنم رایان! ات می پشت سر ما یا کنارمون باشید ها، وگرنه خفه  -

 : رایان لبش رو کج کرد

 حاال چه اصراریه که کنار یا پشت سرتون باشیم ما؟  -

 : بهزاد کالفه شد 

پرسه لیانا کو؟ لیانا کجا رفت؟ لیانا  مبینا رسماً من رو کچل کرده، چپ میرم راست میام می چون این  -

 کجاست؟ لیانا، لیانا، لیانا! 

 : رنگی زدخندیدم که رایان هم لبخند کم

 خوب باشه؛ ولی کم کم باید از هم دور بشن!  -

 : من و بهزاد با تعجب همزمان گفتیم

 چرا؟!  -

 : رایان حق به جانب گفت

 چون دیگه شوهرکرده، اگه هی بخواد پیش تو باشه سر سه روز طالقش میده، مگه نه بهزاد؟  -

 : خندیدیم که بهزاد گفت

 خوب، من دیگه برم، االن باز جیغش بیرون میاد، یادت نره چی گفتم ها رایان!  -

 : و بعد گفت ای گفت و بهزاد رفت. ماشین رو آروم روشن کرد و نگاهی دقیق بهم انداخترایان باشه 

 یکم شالت رو بذار جلوتر،کامل رفته عقب که!  -
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 : با حیرت خیره شدم بهش 

 چی؟!  -

 : خونسرد زل زد بهم

 میگم شالت رو یکم بکش جلوتر، موهای خوشگلت پیدا شده تا اون ته!  -

رایانه،  ها از تو آینه به خودم نگاه کردم و وقتی دیدم حق با لرزش بدنم خیلی واضح بود. مثل مسخ شده 

 کمی شالم رو گذاشتم جلوتر و در همون حال با خودم فکر کردم رایان برای من غیرتی شده بود؟! 

آورد و با  ها توقف کرد و کمی بعد راه افتادن. همیشه عروس کشون من رو به وجد می در کنار بهزاد این 

تونم با جرات بگم یه  ندیدم. می ها هم جور عروس کشون کردم، البته تا االن این خوشحالی استقبال می 

 اشون خارجی و مدل باال! کردی، همه دونه ماشین ایرانی پیدا نمی

هم  هام رو به آهی کشیدم که رایان آهنگ خیلی شادی گذاشت و من با خوشحالی جیغ کشیدم و دست 

و من هم کامالً خودم   کشیدنها کنارمون اومد و دخترها با تموم وجود جیغ می کوبیدم. ماشین نفیسه این 

کردم؛ ولی رایان در سکوت و کامالً جدی مشغول  شون می رو از شیشه بیرون برده بودم و همراهی 

کرد؛ ولی  رانندگی بود. حتی گاهی مجبور بودم خودم برگردم سمتش و بوق بزنم که اعتراضی هم نمی 

 تر میشد!خوب کار من سخت 

اش رو برد  نوال گذشت. جلوی خونه همه پیاده شدیم و رایان فراری تا رسیدن به خونه بهزاد به همین م

کردم از  جلوی خونه و آهنگ شادی گذاشت و با پسرها مشغول رقصیدن شدن. داشتم براش غش می 

 کردیم! خوندیم و هلهله می رقصید. با دخترها همراه آهنگ می بس مردونه و جذاب می 

 *** 

اش هم  هی کردیم. دست مبینا توی دست من بود و درطرف دیگه وارد خونه شدیم و عروس رو همرا

مامان بهزاد ایستاده بود. روی مبل نشوندیمش. با دخترها یه سانس رقصیدیم که بعد از اون مردها  

ها هم باز یه دور رقصیدن؛ ولی بدون رایان چون اصالً داخل نیومده بود و خبری از  اومدن داخل و اون 

 بهزاد هم نبود! 
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 : رشدم و کنار مبینا ایستادمحاض

 عزیزدلم، خوشبخت بشید در کنار هم!  -

 : هاش مشهود بود. بغلم کرداز جا بلند شد. آثار خستگی به خوبی از چشم 

 نظیرت! خیلی زحمت کشیدی، خصوصاً اون کادوهای بی  -

 : ی ظریفش رو بوسیدم آروم شونه 

 یزها برای من ارزش داری! قربونت برم، کاری نکردم! تو خیلی بیشتر از این چ -

 خوای بری؟ حاال می  -

 : لبخند زدم

 ات!ام، میرم؛ اما فردا زود میام برای مراسم پاتختی خیلی خسته  -

 : های مبینا برق زدچشم

 واقعاً مرسی.  -

 کنم، فعالً خداحافظ!خواهش می  -

 مواظب خودت باش.  -

جا چه خبر  بودن و مشغول صحبت بودن. امشب این اومدم بیرون. بهزاد و رایان توی ماشین نشسته 

 بود؟! 

کرد؟ به ماشین نزدیک شدم که حضورم رو حس کردن  رایان چرا هر دفعه یه گوشه با یکی صحبت می 

 : و سکوت کردن! بهزاد پیاده شد

 خواهر زن، داری میری؟  -

 : با حرص زدمش که آخِش به هوا رفت 
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 مگه نگفتم به من نگو خواهر زن؟!  -

 دستت سنگینه دختر!  قدرچه وای بیچاره شوهرت،  -

 : خندیدم که ادامه داد

گفتم اگه تو پسر شده  واهلل تو از خواهر زنم گذشتی، انگار جای من، شوهر مبینایی! داشتم به رایان می -

 کرد! مد با تو ازدواج می اوکرد! می بودی ها، عمراً مبینا درخواست ازدواج من رو قبول می

 : روش رو کرد به سمت آسمون بعد

 خداروشکر که دختری!  -

 :خندیدم که چشمکی بهم زدهاش می داشتم به دیوونه بازی 

 خوب، حاال برو تا این شاهزاده سوار بر فراری رو عصبی نکردی!  -

 : اش کردمباز هم خندیدم و بعد جدی نگاه

! دیگه نذار رنگ غم بشینه توی  اشخیلی مواظب مبینا باش، اون کم سختی نکشیده توی گذشته  -

 هاش! چشم

 : بهزاد لبخند تلخی زد

 کنم تا اذیت نشه، هیچ موقع! چشم، تموم سعی خودم رو می  -

بغض کردم، تند سوار شدم و رایان با تک بوقی حرکت کرد! تا رسیدن به آپارتمان، با همون بغض سرم  

یرون بودم. رایان هم هیچ تالشی برای  رو تکیه داده بودم به شیشه ماشین و مشغول دیدن فضای ب

خواست کمی با خودم خلوت کنم! جلوی  شکستن این سکوت نکرد، من هم اعتراضی نداشتم. دلم می 

 : مجتمع ایستاد. لوازمم رو برداشتم و خواستم پیاده بشم که صداش باعث شد جا بخورم

 کنی داخل؟! دعوتم نمی  -

 : با حیرت زل زدم بهش
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 چی؟!  -

 : خیس کرد لبش رو 

 کنی بیام باال؟! میگم، دعوتم نمی -

دونستم چی جواب بدم  داد؛ ولی هنوز هم توی بهت مونده بودم و نمی شمرده شمرده گفتنش حرصم می 

رخش! ترمز دستی رو  توجه بهم ماشین رو داخل پارکینگ برد و من هنوز خیره بودم به نیمبار بی که این 

 : شد، با کنایه گفتپیاده می کشید و درحالی که از ماشین 

 اگه دید زدنت تموم شده بیا پایین!  -

رفت!  هم خوردن در ماشین، به خودم اومدم و تند پیاده شدم. داشت به سمت آسانسور می با صدای به 

خواد بیاد باال؟ نکنه بخواد یه بالیی سرم بیاره توی این  جا؟! چرا می خدای من! چی کار داره این

 : ون؟! تلنگری به خودم زدممتنهایی 

خواست کاری بکنه، تا االن هزار باره تونسته بود، هر روز  چرت و پرت نگو خواهشاً لیانا! اون اگه می  -

تونست واقعاً؟ شاید کارت داره، برو و از چیزی هم نترس ببین حرف  توی ویالش تنها بودید، نمی

 حسابش چیه! 

. دویدم و قبل از بسته شدن در آسانسور، خودم رو داخلش  ترشد ها کمی خیالم راحتبا این حرف 

 : انداختم که بهم خیره شد

 اومدی!ذاشتی فردا می می  -

 : اخم محوی کردم

 وقتی مهمون ناخونده میشی باید هم منتظر همچین واکنشی از من باشی!  -

 : ابروهاش رو باال انداخت

 بینم که زبونت بدجور دراز شده لیانا خانوم! می  -
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 : لیانا خانومش رو با تمسخر بیان کرد و در ادامه پوزخندی زد

 بعدش هم باید سعی کنی به این مهمون ناخونده عادت کنی دیگه!  -

اش رو بپرسم که آسانسور ایستاد و تند رفت بیرون، من هم زیر لب  با تعجب خواستم دلیل این جمله 

داخل شد و من از ته دل از چیترا خانم ممنون بودم که  غریدم و دنبالش رفتم! در رو باز کردم که زودتر  

بردمش توی اون خونه قدیمی توی  با این کارش من رو شرمنده نکرده جلوی رایان، وگرنه االن باید می 

 محله پایین شهر! 

خستگی به اتاقم رفتم و تند تعویض لباس کردم و تونیک و جین مشکی تنم   پشت سرش داخل شدم. با 

هام از اتاق بیرون اومدم. روی مبل نشسته  جوری گذاشتم و با پوشیدن صندل هام رو همون کردم؛ ولی مو 

بود و مشغول دید زدن آپارتمان بود که با دیدنم مسیر نگاهش به سمتم حرکت کرد و زل زد بهم و بعد  

با اون وضع   خواستم حاال موهام رو ازش بپوشونم وقتیبه موهای لُختم! خوب، واقعاً مسخره بود اگه می 

رفتم  خیال خجالت و این چیزها! درحالی که به آشپزخونه می توی عروسی مبینا دیده بود من رو، پس بی 

 : با کنایه گفتم 

 کردم کنجکاو باشی رایان خان! فکر نمی  -

ای تعجب کردم که  ام لحظه رایان خانش رو جوری با تمسخر گفتم که خودم هم از این همه پررویی 

 : گوشم رسیدصداش به 

 در چه مورد کنجکاوی کردم؟  -

 طور دقیق! دید زدن آپارتمان، اون هم به  -

 : بار بلندتر شدصداش که مشخص بود به همراه پوزخنده، این 

 جا رو نرفتی ببینی! بار اومدی ویالی من، کل اون که تو وقتی برای اولیننه این  -

جواب و زرنگ بود، برای رهایی از اون افتضاح    حاضرقدرچه بدنم سردشد، قشنگ کنف شدم! لعنتی! 

 : گفتم
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 چای، قهوه یا شربت؟!  -

 شربت!   -

های جام مانند و به هال رفتم  مشغول درست کردن شربت شدم و چند قالب یخ هم گذاشتم توی لیوان 

سینی  روش نشستم و که باز خیره شد بهم و من حس کردم زیر این نگاه سوزان درحال آب شدنم! روبه 

 : رو روی میز گذاشتم 

 بفرمایید!  -

 : خم شد سمت میز و لیوان رو برداشت 

 جوری مودب باشی آسمون به زمین نمیاد ها! ممنون، همیشه این  -

برد. پوفی  هاش رنگ شیطنت داشت، انگار که از سر به سرگذاشتنم واقعاً لذت می نگاهش کردم، چشم

 : کشیدم

 ه! آخه نگرانم زیادی بهت خوش بگذر -

 : خندید و عقب رفت

افتاد، نیست! کِی  کشید و رایان خان از زبونش نمیبینم دیگه خبری از اون لیانایی که خجالت مینه، می  -

 وقت کردی این همه پررو بشی؟ هوم؟! 

خواست محکم به سمتش خم بشم! این حرکاتش دل من رو زیر و رو  لبم روگزیدم. واقعاً دلم می 

 : شه عاشقش بودم! تک ابروش رو باال دادکرد! هر چه نبامی 

 چی شد؟زبونت رو آقا موشه خورد؟!  -

هاش که با دقت تک تک حرکاتم رو  هام رو روی سینه حلقه کردم و جدی خیره شدم به چشم دست 

 : کرد دنبال می 

 رایان! واسه چی این موقع شب خواستی که بیای باال؟!  -
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از جا بلند شد. کنارم نشست و من حس کردم نفس کم   لیوان خالی شربتش رو توی سینی گذاشت و

 آوردم! 

 مگه حتماً باید دلیلی داشته باشه؟  -

 خوشگل و خواستنی بود!  قدرچه هاش. زل زدم توی چشم 

باره که همچین درخواستی میدی و مصرانه روش اصرار هم  دونی که آره! تو اولین خودت هم می  -

 کنی! می 

 : صاف نشست

 خوام درمورد یک مسئله مهم باهات صحبت کنم! می چون  -

خواست ازدواج کنه؟ وای خدا! اگه این جمله  چیزی درونم فرو ریخت. چه صحبت مهمی بود؟! نکنه می 

 : کنم! با استرس پرسیدم آویز می رو بشنوم قطعاً بعد از رفتنش خودم رو حلق 

 چه موضوعی؟!  -

فتادم و استرسم چندین برابر شد. با تموم وجودم زل زدم به  به یاد صحبتش با چیترا خانم و بهزاد ا

هاش رو روی پاهاش  تر! دست تاب تر میشد و من بی دهنش تا حرف بزنه؛ ولی مکثش هر لحظه طوالنی 

 : هاش رو بستگذاشت و چشم 

 خوام نظرت رو در مورد ازدواج بدونم!می  -

 : با حیرت بهش زل زدم

 چی؟!  -

 : رد و خیره شد بهمهاش رو باز کچشم

 خیلی سوال نامفهومی پرسیدم که متوجه نشدی؟  -

 : گیج و کالفه گفتم 



 

 

 
727 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 مقدمه این سوال رو پرسیدی؟ اصالً چه ربطی داره؟یعنی چی که بی  -

 : هامنگاهش رو خیره کرد به لب 

 مقدمه بوده و جا خوردی؛ ولی لطف کن جوابم رو بده! دونم بی می  -

 ندارم! من نظری  -

 :بلند شدم که تند صدام کرد

 لیانا!  -

 جا؟!خبر بود امشب این پشتم رو بهش کردم و بغض سهمگینی توی گلوم نشست. چه 

 :پشت سرم ایستاد و صداش بامالیمت به گوشم رسید

 چرا جوابم رو نمیدی؟  -

 : سعی نکردم بغضم رو پنهون کنم 

 خواید؟!، به من چه مربوطه که از من نظر می خوای ازدواج کنیچون جواب نداشت، شما اگه می  -

دستش سمتم اومد و تموم تنم شروع کرد به لرزیدن! هم از شدت عشق و خواستنش هم از شدت  

 : ها، اما اعتراضی نکردم که کنار گوشم زمزمه کرد استرس و هیجان ناشی از این حرکات و این حرف 

 پرسم، خوبه؟ رو می  باشه، اول برات توضیح میدم، بعد از اون نظرت -

 : تر شدم. گفتمکمی آروم 

 خوبه!  -

 روی هم نشستیم که کتش رو در آورد و زل زد به ورودی بالکن! باز هم روبه 

مادرم   کرد،وقت پشتم رو خالی نمیاز موقعی که به دنیا اومدم تنها کسی که کنارم بود همیشه و هیچ  -

ام رو ر اومده بود تا من رو به دنیا بیاره و پرورش بده و زندگی بود! اون یه الهه بود که از سرزمینی دو
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ها رو  زیبا کنه وگرنه که این دنیا چیزی واسه زندگی نداره که بخوای به خاطرش به دنیا بیای و سختی 

 تحمل کنی! 

 : نفس عمیقی کشید

شناخته بودم، زیباتر بود! نه  های اطرافم که دیده و مامانم فرانسوی بود! لوییز زنی که از تموم خانم -

گفتن و  زنم، نه! این رو همه می که بگی چون من دوستش داشتم و مادرم بوده این حرف رو می این

مون رو  ها بودکه خوشبختی کردن! شاید هم همین حسادت دونستن و کلی به مادرم حسادت می می 

 داغون کرد! 

 : زل زد بهم

دیدم و به خاطر دارم،  دونم، فقط چیزی که همیشه به وضوح می نمی  ی مادرمچیز زیادی از گذشته  -

شون شد، اون هم به  عشق عمیقی بود که بین پدر و مادرم موج میزد و همین عشق بود که باعث نابودی 

ام! بهت گفته بودم توی سفر به شمال که پدربزرگم مامان بابام رو طرد  ترین فرد زندگیدست نزدیک 

ها مادربزرگم بهمون سرمیزد و مادرم اصالً  و به کلی از ارث محروم شده بودن؛ ولی با همه این کرده بود 

خواست که به پدرش سر بزنه و معتقد بود که اگه  رفتار بدی باهاش نداشت. هنوز هم از پدرم می 

تموم وجودم  پدربزرگم از اون متنفره، ربطی به پدرم نداره و اون موظفه که به پدرش سر بزنه! من با 

کنم هیچ زنی توی دنیا به اندازه مادر  دونستم، چون به قدری مهربون بود که فکر می مادرم رو فرشته می 

 من مهربون نبوده باشه، الاقل برای اطرافیانش! 

 :اشهای درهم قفل شده بار مسیر نگاهش ختم شد به انگشت هاش رو درهم قفل کرد و این دست 

کرد. وقتی از صفر شروع کرد، خیلی سختی  ها رو تحمل می ادرم بود، تموم سختی پدرم چون عاشق م -

کشید؛ چون باالخره کسی که بدون هیچ سرمایه هنگفتی بخواد یه شرکت بنا کنه، مسلماً زیاد باید  می 

ام از ها شاید بدون مشتری بمونه و باید مدها یا سال که شرکت نو پاش تا ماه زحمت بکشه، خصوصاً این 

آورد تا مبادا مادرم ناراحت بشه و  ها، پدرم خم به ابرو نمی خطر ورشکستگی رنج ببری؛ ولی با تموم این 

خودش رو سرزنش کنه که به خاطر اونه که پدر از حمایت مالی پدرش برکنار شده و خودش مجبوره  
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عشق و از پدرم صبر و   ها من از مادرم مهربونی وکه گلیمش رو از آب بیرون بکشه. توی اون سال 

خوام، بجنگم!  ها رو یاد گرفتم و فهمیدم که باید برای هرچیزی که می تحمل در برابر مشکالت و سختی 

باید صبر کنم و انتظار نداشته باشم همون لحظه اول نتیجه بگیرم. باید روی پای خودم بایستم و از 

 کشه! ها رو به تنهایی به دوش می ین سختی دیدم که تموم اکس کمک نخوام، چون پدرم رو می هیچ 

 اش! هایی که عشقت کشیده، توی زندگیسخت بود شنیدن سختی  قدرچه آلود شده بود و صداش بغض 

ام قرار داده  کردم و پدرم رو الگوی زندگی پرستیدم و به معنای واقعی، ستایشش می من مادرم رو می  -

ای که پدربزرگم از مادرم به دل  شدم. کینه کردم و بزرگ می فرشته، رشد می بودم و در کنار این دو 

خواست مادرم رو به  وقت نمی تر میشد و انگار هیچ گرفته بود هم با بزرگ شدن من، بزرگ و بزرگ 

چشم عروسش ببینه و دوستش داشته باشه! وقتی به سن بیست سالگی رسیدم، پدرم من رو فرستاد  

خواست از مادرم جدا بشم؛ اما قبول  که دلم نمیها تحصیل کنم و من با اینوی بهترین دانشگاهخارج تا ت 

وقفه درس خوندم و توی این  کردم چون واسه موفقیتم الزم بود. رفتم به خارج از کشور و چهار سال بی 

ی پروازها رو  الً حوصله زدن؛ اما من دیگه ایران نرفتم؛ چون اصگاهی مادر و پدر بهم سر می مدت، گه 

تر بشم و بتونم اونی بشم که پدرم  قدر درس بخونم تا روز به روز موفق خواست اوننداشتم و دلم می 

انتظارداره. توی این مدت پدر هم خیلی معروف شده بود و تقریباً تونسته بود جا بیفته؛ اما باز هم  

ر همین حد که خرج تحصیل من و زندگی  مون در حدی نبود که خیلی بشه ولخرجی کنی! د پول

 انداز کرد؛ نه! خودشون توی ایران دربیارن بود؛ ولی بشه پس

ذاشت کسی  کرد و نمی رحمی تمام از شرکت نوپای پدرم توی تهران بدگویی می چون پدربزرگم با بی 

اومدن سمتش؛ ولی  می باهاش قرارداد ببنده، جز تعداد محدودی که این هم با آشنایی که باپدرم داشتن، 

کردن، چون عاشق همدیگه بودن و خودشون  ها، پدرم و مادرم راضی بودن و اعتراضی نمیبا تموم این 

 همدیگه رو انتخاب کرده بودن! 

 :مکث کرد که از جا بلند شدم

 یه چند لحظه صبر کن یه چیزی بیارم بخوریم!  -
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هاش گرفته بود و انگار برگشته بود به  دست  به آشپزخونه رفتم و بهش نگاه کردم که سرش رو بین

اش! قهوه درست کردم و به همراه کیک شکالتی که لطیفه خریده بود، بردم و گذاشتم روی میز  گذشته 

گرده، انگار که بعد از ی من دنبال شخصی می حرف بهم خیره شد. حس کردم باز هم توی چهرهکه بی 

 : می سینی رو هل دادم جلوشاش رو دیده باشه! کها گمشده سال 

 رایان، بخور بعد ادامه بده! -

به خودش اومد و نگاهی به سینی جلوش انداخت. دستش رو جلو آورد و فنجون خوشگل طالیی رو  

 : برداشت

 زحمت کشیدی!  -

 نه کارخاصی نکردم!  -

 : مون رو خوردیم که باز شروع کرددر سکوت کیک و قهوه 

صبرانه  کردن و بی بودم و اواخرتدریسم بود. پدر و مادرم بهم افتخار می توی سن بیست و چهارسالگی   -

ی کوچولوم. چون  گردم پیش خانوادهمنتظر بازگشتم بودن و من هم خوشحال بودم که دارم بر می 

مون  زا بود و بعد از آوردن من، دیگه بهش گفتن حامله نمیشی. وقتی برگشتم خوشبختی مادرم یکه 

خواست که برام یه شرکت بزنه تا کمتر از اطرافیانم نباشم و من هم دیگه برای  ود. پدرم می کامل شده ب

تونستم باشم برای پدر و مادرم. البته این هم فراموش نشه  خودم مردی شده بودم که حمایت بزرگی می 

ل هم اومد  ها همراهم بود؛ حتی وقتی رفتم خارج، از کشور برای تحصی که بهزاد توی تموم این سال

ام دوستش داشتم. وقتی پدر پیشنهاد تاسیس یه شرکت رو بهم داد، در  پیشم و من مثل داداش واقعی 

ی  ی اول گفتم که بهزاد باید باهام باشه و شریکی شرکت بزنیم که پدر هم چون خانواده همون وهله 

اد داشت، قبول کرد؛ اما  شناخت و خودش رو هم همیشه درکنارم دیده بود و بهش اعتم بهزاد رو می 

هرگز نتونست اون شرکت رو برام بزنه. چون چند روز بعد از برگشتم، زمانی که قرار بود مادرم برای  

کرد و  یکی از قراردادهای پدر به شیراز بره، هردوشون کشته شدن. مادرم توی کارها به پدرم کمک می 

بود و این بود که به  ن پدر باید توی شرکت می رفت، چو برای بستن قراردادها، بیشتر مواقع مادرم می 
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خودش. برای   همه اعالم کرده بود مادرم رئیس دوم شرکته و امضای اون پای قرارداد مساویه با امضای

همین هم مادرم که واسه سفر به شیراز حاضر میشد، خبر به گوش پدربزرگم رسیده بود و اون نقشه  

کاری کنه تا توی راه ترمز نگیره، در نتیجه مادرم، کسی که توی  کشیده بود که ماشین مادرم رو دست 

 ها پدربزرگم ازش متنفر بود، بمیره! تموم این سال 

 : هاش سرازیر شدآهی کشید و قطرات اشک از چشم

رحم تونه خودخواه و بی کردم یه آدم تا چه حد می بعد از مرگ پدر و مادرم همیشه با خودم فکر می  -

ه عروسش هم رحم نکنه. قرار نبود پدرم توی این مسافرت مادرم رو همراهی کنه، چون گفتم  باشه که ب 

که حضورش توی شرکت الزم بود و پدربزرگم هم که فهمیده بود مادرم تنهاست، این نقشه رو ریخته  

شبی که  بود؛ چون نه از من متنفر بود، نه از بابا! بلکه هدفش فقط مادرم بود و بس؛ اما خیلی ناگهانی  

قرار بود مادرم حرکت کنه، پدرم بهم گفت که این چند روز شرکت رو اداره کنم و خودش هم با مادرم  

که پدرم هم قراره با مادرم  کاش هرگز نذاشته بودم برن. کسی از این میره، من هم قبول کردم که ای 

گیره و هردو  ماشین ترمز نمی   بره، خبر نداشت؛ چون ناگهانی شد و هردو باهم رفتن و توی راه متاسفانه

 کنن! با ماشین پرت میشن توی دره و همون لحظه تموم می

هاش که تند برداشت و صورتش رو  جعبه دستمال کاغذی رو گرفتم جلوش و با غم زل زدم به اشک 

 : تمیزکرد 

مادرم عشقِ من   ام کردن. باالخرهقدر زیاد بود که چندماه توی تیمارستان بستری شوک این اتفاق اون   -

بود، تموم زندگیم بود و کسی که اندازه خدا دوستش داشتم! شاید هم اشتباه بزرگم همین بود؛ چون تو  

یه قلب دوتا عشق جا نمیشه و من خدای مهربون و بزرگ رو باوجود مادرم فراموش کرده بودم،  

ونه در آخر! کم کم سعی  مها هم باعث شد که از دستش بدم تا بفهمم جز خدا کسی برام نمی همین 

دریغ و همیشگی بهزاد، از تیمارستان  های بی کردم با این قضیه کنار بیام و موفق هم شدم. البته با کمک

مون و شرکت بابا رو فروختم و با پولی که پدر برام به ارث گذاشته بود،  خودم رو آزاد کردم و آپارتمان

بهزاد گذاشتم و آرزویی که همیشه پدرم برام داشت رو به  اش رو هم روی پول ویال رو خریدم و بقیه 

کرد خودش رو بهم نزدیک  تحقق رسوندم و شرکت زدیم و شدیم شریک. پدربزرگم حاال سعی می 
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جوری توی قطع رابطه باهاش موندم؛ اما  هاش نرفتم و همون کنه؛ ولی من به هیچ عنوان زیربار کمک 

ام کنه که با پدربزرگ آشتی کنم.  تونست راضی ت؛ ولی اون هم نمیمادربزرگم کماکان باهام رابطه داش

که مقصر مرگ پدر و مادرم پدربزرگم بوده، خبر نداشتم؛ اما وقتی  البته من توی اون روزها از این

پدربزرگم مرد، مادربزرگ بهم گفت که حاللش کنم و برام تعریف کرد که اون نقشه رو کشیده؛ اما نه  

 نکردم، بلکه بیش از پیش هم ازش متنفر شدم!  تنها من حاللش 

 : از جا بلند شد

 تونم دست و صورتم رو آب بزنم؟ کجا می  -

 زود به سمت سرویس رفتم و درش رو باز کردم که سر به زیر و با غم واردشد و در رو بست. برگشتم

 تونه سختی کشیدهمی قدرچه ها رو به آشپزخونه بردم و با خودم فکر کردم یه مرد و سینی و فنجون 

 باشه؟! 

 : آهی کشیدم و به هال برگشتم. روی مبل نشستم که اومد و جلوم ایستاد 

 جا برسم لیانا! ها رو گفتم که به این تموم این  -

بار بود که  هم مالید، انگار که استرس داشته باشه و من اولین هاش رو به کنجکاو زل زدم بهش. دست 

 : دیدم! وقتی مکثش طوالنی شد، از جا بلند شدممی رایان رو مضطرب 

 کنه بذارش برای بعد! اگه اذیتت می  -

 : هاش رو باال آورد و تکون داددست 

 نه نه! تا االن هم زیادی صبرکردم، دیگه نه!  -

 : سری تکون دادم که پشتش رو بهم کرد 

 تو شبیه مادرمی!  -

فرو کرد داخل جیب شلوارش و عکسی رو در آورد،  ای خوردم، عقب عقب رفتم که دستش رو یکه 

 : برگشت سمتم و جلوم گرفت
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 بیا، نگاه کن!  -

 : لرزید که ادامه دادهام می دست 

اش چهره مادرم رو برام زنده کردی! تو خیلی شبیه اونی، شبیه کسی که تموم  از وقتی اومدی، همه  -

 مه! که مرده، زندگیزندگی رایان بوده و هنوز هم با این 

دستم رو به سختی جلو بردم و عکس رو گرفتم. با بهت به کسی که واقعاً شبیه من بود، البته به جز رنگ  

 : هامون، خیره شدم که جلو اومدچشم

لیانا! تو یادآور مادرمی برام، هر وقت عطرت رو حس کردم، اون رو بیشتر به خودم نزدیک حس   -

 که اون شامپو رو استفاده کنی؟! کردم دونی چرا ازت خواهش می کردم، می 

سرم رو باال آوردم و همیشه سوالم این بوده از خودم و حاال موقعی بود که قرار بود به جوابش برسم،  

 هرچند این همه اتفاق پشت سر هم برام خیلی غیرقابل هضم بود! 

طوری و از تو چه  دونمکرده. نمیچون این شامپویی هست که مادرم همیشه و همیشه ازش استفاده می  -

کننده است! مثل مواقعی که توی آغوش مادرم حل  کجا این شامپو رو پیدا کردی؛ ولی بوش دیوونه 

 کرد! شدم و این بو مجنونم میمی 

 : هاماش خیره بود توی چشمنگاه

 نه! لیانا! ازت یه تقاضا دارم که انتخاب با خودته و هیچ اجباری در کار نیست که قبول کنی یا  -

 : هام رو بستم و صداش توی مغزم پیچیدچشم

 کنی؟! با من ازدواج می  -

ای که دو سال تموم  نفسم رفت، انگار مردم! بدنم به شدت شروع کرد به لرزیدن و رسیده بود اون لحظه 

 : کنم؛ اما صدایی توی سرم پیچید منتظرش بودم! لب باز کردم که با تموم وجودم بگم بله ازدواج می 

ی مادرم رو توی صورت تو  کنی، همیشه چهره لیانا! تو یادآور مادرمی، تو برام عطر اون رو زنده می -

 "دیدم، مادرم زندگی منه و تو اون رو هر روز واسه رایان زنده کردی!
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خواست با من ازدواج کنه تا مادرش رو به خودش  نه نه! رایان من رو دوست نداشت، اون فقط می 

خواست این جنون رو با داشتن  اون جنون گرفته بود توی نبود مادرش و حاال می  نزدیک حس کنه.

کسی که شبیه مادرش بود، آروم کنه. اون نه عاشق من بود و نه خواستار من! این تقاضا فقط از سر عالقه  

خواستم فقط یه شباهت باشم!  و عشق به کسی بود که شباهت عجیبی به مادرش داشت و من هرگز نمی 

 اون عاشق مادرش بود و بس!  ن عاشقانه رایان رو دوست داشتم وم

هام نقش بست و بغض نشست توی گلوم، نگاهم رو مستقیم خیره کردم توی  پوزخند عمیقی روی لب 

 : هاشچشم

 نه!  -

قدری  با بهت زل زد بهم، انگار اصالً انتظار نداشت که جوابش منفی باشه! خوب حق هم داشت، چون اون 

که بخواد ازشون تقاضای  ود که دخترها از خداشون باشه حتی نگاهشون کنه، چه برسه به این دلبر ب 

خواستمش؛ ولی اون رو دوست داشتم، چون رایان بود؛ اما اون من رو دوست  ازدواج کنه! من هم می 

 داشت؛ چون مادرش بودم، هه مادرش! 

 چرا نه؟!  -

ی  رزیدم. این همه تالش نکردم که آخرش بشم چهرهللکنت گرفته بود؛ ولی من همچنان خشمگین می 

خواستم اون عاشق خودم باشه، نه کسی که حاال عکسش توی دستم بود  مادرش که عاشقم باشه، من می 

ای از پیری یا  اش بود؛ چون صورت سرحال و خوشحالش هیچ نشونه و انگار عکسی از مواقع جوونی

 داد!میانسالی نشون نمی 

خوای همیشه مادرت رو  خوای. تو می بینی، چون من رو برای خودم نمی ن رو مادرت میچون تو م  -

خوای که یادآور  ات رو توی وجود من پیدا کنی. تو من رو می کنارت حس کنی و اون عشق از دست رفته 

هرچه    ای رو قبول کنم، پس لطفاًمادرت باشم رایان، من هم احمق نیستم که همچین پیشنهاد احمقانه 

 جا برو، همین حاال! زودتر از این 

 : کرد. پشتم رو کردم بهش که گفتبا تعجب خیره نگاهم می 
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 اما من...  -

همین، دیگه هیچی نگفت چون چیزی نداشت که بگه، چون حق با من بود! اون عاشق من نبود، هرگز!  

ام  خواست توی تنهایی نداشتم، دلم می هنوز هم ایستاده بود و من دیگه طاقت موندنش رو بیش از این 

 : ام لعنت بفرستم و اشک بریزمها به این همه بداقبالی و بدشانسی ساعت 

 وقت! وقت این پیشنهاد رو به من نده، هیچ جا برو و دیگه هیچ از این  -

تموم وجودم  هاش و بسته شدن محکم در آپارتمان باعث شد به خودم بیام و با و دقایقی بعد صدای قدم 

ی  ی عکس جا مونده روی زمین افتادم و های های گریه و زار زدنم توی سکوت فضا پیچید. نگاهم خیره

تر و  خواست من رو دیوونه کنه، دیوونه توی دستم شد، عطرش هنوز هم توی فضا معلق بود و می 

 تر از االن! مجنون 

 *** 

 : ا با غم نگاهم کرد زانوهام رو توی آغوشم گرفتم و آه کشیدم. مبین 

 کنی؟! کار رو می آخه چرا با خودت این  -

 : نگاهش کردم 

 ام میشه آرزو! اش هم واسه چیز تموم شد، حتی دیگه دیدن هر روزه همه   -

 کنی! چرا این حرف رو میزنی؟ تو هنوز توی شرکت رایان کار می  -

 : پوزخند زدم

 ه من هنوز توی شرکتش کار کنم مبینا؟ واقعاً خیال کردی بعد از رد کردنش اجازه مید -

 ات رو تحمل کنه! تونه دوری ذاره، مگه دیوونه شدی؟ اون دوستت داره، نمی شک نکن که می   -
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ست که دو سال خودم رو کشتم که عاشقم باشه و حاال  آره مثل مامانش من رو دوست داره! احمقانه  -

خوام صد سال  میگه تو بوی مادرم رو میدی! می   جای مامان مرحومش من رو ببینه و اظهار عشق کنه!

 سیاه بوی مادرش رو ندم لعنتی! 

 : اش رو گرفت با حرص مشتم رو به کوسن مبل کوبیدم که مبینا به سختی جلوی خنده 

 کنن، خودت رو کنترل کن! دیوونه مردم دارن نگاهت می  -

. پا تختی مبینا بود و من از اولی که رسیده  ها دوختم که دور تا دور سالن نشسته بودن نگاهم رو به خانم 

ی اتفاقات دیشب رو هم برای مبینا  اش زانوی غم بغل کردم و یه گوشه نشستم، همه بودم، تا االن همه 

تونستم اتفاقات دیشب رو  تعریف کردم و اون هم مثل من متعجب و هنگ بود! واقعاً هنوز هم نمی 

 : و همه مثل رویا بود! مبینا بازوی لختم رو گرفت هایی که زده شد همه باورکنم! حرف 

 پاشو برام یکمی برقص، ناسالمتی من و تو رفیقیم ها! -

خواد  دونستم که می کنه، این هم میدونستم که حالم رو درک می ی غمگینش کردم. می نگاهی به چهره 

های  از جا بلند شدم که بچه  با این کارش کمی حال و هوام رو عوض کنه. لبخند محوی زدم و به آرومی 

شرکت جیغ بلندی کشیدن و دورم حلقه زدن، رقصیدیم و جیغ کشیدیم و به ظاهر شادی کردم؛ ولی  

خورد! پس از پایان مراسم پا تختی،  های دیشب و رایان چرخ می تموم فکر و ذهنم هول محور حرف 

هام رو با مانتو و شلوارعوض کردم؛  من! لباس های بهزاد و مبینا مونده بودن و  همه رفتن و تنها خانواده 

ولی شالم رو روی سرم ننداختم، چون هنوز قصد نداشتم برم خونه. از اتاق بیرون اومدم که بهزاد جلوم  

چیز خبر داره، شاید هم دیشب رایان به  سبز شد و با دیدنم لبخند غمگینی زد. پس مشخص بود از همه 

 دیگه رو نداره واسه درد و دل کردن!  اون پناه برده؛ چون مثل من کسی

 چطوری لیانا؟!  -

 دونی!خودت حال من رو بهتر می  -

 کردید! کاش مثل من و مبینا خیلی راحت همدیگه رو درک می ای  -
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کردم؛ ولی  کاش که تو االن داری میگی رو، من تکرار می بار توی این دوسال، این ای روزی چندین  -

 بینی که! می 

 : دم و پوزخند زدممکثی کر

 نرود میخ آهنین درسنگ!  -

 خوای باهاش حرف بزنی؟ نمی  -

 کنی حرفی مونده باشه برای زدن؟! فکر می  -

 کشید! جوری هم که نمیشه، هردوتون دارید عذاب می اما این  -

 : تلخ لبخند زدم و از کنارش گذشتم

 عشق با غرور زیباست!  -

 وقتی به التماس تبدیل شد

 عشق نیست دیگر 

 گدایی محبت است! 

 *** 

یک هفته گذشت، مادربزرگ و لطیفه برگشته بودن، من و مبینا و بهزاد باز هم مثل قبل مشغول شرکت  

بار حتی بهزاد هم  بودیم، اما بدون رایان! از همون روز خودش رو باز هم گم و گور کرده بود و این

کنم  تونم که به خودم و دلم دروغ بگم! گاهی با خودم فکر می نمی دونست کجاست! نگرانش بودم، نمی

جوری از دستش بدم! اون روز وقتی  کاش که پیشنهادش رو قبول کرده بودم بهتر از این بود که این ای

ها  کالفه و عصبی از سرکار برگشتم خونه، مادربزرگ با دیدنم تند به سمتم اومد و انگارکه از قبل 

 : ه، با دیدنم لبخند عمیقی زدمنتظرم بود

 عزیزم، میشه باهم صحبت کنیم؟!  -
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کس ارتباط برقرار کنم؛ اما این  خواست با هیچ خسته بودم یا بهتر بگم، بعد از نبودن رایان، دلم نمی

 : العاده واجب! پس سری تکون دادمشخص هرکس نبود! مادربزرگم بود و احترامش فوق 

 رسم!تون می چشم، لباس عوض کنم خدمت  -

ام توی آینه خیره شدم و قطره اشکی که  تند به اتاق اومدم. پس از تعویض لباس، به صورت رنگ پریده

سرخود شده   قدرچه ریخت رو آروم پاک کردم. اختیار فرو می این روزها بدون هیچ تلنگری و کامالً بی 

گذشت،  ی که به بدترین نحو داشت می اومد! آهی عمیق کشیدم و به این روزهایبود و راحت پایین می 

روی مادربزرگ نشستم که لیوان شیرموز توی  لعنتی فرستادم. از اتاقم بیرون رفتم و توی هال روبه 

 : دستش رو سمتم گرفت

 برات گرفتم، سرده بخور جون بگیری رنگت پریده! -

این شیرموز دردی رو دوا   توی دلم پوزخندی زدم. رنگ من پریده چون رایانم رو خیلی وقته که ندیدم، 

 : کنه! فقط شاید از مردنم بتونه جلوگیری کنه! لیوان رو گرفتم که مادربزرگ با ناراحتی نگاهم کردنمی

خوری، اشتهات انگار از صد به بیست رسیده، همین چند لقمه رو  چند وقته درست و حسابی غذا نمی -

 دخترم؟ چرا باز بهم ریختی؟  خوری! خودم متوجه میشم، چی شدههم به زور من می 

خواست بگه من همیشه  بغض عمیق این روزها باز هم خودش رو توی گلوم تکون داد تا بشکنه. انگار می

گرفتم! نباید بیشتر از این مادربزرگ رو نگران  در صحنه هستم و منتظرباریدن؛ ولی باید جلوش رو می

 کردم! می 

 کنی! باه می ام نیست مادربزرگ، تو اشتمن چیزی  -

 اما تو لیانای همیشگی نیستی!  -

 باور کن من هرچی باشه، اول میام به تو میگم، خودت که دیگه من رو شناختی! -

 هام رو باور کنه! کرد حرف هاش رو جمع کرد، انگار داشت سعی می لب

 یه پیشنهاد دارم!  -
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 : هاشچشم دوختم به لب 

 خواستگار اومده برات!  -

 : هاش دوختم که مکثش رو ادامه ندادبار به چشم گاهم رو اینمتعجب شدم. ن

دونه  شینن. انگار تو رو بارها دیدن توی البی و کالً زیر نظرت داشتن، مادرش همین یه طبقه اول می  -

 تونه خوشبختت کنه! پسر رو داره و مهندسه مطمئنم که می 

دید؟ پول؟ مهندس بودن  شبختی رو توی چی می پوزخندی زدم. مادربزرگ تا کجاها پیش رفته بود، خو

 دیدم! رایان! این مرد؟ اما من خوشبختی رو تو یه کلمه می 

 مادربزرگ من قصد ازدواج ندارم، بگید جوابم منفیه! -

 : از جا بلند شدم که مادربزرگ تند جلوم ایستاد

 خوای رد کنی؟می من باید دلیلت رو بدونم که چرا این موقعیت به این خوبی رو   -

 دلیلم رو که گفتم، نگفتم؟ من قصد ازدواج ندارم عزیزم، ندارم!  -

هایی  ذارم و اجازه نمیدم که تا آخر عمر بخوای به خاطر من و لطیفه خودت رو از تموم حق لیانا! نمی  -

 ی! خاطر ما ازدواج کنخوای به ات ما هستیم و نمیدونم که نگرانیکه داری، بگیری! می 

قدری عاقل شدم  نه مادربزرگ، تو و لطیفه پنجاه درصد از نگرانی من هستید؛ ولی مطمئن باشید اون -

که نخوام تا آخر عمرم ازدواج کنم، از بابت شما دوتا خیالم راحته، پول سپرده کردم واسه همچین  

 کنم! خوام ازدواج روزهایی که راحت بقیه عمرتون رو زندگی کنید؛ ولی من خودم نمی 

ات اگه توی دلت نرفت و نخواستی، مثل آرین  باشه باشه، پس فقط یک جلسه بذار بیان خواستگاری  -

 بگو نه! 

خیال این  کاش همون موقع بی راحت فراموشش کرده بودم. ای  قدرچه چیزی درونم تکون خورد، آرین! 

 عشق شده بودم و همه چیز رو تموم کرده بودم! 
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 : فشردمهام رو روی هم چشم

 ست و من تعطیلم، بگید برای فرداشب بیان! بسیار خوب، فردا جمعه  -

 : مادربزرگ خوشحال بازوهام رو گرفت 

ممنونم دخترم که روم رو زمین ننداختی! مادرش انگار رفته از چیترا خانم راجع به ما پرسیده چون   -

 چیترا خانم به من گفت! 

 : لبم رو گزیدم و راه اتاقم رو درپیش گرفتم

 باشه بگید بیان! -

 *** 

های دستم رو از بس جویده بودم، تقریباً به گوشت رسیده بود. دست خودم نبود، کالفگی، ترس و  ناخن

عصبانیت، همه و همه دست به دست هم داده بودن که کالً من رو بکشن. مبینا که حدود یک ساعت بود  

اومد، عاقبت  اش روهم یادم نمیکلمه مشغول صحبت کردن باهام و نصیحت کردنم بود و من حتی یک  

 : خسته شد و دستم رو محکم گرفت

 کنی! اَه! یه لحظه آروم بگیر ببینم، داری من رو هم عصبی می  -

 : تری ادامه دادهام رو انگار دید، چون با لحن مالیم نگاهش کردم، اشک حلقه شده توی چشم 

تونی خیلی راحت  وز که چیزی معلوم نیست، می کنی؟ هن آخه قربونت برم، چرا خودت رو اذیت می  -

 جواب منفی بدی و ردشون کنی، کسی قرار نیست اجبارت کنه! 

 هام فرو ریخت. مبیناکه غریبه نبود، بود؟! اشک 

ی  ها، اول از خدا بعدش از تقدیرم، بعدش از چیترا خانم، بعدش از رایان همه خیلی دلم گرفته از خیلی  -

جوری  هم ریختن. من این اصلی بودن که زندگی و آرامش من رو خراب کردن و به های ها مهره این

دونستم عشق چیه، سهم من از عشق یه جاده  دونستم جنس مخالف چیه، نمی نبودم، من اصالً نمی 

 طرفه بود مبینا؟! یک 
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 : هاش رو دور گردنم حلقه کرد دست 

ر نرسیده! تو آرین رو هم به سادگی رد کردی،  االن هم که چیزی نشده دخترخوب، دنیا که به آخ -

خوایش، ردش کن بره؛ اما منظور من از تموم  خوب این هم یکی مثل آرین! اگه دوستش نداری و نمی

اش رو هم یادت نیست و نفهمیدی، کالً همینه میگم خودت رو  هام که البته فکر کنم تو یه دونه گفته 

آزارت میده، این عشق نیست! به قول خودت گیر افتادی توی یه   قدر دارهعالف رایان نکن وقتی این 

جاده یک طرفه که رایان ته این جاده ایستاده؛ اما چیزی جز سراب نیست! هرچی تو بیشتر بدویی و  

فهمی چی میگم؟ تا وقتی  ست. می فایده جلوبری، اون ازت دور و دورتر میشه! هرچی تو تالش کنی بی 

 کننده! ست و خسته فایدهاشه تالشت بی این جاده دو طرفه نب 

 : هام رو به سختی مهار کردمهق هق گریه 

 دوستش دارم!  -

 : مبینا لبخند تلخی زد

 بندم هنوز هم داره!ماهیار هم خیلی تو رو دوستت داشت، شرط می  -

 : تند نگاهش کردم

دونم که تموم  کنی نمی یال می خوای عذاب وجدانم رو بیشتر از این کنی؟ خداری عذابم میدی نه؟ می -

 خوای بشی نمک روی زخم؟ آره؟!ها از شکوندن دل ماهیاره، تو هم می این سختی 

 : تقریباً فریادکشیدم که مبینا اخم کرد

جام که توی غم تنها رفیقم همدم و شریکش باشم؛ اما  خواستم ناراحتت کنم! من این ببخشید، نمی -

 فهمم چی درسته چی غلط! ها خودم هم نمی زنم به حالش، شرمنده لیانا، گاهی وقت می بدتر دارم گند 

 : روم رو برگردوندم

 ها به روم نمیاری! فهمی فقط گاهی وقت اتفاقاً خوب می  -
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دونم! توی قضیه ماهیار و آتنا تو هنوز لطف  جوری نیست لیانا! من اصالً تو رو مقصر نمیباور کن این  -

 شون کردی! هم درحق بزرگی 

 گاهت کامالً مشخصه! های گاه و بی بینم، از کنایه آره دارم می  -

  قدرچه دونی من شناسی! خودت می گونه قصدی! تو که من رو می باور کن از دهنم پرید، بدون هیچ  -

 دوستت دارم و فقط به تو اعتماد دارم! 

توی این وضعیت بد موضوع ماهیار رو یادآور میشد هرچند  حرفی نزدم، خیلی دلخور بودم. مبینا نباید  

کنم؛ ولی باز هم از زبون مبینا شنیدن خیلی  که خودم همیشه یادمه و هر روز خودم رو سرزنش می

 تر از افکار خودمه! سخت 

 : مبینا خواست حرفی بزنه که در اتاق باز شد و قامت بهزاد نمایان

 سینی تشریف آوردن! ی آقای حبیاید بیرون، خانواده -

مرز بهزاد رو درک کرد، هر چی نباشه اون رفیقش بود به قول خودش مثل  راحتی میشد ناراحتی بی به 

تونست شاهد رنج کشیدنش باشه، اون هم  طور می بودن، باهم از بچگی بزرگ شده بودن، چه  داداش

 ای به این سختی داشته! رایانی که گذشته 

 : دادم و به سختی از جا بلند شدم. مبینا کنارم ایستاد  پاهای لرزونم رو تکونی 

 ببخشید، خوب؟  -

 : اش سوخت، برای همین هم لبخند مالیمی زدمنگاهش کردم، دلم واسه 

 باشه، تو هم قول بده تکرارش نکنی!  -

 : مبینا با شوق خندید 

 چشم، قول میدم، قول دخترونه!  -

 : چشمکی بهش زدم



 

 

 
743 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
 پس بزن قدش!  -

 :هم کوبیدیم مادربزرگ وارد اتاقم شد و به من و مبینا و بهزاد زل زدکه به  هامون رودست 

 پس چرا نمیاید؟ نیم ساعته منتظرن ها!  -

 : بهزاد به خودش اومد و تند رفت بیرون 

 االن میرم پیششون!  -

هام ورم کرده بود؛ اما نه خیلی زیاد که  جلوی آینه ایستادم و مشغول آرایش کردن شدم، کمی چشم 

 مشخص باشه، درکل چیز مهمی نبود! 

 : بودم. مبینا دست سردم رو گرفت حاضر

 با عقل تصمیم بگیر، نه با احساس!  -

ها به کمک  برنم به قبرستون، مثل مرده حال بودم، انگار که دارن می به همراه مبینا داخل هال شدم. بی 

همه از جا بلندشدن و اول مبینا و بعد من  داشتم. با ورودمون مبینا که توی دستم بود، قدم بر می  بازوی

دادم، اون هم بدون  پرسی بیشتر سر تکون می پرسی شدیم که فکر کنم من به جای احوالمشغول احوال

ای لبخند یا حس خوب! سرانجام تموم شد و روی یه مبل دو نفره نشستیم، مادربزرگ صحبت  ذره

کرد؛ ولی به خوبی آثار نگرانی  شون پذیرایی می از همه  کرد از چیزهای متنفرقه و لطیفه به خوبیمی 

 اش نمایان بود! روی چهره 

نگاهم رو بین جمع گذروندم. بهزاد در کنار آقای حسینی و پسرش که مثالً داماد امشب بود، روی یه  

شده بود  مبل چهار نفره نشسته بودن، مادربزرگ روی یه مبل تکی بعد از اون دختر خانواده که عروس  

ی جمع  و خیلی هم لوس و ناز نازی بود در کنار مادرش نشسته بودن و بعدش من و مبینا و لطیفه! همه 

 : ها بودن. مبینا موزی رو توی بشقاب خورد کرد و گرفت سمتمهمین 

 کنی دختر! بگیر بخور، االن غش می  -
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ای به پشتی مبل لم داده  ردونه از دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم. داماد کامالً جدی و با ژست م

نگاهی  نشست؛ اما خواهرش حتی نیم کرد و لبخند روی لبش می بود و گاهی زیرچشمی من رو نگاه می 

انداخت، مادرشون هم که مشغول صحبت با مادربزرگ بود و آقای حسینی هم با  هم سمت من نمی 

خواست  ها بیشتر راضی بودم، دلم نمی حبت کردن! از این صبهزاد درمورد اوضاع اقتصاد کشور بحث می 

ی من فقط برای خودم قابل احترام بود، چون  اصالً موضوع اصلی به میون کشیده بشه؛ ولی انگارخواسته 

 : کرد، گفت اش خودنمایی می خواهرداماد با اخمی که از نگاه اول توی چهره

 من باید برم! وای مامان جون! لطفاً برید سراصل مطلب، طاها منتظرمه  -

 : جا شد و به من نگاه کرد انگار طاها شوهرش بود، مادرش با این حرف کمی جابه 

 جا هستیم؟ ی چی این دونی که ما واسه خوب دختر گلم، می  -

 : سعی کردم جلوی خشمی که هر لحظه رو به انفجار بود رو بگیرم. کمی صاف نشستم

 بله مادربزرگ توضیحاتی دادن!  -

 : لبخند گرمی زدمادرش 

 بسیار خب، باز هم من خودم برات بگم تا خوب متوجه بشی! ایشون پسر من هست، حانان حسینی!  -

حس بهش انداختم و سر تکون دادم  نگاهی بی کرد اشاره کرد. نیمو به پسرش که داشت به من نگاه می 

 : که مادرش ادامه داد

و خیلی هم توی کارش موفقه و از مال دنیا   پسر من بیست و شش سالشه و مهندس شرکت پدرشه  -

 نیاز!الحمداهلل بی 

 : کمی از شربت مقابلش رو خورد و من پوزخندی زدم که مجدد ادامه داد

اما خوب نظر شما هم   ؛پسرم شما رو انگار چندباری توی پارکینگ و البی مجتمع دیده و پسندیده -

باهم صحبت کنید تا ببینیم باهم تفاهم دارید یا نه،    تون مشکلی ندارن، کمیشرطه! حاال اگه مادربزرگ 

 ها! ی صحبت انشااهلل تا بعد بریم سراغ ادامه 
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 : مبینا دستم رو فشردکه برای خالی نبودن عریضه لبخندی زدم

 بله موافقم!  -

 :مادرش به مادربزرگ زل زد

 سیما خانم، اجازه هست؟! -

که حرفی بزنه  و خراب کنم و آبروریزی بشه، قبل از اینچیز رمادربزرگ که نگران بود مبادا من همه 

بار توی طول امروز بهش زدم و مطمئنش کردم که قرار نیست  نگاهم کرد که لبخند عمیقی برای اولین 

 کنم مثل آرین، مثل ماهیار! آبروریزی کنم. نخواستم خیلی راحت رد می 

 : ر حانانمادربزرگ کمی خیالش آسوده شده بود و رو کرد سمت ماد

 مشکلی نداره سمانه جان! -

ام گرفت و به سختی خودم رو  پس اسم مادرش سمانه بود، چه اسم زشتی! ناخودآگاه از این فکرم خنده

کنم! حانان از جاش بلند شد، من هم بلند شدم و جلوتر  شون می کنترل کردم تا فکر نکنن دارم مسخره 

ترین مراسمیه که تا حاال توی عمرم دیدم! به  فکر کردم مسخره  راه افتادم به سمت اتاقم رفتم و با خودم

با رونق و خوشحالی همه برگزار شد، چرا؟ چون   قدرچه یاد مراسم خواستگاری بهزاد و مبینا افتادم که 

 خواستن و دوست داشتن! هردو طرف همدیگه رو می 

 بفرمایید داخل!  -

 متشکرم!  -

رو از قبل لطیفه و مبینا مرتب کرده بودن؛ ولی من از صبح فقط یه   اول اون و درآخر من وارد شدم. اتاق

گوشه نشسته بودم و زل زده بودم به گردنبند یادگاری عشقم! پوزخندی تلخ روی لبم نشست. در رو  

خواست  باز گذاشتم و با کمی فاصله ازش روی تخت نشستم و سرم رو به زیر انداختم. حتی دلم نمی

 بست جلوی چشمم! چون با نگاه به صورتش، مدام نگاه آبی رنگ رایان نقش می اش رو ببینم؛ چهره
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کنم دیگه صحبت زیادی مونده باشه. من یه  لیانا خانم! مادر براتون گفتن که من کارم چیه و فکر نمی -

ه  چیز پدر هم متعلق بخونه ویالیی دارم توی نیاوران و با پدرم شریکم؛ اما چون تک پسرم در آخر همه

 منه، فقط من هستم و خواهرم رزیتا. دیگه فرزندی ندارن مامان و بابام! 

 : حرفی نزدم که ادامه داد

مهندسی خوندم و فارغ التحصیل شدم، بعد از اتمام درسم، همون زمان به کمک پدرم توی شرکتش   -

که دیدید پدر  ی شرکت منم پدر فقط گاهی میاد و میره، خودتون شدم و االن همه کاره   مشغول به کار

 زیاد سرحال نیست مسلماً من هم که باید کارها رو به عهده بگیرم! 

 : نفس عمیقی کشیدم، نگاهش مستقیماً به صورتم بود

خواهرم رزیتا بیست و نه سالشه و نزدیک به دو سالی میشه که ازدواج کرده. پزشک اطفاله و توی   -

 ی شرکت خودشه! بازنشسته داره و پدرم هم که موفق، مامانم خونه  کارش 

 : نگاهی به اطرافش انداخت و باز گفت 

جورکه مامان هم گفتن، چند باری توی پارکینگ و البی دیدم، وقتی با مامان  من شما رو همون  -

بهشون از چیترا خانم بپرسیم، چون کل این مجتمع  تونیم راجع درموردتون صحبت کردم گفت که می 

تون رو! شما به دل من نشستید و حس  اها هم از ایشون خریدید آپارتمان واسه ایشونه، پس البد شم 

ها حق انتخاب رو به  هاست دنبالشم رو پیدا کردم؛ اما با تموم این ای که سال کنم که همسر موردعالقه می 

ر هم  خواد چیزی با اجبار بهتون تحمیل بشه چون، مسلماً باید تا آخر عمر درکناخودتون میدم. دلم نمی 

خوام که ناکامی  خوریم و من نمیزندگی کنیم. اگه عالقه وجود نداشته باشه، خیلی زود به مشکل بر می 

 شید؟! توی سرنوشتم باشه، متوجه منظورم که می 

 : مکث کردم. سکوت بود و سکوت! باالخره تکونی به خودم دادم و شروع کردم به صحبت 

ی اصلی و  زم بوده رو مادربزرگ به مادرتون گفتن؛ اما قضیه من هم لیانا مولوی هستم و هر چی که ال -

جور که خودتون فرمودید، صحبت یکی دو روز نیست  ست، همون جا باید مطرح بشه، عالقه مهمی که این 

زنه و  شیم، نه! این مراسمات سرنوشت هر دختر یا پسری رو رقم می که بگیم تموم میشه و راحت می 
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خوام همسرم بشه و  من هم مسلماً باید مثل شما عالقه داشته باشم به کسی که می  شوخی بردار نیست،

 ای به شما ندارم!ترین عالقه انتخابم باشه؛ ولی متاسفانه من کوچک 

جا خورد، حتی خودم هم از این همه رک بودنم در حیرت بودم؛ اما از سر شب من توی صورت این پسر  

تونستم با عقل تصمیم بگیرم؟ اصالً اگه باهاش ازدواج کردم و  طور می فقط رایان رو دیده بودم، چه 

نتونستم رایان رو فراموش کنم چی؟! خیانت محسوب میشه، حتی فکرکردن به شخص دیگه درحالی که  

خواستم، پس همون بهتر که تموم بشه و بره! من حق انتخاب داشتم  شوهر داری و من اصالً این رو نمی 

بار دیگه نگاهش  اش رو کمی خیس کرد. اخم عمیقی روی صورتش ایجاد شده بود و این هنداشتم؟! لب 

 به هرجایی بود جز صورت من! 

 تون به من منفیه، درست فهمیدم؟!  خواید بگید که جواب یعنی شما می  -

 : سرم رو مصمم تکون دادم 

 بله کامالً!  -

 : از جا بلند شد

 تون رو خیلی زود پیدا کنید، با اجازه!د موردعالقه بسیار خوب، مشکلی نیست! امیدوارم فر  -

هم. نفسم رو محکم فوت کردم بیرون و دقایقی بعد صدای  بیرون رفت و در رو نسبتاً محکم کوبید به 

 : کوبیده شدن در آپارتمان رو شنیدم و پوزخندی زدم

شوهر  ای پیر بشی و هنوز بی خوخوای منتظر رایان بمونی؟ می این هم تموم شد لیانا؛ اما تا کِی می  -

 مونده باشی و منتظر رایان؟!

کسی به اتاقم نیومد، البد حانان به همه گفته که من همون موقع جواب رد داده بودم و حاال به حال خودم  

گذاشته بودنم؛ اما مطمئنم که مبینا جلوی مادربزرگ رو گرفته که نیاد داخل اتاقم، وگرنه مادربزرگ یه  

 بهم بدهکار بود!   سرزنش حسابی
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ام رو برداشتم و آهنگی رو انتخاب  ام رو تنم کردم و روی تختم دراز کشیدم، گوشی های راحتی لباس 

 هام رو بستم! کردم و چشم 

 *** 

اومد. حدوداً دوهفته بود  بازهم روزها گذشت. رایان کامالً غیب شده بود و به هیچ عنوان به شرکت نمی 

کرد انگار  تفاوت رفتار می زد. بهزاد کامالً خونسرد و بی کس هم حرفی نمی هیچکه نیومده بود شرکت و  

تونم قسمی که  دونه رایان کجاست. وقتی هم که مبینا ازش پرسیده بود تنها به گفتن من نمیکه نمی 

وی  خوردم رو بشکنم مبینا، اگه خود رایان صالح بدونه میاد شرکت، متاسفم! اکتفا کرده بود و من ت

تر از زهر شده بود و توی عشق رایان فقط  خبری فرو رفته بودم, نزدیک بود دق کنم! روزها برام تلخ بی 

ذره آب میشدم. مادربزرگ هم باهام سر و سنگین شده بود بعد از جواب رد دادنم به  سوختم و ذرهمی 

ها کسانی که این روزها مرحمم  ی حسینی! البته باهام حرف میزد؛ ولی نه به گرمی سابق! تنهخانواد

بودن، مبینا و لطیفه! واقعاً اگه این دوتا نبودن مطمئناً تا االن یا سر به بیابون گذاشته بودم یا خودکشی  

 کرده بودم! 

اون روز نرفتم شرکت، اصالً حس و حال توی تنم نبود که بتونم به سرکار برم و کاری بکنم، برای همین  

کردم! اون روزی که  تختم درازکشیده بودم و به خاطراتم با رایان فکر می   هم مونده بودم خونه. روی 

اندازی بود، سال اولی که وارد شرکت شده بودم، وقتی با سایه دعوامون شد و رایان بهم گفت که  روز راه

چیز رو زده بودم، دیگه  با رسیدن به ایران استعفا بدم از شرکت رو هرگز از یادم نمیره. قید همه 

 : دونستم که کارم رو کامل از دست دادم که بعدش غافلگیرم کرد و بهم گفتمی 

 نرو!  -

 دوستش قدرچه برد. ی شیرین فرو میام انگار من رو به یه خلسه لحظات شیرینی بود. لمس گونه قدرچه 

دستم رو  ام که بلند شد، از اوهامم بیرون کشیده شدم. تونه بفهمه! صدای گوشی داشتم، فقط خدا می 

دراز کردم و گوشی رو برداشتم، با دیدن اسم چیترا خانم مثل میخ توی جام سیخ شدم و هزار جور  

 : افکار نامربوط توی ذهنم نقش بست. تند وصل کردم و با استرس گفتم 
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 سالم، روز بخیر!  -

کوتاهی   کردم که کمی هم نگرانه. پس از مکث صدای چیترا خانم مالیم بود، مثل همیشه؛ اما حس می 

 : گفت

 سالم دخترم، خوبی؟  -

 خواست زودتر بره سراصل مطلب! دلم می 

 خوبم ممنون، شما خوبید؟ -

 خوام ببینمت دخترم کِی وقت داری؟! من هم خوبم، الحمداهلل. می  -

 : با نگرانی که حاال بیشتر شده بود گفتم

 تونم بیام دیدنتون! ساعت سه عصر می  -

 مگه سرکار نیستی؟  -

 ناخوش احوال بودم، نرفتم امروز رو! نه  -

 آهی کشید که من برای بار هزارم از خودم پرسیدم از چی نگرانه تا این حد؟ 

 خوب پس راس ساعت سه منتظرتم، دیر نکنی ها!  -

 تون! رسم خدمت چشم، می  -

 خوای راننده رو بفرستم دنبالت؟ می  -

 ر! نه نه، ماشین دارم ممنونم ازتون، فعالً خدانگهدا -

 خدا نگهدار دخترم.  -

  کرد. حتی االن مبینا هم نبود که به سادگیگوشی رو کنارم روی بالش انداختم. دلشوره خیلی اذیتم می 

سوار آسانسور بشم و برم طبقه باال پیشش، لطیفه هم که کالس داشت، مادربزرگ هم که طبق معمول  
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رو کنترل کردم تا نیفتم چون سرگیجه امونم  بهشت زهرا بود! از جا بلند شدم و به هر سختی بود خودم 

رو بریده بود. به آشپزخونه رفتم و خواستم با ناهار درست کردن خودم روسرگرم کنم، برای همین هم  

شروع کردم به پختن زرشک پلو با مرغ و باعث شد تا ظهر سرگرم بشم که بعد از اون هم لطیفه  

 : زخونه شد و لبخند گرمی تحویلم دادبرگشته بود و هم مادربزرگ! مادربزرگ واردآشپ

 خسته نباشی، دستت دردنکنه!  -

 کنم! خواهش می  -

ماهرانه و   قدرچه هاش بود که روی صندلی نشستم که مادربزرگ مشغول چیدن میز شد. نگاهم به دست 

 : خوردنتند تکون می 

 بهشت زهرا خبری نبود؟  -

 ها سر بزنه! یگه به این مرده کنه د نه خلوت بود، انگار کسی اصالً وقت نمی  -

 ها باید گرفتار باشی! ها زیادن بعد هم بهشت زهرا دوره با این ترافیک ساعت آره مشغله  -

 موندم. آره، من هم با اتوبوس رفتم وگرنه باید خیلی منتظر می  -

 خوب کردید.  -

 : هام رو بوسیدلطیفه وارد آشپزخونه شد و به سمتم دوید و گونه 

 سالم عشق آبجی!  -

 : لبخند عمیقی نثارش کردم

 هات خوب پیش میرن؟سالم عزیزدلم، خوبی؟ درس  -

 ها هم خوبن مرسی. خودم که عالی، درس  -

 هر موقع به چیزی احتیاج داشتی فقط کافیه بهم بگی، نبینم خجالت بکشی ها!   -

 : لطیفه چشمکی بهم زد
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 چشم!  -

شون رفتن.  ها رو شستم و لطیفه و مادربزرگ برای خواب به اتاق ظرف در کنار هم ناهار خوردیم،  

ها، آشپزخونه رو هم مرتب  خواستم بدونن کجا میرم، پس از تموم شدن ظرف جوری بهتر بود، نمی این

 کردم و با استرس وافری که توی دلم بود به سمت اتاقم رفتم تا حاضر بشم! 

سر قشنگی زدم توشون. جین سفیدم  باالی سرم جمع کردم و گل اش رو  موهام رو سشوارکشیدم، همه

ام رو هم روی سرم انداختم و پس از آرایش مالیمی که  رو پام کردم و مانتوی زرشکی و شال زرشکی 

های اسپرت سفیدم رو هم پوشیدم و عطر هم روی خودم  روحم، تند کفش رنگ بخشید به صورت بی 

رو برداشتم و از آپارتمان بیرون اومدم! با رسیدن به ویالی چیترا   خالی کردم. تند سوییچ و گوشیم 

خانم، بوق زدم و در باال رفت. داخل شدم و ماشین رو تا نزدیک ورودی بردم. سریع پیاده شدم و باال  

 رفتم. 

روی مبل توی سالن پذیرایی نشسته بودم؛ ولی هنوز چیترا خانم نیومده بود. نگاهی اجمالی به اطراف  

 جای ویال به خوبی از تمیزی برق میزد! انداختم که خدمتکارها مشغول گردگیری بودن و همه  ویال

 خوام کالً این سالن و سالن مجاورش خلوت باشه و همه داخل آشپزخونه باشن! ها همه بیرون، می خانم  -

جا رفتن انگار که  صدای محکم و باصالبت چیترا خانم بود. از جام بلند شدم که خدمتکارها تند از اون

ها،  شون که انگار سرخدمتکار بود و رئیس بقیه خدمه بردن فقط یکی کامالً از چیترا خانم حساب می 

 : نزدیک چیترا خانم ایستاد 

 تون؟خانم چیزی میل دارید بیارم واسه  -

 آره دوتا شربت آناناس، کیک هم کنارش باشه!  -

 چشم، الساعه میارم براتون!  -

تکار، چیترا خانم درحالی که زل زده بود به من، جلو اومد. جلوم ایستاد و سر تا پام رو از  با رفتن خدم

 تر از قبل کرد! نظر گذروند و من رو گیج 
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 سالم چیترا خانم!  -

ی  ای میشد که زل زده بود بهم. نگاهش مستقیم خیره به خودش اومد. شاید بدون مکث ده دقیقه 

 : هاشی لب شد و لبخند نشست رو  هام چشم

 سالم دختر خوشگلم!  -

 : روی هم، ادامه دادنشستیم روبه 

 خوبی؟  -

 ام رو فاکتور بگیریم، بله خوبم! نگرانی  -

 : ی کوتاهی کردخنده

 نگرانی واسه چی؟  -

 جام؟!خوام زودتر بدونم چرا این جا خواستنم. می از این  -

ای رو روی میز قرار داد و با  و کیک خوشمزه  هاش رو گزید. خدمتکار وارد شد و سینی حاوی شربتلب

 : تعظیم کوتاهی رفت. چیترا خانم بدون تحمل کمی از شربت رو خورد 

خوام لقمه رو به اصطالح دور سرم بچرخونم بعد بخورم،  چینی خوشم نمیاد، نمی خودم هم از مقدمه  -

یچی نگو حتی اگه خیلی تعجب  هام هکامل منظورم رو میگم، فقط خواهشی که ازت دارم میون صحبت 

 کردی! 

با این حرف دیگه کامالً تشویشم رفت روی هزار! منتظر چشم دوختم به دهنش که وقتی فهمید آماده  

 : شنیدنم، شروع کرد

های  که اذیت بشی از گوش دادن، واسه همین هم بدون مقدمه چینی خوام زیاد معطلت کنم یا این نمی  -

زنم و تو بعد از شنیدنشون مختاری هرجورکه دلت خواست عمل کنی؛ اما  میهام رو بهت  اضافه حرف 

ات تباه  دوست ندارم که عجوالنه تصمیم بگیری، باید خوب فکر کنی و به فکر بعدش باشی که آینده 

 نشه! 
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 : ها؛ اما تنها سری تکون دادم و باز ادامه دادام بیشتر شد با این حرف نگرانی

بهت گفته که پدربزرگش با ازدواج لوییز و پسرم مخالف بود، چون لوییز یک زن خارجی  حتماً رایان  -

جا پرورش یافته و بزرگ شده بود، برای همین هم هر چندکه قبول کرده  بود که تماماً بافرهنگ اون 

هم یه  جا توی ایران ساکن بشه و به حرفش عمل کرد؛ اما باز  بود، بعد از ازدواج به تهران بیاد و این 

فایده  طور جدی مخالفت خودش رو اعالم کرد و هرچی هم که تالش کردیم، بی غریبه بود که همسرم به 

ی پسربزرگش بده. درنتیجه بعد ازکلی بحث و جنگ که توی این ویال  بود، راضی نشد که تن به خواسته 

 بین پدر و پسر، نه همسرم کوتاه اومد و نه پسرم! 

 : هاش رو بشنوموی بدون حرف منتظر شدم تا بقیه حرف آهی کشید و من با کنجکا

طورکامل  گیرم و از ارث به همسرم تهدیدش کرد که اگه با لوییز ازدواج کنی، تموم اموالم رو ازت می   -

تونه از تصمیمش منصرفش کنه؛ اما وقتی پسرم گفت  کنم. اولش فکرکرد با این تهدید می محرومت می 

شون رو رسمی و  ندارم، خط قرمز کشید دور ما و رفت خارج تا با لوییز ازدواج که کاری با تو و ثروتت

گفت که دوست داره هرچی  مون بهم می کرد؛ اما همسرم از اوایل ازدواجدائم کنن. من برام فرقی نمی

فرزند داریم توی همین تهران ازدواج کنن؛ اما دست بر قضا پسر ارشدش عاشق یه دختر فرانسوی شد  

شون توی خارج از کشور، برگشتن ایران و زندگی  به جواب پدرش هم بهایی نداد و بعد از ازدواج و

جدیدی رو شروع کردن. همسرم هم کامل باهاشون قطع رابطه کرد و گفت که حق ندارن دیگه  

  وقت پاشون رو حتی توی این ویال بذارن و پسرم با کمک خانمش از صفر شروع کردن. با به دنیا هیچ 

کرد  تر شده بود؛ اما نه با لوییز، فقط با پسرم. از طریق من سعی می اومدن رایان، پدربزرگش کمی نرم 

اش که پسر هم بود بزنه؛ اما هرکار کردیم پدر رایان  که بهشون پول برسونه یا امالکی رو به نام تنها نوه 

پدربزرگش از مادرش خوشش نمیاد،  دید پرستید و وقتی می قبول نکرد. رایان عاشقانه مادرش رو می 

طرف گرفته بودم تا  کرد این وسط فقط من بودم که کامالً خودم رو بیاون هم رفت و آمدی به ویال نمی

ام و  ها باعث بشه تنها نوه خواستم این اختالف سر و ته پدر و پسر نباشم؛ چون نمیهای بی قاطی بحث 

کردم و لوییز رو مثل دختر  شون می رفتم کمک شون می ه عروس و پسرم رو نبینم. همیشه به خون 
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ای به لوییز  ام دوست داشتم، چون خیلی دخترخوبی بود؛ اما همسرم جز تنفر هیچ حس دیگه واقعی 

 گیرش شد و شیطان رجیم گولش زد! نداشت و آخر هم این کینه گریبان 

 : بهم زدنگاهم کرد که محو ماجرای رایان شده بودم. لبخند گرمی  

 خسته نشدی که؟  -

 : تند گفتم

 نه نه، اصالً! اتفاقاً خیلی کنجکاوم بدونم چی میشه تهش! -

 : خندید

 رسیم! تهش به چیزهای خوب می -

 تعجب کردم؛ ولی دیگه سوال نکردم تا خودش باز هم ادامه بده. 

ن دیوونه شد.  چند  بعد از کشته شدن لوییز و پسرم توسط همسرم که بعدها فهمیدم ماجرا رو، رایا -

های ویژه بود و به سختی تونستم به زندگی عادی برش گردونم که بعد از بهبود  مدت تحت مراقبت 

اش و زدن شرکت. توی تموم این مراحل  تصمیم گرفت و با کمک بهزاد شروع کرد به ساختن زندگی

اسه شرکت زدن بهش  خواستم و قدرچه بهزاد مثل یک برادر واقعی کنارش بود و تنهاش نذاشت. هر

کمک کنم قبول نکرد ازم وگفت که از نظرش پول پدربزرگش حرومه چون اون یه قاتله و هرگز از این  

کنه، من هم نخواستم تحت فشار بذارمش و دیگه اصراری نکردم. همون سالی که  ها استفاده نمیپول

ه بعد رایان و بهزاد سخت  شرکت افتتاح شد پدربزرگش هم مرد و من هم تنها شدم. از اون روز ب 

چسبیدن به کار و شرکت رو روز به روز افزایش دادن و بزرگ و مشهورترش کردن، حاالدیگه رایان به  

ذاشت؛ اما باز هم  ی رازها و اسرارش رو باهام درمیون میاومد و با من خیلی مهربون بود. همه ویال می 

 کرد! پولی ازم قبول نمی 

تونست هم نگه. نیرویی شدیداً  یادآوری گذشته براش سخت بود؛ اما نمی  نفس عمیقی کشید، انگار

 : صبرانه گفتمکرد درد و دل کنه باهام. بی وادارش می 
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 خوب؟!  -

 : لبخندی بهم زد

داد و حتی از کرد به هیچ دختری اهمیت نمیکردم که ازدواج کنه قبول نمیبهش اصرار می قدرچه هر  -

حتی وقتی گلدیس رو هم بهش معرفی کردم به شدت باهام برخوردکرد و  جنس زن انزجار داشت. 

کنه من هم ترسیدم که مبادا تهدیدش رو عملی کنه  اش رو باهام قطع می گفت اگه ادامه بدم دیگه رابطه 

تر، تا وقتی که رایانم شد  واسه همین هم کامل از این مسئله گذشتم و موکولش کردم به زمانی مناسب 

و اون زمان برای انجام کاری به پایین شهر اومده بودم که توی ایستگاه اتوبوس با تو  سی ساله  

روشدم. دست سرنوشت بود که باعث شد ما دونفر باهم آشنا بشیم که هم تو از اون زجر کشیدن  روبه 

 راحت بشی هم من و هم رایان! 

ا شدم و چیترا خانم پس از مکث  ججا به بعدش جالب بود؛ چون مربوط به من بود. کمی جابه از این

 : کوتاهی مجدد شروع کرد

العاده عجیب تو به عروسم من رو توی  توی نگاه اول واقعاً حس کردم لوییز زنده شده، شباهت فوق  -

ست؛ اما تو  کردم شاید بهم دروغ گفتن لوییز مرده و زندهحیرت فرو برده بود، به نحوی که حس می 

هاتون باهم فرق داشت. لوییز آبی بود و  سال بود. بعد هم رنگ چشم یز میان جوون بودی درحالی که لوی 

خواست باهات صحبت کنم و درموردت اطالعاتی کسب کنم برای همین  تو سبز. توی اون لحظه دلم می 

شانسیم توی اتوبوس کنارم  جوری سرصحبت رو باهات باز کنم و از خوش هم ازت کمک خواستم تا این 

تی؛ ولی سرسخت بودی و انگار که تموم سواالتم رو به زور و اجبار و تنها از سر حرمت نگه  قرار گرف 

تر بود بهش بگی  اومد که اگر یه جووندادی، وگرنه بدت نمی داشتن منی که پیرزن بودم جواب می 

ن هم ازت  داری برای همی دیدم که احترام من رو نگه می دخالت نکن و بعد هم جوابش رو ندی؛ اما می 

 که مشخص بود سرسختی و صبور دقیقاً مثل لوییز! تر این خیلی خوشم اومد. مهم

 : کردم، ادامه دادتر شد و من کامالً با تعجب نگاهش می لبخندش عمیق 
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هام رو فرستادم تا کامل در  تون رو یاد گرفتم. چندتا از خدمه که رفتی تعقیبت کردم و محله بعد از این  -

طالعات کسب کنن و وقتی فهمیدم از طبقه پایین هستید و شنیدم که دنبال یه کار خوب  موردت ا

ی خیلی خوب توی ذهنم نقش بست و تونستم اجراش کنم برای همین خودم وارد  گردی یه نقشه می 

و  تون و بهت پیشنهاد کاردادم. چون با این نقشه تو رو با رایان رودرربازی شدم و اون روز اومدم خونه 

تونستم آرامش  وقت می هاتون کنار هم میشدکه عشق بیاد و رایان عاشقت بشه اون کردم و با بودن می 

خاطر شباهتت با لوییز نه،  ام برگردونم؛ چون اون به یک نفر مثل تو نیاز داشت. نه فقط به رفته رو به نوه 

از داشت. نگران بودم که درخواستم  چون تو صبور و مهربون بودی و رایان به یک نفر همراه مثل تو نی

هام رو عملی کردم و از اون منطقه  رو قبول نکنی؛ اما خوشبختانه پذیرفتی و کم کم تموم خواسته 

تون بیرون، بهت کار یاد دادم و گذاشتمت کنار رایان تا عاشقت بشه. تو خیلی دلبر  فقیرنشین کشوندم 

ابلت مقاومت کنه، خصوصاً که شباهت عجیبت با لوییز،  دونستم که محاله رایان بتونه در مق بودی می 

کرد. اون شامپو رو یادته؟ مارکش انگلیسی بود، درسته؟ اون شامپو  کشش رایان رو به سمتت بیشتر می 

بار بره حموم بیاد بیرون و این  کرد. نمیشد یک واسه لوییز بود که همیشه و همیشه ازش استفاده می 

داد. این شامپو  شامپو رو می  انگار که جزئی از وجودش بود و همیشه بوی اینشامپو رو نبره با خودش 

دارترین شامپوی خارج از کشوره که قیمت نسبتا گزافی داره؛ اما من اون رو گذاشتم ال به الی  مارک 

نی و  خود کوسایلی که برات خریده بودم تا با این شامپو جذابیتت بیشتر بشه و بتونی رایان رو از خود بی 

که متوجه  ای که دور خودش تنیده بکشیش بیرون. خداروشکر هم موفق بودم. بعد از این از این پیله 

شید فهمیدم که راهم رو دارم درست میرم. یادته هردفعه که برات یه  هم نزدیک میشدم دارید به 

لیل مهمی داره و تو  گفتم که دکنم و من می پرسیدی چرا این همه بهت لطف می خریدم می چیزی می 

ات نقشه کشیدم. درسته که من این بازی رو راه  کردی که من واسه حتماً توی ذهنت به این فکر می 

بارتون از  ات بد باشه یا خطرناک! این نقشه باعث شد زندگی فالکت انداختم؛ اما چیزی هم نبود که واسه 

کنم  کردم و نمی همین هم احساس پشیمونی نمیتون تضمین بشه، برای  این رو به اون رو بشه و آینده

گفتم چرا یه روز جبران  تونم جبران کنم براتون چیترا خانم من هم می گفتی نمیهنوز! یادمه بهم می 

ای که این همه براش  کنی. حاال اون روز رسیده دخترم تو باید برای من جبران کنی، نباید نقشه می 

 کنی؟! این کار رو می زحمت کشیدم خراب کنی. برام 
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 *** 

خوند و من گاهی حتی  زانوهام رو توی آغوشم گرفتم و آه کشیدم. آهنگ روی حالت تکرار مدام می 

شدم. دو ساعت بود که از ویالی چیترا خانم برگشته بودم، ساعت ده شب بود و  متوجه تموم شدنش نمی

با گیتارش بود. توی اتاقم روی تختم   مادربزرگ خوابیده بود؛ اما لطیفه توی هال مشغول ور رفتن 

 چمباتمه زده بودم و کسی هم کاری به کارم نداشت انگار که فهمیده بودن لیانا اصالً خوب نیست، اصالً! 

هام رو روونه کنم سمت لطیفه و تموم حرصم رو  با صدای باز شدن تند در، سرم رو باال آوردم تا سرزنش

 : دوید سمتم و بریده بریده گفت روی سرش خالی کنم که تلفن به دست 

 ست با تو کار داره میگه من سالینام! آبجی آبجی بیا بگیر یه دختره  -

کار  با شنیدن اسم سالینا رادارهام فعال شدن. نکنه اتفاقی برای رایان افتاده باشه؟! یعنی سالینا با من چی 

 :داره؟! تندگوشی رو گرفتم 

 الو!  -

زودترخودت رو برسونی به رایان اون اقدام به خودکشی کرده بوده و اصالً توی  لیانا بهتره هرچه  -

 خوای همین االن برو پیشش! وضعیت روحی مناسبی نیست! اگه جونش برات مهمه و زنده بودنش رو می 

آوردم با  با ترس خفه شده بودم و انگار که کلمات رو از یاد برده بودم. کمی بعد که فریاد سالینا به خود  

 : اومد گفتمصدایی که انگار از ته چاه بیرون می 

 کجاست؟!  -

 کلبه! -

مون برام زنده شد. خدای من اگه رایان نباشه، زندگی به  تنم رعشه گرفت. خاطرات شمال رفتن دونفره 

 ار؟! کخوام چی ی هستی و امید منه، من بدون اون اصالً نفس کشیدن رو می خوره؟! اون همهچه دردم می 

 باید بهش برسونم خودم رو به هرنحوی که شده! 

 افتم سالینا! آدرس رو خیلی دقیق بفرست همین االن راه می  -
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قدری خراب هست که نتونه لباس انتخاب کنه  گوشی رو قطع کردم و لطیفه فهمید حال خواهرش اون

های پاشنه  م کنم و چکمه واسه خودش! تند به سمت کمدم دوید و بهم کمک کرد مانتو و شلوارم رو تن

 : پوشیدم, سوییچ ماشین رو گرفت طرفم بلندم رو هم جلوم گذاشت و من بدون هیچ حرفی فقط می 

 بار با احساس برو نه با عقل! مواظب بنزینش باش، مواظب خودت هم باش وقتی رفتی این  -

وی پدال گاز و چه خوب  لبخندی به روش زدم. لبخندی تلخ! سوار ماشین شدم و فقط پام رو گذاشتم ر

ام نشده بود. توی اولین جایگاه بنزین نگه داشتم و  که مادربزرگ خواب بود و متوجه این خروج ناگهانی 

ام کلمات رو از روی صفحه  اس گوشی امباک رو کامل پرش کردم که خیالم راحت باشه. باصدای اس 

 ی تاریک شدم! قاپیدم و وارد جاده 

 *** 

کردم. اطراف کلبه توی سکوتی عجیب  ی خیلی کم از خودم حس می ها از فاصله رگ ی گصدای زوزه

فرو رفته بود و تاریکی بر فضا چیره شده بود. تنها روشنایی که باعث میشد بتونم جلوی پام رو ببینم  

در ماشین  ای زیرلب گفتم و اهللهالل ماه بود که دقیقاً باالی سرم قرار داشت. نفس عمیقی کشیدم و بسم 

 دونستم رایان کجاست و نگرانیم هر لحظه بیشتر میشد! رو بستم. نمی 

جلو رفتم. باز هم صدای شدید آب رودخونه نگاهم رو به سمت خودش کشوند و به یاد حرف سالینا  

 : افتادم

ستیم و  جا باهم پیمان عشق ب گذاشتیم، حتی این جا میمون رو این من و بوراب تموم قرارهای عاشقانه  -

 باهم یکی شدیم! 

آه عمیقی کشیدم، یعنی باز هم تقدیر داشت تکرار میشد؟! به در ورودی کلبه نزدیک شدم و آروم  

بازش کردم. نور به بیرون دوید و بهم حس جرئت مضاعف داد. پام رو داخل کلبه گذاشتم و در پشت  

های کوچیکش  بیشتری از پنجره سرم بسته شد. نگاهم رو اطراف کلبه چرخوندم، خالی بود! با استرس  

های  ی ظرف چیزی وجود نداشت! جلوتر رفتم و نگاهم خیره به بیرون زل زدم؛ اما جز تاریکی هیچ 
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غذایی شد که گوشه کلبه دست نخورده مونده بود، انگارکه صاحبش هیچ تمایلی به نگاه کردن بهشون  

 شون! رو هم نداره، چه برسه به خوردن 

 این جا؟! برای چی اومدی -

روم و دلم سوخت برای اقتدار رایانی  ی روبه هینی گفتم و تند به عقب برگشتم. زل زدم به مرد آشفته 

 کامالً فرو ریخته بود! که حاال

 سالم!  -

 : اش پرسیدکه جوابم رو بده با همون اخم روی چهره بدون این 

 جایی؟! میگم چرا این ،با تو هستم  -

 : کمی جلو رفتم

 که صحبت کنیم!  اومدم  -

 : پوزخندی زد و در کلبه رو بست

 ما باهم هیچ حرفی نداریم که بزنیم، یادته این جمله رو خودت گفتی توی آخرین دیدارمون!  -

 : سعی کردم آرومش کنم

 جا نیومدم رایان! من برای بحث و جَدل این -

باشی، شاهد شکستن غرورم، تو اومدی  دونم، اومدی تا نابود شدن من رو ببینی، شاهد خورد شدنم  می  -

 تا ببینی که تونستی ازم انتقام بگیری! 

 : با حیرت گفتم

 زنی تو؟! از چی حرف می  -

که توی این دو سال   قدرچه زنم. تو اومدی تا هردونی که از چی حرف می خودت خیلی هم خوب می -

 .  بازی درآوردم رو تالفی کنی چون فهمیدی که من...اذیتت کردم یا رئیس 
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 : هاش روبست. تند جلوتر رفتمسکوت کرد و چشم 

 هات رو تموم کن! جمله  -

 : هاش رو باز کرد و خیره شد بهمچشم

 کنی! گفتم که خیلی زود فراموش می  -

 جا نبودم! ن این خواستم فراموش کنم االاگه می  -

 ام رو! جایی تا نابود شدن من رو ببینی، اومدی تا باز هم له کنی تموم احساس مردونگی تو این  -

 : جلوتر رفتم، هنوز کمی باهاش فاصله داشتم 

 زنی رایان؟ قدر مطمئن حرف می از کجا این  -

 خبرن و گناهی ندارن!چیز بی مه هایی رو در بیاری که انگارخیلی از هالزم نیست برای من اَدای آدم  -

 جام چون سالینا بهم زنگ زد و گفت که تو دست به خودکشی زدی! من این  -

 : هاش بیشتر درهم شداخم

 خوب که چی؟ این دلیل اصالً چیز خاصی نیست که بخواد لیانای مغرور رو بکشونه سمت رایان!  -

 تفاوت باشم؟ رحمم که نسبت بهت بی یعنی من بی  -

 نیستی؟!  -

  قدرچه بار درست مقابلش بودم. زل زدم توی آبی نگاهش و ترشده بود. باز هم جلو رفتم و این آروم 

 خواستمش! می  قدرچه دلتنگ بودم و  قدرچه ها بودم،  چشم  تاب اینبی 

 ام مهمی! بینی که اومدم پس یعنی واسه می  -

 کردی لیانا! ن رو خوردم نمی کردی، مات بیرونم نمیاگه مهم بودم از خونه  -

 خودت رو بذار جای من!  -



 

 

 
761 

 مهدیه مومنی  |لیانای من

 
هاش رو  هام رو باال آوردم سمت گردنش، نفسش رو محکم فوت کرد بیرون و چشم حرفی نزد. دست 

 بست. 

 : زمزمه کردم

 زنیم!بیا یکم غذا بخور بعدش حرف می  -

 خورم!نمی  -

 : سرم رو بردم جلو و کنار گوشش زمزمه کردم 

 خوری؟! بگم چی؟ باز هم نمیاگه من  -

 : تر شدم که گفتتاب هاش بازشد. بی چشم

 قدر مهربون بودی! کاش همیشه این ای  -

 : کمی خودم رو عقب کشیدم

 من همیشه مهربونم؛ اما تو گاهی زیادی مغرور میشی!  -

 : فقط نگاهم کرد که به ظرف غذاها اشاره کردم

 بریم شام؟!  -

 به یک شرط!  -

 : پوفی کشیدم 

 چی؟!  -

 خودت بذاری دهنم!  -

 : اختیار زمزمه کرداش چرخ خورد و زبونم بی های خواستنی تنم لرزید. نگاهم فقط توی چشم 

 باشه!  -
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روش نشستم و تند تند قاشق رو پر  نشست گوشه کلبه. فضای کوچولوش انگار پر از آرامش بود. روبه 

 : خورد. نصفش رو که خورد دیگه لب نزدراض می حرف و اعت از غذا کردم و گرفتم جلوی دهنش که بی 

 تونم!دیگه نمی  -

اصرار نکردم و ظرف رو گذاشتم کنار، از جا بلند شدم و لیوان آبی ریختم و بهش دادم که از جا بلند  

 : شد. گفتم

 چرا از تهران رفتی؟  -

 یار مگر ارزش دیدن دارد؟!شهر بی   -

 : تپش قلبم رفت روی هزار

 برگرد!  -

 وقتی تو رو نداشته باشم محاله! تا  -

 شرکت به تو نیاز داره!   -

 من هم به تو نیاز دارم!  -

 : هام حرف خیره شد توی چشم هام روگزیدم. بی لب

 رایان!  -

 جون دلم لیانای من؟!  -

بهش نیاز داشتم و   قدرچه دوستش داشتم،  قدرچه آهی عمیق از اعماق گلوم به بیرون اومد. خدای من! 

 به داشتنش محتاج بودم!  قدرچه 

قدر حریص! به این آرامش  ای بوده که به آب رسیده، همون با تموم وجودش نزدیکم بود انگار که تشنه 

 : نیاز داشتم؛ ولی کمی بعد ازم آروم فاصله گرفت 

 خود میشم! متاسفم، در برابرت از خودم بی  -
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 : خورده بود، گفتممون درهم گره نگاه

 حرف بزن!  -

 : پرتمنا لب زد

 چی بهت بگم که نگفتم؟!  -

 : از ته دل گفتم

 ی قلبت رو! خواسته  -

 ی خودت کردی! ی قلبم داشتن توعه، نفس من شدی! تو من رو دیوونه خواسته  -

 : اخم کردم

 باز هم بگو!  -

 میرم لیانا، باورکن! بدون تو می  -

های اون هم خواستن و  ید، از عشق عمیقی که بهش داشتم و حاال توی چشملرز ی وجودم داشت می همه 

 : کرد. کمی عقب رفتم که گفتاش موج میزد؛ ولی باید خودش اقرار می ی قلبی عالقه 

 خوای التماست کنم لیانا؟!می  -

 خدای من این رایان بود؟! 

 نه!  -

 : بهشزانو زد جلوم؛ مردونه و خواستنی! نگاهم رو خیره کردم 

 پاشو رایان!  -

 خوام من... من...! کس نمیکنم باورم کن، دیگه تو رو برای هیچ التماست می  -

 درسته! رسیده بودیم به جایی که من دو سال منتظرش بودم! 
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 تو چی رایان؟!  -

 : هاش ریخت، بند دلم پاره شد و فریادش پیچید توی مغزمهاش که روی گونه اشک 

 لیانا، خیلی دوستت دارم عزیزم! عاشقتم  -

خاطر من اومد  ضجه زد، زار زد، تمنا کرد، اقرار کرد! غرورش رو کنار زد و با عشق اومد جلو! اون به 

 : هاش روی صورتش بود، صداش زدم بار با احساسش اومد جلو! زانو زدم جلوش، دست جلو، این 

 رایانم!  -

آورد پایین، نگاهم به صورت خیسش افتاد و قلبم    هاش روآروم شد، صداش قطع شد و آروم دست 

 لرزید، دستم رو بردم جلو. 

 بار جوابت منفی نیست! بگو این   ،مونیبگو که می  -

 چرا دوستم داری؟  -

 مونی برام! تونم، مثل نفس می چون قلبم فقط با تو آروم میشه، چون من بدون تو نمی -

 خوای؟من رو برای خودم می  -

 کردم! جوری التماست نمی خواستم این نمیاگه  -

که مطمئن بشم نسبت به عشقش. از جام بلند  قرارش بودم؛ ولی هنوز نیاز داشتم به این حرفی نزدیم، بی 

 : روم ایستاد. عقب رفتمشدم و اون هم روبه 

 خوریم! ما به درد هم نمی -

 : جلو اومد

 ارم و باید مال من باشی! من تو رو برای دردهام نخواستم، من دوستت د -

 :ابروهام رو باال انداختم
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 باید؟!  -

 : فریاد زد

 آره، باید!  -

 : سپس ادامه داد

 ذارم کسی بهت نزدیک بشه، من مردم و اونی که زن من میشه تویی لیانا!من نمی  -

 : غرق لذت شدم؛ اما باز هم ادامه دادم

 خودم نخوام چی؟  -

 که نخوای! ذارم نمی ، تونی که نخواینمی  -

 جنگید! خواستم! باید برای داشتنم حتی با خودم هم می همین رو می 

 خوای مجبورم کنی؟!تو می  -

 ام میشم، چرا که نه؟! اگه بدونم با این اجبار صاحب ملکه  -

 : هام، پشتم رو کردم بهشلبخند محوی نقش بست روی لب 

 خداحافظ!  -

 لیانا!  -

 : فریادش باعث شد پاهام از حرکت بایستهبه سمت ورودی رفتم، 

 به خاک مادرم دوستت دارم لعنتی، نرو!  -

هاش. در کلبه  دیگه نشد، این عشق خیال رفتن و کوتاه اومدن رو نداشت! برگشتم سمتش، باز هم اشک 

 : رو باز کردم که جلو اومد و جلوی در ایستاد 

 ی من رد بشی! برای رفتن اول باید از روی جنازه -
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 : هاشگاهم رو خیره کردم توی چشمن

 رایان!  -

 :با تموم وجودش زمزمه کرد

 جانم؟!  -

 : با تموم عشق و احساسم گفتم

نهایت دوستت دارم، بیشتر از خودم و بیشتر از همه دوستت دارم.  بعد از عاشقانه دوستت دارم، بی  -

 نفس لیانا! پرستمت تنها هم خدا می 

ی عشق رو امضا کرده  کلبه بار دیگه پذیرای عشاقی شده بود که باهم عهدنامه این عشق بود! حاال این 

ای غرور، عشقی که پس از  بودن و در کنار هم به آرامش رسیده بودن. عشقی که خالص بود بدون ذره 

قرار گذشت دو سال به نتیجه رسیده بود و لوییز توی قلب آسمون و نزدیک به خدا به روی این زوج بی 

شق لبخند میزد. به راستی که میشد لبخند خدا رو هم حس کرد! آرامش یعنی همین، داشتن عشق  و عا

هم رسیدن و کالم ما به پایان رسید، عشق؛ اما با این پایان به شروع  ات! لیانا و رایان به واقعی زندگی 

 رسید و چه شروعی بهتر از این؟! 

 معجزه یعنی لبخند خدا به این زوج دوست داشتنی! 

 پایان 

 *** 

 : سخن نویسنده

هایی که گاه باعث بغض بود و  ممنونم از خوانندگانی که من رو توی این رمان همراهی کردن. درد و دل 

ها و معایب داستان رو تحمل  گاه باعث خوشحالی رو ازم به خوبی پذیرا شدن و این که کم و کاستی 

با خوندن این رمان برای ساعاتی شاید  گرمی دادید و خیلی خوشحالم که باعث شدم کردن. بهم دل

ی اصلی  که نکته تون رو جلب کنم و این احساس آرامش کرده باشید. امیدوارم که تونسته باشم رضایت 
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جا یه تشکر هم بدهکارم به همسر عزیزم که من رو توی نوشتن، آرامش و عشق و لحظات  اینه که این 

ن رمان رو که براش خیلی زحمت کشیدم رو با تموم عشقم  خوام ایخوب و بد رمان همراهی کرده و می 

تقدیم کنم به همسر عزیزم که باعث شد با عشقش که بهم هدیه کرده بود بتونم احساساتم رو کامل  

جا میگم که خیلی دوستت  کنم و در نتیجه رمانم رو بهتر و بهتر از قبل بنویسم. با تموم وجودم از همین 

 م.دارم همسر عزیز و مهربون

گردم  تر بر می خوب، منتظرکارهای بعدی من باشید، خیلی زود با یک موضوع جدیدتر و رمانی جذاب 

 تون دارم! یاحق! اش رو فراموش نکنید، دوست تون! لیانای من و نویسندهپیش

 مهدیه مومنی  : نویسنده

 : تاریخ پایان رمان

 نویسنده برای خلق این اثر با تشکر از   ۱۳۹۷/   ۷/   ۲۵
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت 

این   برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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