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یه چشمش به جاده بود و یه چشمش به دست مرد کناریش که بین فرمون و دنده جا به جا میشد...مدام خودش و نگاه سرکشش و سرزنش میکرد که یه جا ثابت بمونه و با هر بار تکون خوردن دستش میخ انگشتای کشیده و بند چرمی دور دستش نشه...
روشو کرد سمت پنجره و خیره به درختایی که با سرعت از کنارش رد میشدن سعی کرد یادش بیاد اولین دیدار و اولین آشناییشون کی و کجا بود...زمان زیادی برای یادآوری همچین چیزی لازم نداشت...چون از همون روز و از همون لحظه بود که این مرد سرتا پا غرور توجهش و جلب کرد...
روزی که به خاطر یه کلاس جبرانی مجبور شده بود تا هشت شب تو دانشگاه بمونه چون استاد در طول هفته تایم آزاد دیگه ای نداشت...موقع برگشتن به خونه غزل بود که یکی از همکلاسی های همیشه در صحنه اش...سامیار خداپناه...سوار بر آزرای بادمجونیش با زور و اصرار میخواست سوارش کنه...مثل همیشه تنها جوابی که بهش میداد بی محلی بود و شاید همین بی محلی کردن اون جوونک گستاخ و ترغیب میکرد تا بیشتر نزدیکش بشه...
وقتی عکس العملی ازش نگرفت از ماشین پیاده شد و سد راهش شد...تاریکی اون خیابون طولانی داشت به ترسی که با دیدن چشمای طوسیش تو دلش نشست دامن میزد ولی لیا...آدمی نبود که تو همچین موقعیت هایی خودش و ببازه...اخماشو درهم کشید و سعی کرد تن صداش عاری از هر لرزش و ضعفی باشه...
-چی میخوای؟؟؟
سامیار خیره تو چشماش با همون لحن گستاخ و بی پروای همیشگیش گفت:
-از این زاویه شبیه یه بچه گربه شدی که آماده پنجول انداختنه...
-شک نکن اگه از جلوی راهم کنار نری با پنجولام آشنات میکنم...
مثل همیشه تنها جوابی که ازش میگرفت بلند شدن صدای خنده اش بود...انگار که میخواست با همین خنده ثابت کنه در برابر قدرت خودش و خانواده اش بقیه هیچی نیستن...
قدم های مطمئنش داشت به لیا نزدیک میشد ولی جواب لیا به هر قدم رو به جلوش یه قدم به عقب بود...تا جایی که با صدای بوق ماشینی که داشت از کوچه دانشگاه میپیچید و الآن درست پشت سرش بود از جا پرید...همینکه چرخید با نگاه پر از خشمش رو به رو شد...مونده بود چی شده که این مردو انقدر طلبکار کرده و فکر کرد لابد جلوی راهشو گرفته که بوق زده...
با توپ پر که ناشی از خشمش نسبت به سامیار بود توپید:
-چیه آقا؟؟؟کف خیابون درازکش نشدم که...دستات درد میگیره یه کم فرمون و بگیری اونور رد شی؟؟؟
مردی که حالا اقرار میکرد علاوه بر خشمگین بودن جذبه خاصی هم داره...نگاهش و که با وجود اون ابروهای پر پشت بهم نزدیک شده اش خشمگین تر به نظر میرسید...با مکثی طولانی ازش گرفت و به سامیار اشاره کرد که بره سمتش...انگار برعکس لیا...سامیار اون شخص و خیلی خوب میشناخت که بی هیچ حرف رفت و دولا شد از پنجره ماشین باهاش حرف زد...
لیا خیلی دلش میخواست حالا که از شر سامیار خلاص شده بدوئه بره به خیابون اصلی برسه و یه ماشین بگیره ولی فضولیش گل کرد و وایستاد ببینه اون شخص ناشناس با سامیار چی کار داشت...بعد از چند دقیقه سامیار با چشم غره ای که به لیا زد با زور و اکراه و قدم های سنگین شده سوار ماشینش شد و رفت...
لیا هاج و واج مونده بود...یعنی الآن این مرد جوون که با اون لحن بد باهاش حرف زد در حقش لطف کرد که سامیار و دک کرد تا بره؟؟؟با برقی که از نگاه خیره اش ساطع میشد به خودش اومد...شاید منتظر تشکر بود ولی لیا آدمی نبود که به این راحتی به یه پسر رو نشون بده...
«هه...فکر کرده مثلاً چهار تا خط بندازه وسط پیشونیش من ازش میترسم...فکر کرده نمیدونم اونو دک کرد که مسیر برای خودش باز بشه...همشون لنگه همن...»
ذهنش پر بود از آدمای فرصت طلبی مثل سامیار و تو اون لحظه به چیز دیگه ای نمیتونست فکر کنه...
-منتظر چی هستی آقا؟؟؟میخوای تشکر بشنوی یا حالا شما میخوای سوار کنی منو اونم فقط محض رضای خدا؟؟؟
کاش قبل از اینکه نگاهشو با بی تفاوتی بگیره و پاشو روی گاز ماشین مدل بالاش فشار بده و از جلوی دید لیا دور بشه یه کلمه حرف میزد تا این دختر انقدر احساس سنگ رو یخ شدن پیدا نکنه...
درست فردای اون روز بود که توی دانشگاه دیدش...بدون اینکه نیم نگاهی به لیا بندازه از مقابل چشمای گرد شده اش رد شد و به خودش که اومد دید غزل داره تند تند توی گوشش این مردی رو که خواسته یا ناخواسته شب گذشته لطف بزرگی در حقش کرده بود و معرفی میکرد...
-دیدی تیکه رو؟؟؟نمردیم و بین اینهمه استاد پیر و پاتال یدونه از این جیگرایی که تو فیلما و رمانا هستن دیدیم...بچه ها میگن اسمش مانیه...مانی ساعی...اوفففف...آخه اسم و ببین...مانی...ایشالا همیشه با ما بمانی...
به سختی به خودش مسلط شد و پرسید:
-استاد چیه؟؟؟
-ریاضی...خودشم فوق عمران داره...ولی چون با رییس دانشگاه آشناس یه جورایی پارتیش شده که بیاد واسه تدریس...فقطم دو روز در هفته کلاس میذاره...فکرشو بکن...از کلاس اون ملکه عذاب که هربار میدیدمش بیرون روی میگرفتم داریم میفتیم تالاپ...تو ظرف عسل...
لیا چپ چپی به خیالات خام غزل که همیشه هرکی و میدید عاشقش میشد زد و همونطور که راه میفتاد سمت ساختمون دانشگاه گفت:
-بپا دلت و نزنه اینهمه عسل...من جواب عمه ات و نمیتونم بدما...
غزل دنبالش راه افتاد و به رویاپردازی ها کردن و نقشه هایی که برای به دست آوردن این استاد خوشتیپ و جذاب میکشید ادامه داد در حالی که تو ذهن لیا فقط یه چیز بود...چرا از تحقق نقشه های غزل میترسید؟؟؟
*
-کجایی؟؟؟با توام...
با چندتا پلک نگاهشو از درختای کنار جاده گرفت و چرخید سمتش...
-ببخشید حواسم نبود...
بدون گرفتن نگاهش از مسیر گفت:
-گفتم اگه خسته ای یا گرسنه اته یه جا نگه دارم یه چیز بخوریم...
-نه هنوز زوده واسه شام...بعدشم مامان ساندویچ داد واسه تو راهمون همونا رو میخوریم...
سکوتش و گذاشت پای رضایت...نگاه خیره اشو به سختی از دو تا خط موازی و عمود بین ابروهاش که انگار هیچوقت قرار نبود پاک بشه گرفت و دوباره به حاشیه جاده ای که اینبار درختی هم برای تماشا نداشت خیره شد...
اصلاً نفهمید چی شد و چه جوری شد...ولی وقتی به خودش اومد که دید در عرض یک ماه دل و دینش و به این استاد تازه از راه رسیده باخته...از اون به بعد تمام تلاششو برای پنهون کردن این حسش علی الخصوص از غزل کرد چون حوصله شنیدن متلکاش و نداشت...متلکایی که حقش بود...همیشه اون بود که به غزل میگفت بالا بالاها رو نگاه نکن بگرد در حد خودت یکی و پیدا کن واسه زدن مخش...ولی حالا با اینکه چیز زیادی از زندگی مانی نمیدونست تقریباً مطمئن بود تو یه سطح نیستن...برای همین شروع به سرکوب حسش کرد ولی خبر نداشت که هیچ چیز از چشمای تیز بین این مرد دور نمی مونه...
یه روز دیگه که داشت مسیر خونه غزل و تنهایی و پیاده میرفت اینبار ماشین مانی بود که کنارش وایستاد و ازش خواست که سوار شه...با اینکه وسوسه یک بار نشستن توی این عروسک لاجوردی شدیداً داشت تحریکش میکرد ولی غرورش و حفظ کرد و محترمانه گفت:
-ممنون...راهی نیست تا سر خیابون میرم از اونجا ماشین میگیرم...
-منم نخواستم به خاطر پیاده نرفتن در حقت لطف کنم...کاری دارم باهات که تو محیط دانشگاه نمیشه درباره اش حرف زد...پس لطفاً سوار شو تا کسی ندیدتمون...
تو تمام مدت حرف زدنش داشت به این فکر میکرد که تو این یک ماه علاقه مند چیه این مرد مغرور شده...وسوسه سوار شدن و به کل از ذهنش پاک کرد و با اخمی که ناخواسته تو صورتش نشسته بود گفت:
-همونقدر برای شما ننگ و عاره که منو سوار ماشینتون ببینن که واسه من...پس اگرم حرفی هست ترجیح میدم جایی زده بشه که ترسی از نگاه اطرافیان نداشته باشم...با اجازه...
اینو گفت و با قدم های بلند مسیر پیاده رو رو در پیش گرفت درحالیکه ضربان قلبش رسیده بود به هزار در ثانیه...
***
سکوت ماشین حوصله اشو سر برده بود...درحالیکه هنوز دربرابرش احساس خجالت میکرد گفت:
-میشه یه آهنگ بذارم؟؟؟
-هرطور راحتی...
سردی و جدیت لحنش و میذاشت به حساب اینکه مدت زیادی از آشناییشون نگذشته و یا به اصطلاح یخشون هنوز آب نشده و امیدوار بود که هرچه سریع تر گرمای رابطه اشون یخ های نگاه و کلامشون و بشکنه و آب کنه...
سی دی رو تو ضبط گذاشت و صداشو بلند کرد تا حداقل این خواننده بشکونه این سکوت کسالت آورد ماشینو...ولی به محض اینکه دستش و عقب کشید دست مانی جلو رفت و صداشو کم کرد...یعنی حتی به اندازه یه جمله ی صداشو کم کن هم نمیتونست به زبون بیاره تا دل لیا خوش بشه که یه حرفی باهاش زده؟؟؟
آهنگی هم که پخش میشد انقدر غمگین بود که بدتر کسلش کرد...ترسید دوباره به ضبط دست بزنه و ساکت گوش داد به اون آهنگ در حالی که ذهنش دوباره رفته بود به یک ماه پیش...وقتی بالاخره موفق شدن با هم تو یه کافی شاپ قرار بذارن و حرف بزنن در حالیکه دل تو دل لیا نبود که ببینه چی میخواد بهش بگه...
پشت میز منتظر اومدن سفارش بودن و دستای لیا از استرس دونه دونه نخای شالش و جدا میکرد و تو دلش با خودش حرف میزد...
«وای خدا چی کار داره آخه؟؟؟چرا هیچی نمیگه؟؟؟یهو برنگرده بگه چرا انقدر سر کلاس میخ منی؟؟؟خدایا دمت گرم گفتم میخوام رژیم بگیرم ولی نه اینکه در عرض یه دیقه جوری آب بشم که دیگه نشه جمعم کرد...یه کم هوای ما رو داشته باش...حالا اگه این سفارش کوفتی رو آوردن...انقدر لفتش میدن که تمام نخای شال من جدا میشه...اون موقع باید با یه نخ لا به لای موهام برگردم خونه...»
ناخودآگاه از تصور خودش با یه رشته نخ روی سرش خنده اش گرفت و درست همون موقع نگاه خونسرد مانی که تا الآن توی گوشیش بود بالا اومد و بهش خیره شد...انقدر گنگ و نامفهموم بود براش اون نگاه خیره که سریع لبخندشو جمع کرد ولی مانی بدون تغییر حالتش گفت:
-چیز خنده داری هست؟؟؟
«اوه اوه...ارث باباشو انگار میخواد ازم...حیف که دل بی صاحابم داره هی پارازیت ول میده وگرنه یه جوری جوابتو میدادم و میگفتم تو رو با خشتک پاره تصور کردم...»
-نه...یاد یه موضوعی افتادم...
-مثل همون موضوعایی که سر کلاس یادش میفتی؟؟؟
-مگه من سر کلاس میخندم؟؟؟
-تقریباً کل ساعت و...
-شما که همه حواستون به تخته اس از کجا میبینید خنده منو؟؟؟
-چشمام به تخته اس...گوشام میشنوه...اتفاقاً گوشای تیزی هم دارم...
-خدارو شکر که حداقل گوشای درازی ندا...
با دیدن اخم مانی که هی داشت غلیظ تر میشد تازه فهمید چی گفته و خودشو داشت آماده میکرد برای شنیدن یه جواب کلفت یا حداقل گفتن معذرت خواهی قبل از شنیدن اون جواب که اومدن پیشخدمت نجاتش داد...
مشغول خوردن معجونش بود که مانی شروع به حرف زدن کرد...
-نمیدونم چقدر منو میشناسی و ازم اطلاعات کسب کردی مثل باقی دخترای اون دانشگاه که به جای درس و پاس کردن واحداشون سرشون فقط داره تو زندگی خصوصی این و اون میجنبه...ولی فرض و بر این میذاریم که نه خودت کنجکاوی کردی نه از کسی چیزی شنیدی...چون مطمئناً حرفایی که خودم درباره خودم میزنم سندیت داره نه حرفای صد من یه غازه...میشه وقتی دارم باهات حرف میزنم تو چشمام نگاه کنی؟؟؟
با شنیدن جمله آخرش که در نظرش بی نهایت خشن و عصبی ادا شد قاشق تو دهنش موند و با چشمای گرد شده زل زد بهش...قاشق و کشید به لب بالاش تا خالی بشه و محتویاتش و قورت داد و گفت:
-شاید گوشای تیزی نداشته باشم...ولی میشنوم...
-من ترجیح میدم مخاطبم موقع حرف زدنم به چشمام نگاه کنه...
لیا که در حقیقت میخواست با سرگرم کردن خودش با اون معجون از شر خیره شدن تو این چشمای پر نفوذ و پر جذبه و استرسی که به جونش افتاده بود خلاص شه با این حرف بالاجبار قاشق و کنار گذاشت و ساعد جفت دستاشو به سمت هم رو میز خم کرد و منتظر به مانی که ثانیه ای رد نگاهش و تغییر نداد خیره شد...
-بفرمایید...
نفسی که پر حرص از بینیش بیرون داد باعث لرزش پره هاش شد و لیا فرصتی برای تحلیل اینهمه حرص و عصبانیت پیدا نکرد چون با شروع دوباره حرفاش اینبار محو لحن گیرا و مقتدر صداش شد...
-داشتم میگفتم...من بیست و نه سالمه...از بیست سالگی هم درس خوندم هم کار کردم...طوری که دو سال بعد به کمک دوستم یه شرکت زدیم و الآن جزو یکی از بزرگترین شرکتای ساختمونی کشوره...و در کنارش کار تدریسم انجام میدم...با اینکه از نظر خانوادگی تو سطحی بودم و هستم که برای تامین موندم هیچ احتیاجی به کار کردن نبود...ولی ترجیح دادم زندگیمو جوری بسازم که درآینده بتونم با افتخار بگم رو پای خودم وایستادم نه با تکیه به پول بابام...
لیا در حالیکه داشت از این منم منم هاش کلافه میشد سیاهی چشماشو یه دور تو کاسه چرخوند و زیر لب گفت:
-خدا سایه پدرتون و بالای سرتون نگه داره...سال های سال...انشاالله...
انشاالله و ناخودآگاه مثل وقتایی گفت که تو جمع دوستاش بودن و همه بهش میگفتن وقتی اینجوری میگه حس میکنن خود عبدالباسط کنارشون نشسته...جادوی چشمای عسلی و نگاه خیره رو به روش دوباره ثابتش کرد و گوشه لبش و گاز گرفت تا دیگه بیخودی باز نشه واسه گفتن خزعبل...
خدا خدا میکرد زودتر بره سر اصل مطلب که همین اتفاقم افتاد...ولی خیلی بی مقدمه و غیر منتظره...
-ازت میخوام فکراتو بکنی نسبت به پیشنهاد ازدواج من...
تنها کاری که اون لحظه ازش براومد بیشتر کردن فشار دندون روی لبی بود که از چند دقیقه پیش اونجا اسیر شده بود...با تند تر شدن و نامنظم شدن ریتم ضربان قلبش فشار دندون رو لبشم بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه پارگی و بعدش حرکت خونی که ازش سرازیر شد و تا پایین لبش راه گرفت و حس کرد...انتظار هر حرفی رو داشت جز اینی که شنید...به گوشاش اطمینان نداشت...یعنی این گوشا داشتن بهش میگفتن که جوون ترین و خوشتیپ ترین استاد دانشگاهشون که چشم همه دخترا دنبالشه یه جورایی ازش خواستگاری کرد؟؟؟
با قرار گرفتن یه برگ دستمال کاغذی جلوی روش بالاخره نگاه خیره اشو گرفت...حال و روزش با یه دستمال کاغذی رو به راه نمیشد...بلند شد و با یه ببخشید زیر لبی رفت سمت دستشویی درحالیکه خودش و لعنت میکرد که چرا انقدر گیج بازی درآورد و احمقانه رفتار کرد...
بعد از شستن صورتش یه قرص از قوطی قرصای توی کیفش درآورد و با آب معدنی گرم شده ای که از دیروز توی کیفش مونده بود قورتش داد...بعد از چندتا نفس عمیق وقتی از آروم گرفتن قلب و منظم شدن نفسش مطمئن شد رفت بیرون که دید مانی جلوی در دستشویی وایستاده و جفت دستاشو گذاشته تو جیبش و با گردنی کج بدون ذره ای استرس و نگرانی نگاه سرد و توخالیشو زوم کرده بود روی لیا...
یه جورایی به خودش حق میداد به خاطر این عکس العمل عجیب غریبش...علاوه بر یهویی بیان شدن این موضوع توسط مانی...حتی یه ذره خواهش و تقاضا هم توی لحنش ندید...باید میفهمید علت این خواسته با این لحن سرد چیه چون مطمئناً علاقه ای پشتش نبود...
با یه ببخشید از کنارش رد شد که با شنیدن صداش وایستاد...
 -اگه ایرادی نداره بقیه حرفامو تو ماشین بزنم...خوشم نمیاد از این نگاه خیره مردم که با یه حرکت اضافه سر یه میز همه سرا به سمتش میچرخه...
لیا چرخید تا بگه ایرادی نداره که مانی اینبار با حرص بیشتری گفت:
-هرچند مقصر خودمم اگه میدونستم همچین عکس العملای عجیب غریبی نشون میدی هیچ وقت قرار و تو یه مکان تا این حد عمومی نمیذاشتم...
بی توجه به قیافه وا رفته لیا رفت سمت صندوق و لیا هم پشت سرش...
«خدایا اینهمه قد و بالا و تیپ و قیافه بهش دادی...عد سر ریختن اخلاق تو وجود این بنده ات دستت لرزید؟؟؟خب اینم یه نمه بهش میدادی که راحت بتونم بگم یه خواستگار همه چیز تموم داشتم دیگه...»
درحالیکه هنوز نتونسته بود موضوع خواستگاری و خواستگار بودن شخص مانی ساعی رو درک کنه به دنبالش از کافی شاپ رفت بیرون...لیا همونجا وایستاد تا مانی بره ماشین و که تو کوچه پایینی پارک کرده بود بیاره...
«وای...اگه موقع سوار شدن سوتی بدم چی؟؟؟از این دستگیره های عجیب غریب نداشته باشه که ندونی فشارش بدی یا بکشیش؟؟؟ماشینش دو در بود نکنه بگه من کسی رو جلو سوار نمیکنم حالا تو برو عقب بشین؟؟؟غزل میگفت تو این ماشینا باید صندلی و بدی جلو تا بتونی بری عقب...اگه زورم نرسه هر هر به ریشم بخنده چی؟؟؟عیب نداره...حاضرم به ریش من بخنده ولی واسه یه بارم که شده بخنده ببینم اصلاً بلده...نکنه اصلاً دندون نداشته باشه که نمیخنده؟؟؟نه بابا...موقع حرف زدن معلومه داره...»
همون موقع ماشین از پیچ کوچه پیچید و اومد سمت لیا... نگاه لیا زوم بود رو ماشینش با اینکه تمام تلاشش و میخواست بکنه که ندید بدید بازی در نیاره...
«ولی خدایی عجیب ماشینیه ها...غزل گفت اسمش چیه خدا...جنس منس داشت توش...آها...جنسیس...ولی یه تیکه اضافی هم داشتا...جنسیس گوپه؟؟؟جنسیس کوپه؟؟؟مگه قطاره که کوپه داشته باشه...اسم قحط بود آخه؟؟؟»
با توقف ماشین قدم هاشو به سمت خیابون برداشت و با بسم اللهی زیر لب دستگیره رو کشید و با باز شدن در خداروشکری گفت و نشست...
خیلی دور نشده بودن که صدای مانی سکوت استرس زای ماشین و پر کرد...
-میدونم قاعدتاً نباید همچین درخواستی رو انقدر بی مقدمه عنوان کرد...ولی بهتره با این خصوصیتم هم آشنا شی که آدم رکی ام و اهل تعارف و مقدمه چینی نیستم...ازت خواستم فکر کنی ولی فعلاً فقط برای آشنایی...اگه موافقت کنی با خانواده ام میایم برای صحبت های اولیه و اجازه از خانواده ات که حداقل تا پایان این ترم و تموم شدن درست فرصت داشته باشیم برای آشنایی بیشتر...
به خودش جرات داد و با وجود همه استرس و تشویشش لب باز کرد...
-چرا من؟؟؟چه شناختی از من پیدا کردید تو این مدت؟؟؟
-اگه شناخت پیدا کرده بودم که پیشنهاد آشنایی نمیدادم...ولی اینکه چرا از بین همه اون دخترایی که خودتم میدونی توی دانشگاه چشمشون دنبالمه تو رو انتخاب کردم...فکر میکنم چندتا دلیل داشت...یکی اینکه با وجود نگاه های خیره ات که تو اکثر همکلاسی های دخترت میدیدم ولی حداقل مثل اونا به بهانه سوالای بیخودی که جوابای مشخص داره راه به راه جلوم سبز نمیشدی...دو اینکه از سادگی وجودت و اینکه از تجملات و به اصطلاح جینگیل پینگیلای دخترونه به دوری خوشم میاد و سه اینکه...امممممم...
انگار یه کم تردید داشت برای گفتن این حرفش ولی بالاخره دل و به دریا زد و گفت:
-بالاخره علاقه یا حداقل یه جرقه کوچیک تو شروع هر رابطه ای هست...اینطور نیست؟؟؟
در اصل داشت علاقه لیا رو محک میزد...ولی توی ذهن لیا مسئله مهم تری بود که باید درباره اش صحبت میشد...
-من...یعنی ما...نمیدونم میدونید یا نه...ولی شهرستان زندگی میکنیم...اهواز...
-میدونم...
-از کجا؟؟؟
-از پرونده ات...
ابروهاش پرید بالا...یعنی انقدر این مسئله براش مهم بود که به خاطرش رفته بود به رییس دانشگاه رو انداخته بود و پرونده یکی از دانشجوها رو گرفته بود؟؟؟هرچند از اونجایی که پارتیش کلفت بود خیلی هم کار سختی به نظر نمیرسید...
-خب...برای شما مهم نیست که...طرفتون از شهر خودتون باشه؟؟؟
-نه...مگه اینکه تو بخوای فقط تو شهر خودت ازدواج کنی...ولی از اونجایی که شیش سال تو این شهر به دور از خانواده داری تحصیل میکنی پس خیلی نمیتونی وابسته باشی درسته؟؟؟
بیشتر از مسئله وابستگی آماری که از سوابق تحصیلیش داشت لیا رو متعجب کرد...یعنی از کی به این فکر افتاده که انقدر زمان داشته واسه تحقیقات...در حالیکه فقط یه ماه از اومدنش به دانشگاهشون و آشناییشون میگذشت...
-در هر صورت باید این مسئله هم در نظر بگیری که به خاطر شرایط شغلیم جایی به جز تهران نمیتونم زندگی کنم...پس اگه این مسئله انقدر برات مهمه که از خانواده ات دور نباشی...
قبل از اینکه جمله اشو کامل کنه تند و دستپاچه گفت:
-من باید فکر کنم...و به خانواده ام بگم...
کارتی از جیبش درآورد و گرفت سمتش...
-هر تصمیمی گرفتی باهام تماس بگیر...و اینکه بهتره این موضوع فعلاً بین خودمون بمونه...
-مطمئن باشید...
-از این بابت خیالم راحته چون تو این مدت فهمیدم از این دخترایی نیستی که منتظرن ساعت کلاس تموم شه و بشینن در گوش هم پچ پچ کنن...بعضی رفتار ها واقعاً بعیده از دخترایی که دارن تو مقطع فوق لیسانس تحصیل میکنن...
سکوت چند دقیقه ایشون و لیا...همونطور که با پشت کارت مانی به کف دستش ضربه میزد شکست:
-میتونم یه سوالی بپرسم؟؟؟
-بپرس...
-چرا به فکر ازدواج افتادید؟؟؟
نفس عمیقی که کشید خیلی طولانی شد و لیا حدس زد حتماً از قصد کشش داده که فکر کنه به جوابش...ولی مگه انقدر فکر کردن لازم بود؟؟؟
-خب...به هر حال هرکسی وقتی به شرایط و موقعیت مطلوب رسید باید...به فکر تشکیل خانواده باشه دیگه...منم...دیگه کم کم سنم داره میره بالا...البته..اصرار پدر و مادرم و هم نباید این وسط نادیده بگیرم...با این حال...خودمم دوست دارم تغییری ایجاد کنم تو زندگیم...
اون لحظه نفهمید علت اینهمه مکث و تعلل مانی بین کلمه ها اونم وقتی قادر بود دو ساعت تمام بدون وقفه سر کلاس صحبت کنه از چی میتونست باشه...فقط داشت به حس شیرینی که توی دلش حس میشد فکر میکرد...واقعاً هم شیرین بود فکر کردن به اینکه اولین گزینه برای آشنایی قبل از ازدواج برای این مردیه که به جنتلمنی معروفه تو کل دانشگاه...
کلافه از تکرار آهنگای غمگین بدون رسیدن به یه آهنگ شاد و ریتم دار ضبط و خاموش کرد و در جواب نگاه سوالی مانی که انگار علت کارشو میخواست بپرسه بی هوا گفت:
-مامانت اینا رسیدن؟؟؟
-آره احتمالاً...با هواپیما یک ساعت راهه...
-من خیلی عذاب وجدان دارم...آخه چرا با ما نیومدن؟؟؟
-چه میدونم؟؟؟میخواستن به عنوان اولین سفر مشترکمون تنها باشیم...
پوزخندی که رو لبای لیا نشست ناخودآگاه بود...چقدرم سفرشون شبیه سفرای مشترک دوران نامزدی بود...علت اینهمه سفت و سخت بودن مانی و این پوسته آهنی که دورش کشیده بود و راه هر نفوذی رو میبست واقعاً نمیفهمید...مگه قرارشون آشنایی نبود؟؟؟لیا چه جوری باید تو این مدت با این کوه غرور و جدیت آشنا میشد؟؟؟چه جوری لایه روییشو کنار میزد و راهشو به سمت قلبش باز میکرد؟؟؟مانی از وجود یه علاقه یا شایدم یه جرقه حرف زده بود...ولی رفتار و عکس العملاش چیزی غیر از این نشون میداد...شایدم شغلش بود که ایجاب میکرد انقدر نفوذناپذیر باشه تا هرکسی به خودش اجازه وارد شدن به قلبش و نده و اگه از این زاویه قرار بود بهش نگاه کنه خصوصیت خوبی بود...
به هر حال راهی بود که خودش...به عنوان یه دختر تحصیل کرده بیست و چهار ساله با عقل و درایت کافی انتخاب کرده بود...هرچند احساساتم تو این تصمیم گیریش دخیل بود و نقش به سزایی هم داشت...ولی عقلشم پس نمیزد پیشنهاد ازدواج پسری با مشخصات ظاهری و موقعیت اجتماعی و خانوادگی خوب مانی رو...
صدای خودش و مامانش وقتی که داشت درباره پیشنهاد مانی بهش میگفت هنوز توی گوشش بود...
-لیا...آخه من به بابات بگم این پسره یهو از کجا پیداش شده؟؟؟
-وا مامان؟؟؟از جوب که پیداش نکردم...استاد دانشگاهمونه...مقام از این بالاتر؟؟؟
-بابات برنمیگرده بگه دخترم و فرستادم شهر که درس بخونه نه اینکه شوهر کنه؟؟؟تو به هوای فرار از ازدواج درستو تا فوق ادامه دادی و انقدر خوندی و خوندی که همونجا تو تهران قبول شدی تا مجبور نباشی واسه ازدواج تصمیم بگیری...حالا چی شد که یهو نظرت عوض شد؟؟؟
-اولاً که اون موقع سه سال پیش بود که من تازه لیسانس گرفته بودم...به نظرم هنوز زود بود واسه ازدواج...دوماً...خب بالاخره آدما عوض میشن دیگه...سوماً خواستگار داریم تا خواستگار...
-چش بود مگه پسر آقای رفیعی؟؟؟
-چش نبود یه کم زیادی دماغ بود...
-زشته لیا...کم رو مردم عیب بذار...
-من غلط بکنم مامان جان...اصلاً دماغ خودم از همه آفسایدتره خوبه؟؟؟
-حرفتو میزنی...آتیش و به جون من میندازی...بعد اینجوری خودتو میزنی به خریت و مسخره بازی...
-وای مامان...چرا انقدر بزرگش میکنی چه آتیشی؟؟؟قراره فقط بیان واسه آشنایی...حتی اسمشو خواستگاری هم نباید بذارید...فقط میان اجازه بگیرن که تو این مدت با هم آشنا شیم...
-آهاااااااان...آشنا شید...که پس فردا تا تقی به توقی خورد بگید فهمیدیم به درد هم نمیخوریم و همه چیز تموم آره؟؟؟مردم وفک و فامیلم بشینن بگن دخترتون عیب و ایرادیه...
-چه لزومی داره کسی بفهمه؟؟؟مگه ما از همه کارای فک و فامیل سردرمیاریم؟؟؟همین معصومه خاله مژگان اینا...چند ماه بعد از طلاقش فهمیدیم برگشته خونه باباش اونم اتفاقی...
حس کرد انگار مادرش یه کم کوتاه اومد...
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-من نمیدونم لیا...اون تو اونم بابات...برو بهش بگو ببین چی میگه...
-منو با بابا در ننداز لطفاً...دوباره یه چیز من میگم یه چیز اون میشه قضیه دانشگاه و پسر آقای رفیعی بحثمون بالا میگیره...
سکوت مادرش و که مشغول درست کردن سالاد بود دید رو نوک پا بهش نزدیک شد و از پشت آویزونش شد و لپشو محکم بوسید...
-عــــــــــه...نکن لیا این کارا چیه؟؟؟
-مامان جونم تو رو خدا...مگه نمیگفتی دوست داری خوشبخت شدن دختراتو ببینی؟؟؟لیندا که الحمدالله سرخونه و زندگی و شوهر و بچه اشه...الآنم نوبت منه دیگه...
-تو مطمئنی آخر این ازدواج خوشبختیه؟؟؟
-باز گفت ازدواج...فعلاً فقط شناخته مامان جان...بعدشم به نظرم هست...حالا بذار بیاد...اگه ببینیش مطمئنم خوشت میاد...
-لیا...یکی از دخترامو دادم راه دور...دلم میخواست حداقل تو پیش خودم باشی...
-الهی قربونت برم...خب...اگه خدا خواست و جور شد...شما هم بیاید تهران چی میشه مگه؟؟؟
-همینمون مونده...بشینن پشت سرمون بگن به خاطر دخترشون اون پیرزن و سر پیری آلاخون والاخون کردن بردن تو اون شهر پر دود و دم...پس فردا تا پامون و بذاریم اونجا بیفته بمیره...دیگه نمیگن که دو ساله زمین گیره و زهرای بدبخت داره تر و خشکش میکنه...میگن عرضه نداشت مادر شوهرش و نگه داره و آخر به کشتنش داد...
بوسه دیگه اشو طرف دیگه صورت مامانش چسبوند و برای عوض کردن جو با سرخوشی گفت:
-بی خیال بقیه...خودم و مامانم و عشقه فقط...ای جوووووووونم...مامان خوشگل خودمه که میخواد بره با شوهرش حرف بزنه که اجازه بده خواستگارای دخترش بیاااااااااان...
بالاخره وقتی لبای کش اومده مادرش و که سعی میکرد یه جوری جمعش کنه رو دید خوشحال از  تحقق هدفش رفت به مانی زنگ بزنه چون مطمئن بود باباش هرچقدرم مخالف باشه مامانش از پس راضی کردنش برمیاد...
*
مراسم معارفه اشون به اصرار مانی و لیا فقط در حضور پدر و مادرا و کاملاً سوت و کور برگزار شده بود...با اینکه هر دو خانواده به ظاهر همو پسندیده بودن و انتخاب و تصمیم نهایی و به عهده خودشون گذاشته بودن...ولی با پیشنهاد چندماه آشنایی تا تموم شدن درس لیا که از طرف مانی عنوان شد موافقت کردن...
آخر مراسم سعید...پدر مانی از پدر لیا اجازه گرفت که صیغه محرمیتی بینشون خونده بشه تا توی رفت و آمداشون مشکلی پیش نیاد...بابای لیا با اینکه زیاد موافق نبود ولی برای اینکه روی این مردی رو که تو همین یکی دو ساعته از شخصیت و فروتنیش خیلی خوشش اومده بود زمین نندازه قبول کرد ولی شرط گذاشت که هم خودشون قوانین و چهارچوب های لازم و رعایت کنن و هم پدر و مادر مانی حواسشون باشه...
صیغه توسط سعید خونده شد و پدر لیا صیغه نامه ای که امضاش کرده بودن و برد که روحانی محلشون پاش مهر بزنه چون نمیخواستن با آوردن عاقد یا روحانی همسایه ها رو به شک بندازن...بعد از مراسم لیا هم باهاشون راهی شد سمت تهران چون وسط ترم بود و تا الآنم از درساش عقب مونده بود...هرچقدر لیا اصرار کرد که تا تهران با هم باشن نسرین مادر مانی قبول نکرد و گفت از قبل بلیط هواپیما گرفتن...
مانی پدر و مادرش و رسوند فرودگاه و خودشون راه افتادن سمت تهران و الآن داشتن اولین روز محرمیت و اولین سفر دونفره اشون و پشت سر میذاشتن...در حالیکه نصف بیشتر مسیر تو سکوت گذشته بود...
*
نزدیکای تهران بودن و هردو خسته از خواب و این مسیر طولانی که مانی بالاخره به حرف اومد:
-بهتره این جریان فعلاً پیش خودمون بمونه...نمیخوام کسی تو دانشگاه باخبر بشه...به خصوص از قضیه صیغه...
لیا با اینکه خودشم قصد نداشت تا قطعی شدن موضوع حرفی در این باره به کسی بزنه پرسید:
-چرا؟؟؟
-طبیعیه...ما الآن تو مرحله شناختیم...لزومی نداره کسی مطلع بشه...یه سری باید الآن حرف و حدیث و اراجیف بشنویم...یه سری بعد از اینکه به نتیجه نرسیدیم و خواستیم جدا شیم...
-شما آینده رو هم پیش بینی میکنی که از الآن فهمیدی میخوایم جدا شیم؟؟؟
حس کرد یه لحظه هول شد...
-نه...خب...منظورم احتماله...تو فکر کن یک درصد...به هر حال همه آشنایی ها که به ازدواج ختم نمیشه...برای همینه که میگم بهتره کسی ندونه...
لیا که خیلی خسته شده بود از این سفر کسل کننده سکوت کرد...شیشه ماشین و کشید پایین تا باد خنک پاییزی به صورتش بخوره و حداقل خواب از سرش بپره که همون موقع شیشه توسط مانی از سمت خودش بالا کشیده شد و وقتی نگاه متعجب لیا بهش دوخته شد بی خیال و خونسرد گفت:
-سینوزیت دارم...باد که میخوره بهم سر درد میشم...
لیا بازم سکوت کرد وچیزی نگفت ولی به خودش قول داد که تو اولین فرصت که هردوشون سرحال بودن درباره این رفتار سرد و یخی و علتش حرف بزنه...
***
ماشین و وقتی جلوی خونه غزل نگه داشت...ساعت چهار صبح بود...لیا که به خاطر سفر دو روزه اش فقط یه کیف با خودش برده بود دستشو دراز کرد و از صندلی عقب برش داشت و قبل از پیاده شدن زیر لب گفت:
-خسته نباشی...خدافظ...
-چند نفرید تو این خونه؟؟؟
متعجب از اینکه بالاخره یه سوال درباره زندگیش پرسید و اینکه چه جوری درباره اینا اطلاعات کسب نکرده گفت:
-منم و غزل...بعضی وقتا دوستاشم میان ولی موقتی می مونن...
-شریکید با هم؟؟؟
-پول پیشش و عمه غزل داده...منم یه درصدی از کرایه رو میدم...
-عمه اش چرا؟؟؟
-پدر و مادرش مردن...عمه اش تنها ولیش محسوب میشه...اینم نخواست بره با عمه اش زندگی کنه...اونم از سهم الارثشون که با بابای غزل شریک بودن اینجا رو براش کرایه کرد...زن خیلی خوبیه ها...خیلی هم غزل و دوست داره...ولی این میگه...
-الآن مهم نیست که اون چه جور آدمیه و چی میگه...یه کلمه پرسیدم جوابشم نهایت یه جمله بود...
لیا به معنای واقعی لال شد...غیرمستقیم داشت میگفت دیگه خفه شو...با حالتی که دلخور شدنشو کاملاً نشون میداد خدافظی کرد و از ماشین پیاده شد به این امید که مانی متوجه دلخوریش بشه و حداقل یه معذرت خواهی کوچیک بکنه...ولی تا لحظه ای که به جلوی در رسید همونجوری سرد و یخی به رو به روش خیره مونده بود و انگار فقط بر حسب انجام وظیفه میخواست وایسته تا لیا بره تو...
حس کرد اگه حرفی به خاطر این رفتارش نزنه تا فردا غمباد میگیره...مسیر اومده رو برگشت و با پشت انگشت اشاره اش چند ضربه به شیشه زد...مانی بازم بدون تغییر دادن مسیر نگاهش شیشه رو داد پایین...این رفتارش لیا رو بیشتر حرصی کرد طوری که با همون خشمی که موقعی عصبانیت صداشو میلرزوند گفت:
-امیدوارم دفعه بعد که میبینمت از این رفتارت کاملاً فاصله گرفته باشی و برای طرف مقابلت حداقل به اندازه همسر آینده هم نه...به اندازه یه آدم ارزش و احترام قائل شی...نه مثل یه تیکه چوب...
مانی تو همون حالتش چند بار سرشو به نشونه تایید بالا و پایین کرد و گفت:
-امیدوار باش...
لیا هم که دید انگار بحث کردن حداقل امشب باهاش بی فایده اس روشو گرفت و رفت سمت خونه ولی قبلش صدای حرکت ماشینش و شنید و فهمید حتی به اندازه دو دقیقه که لیا بره توی خونه هم براش ارزش نداره...و این اصلاً اون چیزی نبود که از این آدم انتظار داشت و تو این رابطه فکرش و میکرد...مدام با خودش میگفت از اون آدماییه که فقط تو محیط کار و تو برخورد با غریبه ها جدیه...ولی تو زندگی شخصی زمین تا آسمون فرق میکنه...ولی این رفتار...این حرکات...این طرز برخورد شدیداً با تصوراتش تضاد داشت...
***
در ورودی و با کلید باز کرد و با دیدن دختر غریبه ای که وسط هال خونه مشترکش با غزل...رو زمین خوابیده بود فهمید باز غزل حس انسان دوستیش گل کرده و سرخود مهمون برای خودش دعوت کرده...با اینکه دوست صمیمیش بود و خیلی از رفتارای خوبش باعث تداوم این دوستی دو ساله از زمان شروع مقطع فوق لیسانسش شده بود ولی از بعضی رفتاراش اصلاً خوشش نمیومد...مخالف نبود با راه دادن دخترای هم سن و سالشون به خونه که مشکل داشتن و احتیاج به جا و مکان...ولی حداقل انتظاری که ازش داشت این بود که نظر اونم بپرسه و بعد از تاییدش اون آدم و راه بده...
تو تاریک و روشن دم دمای صبح و نور ضعیفی که از پنجره میومد یه کم چهره اش و برانداز کرد...آشنا نبود در نظرش و مونده بود که غزل این موردای نابی که همه مشکل جا داشتن و از کجا پیدا میکنه...فقط امیدوار بود که مثل مهمون قبلی که یه دانشجوی لیسانس هم رشته خودشون بود حداقل یه کم شوخ و شنگ باشه که از این حال و هوای گرفته درش بیاره...
رفت تو اتاقش...کیفش و پرت کرد یه گوشه و مانتو و شالشو درآورد انقدر خوابش میومد که با همون شلوار جین و تی شرت تنگ خودش و انداخت رو تخت...همون لحظه صدای زنگ اس ام اسش بلند شد...فکر کرد شاید پیامای تبلیغاتی باشه...ولی اون وقت صبح معمولاً پیام تبلیغاتی نمیومد...
با فکر اینکه شاید لیندا یا مامانش باشه که میخوان مطمئن شن سالم و سلامت رسیده فقط بالا تنه اش و با تکیه به دستاش از تخت آویزون کرد و با مشقت بند کیفشو گرفت و کشید...گوشیش و درآورد با دیدن شماره مانی ابروهاش پرید بالا...باز کرد ببینه دیگه چه دستوری میخواد درباره رابطه اشون بده که با چشمای گیج خواب و حیرت زده اش متن اس ام اسشو خوند:
«وقتی خسته ام...حوصله حرف زدن ندارم...قراره آشنا بشیم دیگه هوم؟؟؟صبح بخیر...خوب بخوابی...»
تلخی رفتار سردش در طول راه و این بی محلی آخرش فقط یه کوچولو با این اس ام اس از بین رفت...با اینکه نه حرفی از اشتباه توش زده بود نه معذرت خواهی...ولی همینکه دلیل کارش و در قالب یه جمله توضیح داده بود یه کم امیدوارش میکرد...پس خیلی هم بی تفاوت نبود نسبت به ناراحتی و دلخوری لیا...
دو هفته از برگشتشون به تهران و زمان اون صیغه سه ماهه میگذشت درحالیکه تو این دو هفته جایی به جز دانشگاه مانی و ندیده بود که بشینن باهم حرف بزنن...صحبتاشون خلاصه میشد تو تماسای تلفنی که زمانشون از پنج دقیقه تجاوز نمیکرد...لیا هنوز فرصتی پیدا نکرده بود که بشینه و درباره اینهمه سردی رفتار مانی حرف بزنه...نمیفهمید هدفش از پیشنهاد آشنایی چی بود وقتی هیچ تمایلی برای دیدار و صحبت نشون نمیداد...
لیا هم تا یه جایی جلو رفت...شاید شروع این رابطه حداقل از طرف اون با علاقه بود ولی کم کم داشت به این نتیجه میرسید که اشتباه کرده و زود تصمیم گرفته...با اینکه مثل عذاب بود گفتن این موضوع به خانواده اش اونم وقتی انقدر برای شکل گرفتن این رابطه اصرار داشت...ولی بهتر بود تا وقتی هنوز چیزی جدی نشده تمومش میکرد...دوست نداشت این علاقه کاذب با دیدن یه حرکت کوچیک دیگه مثل اون اس ام اس روز به روز بیشتر بشه و به جایی برسه که دیگه نتونه جلوی دستورات قلبش وایسته...
گوشیش و برداشت از تو مخاطبینش شماره مانی رو پیدا کرد...باید اول به اون از تصمیمش میگفت بعد خانواده خودش و مانی رو در جریان میذاشت...انگشتش هنوز برای برقراری تماس به کار نیفتاده بود که سر و صدایی از تو هال شنید و خوب که دقت کرد دید صدای غزله با همون مهمون تازه واردش فریده...
گوشی و گذاشت کنار و رفت نزدیک در...میتونست بفهمه دارن جر و بحث میکنن ولی نمیخواست بیخودی دخالت کنه...همون روز که از اهواز برگشته بود و غزل در جواب سوالش که پرسید این کیه گفت یکی از دوستای قدیمیم باید میفهمید که دروغ گفته و از رو همون خصلت انسان دوستیش این دختر و که دو سه سالی هم ازشون کوچکتر بود و از تو پارک پیدا کرده و آورده...
وسط جرو بحث های نامفهومشون یهو صدای غزل بلند شد...
-خیلی آشغالی فریده...اون موقع که آویزونم شده بودی بیارمت اینجا که نذارم بیفتی زیر دست و پای اون یارو بهم قول دادی هر گند و کثافتی که داری بندازی دور و دور این کارم خط بکشی...
صدایی از فریده نشنید تا اینکه صدای عصبی و جیغ مانند غزل دوباره به گوشش رسید:
-الآن کدوم گوری داری میری؟؟؟وایستا جواب غلطی که کردی و پس بده...
-بیا کنار غزل...اگه بمونم پای توی بدبخت و اون دوست بدبخت تر از خودتم گیره ها...
با شنیدن اسم خودش دیگه نتونست ساکت بمونه و رفت بیرون...غزل و دید که جلوی در وایستاده و فریده هم بایه کوله روی دوشش داره سعی میکنه از جلوی در بزنتش کنار...
-چی شده؟؟؟غزل؟؟؟چه خبرتونه؟؟؟
نگاه هردوشون چرخید سمت لیا و غزل بود که گفت:
-خانوم داشته تو پارک مواد میفروخته بشارتی شوهر پایینیمون دیده و شناختتش...دستشو گرفته برده کلانتری خانوم در رفته پاشده اومده خونه...الآنم میخواد گورشو گم کنه و اونا رو بندازه به جون ما...
لیا نفهمید دقیقاً کدوم جریان و باید هضم کنه...اینکه این دختره مواد فروشه...اینکه غزل دست یه مواد فروش و گرفته و آورده تو خونه اشون...اینکه همسایه اشون دیدتش و تقریباً آبروشون در مرض به باد رفتن بود...یا اینکه ممکن بود حتی پای اونا هم گیر باشه...
رفت سمتشون و بازوی فریده رو که میخواست به زور غزل و از سر راهش پرت کنه کنار گرفت و محکم کشیدش عقب...
-تو که از اول میخواستی فرار کنی واسه چی اومدی اینجا؟؟؟میرفتی همونجایی که الآن میخوای بری...
فریده که از استرس و ترس و عصبانیت رنگش قرمز شده بود کوله اشو از رو دوشش برداشت با جیغ گفت:
-احمقا همه جنسام تو اینه...میدونید چقدر پولشه؟؟؟بعدشم اگه نمیومدم برش دارم مامور میومد خونه رو میگشت میفتاد گردن شما...الآنم اگه نذارید برم تا قبل از اینکه برسن پای شما دوتا هم گیره گفته باشم...
غزل و لیا با بهت بهم خیره شدن و فریده از این تعلل و سکوتشون استفاده کرد و غزل و زد کنار...درو باز کرد که بره ولی همون قدم اولش نصفه رو هوا موند...با دیدن بشارتی و یه مامور مرد و یه مامور زن که همراهش بودن...نفس هر سه تاشون تو سینه حبس شد...
صدای بشارتی رو شنیدن که با دیدن فریده سریع گفت:
-خودشه سرکار...این داشت مواد میفروخت...بعید نیست این دو تا هم همدستاش باشن...
غزل زودتر از لیایی که ضربان قلبش لحظه به لحظه ناموزون تر میشد به خودش اومد و گفت:
-همدست کی آقای بشارتی؟؟؟چرا بهتون میزنی؟؟؟ما دوساله اینجا زندگی میکنیم...برید از کل محل و درو همسایه بپرسید ببینید کی دیده ما پامون و کج بذاریم...
-این دختره هم که تو محل این کارو نمیکرد بند و بساطشو و میبره یه جای دیگه که کسی بهش شک نکنه...
مامور زن مشغول دستبند زدن به فریده شد و غزل اینبار رو به مامور مرد با التماس گفت:
-جناب سروان به خدا ما...
مرد درحالیکه سعی میکرد نگاهش به سر بی حجاب غزل و لیا نیفته پرید وسط حرفش و گفت:
-خانوم برید یه چیز تنتون کنید باید با ما بیاد کلانتری...
-ای خدا کلانتری واسه چی آخه ما اصلاً...
-توضیحی هم اگه باشه همونجا بدید...سریع تر...
نگاه هراسون و درمونده لیا داشت تو چشم همسایه هایی میگشت که حالا به مدد سر و صدا راه انداختنای آقای بشارتی جمع شده بودن جلوی در واحدشون...اگه جرات و قدرتش و داشت همونجا اول غزل و میکشت که هر بی کس و کاری و از تو خیابون جمع میکنه و بهش جا میده...بعدشم خودش و که بعد از باز شدن پاش به کلانتری دیگه از شرم نمیتونست جایی سرشو بالا بگیره...تازه اگه خوش شانس بود و کارش به بازداشت و زندان نمیرسید...
مامور زن حکم ورود به منزل و نشونشون داد و اومد تو و مجبورشون کرد که زودتر آماده شن برای رفتن به کلانتری...رفت تو اتاقش و اولین کاری که کرد یه قرص از تو کیفش درآورد ولی هنوز تو دهنش نذاشته بود که صدای مامور زن و شنید:
-وایستا ببینم...چه اون داری میخوری؟؟؟
-قرصه...
-چه قرصی؟؟؟
لیا با کف دستش قفسه پر درد سینه اش و ماساژ داد و گفت:
-قرص قلبه...
زن نگاهی به قوطی قرص انداخت بالاخره اجازه داد تا لیا یه دونه بخونه بلکه این قلب به ضربان افتاده اش آروم بگیره...
***
گوشی تلفن و محکم نگه داشت که یهو از دست لرزونش نیفته درحالیکه نگاه مامور رسیدگی به تخلفشون میخ صورتش شده بود...نمیدونست زنگ زدن به مانی کار درستیه یا نه...ولی تو این شهر کس دیگه ای و نداشت...دست به دامن کی میشد تا بیاد و نذاره شب و تو کلانتری صبح کنه؟؟؟
-چی شد خانوم پشیمون شدی؟؟؟
دیگه جای تردید نبود...برای اینکه این فرصتم ازش نگیرن تند تند شماره مانی و گرفت و منتظر موند درحالیکه دلش میخواست قبل از توضیح از شرم آب شه که دیگه مجبور به توضیح نباشه...دو هفته از آشناییشون میگذشت که پاش به کلانتری باز شده بود...چه فکری میخواست بکنه درباره اش؟؟؟
طول کشید تا بالاخره صدای مانی تو گوشی پیچید:
-بله؟؟؟
-سلام...
-سلام...بفرمایید؟؟؟
چشماشو محکم بست و نفس عمیقی کشید...دو هفته بود که نامزدش شده بود ولی هنوز نمیتونست از رو صدا بشناستش...
-منم...لیا...
نگاه سرگرد متعجب شد...لابد داشت فکر میکرد اونور خط کیه که این دختر باید خودش و معرفی کنه بهش...صدای بی حوصله مانی با تاخیر به گوشش رسید:
-خوبی؟؟؟از کجا زنگ میزنی؟؟؟
-ک...کلانتری...
-نمیشنوم واضح تر بگو...
در اصل شنیده بود فقط زمان میخواست برای هضم چیزی که شنیده...اینبار بغض لیا شکست و بریده بریده گفت:
-کلانتری ام...خودتو برسون...وگرنه باید شبو اینجا بمونم...
-چی میگی تو؟؟؟کدوم کلانتری؟؟؟الو...
لیا دستشو جلوی دهنش محکم گرفته بود تا بیشتر از این صدای زار زدنش تو این اتاق نپیچه...سرگرد که دید نمیتونه حرف بزنه گوشی و ازش گرفت و خودش مشغول صحبت با مانی شد و لیا هم خودشو پرت کرد رو صندلی...غزل رو به روش نشسته بود و نگاه لیا که بهش افتاد با شرمندگی سرش و انداخت پایین...درحالیکه هنوز نمیدونست لیا به کی زنگ زده و کی و داره تو این شهر که بیاد سراغش...ولی انقدر شرمنده بود که نتونست چیزی ازش بپرسه...اعتماد بیجای اون به هر غریبه و ناشناسی باعث این اتفاق شده بود...قبلاً هم این کارو کرده بود ولی هیچوقت کارشون به کلانتری نرسید...قضیه همون مثلی بود که میگفت یه بار جستی ملخک...دوبار جستی ملخک...آخر بدستی ملخک...
تنها شانسی که اون وسط آوردن این بود که فریده رو حساب این دو هفته مهمون نوازیشون اعتراف کرد که اونا دخلی تو این قضیه نداشتن و با دادن تعهد میتونستن برن...

عمه و پسرعمه غزل قبل از مانی رسیدن و لیا از این بابت یه کم خوشحال شد که غزل مانی رو ندید...ولی ناراحت بود از اینکه کمترین تقصیر و تواین ماجرا داشت ولی بیشتر از همه کارش طول کشید و تو این جای پر از هراس و استرس که حس یه گناهکار واقعی رو بهش میداد اسیر شد...غزل قبل از رفتنش چند قدم بهش نزدیک شد و با صدای که در اثر گریه خشدار و گرفته شده بود گفت:
-ببخشید لیا...به خدا اگه یک درصد میدونستم قراره کارمون به اینجا بکشه یا تو هم به دردسر میفتی...همچین کاری نمیکردم...
لیا سرشو بلند کرد و نگاه پر از خشمی بهش انداخت و توپید:
-من تو اون خونه مهمون تو نیستم غزل...نصف پول کرایه رو میدم...شاید نه به اندازه تو ولی به یه نسبتی سهم دارم...قبل از اینکه اون دختر و راه میدادی باید بهم میگفتی و از منم اجازه میگرفتی...پشیمونی و ناراحتی الآنتم دیگه هیچ دردی و دوا نمیکنه...
روشو کرد اونور تا نشون بده دیگه نمیخواد چیزی بشنوه و غزلم دیگه حرفی نداشت برای گفتن با سری زیر افتاده همراه عمه و پسرعمه اش از اتاق بیرون رفت...لیا موند و یه اتاق خالی با سرگرد بی حوصله...با یه قلبی که انگار توی گلوش داشت میزد...با امیدی که کم کم داشت به ناامیدی تبدیل میشد...یعنی مانی میومد؟؟؟
انقدر استرس و اضطراب داشت که میترسید حتی به ساعت نگاه کنه و ببینه مدت زیادی گذشته از تماسش با مانی ولی هنوز خبری ازش نشده...سکوت ممتد اتاق و صدای سرگرد شکست که پشت تلفن گفت:
-به سروان محمودی بگو بیاد اتاق من...
خیلی طول نکشید که در باز شد و یه مامور زن اومد تو و ادای احترام کرد...سرگرد با دست به لیا اشاره کرد و گفت:
-این خانوم و ببر بازداشتگاه دیگه امشب و باید مهمون ما باشن...
نگاه بهت زده لیا بالا اومد...
«منظورش از این خانوم کیه؟؟؟منو داره میگه؟؟؟آره دیگه...به جز من بدبخت خاک بر سر که کس دیگه ای تو این اتاق نیست...یعنی من امشب باید تو بازداشگاه کلانتری بمونم...خدایا یهو جونم و بگیر خلاصم کن دیگه چرا داری اینجوری ذره ذره نفسم و میبری؟؟؟پس این مانی نامرد کجا موند؟؟؟»
دست سروان که رو بازوش نشست زبونش به کار افتاد...
-جناب سرگرد تو رو خدا...من تو این شهر دانشجوام...آخه من که کاری نکردم...واسه چی تو بازداشتگاه بمونم...به خدا سابقه ام خراب میشه آبروم میره تورو خدا...
-نمیشه خانوم...علاوه بر تعهد خودت باید یه نفرم بیاد ضمانتت و بکنه...شما هم که کسی نیومد دنبالت پس فعلاً همینجا می مونی...
با فشاری که سروان داشت به بازوش وارد میکرد بلند شد و چند قدمی هم به دنبالش تا دم در کشیده شد...ولی پاشو رو زمین محکم کرد و در حالیکه صورتش خیس اشک بود با گریه زاری التماس کرد:
-سرکار به خدا من هیچ کاری نکردم...تو رو خدا به جوونیم رحم کنید نذارید پام به اینجور جاها باز بشه...
سرگرد با بی حوصلگی دستشو برای سروان تکون داد که لیا رو زودتر ببره و اونم از اتاق بردش بیرون...لیا حالا میخواست با گریه...التماسِ اون سروانی رو که میدونست تقریباً هیچ کاره اس بکنه که همون موقع نگاهش تو دوتا چشم غرق خون خیره شد...
مانی بود که داشت با نهایت خشم و غضب نگاهش میکرد جوری که لیا خودشم شک کرد به بی گناه بودنش...زبونش از دیدن مانی بند اومده بود و حتی نتونست به سروان بگه وایسته و انقدر نکشدش که بالاخره خود مانی اومد جلو  و با همون سرمایی که توی لحنش بود گفت:
-من همراه این خانوم هستم...اومدم ببرمش...کجا باید برم؟؟؟
***
بالاخره پرونده اون شب پر از استرس و اشک و گریه با نشون دادن صیغه نامه توسط مانی و امضا کردن تعهد نامه توسط لیا بسته شد و با تضمین مانی برای تکرار نشدن همچین اتفاقی پاشونو از اون کلانتری منحوس بیرون گذاشتن...
تو پیاده رو بودن و داشتن میرفتن سمت ماشین که جلوتر پارک شده بود...مانی با قدم های محکم و بلندش جلو جلو میرفت و لیا با سری زیر افتاده و حالی داغون و آشفته پشت سرش...هنوز فرصت نشده بود که صحبت کنن و اطلاعات مانی از این ماجرا خلاصه میشد تو صحبت های سرگرد...باید خودش و برای شنیدن توبیخاش آماده میکرد...

با توقف مانی قبل از رسیدن به ماشین لیا هم وایستاد و متعجب از این ایست ناگهانیش بهش خیره شد که یهو مانی چرخید سمتش و با عصبانیتی که انگار لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد فاصله اش با لیا رو پر کرد و تو ثانیه ای یه کشیده خوابوند تو گوشش...
سر لیا محکم به راست پرت شد و گوشش سوت کشید...دستشو رو جای ضربه که شدیداً داشت پوست صورتش و میسوزوند گذاشت و مات و مبهوت خیره شد به چشمای پر از خشم مانی...هنوز مغزش شروع به فعالیت نکرده بود تا به بقیه اعضای بدنش فرمان بده که دستش تو چنگ مانی اسیر شد و چند قدم باقی مونده تا ماشین و کشون کشون دنبالش رفت درحالیکه هیچ درکی از اینهمه عصبانیت نداشت...
دلش میخواست برای سوار شدن مقاومت کنه ولی دربرابر قدرت دستای مانی که تقریباً پرتش کرد تو ماشین هیچ زوری نداشت...اون سیلی به قدری براش سنگین اومد که همه سیستم بدنش و مختل کرده بود...خودشم سوار شد و چند ثانیه بعد ماشین با چنان سرعتی حرکت کرد که انگار به پرواز درومد...
لیا فرصتی برای اعتراض به این سرعت بیش از حد یا حتی سیلی بی مناسبتش پیدا نکرد چون بلافاصله صدای عربده اش تو ماشین پیچید:
-شما تو اون خراب شده چه گهی میخورید که من باید این ساعت بیام از تو کلانتری جمع کنم تورو؟؟؟ هــــــــــــان؟؟؟
برگشت و طلبکارانه بهش خیره شد...نه دست سنگینش...نه صدای بلندش...نه عصبانیت و نه این سرعت بالای ماشین نمیتونست دلیلی برای مهار خشمی باشه که یهو تو وجودش شعله ور شد...به چه حقی داشت تهمت میزد بهش وقتی بی گناهیش اثبات شده که الآن بیرون بود؟؟؟
درحالیکه هیچ کنترلی روی لرزش تارهای صوتیش نداشت با لحن تندی در جواب مانی گفت:
-اولاً صداتو واسه من نبر بالا...به بالا بردن صدا باشه من صدام از توام بلند تره...بعدشم...مگه پشت تلفن بهت توضیح نداد؟؟؟اشتباه شده بود...میفهمی یعنی چی؟؟؟
-ببند دهنتو...چه درست چه اشتباه پای من به خاطر گند کاری توی کودن به کلانتری باز شده...میدونی اگه یه نفر منو تو اون خراب شده میدید چه آبرو و حیثیتی ازم میرفت؟؟؟
خودشم نفهمید اینهمه جسارت برای حرف زدن با مانی که همیشه به استرس مینداختش از کجا اومد یهو که گفت:
-آبرو حیثیتی که با همچین چیزی به باد بره...دو زار ارزش نداره...باد آورده رو باد میبره دیگه...حالا چه مال باشه چه آبرو...همون بهتر که...
با ضربه ای که اینبار رو دهنش نشست و به قدری محکم بود که پوست داخلی لبش و پاره کرد و طعم خون تو دهنش پخش شد کنترلش و از دست داد وتلافی اون سیلی و این تو دهنی و یه جا سرش خالی کرد و همونطور که با مشتای کمجونش به بازو و سرشونه محکم مانی ضربه میزد شروع کرد به جیغ زدن...
-نگه دار این ماشینووووووو...تو به چه حقی به خودت اجازه میدی دست رو من بلند کنی هااااااااااان؟؟؟مگه کیه منی؟؟؟بابای من تا حالا دستش رو من بلند نشده...اونوقت تو فکر میکنی حق داری که تو یه شب دوبار اونم به خاطر گناهی که هیچ دخالتی توش نداشتم بزنی تو صورت و دهنم؟؟؟تو که دم از آبرو میزنی نمیترسی برم کلانتری و پزشک قانونی ازت شکایت کنم که یه ور صورتم وآوردی پایین؟؟؟
-هه...نه بابا؟؟؟از این کارا هم بلد بودی و من نمیدونستم...مثل اینکه اشتباه شناختمت...کلاً با کلانتری میونه خوبی داری...سر و تهت و بزنن از اونجا در میای آره؟؟؟همین الآن رو کن بقیه خلافاتو...من حوصله ندارم هر شب هر شب اسیر کثافت کاری های تو بشم...
لیا یه کم با بهت بهش خیره شد...این آدم کی بود؟؟؟چرا نمیتونست بشناستش؟؟؟چرا نمیتونست پیش بینیش کنه؟؟؟چرا هیچ کدوم از رفتاراش به نظر عادی نمیومد؟؟؟
دیگه فضای اون ماشینی که یه روز آرزو داشت سوارش بشه براش مثل یه قفس تنگ و خفه کننده بود...
-نگه دار...
از اینکه میدید جوری رفتار میکنه که انگار اصلاً لیایی نیست بیشتر حرص میخورد...
-با توام...میگم نگه دار...میخوام پیاده شم...
-پیاده شی کدوم قبرستونی بری؟؟؟این دفعه پات به کلانتری باز بشه من یکی ضمانتت و نمیکنماااا...
-به درک...اصلاً از اول اشتباه کردم که به تو زنگ زدم...نگه دار گفتم...
سکوت و بی محلی مانی و که دید اینبار جیغ زد:
-نگه دااااااااااااار...
یهو دست مانی برای زدن یه تو دهنی دیگه بالا رفت و تو همون حال داد زد:
-خفه میشی یا نـــــــــــــه؟؟؟


لیا ترسیده و هراسون گوشه صندلی جمع شد...دستش واقعاً سنگین بود و نمیتونست یکی دیگه از اون ضربه ها رو تحمل کنه...کی فکرش و میکرد استاد با شخصیت و با وقار دانشگاهشون دست بزن داشته باشه...اونم به خاطر گناه نکرده...چقدر راحت به خودش اجازه میداد شخصیت دختری رو که قرار بود بشه همسر آینده اش و الآن فقط ازش کمک خواسته بود خورد کنه و زیر پا بذاره...
نمیدونست علت این رفتاراش چیه ولی مطمئناً عادی و نرمال نبود و بیشتر عصبانی کردنش با حرف یا حرکت اضافه حماقت محض بود...باید صبر میکرد تا شاید یه کم آروم شه و بتونه باهاش حرف بزنه و مسلماً اولین حرفش بهم زدن این آشنایی مسخره وکذایی بود...
***

تهیه شده توسط نایس بانو
آدرس کانال تلگرام : @Nicebanoo_iR
آدرس سایت : Nicebanoo.iR

تا وقتی ماشین و جلوی ساختمون بلندی که بیشتر به برج شبیه بود نگه داشت دیگه هیچ کدومشون هیچ حرفی نزدن...مانی با یه پیاده شو دستوری از ماشین بیرون اومد و راه افتاد سمت ساختمون لیا هم با ترس و تردید به دنبالش...ولی قبل از رفتن داخل پاهاش سست شد و همونجا موند...مطمئناً اونجا خونه خودش بود و لیا دیگه الآن هیچ رغبتی برای تنها موندن باهاش اونم تو خونه خودش نداشت...
مانی که علت تعللش و فهمید چند قدم بهش نزدیک شد وبا صدایی که سعی میکرد تنش و آروم نگه داره ولی هنوز محکم و پر از حرص بود گفت:
-فکر کنم تا الآن دیگه فهمیدی چقدر به حفظ آبرو اهمیت میدم...پس عین بچه آدم بدون اینکه حرفی بزنی راه بیفت دنبالم بیا...
فقط یه لحظه ترس توی چشمای لیا و لرزش چونه و بدنش دلش و نرم کرد و بهش حق داد به خاطر اینهمه تردید و هراسش...تمام تلاشش و برای آروم تر کردن لحنش کرد و گفت:
-نترس...نمیخوام سرتو ببرم که اینجوری رفتی رو ویبره...باید باهات حرف بزنم...بعدش هرجا خواستی بری میرسونمت...
لیا تردید داشت برای قبول کردن...ولی لحن آروم مانی یه کم نرمش کرد...حالا که میخواست حرف بزنه لیا هم باید حرفاشو میزد و بعدش باید میبردش خونه غزل...هرچند برگشتن به اون خونه که دیگه یه ذره آبرو براش پیش همسایه ها نمونده بود مثل عذاب بود ولی جای دیگه ای نداشت...شایدم باید زجر زندگی تو خوابگاه و به جون میخرید و این دو سه ماه تا تموم شدن درسش و اونجا می موند...البته اگه شایعاتی که شنیده بود حقیقت نداشته باشه...
-من تا صبح نمیتونم جلوی در یه لنگه پا وایستما...راه بیفت...
مانی جلوتر رفت در و با کلید باز کرد و لیا هم با قدم های آهسته دنبالش رفت...تو لابی ساختمون یه پیشخون بود که پشتش نگهبان ساختمون نشسته بود...با دیدن مانی از جاش بلند شد و سلام علیک کرد...مانی هم جوابشو داد...سوییچ ماشینش و گذاشت رو پیشخون و گفت:
-آقا لطیف بی زحمت بذارش تو پارکینگ...
-چشم آقا...
دوتایی رفتن سمت آسانسور درحالیکه تو ذهن لیا پر از فکر بود...
«مگه چقدر قراره حرف زدنش طول بکشه که تو این فاصله ماشین و میخواد بذاره تو پارکینگ وبعد دوباره درش بیاره؟؟؟هه...چه احمقی ام...این که دیگه چشم دیدن منو نداره...محاله بخواد این وقت شب بکوبه تا اون سر شهر بره...اصلاً بهتر...منم نمیخوام دیگه ببینمش...حرفامو که زدم یه آژانش میگیرم میرم یه خاکی تو سر خودم بریزم...»
تو آینه آسانسور نگاهش افتاد به سمت  چپ صورتش که جای چهارتا انگشت مانی به صورت چهارتا خط موازی روش حک شده بود...حتم داشت  تا فردا کلی باد میکنه...عزا گرفته بود که جواب همکلاسی های فضولش و چی بده...از اونا بدتر جواب غزل و که فردا میدیدش...
توی آسانسور آهنگ کوه داشت پخش میشد و لیا بی اختیار تو دلش روی این موسیقی بی کلام شعرش و خوند:
«تو اون کوه بلندی...که سرتا پا غروره...کشیده سر به خورشید...غریب و بی عبوره...تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام...تو میدونی چی میگم...تو گوش میدی به حرفام...»
نگاهش از تو آینه به مانی که پشت سرش وایستاده بود و حالا اونم داشت به قرمزی مایل به بنفش صورت لیا نگاه میکرد افتاد و روشو با اخم گرفت و جوری وایستاد که نتونه صورتش و ببینه...خدا خدا میکرد زودتر این آسانسور وایسته تا از شر این نگاه خیره واین فاصله کم بینشون خلاص شه که صدای ظریف زنی تو گوشش پیچید:
-طبقه بیستم...خوش آمدید...

محو فضای شیک و دکوراسیون مدرن خونه بزرگ مانی شده بود که با صدای چرخش کلید توی در از پشت سرش سریع برگشت...مانی داشت در ورودی رو قفل میکرد...ولی چرا؟؟؟مگه قرار نبود بعد از حرف زدن بذاره بره؟؟؟
با قدم های بلند خودش و بهش رسوند...
-در و برای چی قفل کردی؟؟؟حرفی اگه داری بزن...نداری وایستا حرفای منو گوش کن...بعدش میخوام برم...
مانی نگاهش و با بی خیالی ازش گرفت و رفت سمت آشپزخونه...دسته کلیدشو انداخت رو کانتر و رفت سراغ یخچال...بطری آب و از توش برداشت و سر کشید...توتمام این مدت لیا زل زده بود بهش تا جواب سوال و این رفتاراشو بگیره...ولی انگار قصد حرف زدن نداشت...
-با تو دارم حرف میزنم...مگه نگفتی گوشات تیزه؟؟؟ولی من اصلاً بعید میدونم حرفی رو بشنوی...میفهمی دارم چی میگم؟؟؟
تقریباً نصف بطری آب و یه نفس خورد و بقیه اشو برگردوند تو یخچال...دسته کلید و برداشت و بازم بدون توجه به حضور لیا راه افتاد و از کنارش خواست بره سمت اتاق که آستین لباسش از پشت کشیده شد و با نچی بی حوصله برگشت سمتش...
-چی میگی تو؟؟؟
-آلزایمر داری؟؟؟یادت رفت همین پایین چی گفتی؟؟؟گفتی باهام حرف داری بعدشم میخوای برسونیم...رسوندت پیشکش...حرفتو بزن میخوام برم...
از اونجایی که یا حرف نمیزد یا موقع حرف زدن بدون شاخ و برگ دادن صاف میرفت سر اصل مطلب گفت:
-تو دیگه جایی نمیری...
-چی؟؟؟خوابزده شدی؟؟؟یعنی چی این حرف؟؟؟
مانی راه افتاد سمت اتاق و تو همون حین گفت:
-یعنی تا تموم شدن دَرست و مهلت صیغه همینجا می مونی...من دیگه نمیتونم ریسک کنم و تو رو بفرستم جایی که حواسم بهت نیست و تو هم هر گند و کثافتی که خواستی به زندگیت بزنی و بعدشم به خاطر وجود این صیغه نامه مسخره پای منو آبرو و اعتبارم وسط کشیده بشه...
-اگه انقدر که تو میگی این صیغه نامه مسخره اس چرا همون موقع که بابات پیشنهادش و داد مخالفت نکردی؟؟؟اصلاً چرا تو همون مراسم نگفتی من حوصله ام سر رفته بود خواستم یه تلنگری به زندگیم بزنم و قصدم از ازدواج و پیشنهاد و آشنایی فقط سرگرم شدن بود؟؟؟وگرنه من کجا و عرضه و مسئولیت پذیری...
یهو مانی چرخید سمتش و لیا با دیدن چشمای عصبانیش غلاف کرد...
-مراقب حرف زدنت باش...من طاقت شنیدن هر خزعبلی رو ندارم...
-نداری که نداری...مثلاً میخوای چیکار کنی؟؟؟بزنی تو گوشم؟؟؟یه بار دیگه دستت رو من بلند شه زنگ میزنم همه جد و آبادم و از اهواز میکشم اینجا تا بفهمی با کی طرفی...
فقط یه لحظه حس کرد نگاه مانی با دیدن سمت چپ صورتش پر از شرمندگی شد ولی باز روشو گرفت و گفت:
-نمیزنم تو گوشت ولی مواظب حرف زدنت باش...
لیا اینبار دویید و سد راهش شد...خیره تو چشماش شمرده شمرده گفت:
-مواظب حرف زدنم هستم به شرطی که راست و حسینی بهم بگی دلیل اون پیشنهادت چی بود؟؟؟فکر میکردم انقدر جدی هست که مامان بابات وبرداشتی آوردی اونجا که...
-من حرفی از شوخی بودنش زدم؟؟؟
-حرفی نزدی ولی رفتارت تو این دو هفته داره بهم ثابت میکنه که یه هدف دیگه ای پشت این خواسته ات بوده که من احمق همون اول نفهمیدم...
مانی دهنشو باز کرد تا یه چیز بگه ولی پشیمون شد...انگار خودشم فهمید که راه و اشتباه رفته...نمیخواست پیش این دختر کوتاه بیاد...ولی باید کاری میکرد تا باور کنه حداقل واسه آشنایی به قدر کافی مصمم هست...حالا واسه بعدش یه فکر دیگه میکرد...
بعد از سکوتی نسبتاً طولانی گفت:
-نمیدونم از بدشانسی توئه یا من...که درست بعد از مطرح کردن اون پیشنهاد...یه کم درگیری های کاریم زیاد شد...قبول دارم نتونستم زیاد باهات وقت بگذرونم...ولی از الآن به بعد زمان مناسبی برای شناخ...
-شرمنده من دیگه نیستم...بهتره بری سراغ یکی که بتونه این رفتارای ضد و نقیضتو تحمل کنه...
-یعنی چی؟؟؟مگه الکیه دو روز با یکی باشم بعد برم سراغ یکی دیگه؟؟؟
-والا من که به جز اون صیغه نامه هیچ مدرکی که ثابت کنه شما با من  بودی تو این مدت ندارم...حتی اس ام اسایی هم که بهم میدی دستوری و از سر اجباره...بعد چه انتظاری از من داری؟؟؟باور کنم که این پیشنهاد خواسته قلبیت بوده؟؟؟



-من حرفی از خواسته قلبی و عشق و علاقه نزدم...به عشق قبل از ازدواجم هیچ اعتقادی ندارم...فقط قرار  بود تو این مدت آشنا بشیم...اگه به تفاهم و توافق رسیدیم باقی مسائل می مونه برای بعد از ازدواج...تو هم مجبوری که تا تموم شدن مهلت صیغه صبر کنی...بعد اگه دیدی اونی که فکر میکردی نیستم مختاری این رابطه رو بهم بزنی...هیچکسم جلوتو نمیگیره...
لیا یه کم با حرص و غضب بهش نگاه کرد...نمیدونست چرا ولی هنوز فکر میکرد این حرفا حرفای خودش نیست...اصلاً همچین آدمی بعید بود به فکر تشکیل زندگی و خانواده بیفته...بدون اینکه بخواد خودش و اسیر تعهد و مسئولیت زن و زندگی کنه میتونست هرچیزی که بخواد در اختیار داشته باشه...شاید قضیه همون حفظ شان و شخصیتش بود...
«لعنت به من که ندیده ونشناخته تورو وارد زندگیم کردم...ولی محاله بذارم همینجوری واسه خودت بتازونی آقا مانی...»
همونطور که میرفت سمت در گفت:
-خیله خب...فقط تا تموم شدن مهلت صیغه تحمل میکنم این شرایط مسخره رو...اونم به خاطر همون جمله معروف که میگه خودم کردم که لعنت بر خوردم باد...تف سر بالاس کاریشم نمیشه کرد...الآنم بیا این درو بازکن میخوام برم...
مانی خودش و رو مبل جلوی تلویزیون پرت کرد و همونطور که از لای چشمای خمار شده اش به لیا نگاه میکرد گفت:
-حرف من درباره موندنت تو این خونه هنوز همونه...نمیتونم ریسک کنم و بفرسمت جایی که هر لحظه خبر یه خرابکاری دیگه ات به گوشم بخوره...
-هه...آبرو و امنیت منو میخوای فدای حفظ اعتبار خودت بکنی؟؟؟اگه برای تو اهمیت نداره که یه دختر تو خونه ات بمونه...برای من مهمه که تو خونه یه پسر مجرد که هیچ نسبتی باهام نداره زندگی کنم...
-وجود اون صیغه نامه ثابت میکنه که من فعلاً شوهر شرعی توام...پس همچین غریبه غریبه نیستم هوم؟؟؟
انگار یه سطل آب یخ رو سر لیا خالی شد...یعنی همه این پیشنهادا وحرف زدنا به خاطر این بود که به اینجا برسن؟؟؟که پای لیا به خونه اش باز شه و به پشتوانه اون کلاه شرعی که پیشنهادش و پدر خودش داد هر غلطی که خواست باهاش بکنه و بعد که مهلتش تموم شد با یه تیپا شوتش کنه بیرون و بگه هری؟؟؟
-فکر کردی با هالو طرفی؟؟؟رفتی تحقیق کردی دیدی یه دختر شهرستانی ام گفتی بهترین طعمه ام واسه هدف کثیفت؟؟؟تو گوش بابات خوندی وقتی اومد با ادب و احترام پیشنهاد صیغه بده که دهن بابای منم بسته بشه و بعد تو اولین فرصت هرغلطی خواستی بکنی و به هوای محرم بودن به آبرو وحیثیت کاری استاد ساعی لطمه وارد نشه آره؟؟؟خیلی رذلی...
مانی که داشت با حرفای لیا کنترل خونسردیش و از دست میداد با حرف آخرش مثل فنر از جاش بلند شد و با یه خیز بلند طوری اومد طرفش که لیا از ترس جیغ بلندی زد و عقب کشید و تو خودش مچاله شد...آماده پذیرش یه ضربه دیگه به صورت یا بدنش بود که بازوش تو پنجه های قوی مانی فشرده شد و راه افتاد سمت یکی از اتاقای خونه درحالیکه اصطکاک کفشش با کف سرامیکی خونه هیچ تاثیری رو کند کردن سرعت یا توقفش نداشت و کاملاً داشت با قدرت دست مانی به حرکت در میومد...
تودلش فقط خدا رو صدا میزد برای حفظ آبرویی که تو این شیش سال تحصیلیش با وجود مزاحمتای گاه و بی گاه یه عده آدم فرصت طلب با چنگ و دندون حفظش کرده بود و حالا سر یه تصمیم عجولانه و غیر عقلانی داشت به باد میرفت...دلش نمیخواست تلخ ترین خاطره عمرش که بعد از شیش هفت سال هنوز با قدرت تو ذهنش بود یه بار دیگه تکرار بشه و لیا رو به مرز نابودی بکشونه...
مانی در اتاق و باز کرد و لیا رو با ضرب پرت کرد تو...طوری که کاملاً نقش زمین شد...سریع چرخید تا ببینه حرکت بعدیش چیه و حتی خودشو آماده کرده بود واسه یه جیغ بنفش که مانی رفت بیرون در و بست و از بیرون قفل کرد...
خیز برداشت سمت در و با مشتای پی در پیش کوبید و تو همون حال گفت:
-باز کن درو...واسه چی قفل میکنی؟؟؟مگه من اسیر توام؟؟؟
صداش که حالا دوباره خونسرد شده بود و شنید:
-اسیر نیستی...ولی تا وقتی بخوای کولی بازی دربیاری واسه رفتن به اون دخمه خلافتون جات همینجاس...در ضمن...فکرای پوچی که درباره هدف من تو سرت ریشه دوئونده رو بریز دور...من اگه دردم رابطه بود...خیلی بهتر از تو رو میتونستم داشته باشم که بی منت و جیغ و داد و فیس و افاده فقط با یه اشاره حاضر بودن بیان رو تختم...انقدرم اعتقادم سفت و محکم نیست که مهم باشه برام با کسی بپرم که حتماً محرمم باشه...پس این افکار بچگانه اتو بریز دور...

-پس واسه چی اومدی سراغ من؟؟؟اگه انقدر دور و برت شلوغه که میگی خب برو سراغ همونا...به همونا پیشنهاد آشنایی میدادی...
-نمیشد...اونا فقط به درد همون چیزی که گفتم میخورن...واسه ازدواج یه ملاکای دیگه ای دارم که فکر کردم شاید تو وجود تو باشه...که کم کم دارم میبینم اشتباه کردم...
-به درک...همون بهتر که تصوراتت اشتباه باشه تا من هرچه زودتر از شرت خلاص شم...
-فعلاً که جات همینجاس پس بیخودی حرص نخور...موهات میریزه بعد از من کسی نمیاد بگیرتت...
اینهمه آرامش و خونسردی و بی تفاوتیش اونم وقتی داشت از عصبانیت آتیش میگرفت روانیش میکرد...مشت محکم دیگه ای به در کوبید که دست خودش درد گرفت:
-باز کن این درو...نمیرم تو اون خونه...میرم تو خوابگاه می مونم...باز کن میگم...
-اولاً همین امشب که خوابگاه راهت نمیدن...دوماً یه نگاه به پرونده فساد اخلاقی دانشجوهای مستقر تو خوابگاه دانشگاهتون بندازی دیگه اسم خوابگاه رو نمیاری...البته اگه دوست داری بروها...ولی من شنیدم فعلاً حق پذیرش دانشجوی جدید تو خوابگاه رو ندارن...تاوقتی جنجال اون اخراجیا بخوابه...
زبون لیا بسته شد...خبرشو شنیده بود...تو همون سال هفت نفر از دانشجوهای دختری که تو خوابگاه بودن اخراج شدن...یه عده میگفتن به جرم رابطه های غیر اخلاقی با همدیگه و با بقیه دخترایی که به زور وادارشون میکردن پاشون به کمیته انضباطی باز شده...یه عده هم میگفتن همچین چیزی نیست و شایعه بوده...در هر حال این موضوع  خیلی از دخترا رو از خوابگاه فراری داد بعد از اون همه دنبال خونه گشتن و خوب یادشه که غزل اون موقع هم چند تا از آواره شده ها رو راه داد تا بتونه یه جای دیگه برای موندن پیدا کنن...
از طرفی خسته شده بود از تقلا کردنای بیخودش در برابر این موجود سنگی که هیچ حرفی تو کله اش فرو نمیرفت و از طرفی هم یه جورایی خوشحال بود که مانی همچین قصدی که فکرشو میکرد نداشت...ولی بازم نمیتونست باور کنه که هدفش فقط و فقط ازدواج و تشکیل خانواده اس...
یه نگاهی به اتاقی که توش زندانی شده بود انداخت...اتاق نسبتاً بزرگی بود ولی با وسایل محدود...یه کمد و یه تخت و یه میز کنار تخت...پاهاشو کشید رو زمین و تن خسته اشو نشوند روی تخت...خسته بود...بیشتر از جسمش روحش خسته بود...مغزش خسته بود...اینهمه فشار روحی واسه ذهن و قلبش زیاد بود طوری که حس میکرد نفساش کم کم منقطع و ضربان قلبش نامیزون میشه...این حالتاش معمولاً هفته ای یه بار ایجاد میشد...سابقه نداشت تو یه روز دوبار قرص لازم بشه...باید قلبش و آروم نگه میداشت...نباید خودش و به قرص عادت میداد...نظر دکترشم همین بود...
سعی داشت با نفسای عمیق آرامشش و برگردونه که یهو در اتاق باز شد و مانی یه چیز پرت کرد وسط اتاق و گفت:
-این و بذار رو اون صورتت فردا تو دانشگاه همه آویزونت نشن که بفهمن چی شده...
نگاه لیا از کیسه یخ آماده ای که وسط اتاق بود رو صورت مانی نشست...
-چیه؟؟؟میترسی در جوابشون بگم کار استاد باشخصیت و بافرهنگشونه...
-اگه بگی انتخاب خودت و زیر سوال بردی...کسی زورت کرد برای اینکه پیشنهادم و قبول کنی؟؟؟مطمئن باش بعدش منم ساکت نمی مونم...
اینو گفت و رفت بیرون و دوباره در و قفل کرد...مثلاً سعی داشت خودش و آروم کنه...ولی مگه با وجود همچین آدمی و شنیدن حرفاش ممکن بود؟؟؟با اینحال حرفش بی ربطم نبود...دوست نداشت دوستای نزدیکشو که میدونستن کسی و اینجا نداره کنجکاو کنه نسبت به اتفاقات عجیب امشب...کیسه یخ و برداشت و همونطور که با همون لباسا رو تخت دراز میکشید گذاشت رو صورتش...
هنوز برای اینجا موندنش تردید داشت...یه جورایی دیگه فهمیده بود که مانی اهل این کارا نیست که بخواد با تجاوز و بی آبرو کردن یه دختر موقعیت اجتماعی خودش و به خطر بندازه...یا اگه هدفش این بود هیچوقت پای خانواده ها رو وسط نمیکشید و از هزارتا راه دیگه وارد میشد...پس شاید موندنش توی این خونه خطری از این بابت نداشت...با این حال دلش میخواست با یکی مشورت کنه...دیگه نباید تصمیم عجولانه میگرفت...باید با یه بزرگتر مشورت میکرد شاید اون پیشنهاد بهتری داشت...
پدر و مادرش که تو این مسئله معمولاً هیچوقت منطقی برخورد نمیکردن و میخواستن هزارجور فکر غلط بکنن...دوست نداشت بی خودی نگرانشون کنه...این دو سه ماهه که تموم میشد بهشون میگفت که به درد هم نمیخون وخلاص...اصلاً شاید به پیشنهاد پسر آقای رفیعی هم فکر میکرد...البته اگه تا الآن منتظرش بود و زن نگرفته باشه...


گوشیش و از کیفش درآورد و شماره لیندا خواهرش و که تو مشهد زندگی میکرد گرفت...ساعت نزدیک دوازده شب بود وخدا خدا میکرد خواب نباشه که صدای سرحالش میگفت که بیداره...
-سلام به آبجی کوچیکه خودم...
-سلام خواهری خوبی؟؟؟
-قربان تو چه خبر؟؟؟
تمام سعی اون لحظه برای آروم نشون لحن صدا و کم کردن میزان فشارش بود تا نگرانی ای به دل خواهرش راه نده...
-خبری نیست...فنچول خاله چطوره؟؟؟بزرگ شده؟؟؟
-نه داره هی کوچیک میشه...چه سوالیه آخه؟؟؟
لیا خندید و گفت:
-بابا اینجوری میگن دیگه من چیکار کنم...حالا حالش خوبه؟؟؟حسین آقا چطوره؟؟؟
-خوبیم هممون...چه عجب این وقت شب یاد من کردی؟؟؟
پیچوندن خواهرش غیر ممکن بود...پس باید زودی میرفت سر اصل مطلب...تا اینکه بخواد بیخودی مقدمه چینی کنه...باید یه جوری مطرحش میکرد که فکر کنه یه مسئله عادیه...
-لیندا راستش...یه مسئله ای پیش اومده میخواستم با تو مطرح کنم...
-چی شده؟؟؟
-چیز خاصی نیست...فقط اگه میشه بین خودمون بمونه...مامان و بابا رو که میشناسی از کاه کوه میسازن و بیخودی نگران میشن...
-الآن با این فس فس کردنت داری منم نگران میکنی حرف بزن ببینم...
لیا ماجرای غزل و فریده و درگیری هایی که امشب داشتن و بیرون اومدنش توسط مانی رو تعریف کرد تا اینکه لیندا با نگرانی گفت:
-حالا چیکار میخوای بکنی؟؟؟برگشتی اونجا؟؟؟
-همه همسایه ما رو دیدن...آبروم میره اونجا...غزلم رفت خونه عمه اش...بعیدم نیست پول پیشش و از صاحبخونه پس بگیره و غزل و مجبور کنه که خونه خودش زندگی کنه...
-ای بابا...پس تو چی؟؟؟چی کار میخوای بکنی؟؟؟صبر کن ببینم پس الآن کجایی؟؟؟
-الآن؟؟؟چیزه...خونه مانی ام...
صدای نسبتاً بلند لیندا حتی از پشت تلفن پرده گوشش و لرزوند...
-چــــــــــی؟؟؟!!!
عصبی از مخمصه ای که گرفتارش شده بود و حالا باید برای خواهرش توضیحش میداد گفت:
-چرا جیغ میزنی؟؟؟چی میشه مگه؟؟؟
-خل شدی لیا؟؟؟خودت نمیدونی چی میشه؟؟؟چند سال تهران درس خوندی داری ادای روشنفکرارو در میاری...بابا رضایت به صیغه نداد که تو پاشی بری خونه اش زندگی کنی...
-یعنی تو میگی نمونم؟؟؟آخه چاره دیگه ای نداشتم...می موندم وسط خیابون؟؟؟
-امشب و بمون ولی به نظرم از فردا دنبال یه جای دیگه باش...هرچند امشبم خیالم راحت نیست که اونجا باشی...
لیا که میدونست خواهرش نگران چیه گفت:
-مانی اونجوری نیست که تو فکر میکنی...اصلاً منو مجبور به اینجا موندن نکرد...
«آره ارواح عمه اش...»
-خیلی آقا و محترمه...
«محترما سرشون و بذارن بمیرن اگه اینم میشه محترم...»
-خلاصه جوری برخورد کرد که من اصلاً احساس ناامنی و معذب بودن نداشتم...راستش پیشنهاد رفتن به خوابگاهم دادم ولی از اونجایی که آشنای رییس دانشگاهمونه پرونده اون دخترایی که اخراج شدن و خونده...همه حرفایی که فکر میکردیم شایعه اس درست بوده...خوابگاه دانشگاهمونم دیگه امنیت نداره...
-لیا...تو دیگه به سنی رسیدی که خوب و از بد تشخیص بدی...
پوزخندی رو لباش نشست...اگه واقعاً قدرت تشخیص داشت همچین آدمی و وارد زندگیش نمیکرد...
-من که مانی و ندیدم...ولی اگه میگی خوبه بهت اطمینان دارم که راست میگی...فقط خودت مراقب باش و تو اولین فرصت بگرد دنبال جایی که تا آخر درست بتونی بمونی...قبل از اینکه مامان اینا یا حتی مامان بابای مانی بفهمن و سوتفاهم و دلخوری پیش بیاد...
-باشه آبجی جون...یه فکری براش میکنم...مرسی...خیلی آروم شدم با حرفات...
-خواهش میکنم...خیلی مراقب خودت باش...شب حتماً در اتاق و قفل کن...
یه لحظه خواست بگه قفله ولی نه از داخل از بیرون...ولی همین حرف کافی بود تا خواهرش منفجر بشه...
-باشه خیالت راحت...پارمیس و ببوس...خدافظ...
-خدافظ عزیزم...
از اینکه یه نفر از اعضای خانواده اش و درجریان این اتفاق قرار داده بود یه کم خیالش راحت شد...هرچند همه چیز و بهش نگفت...ولی همینکه یه نفر میدونست قوت قلب میگرفت...

با صدای تق تقی از خواب بیدار شد...یکی داشت میزد به در اتاقش...متعجب شد چون در اتاقی که لیا توش بود و قفل کرده بود...پس الآن کیه که تا دم اتاقش اومده؟؟؟از جاش بلند شد و سریع رفت در و باز کرد...نگاهش به هوای لیا به رو به روش خیره شد ولی با صدای بچه کوچیکی سرشو به پایین خم کرد که دید جلوی در نشسته بود و داشت نگاهش میکرد...چشماش گرد شد...این بچه از کجا اومده بود؟؟؟بچه چهاردست و پا اومد تو و از کنار مانی رد شد...مانی متعجب داشت میرفت سمتش که صدای پایی از پشت سرش شنید و همینکه برگشت لیا رو دید...حالا دیگه قدم های کند و پر از تعللش داشت به سمت لیا میرفت که هراسون بهش خیره شده بود و با هر قدمش یه قدم به عقب برمیداشت...
وقتی کاملاً از اتاق خارج شد با صدای بسته شدن در اتاقش یه لحظه برگشت و وقتی دوباره چرخید سمت لیا دید تمام صورتش غرق خونه...تو این یک ثانیه چه اتفاقی افتاد که اینطوری شد...صدای تق تقی که به در بسته پشت سرش میخورد و میشنید ولی همه حواسش به این دختر بود که وسط هال خونه اش با صورت غرق خون وایستاده بود و نگاهش میکرد...بی توجه به صدای تق تقی که مدام توی گوشش بود خواست بره سمت لیا که یهو انگار زیر پای لیا خالی شد و تو یه جایی مثل چاه فرو رفت...
همزمان با جیغ لیا با یه دم عمیق از خواب بیدار پرید و نیمخیز شد رو تخت...یه کم طول کشید تا زمان و مکان و یادش بیاد و وقتی به این فکر کرد که فقط خواب بود ناخودآگاه نفس راحتی کشید...ولی آخه این دیگه چه خوابی بود؟؟؟پیش اومده بود خواب بد ببینه...ولی هیچوقت لیا تو هیچکدومشون نبود...این دختری که فقط قرار بود تو یه زمان کوتاه تو زندگیش باشه...چرا باید پاش به خواب مانی باز بشه؟؟؟
خواست دوباره بخوابه که همون صدای ضربه های در اتاق و که تو خوابش میشنید به گوشش خورد ولی اینبار خیلی ضعیف تر...از جایی بیرون از این اتاق...شایدم اتاق لیا...
نگاهی به ساعت انداخت...سه نصف شب بود...میخواست قبل از خواب قفل در اتاق لیا رو باز کنه ولی انقدر خسته بود که نفهمید کی خوابش برد...از اتاق که بیرون رفت صدای دیگه ای هم به جز تقه زدن به در بود که انگار لیا داشت با خودش حرف میزد و هرچی به اتاق نزدیک تر میشد صدای حرف زدنش واضح تر به گوشش میرسید...
-گرفته عین چی خوابیده من و اینجا زندانی کرده...آخه من نمیفهمم چرا هرکسی رو راه میدن تو دانشگاه و اسمشو میذارن استاد...وای...باز کن دیگه...اه...مرده شور این کلیه های منو ببره که همیشه وقتایی که نباید...خوب کار میکنه...
جلوی در اتاق بود ولی در و باز نمیکرد...ناخودآگاه محو غر غر کردنای لیا شده بود...بعد از اون خواب هولناک شنیدن این صدا و این حرفایی که نشون میداد اون دختر غرق خون کابوسش صحیح و سالمه آرومش میکرد...ولی وقتی به قسمت کلیه ها رسید ترسید دیر بشه و سریع کلید و تو قفل پیچوند...
چهره غرق خواب لیا با چشمای پف کرده و موهای پریشون جلوی روش ظاهر شد...شاید اگه اون آدم قبلی بود الآن این وسط غش غش میخندید با دیدن این قیافه به خصوص حرص و عصبانیت نگاهش...ولی خیلی وقت بود که خنده به لباش نمیومد...
لیا با دیدن خونسردی نگاهش و اینکه حتی یه معذرت خواهی هم نکرد به خاطر این کارش حرصی تر شد و همونجا به خودش قول داد که تلافیشو سرش در بیاره...ولی الآن باید یه جوری عصبانیتش و خالی میکرد...
یه قدم رفت طرفش و خیره تو چشمای خمارش توپید:
-ببخشیدا...اگه شما جزو موجوداتی هستید که از راه تبخیر آبای بدنت و دفع میکنی...ما آدما این قابلیت و نداریم که شما شب تا صبح تو اتاق در بسته زندانیم میکنی...
فکر میکرد با زهرچشمی که دیشب از این دختر گرفته دیگه زبونش کوتاه شده...ولی هر لحظه داشت با رفتارش متعجب ترش میکرد و بیشتر به این نتیجه میرسید که یک ماه زمانِ کافی برای شناختن این دختر نبود...
-اتفاقاً تو زمان عصبانیت یه اتاق با در بسته خیلی به آدم کمک میکنه...واسه حفظ آرامش و تمدد اعصاب مفیده...

لیا که تا همونجا هم به سختی خودش و نگه داشته بود راه افتاد سمت راهرو و درایی که به نظر حموم دستشویی میومد...اولی و باز کرد...حموم بود با یه توالت فرنگی...ماتش برد...
خیره به اون توالت فرنگی که کار کردن روش مایه عذاب بود براش تو دلش با خودش حرف میزد...
«ای خدا...اگه از این خونه باکلاسا و مد بالاها باشه که دور توالت ایرانی و به کل خط کشیده باشن چی؟؟؟من خوشم نمیاد رو صندلی بشینم کارمو بکنم...اه چیه آخه چندش...فکر کن قبل از تو تن و بدن چند نفر بهش خورده باشه...حالا اگه یکی بهداشتشم رعایت نکنه و بعد از تموم شدن کارش آب نگیره دور و برو...اه اه...حالم بهم خورد...حاضرم تا صبح تحمل کنم ولی رو این صندلی عذاب نشینم...»
-اگه عادت به فرنگی نداری...مستراح ایرانی در سمت راسته...
لیا از همونجا چشم غره ای زد و با پررویی گفت:
-خودم میدونم...میخواستم ببینم درای دیگه این خونه به کجا باز میشه...خیر سرم قراره اینجا زندگی کنم...
پوزخند مانی و که دید گفت:
-فقط تا تموم شدن درسم...
دیگه واینستاد تا حرفی بشنوه و خودش و انداخت تو دستشویی...
با دیدن قیافه خودش تو آینه دستشویی خجالت کشید از اینکه برای اولین بار که جلوی مانی بی حجاب بود با این شکل و شمایل ظاهر شده بود...ولی سریع به خودش گفت:
«چشه مگه ریختت؟؟؟حالا مگه قراره بپسندتت که میخوای به خودت برسی؟؟؟همون بهتر تو رو این شکلی ببینه تا دلش و بزنی و زودتر این بازی مسخره رو تموم کنه...خدا بگم چی کارت کنه لیا...چرا بیخودی اصرار میکنی واسه یه چیزی که حالا اینجوری مثل خر تو گل بمونی؟؟؟هرچند...ناشکری نمیکنم...اگه مانی نبود...امشب کجا قرار بود بمونم؟؟؟»
از دستشویی که بیرون رفت تصمیم گرفت یه کم آروم تر برخورد کنه تا هم جبرانی باشه برای رفتار نسبتاً تندش با کسی که نذاشت تو کلانتری بمونه و بهش پناه داد و هم اینکه مانی راضی بشه دیگه در اون اتاق و قفل نکنه...باید یه کم عادی برخورد میکرد تا مانی باورش بشه تصمیم گرفته اینجا بمونه و قصد فرار نداره...
با دیدن مانی که رو مبل هال نشسته بود حدس زد که منتظره بره تو اتاق تا در و از پشت قفل کنه...به جای اینکه مسیر مستقیم تا اتاق خواب و طی کنه یهو بی هوا راهشو به سمت چپ کج کرد و رفت تو آشپزخونه...نگاه متعجب مانی و دید که گردن کشید و از بالا کانتر بهش خیره شده...
درحالیکه سعی میکرد مستقیم به چشماش نگاه نکنه گفت:
-یه کم ضعف کردم...اشکال نداره یه چیز از یخچالت بردارم بخورم؟؟؟
سکوتشو به رضایت تعبیر کرد و برای رهایی از اون نگاه خیره هم که شده در یخچال و باز کرد و به هوای پیدا کردن چیزی برای خوردن پشتش قایم شد...ولی خیلی طول نکشید که مانی اومد تو آشپزخونه و مجبور شد واقعاً یه چیز برداره...
-از دیشب غذا مونده...بردار یه کم گرم کن بخور...
از تو جامیوه ای یه دونه سیب برداشت و در یخچال و بست...
-نه همین خوبه...
از کنارش رد شد و رفت سمت اتاق که حس کرد داره دنبالش میاد...وایستاد و چرخید سمتش...مظلومانه ترین قیافه ممکن و به خودش گرفت و گفت:
-میشه دیگه در اتاق و قفل نکنی؟؟؟
مانی دیگه همچین قصدی نداشت ولی گفت:
-چرا؟؟؟
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-چون...چون قلبم میگیره تو اتاق در بسته...نفسم تنگ میشه...حس خوبی ندارم...
انقدر معصومانه و پراحساس این جمله رو به زبون آورد که مانی حتی نتونست در جوابش یه متلک بندازه...فقط خیره شده بود به چشمای مشکیش...یه لحظه از ذهنش رد شد که این دختر چرا انقدر چشم داره؟؟؟
-بعدشم...مگه در خونه قفل نیست؟؟؟خب چه فرقی داره که در اتاق من قفل باشه یا نه؟؟؟
-خیله خب فلسفه نباف نصف شبی...برو بگیر بخواب...
لیا خوشحال از نقشه ای که تو سرش کشیده بود چرخید و لبخند موزیانه ای رو لباش نشست...بعید میدونست از خوشحالی تا صبح خواب به چشمش بیاد...

*
ساعت پنج صبح بود که لباساشو پوشید کیفشو برداشت و با کمترین صدای ممکن از اتاق اومد بیرون...کیفشو همونجا رو مبل گذاشت که جلوی دست و پاشو نگیره و با قدم های آرومش رفت سمت اتاقی که حدس زد مال مانی باشه...آروم درشو باز کرد ولی مانی اونجا نبود...بیشتر شبیه اتاق کار یا شایدم کتابخونه بود...در و بست و رفت سمت تنها اتاق باقی مونده...
«خدایا به امید خودت...تنهام نذاریا...»
قبلش یه آیت الکرسی خوند و به خودش فوت کرد و در و باز کرد...اول از همه مانی و دید که رو تخت دو نفره اتاقش غرق خوابه...رو نوک پا رفت تو...نفس های عمیقش نشون از خواب سنگینش میداد...با اینحال نباید ریسک میکرد چون هنوز نمیشناختش و شاید با کوچکترین صدایی از خواب میپرید...دیشب که کلی طول کشید تا صدای ضربه هایی که به در میزد به گوشش برسه و بیدار شه...
وسط اتاقش که از اون دوتا اتاق دیگه بزرگتر بود وایستاد و نگاهشو دور تا دور اتاق چرخوند...وقت تجزیه و تحلیل اسباب و وسایل و نداشت چون دنبال یه چیزی میگشت که بالاخره روی میزتوالت اتاق پیداش کرد...راه افتاد رفت سمتش که وسط راه با دیدن بالاتنه لخت مانی یه لحظه وایستاد و چشماش و دوخت به خط خطای روی بدن و شکمش...مونده بود تو این فصل که دیگه آخرای پاییز بود واسه چی لخت خوابیده...
«من میگم این بشر حالت نرمال نداره...هنوز نمیدونه کدوم حرکت واسه کدوم فصله...ولی خودمونیم عجب بدنی داره...» 
شاید اگه مانی بیدار بود نگاهش و میگرفت ولی تو تنهایی خودش انقدر شرم وحیا نداشت که از این صحنه ها بگذره...دروغ چرا همیشه دلش میخواست مردش از این بدنا داشته باشه...ولی الآن...فهمیده بود تنها چیزی که براش مهم بود تو ازدواج...اخلاق و رفتار خوب بود...
با تکونی که مانی رو تخت خورد فهمید باید سریع تر کارشو پیش ببره...رفت سمت میز توالت...همون دسته کلیدی بود که مانی دیشب در و باهاش قفل کرد و بعدش انداختش رو کانتر...این مار آویزون شده از جاکلیدیش از همون دیشب تو ذهن لیا مونده بود...کلیدارو برداشت  سریع تو مشتش فشرد تا صدایی ایجاد نکنه و با همون قدم های آرومش رفت بیرون...
امروز با مانی کلاس داشت...باید اول میرفت خونه غزل لباساشو عوض میکرد و وسایلش و برمیداشت بعد میرفت دانشگاه...کیفشو برداشت که زودتر خودشو از این زندان خلاص کنه که یهو کلید روی در سلول انفرادیش توجهش و جلب کرد...یعنی این کلید به همه اتاقای این خونه میخورد؟؟؟
*
با صدای آلارم گوشیش بیدار شد و بعد از اینکه خاموشش کرد نگاهی هم به ساعت انداخت...هفت بود...با اینکه دیشب با دیدن اون کابوس و بعدش کل کلش با لیا بدخواب شده بود و دیر خوابید...ولی دیگه باید بیدار میشد که به کلاس ساعت هشتش میرسید...
از همون دستشویی اتاق استفاده کرد و اومد بیرون...وقتی برای دوش گرفتن نداشت...خواست سریع بره یه چیز بخوره و بیاد حاضر شه که دید رو در اتاقش یه یادداشت نوشته شده...
«دیشب حس کردم یه کم اعصابتون بهم ریخته اس...منم برای تمدد اعصاب اتاق دربسته رو براتون تجویز کردم...از یکی شنیدم خیلی موثره...روز خوش استاد!!!»
نمیخواست حدسی که با خوندن اون یادداشت تو ذهنش شکل گرفته رو باور کنه ولی وقتی با ناباوری دستگیره در و بالا پایین کرد و دید حدسش درست بود مشت محکم و پر حرصی به در کوبوند و غرید:
-دختره کله خر حمال گوساله...دهنی ازت سرویس کنم که بفهمی با کی طرفی...دیوونه عقده ای...
اعصابش شدیداً خورد بود...بیشتر از لیا از دست خودش...که چرا انقدر این دختر و دست کم گرفته بود؟؟؟فکر میکرد کارش تو این دو سه ماه باهاش خیلی راحته ولی حالا داشت همه محاسباتش و بهم میریخت...پنج دقیقه بی هدف تو اتاق قدم زد و فکرکرد برای رهایی از این مخمصه ولی چیزی به ذهنش نرسید...محال بود تو این اتاق سر کنه و به کلاسش نرسه...هم به خاطر اینکه هیچوقت تو کلاسای دانشگاهش غیبت نمیکرد و هم به خاطر اینکه پوز اون دختر و یه جوری به خاک بماله...

وسط این قدم زدناش و نگاه های پر از استرسش که به ساعت خیره میشد یهو یاد میثم افتاد...اون تنها کسی بود که کلید خونه مانی و داشت...میتونست بیاد تو در اتاق و باز کنه...هجوم برد سمت گوشیش و تند تند شماره میثم و گرفت و یه کم بعد صدای خوابالوش تو گوشی پیچید:
-چی میگی مانی سر صبح؟؟؟
-میثم زود پاشو بیا خونه من...
لحن میثم یهو پر از نگرانی شد...
-چی شده؟؟؟
-پشت در موندم کلید ندارم...کلیدای خونه ام و با خودت بیاریا...
-پشت کدوم در نمیفهمم...
-ای واااااااااای میثــــــــم...تن لشتو بلند کن بیا بعد برات توضیح میدم...
-خیله خب...
-میثم اومدیا...ساعت هشت کلاس دارم زود برسون خودتو...
گوشی و قطع کرد و سریع رفت سمت حموم تا وقتی میثم برسه یه دوش بگیره و حاضر شه...ولی قبلش به رییس دانشگاهشون زنگ زد و گفت یه کم دیرتر میرسه ولی کلاس لغو نشده تا چیزی رو برد نزنن...
*
حاضر و آماده نشسته بود و چشمای پر از خشمش به عقربه های ساعت خیره شده بود...انگار میخواست با این نگاه مجبورشون کنه که آروم تر حرکت کنن...با صدای باز و بسته شدن در خونه و بعد صدای «مانی کجایی» میثم از جاش بلند شد و رفت پشت در...
-اینجام میثم...بیا در این اتاق و باز کن...کلید روشه؟؟؟
-آره کلیدش اینجاس...کی قفل کرده این درو روت؟؟؟
در باز شد و مانی به خودش زحمت جواب دادن به سوال میثم و نداد و سریع رفت بیرون...
-دستم درد نکنه...
-خب حالا مرسی...نمیبینی عجله دارم؟؟؟هشت باید دانشگاه باشم...هشت و ربعه من هنوز اینجام...
-نمیخوای بگی کی درو قفل کرده؟؟؟
-دیرمه...حالا بعداً میگم...
-دانشگاه داری میری منم برسون...مسیرم همون وره...
-با چی اومدی پس؟؟؟
-ماشین و نیوشا لازم داشت دادم ببره...تا اینجا اون منو رسوند...
-خیله خب راه بیفت بریم...
*
تو ماشین بودن و مانی با سرعت سرسام آوری داشت میروند که صدای میثم و شنید:
-نامزدت چطوره؟؟؟
با یادآوری دوباره اون دختر و حرصی که تو جونش نشست دستاش رو فرمون مشت شد...از دور وبریاش تنها کسی که از جریان لیا و پیشنهاد مانی خبر داشت میثم بود...
-هه...نامزد...اسمشو بذاری خانوم متوهم بهتره...نمیدونم چرا انقدر احساس زرنگی میکنه...
-حالا چرا انقدر از دستش شکاری...نکنه اون تو اتاق زندانیت کرده؟؟؟
سکوت مانی شک میثم و به یقین تبدیل کرد...
-آره مانی؟؟؟کار اونه؟؟؟
سرش که به تایید تکون خورد شلیک خنده میثم به هوا رفت...
-بابا...پس کارشو بلده...ایول...
-میثم الآن این کجاش خنده داره؟؟؟
-شجاعت و جسارتش به نظر من ستودنیه...کسی که جرات کنه به توی برج زهرمار نزدیک بشه و دوکلوم حرف بزنه هنر کرده...چه برسه به اینکه بخواد همچین بلایی سرت بیاره...
مانی با اینکه خودشم به این موضوع پی برده بود ولی اون لحظه انقدر از دستش عصبانی بود که گفت:
-جسارتش تاوان داره...الکی نیست که...
-کله خر بازی در نیار مانی...فکر کردی من نمیدونم قبلاً تو زهرت و ریختی و موشکه رو هوا کردی اینم حالا اینجوری جواب موشکت و داده؟؟؟
-همینکه هست...باید از الآن بفهمه با کی طرفه که پس فردا نگه تو دوتا شخصیت داری و با احساسات من بازی کردی...هرچی کمتر اخلاق خوب ببینه کمتر وابسته میشه...نفعشم آخر برای خودشه...
-تو اگه به فکر سود و منفعت اون دختر بودی اصلاً سمتش نمیرفتی که بخوای اینجوری بچزونیش...
-چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟؟؟گناه کردم خواستم تشکیل خانواده بدم؟؟؟بالاخره باید سراغ یکی میرفتم دیگه هان؟؟؟این نه یکی دیگه...
-اگه هدفت واقعاً این بود دلم نمیسوخت...
-هرجور دوست داری فکر کن...



-هنوز بهش نگفتی نه؟؟؟
مانی نگاه خشمگینی بهش انداخت و گفت:
-نه...مگه اینکه تو بخوای چایی شیرین بازی دربیاری و بهش بگی...
-اگه به من بود میگفتم...ولی خودت بگی خیلی بهتره...بالاخره باید بدونه که...
-هیچی لازم نیست بدونه...نه اون نه هیچکس دیگه ای...اینم یه دوره دو سه ماهه اس بعدش میفهمه با اخلاق من نمیشه ساخت و تموم میشه میره پی کارش...
-میدونی چیه؟؟؟فکر میکردم شاید این دختر بتونه این شخصیت مزخرف و گنداخلاقیت و درست کنه و کاری کنه که به زندگی برگردی...گفتم اثرشو تو این دو هفته گذاشته...ولی حالا میبینم انگار دیگه هیچی رو تو اثر نداره...
-از اولم قرار نبود این دختره منو به زندگی برگردونه...یه نگاه به دور و برت بنداز...ببین تو چه دوره ای داری زندگی میکنی...دخترا فقط به منفعتشون فکر میکنن...
-از ته دل میخوام اینیکی بهت ثابت کنه همیشه اون چیزی که تو فکرته درست نیست...
-آره حتماً...همونجوری که قبلیا ثابت کردن...
میثم سری به افسوس تکون داد برای رفیقش که داشت دستی دستی خودش و زندگی و آینده اش و به فنا میداد...فقط امیدوار بود این وسط آینده اون دختری که ندونسته پاش به زندگی این آدم از دنیا بریده باز شده تباه نشه...
***
-ای بابا...اگه نمیخواست بیاد دیروز میگفتن که ما سر صبح پانشیم بیایم دانشگاه...
لیا که همه حواسش به در کلاس بود متوجه حرف بهاره نشد تا اینکه با سقلمه اش به خودش اومد...
-چیه؟؟؟
-استاد و میگم...بچه ها رفتن پرسیدن گفتن میاد ولی سابقه نداشته انقدر تاخیر کنه...
استرسش با این حرف بهاره بیشتر شد...
-ن...نمیدونم والا...
-راستی غزل کجاست؟؟؟نیومده امروز...
-خبر ندارم ازش...
-پس لابد من دارم...مگه همخونه اش نیستی؟؟؟
-چیزه...آهان...دیشب رفت خونه عمه اش شبم موند...حتماً تنبلی کرده امروز و پیچونده دیگه...
-میگم نگفتی صورتت چی شده؟؟؟
-عه نگفتم؟؟؟هیچی بابا یه افتضاحی شد دیروز...کف آشپزخونه سر بود منم دمپایی پام بود لیز خوردم با صورت رفتم رو زمین...حالا خوب شده دیشب خیلی افتضاح تر بود...
-شست پات نره تو چشت یهو...خب حواست و جمع میکردی...
-شد دیگه چی کار کنم...
 در باز شد و با اومدن مانی به داخل کلاس نفس لیا تو سینه موند...اصلاً به ذهنش نمیرسید که چه جوری در و باز کرده و اومده بیرون...فکر میکرد دیدار بعدیشون هرجاییه به جز دانشگاه وگرنه هیچوقت همچین کاری نمیکرد...
«یا خود خداااااا...خدایا سر صبحی هوامو داشتی فکر کردم دیگه تا آخر هوامو داری...ولی نگه داشتی اینجا از دماغم در بیاری آره؟؟؟»
مانی بدون اینکه سرشو از رو برگه لیست اسامی بلند کنه شروع کرد به خوندن اسما برای حضور و غیاب...اسم همه رو خوند به جز اسم لیا و بعد برگشت سمت تخته تا درس و شروع کنه که یهو بهاره گفت:
-استاد ببخشید...اسم خانوم مشرقی و نخوندید...
مانی با حفظ آرامش چرخید سمت بهاره و گفت:
-خانوم مشرقی خودشون زبون ندارن؟؟؟کجا نشسته ان؟؟؟
اینهمه نادیده گرفتنش اونم وقتی چسبیده بود به صندلی بهاره و خیلی راحت تو مسیر دیدش بود کفری ترش کرد و به همون نسبت استرسشم بیشتر شد...فهمید قصد تلافی داره...با این حال برای اینکه دانشجوها رو بیخودی کنجکاو نکنه دستشو بلند کردتا بالاخره نگاه مانی بهش خیره شد...
همونطور که دوباره نگاهی به لیست اسامی مینداخت گفت:
-خانوم مشرقی من الآن که نگاه کردم دیدم شما دو جلسه غیبت داشتی...درحالیکه حداکثر غیبت سر کلاسای من یک جلسه اس اونم در صورتی که موجه باشه...
حرص لیا بیشتر و بیشتر شد...جلسه اول غیبتش مربوط به سرماخوردگی شدید اول ترمش بود...اون موقع که هنوز نمیدونست مانی استاد اون درسه...ولی دلیل غیبت جلسه دومش و مطمئن بود که مانی خوب میدونست...به خاطر برگزاری اون مراسم آشنایی دو روز زودتر از مانی رفت که خانواده اش و برای اومدنشون آماده کنه و مجبور به غیبت شد و حالا به تلافی کار صبح لیا داشت از این موضوع سواستفاده میکرد...

مات اون چشمای پر از غرور و خونسرد بود که صدای بهاره رو شنید:
-استاد ببخشیدا...ولی همه استادا میگن تا سه جلسه مجازه...
-میتونید برید با اون استادا کلاس بردارید...
اینبار یکی از پسرای کلاس بود که گفت:
-استاد این بچه بازیا مال لیسانسه...ما دیگه فوق داریم میگیریم...
مانی خودشم نفهمید که اون لحظه خشمش از عبارت بچه بازی بود یا از اینکه این پسر داشت غیر مستقیم از لیا دفاع میکرد...روشو برگردوند سمتش و با چشمای ریز شده اش پرسید:
-اسم شما چیه؟؟؟
-خداپناه استاد...سامیار خداپناه...
مانی یه کم فکر کرد تا یادش اومد این پسر همون پسریه که اون شب که بعد از صحبت با رییس دانشگاه داشت برمیگشت دید تو خیابون داره برای لیا مزاحمت ایجاد میکنه...اون شب تهدیدش کرد که اگه یه بار دیگه همچین چیزی ببینه برای شکایت به کمیته انضباطی اقدام میکنه ولی بعدش اصلاً نفهمید که کارش و تکرار کرد یا نه...
-آقای خداپناه...انتخاب و میذارم به عهده خودتون...یا میشینید سر همین کلاس و با بچه بازی این سه واحد و پاس میکنید یا می مونید ترم بعد با یه استاد دیگه این درس و بردارید...
غیر مستقیم داشت دوباره تهدیدش میکرد و اینبارم کارساز شد چون سامیار چیزی نگفت ولی نگاه خیره اش که میخ مانی شده بود بوی کینه و خشم میداد...
-من باید چی کار کنم استاد؟؟؟
با شنیدن صدای پر از لرز لیا و تن ملایمش نگاهش و از سامیار گرفت و بهش خیره شد...کبودی کمرنگ ترشده صورتش حتی از این فاصله هم مشخص بود...ولی خشمی که ازش داشت اجازه ترحم بهش نمیداد...خیلی دلش میخواست بگه اون صدایی که باهاش دیشب جیغ و داد راه انداخته بودی کجاست...
-شما هم مثل آقای خداپناه حق انتخاب دارید...منتها با دو راه متفاوت از ایشون...یا دیگه تو کلاس شرکت نمیکنید و صبر میکنید برای ترم بعد...یا میتونید بشینید سر کلاس ولی به عنوان دانشجوی مهمان...سر امتحان برگه ای به شما تعلق نمیگیره چون از این درس حذف شدید...
دیگه تو کلاس صدایی از کسی درنمیومد و انگار تازه اونجا بود که به همه ثابت شد جدیتی که این استاد جوون تو جلسه اول ازش حرف زد...
خیره به چشمای بی روحش و لبی که داشت زیر دندونش فشرده میشد گفت:
-سریع تر خانوم...دارید وقت کلاس و میگیرید با تعللتون...
خودش خوب میدونست تصمیمی که درباره لیا گرفت یه کم بی انصافیه و ته دلش نمیخواست تا آخر پیش بره...شاید حتی با یه معذرت خواهی کوچیک کوتاه میومد...ولی انگار این دختر سرسخت تر و مغرور تر از این حرفا بود که بدون حرف وسایلش و جمع کرد تو کیفش و با لبخندی عصبی به دوستش که با ناراحتی داشت بهش نگاه میکرد بدون حتی نیم نگاهی به مانی یا حتی کسب اجازه از کلاس بیرون رفت...
نگاهش و از در بسته کلاس گرفت و درحالیکه سعی میکرد ذهنش و از این اتفاق خالی کنه و به فضای کلاس برگرده گفت:
-خب...کی امروز کنفرانس داره؟؟؟
یکی از پسرها دستشو بلند کرد و مانی هم سری به تایید تکون داد و گفت:
-میتونی بیای شروع کنی...
درحالیکه وانمود میکرد دیگه به لیا و اون چونه لرزونش موقع بیرون رفتن از کلاس فکر نمیکنه پاهاش بی اختیار اونو به سمت پنجره کلاس کشوند و به حیاط خیره شد...نمیدونست چرا فکر میکرد الآن لیا رو میبینه که شتابان و با چشما و صورت خیس از اشک یا میدوئه سمت دستشویی یا میشینه رو نیمکت و زار زار گریه میکنه...ولی هرچی تو حیاط چشم چرخوند پیداش نکرد...یعنی زیاده روی کرده بود؟؟؟
***
بعد از تموم شدن کلاسش و جواب دادن به سوالای ابتدایی و بی محتوای دانشجوهای دخترش داشت میرفت سمت اتاق اساتید که یکی ازاستادا تو راهرو دیدش و گفت:
-مثل اینکه دکتر سپهرنیا کارت داشت...گفت هروقت کلاست تموم شد بری اتاقش...
تشکری کرد و به سمت اتاق سپهرنیا که طبقه بالا بود تغییر مسیر داد...تعجبی نداشت که رییس دانشگاه میخواست مانی رو ببینه از اونجایی که یکی از رفقای قدیمی باباش بود هرازگاهی تواتاقش مینشستن و باهم گپ میزدن...در حقیقت اصرار اون بود که مانی راضی به تدریس شد اونم به خاطر اینکه استاد قبلی درست قبل از شروع ترم دیگه نخواست کار کنه و سپهرنیا هم دست به دامن مانی شد...وگرنه خودش نه تمایلی واسه این کار پر دردسر داشت و نه حوصله اشو...فقط یه حسنی که داشت این بود که تونست اون موردی رو که دنبالش بود پیدا کنه...
بعد از زدن چند تقه به در و شنیدن صدای بفرمایید سپهرنیا در و باز کرد و رفت تو...با همون لبخند نصفه و نیمه و عاریه ای که فقط از روی احترام به این مرد رو لبش مینشوند داشت میرفت سمتش ولی با دیدن لیا که رو مبل اتاق سپهرنیا نشسته بود وسط اتاق خشکش زد...نگاه متعجبشو دوخت بهش که حالا سرپا وایستاده بود و با لحنی که شدیداً لرزون و پر بغض بود گفت:
-سلام استاد...
تعجبش لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد...این همون دختری بود که بدون نیم نگاهی بهش از کلاس رفت بیرون؟؟؟حالا به احترامش از جاش بلند شده؟؟؟
-چرا وایستادی مانی جان...بشین پسرم...بشین بگم آقا کاویانی یه چایی بیاره برات...
مانی برای اینکه زودتر بفهمه جریان چیه تند گفت:
-ممنون دکتر...باید برم یه کم عجله دارم...میشه بگید چی شده؟؟؟
-باشه بگیر بشین توضیح میدم...خانوم مشرقی شما هم بشینید لطفاً...
مانی و لیا رو به روی هم نشستن و سپهرنیا هم پشت میزش...بعد از سبک سنگین کردن حرفاش رو به مانی که سرش و انداخته بود پایین گفت:
-شنیدم خانوم مشرقی رو حذف کردی درسته؟؟؟
مانی با تعلل سرشو بلند کرد و بعد از نیم نگاهی کوتاه به لیا که نگاه ماتم زده اش میخ زمین بود رو به سپهرنیا گفت:
-بله دکتر...
-آخه چرا پسر؟؟؟خانوم مشرقی یکی از دانشجوهای خوب ماست...از همون ترم اول همه اساتید ازش راضین...
-منم این خوب بودن و نقض نکردم دکتر...دلیلشو سر همون کلاس بهشون توضیح دادم...
-آره میدونم به خاطر غیبتاش بوده...ولی جفتش در نظر من موجهه...
-شما از کجا میدونید موجهه؟؟؟
-اولین غیبتش که به خاطر بیماری بوده و نه تنها کلاس تو که کلاً یه هفته نتونست بیاد و من همون موقع درجریان قرار گرفتم...علت دومیشم همین الآن برام توضیح داد...
مانی با چشمای ریز شده زل زد به سپهرنیا تا بفهمه برای دلیل غیبتش چه توضیحی داده که خود لیا با صدایی که اینبار ساختگی بودن لرزشش و کاملاً تشخیص داد گفت:
-استاد باور کنید مجبور شدم...به خاطر حرف یه آدمی که شناختی ازش نداشتم اشتباه بزرگی کردم و مجبور شدم تا اهواز برم و برگردم...الآنم خیلی پشیمونم...مطمئناً اون آدم ارزشش و نداشت که کلاس مهم شما رو از دست بدم...
اون لحظه تمام تلاش مانی این بود که دستش برای کوبیده شدن تو صورت این دختر گستاخ بلند نشه که علناً تو روش داشت میگفت هیچ ارزشی براش نداشت وقبول پیشنهادش اشتباهی بود که حالا پشیمون بود ازش...
لیا بود که بی توجه به نگاه غرق خشم مانی که انگار فقط خودش متوجهش میشد گفت:
-به دکتر سپهرنیا هم توضیح دادم...خواهش میکنم شما هم درکم کنید...
رنگ نگاه مانی یه لحظه از خشم به حیرت تغییر پیدا کرد...چی و به سپهرنیا توضیح داده بود؟؟؟یعنی این دختر انقدر بی فکر بود که برای تلافی کار مانی توی کلاس اومده پته اشو پیش رییس دانشگاه ریخته رو آب؟؟؟
صدای سپهرنیا اجازه فکر کردن بیشتر و ازش گرفت...
-آره مانی جان...برای من توضیح داد...مثل اینکه یه از خدا بی خبری حالا یا از روی کینه یا از روی شوخی یه خبر ناراحت کننده درباره خانواده اش بهش میده...خانوم مشرقی هم بعد از اینکه هیچ تماسی نتونسته با خانواده اش برقرار کنه مجبور شده خودش پاشه بره...البته الحمدالله همشون سالم و سلامت بودن و فهمیده که اون روز خانواده اش خارج از شهر بودن و موبایلاشونم آنتن نمیداده...به هر حال پسرم اینم یکی از مشکلات راه دوره دیگه...هزار و یک جور نگرانی هم برای خانواده هست هم برای این دانشجوها...
وسط حرفای سپهرنیا نگاهش به لیا افتاد...اون لحظه دلش میخواست کله اش و که به تایید حرفای سپهرنیا بالا پایین میشد از جا بکنه...ولی شانس آورد با این دروغی که سر هم کرده بود...
-ما با دانشجوهایی که از راه دور میان یه کم بیشتر راه میایم که انگیزه داشته باشن برای ادامه تحصیلشون...تو هم اینبار به خاطر من گذشت کن خانوم مشرقی هم قول میده از این به بعد سر همه کلاسات حاضر بشه...
لیا بینیشو به صورت نمایشی با دستمال پاک کرد که یعنی مثلاً از شدت ناراحتی دارم گریه میکنم درحالیکه میدونست مانی نمیتونه رو حرف سپهرنیا حرفی بزنه...در تایید حرفای دکتر گفت:
-بله استاد قول میدم...مطمئن باشید میتونید رو قولای من حساب کنید...
لحظه به لحظه داشت از این دختر و متلکاش و نمایشی که راه انداخته بود کفری تر میشد...ولی خب اونم آدمی نبود که از یه دانشجو رکب بخوره...

-خانوم مشرقی میتونن از هفته دیگه تو کلاس شرکت کنن...ولی برای جبران غیبت هاشون باید برای هفته دیگه یه تحقیق جامع از یکی از مباحث کتاب آماده کنن و درباره اش برای بچه ها صحبت کنن...
لیا به معنای واقعی وا رفت...تو یه هفته یه تحقیق جامع با کنفرانس؟؟؟محال بود از پسش بربیاد...
-چی میگید خانوم مشرقی؟؟؟قبول میکنید؟؟؟
با صدای سپهرنیا حواسش جمع شد و درحالیکه تو وجودش تردید داشت ولی نذاشت این تردید به نگاهش راه پیدا کنه...خیره به چشمای پر از آرامش مانی که نوید پیروزی میداد مصمم و قاطع گفت:
-چشم استاد...تمام سعی ام و میکنم...مطمئن باشید از پسش برمیام...
-حتما همینطوره که میگید...
***
تو مسیر برگشت بود و میخواست از خیابون رد شه بره اونور تاکسی بگیره که یهو ماشین مانی جلوی پاش وایستاد و بدون حرف به روبه روش خیره موند و منتظر موند تا لیا سوار شه...از این ناز کردنا خوشش نمیومد...مسیرشون یکی بود و حالا که اون میخواست برسونتش مرض نداشت که بیخودی وقت بذاره برای گرفتن تاکسی یا پول خرج کنه...
سوار شد درحالیکه آماده بود تا هر لحظه یه داد و بیداد...یه حرف و حدیث یا حداقل یه متلک کوچیک ازش بشنوه به خاطر شکایتی که ازش پیش سپهرنیا کرد...ولی هیچ حرفی نزد...تو سکوت مطلق داشت رانندگی میکرد و لیا با اینکه یه کم مشکوک شده بود بهش ولی این سکوت وآرامش و ترجیح میداد به اینکه یه جنجالی مثل دیروز بینشون ایجاد بشه...
البته از نظر خودش کار اشتباهی نکرده...مانی داشت به خاطر تلافی با آینده اش بازی میکرد و لیا هم از حق خودش دفاع کرد...پس چیزی نبود که بخواد به خاطرش شرمنده و پشیمون باشه...
وسطای مسیر بودن که مانی ماشین و کشید کنار و سر و ته خیابون و برای پیدا کردن یه جا پارک برانداز کرد و زیر لب مدام با خودش غر میزد که هیچ جایی پیدا نمیشه بتونه دو دقیقه ماشین و بذاره...
لیا خسته از این عقب جلو کردنای ماشین گفت:
-چی میخوای؟؟؟
-میخوام برم از داروخونه استامینوفن بگیرم...سرم داره میترکه...یه دونه جا پارکم پیدا نمیشه...
لیا که هم دیشب درست نخوابیده بود هم امروز خیلی انرژی مصرف کرده بود فقط دلش میخواست زودتر یه جایی برسه که بتونه استراحت کنه برای همین گفت:
-نمیخواد پارک کنی...من میرم میگیرم...
مانی یه کم خیره شد تو صورتش...انگار میخواست مطمئن شه هدفش فقط کمک و نیت دیگه ای نداره...
-چرا اینجوری نگاه میکنی؟؟؟نمیخوای نمیگیرم...خودت یه جا پارک کن برو بگیر...
بی حرف کیف پولش و از جیبش درآورد و خواست پول قرص و به لیا بده که لیا گفت:
-نمیخواد پول بدی...دارم خودم...
ولی مانی کیف لیا رو از دستش گرفت و انداخت روصندلی عقب...یه دونه هزاری داد دستش و گفت:
-زود بیا تا افسر نیومده...دوبله وایستادم...
لیا به ناچار هزاری و گرفت و رفت سمت داروخونه...یه ورق قرص استامینوفن خرید و منتظر بقیه پولش شد که فروشنده گفت:
-خانوم ببخشید خورد ندارم...بقیه اشو چسب زخم بدم؟؟؟
-بده خانوم...هرچی میدی بده...
استامینوفن و چسب زخمارو برداشت و رفت بیرون...نگاهش همون لحظه تو جای خالی  ماشین مانی ثابت موند...کجا رفت؟؟؟با فکر اینکه شاید افسر اومده و مجبور شده حرکت کنه رفت جلوتر ولی تا چشم کار میکرد ماشین مانی که با اون رنگ جیغش شدیداً تو چشم بود دیده نمیشد...
گوشیش و از جیب مانتوش درآورد و شماره مانی رو گرفت...دیگه از جواب دادنش ناامید میشد که صداش توگوشی پیچید:
-بله؟؟؟
-مانی کجایی؟؟؟
-شما؟؟؟
دندوناشو محکم بهم فشار داد...بعضی وقتا رفتارش خارج از حد تحمل میشد...
-لیام مانی...کجا گذاشتی رفتی؟؟؟
-عه تویی؟؟؟شرمنده یه کاری پیش اومد مجبور شدم برم...تو برو خونه منم کارام و راست و ریست میکنم میام...
-مسخره بازی درنیار...فکر کردی نفهمیدم بازی جدیدته؟؟؟هرجا هستی وایستا من بیام کیفم و از تو ماشینت بردارم بعد هر قبرس...پوووووف...بعد هرجا خواستی برو...
-دیگه افتادم تو اتوبان نمیتونم برگردم...
-یعنی چی؟؟؟من پول کرایه ماشین ندارم...
-با بقیه پول اون قرص میتونی بلیط اتوبوس بگیری...تا سر خیابونمونم میاره نگران نباش...کاری نداری؟؟؟
نگاه لیا به چسب زخمایی که جای بقیه پول گرفت بود وقتی بدون حرف گوشی و قطع کرد...دیگه رفتاراشو از حد گذرونده بود...به یقین رسید درباره حرف دیشبش که گفت دنبال یه سرگرمی میگشت که به لیا پیشنهاد داد...وگرنه هیچ آدم عاقلی...با هدف ازدواج این ادا اصولای بچگانه رو درنمیاره...
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کلافه بود هم از این جنگی که ناخواسته بینشون شکل گرفته بود و هم از اینکه حس میکرد رقیبش قوی تره...
«خدا بگم چی کارت کنه؟؟؟حالا یعنی من باید تا اون خراب شده ات پیاده برم؟؟؟دیگه پامو تو خونه ات نمیذارم وگرنه خوب میدونستم باهات چی کار کنم...آقا اصلاً مگه آخرین حرکت مال اون نبود با اون تحقیق و کنفرانسی که جلوی سپهرنیا خواست برای هفته دیگه انجام بدم؟؟؟اوه اوه...حالا اونو چیکار کنم؟؟؟خدایا خودت هوامو داشته باش...نذار پیش این کوه سنگی و بی احساس و بی رحم کم بیارم...ولی خودمونیما خدا جونم...بعضی بنده هات...از دور دل میبرن از جلو زهره...تا وقتی نشناخته بودمش خدایی خیلی خوب بود...ولی حالا...پووووووف...خدا صبر بده به اون بنده خدایی که قراره بعد از من وارد زندگیش بشه...»
***
درست یک ساعت و نیم بود که داشت پیاده میرفت...پاهاش با اینکه هر چند دقیقه یه بار وای میستاد و استراحت میکرد دیگه داشت میشکست...درد شدیدی تو ساق و مچ پاش حس میکرد...کفشاشم خیلی مناسب پیاده روی نبود و چندجای پاشو زده بود...از همه اینا بدتر...ضربان قلبش بود که از شدت فشار و حرص و عصبانیت داشت تندتر و تندتر میشد و نفسش که تنگ تر و تنگ تر...
دیگه تقریباً به خیابون اصلیشون رسیده بود که گوشیش زنگ خورد...نگاهی به صفحه اش انداخت...غزل بود...خودشو به ایستگاه اتوبوسی که نزدیکش بود رسوند و همونطور که رو صندلی مینشست جواب داد...
-بله؟؟؟
-سلام لیا...
-سلام...
-خوبی؟؟؟
-مهمه برای تو؟؟؟
-لیا تو رو خدا اینطوری حرف نزن باهام قلبم میشکنه...
-آخی...نازی بمیرم برات...چقدر ناراحت شدم که قلبت میشکنه...ببخشیدا ولی از وقتی پام به کلانتری باز شده دیگه یاد گرفتم برای کسی دل سوزی نکنم...
-حق داری به خدا هرچی بگی حق داری...تقصیر من الاغه که زود گول میخورم و دلم واسه هر نره خر و ننه قمری میسوزه...به خدا انقدری که به خاطر تو ناراحتم به خاطر خودم که آبروم پیش عمه و پسر عمه ام رفت ناراحت نیستم...
-دیشبم گفتم دیگه پشیمونیت فایده ای نداره...
غزل که برای چیز دیگه ای زنگ زده بود خیلی برای بخشیده شدنش اصرار نکرد و با لحن آروم تری پرسید:
-میگم...دیشب کجا رفتی؟؟؟کی اومد دنبالت؟؟؟
-دلیلی داره توضیح بدم؟؟؟
-من دوست صمیمیتم لیا...
-اگه صمیمی بودی خیلی از چیزا رو که به منم ربط داشت باید بهم میگفتی...ولی حالا من چیزایی رو نمیگم که به تو ربطی نداره...
-باشه...هرچقدر دوست داری تیکه بنداز شاید یه کم آروم شی بهت حق میدم...
-فقط زنگ زدی که بهم حق بدی؟؟؟
-نه...نه چیزه راستش...اممممم...دیشب من اینجا یه جنجال داشتم...عمه ام انقدر داد و بیداد کرد و خودشو زد که کارش به بیمارستان کشید...نیم ساعته مرخص شده برگشتیم خونه...برای همین نتونستم بیام دانشگاه...
خوب میدونست همه اینا مقدمه چینیه برای حرف اصلیش واسه همین گفت:
-غزل حرفتو بزن...
-حرف اصلی عمه ام این بود که برم پیششون زندگی کنم و بعد از مخالفت من حالش بد شد...ولی...ولی وقتی رو تخت بیمارستان دیدمش دلم سوخت...اون بنده خدا داره به خاطر من خودشو به آب و آتیش میزنه و میخواد من انقدر تو دردسر نیفتم...ولی من راه به راه براشون دردسر درست میکنم...واسه همین...تصمیم گرفتم که...برم...برم پیششون زندگی کنم...عمه هم...میخواد خونه رو پس بده...
با اینکه فکرش و میکرد ولی خیلی ناراحت شد...نمیدونست چرا ته دلش امید داشت غزل دوباره برگرده و حالا نه اینکه تو اون خونه...ولی بگردن و دوتایی یه جای دیگه رو پیدا کنن...ولی به خاطر دو سه ماه...هیچکس خونه اجاره نمیداد...
-ناراحت نباش...به عمه میگم با صاحبخونه صحبت کنه بگه که سه ماه دیگه خالی میکنیم...یعنی بعد از تموم شدن ترم و امتحانا...تا اون موقع تو میتونی...
-لازم نیست...من وقتی اونجا بودم که خودتم بودی...پول پیش اون خونه رو عمه تو داده...الآن من نمیتونم زیر دین عمه ات باشم اونم فقط به خواهش تو...
-اینجوری نیست لیا عمه خودشم...
-گفتم نه غزل...به عمه ات بگو همین امروز میرم وسایلمو جمع میکنم...کلیدم میدم خانوم مومنی...هروقت خواست میتونه خونه رو تحویل بده...
-پس تو کجا می مونی لیا؟؟؟اینجا که کسی و نداری؟؟؟
-یه جایی بالاخره پیدا میشه...
-بیا اینجا پیش من...باورکن عمه اصلاً از این اخلاقا نداره...این دو سه ماهم با هم درس میخونیم بعدش دیگه میری شهرتون...
-ممنون از لطفت...ولی ترجیح میدم خودم یه فکری به حال مشکلم کنم...تا همینجاشم تو و عمه ات خیلی در حقم لطف کردید...از طرف من ازشون تشکر کن...
-لیا...
-دیرم شده غزل...فعلاً خدافظ...

گوشی و قطع کرد فقط به خاطر اینکه نمیخواست غزل صدای هق هق گریه اشو که بلافاصله بعد از قطع کردن تماس بلند شد و بشنوه...یه دلش میگفت زنگ بزنه به باباش و بگه اینجوری آلاخون والاخون شده ولی رفتار نسبتاً بد باباش تو این جور مسائل که البته بیشتر به خاطر نگرانی برای دخترش بود مرددش میکرد...باباش فکر منفی ای داشت...همین باعث میشد لیا نتونه خیلی از اتفاقات و مسائلی رو که براش اتفاق میفتاد و بهش بگه...باباش مثال بارزی بود برای از کاه کوه ساختن...حتی بعید نبود اگه بفهمه لیا اینجا جایی و نداره برای موندن زورش کنه که باید قید این ترم آخر و بزنی و برگردی خونه...از اول با ادامه تحصیلش تا فوق موافق نبود و الآنم فقط منتظر یه اشاره و اتفاق کوچیک بود که سریع بگه دیدی گفتم اینجوری میشه...
اگه خوشبینانه نگاه میکرد که مثلاً مادرش باباش و راضی کنه که یه جای دیگه رو اجاره کنن باید یه پولی برای پول پیش جور میکردن...ولی تو این شرایط بابای بازنشسته اش از کجا باید میاورد تا هم پول پیش و بده هم پول کامل اجاره روتازه اگه یکی و پیدا میکردن که برای سه ماه خونه اجاره بده...
انگار دیگه باید جدی جدی این مدت و پیش مانی سر میکرد...ولی با این جنگ و جدالی که از دیشب بینشون ایجاد شده بود...یه کم عذاب آور بود براش تحمل کردنش زیر یه سقف...بعدشم...چه جوری میتونست به یه پسر مجرد که تازه یواش یواش داشت میفهمید هیچ شناختی از شخصیتش نداره و هرلحظه ممکنه یه کار غیر قبل پیش بینی انجام بده اعتماد کنه؟؟؟
یاد دوستش بهاره افتاد...اون با خانواده اش همینجا زندگی میکردن...شاید بد نمیشد اگه ازش کمک میگرفت...نمیخواست تا آخر ترم پیشش بمونه...ولی شاید میتونست یه هفته مهمونش باشه...حداقل تا وقتی این تحقیق و کنفرانس لعنتی رو تموم میکرد...تو خونه مانی محال بود بتونه فکرش و متمرکز کنه...
شماره اشو گرفت و خدا خدا کرد که برخورد بدی نشون نده که خیلی زود صداش تو گوشیش پیچید:
-سلام لیا جون...
-سلام عزیزم خوبی؟؟؟
-مرسی...تو چطوری؟؟؟چرا یهو غیبت زد؟؟؟بعد از کلاس ساعی ندیدمت دیگه...گفتم حتماً حالت خوش نیست مزاحمت نشدم...
-نه عزیزم اولاً که مراحمی...بعدشم چرا حالم خوش نباشه؟؟؟
-به خاطر رفتار اون ساعی از دماغ فیل افتاده دیگه...
لبخندی که رو لبش نشست از تصور لحظه بیرون افتادن مانی از دماغ فیل بود...
-نه بابا اون که حل شد...رفتم پیش سپهرنیا براش توضیح دادم دلیل غیبتامو...اونم وساطت کرد پیش ساعی...ولی بازم زهرشو ریخت...گفت باید تا هفته دیگه یه تحقیق جامع تهیه کنم و درباره اش کنفرانس بدم...تا غیبتام جبران شه...
-ای بابا عجب آدمیه...تو یه هفته وقت میکنی؟؟؟
-راستش زنگ زدم یه کم ازت کمک بگیرم...
-جانم چه کمکی؟؟؟
-اممم...غزل...یعنی عمه غزل مریض شده...غزلم این یه هفته رو رفته اونجا که ازش مراقبت کنه...میخواستم بگم میشه من این یه هفته رو بیام پیش تو...هم اینکه از تنهایی تو خونه میترسم...هم اینکه اگه اشکالی نداره برای این تحقیق از اینترنتت استفاده کنم...
-آره عزیزدلم...چرا نمیشه؟؟؟اتفاقاً خوشحالم میشم با هم میریم میایم...منم میتونم تو تحقیقت کمکت کنم...شایدم بتونیم از کتابا و جزوه های داداشم کمک بگیریم آخه اونم عمران خونده...
-دستت درد نکنه بهاره جون...جبران میکنم برات...
-خواهش میکنم...امروز میای؟؟؟
-نه امروز فکر نکنم دیگه برسم...اگه اشکال نداره فردا از دانشگاه باهم برگردیم...
-نه چه اشکالی داره هرجور خودت راحتی...
-فقط بهاره...قضیه رو به مامان و بابات بگو...اگرم راضی نبودن خواهش میکنم ازت که بی رودرواسی بهم بگو که...
-باشه بابا...من که تعارف ندارم...با اینکه میدونم نظرشون چیه ولی برای اینکه خیالت راحت باشه بهشون میگم و بهت خبر میدم...
-بازم ممنون...سلام برسون...
-سلامت باشی عزیزم...خدافظ...
گوشی و قطع کرد و نفس راحتی کشید...مطمئناً تصمیم خوبی بود...ولی نباید فعلاً چیزی به مانی میگفت...میترسید بی منطق بازی دربیاره و مثل دیشب بخواد در و روش قفل کنه...نهایتش این بود که فردا از خونه بهاره با یه اس ام اس سر و ته قضیه رو هم میاورد...

بالاخره بعد از دو ساعت پیاده روی رسید به ساختمون برج مانند خونه مانی...جلوی آیفون وایستاد و زنگ طبقه بیستم و زد ولی جواب نداد...یعنی هنوز کارش تموم نشده بود؟؟؟هرچند بعید میدونست اصلاً کاری وجود داشته باشه...اگه کیفش تو ماشین مانی نبود اصلاً برنمیگشت اینجا و مستقیم میرفت وسایلشو از خونه غزل جمع میکرد و بعد میرفت خونه بهاره...ولی انگار اونم فهمیده بود لیا فعلاً محتاجشه که اینجوری داشت بازی درمیاورد...
با اینکه امیدی به جواب دادن گوشیشم نداشت ولی شماره اشو گرفت که دید خاموشه...دلش میخواست همونجا سرش و محکم بکوبه به دیوار...حالا باید چیکار میکرد سر ظهر تو این کوچه خلوت...
رفت پشت در وایستاد و از لابه لای خطایی که رو در بود و توی خونه رو نشون میداد...سعی کرد اونطرف در شیشه ای رو که به لابی باز میشد ببینه...آقا لطیف نگهبان ساختمونم نبود و حتماً برای ناهار رفته بود وگرنه حداقل به اون میگفت درو باز کنه تا بره تو لابی بشینه...
با کلافگی و اعصابی داغون همونجا رو تک پله جلوی ساختمون نشست...کاش میتونست بفهمه تو کله این مرد مغرور گند اخلاق چی میگذره...چرا لیا رو کرده بود وسیله سرگرمی و ملعبه دستش؟؟؟این چه روشی بود برای آشنایی قبل از ازدواج؟؟؟از همین الآن داشت همه چهارچوب شخصیت و رفتاری و احترامی و که هرکسی نسبت به طرف مقابلش داشت از بین میبرد...دیگه حتی انرژی و حوصله ای برای تلافی این کار مانی نداشت...به اندازه کافی امروز خسته شده بود...
بالاخره بعد از ده دیقه ماشین مانی جلوی ساختمون پارک شد و بعد از نیم نگاهی به لیا که با بی تفاوتی بهش زل زده بود پیاده شد...لیا که دید داره در ماشین و قفل میکنه بلند شد رفت طرفش...
-باز کن درو...کیفم تو ماشینته...
مانی خودش و برای شنیدن جیغ و داد و دری وری آماده کرده بود ولی لیا خیلی عادی داشت برخورد میکرد با این قضیه...قفل و باز کرد و خودش کیف لیا رو از صندلی عقب برداشت...ماشین و دور زد و کیف و داد دستش...
-خیلی وقته اومدی؟؟؟چرا نرفتی تو؟؟؟زنگ اول از پایین و میزدی نگهبان میومد در و باز میکرد...
لیا بدون اینکه زحمت جواب به خودش بده از تو جیب مانتوش ورق استامینوفین و چسب زخمارو درآورد و گرفت سمت مانی...
مانی دستشو برای گرفتن تکون نداد چون نگاهش مات چسب زخمایی بود که مطمئناً به جای بقیه پول گرفته...همون بقیه پولی که مانی گفت باهاش بلیط اتوبوس بگیر...یعنی...اینهمه راه و تا اینجا پیاده اومده؟؟؟
-پیاده اومدی تا اینجا؟؟؟!!!
لیا که هیچ تمایلی برای هم کلام شدن با مانی نداشت با بی حوصلگی قرص و چسب زخمارو پرت کرد رو کاپوت ماشین و بی هیچ حرف دیگه ای راه افتاد که بره خونه غزل درحالیکه معده اش داشت از گشنگی سوراخ میشد...صدای قدم های مانی و از پشت سرش شنید...
-کجا میری؟؟؟
-به شما ربطی نداره...
با کشیده شدن بند کیفش توسط مانی مجبور شد وایسته...
-بچه بازی دیشبت و تکرار نکن...من هربار باید اون صیغه نامه رو یادآوری کنم که بفهمی فعلاً همه چیزت به من ربط داره؟؟؟
-من الآن نه حوصله بحث و دارم نه توانش و...نه قصدم بچه بازی و لجبازیه...جایی کار دارم باید برم...لزومی هم نمیبینم همه چیز و براتون توضیح بدم...
مانی با دیدن خستگی و کلافگی چهره لیا...شاید فقط یه کم از این کارش پشیمون شد ولی فکرشم نمیکرد که حتی پول خرید بلیطم نداشته باشه...
-خیله خب نگو کارت چیه...بیا سوار شو برسونمت هرجا میخوای بری...
پوزخندی رو لب لیا نشست...
-ممنون...به اندازه کافی لذت بردم از همراهیتون...
روشو گرفت تا بره که دوباره صداشو شنید...
-حرصی بودم از دستت که صاف رفتی پیش سپهرنیا بدون اینکه حتی یه بار از خودم بخوای کوتاه بیام...بعدشم...فکر نمیکردم بقیه پول قرص و بهت نده...چرا پای تلفن نگفتی؟؟؟
لیا دیگه واقعاً توان حرف زدن یا توضیح دادن نداشت...سرعت قدم هاشو بیشتر کرد و تا سرخیابون رفت...همونجا یه آژانس گرفت و آدرس خونه غزل و داد در حالیکه یه کم ته دلش قیلی ویلی میرفت از اینکه برای اولین بار لحن مانی و یه کم شرمنده و پشیمون حس کرد...انگار اونم بلد بود متاسف بشه از کارش...هرچند هنوز انقدر غرور داشت که لب به معذرت خواهی باز نکنه...

داشت با کلید در ساختمون و باز میکرد که همون موقع در باز شد و پشت سرش بشارتی همون همسایه ای که نقش زیادی تو آبروریزی دیروزشون داشت اومد بیرون...نگاه بدی به لیا انداخت و با اخمی که بین ابروهاش نشسته بود گفت:
-آزادت کردن؟؟؟
هیکلش کاملاً جلوی در و گرفته بود وگرنه اصلاً رغبتی برای هم کلام شدن باهاش نداشت...
-لطفاً برید کنار میخوام برم تو...
-اومدی بمونی؟؟؟که فردا پس فردا یه گند دیگه بالا بیاد آره؟؟؟همون روز به صاحبخونه اتون گفتم که دختر دانشجو اینجا راه نده دردسر درست میشه...گوش نکرد...حالا خودشم کاسه چه کنم چه کنم دستش گرفته...اگه اومدی بمونی بیخودی وقتت و هدر نده...امروز فرداس که عذرتونو بخواد و بگه تخلیه کنید...
کلافه از روز پر از مشغله فکریش گفت:
-آقای بشارتی لطف کنید سرتون تو زندگی خودتون باشه...انقدرم تو خونه این و اون سرک نکشید...این قضیه فقط به خودمون ربط داره و صاحبخونه...شما که حتی مدیر ساختمونم نیستی...
-نیستم که نیستم...پسر عزب که دارم تو این خونه...دختر محصل که دارم...پس فردا حواسم نباشه تو و اون دوستای معلوم الحال تر از خودت از راه بدرشون کنید صاحبخونه ات میاد جواب میده؟؟؟
خون داشت خونشو میخورد...پسر الواتش که چند بار جلوی راه خودش و غزل و گرفته بود میخواست از راه بدر شه؟؟؟یا دخترش که التماس میکرد بهشون باباش و راضی کنن با اونا زندگی کنه و اونا قبول نکردن؟؟؟
-لطفاً احترام خودتون و نگه دارید...به حرمت این دوسال همسایگی و لطف مدینه خانوم تو این مدته که هیچی بهتون نمیگم وگرنه...
-وگرنه چی؟؟؟
-وگرنه میرن به جرم تهمت و افترا و آبروریزی تو محل زندگی ازتون شکایت میکنن...
لیا با شنیدن صدای مانی ماتش برد...این چه جوری از اینجا سر درآورد؟؟؟یعنی تعقیبش کرده؟؟؟یعنی حرفای بشارتی و شنیده؟؟؟با اینکه سرتاسر حرفای این همسایه علافشون دروغ بود ولی حتی روش نمیشد برگرده و تو چشمای مانی نگاه کنه...
نگاه بشارتی بالا اومد و به شخصی که پشت سر لیا بود خیره شد...این جوون و تا حالا این دور و بر ندیده بود...
-شما از کجا میدونی تهمت و افتراس که میخوای شکایت کنی؟؟؟
-اگه منی که نامزدشم و سرم تو زندگی و خونه و خونواده اشه ندونم پس لابد شما میدونی...
نگاه بشارتی پر از شک شد...اگه از این موضوع که تا حالا این پسر و این دور و بر ندیده فاکتور میگرفت...رفتار لیا هم اصلاً نشون نمیداد که این مرد نامزدشه...لیا که شک واز چشمای بشارتی خوند...بر خلاف میلش و فقط برای تموم کردن این جریان و خلاص شدن از این خونه و این محل چرخید سمت مانی و گفت:
-مانی جان شما بشین تو ماشین من سریع وسایلم و جمع میکنم میام...
نگاه مانی با تاخیر از بشارتی جدا شد و زل زد به لیا با نگاهی که شاید هزارتا حرف توش بود...
-کمک نمیخوای؟؟؟
-نه...وسایلم زیاد نیست...زود جمع میکنم میام...
بشارتی بالاخره مجبور شد از سر راه لیا کنار بره و لیا هم سریع رفت بالا...قلبش داشت تو دهنش میزد...از دیروز تا حالا اولین بار بود که انقدر از حضور مانی خوشحال شد...اون موقع که بشارتی و دید حسرت خورد که چرا باهاش نیومده ولی حالا خوشحال بود حتی اگه اهمیتی به حرف لیا نداده بود و تعقیبش کرده بود...حتی اگه به قول خودش فقط به خاطر حفظ آبروی خودش و نیفتادنش تو دردسر بود...
وسایلش خلاصه میشد تو چند دست لباس و یه سری کتاب و جزوه که همه رو تو یه ساک جا داد...چندتا وسیله هم تو آشپزخونه داشت که برای تکمیل شدن وسایل آشپزیشون از اهواز آورده بود...ولی دیگه نیازی بهشون نداشت و گذاشت غزل با بقیه وسایل این خونه یه بلایی سرشون بیاره...
یه نگاه کلی به خونه ای که دو سال توش زندگی کرده بود و روزای خوب و خاطرات خوب زیادی ازش داشت انداخت و رفت بیرون...کلید خونه اشون و داد به خانم مومنی یکی از همسایه ها که یه زن تنها بود و کلی با هم رفت و آمد داشتن و ازش خواست هروقت غزل یا عمه اش اومدن این کلید و بهش بده...خانم مومنی هم با اینکه از رفتن این دختر مهربون و نازنین خیلی ناراحت شد ولی اونم راضی نبود با این حرف و حدیثا بازم اینجا بمونن و اذیت شن...

بازم تو سکوت توی ماشین مانی نشسته بود بدون اینکه بخواد به خودش زحمت تشکر کردن به خاطر حضور به موقع اش و بده...دردی که هنوز تو ساق و مچ پاهاش حس میکرد اجازه این کارو بهش نمیداد...داشت دنبال یه راهی میگشت تا همین امروز بدون اینکه مانی بفهمه از خونه اش بره پیش بهاره...ولی نمیشد...هم به بهاره گفته بود از فردا میره و هم اینکه هنوز نمیدونست ساعت کاری مانی تو شرکتش چه جوریه...شاید از اونایی بود که هرموقع میخواستن میرفتن و میومدن...باید اول مطمئن میشد از چند ساعت نبودش تا یهو مثل امروز سر نرسه که بخواد تعقیبش کنه...
با توقف ماشین جلوی یه فست فود نگاهش و دوخت به مانی و گفت:
-اینجا چرا وایستادی؟؟؟
-ساعت سه و نیمه...به خاطر تعقیب و گریز جنابعالی منم هنوز ناهار نخوردم...پیاده شو بریم یه چیز بخوریم بعدش باید برم شرکت کار دارم...
با این حرف چشماش برق زد و بدون حرف پیاده شد...پس میخواست بره ومیتونست از نبودش استفاده کنه...
*
غذا رو سفارش داده بودن و منتظر بودن آماده شه که گوشی مانی زنگ خورد و از سر میز بلند شد و رفت که جواب بده...همون لحظه صدای اس ام اس گوشی خودشم بلند شد...بهاره بود...
«لیا سلام...ببین...به مامان و بابام گفتم...جفتشون تاکید کردن که بهت بگم از امشب بیای...اگه از تنهایی میترسی واسه چی امشب و اونجا بمونی؟؟؟»
از شادی لب زیریشو به دندون گرفت ناخودآگاه برنامه هاش داشت جور میشد...
«آخه میترسم مزاحم باشم...یه روزم یه روزه...»
«چرت نگو دختر...چه مزاحمتی؟؟؟مامان که میشناستت...تا گفتم کلی خوشحال شد...بابا هم اصلاً از این اخلاقا نداره مطمئن باش...اگه سختته میخوای با ماشین بابا بیام دنبالت؟؟؟»
«نه عزیزم دستت درد نکنه...یه کم کار دارم...تا یکی دو ساعت دیگه خودم میام...بازم ببخشیدو ممنون...»
«خواهش...دیگه تعارف معارف نکن با من خوشم نمیاد...پس منتظرتم فعلاً...»
با اومدن مانی گوشیش و به داخل کیفش انداخت سعی کرد شادی زیر پوستیش خیلی تو چهره اش نمود پیدا نکنه...صداشو شنید که گفت:
-برم دستامو بشورم بیام...
لیا سری به تایید  تکون داد و مانی رفت...خیلی از رفتنش نگذشته بود که غذا رو آوردن...نفهمید چی شد که ناخودآگاه با دیدن پیتزاها یه چیز از ذهنش رد شد و چشماش برق زد...هنوز تردید داشت به خاطر کمکی که مانی جلوی بشارتی در حقش کرد ولی یه صدایی از درون بهش گفت:
«بیخودی دلت نسوزه...اون دوتاضربه زد...حالا میگیم اون تحقیق با این کارش جبران شد...ولی پیاده کشوندت تا خونه رو چی میگی؟؟؟حالیش کن که درافتادن باهات عواقب داره و هرکاری کنه تو ساکت نمیشینی...»
حرفای اون صدایی که تو ضمیر ناخودآگاهش داشت باهاش حرف میزد عجیب به دلش نشست...سوزشی که در اثر پیاده روی دو ساعته هم تو پاهاش حس میکرد هرچی تردید بود از ذهنش پاک کرد و تو یه حرکت پیتزای مانی و کشید سمت خودش...یه برش برداشت و زیرش رو قسمت خمیری یه لایه فلفل قرمز ریخت...ترسید اگه روش بریزه مانی متوجه شه و نخوره...یکی درمیون با بقیه برش ها هم همین کار و کرد و پیتزا رو برگردوند سر جاش...نگاهی به در دستشویی انداخت و وقتی مطمئن شد هنوز خبری ازش نیست اینبار در ظرف فلفل و برداشت و تقریباً یک سومش و خالی کرد تو لیوان نوشابه اش و خیره به در دستشویی با نی ای که توش بود حسابی همش زد...
به محض برداشتن دستش در دستشویی باز شد و لیا خیلی خونسردانه مشغول خوردن پیتزاش شد...یه کم بعد مانی سر جاش نشست و صداش و شنید که گفت:
-پنج سال ازت بزرگترم...حرمت استاد و دانشجویی رو که نگه نمیداری...حداقل حرمت فاصله سنیمون و نگه دار بذار اول من بیام بعد غذاتو شروع کن...
-شرمنده نمیدونستم چقدر کارت طول میکشه...پیاده روی دوساعته هم خسته و گشنه ام کرده بود نشد دیگه تحمل کنم...
رنگ نگاه مانی تغییر کرد واینبار به جای شرم نگاهش پر از شرارت شد...انگار بدش نیومده بود از اینکه لیا داشت اقرار میکرد با کارش حسابی خسته اش کرده...
لیا با دیدن اون نگاه پیروزمندانه و موذی دیگه صد در صد از کاری که کرد مطمئن شد و با بیخیالی به خوردن غذاش ادامه داد درحالیکه زیرچشمی حواسش به مانی هم بود...

برش اول پیتزاشو خیلی عادی خورد بدون اینکه هیچ واکنشی به تندیش داشته باشه...نمیدونست از اونایی که بهش فلفل نزده خورده یا کلاً نسبت به همه چی انقدر بی تفاوت و سنگیه...حتی طعم تند غذاها...دستش که برای برداشتن برش بغلی بلند شد ناخودآگاه از استرس یه چیز تو دلش فرو ریخت...یه لحظه از ترس بلای بعدی که ممکن بود مانی به تلافی سرش دربیاره ترسید و خواست بگه نخوره اون تیکه رو ولی دیگه دیر شده بود چون تقریباً نصف برش تو دهن مانی بود...
دیگه کار از کار گذشت و سرشو انداخت پایین که با شنیدن صدای چندتا سرفه مانی سرشو بلند کرد...اون برش و کامل خورده بود و حالا داشت نوشته های روی سس و میخوند...لابد فکر کرده سسش تند بوده...لیا تو دلش فقط داشت بهش میخندید...برش بعدی هم که بدون فلفل بود بی مشکل خورد...ولی سر بعدی دیگه نتونست طاقت بیاره...لیا کاملاً میدید پوست صورتش قرمز شده...
نی و از تو لیوان نوشابه درآورد و تقریباً نصف لیوان و یه نفس سر کشید ولی با یه حرکت هرچی خورده بود و تو دهنش مونده بود و پاشید بیرون و پشت سرش به سرفه افتاد...وسط سرفه چشمای دو کاسه خونش و بالا آورد و نگاهش و دوخت به خونسردی نگاه لیا...با همون نگاه پر از خشم نشون داد که فهمیده کار کار اونه که داشت با یه لبخند پیروزمندانه نگاهش میکرد...
لیا برای اینکه جلوی نگاه کنجکاو جماعتی که داشتن نگاهشون میکردن عکس العملی نشون داده باشه با نگرانی ظاهری گفت:
-آخ آخ چی شد؟؟؟پرید تو گلوت؟؟؟ای بابا...
با اشاره از پیشخدمت خواست بیاد سمت میزشون و وقتی رسید گفت:
-لطف میکنید یه آب معدنی بیارید؟؟؟
-بله چشم...
پیشخدمت رفت و لیا چند برگ دستمال کاغذی از ظرف جدا کرد و گرفت سمت مانی...
مانی درحالیکه حتی برای ثانیه نگاه طوفانی و آتیشیش و از لیا نمیگرفت دستمالا رو قاپید و گرفت جلوی دهنش...تو همین حال خیره تو اون چشمای مشکی که برق شیطنتش چشماشو میزد تقریباً داشت نقشه قتلش و میکشید...
***
سکوت عجیب و غریب مانی که از تو همون رستوران شروع شده بود...تا وقتی ماشین جلوی در خونه متوقف شد ادامه داشت...البته دیگه این سکوت برای لیا عجیب نبود...چون تقریباً فهمیده بود مانی بیشتر مرد عمله تا حرف!!!
مطمئناً اگه اون شب تو این خونه می موند اگه خوشبینانه به قضیه نگاه میکرد و نمیگفت سرش و از تنش جدا میکنه صد در صد کارش وبه بیمارستان و اتاق عمل میکشوند!!! اونم بعد از اون افتضاحی که تو فست فودی راه انداخت و مانی همیشه مبادی آداب و حفظ شخصیت و آبرو اونجوری هدف نگاه مردم کنجکاو قرار گرفت...
کلید خونه رو داد بهش و گفت:
-برو بالا منم تا یکی دو ساعت دیگه برمیگردم...
لحنش عاری از هر حس خشم و نفرتی بود و لیا از این حیرت زده میشد که چه جوری میتونست انقدر خودش و کنترل کنه تا حرصش از صداش نزنه بیرون...
-باشه خدافظ...
جفتشون پیاده شدن...مانی ساکشو از صندوق عقب داد دستش و خودش سوار ماشین شد و رفت...مطمئناً فکرشم نمیکرد که لیا جای دیگه ای غیر از خونه اون برای موندن داشته باشه وگرنه انقدر راحت بدون اینکه در و روش قفل کنه نمیذاشتش و بره...
در شیشه ای لابی رو هل داد و با دیدن آقالطیف که پشت پیشخون نشسته بود لبخندی زد و رفت طرفش...
-سلام خسته نباشید...
-درمونده نباشید دخترم...آقای مهندس خونه نیستنا...
-بله میدونم...جایی کار داشت مجبور شد بره...اگه میشه زنگ بزنید یه آژانس برام...
-چشم شما بشین تا من زنگ بزنم و بیاد طول میکشه...
لیا به ناچار نشست رو صندلی های لابی...اگه ساکش انقدر سنگین نبود که به سختی تکونش بده مثل ظهر تا سر خیابون میرفت واسه گرفتن آژانس...میترسید هرلحظه مانی از راه برسه...
صدای آقالطیف و شنید که گفت:
-دخترم...میگه آدرس کجاست؟؟؟
-اممممممم...بگید بیان من خودم توضیح میدم چون به اسم نمیشناسم...
آقا لطیفم پشت تلفن خواست که یه راننده آشنا با خیابونای تهران بفرستن...از وقتی لیا رو با مانی دیده بود به خاطر اعتبار مانی ناخودآگاه به اونم احترام میذاشت...ولی لیا نمیخواست مانی حتی از طریق آقالطیف بفهمه که کجا رفته...

لیا تصمیم داشت وقتی رفت خونه بهاره به مانی خبر بده ولی پشیمون شد چون نخواست با شنیدن صدای پر از خشم احتمالیش از پشت تلفن از تصمیمش پشیمون بشه...برای همین سریع یه کاغذ از کیفش درآورد و با یه یادداشت قضیه رفتنش و برای مانی توضیح داد...
«گشتم نبود...نگرد نیست!!!دارم میرم خونه یکی از دوستام...معلوم نیست تا کی...پس فکر انتقام و از سرت بیرون کن...هرچند که دیگه بی حساب شدیم...خیالتم راحت...قرار نیست اونجا کاری کنم که به آبروی شما به واسطه اون صیغه نامه لطمه وارد شه...فقط قراره رو تحقیقی که استادم ازم خواسته کار کنم...فعلاً خدانگهدار...»
با اینکه خیلی دلش میخواست قیافه مانی رو بعد از خوندن این نامه ببینه که چه جوری یهو سرخ میشه از خشم ولی نامه رو چندتا تا کرد و گذاشت لای یه کاغذ دیگه و به همراه کلیدای خونه داد دست آقالطیف که وقتی مانی برگشت بهش بده...خودشم ساکش و برداشت و رفت بیرون...
***
شیش روز از اقامتش تو خونه خانواده بهاره میگذشت و درست یه روز مونده بود تا ارائه اون تحقیق و کنفرانس عذاب آورش...هرچند با کمک های بی دریغ بهاره و کتابهای برادرش که تو این شیش روز به خاطر کارش رفته بود اصفهان و همیے
