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پیش خودش نمیخواست قبول کنه که نسبت به لیا حساسه و یه جورایی غیرت داره...برای همین کارشو در نظر خودش یه جور اذیت کردن تلقی کرد...همونطور که تمام تلاششو میکرد تا ظاهرشو بی تفاوت نشون بده...یه دستمال کاغذی از تو جیبش درآورد و گرفت سمت لیا:
-پاکش کن...
لیا چشمای گشاد شده از تعجبشو از دستمال به چهره مانی چرخوند گفت:
-چیو؟؟؟
-رژتو...
چشمای لیا گشاد تر شد...چرا مانی انقدر امروز عجیب شده بود؟؟؟
-برای چی؟؟؟
-برای اینکه من میگم!!!
دست به سینه وایستاد و با پررویی گفت:
-قانع نشدم...
-تا سه میشمارم یا میگیری پاک میکنی یا خودم یه جوری پاک میکنم که دیگه هوس نکنی رژ بزنی...یک...دو...
برای اینکه مانی یهو کاری نکنه تا این بیرون رفتن کوفتشون بشه و فقط برای بستن دهنش دستمال و گرفت و خیلی ملایم زد به لبش که جای لبش موند رو دستمال...
مانی دستمال و گرفت و گفت:
-این چیه؟؟؟نگفتم بوسش کن...گفتم پاکش کن...
همون موقع آسانسور وایستاد و لیا همونطور که زیرزیرکی به حرف مانی میخندید سریع رفت بیرون...مانی یه نگاه به دستمال انداخت...جای لبای لیا خیلی قشنگ و تمیز رو دستمال  نقش بسته بود...
***  
نشستن تو ماشین ولی قبل از اینکه راه بیفتن مانی بدون حرف یه دستمال دیگه گرفت سمت لیا...
-ای بابااااااا...پاک کردم دیگه...
-پس این چیه من دارم میبینم رو لبت؟؟؟
-حالا مثلاً این یه ذره باشه چی میشه؟؟؟
-هیچی نمیشه...بگو خوشت میاد همه نگاها رو بدوزی به خودت؟؟؟
-حالا با یه رژ همه نگاها به من دوخته میشه؟؟؟
-وقتی نگاه من دوخته میشه مطمئن باش برای بقیه هم همینطوره...
اینبار مانی قبل از اینکه به لیا فرصت تجزیه و تحلیل حرفی که زد بود و بده یه دستشو گذاشت پشت سر لیا و با اونیکی دستش رژشو پاک کرد و وقتی مطمئن شد حسابی پاک شده حرکت کرد...
لیا که از این زورگویی و دخالت بیجای مانی عصبانی شده بود...خواست یه چیز تند و تیز بارش کنه ولی پشیمون شد...مانی که قبلاً فهمیده بود لیا آدم کم آوردن تو جواب و شنیدن حرف زور نبود...از طرفی یه رژ انقدر ارزش نداشت که شبشون خراب بشه...حتی اگه بیشتر به عمق قضیه و حرفای مانی و احساس خودش تو اون لحظه فکر میکرد میدید که فقط در ظاهر ناراحته و ته دلش از اینکه مانی براش مهمه که کسی بهش نگاه نکنه قند تو دلش آب شد...
فکر نمیکرد مانی انقدر رو این مسائل حساس باشه...شاید اگه هر دختر دیگه ای جای لیا بود همین احساس و داشت...لیا با وجود بیست و چهار سال سن دختری بود که به جز پدرش هیچ مرد یا پسر دیگه ای تا این حد نزدیک تو زندگیش نبود و تو این شیش سالی که مدام از خانواده اش دور میشد و بیشتر اینجا بود تا پیش خانواده اش محتاج همین توجهات کوچیک و شاید کم اهمیت...اما باید باور میکرد که مانی امروز و امشب با مانی روزای پیش فرق داره و چه بسا مانی فردا دوباره چیزی بشه مثل گذشته...پس نباید دل خوش میکرد به این رفتارای خاصش که حس های کوچیک دخترونه اشو قلقلکش میداد...انگار مانی هنوز تکلیفش با خودش و احساسش و زندگیش مشخص نبود...


این مسئله برای خود مانی هم عجیب بود...اولین بار نبود که با یه دختر اونم با آرایش خیلی غلیظ تر از این میرفت بیرون ولی اولین بار بود که اصرار داشت طرف حتماً رژشو پاک کنه تا جلب توجه نشه...یه جورایی انگار در رابطه با دخترای دیگه براش مهم نبود که کسی بهشون نگاه کنه یا نه ولی درباره لیا فرق میکرد...ولی چرا باید فرق کنه؟؟؟به خاطر همون قضیه اذیت کردنش بود...یا شاید چون لیا اینجا دور از خانواده اش بود یه جورایی احساس مسئولیت داشت بهش...شایدم...یه اتفاقات دیگه ای داشت میفتاد...اتفاقاتی که تو این یک سال و نیم سرسختانه جلوی وقوعش و گرفته بود...
***
از این رویای طولانی از این کابوس بیزاریم...
از این حسی که میدونی و میدونم بهم داریم...
از اینکه هردو میدونیم نباید فکر هم باشیم...
از اینکه تا کجا میریم اگه یک لحظه تنها شیم...
صدای تق تق فندک مانی بود که تو ماشین پیچید با شنیدن این آهنگی که جفتشون و برد توحال و هوای خودشون...
نه میتونم از این احساس رها شم تا تو تنها شی...
نه اون اندازه دل دارم ببینم با کسی باشی...نمیتونم...
دارم میسوزم از وهم تبی که هر دو میگیریم...
از اینکه هردومون باهم لب یک تیک تیغ راه میریم...
لب یک تیغ راه میریم آآآآه...
قبل از اینکه حال خوبشون با شنیدن اون آهنگ غمگین که لجبازانه و بیرحمانه داشت زندگی خودشون جلوی چشمشون میاورد لیا ضبط وخاموش کرد و چرخید سمت مانی...همونطور که نگاهش و رو زخمای صورتش میگردوند پرسید:
-کجا داریم میریم؟؟؟
مانی یک پک دیگه به سیگارش زد و از پنجره انداختش بیرون...
-حدس بزن...
لیا نگاهش و به خیابونا انداخت و یه کم ظاهری و نمایشی فکر کرد و گفت:
-مسیرش که مسیر دربنده...
-نه بابا؟؟؟اینجاها رو بلدی؟؟؟
-آره...با بچه های دانشگاه اومدیم چند بار...
-مختلط دیگه؟؟؟
-خب...آره دیگه...
مانی نفهمید چرا و چه جوری ولی اون لحظه یه فکر موذی و شدیداً آزار دهنده توی سرش در جریان بود...به این فکر میکرد که اگه تو اون اکیپی رفتناشون به دربند لیا سر یه موضوعی بلند بلند خندیده باشه...نگاه سرشار از لذت چند نفر بهش خیره شده...
«هوووووووی مانی...به تو چه ربطی داره؟؟؟یادت رفته چرا رفتی سراغ این دختر و زندگیت تو چه وضعیتیه؟؟؟یادت رفته دیگه نباید به کسی فکر کنی و روش حساس باشی؟؟؟اگه یادت رفته برو یه نگاه به کشوی اتاقت بنداز تا همه چیز یادت بیاد...»
-یه چیز بپرسم راستشو میگی؟؟؟
با صدای لیا از هپروت بیرون اومد...
-سعی امو میکنم...
-امممممم...قبل از اینکه...بیای سراغ من...با چند نفر دوست بودی؟؟؟
-انتظار داشتم اولین سوالت این باشه که قبل از من با کسی بودی یا نه...ولی یه ضرب رفتی سر سوال دوم...
-خب...اینکه با کسی نبوده باشی دیگه خیلی رویاییه...منم آدم خیال پردازی نیستم...
مانی اولش خواست با یه دروغ سر و تهش و هم بیاره ولی پشیمون شد...چرا باید سر این مسئله پنهون کاری کنه؟؟؟مگه قرار نبود کاری کنه تا از چشم لیا بیفته که این بازی هر چه زودتر تموم بشه...نه فقط واسه خودش...دیگه دلش نمیخواست کش پیدا کنه چون مطمئناً لیا ضربه میخورد...
-کسی که بخوام بهش درباره ازدواج فکر کنم...خب تو اولی بودی...ولی...دوست دختر زیاد داشتم...
لیا حالا که تا اینجای سوالاش اومده بود...نمیخواست از موضوع بحث منحرف بشه چون شاید دیگه پیش نمیومد تا سوالاشو از مانی بپرسه...
-دوست دختر؟؟؟خب...چه جور دوست دختری؟؟؟یعنی منظورم اینه که...
-با اکثرشون رابطه داشتم...
شاید حدسشو میزد...ولی انتظار اینهمه صراحتم نداشت...دلش میخواست حداقل واسه دلخوش کردن لیا یه کوچولو پنهون کاری کنه...ولی اگه عاقلانه فکر میکرد اینطوری بهتر بود...انگار مانی میخواد خودشو تمام و کمال به لیا بشناسونه تا راحت تر بتونه تصمیم بگیره...اینکه از الآن همچین چیزی رو بدونه خیلی بهتر از این بود که چند وقت بعد از زبون یه نفر دیگه بشنوه...

-پس چرا...همونا رو برای ازدواج انتخاب نکردی؟؟؟
-یه بار گفته بودم...ملاکام برای انتخاب پارتنر واسه ازدواج چیزایی بود که اونا نداشتن...
نیم نگاهی به چهره گرفته لیا انداخت و برای عوض کردن بحث گفت:
-البته تو هم نداریا...ولی خب...قابل تحمل تری...
-خیلی دلتم بخواد...
-حتماً دلم میخواد...با این قیافت...
-چشه مگه قیافم؟؟؟
-دقیقاً فقط چشه...میتونن از روت فیلم سینمایی سرندیپیتی رو بسازن...حتی میتونی با قورباغه کل بندازی...
لیا حالا دیگه قضیه دوست دخترای مانی رو فراموش کرده بود و فقط داشت لحظه به لحظه حرصش بیشتر میشد...
-به کل انداختن باشه که تو باید با یه باغ وحش رقابت کنی...
-الحمدالله که چشمای قورباغه ای ندارم...
-تو دلت مونده بود یه جوری اینو بگی آره؟؟؟
-دقیقاً...
لیا خنده اش گرفت از این بحث بچگانه اشون کم مونده بود کف دستشونو بهم نشون بدن و بگن آینه آینه...ولی با تمام وجود حاضر بود همینقدر لوس و بچگانه باشن...اما مانی برنگرده به اون روزای سرد و خشنش...
***
مانی تختی و انتخاب کرد که دور و برش هیچکس نبود و به لیا گفت اونجا بشینه تا بره غذا رو سفارش بده و دستاشو بشوره...
لیا نشست و با حس هوای ملسی که به پوست صورتش میخورد چشماشو بست...حس خوبی داشت بعد از مدت ها جایی به جز مسیر دانشگاه تا خونه اومده بود...مخصوصاً وقتی همراهش مانی بود و خودش این پیشنهاد و داد حس خوبش جون میگرفت...میدونست این ناپرهیزی مانی به خاطر جبران رفتار اون روزشه و نباید دلشو صابون میزد که همیشه از این خبرا هست...ولی این بهتر شدن رفتار مانی یه روزنه امیدی رو تو دلش باز میکرد...
با صدای سوت یه نفر چشماشو باز کرد...درست رو تخت کناریششون که رو به روی لیا بود سه تا پسر نشسته بودن...با تعجب بهشون نگاه کرد...اون تخت که خالی بود اینا کی اومده بودن که متوجه نشده...
یکیشون با یه چشمک و حرکت سر به تخت خودشون اشاره کرد و گفت:
-تنها چرا؟؟؟بیا اینجا بشین...
اصولاً جوابی برای این جماعت نداشت جز سکوت...خوب میدونست انقدر پررو و وقیح هستن که از جواب کم نیارن و کار و به جاهای باریک بکشونن و این اصلاً چیزی نبود که لیا میخواست اونم وقتی با مانی اومده بود تو یه جای عمومی...
مانی داشت برمیگشت که با دیدن سه تا پسری که رو تخت کناری لیا نشسته بودن و هر سه نفر روشون طرف لیا بود و داشتن حرف میزدن قدمی با حرص و حالت تهاجمی به سمتشون برداشت که همون موقع لیا رو دید که از تو کیفش گوشیشو در آورد و از حرکت تند انگشتش فهمید داره چیزو تایپ میکنه...انگار آب یخ رو سرش ریختن...باورش نمیشد...
«داره چه غلطی میکنه؟؟شماره میگیره ازشون؟؟؟اونم درست همون شبی که با من اومده بیرون؟؟؟یعنی انقدر وقیحه؟؟؟حتماً به تلافی حرفای من درباره دوست دخترام دوباره لجبازیش گل کرده...آدمت میکنم...»
خون جلوی چشماشو گرفت با قدم های بلند خودشو رسوند به لیا و گوشیشو با خشونت از دستش قاپید...لیا با ترس و تعجب زل زد به مانی و آب دهنشو قورت داد...مانی با چشم غره ای که تمام بدن لیا رو لرزوند نگاهشو به صحفه گوشی دوخت که با نهایت تعجب دید صفحه اس ام اسش بازه و نوشته شده: 
«مانی کجایی؟؟؟بیا دیگه...»
با دیدن اسم خودش تو قسمت دریافت کننده پیام...آبی رو آتیش عصبانیتش ریخته شد...از طرفی از اینکه تصورش درباره لیا غلط بود خوشحال شد و از طرفی از اینکه این فکر بد و راجع بهش کرد از دست خودش ناراحت و عصبانی...این عصبی شدنای آنیش کار دستش میداد و با اینکه خودشم خوب میدونست ولی اون لحظه توانایی کنترل کردن خودش و از دست میداد...
گوشی بهش برگردوند و اینبار نگاه خشمگینش و دوخت به اون سه تا که خیلی از خودش کم سن و سال تر بودن و حالا با دیدن مانی مثل موش شده بودن...
-شما با خانوم کاری داشتید؟؟؟
یکیشون سرشو بالا گرفت و گفت:
-جان؟؟؟
-گفتم با خانوم کاری داشتید که کله هاتون و عین بز چرخونده بودید اونطرف و داشتید نگاه میکردید؟؟؟

یکیشون خواست پررو بازی دربیاره ولی انگار اونیکی فهمید که مانی عصبانی تر از این حرفاس و میزنه داغونشون میکنه که گفت:
-آقا ما فکر کردیم ایشون تنهاس...اگه میدونستیم شما هم باهاشی...
-به شما سه تا چلغوز ماموریت دادن همه دخترای جوون و از تنهایی دربیارید؟؟؟آرههههه؟؟؟
یکیشون که انگار کله پربادتری از بقیه داشت با لحن بدی گفت:
-چلغوز باباته یارو...
مانی یقه لباس پسره رو گرفت و کشید بالا...پسره مثل پر کاه بلند شد و رو به روش وایستاد...از ترس زبون خودش و دوستاش بند اومده بود...
-یا همین الآن گورتونو از اینجا گم میکنید یا بلایی سرتون میارم که دیگه دلتون به حال تنهایی کسی نسوزه...
پسره رو پرت کرد رو زمین و وایستاد تا برن...دوستاشم که دیدن انگشت اتهام به سمت اوناس و دربرابر زور و خشم مانی قدرتی ندارن بدون حرف بلند شدن رفتن رو یه تخت دیگه که کاملاً از دید مانی خارج میشد نشستن...
مانی که هنوز از زور عصبانیت نفس نفس میزد برگشت سمت لیا که دید رنگش شده مثل گچ...
-چت شد تو؟؟؟
لیا که دیگه قلبش داشت سینه اش و پاره میکرد سریع از تو کیفش یه قرص درآورد و بدون آب قورتش داد...نگاهش افتاد به نگاه گیج و هراسون مانی...انگار هنوز هضم نکرده بود بیماری قلبی لیا رو...همونطور که لیا هیچ جوره نمیتونست هضم کنه این رفتار مانی و...جدید بود براش این غیرت و حساسیتش...جدید...عجیب...شایدم خواستنی...
-ترسیدم مانی...این چه کاری بود؟؟؟
مانی بی توجه به سوالش گفت:
-خوبی الآن؟؟؟
-آره...کلاً خوشت میاد از دست به یقه شدن آره؟؟؟اونا سه تا بودن اگه بلایی سرت میاوردن چی؟؟؟
همونطور که کفشاشو درمیاورد و رو به روی لیا رو تخت مینشست گفت:
-مال این حرفا نبودن...کسی حریف من نمیشه...
-معلومه از سر و صورتت و اون وضعی که ظهر داشتی...
چپ چپی بهش نگاه کرد که بازم داشت اون قضیه بیخود و براش یادآوری میکرد و گفت:
-اون قضیه اش فرق میکرد...من شروع نکردم...یکی نامردی کرد دوتا زد چهارتا خورد...ولی مطمئن باش رفتارم با هرکس دیگه ای که بخواد برای ناموس من مزاحمت ایجاد کنه همینه...
لیا احساس کرد تو یه لحظه گونه هاش سرخ شد...سرش و انداخت پایین...براش خیلی شیرین بود که مانی ازش دفاع میکرد...براش خیلی شیرین بود که برای مانی اهمیت داشت...براش خیلی شیرین بود ناموس مانی بودن...براش خیلی شیرین بود اون منِ مالکیت چسبیده به ناموس...همه این شیرینی ها...حسی بود که لیا تا اون روز هیچ وقت تجربه اش نکرده بود...حسی سرشار از لذت و آرامش...
ولی با یادآوری خشمی که مانی تو نگاهش بود وقتی که داشت گوشیش و از دستش میگرفت اخمی کرد و گفت:
-تو واسه چی اونجوری گوشی و از دستم کشیدی؟؟؟
مانی با بیخیالی انگار که خودش و محق مسلم بدونه تو این مسئله گفت:
-از دور که داشتم میومدم دیدم اون پسرا برگشتن طرفت و همون موقع تو گوشیتو درآوردی فکر کردم داری ازشون شماره میگیری...
-یعنی واقعاً فکر کردی من همچین آدمیم؟؟؟
-چرا که نه؟؟؟مگه نگفتی اگه فرصت و موقعیتش و داشتی تجربه میکردی؟؟؟
-آره...ولی نه وقتی با کسی اومدم بیرون که بینمون یه صیغه محرمیت جاریه...
یه کم خیره خیره به چشمای طلبکار لیا نگاه کرد...شاید حق داشت...شاید زیادی تند رفته بود...ولی الآن مسئله ای که ذهنش و درگیر کرده بود چیزی غیر از این بود...که شدیداً داشت مغزش و سوراخ میکرد و تا نمیگفتنش آروم نمیگرفت...
-میشه خواهش کنم دیگه سیاهی و درشتی چشماتو با آرایش دو برابر نکنی...به جای رژت باید چشماتو پام میکردم...اونطوری کمتر جلب توجه میکرد...
لیا چشماشو بزرگتر کرد...نمیدونست این لحن پر از خشونت مانی از چیه دقیقاً ولی خوب میدونست که یکی از همون حس های جدیدش بود...ابروهاشو همراه چشماش بالا انداخت و گفت:
-تا الآن که میگفتی قورباغه ایه!!!
-زبونتم که درازه...
-دراز بود...
-بهتره بدونی من تبحر خاصی تو بریدن زبون بقیه دارم...
-زبون نبوده اونایی که بریدی...
الآن واقعاً تو شرایطی بود که دلش میخواست زبون لیا رو از حلقش بکشه بیرون...ولی سعی کرد حرصش خیلی تو لحن و قیافه اش تاثیر نذاره...خونسردی همیشگیش بیشتر جواب میداد وقتی میخواست با کسی کل کل کنه و یه جورایی مطمئن بود که طرف و کفری میکنه با این لحن...
-جدی؟؟؟پس چی بوده؟؟؟
-حالا...
مانی نفس عمیقی کشید و با بدجنسی گفت:
-راست میگی...زبون نبوده ولی به دنبال بریده شدنش زبون دخترا دیگه بسته میشه...



سکوت و سرخ و سفید شدن لیا رو که دید خوشحال از خلع سلاح کردن این دختر گفت:
-سعی کن هیچ وقت با یه پسر کل کل نکنی...
-تو هم سعی کن وسط کل کلت با یه دختر هیچ وقت از نقطه ضعفشون استفاده نکنی...
-من هیچوقت با دخترا کل کل نمیکردم...البته دخترای اطرافم نقطه ضعفی تو این زمینه نداشتن...این شرم و حیا هم برمیگرده به همون ملاکای ازدواج...که خوشبختانه مثل اینکه این یکی و داری...
-ولی تو کاملاً ازش بی بهره ای...
اون شب با همین بگو مگو ها و کل کلایی که گاهی مانی توش برنده میشد و گاهی لیا برای جفتشون شب خوبی شد...طوری که نه مستقیم و علنی ولی توی دلشون آرزو داشتن که هیچوقت تموم نشه...آرزو داشتن این حس ادامه پیدا کنه...که البته امید تداوم و موندگاری این احساس خوب برای لیا خیلی بیشتر بود...مانی خیلی وقت بود که هیچ امیدی توی زندگیش نداشت...درعین حال شک داشت بتونه جدایی از این دختر شیرین زبون و تاب بیاره...
*نه میتونم از این احساس رها شم تا تو تنها شی...
نه اون اندازه دل دارم ببینم با کسی باشی...نمیتونم...*
***
سومین بار بود که غزل آرنج تکیه داده شده به میز لیا رو میکشید و لیا بی هوا از هپروت میپرید...اینبار دیگه غرید:
-کرم داری مگه؟؟؟
-تا بهم نگی چته همینه...
-چمه؟؟؟گیر میدی دیگه ول نمیکنیا...
-ماتم چرا گرفتی چند روزه؟؟؟با آقا مانی جونت دعوات شده؟؟؟
با آوردن اسم مانی و یادآوری اون شب قشنگشون تو دربند لبخندی رو لبش نشست که به خاطر حضور غزل سریع جمعش کرد ولی غزل لبخندشو رو هوا قاپید...
-ببیند نیشو بابا چه خوششم اومد...چی شد فکراتو کردی؟؟؟
دل و زد به دریا تا شاید غزل بتونه راهنماییش کنه...پیشنهادایی که تو این زمینه به این و اون میداد و شنیده بود و به نظرش بعضیاش منطقی میومد...
-دوسش دارم غزل...
نگاه مات شده غزل و که دید ادامه داد:
-یعنی...نمیدونم بشه اسمشو دوست داشتن و عشق گذاشت یا نه ولی...تو این چند روز اتفاقایی افتاد که بیشتر پی بردم به حسم...
-چه اتفاقی؟؟؟
-اتفاقات کوچیک و جزیی...ولی همون جزییات گاهی...قلبمو میلرزوند...فهمیدم از لبخندش خوشم میاد با خنده بلند بلندش کیف میکنم...دیدن ناراحتی و حال بدش منم داغون میکنه...دلم میخواد اون لحظه همه زندگیمو بدم که دیگه تو اون حال نباشه...اصلاً تو اون وضعیت میشم یه آدم دیگه...از اینکه روم حساس باشه و یه جورایی نسبت بهم غیرت داشته باشه...شاید بچگانه باشه ولی...لذت میبرم...بعضی حرفاش...بعضی نگاهاش...بعضی حرکاتش...ضربان قلبم و تند میکنه...منی که همیشه حاضر جوابم بعضی وقتا جلوش انقدر هول میشم که به تته پته میفتم...
-به بـــــه...خانوم عاشق شده...
-لوس نشو غزل...
-عاشق شدی دیگه دروغ میگم مگه؟؟؟
-به نظرت این حسایی که دارم عشقه یا باز دارم توهم میزنم...
-خری مگه؟؟؟قد ننجون من سن داری هنوز نمیفهمی اسم احساسی که به مانی داری چیه؟؟؟
لیا خودشم فهمیده بود اسم حسش چیه ولی این وسط یه مسئله دیگه ای بود که آزارش میداد...
-میدونم دوسش دارم ولی...احساس میکنم حتی یک درصد این حس متقابل نیست...همینه که دو دلم میکنه...که نمیذاره هیچ قدمی به سمتش بردارم چون حس میکنم اون انقدر شدید منو نمیخواد و تلاشم فقط درجا زدنه...
-این ترسا برای همه هست...مگه من نگفتم کیارش و دوست داشتم ولی چون هیچی نمیگفت فکر میکردم منو نمیخواد؟؟؟مردا همینن...جون آدم وبالا میارن تا یه کلمه بگن دوست دارم...از بس ترسوئن...فکر میکنن دخترا ناز میکنن و ادا در میارن...شاید یه عده واقعاً اینجوری باشن ولی اینا همه رو با یه چوب میزنن...من مطمئنم یه احساسی این وسط بوده که مانی به سمتت کشیده شده...وگرنه اینهمه دختر خوشگل تر و تو دل برو تر از تو...
لیا با اخمای درهم کشیده گفت:
-لابد یکشیم تو...
-پس چی؟؟؟هنوزم شبا موقع خواب فکر میکنم به اینکه چی تو وجود تو دید که تو من ندید...
-خجالت بکش غزل...خوبه الآن گفتی عاشق کیارش بودی...
-آره خب...منم نمیخواستم به پیشنهادش جواب مثبت بدم که...فقط کلاس داشت استادپیشنهاد ازدواج بده...ولی حالا خارج از شوخی من یه پیشنهاد توپ دارم برای اینکه بفهمی حسش به تو چیه؟؟؟
-چه پیشنهادی؟؟؟

-باید احساساتش وتحریک کنی...
-یعنی چی کار کنم؟؟؟
-چقدر آخه تو کودنی...به خدا الآن دخترای دیگه جای تو تواون خونه بودن ببین چه جوری خودش و میچسبوندن...تو اصلاً عرضه نداری...بابا یه چشمکی...یه نازی یه عشوه ای...وایستا ببینم اصلاً تو چی میپوشی تو خونه؟؟؟
-وقتی مانی هست...بولیز شلوار...
-نگو اون بولیز راه راهت و که بیشتر شبیه مانتوئه رو میگی...
-فقط اونو نه چیزای دیگه هم میپوشم ولی تو همون مایه ها...
-خاک بر سرت کنن...یهو بگو روسری هم میذاری...
-نه بابا من کی روسری گذاشتم؟؟؟ولی میدونی که به حجاب بدن اهمیت میدم...
-زر نزن لطفاً...حجاب بدن...از کی میخوای خودت و بپوشونی از کسی که صیغه اشی؟؟؟دیگه تو آخرشی...
-این صیغه بین ما خونده نشده که من بتونم جلوش لخت بشم...
-یابو...چرا نمیفهمی...اینجور چیزا واسه بعضی مردا اصلی ترین مسئله اس و واسه باقیشونم تو اولویته...تو با این طرز لباس پوشیدنت کلاً این مسئله رو تو ذهن مانی سوزوندی...
-چرا چرت و پرت میگی غزل...لباس لختی بپوشم برم جلوش...علناً بگم بیا منو...
-نخیر لازم نیست چیزی بگی...مطمئن باش اونم چون پای خانواده ها و حفظ آبروش وسطه هیچوقت تا قبل از ازدواج کاری باهات نمیکنه...ولی یه کوچولو که میتونی احساساتش و قلقلک بدی...بریز بیرون اون برآمدگیات و بذار دلش خوش بشه همسر آینده اش یه چیزایی داره...اینجوری فکر میکنه تو یه کله ای که چسبیده به یه اسکلت و روش و با لباس گشاد میپوشونی که معلوم نشه...
لیا ساکت موند و زل زد به یه گوشه...شاید حرفای غزل براش عجیب بود و هیچوقت تو خودش نمیدید انجام همچین کاریو...ولی خیلی غیر منطقی هم نبود...
-لیا...حجب و حیا تا یه جایی برای پسرا ملاکه...بعد از اون میخوان بدونن طرف تو زندگی مشترک و زناشویی چند مرده حلاجه...منم نمیگم برو خودتو عرضه کن و از ارزش بنداز که عاشقت بشه...فقط میگم یه کوچولو به خودت برس...یه کوچولو پرو پاچه ات و بنداز بیرون بذار یه کم چشماش برق بزنه...بذار بفهمه چه لعبتی داره تو خونه و خبر نداره...ایشالا فردا با شکم جلو اومده میای دانشگاه...
-گمشو بیشعور نفهم...
غزل غش غش خندید و لیا به فکر فرو رفت...یعنی این راه حل جواب میداد برای فهمیدن احساس قلبی مانی؟؟؟اگه جدی جدی مانی تحریک میشد و نمیتونست جلوی خودش و بگیره چی؟؟؟جواب خانواده هاشون و چی میدادن؟؟؟یعنی مانی ارزش داشت که یه نمه از غرورش بزنه؟؟؟ 
***
-نظرت نسبت به لیا عوض نشده مانی؟؟؟
پک محکمی به سیگارش زد و خیره به دود معلق شده اش تو هوا در جواب میثم گفت:
-نه...
-ولی من یه چیزای دیگه دارم حس میکنم...
-بیخود حس میکنی...من با لیا مشکلی نداشتم که حالا بخوام به مرور زمان حلش کنم...مشکل من شرایط گند و مزخرف زندگیمه که هیچ جوره حل نمیشه...
-وای خدا من از دست این چیکار کنم...مانی چرا داری انقدر این مسئله رو بزرگش میکنی؟؟؟بیشتر از یک ساله دارم تو گوشت میخونم این موضوع انقدر وخیم نیست که تو رو از زندگی و آینده بندازه...بهت میگم راه حل داره...میتونی از پسش بربیای...میتونی از زندگی و فکر و ذهنت حذفش کنی...دست از لجاجت و این غرور مسخره ات بردار...نذار همچین مسئله بیخودی گه بزنه به آینده ای که میتونی با اون دختر داشته باشی...میتونی خوشبخت بشی...این دختر تومنی صنار با اون دوست دخترای عتیقه ات فرق میکنه مانی اینو که دیگه میدونی؟؟؟
-آره میدونم...به خاطر همینم هست که میگم باید بره از زندگیم...قضیه پیشنهاد به لیا فقط برای بستن دهن مامان و بابام بود...فقط برای اینکه باور کنن که من واقعاً دنبال زن و زندگـیَم...اصلاً قرار نبود کار به اینجا بکشه که بیاد ور دل من...گفتم بعد از یه مدت که درسشم تموم شد برمیگرده اهواز پیش خانواده اش دیگه هم منو نمیبینه...
-ولی حالا کار به اینجا کشیده...اون دختر داره بهت وابسته میشه...
-بیخود کرده...وابسته چی بشه؟؟؟مگه چه رفتاری از من دیده؟؟؟
-علاقه دست خود آدم نیست...بعضی وقتا کوچکترین و جزئی ترین اتفاقات باعث ایجاد یه عشق عمیق میشه...تو که تو دل اون دختر نیستی پس نمیتونی با اطمینان بگی علاقه ای بهت نداره...

مانی سکوت کرد و میثم ادامه داد:
-شاید احساس لیا رو بتونی انکار کنی...ولی خودت و گول نزن...اعتراف کن که داری به سمتش کشیده میشی...
مانی برای اینکه بیشتر از این با حرفای میثم به احساس قلبیش نسبت به لیا فکر نکنه تا یه وقت به نتیجه نامطلوبش برسه از جاش بلند شد و کتش و از رو دسته صندلی برداشت و با یه خدافظی زیر لب راه افتاد از در مطب میثم بره بیرون که با صداش دوباره وایستاد...
-بهش بگو مانی...بذار خودش تصمیم بگیره...شاید با این مسئله کنار بیاد...
زهرخندی رو لبای مانی نشست و بدون اینکه برگرده یا جوابی بده رفت بیرون...فقط داشت به این فکر میکرد که کی با این موضوع کنار میومد که لیا بیاد؟؟؟

تهیه شده توسط نایس بانو
آدرس کانال تلگرام : @Nicebanoo_iR
آدرس سایت : Nicebanoo.iR
یه نگاهی تو آینه به دسترنج یک ساعته اش انداخت...تمام تذکرات و راهنمایی های غزل و روی صورت و لباسش پیاده کرده بود و حالا نتیجه اش شده بود این...یه دختر چشم و ابرو مشکی که موهای فر و مشکیشو که تا کمرش میرسید باز کرده بود و ریخته بود دورش با آرایشی که زیبایی و ملاحت و چهره شو هزار برابر کرده بود و تاپ و دامن مشکی تنگ و کوتاهی که به قول غزل برجستگی های تنش و کاملا در معرض دید قرار داده بود و تضادی که با پوست سفیدش داشت بی نظیر بود...
خودش که یه دختر بود از نگاه کردن یه خودش لذت میبرد یعنی عکس العمل مانی چی میتونست باشه؟؟؟
«خدایا یعنی میشه امروز یه معجزه ای کنی که من تو دل مانی جا بشم...کارم که گناه نیست هست؟؟؟فقط میخوام یه کم هُلش بدم جلو...دستم و بگیر که یهو خودم با مخ نرم رو زمین...»
رژ قرمزشو برداشت تا یه لایه دیگه روش بکشه ولی...یه لحظه تردید کرد و دستش همونجا جلوی لبش موند...چرا باید این کارو بکنه؟؟؟چرا باید خودش و تا این حد کوچیک کنه و ارزشش و به خاطر یه پسر پایین بیاره...این عشق و احساسی که ازش دم میزد پاک بود چرا باید با این کارا کثیفش کنه...لیا کجا همچین آدمی بود که برای دیده شدن خودش و به شکل مترسک دربیاره؟؟؟
انگار تازه به خودش اومد...اون آدمی که تو سکوت به حرفای غزل گوش کرد و فکر کرد و تصمیم گرفت و عملیش کرد...یه آدم دیگه بود...انگار تازه به شخصیت اصلیش برگشته بود...شخصیتی که زمین تا آسمون تضاد داشت با این آدم توی آینه...نمیخواست...نمیخواست عشق مانی رو اینجوری به دست بیاره...مانی باید عاشق خودش میشد...عاشق شخصیتش...رفتارش...منشش...نه ظاهر و زیبایی هاش...
«غزل لعنت بهت با این پیشنهادای مزخرفی که فقط به درد خودت میخوره...»
نگاهی به ساعت انداخت تا زمان برگشتن مانی وقت داشت البته اگه همون ساعت همیشگی میومد...دویید رفت سمت دستشویی تا این لایه هایی رو که صورتش و حسابی سنگین کرده بود بشوره ولی  از شانس و بخت بدش همون موقع در خونه باز شد و مانی اومد تو...
فقط چند ثانیه چشم تو چشم هم عین مجسمه سرجاشون موندن...چون لیا سریع به خودش اومد و چرخید بره تو اتاقش که بازوش تو مشت مانی گرفتار شد...قلبش داشت سینه اش و میشکافت از شدت ضربه هایی که میزد...چرا به حرف غزل گوش کرد...
برای اینکه ظاهرش و مثل همیشه عادی نشون بده نفس عمیقی کشید و چرخید سمت مانی...فاصله اشون کم بود و حتی میتونست گرمای نفساشو رو صورتش حس کنه...نگاهش ناخودآگاه زوم شد تو چشماش تا معنیشو بخونه...باورش نمیشد ولی نگاه مانی حتی یک سانتم از چشماش جا به جا نمیشد که بخواد رو تن و بدنش بچرخه...یعنی براش مهم نبود این دختر همیشه پوشیده توی خونه اش حالا با همچین ظاهری تو یه قدمیش وایستاده...
-جایی میخواستی بری؟؟؟
چرا این لحن لعنتیش عادی تر از همیشه بود اونم وقتی لیا داشت از استرس و فشارهایی که از هرطرف روش بود میلرزید؟؟؟حتی لیا هم نمیتونست نگاهش و کنترل کنه و گاهی به لبای مانی خیره می موند...ولی مانی...نه نفساش تند شده بود...نه مردمک چشماش میلرزید...نه حتی دستش که رو بازوی لیا بود حرارت داشت...


-پرسیدم جایی داشتی میرفتی؟؟؟
اخمی ظاهری بین ابروهاش نشوند و جونش بالا اومد تا بپرسه:
-چطور؟؟؟
-آخه حاضر شدی گفتم شاید جایی تولد دعوتی...
خوشحال از اینکه مانی همچین فکری کرده سریع گفت:
-آره...یعنی...دعوت بودم...الآن زنگ زد گفت کنسل شده...
مانی که به ظاهر قانع شده بود سری به تایید تکون داد و ازش فاصله گرفت...بی تفاوت رفت سمت مبل و گفت:
-برو لباس گرم بپوش...هوا سرد شده...
لیا هاج و واج از پشت نگاهش کرد که بیخیال و خونسرد نشست رو مبل جلوی تلویزیون...این چش بود؟؟؟چرا در برابر ظاهر لیا که هر پسری و میتونست جذب کنه...فرقی با یه تیکه یخ نداشت؟؟؟یعنی انقدر تو مهار کردن خودش و احساسش مهارت داره؟؟؟
بدون هیچ نتیجه گیری از رفتار مانی خواست بره سمت اتاق که صداشو شنید:
-لیا؟؟؟
وایستاد ولی برنگشت سمتش...صدای تق تق فندکش و شنید و احتمالاً بعد از اولین پک سیگارش بود که گفت:
-رو من جواب نمیده...
دیگه واینستاد تا با حرف بعدیش کاملاً آب بشه از خجالت و فرو بره تو زمین...با حداکثر سرعتش خودش و پرت کرد تو اتاق و درو بست...درحالیکه پشیمون بود چرا جواب حرف آخر مانی رو نداد و کاری کرد که ثابت بشه به خاطر همین این ظاهر و برای خودش ساخته...اون لحظه فقط رفتن از اون فضای خفه کننده به ذهنش رسید...که همینم انجام داد...
ولی فارغ از همه اینا...چرا مانی گفت که این چیزا روش جواب نمیده؟؟؟
***
نزدیکای صبح بود که مانی با صدای زنگ موبایلش از خواب بیدار شد...کلافه از اینکه چرا روز تعطیلم دست از سرش برنمیدارن گوشیش و برداشت و با دیدن شماره وحید چشمای نیمه بازشو کامل باز کرد و جواب داد:
-چی میگی روز تعطیل مرتیکه؟؟؟
-مانی بدبخت شدیم...
-چی شده وحید؟؟؟عین آدم حرف بزن...
-بلندشو حاضر شو باید بریم شمال...
-شمال واسه چی؟؟؟
-اون مسعودی بی پدر مادر داره میزنه زیر همه چی...مشتری پرتغالیه رو داره میپرونه مثل اینکه از یه شرکت دیگه پیشنهاد چرب و نرم تری بهش شده و اونم داره همه سعیشو میکنه که پرتغالیه با اون شرکت قرار داد ببنده...باید خودمون دست به کار شیم...
-حالا واسه چی شمال؟؟؟
-یارو پرتغالیه اونجاس...اینم به زور از زیر زبونش کشیدم...تا قبل از اینکه با دقل بازی جاشو عوض کنه باید بریم...مانی اگه اون قرارداد از دستمون بره بدبخت میشیما...
-وااااای واااااای وحید بدترین خبری بود که میتونستی بهم بدی خدا لعنتت کنه...
-تقصیر من چیه؟؟؟مسعودی حروم زاده ما رو فروخت...دیر فهمیده بودم که کار از کار گذشته بود...
-مطمئن باش الآنم گذشته...
-نه هنوز...شرایط شرکت ما از اونا خیلی بهتره...مطمئناً مسعودی هیچی و به پرتغالیه نگفته اگه خودمون دست به کار شیم و با مدرک بهش ثابت کنیم قبول میکنه...مانی بجنب وقت نداریما...
نمیدونست تنها گذاشتن لیا تو خونه کار درستیه یا نه...دوست نداشت تا وقتی اینجاس خطری دنبالش باشه...هرچند تو یه خونه آپارتمانی که نگهبان داره کم پیش میاد خطری به وجود بیاد ولی...یه کم سخت بود براش تنها گذاشتنش...
چشماشو محکم بست و با کلافگی گفت:
-نمیشه خودت تنها بری؟؟؟من بدجوری درگیرم...
-مانی مسخره بازی در نیار...من تنهایی از پسش بر نمیام تو هم باید باشی...بعدشم مگه خودت نمیدونی این اجنبیا رو این مسائل خیلی حساسن...بفهمن خودت رفتی خیلی ارزش کار بالاتر میره...
نفسشو با حرص فوت کرد و گفت:
-خیله خب....خیله خب باشه...آماده شو تا نیم ساعت دیگه میرسم...
با عصبانیت گوشی و قطع کرد...داشت آتیش میگرفت...وسط اینهمه مشغله فکریش...این یهو از کجا پیداش شد؟؟؟وقت برای حرص و جوش خوردن نداشت...سریع وسایلشو جمع کرد و رفت بیرون...باید توضیح میداد به لیا ولی ترجیح داد دیرتر بهش زنگ بزنه که بیدار باشه...

طبق معمول هرروز که از خواب بیدار میشد اول گوشیش و چک کرد...با دیدن اس ام اسی از مانی چشماش کامل باز شد...
«هروقت بیدار شدی یه اس بده...»
متعجب از اینکه باز روز جمعه کجا رفته و بعد از این یه هفته بی محلی باز چی کارش داره به جای اس ام اس خودش باهاش تماس گرفت...سر دومین بوق جواب داد...
-ظهر بخیر!!!
-سلام...ظهره مگه؟؟؟
-نمیدونم...ساعت یازده ظهر محسوب نمیشه...
-نه وقتی شب قبلش تا سه صبح بیدار باشی و درس بخونی...
-مگه روز روشن و ازت گرفتن؟؟؟
-شبم تو تاریکی نمیشینم...چراغ روشنه...
-پوووووف...یعنی نمیشه یه کلمه با تو حرف زد...همچین با پیچ و تاب دادن حرفا مسیر و منحرف میکنی که آدم یادش میره واسه چی زنگ زده...
لیا زیر لب زمزمه کرد:
-همیشه خدا طلبکاری...
-نمیشنوم بلند تر حرف بزن...
-میگم چیکارم داشتی؟؟؟
-من دارم میرم شمال...یه کاری پیش اومده...معلوم نیست تا کی بمونم...تو تنهایی که نمیترسی تو خونه؟؟؟
-نه از چی بترسم؟؟؟
-اگه میترسیدی شک میکردم...خلاصه حواست و جمع کن...
-باشه نه جواب تلفن خونه تو میدم نه در و رو کسی باز میکنم...آسه میرم آسه میام خوبه؟؟؟
لحن لیا دلخوری و فریاد میزد...مانی هم متوجهش شد که آروم تر گفت:
-نمیخواستم اینو بگم...ولی حالا که خودت اینا رو میدونی خوبه...میخواستم بگم مواظب خودت باش...اگه مشکلی هم پیش اومد زنگ بزن خودم و میرسونم...چیزی هم لازم داشتی به آقالطیف بگو بره بگیره...بهش سپردم...بعداً خودم میام باهاش حساب میکنم...
نفهمید اون چیزی که تو دلش زیر و  رو شد تحت تاثیر این توجهات و لحن گرم مانی بود یا چیز دیگه...ولی هرچی که بود دوسش داشت...
-باشه...تو هم مراقب خودت باش...
-فعلاً خدافظ...
-خدافظ...
گوشی و قطع کرد درحالیکه شدیداً تو وجودش احساس دلتنگی میکرد...بی هدف بلند شد و رفت جلوی آینه اتاق وایستاد...
«آخه بز کوهی...تو مگه وقتی خونه بود میدیدیش که حالا با رفتنش دلتنگ شدی؟؟؟بزنم تو سرت صدای خر بدی؟؟؟وقتی اینجاس عین سگ فقط پاچه میگیره و میره خودش و تو هفت تا سوراخ قایم میکنه...حالا که نیستش دلتنگش شده...برو بمیر لیا...حالم و داری بهم میزنی...»
*
دو روز بود که از رفتن مانی میگذشت و تو این مدت دو سه بار با هم تلفنی صحبت کرده بودن اونم خیلی کوتاه...مانی درگیر بود و لیا هم با این وضع حرفی باهاش نداشت که بزنه...مانی هم فقط همینکه خیالش از بابت خوب بودن حال لیا و امنیتش راحت میشد براش کافی بود...
داشت از دانشگاه برمیگشت خونه که تو کوچه یه نفر صداش زد:
-خانوم؟؟؟خانوم با شما هستم...
چرخید سمتش...یه مرد تقریباً میانسال بود که از تو پیاده رو داشت میومد سمتش...وایستاد ببینه چی کار داره...
-بله؟؟؟
-شما همسر آقای ساعی هستید؟؟؟
-شما؟؟؟
-میگم حالا...فقط میخوام بدونم هستید یا نه...
-لزومی نداره بهتون توضیح بدم...
-توضیح بدی ندی واسه من فرقی نمیکنه...چون کسی که یه ماه خونه یه پسر می مونه و میره میاد یا زنشه...یا عزیزکرده اش...خلاصه قاعدتاً باید آقای مهندس براتون مهم باشن دیگه نه...
لیا ماتش برد...این کی بود که از مدت زمان اقامتش تو خونه مانی هم خبر داشت...چی میخواست از لیا؟؟؟
-متوجه حرفاتون نمیشم...میشه واضح تر حرف بزنید...
-لپ مطلب اینه که این آقا مانی شما...داره کاری میکنه که صد در صد به ضررش تموم میشه...من اینو هزاربار تو گوشش فرو کردم...ولی به خرجش نمیره که نمیره...گفتم به شما بگم شاید بیشتر به فکرش باشی و از رو دلسوزی یه کاری براش بکنی...ببینم اصلاً اسم منو شنیدی تا حالا یا نه؟؟؟من سماواتی ام...حرفی ازم بهت زده؟؟؟
لیا سرشو به چپ و راست تکون داد درحالیکه حدس میزد این آدم همون آدمیه که باعث شد اونروز مانی با سر و صورت کبود و داغون بیاد خونه...

چشمای سماواتی با فهمیدن این قضیه که لیا نمیشناستش برقی زد و گفت:
-قبل از هرچیزی بهتره این حرفا بین خودمون بمونه...چون مسلماً جناب ساعی نمیخواد چیزی از من به شما بگه که پنهون کاری کرده...الآنم اگه حرفی بهش بزنید یا انکار میکنه یا بازم زیر بار نمیره...قبول؟؟؟
-اینودیگه خودم تشخیص میدم شما فقط بگید الآن حرفتون چیه؟؟؟
-ببینید خانوم...من سند یه زمین بزرگ و با ارزش داشتم...که این سند توسط یه آدم دقل باز و دزد و کلاش...افتاده دست شوهر شما...من اون آدم و نتونستم پیدا کنم...ولی الآن طرف حساب من آقای ساعیه...اون زمین مال منه...سندشم باید دست من باشه...ولی غد بازی و یه دندگیش نمیذاره من به حقم برسم...من حتی مدرک اینم دارم که این آقا بابت گرفتن اون سند یه قرون پولم نداده...و این یعنی کلاهبرداری...یعنی زد و بند...یعنی شارلاتان بازی...که هیچ جوره تو کت من نمیره...
یه چیزی این وسط لیا رو مشکوک میکرد که همون و به زبون آورد...
-اگه انقدری که میگید اون زمین ارزش داره و اگه انقدر مطمئنید که مانی کلاهبرداری کرده...چرا از طریق قانون اقدام نمیکنید؟؟؟
-چون...چون هر دفعه اسم مامور و کلانتری میاد وسط یه جورایی کوتاه میاد و منو سر میدوئونه...منم گفتم قضیه بین خودمون حل بشه بهتره...درجریانید که این روزا پای هرکی به کلانتری و دادگاه و دادسرا باز بشه از ارزش و اعتبار میفته...ولی این تو بمیری دیگه از اون تو بمیریا نیست...آخرین امیدم شما بودی که بتونی کمکم کنی...اگه شما هم کاری برام نکنی مجبورم برم با مامور بیام...
لیا درحالیکه نمیدونست چه کاری از دستش برمیاد که برای این مرد انجام بده...ولی تا اسم مامور اومد برای حفظ آبروی مانی هم که شده گفت:
-چه کاری از من برمیاد؟؟؟
-ساده اس خانوم...شما باید بگردی از بین اسناد و مدارک مهندس سند اون زمین منگوله داری که مال منه رو بیاری بدیش به من...اینجوری نه سیخ میسوزه نه کباب...
-من نمیتونم همچین کاری بکنم اونم وقتی مطمئن نیستم دارید راست میگید...
-وجود اون سند تو وسایل شوهرتون بهتون ثابت میکنه که راست میگم...به هر حال...ریش و قیچی دست خودتون...من حرفامو زدم...امیدوارم انقدری عاقل باشید که بهترین تصمیم و بگیرید...
-مطمئن باشید هستم...و بهترین تصمیم از نظر من اینه که اصلاً تو این قضیه دخالت نکنم  بذارم خودتون مشکلتون و با آقای ساعی حل کنید...با اجازه...
پشتشو کرد به سماواتی و راه افتاد سمت خونه...ولی ذهنش لحظه ای خالی نمیشد از این مرد و حرفاش...
«یعنی داشت راست میگفت؟؟؟مانی همچین آدمیه که سند زمین مردم و با دوز و کلک از چنگشون دربیاره؟؟؟محاله همچین کاری بکنه...ولی پس چرا این یارو انقدر حق به جانب بود؟؟؟...ای بابا...من هرچی میخوام بهش فکر نکنم...نمیذارن که...خودشم که نیست گرفتاری ها و مشکلاتش صاف میفته وسط زندگی من...»
***
درست تا فرداش فکرش مشغول بود بااینکه مدام میخواست خودش و متقاعد کنه که ربطی بهش نداره...چند بار خواست به مانی زنگ بزنه و جریان و بهش بگه ولی پشیمون شد...ترسید عکس العمل بدی نشون بده و فکر کنه لیا داره سرک میکشه تو کاراش...مطمئن بود اگه بهش بگه میخواد داد و هوار کنه که به تو چه ربطی داره و سرت تو کار خودت باشه و لیا واقعاً دیگه تحمل این حرفا رو نداشت...
در حالیکه داشت به استادا فحش میداد که تو این آخر ترم و با این کلاسای تق و لق دانشجوهارو مجبور میکردن برن سر کلاس از ساختمون رفت بیرون که همون جا جلوی در با دیدن سماواتی و ماموری که همراهش بود خشکش زد...
آب دهنش و با ترس قورت داد و نگاه حیرت زده اشو از مامور جوون آگاهی به صورت حق به جانب سماواتی دوخت...پس بیراه نمیگفت اون حرفارو...انقدری از خودش مطمئن بود که رفته مامور آورده...
با اخمی که رو صورتش نشوند رو به سماواتی گفت:
-فکر میکردم حرفامون دیروز تموم شده باشه آقای سماواتی...
-گفتم اگه به حرفام گوش نکنی بامامور میام...االآنم دیگه باهاتون کار ندارم...فقط میخوام برم با این مامور ساعی رو از تو لونه اش بکشم بیرون...
به همراه مامور یه قدم به سمت ساختمون برداشت که لیا جلوشون قد علم کرد...تحت هیچ شرایطی نمیخواست بذاره پاشون به محل زندگی مانی باز بشه و چهارتا در و همسایه بفهمن که از کلانتری اومدن دنبالش...مانی که همیشه به فکر حفظ آبرو بود با شنیدن این خبر داغون میشد...


-ایشون الآن خونه نیستن...لطف کنید تشریف ببرید...
-هه...پس کجاست؟؟؟شرکتشم که نیست...نکنه دمش و گذاشته رو کولش و از ترس ما فرار کرده...
لیا یه لحظه از ذهنش گذشت نکنه واقعاً همچین چیزی باشه...مانی که چیزی از علت سفرش به لیا نگفت...فقط گفت یه کاری پیش اومده...نکنه جدی جدی فرار کرده از دست سماواتی؟؟؟یعنی واقعاً کلاهبرداری کرده که حالا از ترس مامور گذاشته رفته؟؟؟
-اونش دیگه به من ربطی نداره...ایشون الآن خونه نیستن...شما هم حق نداری بری تو بیخودی آبرو ریزی راه بندازی...
سماواتی ببخشیدی به مامور گفت با اشاره ابرو از لیا خواست که همراهش برن اونور تر تا صداشون به گوش مامور نرسه...لیا با تردید رفت سمتش و همونطور که سرش پایین بود و دنبال یه راه حل برای خلاص شدن از این مخمصه میگشت صدای آروم سماواتی و شنید:
-ببین خانوم...چه شما اینجا واسه ما دیوار بکشی چه بری کنار ما میریم اون تو...چه با آبروریزی...چه بی آبروریزی تکلیفمون و با اون مرتیکه روشن میکنیم...
-درست حرف بزنید آقا...
سماواتی با دیدن چشمای گشاد شده لیا و لحن تندش سری به تایید تکون داد و گفت:
-خیله خب...اصلاً جناب مهندس ساعی...خوبه؟؟؟فرقی میکنه تو اصل مسئله که باید با ما بیاد بریم کلانتری؟؟؟
لیا تا خواست حرفی بزنی سماواتی مهلت نداد و گفت:
-البته...اینم بگم...همه اینا در صورتیه که شما کوتاه نیای و اون سند و به من نرسونی...اگه همینجا یه جوری خیال منو راحت کنی...دست این مامور و میگیرم و میرم...انگار که نه خانی اومده نه رفته...
-من چه طوری میتونم کمکتون کنم وقتی تا حالا اون سند و ندیدم و حتی مطمئن نیستم که تو این خونه هست یا نه...
-دیگه اینجاهاش به من ربطی نداره...یه سند منگوله داره به اسم پدر من...مصطفی سماواتی...اگه خوب بگردی حتماً پیداش میکنی...
لیا هنوز شک داشت به این کاری که سماواتی ازش میخواست...نمیدونست برای مانی آبرو و حیثیتش مهم تر بود...یا اون سند...ولی هرچی بود باید زمان میخرید ازش...
سماواتی که دست دست کردن لیا رو دید روشو گرفت و با صدای بلندی گفت:
-سرکار...
لیا با یه گام بلند دوباره رو به روش قرار گرفت و گفت:
-من تا فردا اون سند و به دستتون میرسونم...
چشمای سماواتی پر از شک شد...
-با چه تضمینی؟؟؟
-دیگه نمیدونم چه تضمینی...باید اول بگردم دنبالش...هیچ تضمینی نمیدم چون ممکنه پیداش نکنم...ولی اگه پیدا کردم فردا هرطور شده به دستتون میرسونمش...
-نه دیگه نشد...ممکنه اصلاً نگردی و بیای الکی بگی پیداش نکردم...اگرم نمیخوای تضمین بدی...من یه راه دیگه پیش پات میذارم...
-چه راهی؟؟؟
-من و این مامور...الآن از اینجا میریم...تو هم میگردی دنبال اون سند...تا فردا هم نه...تا همین امشب...اگه پیداش کردی که هیچ...اگه نکردی...من بهت تضمین میدم که آقا مانیتون و دیگه سالم و سرپا نمیبینید...
اخمای لیا درهم نشست و ضربان قلبش در اثر استرس ناگهانی ای که بهش وارد شد به نهایت رسید...
-د...دارید تهدید میکنید؟؟؟
-اسمشو هرچی میخوای بذار...فقط بدون صبرم انقدری لبریز شده که دیگه نشه جمعش کرد...پس حواست و جمع کن...امشب آخرین مهلته...میام همینجا وایمیستم تا بیای...البته اگه دوست داری جناب مهندس سالم بمونن...اگرم نه که...من و آدمام کار خودمون و میکنیم...آبم از آب تکون نمیخوره...
سماواتی لیا رو همونجا وسط کوچه هاج و واج تنها گذاشت و همراه ماموری که باهاش اومده بود رفت...لیا اولین کاری که کرد این بود که یه قرص بخوره تا از شر این ضربان کوبنده و نامنظمش خلاص شه...شاید اینطوری فکرش به کار بیفته و بفهمه باید چی کار کنه...
نگاهی به ساعتش انداخت...دیگه وقتی برای رفتن به دانشگاه نداشت...الآن باید با این دغدغه جدید ذهنیش یه جوری کنار میومد...دلش نمیخواست به حرفای اون سماواتی بی منطق اهمیت بده...ولی از تصور بلایی که ممکن بود به خاطر این مسئله سر مانی  بیاد یا حتی آبروریزیش با رفتن به کلانتری راحتش نمیذاشت...لیا که با دیدن چهارتا زخم و کبودی رو صورت مانی مرد و زنده شد...حالا چه جوری میتونست دست رو دست بذاره تا اون مردک هرکاری که دلش میخواد بکنه...
از طرفی میخواست جریان و یه جوری به گوش مانی برسونه تا بفهمه که سماواتی با مامور اومده در خونه و از طرفی میترسید مانی کاری کنه که به ضررش تموم شه و دوباره مثل اون دفعه آسیب ببینه...
با فکر اینکه اول از وجود اون سندی که سماواتی ازش حرف میزد مطمئن شه و بعد اقدام به هرکاری بکنه برگشت تو ساختمون...شاید اصلاً همچین چیزی نبود و اون یارو داشت بلوف میزد...شاید سوتفاهم شده بود...شاید قصد اذیت و آزار و نارو زدن داشت...هزار تا احتمال وجود داشت برای اینکه لیا حرفاشو باور نکنه...ولی اون لحظه نجات جون مانی از هرچیزی براش با ارزش تر و مهم تر بود...

برای گشتن اول از اتاق مانی شروع کرد...ولی تو کمدا و کشوهاش جز لباس و یه سری خرت و پرت هیچ چیز به درد بخوری پیدا نکرد...اصلاً انگار اسناد و مدارکش و اینجا نمیذاشت...یاد اون یکی اتاق این خونه افتاد که اصلاً پیش نیومده بود بره اونجا...ولی از اونجایی که شبیه به اتاق کارش بود شاید اینجور وسایلش و اونجا میذاشت...
کشوها و کمدای میز کارشو زیر و رو کرد...بعضیاش درش قفل بود و اونایی که باز بودم چیزی نبود توش...خواست بره یه چاقو بیاره که قفل کمدارو باز کنه ولی یهو چشمش به یه کمد کوچیکی که بین کتابخونه و دیوار بود افتاد که  درش باز بود و کلیدشم روی قفل...انگار که عجله داشته و چیزی از توش برداشته و بعد یادش رفته ببنده...
سریع رفت سمتش و نشست جلوش...خرت و پرتاشو ریخت بیرون به هوای اینکه چیزی شبیه سند پیدا کنه که بالاخره چشمش به چیزی خورد و بلافاصله برش داشت...خودش بود...همون سندی که اون یارو ازش حرف میزد و به نام مصطفی سماواتی بود...پس یعنی...همه حرفاش حقیقت داشت؟؟؟یعنی اگه این سند و میبرد میداد به سماواتی همه چیز تموم میشد و دیگه لازم نبود انقدر استرس بلایی که قرار بود سر مانی بیاد و بکشه؟؟؟
هنوز تردید داشت برای اینکه به مانی زنگ بزنه یا نه...مسلماً اگه میفهمید لیا اومده سر وسایلش عصبانی میشد...اما نمیتونست همینجوری بشینه  دست رو دست بذاره...سند و گذاشت کنار و بقیه کاغذا و پوشه هایی که از تو کمد ریخته بود بیرون و خواست برگردونه سر جاش که بینشون چشمش خورد به یه پاکتی که مخصوص آزمایش بود...توش و که نگاه کرد دید یه آزمایشه کلی با یه چیز شبیه آزمایش سونوگرافیه...از همونایی که سر حاملگی خواهرش دیده بود...تاریخاشونم مال خیلی وقت پیش بود...تقریباً یک سال و نیم پیش...ولی...مانی برای چی باید یکی از اینا داشته باشه؟؟؟چه بیماری و دردی داشت که به خاطرش رفته بود سونوگرافی؟؟؟تو یه لحظه تمام فکرش از اتفاقات دیروز و امروز خالی شد و حالا فقط داشت به قضیه پشت این آزمایش که چیزی ازش سردرنمیاورد فکر میکرد...
«خدایا این بشر چشه؟؟؟چرا انقدر مزموزه چرا انقدر چیزای پنهانی داره تو زندگیش؟؟؟نکنه یه مرض لاعلاج داشته باشه؟؟؟نکنه به خاطر همینه که برای تداوم این رابطه و ازدواج راغب نیست؟؟؟نکنه...نکنه خدای نکرده زبونم لال...ایدز داشته باشه؟؟؟نکنه به خاطر همینه که انقدر خودش و نفسش و کنترل میکنه تا وا نده و با کسی وارد رابطه نشه؟؟؟یعنی...یعنی من یه ماهه دارم با همچین آدمی زیر یه سقف زندگی میکنم؟؟؟خدایا خودت به دادم برس...چه جوری بفهمم؟؟؟»
همون لحظه یاد میثم افتاد...دیگه وقتی برای تردید نبود...کارتش و هنوز داشت و الآن دیگه وقتش بود که بره پیشش تا ازش بپرسه جریان این آزمایشا چیه؟؟؟مسلماً اون میدونست که از لیا خواست رو کمکش حساب کنه...وگرنه هیچ وقت پیشنهادشو نمیداد...
با فکر اینکه وقتی برگشت وسایل این کمد و جمع میکنه آزمایشا رو برداشت و سریع دویید رفت تو اتاقش...خدا خدا میکرد فکرای توی سرش غلط باشه چون اگه میفهمید همچین چیزی درسته دق میکرد از غصه...نه به خاطر خودش که این مدت علاف مانی شده...فقط به خاطر آینده تباه شده مانی...ولی یه چیز توی سرش مدام اون رابطه هایی که مانی اقرار کرد با دوست دختراش داشته بهش یادآوری میکرد...یعنی ممکنه از همون موقع مبتلا شده باشه؟؟؟
*
تو سالن انتظار مطب میثم نشسته بود و یه پاشو عصبی تکون میداد...چند تا مریض تو نوبت بودن و معلوم نبود کی نوبتش برسه...لیا هم با اینکه خیلی عجله داشت برای اینکه زودتر بفهمه تا بلکه یه کم این قلبش آروم بگیره ولی ترجیح میداد تا رفتن آخرین مریض صبر کنه که بتونه با خیال راحت با میثم صحبت کنه...
نگاهی به ساعت که پنج و نیم عصر و نشون میداد انداخت و رو به منشی مطب پرسید:
-ببخشید آقای دکتر معمولاً تا چه ساعتی مریض ویزیت میکنن؟؟؟
-تا ساعت هفت گلم...چطور عجله داری؟؟؟
تا اومد جواب بده در اتاق میثم باز شد و میثم همراه مریضی که برای بدرقه اش تا دم در اومده بود تو چهارچوب در ظاهر شد...نگاهش که به لیا افتاد بهت زده رفت طرفش...لیا هم به احترام از جاش بلند شد...

-سلام...
نگاهش به صورت بی رنگ و رو و حال نزار لیا بود وقتی گفت:
-سلام...اینجا چی کار میکنی؟؟؟
-راجع به...همون مسئله ای که گفتید...به کمکتون احتیاج دارم...
میثم که منتظر همچین روزی بود نگاه مستاصلشو به مریضای ویزیت نشده انداخت که لیا سریع گفت:
-من منتظر می مونم تا کارتون تموم شه...عجله ای ندارم...
-خیله خب...پس بشین...
لیا نشست سر جاش و میثم به منشیش گفت زنگ بزنه به مریضای ساعت شیش به بعد و بگه فردا اول وقت بیان...خودشم رفت تو اتاقش...
***
بالاخره بعد از یک ساعت مطب خالی شد و میثم منشی رو هم مرخص کرد و از لیا خواست بره تو اتاقش درحالیکه هنوز نمیدونست چی باعث آشفتگیش شده...
پشت میزش نشست و لیا هم رو صندلی کناریش...
-خب...چه کمکی از من برمیاد؟؟؟
لیا با دستای لرزونش برگه آزمایش و سونوگرافی و از تو کیفش درآورد و گذاشت رو میز میثم...لحنش لرزون و پر بغش بود...
-اینا چیه آقا میثم؟؟؟مانی چشه؟؟؟این آزمایشا رو برای چی داده؟؟؟دلیل رفتاراش مربوط به همین برگه هاس آره؟؟؟تورو خدا بگید دارم دق میکنم...
میثم نگاه حیرون و بهت زده اش و از آزمایشا به صورت لیا دوخت...
-اینا رو خودش بهت داده؟؟؟
-نه...خودم پیدا کردم...دنبال یه چیز دیگه بودم که اینا رو پیدا کردم...
میثم که اصلاً فکرشم نمیکرد مسئولیت توضیح این مسئله به عهده خودش باشه با کف دست پیشونیش و ماساژ داد و فکر کرد که چه جوری باید زندگی مختل شده مانی تو یک سال و نیم اخیرو برای لیا توضیح بده...
-آقا میثم خواهش میکنم...من حقمه بدونم مگه نه؟؟؟
میثم صندلیشو کامل چرخوند سمت لیا...خیره تو صورت حیرونش یه کم حرفاشو سبک سنگین کرد و گفت:
-قبل از هرچیز بهم بگو تو این مدت چقدر مانی و شناختی؟؟؟
-یعنی چی؟؟؟
-یعنی چی ازش دیدی؟؟؟حس میکنی کدوم ویژگیش از همه بارزتره...
لیا درحالیکه داشت فکر میکرد این حرفا چه ربطی به محتوای اون برگه ها داره گفت:
-خب...مانی آدم مغروریه و...
-دقیقاً همینه...سرمنشا همه مشکلات زندگی مانی همین غرورشه...تو هر تصمیمی...تو هر کاری اولویت اصلیش غروره...تا وقتی جلو میره...تا جایی پیش میره که به این حسش لطمه وارد نشه...وگرنه حاضره حتی زمین و زمان و بهم بدوزه...
-من...من گیج تر شدم...نمیفهمم منظورتون و...
میثم سری به تایید تکون داد و گفت:
-اینا رو گفتم که بدونی دلیل یه سری از تصمیمات مانی رو تو زندگیش...شاید بتونی درکش کنی...
از جاش بلند شد و پشت پنجره اتاقش وایستاد و به بیرون خیره شد...رفت به اون روزایی که زندگی جهنمی الآن دوستش و رقم زد...
-تقریباً یک سال و نیم پیش بود که مانی بعد از سفر یه هفته ایش به مالزی حالش بد شد...چیز خاصی نبود...یه ویروسی بود که اونجا گرفته بود و بعد از چند روز درمان شد...ولی همین مسئله بهونه ای شد برای اینکه مجبورش کنم به دادن یه آزمایش کلی...چه میدونستم بعدش چی میشه...میخواستم نقش یه دکتر وظیفه شناس و برای دوستم بازی کنم...خداروشکر همه چیزش عالی و نرمال بود...فقط...
نیم نگاهی به چهره منتظرو مملو از نگرانی لیا انداخت و دوباره به بیرون خیره شد...
-مانی عقیمه...
صدای هین بلند و ناباور لیا تو اتاق پیچید...شاید تنها حدسی که درباره مشکل مانی نزده بود همین مسئله بود که حالا میدید در نوع خودش مسئله مهمیه ولی حتی فکرشم نمیکرد...
-ی...یعنی چی؟؟؟چرا آخه؟؟؟
-یه مشکل کاملاً طبیعی...وجود یه سری کیست توی بیضه اش...نمیدونم با شناختی که تا الآن از مانی پیدا کردی میتونی حدس بزنی بعدش چی شد یا نه...ولی بی اغراق میگم که مانی داغون شد...از زندگی برید و دیگه آینده اش و تباه شده میدید...فقط داشت به این فکر میکرد که اگه بخواد یه روزی ازدواج کنه وقتی همسرش بفهمه همچین مشکلی داره چه واکنشی میخواد نشون بده...به خاطر همون غروری که ازش حرف زدم حاضر نبود هیچوقت همچین روزی رو ببینه...حتی اجازه نداد پدر و مادرشم در جریان این اتفاق قرار بگیرن...از حس ترحمی که بعد از شنیدنش خواه ناخواه نسبت بهش داشتن بیزار بود و اگه چاره داشت یه جوری از تو ذهن منم پاک میکرد این قضیه رو...
لیا هاج و واج به میثم خیره موند...یعنی مانی مشکلی به این بزرگی داشت  تا الآن ازش پنهون کرده بود؟؟؟یعنی تا کی این پنهون کاری قرار بود ادامه پیدا کنه؟؟؟مگه میثم نمیگفت حاضر نبود روزی رو ببینه که همسرش بفهمه همچین مشکلی داره؟؟؟پس میخواست کارش و با لیا به کجا بکشونه؟؟؟
به سختی بغض خفه کننده شو کنار زد و گفت:
-من کجای این زندگیش بودم آقا میثم؟؟؟
شرمندگی ای که مانی باید نسبت به این دختر داشته باشه رو حالا میثم داشت...تو دلش لعنتش میکرد که چرا از اول این دختر و کشوند وسط زندگیش و چرا از اول حقیقت و بهش نگفت...
-نمیدونم درجریانید یا نه...ولی مانی روابط آزاد زیادی با دوست دختراش داشت...البته...از نوع سالم و کنترل شده اش...ببخشید اگه رک میگم...
لیا لب زیریشو به دندون کشید و سری به تایید تکون داد...
-بعد از این اتفاق...اولین کاری که کرد این بود که...دور همشون و خط کشید...هم دور دوست دختراشو...هم دور...نیاز و رابطه جنسیشو...شاید برات عجیب باشه که یه پسر اونم تو سن و سال و موقعیت مانی چه جوری میتونه این نیازش و که نیاز طبیعیه هرکسیه تو وجودش بکشه...ولی مانی این کار و کرد...چون نمیخواست حتی از این طریقم جذب کسی بشه و بعد از وابستگی کارشون به ازدواج کشیده بشه...البته افسردگی و فشار عصبی که بعد از این آزمایشا بهش وارد شد تو خاموش موندن این حسش تاثیر زیادی داشت...تا اونجایی که تو این یک سال و نیم نه دیگه گذاشت پای دختری به زندگیش باز بشه...نه خودش تمایل به ایجاد رابطه داشت...به نظرش هدف همه دخترا از ازدواج تشکیل خانواده و بچه دار شدنه که خب طبیعی هم هست...ولی وقتی بفهمن مانی اصلی ترین  معیار واسه ایجاد یه خانواده رو نداره با وجود همه حسنای ظاهری و باطنی و زندگیش عطای ازدواج و به لقاش میبخشن...البته این نظر خود مانی بود...من همه سعی ام و میکردم که این ذهنیت و از بین ببرم که خب...نشد...
-بعد...چی شد که فهمید من هدفم چیزی جز اینه که اومد سراغم؟؟؟
میثم کاملاً میتونست حرص و عصبانیت و از تو لحن و چهره لیا تشخیص بده و چقدر سخت بود که حق با اون بود...ولی دلش برای رفیقشم میسوخت...
-به هرحال...هرچقدرم بخوای یه سری از مسائل و از تو زنگیت حذف کنی...بازم هستن کسایی که تو رو ترغیب کنن...پیش کشیدن قضیه آشنایی و خواستگاری از شما...وقتی صورت گرفت که مانی شدیداً تحت فشار پدر و مادرش برای ازدواج بود...و از اونجایی که از همون اول این موضوع رو ازشون مخفی کرد...هیچ دلیل قانع کننده ای نتونست بیاره که مخالفتش و نشون بده با این مسئله...طبیعیه که هر پدر و مادری آرزوی دیدن ازدواج تک پسرشون و دارن...ولی این وسط مسئله غرور مانی در میون بود که نه میخواست پیش پدر و مادرش از بین بره...نه پیش کسی که میخواست بیاد تو زندگیش به عنوان همسر...
نفس عمیقی کشید تا بتونه راحت تر حقیقت انتخاب بی رحمانه مانی رو به بی گناه ترین فرد این جریان بگه...
-من نمیدونم دلیل اصلیش برای انتخاب شما چی بوده و چرا نرفته سراغ کس دیگه ای ولی...مطمئنم هدفش این بوده که از یه طرف پدر و مادرش و راضی نگه داره و ثابت کنه که مشکلی با ازدواج نداره...از طرفی هم کاری کنه تا شما خودت راضی به این ازدواج نشی که بعدش کار به رو شدن این مسائل نکشه...در اصل میخواست با کم محلی هاش و رفتارایی که این مدت خودتون ازش دیدید...شما رو ناامید و دلسرد کنه...اینجوری میتونست خانواده اشم راضی کنه که بعد از شما دیگه دل به کسی نمیبنده و یه جورایی مجبورشون میکرد که بی خیال ازدواجش بشن...
نگاه تو خالی شده لیا داشت بهش میگفت که این دختر با وجود همه سردی های رفتار مانی هنوز ناامید و دلسرد نشده بود...داشت میگفت نقشه ای که مانی کشیده بود طبق انتظاراتش پیش نرفت...داشت میگفت که مانی با این کار نامردی و در حق این دختر تموم کرده بود...
-لیا...شاید با خودت بگی منی که الآن دارم خیلی راحت از نقشه ها و اهداف مانی حرف میزنم...چرا همون موقع که این تصمیم و داشت جلوشو نگرفتم...ولی حاضرم به جون عزیزترین کسم قسم بخورم که مانی اون موقع از قصد و نیت اصلیش حرفی به من نزد...فقط گفت میخواد ازدواج کنه خسته شده از تنهایی و میخواد یه تغییری تو زندگیش بده...خب منی که یک و سال و نیم داشتم با جسد متحرک مانی سر میکردم وقتی همچین چیزی ازش شنیدم خیلی خوشحال شدم...وقتی فهمیدم که دیگه کار از کار گذشته بود...بعدشم که ترسیدم از من بشنوی و ناراحت بشی...وادارش میکردم که خودش حقیقت و بهت بگه ولی اون نمیخواست هیچکس تو زندگیش از این موضوع باخبر شه...الآنم میدونم با این حرفام رفاقتش و ازدست دادم...ولی اگه نمیگفتم عذاب وجدان یک عمر بیخ خرم و میگرفت...هنوزم معتقدم این حرفا رو باید از خود مانی میشنیدی...ولی حالا که خودت اومدی سراغم نتونستم پنهون کنم...با وجود اینکه قول شرف داده بودم به مانی که رازنگهدار باشم...
اون لحظه برای لیا برابری میکرد با لحظه ای که انگار دنیا به آخر رسیده بود...شاید خوشحال کننده ترین خبرای دنیا هم نمیتونست شادش کنه...حتی دیگه با غم انگیز ترین اتفاقاتم ناراحت نمیشد...انگار به یه حالت خلسه و بی تفاوتی فرو رفته بود...انگار به پوچی رسیده بود...سه ماه از عمرش و گذاشته بود...احساسشو گذاشته بود...عشق و قلبش و گذاشته بود به پای مردی که خیلی وقت بود از دنیا بریده بود...مردی که به خاطر غرورش حاضر شده بود غرور و احساسات و شخصیت یه دختر و زیر پا بذاره...
دیگه حرفی با میثم نداشت...اگرم حرفی بود اگرم سوالی بود باید خود مانی میگفت و جواب میداد...باید میفهمید چی تو لیا دیده بود که فکر کرد میتونه همچین دورویی و نیرنگی رو تاب بیاره و صداش در نیاد...چرا لیا رو وارد بازی ای کرد که خودشم از آینده اش مطمئن نبود...
آزمایشا رو برداشت که ببره بذارتشون سرجاش و بلند شد...با یه خدافظی زیر لب با قدم هایی که رو زمین کشیده میشد از شدت بی هدفی داشت میرفت سمت در که با صدای میثم وایستاد...
-لیا...
چرخید سمتش که از پشت میزش بلند شده بود و داشت میومد طرفش...
-یه چیز دیگه هم باید بگم...حالا که زندگیت تا اینجا با زندگی مانی گره خورده که از خصوصی ترین مسائلش باخبر بشی...باید اینم بدونی که...مشکل مانی درمان داره...
هربار که یه چیزی از میثم میشنید حس میکرد از این عجیب تر وجود نداره و میثم هربار با یه حرف دیگه بیشتر شگفت زده اش میکرد...مشکل مانی درمان داشت و اون از عالم و آدم بریده بود؟؟؟
میثم سوال لیا رو از چشماش خوند و گفت:
-درمان دارویی نداره ولی...با یه عمل جراحی به احتمال زیاد مشکلش حل میشه...
سکوتی کرد و ادامه داد...
-هروقت خواستی علت اصلی رفتارای عجیب و غریب مانی رو پیدا کنی برگرد به همون غرور...علت این کارشم همینه...خب مسلماً با این جراحی و مراقبت های بعد از عملش خیلیا از جریان باخبر میشن...حتی من بهش پیشنهاد عمل تو خارج از کشورم دادم...ولی گفت بالاخره تا آخر عمر که نمیتونه پنهون کاری کنه...یه روزی یه کسی که وارد زندگیش شد میفهمه در گذشته همچین مسئله ای بوده و تا یه عمر میخواد سرکوفتش و بهش بزنه...این حرفا و فکرا کل یک سال و نیم گذشته زندگی مانی و تشکیل میده...برو فکر کن ببین میتونه توجیهی باشه برای کاری که باهات کرده...یا نه...اگه بود...اگه بود یه کم بهش حق بده...مانی احتیاج داره به این حق دادن...به این توجه...به این...به این عشقی که نسبت بهش تو چشمات داری و من به وضوح میبینمش...قدرت عشق هر غیرممکنی رو ممکن میکنه لیا...بهش اعتماد کن...
لیا سرشو با ناامیدی به چپ و راست تکون داد و سرد و تلخ گفت:
-نه وقتی که این عشق با یه دروغ بزرگ شروع شده...من عاشق یه آدم دروغی شدم...پس نمیتونم از قدرت این عشق استفاده کنم...
روشو گرفت و رفت بیرون درحالیکه میثم از خیلی وقت پیش به این باور رسیده بود که اگه یه نفر بتونه مانی و به خودش برگردونه همین دختره با همین قلب شکسته اش...
***
با کلیدش در و باز کرد و رفت تو...اول از همه بوی غلیظ سیگاری که تو خونه پیچیده بود و حس کرد طوری که با نفس اولش به سرفه افتاد...حین سرفه کردن چشماشو تو خونه چرخوند و با دیدن مانی که تو تاریکی زیر نور آباژور گوشه هال رو مبل نشسته بود و با سیگاری که لای انگشتاش میسوخت نگاه بی هدفش مات رو به روش بود خشکش زد...
دیروز که باهاش حرف زد گفته بود به احتمال زیاد دو روز دیگه میاد و لیا اصلاً فکرشم نمیکرد که الآن بعد از شنیدن اون حرفای میثم باهاش رو به رو شه...تازه میخواست خودش و تا فردا آماده کنه برای رو در رو شدن باهاش...ولی حالا انگار زمانی برای این کار نداشت...حال خراب مانی و در نیمه باز اتاق کاری که وسایل پخش و پلا شده اش از همونجایی که لیا وایستاده بود هم به چشم میومد...داشتن بهش میگفتن مانی بو برده لیا کجا بوده و الآن دیگه همه چیزو فهمیده...
خودش و از تک و تا ننداخت...دیگه وقت استرس داشتن و عذاب وجدان به خاطر سرک کشیدن تو مسائل خصوصی مانی نبود...چون اصلاً این مسئله خصوصی نبود...مسئله ای که لیا و احساساتش و به راحتی آب خوردن دخیل میکرد دیگه اسمش خصوصی نمیشد...باید جار میزد همه جا اینهمه وقاحت و غرور کاذب مانی رو...

چند قدم رفت سمتش...مانی حتی سرشو نمیچرخوند نگاهش کنه...نمیدونست از شرمه یا همون غرور مسخره ای که حالا احتمالاً با پی بردن لیا از موضوع خدشه دار شده بود...بی حرف نشست رو مبل کناری مانی طوری که نیمرخش جلوی دیدش بود...
پک آخر و محکم و عمیق زد و همونطور که ته مونده سیگارشو رو دسته چوبی مبل خاموش میکرد خونسردتر از همیشه گفت:
-کجا بودی؟؟؟
دیگه انکار فایده ای نداشت وقتی به احتمال زیاد خبرا رو از میثم گرفته بود...از تو کیفش برگه آزمایشای مانی و درآورد و گذاشت رو میز...
-پیش میثم بو...
سیلی مانی جوری رو صورتش نشست که صدای مهره گردنش و وقتی داشت به طرف راست پرت میشد شنید...ضرب دستش به قدری محکم و سنگین بود که حتی نتونست خودش و رو مبل نگه داره و افتاد رو زمین...حرکت مایع گرمی رو از تو گوشش حس کرد ولی قبل از اینکه بتونه کاری کنه یا دستشو بذاره روش بازوش تو مشت مانی گیر افتاد و مثل یه جسم بی وزن با قدرت دست مانی از رو زمین بلند شد و حالا جفت بازوهاش بود که داشت تو دستای مانی له میشد...
با هرکلمه از حرفای مانی که از لای دندونای کلیدشده اش ادا میشد فشار دور بازوهاش بیشتر و بیشتر میشد طوری که از شدت درد صورتش جمع شد و این در حالی بود که ضربان قلبش شروع کرده بود به نامیزون زدن...
-بهت گفته بودم اگه بفهمم تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت کردی خیلی بد برخورد میکنم...بهت هشدار داد بودم لیــــــــــــــــــا...بهت گفته بودم...چرا سرخود رفتی سر وسایل مـــــــــــــــن؟؟؟کی بهت اجازه داااااااااااااد؟؟؟
لیا نه جیغ و داد کرد...نه حتی سعی میکرد بازوهاشو از دست مانی بیرون بکشه...تنها جوابش به اینهمه حق به جانب بودن مانی تو این مسئله و اینهمه غروری که داشت باهاش زنگیش و تباه میکرد...لبخند پر از تمسخری بود که رو لباش نشست و به وضوح دید که آتیش چشمای مانی و با این لبخند شعله ور تر کرد...
-به چی میخندیییییییییییی؟؟؟بدبختی من خنده دارهههههههههههه؟؟؟رفتی سرتو تو هر سوراخی فرو کردی که بعد بشینی به ریش من بخندی حمــــــــــــــال؟؟؟آرههههههههههه؟؟؟
لیا سر پر دردش و با تاسف به چپ و راست تکون داد و در حالیکه داشت سرسختانه به سرگیجه و دردی که توی گوشش بود و تپش های تند قلبش بی محلی میکرد گفت:
-بدبختی تو خنده نداره...شخصیت مزخرفی که واسه خودت ساختی خنده داره که داری همچین مسئله ای رو بدبختی میدونی...حسی که بهت دارم ترحم نیست...تاسفه...حسی هم که تو داری غرور نیست...ترسه...تو یه ترسوی بزدلی...اینکه یک سال و نیم از عالم و آدم بریدی...اینکه تارک دنیا شدی و حتی انقدری وجود نداری که به پدر و مادرت دردت و بگی اسمش ترس و بی دل و جرات بودنه مانی...غرور واسه مردای محکمه...مردای قوی...مردایی که انقدری از خودشون وقدرتشون مطمئن هستن که ناخودآگاه این غرور و این حس تو وجودشون ایجاد میشه که از همه برتر و بالاترن...غرور مال مرداییه که مردونه پای مشکلاتشون وایستن و از پا درش بیارن...مردایی که حتی به درد و مریضی هم غلبه میکنن برای اثبات خودشون...ولی تو چی؟؟؟داری خودت و قایم میکنی که کسی نفهمه مشکلتو...خاک بر سرت که انقدر ترسو و بی عرضه ای که حاضری به خاطر حرف چهارتا آدم پشت سرت با آینده و احساس و آبروی یه دختر بازی کنی...
-ببند دهنتو انقدر شر و ور نگـــــــــــو...من چه بازی ای با احساسات تو کردم؟؟؟من برای هدفم دنبال یه دختر شهرستانی میگشتم که یه مدت و باهاش سر کنم تا دهن پدر و مادرم که دم به دیقه تو گوشم از ازدواج و تشکیل خانواده میخوندن بسته شه...که بعد از اون مدت خودش بفهمه که زندگی با آدم روانی و عصبی و آشغال و افسرده ای مثل من زندگی نمیشه...که بعد از تموم شدن درسش بلند شه بره شهرشون و هیچ وقت دیگه چشمم بهش نیفته...دنبال...دنبال یه نفر میگشتم که وضع متوسطی داشته باشن...که بعدش بتونم با یه کم کمک مالی...کاری که باهاش کردم و جبران کنم...اون وسط تو یهو افتادی وسط...قرار بود بعد از این دو سه ماه بفهمی من آدم مناسبی برات نیستم و پاشی بری...
لیا دیگه نتونست جلوی اشکاش و که گوله گوله رو صورتش پر درد و کبودش سرازیر شد بگیره...مانی داشت بی رحمانه هرعلتی برای انتخاب لیا رو عنوان میکرد به جز علاقه...اینهمه مدت صبر کرده بود تا بالاخره مانی یه روز بهش بگه دوسش داره و حالا داشت با نهایت بی انصافی میگفت که دلیل انتخابش وضع مالی متوسط و زندگیش تو یه شهر دور بود...
-من هرکاری کردم که جلوی ایجاد وابستگی و علاقه رو بگیرم که الآن...
صدای جیغ لیا بلند شد...
-پس واسه چی منو راه دادی تو خونه ات؟؟؟واسه چی یه مدت باهام خوب بودی؟؟؟واسه چی با حرفات امیدوارم میکردی؟؟؟واسه چی اون غیرتای مسخره تو راه به راه نشون میدادی که من فکر کنم چقدر مهمم برات...چقدر آدمی...چقدر مردی...چقدر...
-هستــــــــــــم...الآنم هستم...اگه نبودم نمیخواستم این رابطه بهم بخوره...تا آخر باهات پیش میرفتم بدون اینکه از مشکلم چیزی بهت بگــــــــم...
-اگه بودی اصلاً سراغم نمیومــــــــــــدی...مشکل تو درمان دااااااااااااااشت...به جای پاک کردن صورت مسئله باید به جواب میرسیدی مانـــــــــــــی...چرا یه نفر و به راحتی قربانی کردی اونم وقتی میتونستی خودت راه حلت و پیدا کنی؟؟؟
-فقط پنجاه درصد لعنتــــــــــی...تو به احتمال پنجاه درصد میگی درمااااااااااان؟؟؟میرفتم میخوابیدم رو تخت بیمارستان که آیا خوب بشم آیا نه...که بعد از اون تو کل فامیل بپیچه خبر و دم به دیقه زنگ بزنن از مامان و بابام بپرسن چی شد؟؟؟اجاق کور پسرتون درمان شد یا نـــــــــه؟؟؟که اگرم نشد هربار که دیدنم یه آه غلیظ بکشن و یه خداروشکر بگن که بچه خودشون سالمه؟؟؟
نفهمید چرا ولی انقدر اون لحظه از دستش حرصی و عصبانی بود که حین نفس نفس زدنش گفت:
-هه...نه...بشین و...بشین و تماشا کن که چند وقت دیگه پشت سرت بگن این پسره...مردونگی نداره که خودش و تو خونه اش حبس کرده و طرف هیچ دختری نمیره...عقیم بودن...خیلی بهتر از اینه که انگ خواجه بودن بهت بچسبونن...
صورت خیس از اشکشو برگردوند و خواست بره سمت اتاق که صدای بلند مانی و لحن ناباور و خشمگینش و شنید:
-کی همچین گهی رو خورده؟؟؟
جوابی که از لیا نگرفت با قدم های بلند رفت طرفش...
-وایستا ببینم کی گفته من خواجه ام؟؟؟
شونه اشو به عقب هل داد و تو صورتش نعره زد:
-گفتم کی این گه و خوردههههههههه؟؟؟!!!
-چیزی که عیانه...دیگه به بیان احتیاج نداره...هرکسی دو روز پیشت بمونه...به جای فکر کردن به مشکل اصلیت این به ذهنش میرسه...
نگاهش میخ چشمای مانی بود که حالتی به وضوح عجیب تر از قبل پیدا کرده بود انگار...نفهمید چی پشت اون نگاهه چون بلافاصله خم شد و مچ دست لیا رو گرفت و همونطور که میکشیدش سمت اتاق خودش غرید:
-بیا تا بهت ثابت کنم همچین چیزی نیست...
لیا که پاشو رو زمین محکم کرده بود با فشار دست مانی که انگار زورش تو عصبانیت چند برابر میشد نتونست مقاومت کنه...پاش پیچ خورد و با زانو افتاد زمین...درد شدیدی تو مچ پاش پیچید که صدای آخش و بلند کرد...ولی مانی لحظه ای درنگ نکرد و با فشار بیشتری دست لیا رو کشید و دنبالش برد و لیا همونطور که دنبالش کشیده میشد با اونیکی دست سعی داشت انگشتای مانی و از دور مچش باز کنه...
-ولم کن...تمومش کن مسخره بازیتو...تا الآن هرگندی به زندگیم زدی دیگه بســـــــه...ولم کن میخوام برم...با توااااااااااااام...
ولی مانی انگار کر و کور شده بود...به اتاق که رسیدن دست لیا رو کشید که رو پاهاش وایسته و با یه حرکت پرتش کرد رو تخت و خودشم افتاد روش...لیا که دیگه داشت زار میزد و از طرفی نفسش تنگ تر شده بود و ضربان قلبش نامیزون تر...
-ولم...ولم کـــــــــــن...پاشو...پاشو از روم...پاشو مانـــــــــــی...  
مانی جفت دستای لیا رو که داشت به سینه اش فشار میاورد که از روش بلند شه با یه دست قفل کرد و بالا سرش نگه داشت و پاهاشم بین پاهاش انداخت تا نتونه تکون بخوره...که ناله پر درد لیا بلند شد...ولی نفهمید از چی...
-چرا پاشم؟؟؟مگه نگران خواجه بودنم نیستی؟؟؟حالا میخوام بهت نشون بدم که اگه مثل هرکسی با دیدن تن و بدن لخت دختر تحریک نمیشم و دست و پام نمیلرزه...خودم نخواستم که اینطوری باشم...ربطی به مشکل دار بودنم نداره...اولین نفرم میخوام به تو ثابتش کنم...تا از شر این زبون درازت خلاص شم...
-نه...نه...نه...نکن...نکـــ...
با چسبیدن خشونت آمیز لبای مانی به لباش همون نفسای نصفه و نیمه ای هم که میرفت و میومد کامل قطع شد و یه لحظه حس کرد روح از بدنش جدا شد...
حس کرد زمان متوقف شده...همه صداهای دنیا قطع شده و فقط صدای گرومپ گرومپی که تو سینه اش اکو شده بود به گوش میرسید...لب و دندونای مانی شدیداً داشت به لباش فشار میاورد طوری که به درد و سوزش افتاد ولی مسئله مهم تر نفسی بود که نه میرفت و نه میومد...شروع کرد به تکون دادن بدنش تا مانی و یه جوری متوجه حال غیر عادیش بکنه...ولی نه دستاش آزاد بود نه پاهاش...تنهاچیزی که تو دسترسش بود لبای مانی بود که اونم انقدر با خشونت و سرعت داشت رو لباش حرکت میکرد که لیا فرصت گاز گرفتنشم پیدا نمیکرد...
تا اینکه مانی بالاخره از روش بلند شد و با یه حرکت تی شرتش و کند...خواست دوباره به سمتش هجوم بیاره که متوجه تن آروم گرفته لیا و سکوت عجیبش شد...نگاهش که به صورت کبود شده و دهنش که برای بلعیدن ذره ای اکسیژن باز و بسته میشد افتاد گیج و حیرت زده بهش خیره شد...
شونه هاشو گرفت و محکم تکونش داد...
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-چت شــــــــــد؟؟؟حرف بزن...نفس بکش لیا...لیــــــــــــا...
تنها کاری که اون لحظه به ذهنش رسید انجام داد و با یه سیلی نسبتاً محکم به صورت کبود شده اش بالاخره لیا با یه دم عمیق باعث بیرون اومدن نفس راحت مانی شد...ولی درد لیا هنوز آروم نگرفته بود...مانی از روش کنار اومد...با لحنی که انگار پشتش قرار بود زار بزنه با التماس گفت:
-به من نگاه کن...چرا اینجوری نفس میکشی؟؟؟لیا...کاریت ندارم آروم بگیر...
صداشو شنید که گنگ و نامفهوم بود ولی کلمه قرص و از بین نفس نفس زدناش تشخیص داد...انگار آب یخ رو سرش خالی کردن...تازه یاد بیماری قلبیش افتاد...چی کار کرده بود با این دختر؟؟؟تا دم مرگ ترسونده بودتش...
بدون اینکه بپرسه قرصاش کجان دویید رفت بیرون و از تو کیفش که تو هال بود قرصاشو پیدا کرد و با یه لیوان آب شتابان و هول زده برگشت تو اتاق...قرص و گذاشت رو زبونش و آب و آروم آروم بهش داد...لیوان و گذاشت رو میز کنار تختش و خودش بدون اینکه دستشو از پشت لیا که نگهش داشته بود موقع آب خوردن برداره نشست کنارش و طی یه واکنش کاملاً غیر ارادی تن بی جون و لمس شده لیا رو کشید تو بغلش و سرش و چسبوند به سینه لختش...نفهمید چرا این کارو کرد اونم بعد از این جنجالی که بینشون بود و جنونی که انگار جفتشون بهش گرفتار شده بودن...ولی حس کرد تنها راهیه که میشه باهاش به آرامش برسن...
لیا نه اینکه از این حرکت غیر منتظره مانی به آرامش نرسید...ولی دیگه این آغوش و این آرامش دروغین و نمیخواست...دیگه براش واضح و مبرهن شده بود که آخر راهش با این مرد خودخواه هیچی نیست...دردایی که تو پا و سر و صورتش حس میکرد طعم خوش این آغوش و براش زهر میکرد...ولی حقیقتاً بعد از اینهمه تقلا توان بیرون کشیدن خودش و از بین بازوهای قوی مانی نداشت...
مانی دستشو بلند کرد و بی اختیار مشغول نوازش سر لیا شد ولی...خیلی ادامه پیدا نکرد چون با خیس شدن کف دستش که سمت چپ سر لیا بود دستشو بلند کرد که دید کف دستش خونی شده...حیرت زده و هراسون اون سمت سر لیا رو چرخوند سمت خودش که با دیدن خونی که از گوشش سرازیر شده بود وا رفت...یعنی در اثر سیلی مانی اینطوری شد؟؟؟
اون لحظه لحظه مرگ مانی بود...همیشه همین بود...تو عصبانیت کاری میکرد که بعدش به حد مرگ از کارش پشیمون میشد و از خودش بیزار...
لیا از تعلل مانی استفاده کرد و خودشو عقب کشید...خواست از رو تخت بلند شه ولی دردی که تو مچ پای راستش بود بدجوری خودنمایی میکرد...دولا شد و با دستای کم جونش یه کم ماساژش داد ولی دردش شدید تر شد...
-بلند شو باید بریم بیمارستان...
با صدای مانی که بالاسرش وایستاده بود سرشو یه کم بلند کرد و بی اهمیت به صورت آشفته و لحن شدیداً نگرانش پرحرص گفت:
-با تو جهنمم نمیام...
یهو مانی سرشو بلند کرد...دستشو گذاشت رو گوش سالم سمت راستش و با صدای آروم و لرزونی گفت:
-م...میشنوی صدامو؟؟؟با این گوشت میشنوی؟؟؟
انقدر هراسون و وحشتزده بود که نتونست واکنش تندی نشون بده و با همون تعجب سرشو به نشونه تایید تکون داد...
میخواست بگه داره توش باد میپیچه که مانی گفت:
-ولی بریم بیمارستان خیالم راحت تره...
-اصلاً برام مهم نیست در چه صورتی خیالت راحت تره...گفتم من با تو...
مانی حین پوشیدن لباسش توپید:
-احمق نشو...یا پرده گوشت آسیب دیده یا جمجه ات شکسته...بلند شو وقت و تلف نکن...
حالا نگاه لیا هم هراسون شده بود...یعنی این خونریزی و این صدای بادی که تو گوشش میپیچید از علائم این چیزاییه که مانی گفت؟؟؟دیگه وقت لجبازی نبود...ممکن بود اگه صبر کنه بلایی سرش بیاد...با فکر اینکه همونجا پاشم نشون بده بفهمه مشکلش چیه که انقدر درد میکنه شالی که دور گردنش افتاده بود و انداخت رو سرش و از رو تخت بلند شد و لنگون لنگون رفت سمت در...
مانی و دید که با دیدن پای پر دردش که نمیتونست درست رو زمین قرار بگیره خواست بیاد سمتش ولی سریع کف دستشو به طرفش گرفت و توپید:
-خودم میتونم...نزدیک من نیا...
این یعنی هنوز فراموش نکرده وحشتی رو که چند دقیقه پیش به جون لیا انداخته...این یعنی هنوز فراموش نکرده دردای توی تنش به خاطر عدم کنترل عصبانیت اونه...این یعنی هنوز فراموش نکرده ظلمی رو که مانی در حق این دختر و احساسش تو این سه ماهه کرده...
لیا کیفش و از رو مبل برداشت و رفت سمت در...فقط خدا خدا میکرد مشکل حادی نباشه که بعداً براشون ایجاد دردسر کنه...مانی هم با اینکه داشت میسوخت از این حال داغون و لنگ زدن لیا که نمیدونست چرا اینجوری شده دنبالش رفت...اول خواست ببرتش بیمارستانی که میثم توشه ولی پشیمون شد...اگه اون جلوی زبونش و میگرفت هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفتاد...محال بود بتونه به این زودی دلش دوباره باهاش صاف بشه...اون به مانی قول داده بود که رازش و نگه داره...و حالا با دهن لقیش کاری کرد که هم پیش لیا خورد شد و هم این جنجال درست شد...
هرچند برای مانی بد نشد...قرار بود کاری کنه تا بعد از این مدت لیا دمش و بذاره رو کولش و بره...الآنم محال بود که بخواد بازم با مانی بمونه...
***
لیا به سختی خودش و تا توی آسانسور رسوند...درد پاش از یه طرف...این فشار روحی و اعصاب داغونش از طرف دیگه داشت از پا مینداختش...مانی هم که متوجه حال خرابش شده بود و میدید که حتی نمیتونه درست رو پاهاش وایسته دوست داشت کمکش کنه ولی ترسید با واکنش تندی رو به رو بشه...لیا الآن به خونش تشنه بود و اگه چاره داشت سرش و میبرید...همینکه قبول کرده بود باهاش بره بیمارستان باید خدارو شکر میکرد...
لیا منتظر بود آسانسور تا پارکینگ بره ولی تو طبقه همکف وایستاد و این یعنی اینکه مانی ماشین و تو پارکینگ نبرده بود و باید از جلوی چشمای آقالطیف با این حالش رد میشد...مانی موقع رد شدنشون از کنار پیشخون آقالطیف جوری وایستاد که لیا زیاد در معرض دیدش نباشه و لیا هم از خدا خواسته خودش و پشت اندام ورزیده مانی قایم کرد و رفتن بیرون...
نگاهش به ماشین افتاد که درست جلوی در پارک شده بود...یعنی موقع برگشتن از مطب میثم انقدر تو افکار مختلفش غرق شده بود که ندیدش؟؟؟حقم داشت...برای کسی که دنیای عاشقانه سه ماهه اش...دنیایی که با بند بند وجودش ساخته بودتش در عرض چند دقیقه نابود شد...همچین چیزی طبیعی بود...در حقیقت دنیای لیا با حرفای میثم به آخر رسیده بود و الآنم با حرفا و کارای مانی به کل منهدم شد...
مانی داشت ماشین و دور میزد تا بره سوار شه که گوشیش زنگ خورد...همونجا وایستاد جواب داد و لیا هم داشت آروم آروم میرفت سمت ماشین که یهو تو تاریک و روشنی کوچه و زیر نور چراغا چهره کسی و دید که انگار به تازگی براش آشنا شده بود...
با دیدن سماواتی که درست اونور خیابون پشت یه درخت وایستاده بود و داشت نگاهشون میکرد ماتش برد...تازه داشت یادش میومد که قبل از رفتن به مطب میثم با سماواتی حرف زده بود و قرار شد که تا شب اون سند و بهش برسونه...تازه یادش افتاد که هیچی از این ملاقاتا و حرفای سماواتی و ماموری که تا دم در خونه اومد به مانی نگفته بود و این مسائل و مشکلات مانی انقدر ذهنش و مشغول کرد که پاک از یادش رفت این مرد در عرض دو روز چه ولوله ای به جونش انداخت...
از همون فاصله میتونست لبخند خبیثانه ای که روی لبای سماواتی بود و تشخیص بده و حتی اگه بیشتر دقت میکرد برق شرارت توی نگاهش و میدید...مات و مبهوت بهش خیره شد که یهو سماواتی نگاهش و از چشمای بهت زده لیا گرفت و خیره به اون سمت کوچه با دست اشاره ای کرد...
لیا مسیر نگاهش و تعقیب کرد...شخصی رو دید که اون سمت کوچه سوار موتور بود چهره اش و نمیتونست تشخیص بده چون کلاه کاسکت داشت و حالا با اشاره سماواتی آماده حرکت بود...نگاه وحشتزده اش و دوخت به مانی که همچنان داشت با تلفن حرف میزد...همه این اتفاقات در عرض یک دیقه افتاد و سخت نبود فهمیدن اینکه اون موتوری به دستور سماواتی و بعد از ناامید شدنش از لیا میخواست یه بلایی سر مانی بیاره...بلایی که سماواتی هشدارش و قبلاً داده بود درحالیکه کاملاً از ذهن لیا محو شده بود...
«یا امام زمان...یعنی چی کار میخواد بکنه؟؟؟جدی جدی میخواد بلایی سر مانی بیاره؟؟؟خدایا خودت به دادم برس...»
هیچ درک درستی از شرایط نداشت و اصلاً نمیدونست باید چی کار کنه...عین آدمای گیج و منگ نگاهش مثل پاندول ساعت بین مانی و موتورسوار چپ و راست میشد و درست لحظه ای که موتور به سمت مانی حرکت کرد به خودش اومد...
بی توجه به درد پاش بی توجه به اتفاقات و حرفای چند ساعت اخیر...بی توجه به ظلمی که در حقش شده بود...بی توجه به نامردی این مرد خودخواه که از قضا عاشقش شده بود...فقط با فکر اینکه بلایی سر مانی که اصلاً متوجه شرایط اطرفش نبود نیاد لنگون لنگون خودشو بهش رسوند و جیغ کشید:
-مانی مواظب باااااااااااااااااش...
دیگه واینستاد تا عکس العملی از مانی بگیره و بدون اینکه دلیل منطقی واسه کارش داشته باشه فقط بر اساس دستور دلش خودش و انداخت جلوی مانی...همون لحظه یه چیز تیز مثل برق از جلوش رد شد و به دنبالش سوزش شدیدی تو پهلو و شکمش حس کرد...دستشو گذاشت رو اون تیکه پر از سوزش و از درد خم شد...
مانی گوشی به دست خشکش زده بود...متوجه بلایی که اون موتوری سر لیا آورد نشد و فقط میخواست بدونه چرا لیا گفت مواظب باشه؟؟؟نگاه حیرت زده اش داشت موتوری و دنبال میکرد و یهو با دیدن سماواتی که سریع نشست ترک موتور و به سرعت باد غیب شدن آتیش خشم تو وجودش شعله کشید...تازه فهمید هرچی بوده زیر سر اون بوده...
میخواست بره دنبالش ولی توجهش به لیا جلب شد که لحظه به لحظه داشت بیشتر به سمت پایین خم میشد گیج و گنگ رفت جلوش وایستاد...فکر کرد شاید دوباره قلبش تیر کشیده ولی با دیدن لخته های خونی که از لای انگشتای دست لیا که رو پهلوش بود بیرون میریخت دست و پاش شل شد و قبل از لیا نزدیک بود اون رو زمین سقوط کنه...لیا خودش و سپر بلای مانی کرده بود از شر آدم سماواتی؟؟؟چرا؟؟؟مگه لیا همونی نبود که مانی تا چند دقیقه پیش فکر میکرد به خونش تشنه اس؟؟؟
با ناله پر درد لیا به خودش اومد و فهمید اگه دیر بجنبه ممکنه این فرشته آسمونی و نعمتی که ناخواسته وارد زندگیش شده بود و برای همیشه از دست بده...قبل از نقش بر زمین شدن لیا تو بغل گرفتش و خوابوند رو صندلی عقب ماشین در حالیکه خودش از شدت هول و هراس تا مرز سکته پیش رفته بود و خدا خدا میکرد که با این حالش بتونه رانندگی کنه...
پاشو گذاشت رو گاز وحرکت کرد...یه چشمش از تو آینه به تن لرزون و غرق خون لیا و صورت بدون رنگش بود و یه چشمش به خیابون...شماره میثم و که همین چند دقیقه پیش داشت باهاش حرف میزد گرفت و با پیچید صدای الو گفتنش تو گوشی...فقط تونست بگه:
-میثم...خودتو برسون بیمارستان...دارم بدبخت میشم...
چشماش بسته بود و تو حالت نیمه هشیار صداهای گنگ و نامفهومی و میشنید که تو سرش اکو میشد...از بین این صداهای مختلف فقط صدای پر از نگرانی مانی بود که به گوشش آشنا رسید...شایدم گوشش سرسختانه میخواست فقط این صدا رو بهش برسونه...ولی هرچی که بود حس خوبی بهش میداد شنیدن این صدایی که میگفت صاحبش دل نگرونشه...
-لیا؟؟؟صدامو میشنوی؟؟؟یه چیزی بگو...لیا جون هر کسی که دوست داری...چشماتو باز کن فقط ببینم خوبی...لیـــــــــا...
نمیتونست...حتی انقدری توان نداشت که پلکاشو از هم فاصله بده...درد داشت...گیج بود...سست و بی حالی بود و دلش میخواست فقط بخوابه...آرزوش خیلی زود برآورده شد و تو همون حین که صدای لیا لیا گفتنای مانی تو گوشش بود دوباره از هوش رفت...
*
نگاهش حتی برای ثانیه ای از لیای رو تخت بیمارستان افتاده رو به روش...رنگ و روی زردش...رد کبودی چهارتا انگشت روی صورتش...لبای بادکرده و خونمرده شده اش...پای گچ گرفته شده اش که قلبش و به درد میاورد جدا نمیشد...
چی به سر این دختر اومد در عرض یک ساعت که حالا با این وضع کارش کشید به بیمارستان؟؟؟عذاب دیدن تن و بدن و صورت داغون لیا وقتی به اوج خودش میرسید که حقیقت تو ذهنش تکرار و تکرار میشد...حقیقتی که میگفت تو باعث همه این بلاها و آسیب های رسیده به جسم و روح و روان لیایی...
همه چیز برعکس تصوراتش پیش رفت...اون موقع اگه فکر میکرد حتی یک درصد ممکنه لیا بهش وابسته بشه...هیچوقت وارد زندگیش نمیکردش...ولی وجدانش تو ذهنش چیز دیگه ای میگفت...
«ببند دهنتو مانی...چرا فقط داری از احساس این دختر حرف میزنی؟؟؟پس خودت چی؟؟؟خودت وابسته اش نشدی؟؟؟این حال و روز داغونت واسه چیه؟؟؟چرا نمیتونی یه ثانیه ازش جدا شی؟؟؟چرا تو شمال داشتی بال بال میزدی که زودتر برگردی؟؟؟چرا دوست داری فقط بهش نگاه کنی و فقط باهاش حرف بزنی؟؟؟چه جوری میتونی بازم بگی این دختر برات مثل بقیه اس و هیچ فرقی نمیکنه؟؟؟»
با اومدن میثم تو اتاق نتونست جواب وجدانش و که شدیداً این روزا داشت با حرفاش آزارش میداد بده...روشو گرفت و چرخید سمت پنجره...هنوز ازش دلگیر بود و شاکی...ولی رفاقت بیست و چند ساله اشون چیزی نبود که بشه با این اتفاقات نادیده اش گرفت...حتی اگه منطقی فکر میکرد میثم حق داشت...مانی باید خیلی زودتر از اینا قبل از اینکه احساس و علاقه ای شکل بگیره این موضوع رو به لیا میگفت که فکر زندگی کردن با مانی و کلاً از رویاهاش خط بزنه...تو فکرشم اون اوایل همچین چیزی بود...که با وعده پول دهنش و ببنده ولی لیا تو برخورداشون انقدر مغرورانه حرف زد و از عزت نفسش دفاع کرد که مانی اصلاً به خودش اجازه همچین کاری و نداد...
-نمیخوای بگی چی شده مانی؟؟؟
صدای میثم و از پشت سرش شنید ولی برنگشت سمتش...از وقتی اومده بودن یه ریز داشت این سوال و میپرسید و مانی هربار طفره میرفت...
-خیله خب...به من نمیگی ولی میخوام ببینم میتونی به ماموری که برای رسیدگی میادم حرفی نزنی...
مانی یهو چرخید سمتش...
-شرو ور نگو...کسی بیاد اینجا واسه سوال و جواب آبروتو تو این بیمارستان میبرم...
-وقتی دختره بیچاره رو با این سر و وضع میاری باید وایستی جواب پس بدی که چرا اینجوری شده...
-پس واسه چی آوردمش تو خراب شده ای که تو توش کار میکنی؟؟؟مگه خیر سرت دکتر این بیمارستان نیستی؟؟؟جلوشون و بگیر نذار به کلانتری خبر بدن...
-دکترم...خدا که نیستم بتونم جلوی همه چیز و بگیرم...
مانی یه قدم بهش نزدیک تر شد و با لحن پر از حرص وهشدار گونه اش توپید:
-میثم...امروز یه بار با دهن لقیت زندگی منو زیر و رو کردی...میخواستم دیگه تو روت نگاهم نکنم ولی از شانس گهم کارم بهت افتاد...اگه یک بار دیگه نارو بزنی بهم مطمئن باش دیگه منو نمیبینی...
میثم با حرص و نفسهای عمیقی که پره های بینیشو میلرزوند به مانی خیره شد...
-کله خر تر از تو این دنیا وجود نداره مانی...حاضرم با پای پیاده برم دور دنیا و این و به همه ثابت کنم...
-منم همین کار و میکنم برای اثبات دهن لقی تو...
-د آخه الدنگ...دختره با حال و روز داغون پاشده اومده مطب...آزمایشات وگذاشت رو میز من گفت اینا چیه؟؟؟چی میگفتم بهش؟؟؟
-هزار و یک جور دروغ میتونستی بهش بگی...من که بهت گفته بودم حضور این دختر تو زندگی من دائمی نیست چرا کاری کردی از مسائل خصوصی زندگیم سردربیاره؟؟؟
-حق داشت بدونه...هزاربارم که بهم بگی باز میگم حق داشت بدونه...خیلی زودتر از اینا حق داشت ولی توی آشغال به خاطر حفظ غرورت ازش مخفی کردی...
-هه...الآن خیلی خوب شد که فهمید آره؟؟؟یه نگاه بهش بنداز...رو تخت بیمارستانه...اگه بهش نمیگفتی الآن رو تخت خواب خونه بود...
میثم نیم نگاهی ناباورانه به لیا انداخت و دوباره به مانی خیره شد...
-تو دست روش بلند کردی؟؟؟
بیخیالی و سکوت مانی میثم و کفری تر میکرد...
-پرده گوشش سوراخ شده مانی...
مانی بازم ساکت موند...میدونست هر حرف یا اعترافی آتیش میثم و تندتر میکنه و شروع میکنه به موعظه کردن و ممکن بود دعوا و جر و بحثشون بالا بگیره...ولی میثم یهو با یادآوری زخم پهلوش گفت:
-اون رد چاقویی که پهلوش و شکافته چی؟؟؟
مانی دیگه نتونست ساکت بمونه که اینم بیفته گردنش...خوشبختانه زخمش خیلی کاری نبود...ولی بازم وقتی یادش میفتاد دلش میخواست گردن سماواتی رو بشکنه...با کلافگی گفت:
-کار سماواتی بی پدر مادره...نفهمیدم چرا و چه جوری امروز از جلوی در خونه سردرآورد...داشتم با تو حرف میزدم که یهو لیا داد زد مواظب باش تا به خودم بیام دیدم افتاد جلوم و یه موتوری سریع رد شد رفت...انگار...انگار دیده بود که برای من دندون تیز کرده ولی...نمیفهمم...نمیفهمم چرا خودش و انداخت جلوی من...
میثم ناباورانه به لیا خیره شد...انگار اونم داشت به این موضوع فکر میکرد که چه طور همچین چیزی ممکنه؟؟؟دختری که از مطبش بیرون رفت انقدر نگاهش سرد و توخالی و پراز ناامیدی بود که فکر میکرد دیگه به عامل این همه ناامیدی نگاهم نمیکنه...ولی حالا خودش و سپر بلاش کرده بود؟؟؟
-دیگه نمیخوای ساکت بمونی هر غلطی دلش خواست بکنه مگه نه؟؟؟
-دهنش و سرویس میکنے
