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مدام خودش و نگاه ...یه چشمش به جاده بود و یه چشمش به دست مرد کناریش که بین فرمون و دنده جا به جا میشد
و بند چرمی سرکشش و سرزنش میکرد که یه جا ثابت بمونه و با هر بار تکون خوردن دستش میخ انگشتاي کشیده 

  ...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 

چون از همون روز و از همون لحظه ...زمان زیادي براي یادآوري همچین چیزي الزم نداشت...آشناییشون کی و کجا بود
  ...ا غرور توجهش و جلب کردبود که این مرد سرتا پ

روزي که به خاطر یه کالس جبرانی مجبور شده بود تا هشت شب تو دانشگاه بمونه چون استاد در طول هفته تایم آزاد 
سامیار ...موقع برگشتن به خونه غزل بود که یکی از همکالسی هاي همیشه در صحنه اش...دیگه اي نداشت

مثل همیشه تنها جوابی که بهش میداد بی ...با زور و اصرار میخواست سوارش کنهسوار بر آزراي بادمجونیش ...خداپناه
  ...محلی بود و شاید همین بی محلی کردن اون جوونک گستاخ و ترغیب میکرد تا بیشتر نزدیکش بشه

که با تاریکی اون خیابون طوالنی داشت به ترسی ...وقتی عکس العملی ازش نگرفت از ماشین پیاده شد و سد راهش شد
آدمی نبود که تو همچین موقعیت هایی خودش و ...دیدن چشماي طوسیش تو دلش نشست دامن میزد ولی لیا

  ...اخماشو درهم کشید و سعی کرد تن صداش عاري از هر لرزش و ضعفی باشه...ببازه
  چی میخواي؟؟؟-

  :سامیار خیره تو چشماش با همون لحن گستاخ و بی پرواي همیشگیش گفت
  ...اویه شبیه یه بچه گربه شدي که آماده پنجول انداختنهاز این ز-
  ...شک نکن اگه از جلوي راهم کنار نري با پنجوالم آشنات میکنم-

انگار که میخواست با همین خنده ثابت کنه ...مثل همیشه تنها جوابی که ازش میگرفت بلند شدن صداي خنده اش بود
  ...نیستن در برابر قدرت خودش و خانواده اش بقیه هیچی

تا جایی که با ...قدم هاي مطمئنش داشت به لیا نزدیک میشد ولی جواب لیا به هر قدم رو به جلوش یه قدم به عقب بود
همینکه چرخید با ...صداي بوق ماشینی که داشت از کوچه دانشگاه میپیچید و اآلن درست پشت سرش بود از جا پرید

چی شده که این مردو انقدر طلبکار کرده و فکر کرد البد جلوي راهشو  مونده بود...نگاه پر از خشمش رو به رو شد
  ...گرفته که بوق زده

  :با توپ پر که ناشی از خشمش نسبت به سامیار بود توپید
  دستات درد میگیره یه کم فرمون و بگیري اونور رد شی؟؟؟...چیه آقا؟؟؟کف خیابون درازکش نشدم که-

نگاهش و که با وجود اون ابروهاي پر پشت ...بر خشمگین بودن جذبه خاصی هم داره مردي که حاال اقرار میکرد عالوه
با مکثی طوالنی ازش گرفت و به سامیار اشاره کرد که بره ...بهم نزدیک شده اش خشمگین تر به نظر میرسید
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از پنجره  سامیار اون شخص و خیلی خوب میشناخت که بی هیچ حرف رفت و دوال شد...انگار برعکس لیا...سمتش
  ...ماشین باهاش حرف زد

لیا خیلی دلش میخواست حاال که از شر سامیار خالص شده بدوئه بره به خیابون اصلی برسه و یه ماشین بگیره ولی 
بعد از چند دقیقه سامیار با چشم غره ...فضولیش گل کرد و وایستاد ببینه اون شخص ناشناس با سامیار چی کار داشت

  ...زور و اکراه و قدم هاي سنگین شده سوار ماشینش شد و رفت اي که به لیا زد با
یعنی اآلن این مرد جوون که با اون لحن بد باهاش حرف زد در حقش لطف کرد که سامیار و ...لیا هاج و واج مونده بود

یا آدمی نبود شاید منتظر تشکر بود ولی ل...دك کرد تا بره؟؟؟با برقی که از نگاه خیره اش ساطع میشد به خودش اومد
  ...که به این راحتی به یه پسر رو نشون بده

فکر کرده نمیدونم اونو دك کرد که مسیر ...فکر کرده مثالً چهار تا خط بندازه وسط پیشونیش من ازش میترسم...هه«
  »...همشون لنگه همن...براي خودش باز بشه

  ...چیز دیگه اي نمیتونست فکر کنهذهنش پر بود از آدماي فرصت طلبی مثل سامیار و تو اون لحظه به 
  منتظر چی هستی آقا؟؟؟میخواي تشکر بشنوي یا حاال شما میخواي سوار کنی منو اونم فقط محض رضاي خدا؟؟؟-

کاش قبل از اینکه نگاهشو با بی تفاوتی بگیره و پاشو روي گاز ماشین مدل باالش فشار بده و از جلوي دید لیا دور بشه 
  ...این دختر انقدر احساس سنگ رو یخ شدن پیدا نکنه یه کلمه حرف میزد تا

***  
بدون اینکه نیم نگاهی به لیا بندازه از مقابل چشماي گرد شده اش ...درست فرداي اون روز بود که توي دانشگاه دیدش

لطف رد شد و به خودش که اومد دید غزل داره تند تند توي گوشش این مردي رو که خواسته یا ناخواسته شب گذشته 
  ...بزرگی در حقش کرده بود و معرفی میکرد

بچه ...دیدي تیکه رو؟؟؟نمردیم و بین اینهمه استاد پیر و پاتال یدونه از این جیگرایی که تو فیلما و رمانا هستن دیدیم-
  ...ایشاال همیشه با ما بمانی...مانی...آخه اسم و ببین...اوفففف...مانی ساعی...ها میگن اسمش مانیه

  :به خودش مسلط شد و پرسید به سختی
  استاد چیه؟؟؟-
ولی چون با رییس دانشگاه آشناس یه جورایی پارتیش شده که بیاد واسه ...خودشم فوق عمران داره...ریاضی-

از کالس اون ملکه عذاب که هربار میدیدمش بیرون روي ...فکرشو بکن...فقطم دو روز در هفته کالس میذاره...تدریس
  ...تو ظرف عسل...تیم تاالپمیگرفتم داریم میف

لیا چپ چپی به خیاالت خام غزل که همیشه هرکی و میدید عاشقش میشد زد و همونطور که راه میفتاد سمت ساختمون 
  :دانشگاه گفت

  ...من جواب عمه ات و نمیتونم بدما...بپا دلت و نزنه اینهمه عسل-
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یی که براي به دست آوردن این استاد خوشتیپ و جذاب غزل دنبالش راه افتاد و به رویاپردازي ها کردن و نقشه ها
  چرا از تحقق نقشه هاي غزل میترسید؟؟؟...میکشید ادامه داد در حالی که تو ذهن لیا فقط یه چیز بود

***  
  ...کجایی؟؟؟با توام-

  ...با چندتا پلک نگاهشو از درختاي کنار جاده گرفت و چرخید سمتش
  ...ببخشید حواسم نبود-

  :ن نگاهش از مسیر گفتبدون گرفت
  ...گفتم اگه خسته اي یا گرسنه اته یه جا نگه دارم یه چیز بخوریم-
  ...بعدشم مامان ساندویچ داد واسه تو راهمون همونا رو میخوریم...نه هنوز زوده واسه شام-

انگار هیچوقت نگاه خیره اشو به سختی از دو تا خط موازي و عمود بین ابروهاش که ...سکوتش و گذاشت پاي رضایت
  ...قرار نبود پاك بشه گرفت و دوباره به حاشیه جاده اي که اینبار درختی هم براي تماشا نداشت خیره شد

ولی وقتی به خودش اومد که دید در عرض یک ماه دل و دینش و به این استاد ...اصالً نفهمید چی شد و چه جوري شد
تالششو براي پنهون کردن این حسش علی الخصوص از غزل کرد چون از اون به بعد تمام ...تازه از راه رسیده باخته

همیشه اون بود که به غزل میگفت باال باالها رو نگاه نکن ...متلکایی که حقش بود...حوصله شنیدن متلکاش و نداشت
تقریباً  ولی حاال با اینکه چیز زیادي از زندگی مانی نمیدونست...بگرد در حد خودت یکی و پیدا کن واسه زدن مخش

براي همین شروع به سرکوب حسش کرد ولی خبر نداشت که هیچ چیز از چشماي تیز ...مطمئن بود تو یه سطح نیستن
  ...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 
با اینکه وسوسه یک بار نشستن توي این عروسک الجوردي شدیداً داشت تحریکش میکرد ولی ...خواست که سوار شه

  :غرورش و حفظ کرد و محترمانه گفت
  ...راهی نیست تا سر خیابون میرم از اونجا ماشین میگیرم...ممنون-
ه نمیشه درباره اش کاري دارم باهات که تو محیط دانشگا...منم نخواستم به خاطر پیاده نرفتن در حقت لطف کنم-

  ...پس لطفاً سوار شو تا کسی ندیدتمون...حرف زد
وسوسه ...تو تمام مدت حرف زدنش داشت به این فکر میکرد که تو این یک ماه عالقه مند چیه این مرد مغرور شده

  :سوار شدن و به کل از ذهنش پاك کرد و با اخمی که ناخواسته تو صورتش نشسته بود گفت
پس اگرم حرفی هست ترجیح میدم جایی ...شما ننگ و عاره که منو سوار ماشینتون ببینن که واسه منهمونقدر براي -

  ...با اجازه...زده بشه که ترسی از نگاه اطرافیان نداشته باشم
  ...اینو گفت و با قدم هاي بلند مسیر پیاده رو رو در پیش گرفت درحالیکه ضربان قلبش رسیده بود به هزار در ثانیه

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 4



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

***  
  :درحالیکه هنوز دربرابرش احساس خجالت میکرد گفت...سکوت ماشین حوصله اشو سر برده بود

  میشه یه آهنگ بذارم؟؟؟-
  ...هرطور راحتی-

سردي و جدیت لحنش و میذاشت به حساب اینکه مدت زیادي از آشناییشون نگذشته و یا به اصطالح یخشون هنوز آب 
  ...گرماي رابطه اشون یخ هاي نگاه و کالمشون و بشکنه و آب کنهنشده و امیدوار بود که هرچه سریع تر 

ولی به ...سی دي رو تو ضبط گذاشت و صداشو بلند کرد تا حداقل این خواننده بشکونه این سکوت کسالت آورد ماشینو
کم  یعنی حتی به اندازه یه جمله ي صداشو...محض اینکه دستش و عقب کشید دست مانی جلو رفت و صداشو کم کرد

  کن هم نمیتونست به زبون بیاره تا دل لیا خوش بشه که یه حرفی باهاش زده؟؟؟
ترسید دوباره به ضبط دست بزنه و ساکت گوش ...آهنگی هم که پخش میشد انقدر غمگین بود که بدتر کسلش کرد

با هم تو یه کافی شاپ  وقتی باالخره موفق شدن...داد به اون آهنگ در حالی که ذهنش دوباره رفته بود به یک ماه پیش
  ...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 دستاي لیا از استرس دونه دونه نخاي شالش و جدا میکرد و تو دلش با خودش 
  ...حرف میزد

؟؟؟یهو برنگرده بگه چرا انقدر سر کالس میخ منی؟؟؟خدایا دمت گرم واي خدا چی کار داره آخه؟؟؟چرا هیچی نمیگه«
یه کم هواي ما رو ...گفتم میخوام رژیم بگیرم ولی نه اینکه در عرض یه دیقه جوري آب بشم که دیگه نشه جمعم کرد

اون موقع باید ...انقدر لفتش میدن که تمام نخاي شال من جدا میشه...حاال اگه این سفارش کوفتی رو آوردن...داشته باش
  »...با یه نخ ال به الي موهام برگردم خونه

ناخودآگاه از تصور خودش با یه رشته نخ روي سرش خنده اش گرفت و درست همون موقع نگاه خونسرد مانی که تا 
ندشو انقدر گنگ و نامفهموم بود براش اون نگاه خیره که سریع لبخ...اآلن توي گوشیش بود باال اومد و بهش خیره شد

  :جمع کرد ولی مانی بدون تغییر حالتش گفت
  چیز خنده داري هست؟؟؟-
حیف که دل بی صاحابم داره هی پارازیت ول میده وگرنه یه جوري جوابتو ...ارث باباشو انگار میخواد ازم...اوه اوه«

  »...میدادم و میگفتم تو رو با خشتک پاره تصور کردم
  ...یاد یه موضوعی افتادم...نه-
  همون موضوعایی که سر کالس یادش میفتی؟؟؟مثل -
  مگه من سر کالس میخندم؟؟؟-
  ...تقریباً کل ساعت و-
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  شما که همه حواستون به تخته اس از کجا میبینید خنده منو؟؟؟-
  ...اتفاقاً گوشاي تیزي هم دارم...گوشام میشنوه...چشمام به تخته اس-
  ...خدارو شکر که حداقل گوشاي درازي ندا-

اخم مانی که هی داشت غلیظ تر میشد تازه فهمید چی گفته و خودشو داشت آماده میکرد براي شنیدن یه  با دیدن
  ...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
اسی و ازم اطالعات کسب کردي مثل باقی دختراي اون دانشگاه که به جاي درس و پاس نمیدونم چقدر منو میشن-

ولی فرض و بر این میذاریم که نه خودت ...کردن واحداشون سرشون فقط داره تو زندگی خصوصی این و اون میجنبه
ندیت داره نه حرفاي چون مطمئناً حرفایی که خودم درباره خودم میزنم س...کنجکاوي کردي نه از کسی چیزي شنیدي

  میشه وقتی دارم باهات حرف میزنم تو چشمام نگاه کنی؟؟؟...صد من یه غازه
با شنیدن جمله آخرش که در نظرش بی نهایت خشن و عصبی ادا شد قاشق تو دهنش موند و با چشماي گرد شده زل 

  :قاشق و کشید به لب باالش تا خالی بشه و محتویاتش و قورت داد و گفت...زد بهش
  ...ولی میشنوم...شاید گوشاي تیزي نداشته باشم-
  ...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 چشماي پر نفوذ و پر جذبه 
باالجبار قاشق و کنار گذاشت و ساعد جفت دستاشو به سمت و استرسی که به جونش افتاده بود خالص شه با این حرف 

  ...هم رو میز خم کرد و منتظر به مانی که ثانیه اي رد نگاهش و تغییر نداد خیره شد
  ...بفرمایید-

نفسی که پر حرص از بینیش بیرون داد باعث لرزش پره هاش شد و لیا فرصتی براي تحلیل اینهمه حرص و عصبانیت 
  ...با شروع دوباره حرفاش اینبار محو لحن گیرا و مقتدر صداش شدپیدا نکرد چون 

طوري که دو سال بعد به ...از بیست سالگی هم درس خوندم هم کار کردم...من بیست و نه سالمه...داشتم میگفتم-
و در کنارش کار تدریسم ...کمک دوستم یه شرکت زدیم و اآلن جزو یکی از بزرگترین شرکتاي ساختمونی کشوره

با اینکه از نظر خانوادگی تو سطحی بودم و هستم که براي تامین موندم هیچ احتیاجی به کار کردن ...انجام میدم
ولی ترجیح دادم زندگیمو جوري بسازم که درآینده بتونم با افتخار بگم رو پاي خودم وایستادم نه با تکیه به پول ...نبود
  ...بابام

  :هاش کالفه میشد سیاهی چشماشو یه دور تو کاسه چرخوند و زیر لب گفتلیا در حالیکه داشت از این منم منم 
  ...انشااهللا...سال هاي سال...خدا سایه پدرتون و باالي سرتون نگه داره-
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انشااهللا و ناخودآگاه مثل وقتایی گفت که تو جمع دوستاش بودن و همه بهش میگفتن وقتی اینجوري میگه حس میکنن 
جادوي چشماي عسلی و نگاه خیره رو به روش دوباره ثابتش کرد و گوشه لبش و ...نشستهخود عبدالباسط کنارشون 

  ...گاز گرفت تا دیگه بیخودي باز نشه واسه گفتن خزعبل
  ...ولی خیلی بی مقدمه و غیر منتظره...خدا خدا میکرد زودتر بره سر اصل مطلب که همین اتفاقم افتاد

  ...نهاد ازدواج منازت میخوام فکراتو بکنی نسبت به پیش-
تنها کاري که اون لحظه ازش براومد بیشتر کردن فشار دندون روي لبی بود که از چند دقیقه پیش اونجا اسیر شده 

با تند تر شدن و نامنظم شدن ریتم ضربان قلبش فشار دندون رو لبشم بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه پارگی و ...بود
انتظار هر حرفی رو داشت جز اینی ...و تا پایین لبش راه گرفت و حس کردبعدش حرکت خونی که ازش سرازیر شد 

یعنی این گوشا داشتن بهش میگفتن که جوون ترین و خوشتیپ ترین استاد ...به گوشاش اطمینان نداشت...که شنید
  دانشگاهشون که چشم همه دخترا دنبالشه یه جورایی ازش خواستگاري کرد؟؟؟

حال و روزش با یه دستمال کاغذي ...مال کاغذي جلوي روش باالخره نگاه خیره اشو گرفتبا قرار گرفتن یه برگ دست
بلند شد و با یه ببخشید زیر لبی رفت سمت دستشویی درحالیکه خودش و لعنت میکرد که چرا انقدر ...رو به راه نمیشد

  ...گیج بازي درآورد و احمقانه رفتار کرد
رصاي توي کیفش درآورد و با آب معدنی گرم شده اي که از دیروز توي بعد از شستن صورتش یه قرص از قوطی ق

بعد از چندتا نفس عمیق وقتی از آروم گرفتن قلب و منظم شدن نفسش مطمئن شد رفت ...کیفش مونده بود قورتش داد
اي  بیرون که دید مانی جلوي در دستشویی وایستاده و جفت دستاشو گذاشته تو جیبش و با گردنی کج بدون ذره

  ...استرس و نگرانی نگاه سرد و توخالیشو زوم کرده بود روي لیا
عالوه بر یهویی بیان شدن این موضوع ...یه جورایی به خودش حق میداد به خاطر این عکس العمل عجیب غریبش

سرد چیه باید میفهمید علت این خواسته با این لحن ...حتی یه ذره خواهش و تقاضا هم توي لحنش ندید...توسط مانی
  ...چون مطمئناً عالقه اي پشتش نبود

  ...با یه ببخشید از کنارش رد شد که با شنیدن صداش وایستاد
خوشم نمیاد از این نگاه خیره مردم که با یه حرکت اضافه سر یه میز ...اگه ایرادي نداره بقیه حرفامو تو ماشین بزنم- 

  ...همه سرا به سمتش میچرخه
  :ي نداره که مانی اینبار با حرص بیشتري گفتلیا چرخید تا بگه ایراد

هرچند مقصر خودمم اگه میدونستم همچین عکس العمالي عجیب غریبی نشون میدي هیچ وقت قرار و تو یه مکان تا -
  ...این حدعمومی نمیذاشتم

  ...بی توجه به قیافه وا رفته لیا رفت سمت صندوق و لیا هم پشت سرش
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عد سر ریختن اخالق تو وجود این بنده ات دستت لرزید؟؟؟خب اینم ...پ و قیافه بهش داديخدایا اینهمه قد و باال و تی«
  »...یه نمه بهش میدادي که راحت بتونم بگم یه خواستگار همه چیز تموم داشتم دیگه

 درحالیکه هنوز نتونسته بود موضوع خواستگاري و خواستگار بودن شخص مانی ساعی رو درك کنه به دنبالش از کافی
  ...لیا همونجا وایستاد تا مانی بره ماشین و که تو کوچه پایینی پارك کرده بود بیاره...شاپ رفت بیرون

اگه موقع سوار شدن سوتی بدم چی؟؟؟از این دستگیره هاي عجیب غریب نداشته باشه که ندونی فشارش بدي ...واي«
نم حاال تو برو عقب بشین؟؟؟غزل میگفت تو یا بکشیش؟؟؟ماشینش دو در بود نکنه بگه من کسی رو جلو سوار نمیک

حاضر ...اگه زورم نرسه هر هر به ریشم بخنده چی؟؟؟عیب نداره...این ماشینا باید صندلی و بدي جلو تا بتونی بري عقب
نکنه اصالً دندون نداشته باشه که نمیخنده؟؟؟نه ...به ریش من بخنده ولی واسه یه بارم که شده بخنده ببینم اصالً بلده

  »...موقع حرف زدن معلومه داره...بابا
 میخواست و تالشش تمام اینکه با ماشینش رو بود زوم لیا نگاه ...همون موقع ماشین از پیچ کوچه پیچید و اومد سمت لیا

  ...نیاره در بازي بدید ندید که بکنه
ولی یه تیکه ...جنسیس...آها...جنس منس داشت توش...غزل گفت اسمش چیه خدا...ولی خدایی عجیب ماشینیه ها«

  »اسم قحط بود آخه؟؟؟...جنسیس گوپه؟؟؟جنسیس کوپه؟؟؟مگه قطاره که کوپه داشته باشه...اضافی هم داشتا
با توقف ماشین قدم هاشو به سمت خیابون برداشت و با بسم اللهی زیر لب دستگیره رو کشید و با باز شدن در 

  ...خداروشکري گفت و نشست
  ...که صداي مانی سکوت استرس زاي ماشین و پر کردخیلی دور نشده بودن 

ولی بهتره با این خصوصیتم هم آشنا شی که ...میدونم قاعدتاً نباید همچین درخواستی رو انقدر بی مقدمه عنوان کرد-
ی با اگه موافقت کن...ازت خواستم فکر کنی ولی فعالً فقط براي آشنایی...آدم رکی ام و اهل تعارف و مقدمه چینی نیستم

خانواده ام میایم براي صحبت هاي اولیه و اجازه از خانواده ات که حداقل تا پایان این ترم و تموم شدن درست فرصت 
  ...داشته باشیم براي 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؟؟؟-
ولی اینکه چرا از بین همه اون دخترایی که خودتم میدونی ...اگه شناخت پیدا کرده بودم که پیشنهاد آشنایی نمیدادم-

یکی اینکه با وجود نگاه هاي خیره ...فکر میکنم چندتا دلیل داشت...توي دانشگاه چشمشون دنبالمه تو رو انتخاب کردم
حداقل مثل اونا به بهانه سواالي بیخودي که جواباي مشخص داره راه ات که تو اکثر همکالسی هاي دخترت میدیدم ولی 

دو اینکه از سادگی وجودت و اینکه از تجمالت و به اصطالح جینگیل پینگیالي دخترونه به ...به راه جلوم سبز نمیشدي
  ...امممممم...دوري خوشم میاد و سه اینکه

  :خره دل و به دریا زد و گفتانگار یه کم تردید داشت براي گفتن این حرفش ولی باال
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  اینطور نیست؟؟؟...باالخره عالقه یا حداقل یه جرقه کوچیک تو شروع هر رابطه اي هست-
  ...ولی توي ذهن لیا مسئله مهم تري بود که باید درباره اش صحبت میشد...در اصل داشت عالقه لیا رو محک میزد

  ...اهواز...شهرستان زندگی میکنیمولی ...نمیدونم میدونید یا نه...یعنی ما...من-
  ...میدونم-
  از کجا؟؟؟-
  ...از پرونده ات-

یعنی انقدر این مسئله براش مهم بود که به خاطرش رفته بود به رییس دانشگاه رو انداخته بود و ...ابروهاش پرید باال
ی هم کار سختی به نظر پرونده یکی از دانشجوها رو گرفته بود؟؟؟هرچند از اونجایی که پارتیش کلفت بود خیل

  ...نمیرسید
  طرفتون از شهر خودتون باشه؟؟؟...براي شما مهم نیست که...خب-
ولی از اونجایی که شیش سال تو این شهر به دور از خانواده ...مگه اینکه تو بخواي فقط تو شهر خودت ازدواج کنی...نه-

  داري تحصیل میکنی پس خیلی نمیتونی وابسته باشی درسته؟؟؟
یعنی از کی به این فکر افتاده که ...تر از مسئله وابستگی آماري که از سوابق تحصیلیش داشت لیا رو متعجب کردبیش

  ...در حالیکه فقط یه ماه از اومدنش به دانشگاهشون و آشناییشون میگذشت...انقدر زمان داشته واسه تحقیقات
رایط شغلیم جایی به جز تهران نمیتونم زندگی در هر صورت باید این مسئله هم در نظر بگیري که به خاطر ش-

  ...پس اگه این مسئله انقدر برات مهمه که از خانواده ات دور نباشی...کنم
  :قبل از اینکه جمله اشو کامل کنه تند و دستپاچه گفت

  ...و به خانواده ام بگم...من باید فکر کنم-
  ...کارتی از جیبش درآورد و گرفت سمتش

  ...و اینکه بهتره این موضوع فعالً بین خودمون بمونه...باهام تماس بگیرهر تصمیمی گرفتی -
  ...مطمئن باشید-
از این بابت خیالم راحته چون تو این مدت فهمیدم از این دخترایی نیستی که منتظرن ساعت کالس تموم شه و بشینن -

  ...تو مقطع فوق لیسانس تحصیل میکننبعضی رفتار ها واقعاً بعیده از دخترایی که دارن ...در گوش هم پچ پچ کنن
  :همونطور که با پشت کارت مانی به کف دستش ضربه میزد شکست...سکوت چند دقیقه ایشون و لیا

  میتونم یه سوالی بپرسم؟؟؟-
  ...بپرس-
  چرا به فکر ازدواج افتادید؟؟؟-
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ولی مگه انقدر ...ر کنه به جوابشنفس عمیقی که کشید خیلی طوالنی شد و لیا حدس زد حتماً از قصد کشش داده که فک
  فکر کردن الزم بود؟؟؟

به فکر تشکیل خانواده باشه ...به هر حال هرکسی وقتی به شرایط و موقعیت مطلوب رسید باید...خب-
با این ...اصرار پدر و مادرم و هم نباید این وسط نادیده بگیرم..البته...دیگه کم کم سنم داره میره باال...منم...دیگه
  ...خودمم دوست دارم تغییري ایجاد کنم تو زندگیم...حال

اون لحظه نفهمید علت اینهمه مکث و تعلل مانی بین کلمه ها اونم وقتی قادر بود دو ساعت تمام بدون وقفه سر کالس 
واقعاً هم شیرین ...فقط داشت به حس شیرینی که توي دلش حس میشد فکر میکرد...صحبت کنه از چی میتونست باشه

فکر کردن به اینکه اولین گزینه براي آشنایی قبل از ازدواج براي این مردیه که به جنتلمنی معروفه تو کل بود 
  ...دانشگاه

***  
کالفه از تکرار آهنگاي غمگین بدون رسیدن به یه آهنگ شاد و ریتم دار ضبط و خاموش کرد و در جواب نگاه سوالی 

  :هوا گفتمانی که انگار علت کارشو میخواست بپرسه بی 
  مامانت اینا رسیدن؟؟؟-
  ...با هواپیما یک ساعت راهه...آره احتماالً-
  آخه چرا با ما نیومدن؟؟؟...من خیلی عذاب وجدان دارم-
  ...چه میدونم؟؟؟میخواستن به عنوان اولین سفر مشترکمون تنها باشیم-

علت ...مشترك دوران نامزدي بود چقدرم سفرشون شبیه سفراي...پوزخندي که رو لباي لیا نشست ناخودآگاه بود
اینهمه سفت و سخت بودن مانی و این پوسته آهنی که دورش کشیده بود و راه هر نفوذي رو میبست واقعاً 

مگه قرارشون آشنایی نبود؟؟؟لیا چه جوري باید تو این مدت با این کوه غرور و جدیت آشنا میشد؟؟؟چه ...نمیفهمید
اهشو به سمت قلبش باز میکرد؟؟؟مانی از وجود یه عالقه یا شایدم یه جرقه حرف زده جوري الیه روییشو کنار میزد و ر

شایدم شغلش بود که ایجاب میکرد انقدر نفوذناپذیر ...ولی رفتار و عکس العمالش چیزي غیر از این نشون میداد...بود
بود بهش نگاه کنه خصوصیت خوبی  باشه تا هرکسی به خودش اجازه وارد شدن به قلبش و نده و اگه از این زاویه قرار

  ...بود
به عنوان یه دختر تحصیل کرده بیست و چهار ساله با عقل و درایت کافی انتخاب ...به هر حال راهی بود که خودش

ولی عقلشم پس نمیزد ...هرچند احساساتم تو این تصمیم گیریش دخیل بود و نقش به سزایی هم داشت...کرده بود
  ...با مشخصات ظاهري و موقعیت اجتماعی و خانوادگی خوب مانی روپیشنهاد ازدواج پسري 

  ...صداي خودش و مامانش وقتی که داشت درباره پیشنهاد مانی بهش میگفت هنوز توي گوشش بود
  آخه من به بابات بگم این پسره یهو از کجا پیداش شده؟؟؟...لیا-
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  مقام از این باالتر؟؟؟...استاد دانشگاهمونه...وا مامان؟؟؟از جوب که پیداش نکردم-
بابات برنمیگرده بگه دخترم و فرستادم شهر که درس بخونه نه اینکه شوهر کنه؟؟؟تو به هواي فرار از ازدواج درستو -

تا فوق ادامه دادي و انقدر خوندي و خوندي که همونجا تو تهران قبول شدي تا مجبور نباشی واسه ازدواج تصمیم 
  نظرت عوض شد؟؟؟ حاال چی شد که یهو...بگیري

خب ...دوماً...به نظرم هنوز زود بود واسه ازدواج...اوالً که اون موقع سه سال پیش بود که من تازه لیسانس گرفته بودم-
  ...سوماً خواستگار داریم تا خواستگار...باالخره آدما عوض میشن دیگه

  چش بود مگه پسر آقاي رفیعی؟؟؟-
  ...چش نبود یه کم زیادي دماغ بود-
  ...کم رو مردم عیب بذار...زشته لیا-
  اصالً دماغ خودم از همه آفسایدتره خوبه؟؟؟...من غلط بکنم مامان جان-
  ...بعد اینجوري خودتو میزنی به خریت و مسخره بازي...آتیش و به جون من میندازي...حرفتو میزنی-
حتی اسمشو خواستگاري هم نباید ...آشناییچرا انقدر بزرگش میکنی چه آتیشی؟؟؟قراره فقط بیان واسه ...واي مامان-

  ...فقط میان اجازه بگیرن که تو این مدت با هم آشنا شیم...بذارید
که پس فردا تا تقی به توقی خورد بگید فهمیدیم به درد هم نمیخوریم و همه چیز تموم ...آشنا شید...آهاااااااان-

  ...دیهآره؟؟؟مردم وفک و فامیلم بشینن بگن دخترتون عیب و ایرا
چند ...چه لزومی داره کسی بفهمه؟؟؟مگه ما از همه کاراي فک و فامیل سردرمیاریم؟؟؟همین معصومه خاله مژگان اینا-

  ...ماه بعد از طالقش فهمیدیم برگشته خونه باباش اونم اتفاقی
  ...حس کرد انگار مادرش یه کم کوتاه اومد

  ...بگو ببین چی میگهبرو بهش ...اون تو اونم بابات...من نمیدونم لیا-
دوباره یه چیز من میگم یه چیز اون میشه قضیه دانشگاه و پسر آقاي رفیعی بحثمون باال ...منو با بابا در ننداز لطفاً-

  ...میگیره
 لپشو و شد آویزونش پشت از و شد نزدیک بهش پا رونوك دید بود ساالد کردن درست مشغول که و مادرش سکوت
  ...بوسید محکم

  نکن لیا این کارا چیه؟؟؟...ـــــهعـــــ-
مگه نمیگفتی دوست داري خوشبخت شدن دختراتو ببینی؟؟؟لیندا که الحمداهللا سرخونه و ...مامان جونم تو رو خدا-

  ...اآلنم نوبت منه دیگه...زندگی و شوهر و بچه اشه
  تو مطمئنی آخر این ازدواج خوشبختیه؟؟؟-
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اگه ببینیش مطمئنم خوشت ...حاال بذار بیاد...بعدشم به نظرم هست...امان جانفعالً فقط شناخته م...باز گفت ازدواج-
  ...میاد

  ...دلم میخواست حداقل تو پیش خودم باشی...یکی از دخترامو دادم راه دور...لیا-
  شما هم بیاید تهران چی میشه مگه؟؟؟...اگه خدا خواست و جور شد...خب...الهی قربونت برم-
ینن پشت سرمون بگن به خاطر دخترشون اون پیرزن و سر پیري آالخون واالخون کردن بردن تو بش...همینمون مونده-

دیگه نمیگن که دو ساله زمینگیره و زهراي ...پس فردا تا پامون و بذاریم اونجا بیفته بمیره...اون شهر پر دود و دم
  ...و آخر به کشتنش دادمیگن عرضه نداشت مادر شوهرش و نگه داره ...بدبخت داره تر و خشکش میکنه

  :بوسه دیگه اشو طرف دیگه صورت مامانش چسبوند و براي عوض کردن جو با سرخوشی گفت
مامان خوشگل خودمه که میخواد بره با شوهرش حرف ...اي جوووووووونم...خودم و مامانم و عشقه فقط...بی خیال بقیه-

  ...بزنه که اجازه بده خواستگاراي دخترش بیاااااااااان
باالخره وقتی لباي کش اومده مادرش و که سعی میکرد یه جوري 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
***  

با اینکه هر دو ...امالً سوت و کور برگزار شده بودمراسم معارفه اشون به اصرار مانی و لیا فقط در حضور پدر و مادرا و ک
ولی با پیشنهاد ...خانواده به ظاهر همو پسندیده بودن و انتخاب و تصمیم نهایی و به عهده خودشون گذاشته بودن

پدر مانی از پدر ...آخر مراسم سعید...چندماه آشنایی تا تموم شدن درس لیا که از طرف مانی عنوان شد موافقت کردن
باباي لیا با اینکه زیاد ...یا اجازه گرفت که صیغه محرمیتی بینشون خونده بشه تا توي رفت و آمداشون مشکلی پیش نیادل

موافق نبود ولی براي اینکه روي این مردي رو که تو همین یکی دو ساعته از شخصیت و فروتنیش خیلی خوشش اومده 
ودشون قوانین و چهارچوب هاي الزم و رعایت کنن و هم پدر و بود زمین نندازه قبول کرد ولی شرط گذاشت که هم خ

  ...مادر مانی حواسشون باشه
صیغه توسط سعید خونده شد و پدر لیا صیغه نامه اي که امضاش کرده بودن و برد که روحانی محلشون پاش مهر بزنه 

مراسم لیا هم باهاشون راهی شد سمت بعد از ...چون نمیخواستن با آوردن عاقد یا روحانی همسایه ها رو به شک بندازن
هرچقدر لیا اصرار کرد که تا تهران با هم باشن نسرین ...تهران چون وسط ترم بود و تا اآلنم از درساش عقب مونده بود

  ...مادر مانی قبول نکرد و گفت از قبل بلیط هواپیما گرفتن
تهران و اآلن داشتن اولین روز محرمیت و اولین سفر مانی پدر و مادرش و رسوند فرودگاه و خودشون راه افتادن سمت 

  ...در حالیکه نصف بیشتر مسیر تو سکوت گذشته بود...دونفره اشون و پشت سر میذاشتن
***  

  :نزدیکاي تهران بودن و هردو خسته از خواب و این مسیر طوالنی که مانی باالخره به حرف اومد

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 12



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...به خصوص از قضیه صیغه...نمیخوام کسی تو دانشگاه باخبر بشه...بهتره این جریان فعالً پیش خودمون بمونه-
  :لیا با اینکه خودشم قصد نداشت تا قطعی شدن موضوع حرفی در این باره به کسی بزنه پرسید

  چرا؟؟؟-
یه سري باید اآلن حرف و حدیث و اراجیف ...لزومی نداره کسی مطلع بشه...ما اآلن تو مرحله شناختیم...طبیعیه-

  ...یه سري بعد از اینکه به نتیجه نرسیدیم و خواستیم جدا شیم...یمبشنو
  شما آینده رو هم پیش بینی میکنی که از اآلن فهمیدي میخوایم جدا شیم؟؟؟-

  ...حس کرد یه لحظه هول شد
اي همینه بر...به هر حال همه آشنایی ها که به ازدواج ختم نمیشه...تو فکر کن یک درصد...منظورم احتماله...خب...نه-

  ...که میگم بهتره کسی ندونه
شیشه ماشین و کشید پایین تا باد خنک پاییزي به ...لیا که خیلی خسته شده بود از این سفر کسل کننده سکوت کرد

صورتش بخوره و حداقل خواب از سرش بپره که همون موقع شیشه توسط مانی از سمت خودش باال کشیده شد و وقتی 
  :وخته شد بی خیال و خونسرد گفتنگاه متعجب لیا بهش د

  ...باد که میخوره بهم سر درد میشم...سینوزیت دارم-
لیا بازم سکوت کرد وچیزي نگفت ولی به خودش قول داد که تو اولین فرصت که هردوشون سرحال بودن درباره این 

  ...رفتار سرد و یخی و علتش حرف بزنه
***  

لیا که به خاطر سفر دو روزه اش فقط یه کیف با ...اعت چهار صبح بودس...ماشین و وقتی جلوي خونه غزل نگه داشت
  :خودش برده بود دستشو دراز کرد و از صندلی عقب برش داشت و قبل از پیاده شدن زیر لب گفت

  ...خدافظ...خسته نباشی-
  چند نفرید تو این خونه؟؟؟-

  :ه جوري درباره اینا اطالعات کسب نکرده گفتمتعجب از اینکه باالخره یه سوال درباره زندگیش پرسید و اینکه چ
  ...بعضی وقتا دوستاشم میان ولی موقتی می مونن...منم و غزل-
  شریکید با هم؟؟؟-
  ...منم یه درصدي از کرایه رو میدم...پول پیشش و عمه غزل داده-
  عمه اش چرا؟؟؟-
اونم از سهم ...با عمه اش زندگی کنه اینم نخواست بره...عمه اش تنها ولیش محسوب میشه...پدر و مادرش مردن-

خیلی هم غزل و دوست ...زن خیلی خوبیه ها...االرثشون که با باباي غزل شریک بودن اینجا رو براش کرایه کرد
  ...ولی این میگه...داره
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  ...یه کلمه پرسیدم جوابشم نهایت یه جمله بود...اآلن مهم نیست که اون چه جور آدمیه و چی میگه-
با حالتی که دلخور شدنشو کامالً نشون میداد ...غیرمستقیم داشت میگفت دیگه خفه شو...ناي واقعی الل شدلیا به مع

خدافظی کرد و از ماشین پیاده شد به این امید که مانی متوجه دلخوریش بشه و حداقل یه معذرت خواهی کوچیک 
رو به روش خیره مونده بود و انگار فقط بر  ولی تا لحظه اي که به جلوي در رسید همونجوري سرد و یخی به...بکنه

  ...حسب انجام وظیفه میخواست وایسته تا لیا بره تو
مسیر اومده رو برگشت و با پشت انگشت اشاره ...حس کرد اگه حرفی به خاطر این رفتارش نزنه تا فردا غمباد میگیره

این رفتارش لیا رو بیشتر ...یشه رو داد پایینمانی بازم بدون تغییر دادن مسیر نگاهش ش...اش چند ضربه به شیشه زد
  :حرصی کرد طوري که با همون خشمی که موقعی عصبانیت صداشو میلرزوند گفت

امیدوارم دفعه بعد که میبینمت از این رفتارت کامالً فاصله گرفته باشی و براي طرف مقابلت حداقل به اندازه همسر -
  ...نه مثل یه تیکه چوب...حترام قائل شیبه اندازه یه آدم ارزش و ا...آینده هم نه

  :مانی تو همون حالتش چند بار سرشو به نشونه تایید باال 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 صداي 
و این اصالً اون ...اندازه دو دقیقه که لیا بره توي خونه هم براش ارزش ندارهحرکت ماشینش و شنید و فهمید حتی به 

مدام با خودش میگفت از اون آدماییه که فقط ...چیزي نبود که از این آدم انتظار داشت و تو این رابطه فکرش و میکرد
این ...ولی این رفتار...رق میکنهولی تو زندگی شخصی زمین تا آسمون ف...تو محیط کار و تو برخورد با غریبه ها جدیه

  ...این طرز برخورد شدیداً با تصوراتش تضاد داشت...حرکات
***  

رو زمین خوابیده بود ...در ورودي و با کلید باز کرد و با دیدن دختر غریبه اي که وسط هال خونه مشترکش با غزل
با اینکه دوست صمیمیش ...وت کردهفهمید باز غزل حس انسان دوستیش گل کرده و سرخود مهمون براي خودش دع

بود و خیلی از رفتاراي خوبش باعث تداوم این دوستی دو ساله از زمان شروع مقطع فوق لیسانسش شده بود ولی از 
مخالف نبود با راه دادن دختراي هم سن و سالشون به خونه که مشکل داشتن و ...بعضی رفتاراش اصالً خوشش نمیومد

ولی حداقل انتظاري که ازش داشت این بود که نظر اونم بپرسه و بعد از تاییدش اون آدم و راه ...احتیاج به جا و مکان
  ...بده

آشنا نبود در نظرش ...تو تاریک و روشن دم دماي صبح و نور ضعیفی که از پنجره میومد یه کم چهره اش و برانداز کرد
فقط امیدوار بود که مثل مهمون ...از کجا پیدا میکنه و مونده بود که غزل این مورداي نابی که همه مشکل جا داشتن و

قبلی که یه دانشجوي لیسانس هم رشته خودشون بود حداقل یه کم شوخ و شنگ باشه که از این حال و هواي گرفته 
  ...درش بیاره
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ر جین و تی کیفش و پرت کرد یه گوشه و مانتو و شالشو درآورد انقدر خوابش میومد که با همون شلوا...رفت تو اتاقش
فکر کرد شاید پیاماي تبلیغاتی ...همون لحظه صداي زنگ اس ام اسش بلند شد...شرت تنگ خودش و انداخت رو تخت

  ...ولی اون وقت صبح معموالً پیام تبلیغاتی نمیومد...باشه
ش و با تکیه به با فکر اینکه شاید لیندا یا مامانش باشه که میخوان مطمئن شن سالم و سالمت رسیده فقط باال تنه ا

گوشیش و درآورد با دیدن شماره مانی ابروهاش ...دستاش از تخت آویزون کرد و با مشقت بند کیفشو گرفت و کشید
باز کرد ببینه دیگه چه دستوري میخواد درباره رابطه اشون بده که با چشماي گیج خواب و حیرت زده اش ...پرید باال

  :متن اس ام اسشو خوند
  »...خوب بخوابی...قراره آشنا بشیم دیگه هوم؟؟؟صبح بخیر...حوصله حرف زدن ندارم...وقتی خسته ام«

با اینکه نه حرفی ...تلخی رفتار سردش در طول راه و این بی محلی آخرش فقط یه کوچولو با این اس ام اس از بین رفت
مله توضیح داده بود یه کم ولی همینکه دلیل کارش و در قالب یه ج...از اشتباه توش زده بود نه معذرت خواهی

  ...پس خیلی هم بی تفاوت نبود نسبت به ناراحتی و دلخوري لیا...امیدوارش میکرد
***  

 دانشگاه جز به جایی هفته دو این تو درحالیکه میگذشت ماههسه  صیغه اون زمان و تهران به برگشتشون از هفته دو
 دقیقه پنج از زمانشون که تلفنی تماساي تو میشد خالصه صحبتاشون...بزنن حرف باهم بشینن که بود ندیده و مانی

 نمیفهمید...بزنه حرف مانی رفتار سردي اینهمه درباره و بشینه که بود نکرده پیدا فرصتی هنوز لیا...نمیکرد تجاوز
  ...نمیداد نشون صحبت و دیدار براي مایلیت هیچ وقتی بود چی آشنایی هادپیشن از هدفش

 نتیجه این به تداش کم کم ولی بود عالقه با اون طرف از قلحدا رابطه این شروع شاید...رفت جلو جایی یه تا هم لیا
 انقدر وقتی اونم اش خانواده به موضوع این نگفت بود عذاب مثل اینکه با...گرفته تصمیم زود و کرده اشتباه که میرسید

 دوست...میکرد تمومش نشده جدي چیزي هنوز وقتی تا بود بهتر ولی...داشت اصرار بطهرا این گرفتن شکل براي
 که برسه جایی به و بشه بیشتر روز به روز اس ام اس اون مثل دیگه کوچیک حرکت یه دیدن با کاذب عالقه این نداشت

 ...وایسته قلبش دستورات جلوي نتونه دیگه

 دشخو نوادهخا بعد میگفت تصمیمش از اون به اول باید...کرد پیدا رو مانی شماره مخاطبینش تو از برداشت و گوشیش
 و شنید هال تو از صداییو  سر که بود نیفتاده کار به تماس برقراري براي هنوز انگشتش...میذاشت جریان در رو مانی و

 ...فریده واردش تازه مهمون همون با غزله صداي دید کرد دقت که خوب

 دخالت ديبیخو نمیخواست ولی میکنن بحث و جر دارن بفهمه میتونست...در نزدیک رفت و کنار گذاشت و گوشی
 باید قدیمیم دوستاي از یکی گفت کیه این پرسید که سوالش جواب در غزل و بود برگشته اهواز از که روز همون...کنه

 از و بود کوچکتر ازشون هم لیسا سه دو که و دختر این دوستیش انسان خصلت همون رو از و گفته غدرو که میفهمید
 ...آورده و کرده پیدا پارك تو
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 ...شد بلند غزل صداي یهو نامفهومشون هاي بحث جرو وسط

 بهم یارو اون پاي و دست زیر بیفتی نذارم هک اینجا بیارمت بودي شده آویزونم که موقع اون...فریده آشغالی خیلی-
  ...بکشی خط کارم این دور و دور يبنداز يدار که کثافتی و گند هر دادي قول

  :فریده نشنید تا اینکه صداي عصبی و جیغ مانند غزل دوباره به گوشش رسیدصدایی از 
  ...اآلن کدوم گوري داري میري؟؟؟وایستا جواب غلطی که کردي و پس بده-
  ...اگه بمونم پاي توي بدبخت و اون دوست بدبخت تر از خودتم گیره ها...بیا کنار غزل-

غزل و دید که جلوي در وایستاده و فریده هم بایه ...رفت بیرونبا شنیدن اسم خودش دیگه نتونست ساکت بمونه و 
  ...کوله روي دوشش داره سعی میکنه از جلوي در بزنتش کنار

  چی شده؟؟؟غزل؟؟؟چه خبرتونه؟؟؟-
  :نگاه هردوشون چرخید سمت لیا و غزل بود که گفت

دستشو گرفته برده کالنتري خانوم ...شناختتشخانوم داشته تو پارك مواد میفروخته بشارتی شوهر پایینیمون دیده و -
  ...اآلنم میخواد گورشو گم کنه و اونا رو بندازه به جون ما...در رفته پاشده اومده خونه

اینکه غزل دست یه مواد فروش و گرفته ...اینکه این دختره مواد فروشه...لیا نفهمید دقیقاً کدوم جریان و باید هضم کنه
یا اینکه ممکن بود ...اینکه همسایه اشون دیدتش و تقریباً آبروشون در مرض به باد رفتن بود...و آورده تو خونه اشون

  ...حتی پاي اونا هم گیر باشه
رفت سمتشون و بازوي فریده رو که میخواست به زور غزل و از سر راهش پرت کنه کنار گرفت و محکم کشیدش 

  ...عقب
  ...ومدي اینجا؟؟؟میرفتی همونجایی که اآلن میخواي بريتو که از اول میخواستی فرار کنی واسه چی ا-

  :فریده که از استرس و ترس و عصبانیت رنگش قرمز شده بود کوله اشو از رو دوشش برداشت با جیغ گفت
میدونید چقدر پولشه؟؟؟بعدشم اگه نمیومدم برش دارم مامور میومد خونه رو میگشت ...احمقا همه جنسام تو اینه-

  ...اآلنم اگه نذارید برم تا قبل از اینکه برسن پاي شما دوتا هم گیره گفته باشم...مامیفتاد گردن ش
درو باز کرد که بره ...غزل و لیا با بهت بهم خیره شدن و فریده از این تعلل و سکوتشون استفاده کرد و غزل و زد کنار

نفس هر ...و یه مامور زن که همراهش بودن با دیدن بشارتی و یه مامور مرد...ولی همون قدم اولش نصفه رو هوا موند
  ...سه تاشون تو سینه حبس شد

  :صداي بشارتی رو شنیدن که با دیدن فریده سریع گفت
  ...بعید نیست این دو تا هم همدستاش باشن...این داشت مواد میفروخت...خودشه سرکار-

  :خودش اومد و گفت غزل زودتر از لیایی که ضربان قلبش لحظه به لحظه ناموزون تر میشد به
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برید از کل محل و درو همسایه ...همدست کی آقاي بشارتی؟؟؟چرا بهتون میزنی؟؟؟ما دوساله اینجا زندگی میکنیم-
  ...بپرسید ببینید کی دیده ما پامون و کج بذاریم

  ...این دختره هم که تو محل این کارو نمیکرد بند و بساطشو و میبره یه جاي 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 کالنتري-
  ...کالنتري واسه چی آخه ما اصالًاي خدا -
  ...سریع تر...توضیحی هم اگه باشه همونجا بدید-

نگاه هراسون و درمونده لیا داشت تو چشم همسایه هایی میگشت که حاال به مدد سر و صدا راه انداختناي آقاي بشارتی 
یکشت که هر بی کس و کاري اگه جرات و قدرتش و داشت همونجا اول غزل و م...جمع شده بودن جلوي در واحدشون

بعدشم خودش و که بعد از باز شدن پاش به کالنتري دیگه از شرم ...و از تو خیابون جمع میکنه و بهش جا میده
  ...تازه اگه خوش شانس بود و کارش به بازداشت و زندان نمیرسید...نمیتونست جایی سرشو باال بگیره

اومد تو و مجبورشون کرد که زودتر آماده شن براي رفتن به مامور زن حکم ورود به منزل و نشونشون داد و 
رفت تو اتاقش و اولین کاري که کرد یه قرص از تو کیفش درآورد ولی هنوز تو دهنش نذاشته بود که صداي ...کالنتري

  :مامور زن و شنید
  چه اون داري میخوري؟؟؟...وایستا ببینم-
  ...قرصه-
  چه قرصی؟؟؟-

  :درد سینه اش و ماساژ داد و گفت لیا با کف دستش قفسه پر
  ...قرص قلبه-

زن نگاهی به قوطی قرص انداخت باالخره 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
دست به ...ولی تو این شهر کس دیگه اي و نداشت...نمیدونست زنگ زدن به مانی کار درستیه یا نه...صورتش شده بود

  دامن کی میشد تا بیاد و نذاره شب و تو کالنتري صبح کنه؟؟؟
  چی شد خانوم پشیمون شدي؟؟؟-
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نی و گرفت و منتظر موند درحالیکه دلش براي اینکه این فرصتم ازش نگیرن تند تند شماره ما...دیگه جاي تردید نبود
دو هفته از آشناییشون میگذشت که پاش به ...میخواست قبل از توضیح از شرم آب شه که دیگه مجبور به توضیح نباشه

  چه فکري میخواست بکنه درباره اش؟؟؟...کالنتري باز شده بود
  :طول کشید تا باالخره صداي مانی تو گوشی پیچید

  بله؟؟؟-
  ...سالم-
  بفرمایید؟؟؟...سالم-

دو هفته بود که نامزدش شده بود ولی هنوز نمیتونست از رو صدا ...چشماشو محکم بست و نفس عمیقی کشید
  ...بشناستش

  ...لیا...منم-
صداي ...البد داشت فکر میکرد اونور خط کیه که این دختر باید خودش و معرفی کنه بهش...نگاه سرگرد متعجب شد

  :تاخیر به گوشش رسیدبی حوصله مانی با 
  خوبی؟؟؟از کجا زنگ میزنی؟؟؟-
  ...کالنتري...ك-
  ...نمیشنوم واضح تر بگو-

  :اینبار بغض لیا شکست و بریده بریده گفت...در اصل شنیده بود فقط زمان میخواست براي هضم چیزي که شنیده
  ...وگرنه باید شبو اینجا بمونم...خودتو برسون...کالنتري ام-
  ...تو؟؟؟کدوم کالنتري؟؟؟الوچی میگی -

سرگرد که دید نمیتونه ...لیا دستشو جلوي دهنش محکم گرفته بود تا بیشتر از این صداي زار زدنش تو این اتاق نپیچه
غزل رو به ...حرف بزنه گوشی و ازش گرفت و خودش مشغول صحبت با مانی شد و لیا هم خودشو پرت کرد رو صندلی

درحالیکه هنوز نمیدونست لیا به کی ...که بهش افتاد با شرمندگی سرش و انداخت پایینروش نشسته بود و نگاه لیا 
اعتماد ...ولی انقدر شرمنده بود که نتونست چیزي ازش بپرسه...زنگ زده و کی و داره تو این شهر که بیاد سراغش

رده بود ولی هیچوقت کارشون به قبالً هم این کارو ک...بیجاي اون به هر غریبه و ناشناسی باعث این اتفاق شده بود
  ...آخر بدستی ملخک...دوبار جستی ملخک...قضیه همون مثلی بود که میگفت یه بار جستی ملخک...کالنتري نرسید

تنها شانسی که اون وسط آوردن این بود که فریده رو حساب این دو هفته مهمون نوازیشون اعتراف کرد که اونا دخلی 
  ...دادن تعهد میتونستن برنتو این قضیه نداشتن و با 

ولی ناراحت بود از ...عمه و پسرعمه غزل قبل از مانی رسیدن و لیا از این بابت یه کم خوشحال شد که غزل مانی رو ندید
اینکه کمترین تقصیر و تواین ماجرا داشت ولی بیشتر از همه کارش طول کشید و تو این جاي پر از هراس و استرس که 
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غزل قبل از رفتنش چند قدم بهش نزدیک شد و با صداي که در اثر ...عی رو بهش میداد اسیر شدحس یه گناهکار واق
  :گریه خشدار و گرفته شده بود گفت

همچین کاري ...به خدا اگه یک درصد میدونستم قراره کارمون به اینجا بکشه یا تو هم به دردسر میفتی...ببخشید لیا-
  ...نمیکردم

  :ه پر از خشمی بهش انداخت و توپیدلیا سرشو بلند کرد و نگا
شاید نه به اندازه تو ولی به یه نسبتی سهم ...نصف پول کرایه رو میدم...من تو اون خونه مهمون تو نیستم غزل-

پشیمونی و ناراحتی اآلنتم دیگه ...قبل از اینکه اون دختر و راه میدادي باید بهم میگفتی و از منم اجازه میگرفتی...دارم
  ...و دوا نمیکنه هیچ دردي

روشو کرد اونور تا نشون بده دیگه نمیخواد چیزي بشنوه و غزلم دیگه حرفی نداشت براي گفتن با سري زیر افتاده 
با یه قلبی که انگار توي ...لیا موند و یه اتاق خالی با سرگرد بی حوصله...همراه عمه و پسرعمه اش از اتاق بیرون رفت

  یعنی مانی میومد؟؟؟...ه کم کم داشت به ناامیدي تبدیل میشدبا امیدي ک...گلوش داشت میزد
انقدر استرس و اضطراب داشت که میترسید حتی به ساعت نگاه کنه و ببینه مدت زیادي گذشته از تماسش با مانی ولی 

  :سکوت ممتد اتاق و صداي سرگرد شکست که پشت تلفن گفت...هنوز خبري ازش نشده
  ...اتاق منبه سروان محمودي بگو بیاد -

  :سرگرد با دست به لیا اشاره کرد و گفت...خیلی طول نکشید که در باز شد و یه مامور زن اومد توو اداي احترام کرد
  ...این خانوم وببر بازداشتگاه دیگه امشب و باید مهمون ما باشن-

  ...نگاه بهت زده لیا باال اومد
به جز من بدبخت خاك بر سر که کس دیگه اي تو این اتاق ...دیگهمنظورش از این خانوم کیه؟؟؟منو داره میگه؟؟؟آره «

خدایا یهو جونم و بگیر خالصم کن دیگه چرا داري اینجوري ...یعنی من امشب باید تو بازداشگاه کالنتري بمونم...نیست
  »ذره ذره نفسم و میبري؟؟؟پس این مانی نامرد کجا موند؟؟؟

  ...ار افتاددست سروان که رو بازوش نشست زبونش به ک
به ...واسه چی تو بازداشتگاه بمونم...آخه من که کاري نکردم...من تو این شهر دانشجوام...جناب سرگرد تو رو خدا-

  ...خدا سابقه ام خراب میشه آبروم میره تورو خدا
ت پس فعالً همینجا شما هم که کسی نیومد دنبال...عالوه بر تعهد خودت باید یه نفرم بیاد ضمانتت و بکنه...نمیشه خانوم-

  ...می مونی
ولی پاشو ...با فشاري که سروان داشت به بازوش وارد میکرد بلند شد و چند قدمی هم به دنبالش تا دم در کشیده شد

  :رو زمین محکم کرد و در حالیکه صورتش خیس اشک بود با گریه زاري التماس کرد
  ...یم رحم کنید نذارید پام به اینجور جاها باز بشهتو رو خدا به جوون...سرکار به خدا من هیچ کاري نکردم-
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لیا حاال ...سرگرد با بی حوصلگی دستشو براي سروان تکون داد که لیا رو زودتر ببره و اونم از اتاق بردش بیرون
التماسِ اون سروانی رو که میدونست تقریباً هیچ کاره اس بکنه که همون موقع نگاهش تو دوتا ...میخواست با گریه

  ...شم غرق خون خیره شدچ
زبونش از ...مانی بود که داشت با نهایت خشم و غضب نگاهش میکرد جوري که لیا خودشم شک کرد به بی گناه بودنش

دیدن مانی بند اومده بود و حتی نتونست به سروان بگه وایسته و انقدر نکشدش که باالخره خود مانی اومد جلو  و با 
  :گفت همون سرمایی که توي لحنش بود

  کجا باید برم؟؟؟...اومدم ببرمش...من همراه این خانوم هستم-
***  

باالخره پرونده اون شب پر از استرس و اشک و گریه با نشون دادن صیغه نامه توسط مانی و امضا کردن تعهد نامه 
  ...وس بیرون گذاشتنتوسط لیا بسته شد و با تضمین مانی براي تکرار نشدن همچین اتفاقی پاشونو از اون کالنتري منح

مانی با قدم هاي محکم و بلندش جلو جلو ...تو پیاده رو بودن و داشتن میرفتن سمت ماشین که جلوتر پارك شده بود
هنوز فرصت نشده بود که صحبت کنن و اطالعات ...میرفت و لیا با سري زیر افتاده و حالی داغون و آشفته پشت سرش

  ...باید خودش و براي شنیدن توبیخاش آماده میکرد...صحبت هاي سرگردمانی از این ماجرا خالصه میشد تو 
با توقف مانی قبل از رسیدن به ماشین لیا هم وایستاد و متعجب از این ایست ناگهانیش بهش خیره شد که یهو مانی 

تو ثانیه اي یه  چرخید سمتش و با عصبانیتی که انگار لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد فاصله اش با لیا رو پر کرد و
  ...کشیده خوابوند تو گوشش

دستشو رو جاي ضربه که شدیداً داشت پوست صورتش و ...سر لیا محکم به راست پرت شد و گوشش سوت کشید
هنوز مغزش شروع به فعالیت نکرده بود تا ...میسوزوند گذاشت و مات و مبهوت خیره شد به چشماي پر از خشم مانی

ن بده که دستش تو چنگ مانی اسیر شد و چند قدم باقی مونده تا ماشین و کشون کشون به بقیه اعضاي بدنش فرما
  ...دنبالش رفت درحالیکه هیچ درکی از اینهمه عصبانیت نداشت

دلش میخواست براي سوار شدن مقاومت کنه ولی دربرابر قدرت دستاي مانی که تقریباً پرتش کرد تو ماشین هیچ 
خودشم سوار شد و ...دري براش سنگین اومد که همه سیستم بدنیش و مختل کرده بوداون سیلی به ق...زوري نداشت

  ...چند ثانیه بعد ماشین با چنان سرعتی حرکت کرد که انگار به پرواز درومد
لیا فرصتی براي اعتراض به این سرعت بیش از حد یا حتی سیلی بی مناسبتش پیدا نکرد چون بالفاصله صداي عربده 

  :پیچیداش تو ماشین 
 شما تو اون خراب شده چه گهی میخورید که من باید این ساعت بیام از تو کالنتري جمع کنم تورو؟؟؟-

  هــــــــــــان؟؟؟
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نه عصبانیت و نه این سرعت باالي ماشین ...نه صداي بلندش...نه دست سنگینش...برگشت و طلبکارانه بهش خیره شد
به چه حقی داشت تهمت میزد بهش ...یهو تو وجودش شعله ور شدنمیتونست دلیلی براي مهار خشمی باشه که 

  درحالیکه بی گناهیش اثبات شده که اآلن بیرون بود؟؟؟
  :درحالیکه هیچ کنترلی روي لرزش تارهاي صوتیش نداشت با لحن تندي در جواب مانی گفت

مگه پشت تلفن بهت توضیح ...بعدشم...د ترهبه باال بردن صدا باشه من صدام از توام بلن...اوالً صداتو واسه من نبر باال-
  میفهمی یعنی چی؟؟؟...نداد؟؟؟اشتباه شده بود

میدونی اگه یه نفر منو ...چه درست چه اشتباه پاي من به خاطر گند کاري توي کودن به کالنتري باز شده...ببند دهنتو-
  تو اون خراب شده میدید چه آبروو حیثیتی ازم میرفت؟؟؟

  :همه جسارت براي حرف زدن با مانی که همیشه به استرس مینداختش از کجا اومد یهو که گفتخودشم نفهمید این
حاال چه مال باشه چه ...باد آورده رو باد میبره دیگه...دو زار ارزش نداره...آبرو حیثیتی که با همچین چیزي به باد بره-

  ...همون بهتر که...آبرو
قدري محکم بود که پوست داخلی لبش و پاره کرد و طعم خون تو دهنش  با ضربه اي که اینبار رو دهنش نشست و به

پخش شد کنترلش و از دست داد وتالفی اون سیلی و این تو دهنی و یه جا سرش خالی کرد و همونطور که با مشتاي 
  ...کمجونش به بازو و سرشونه محکم مانی ضربه میزد شروع کرد به جیغ زدن

تو به چه حقی به خودت اجازه میدي دست رو من بلند کنی هااااااااااان؟؟؟مگه کیه ...ماشینووووووونگه دار این -
اونوقت تو فکر میکنی حق داري که تو یه شب دوبار اونم به خاطر ...منی؟؟؟باباي من تا حاال دستش رو من بلند نشده

از آبرو میزنی نمیترسی برم کالنتري و پزشک  گناهی که هیچ دخالتی توش نداشتم بزنی تو صورت و دهنم؟؟؟تو که دم
  قانونی ازت شکایت کنم که یه ور صورتم وآوردي پایین؟؟؟

کالً با کالنتري میونه خوبی ...مثل اینکه اشتباه شناختمت...نه بابا؟؟؟از این کارا هم بلد بودي و من نمیدونستم...هه-
من حوصله ندارم هر شب هر شب ...اآلن رو کن بقیه خالفاتوسر و تهت و بزنن از اونجا در میاي آره؟؟؟همین ...داري

  ...اسیر کثافت کاري هاي تو بشم
این آدم کی بود؟؟؟چرا نمیتونست بشناستش؟؟؟چرا نمیتونست پیش بینیش ...لیا یه کم با بهت بهش خیره شد

  کنه؟؟؟چرا هیچ کدوم از رفتاراش به نظر عادي نمیومد؟؟؟
  ...روز آرزو داشت سوارش بشه براش مثل یه قفس تنگ و خفه کننده بوددیگه فضاي اون ماشینی که یه 

  ...نگه دار-
  ...از اینکه میدید جوري رفتار میکنه که انگار اصالً لیایی نیست بیشتر حرص میخورد

  ...میخوام پیاده شم...میگم نگه دار...با توام-
  ...بشه من یکی ضمانتت و نمیکنمااااپیاده شی کدوم قبرستونی بري؟؟؟این دفعه پات به کالنتري باز -
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  ...نگه دار گفتم...اصالً از اول اشتباه کردم که به تو زنگ زدم...به درك-
  :سکوت و بی محلی مانی و که دید اینبار جیغ زد

  ...نگه دااااااااااااار-
  :یهو دست مانی براي زدن یه تو دهنی دیگه باال رفت و تو همون حال داد زد

  ــــــــــــه؟؟؟خفه میشی یا نـ-
دستش واقعاً سنگین بود و نمیتونست یکی دیگه از اون ضربه ها رو ...لیا ترسیده و هراسون گوشه صندلی جمع شد

اونم به خاطر گناه ...کی فکرش و میکرد استاد با شخصیت و با وقار دانشگاهشون دست بزن داشته باشه...تحمل کنه
شخصیت دختري رو که قرار بود بشه همسر آینده اش و اآلن فقط ازش  چقدر راحت به خودت اجازه میداد...نکرده

  ...کمک خواسته بود خورد کنه و زیر پا بذاره
نمیدونست علت این رفتاراش چیه ولی مطمئناً عادي و نرمال نبود و بیشتر عصبانی کردنش با حرف یا حرکت اضافه 

و بتونه باهاش حرف بزنه و مسلماً اولین حرفش بهم زدن  باید صبر میکرد تا شاید یه کم آروم شه...حماقت محض بود
  ...این آشنایی مسخره وکذایی بود

***  
تو یکی از محله هاي اعیون نشون تهران نگه داشت ...تا وقتی ماشین و جلوي ساختمون بلندي که بیشتر به برج شبیه بود

ماشین بیرون اومد و راه افتاد سمت ساختمون  مانی با یه پیاده شو دستوري از...دیگه هیچ کدومشون هیچ حرفی نزدن
مطمئناً اونجا خونه خودش ...ولی قبل از رفتن داخل پاهاش سست شد و همونجا موند...لیا هم با ترس و تردید به دنبالش

  ...بود و لیا دیگه اآلن هیچ رغبتی براي تنها موندن باهاش اونم تو خونه خودش نداشت
ند قدم بهش نزدیک شد وبا صدایی که سعی میکرد تنش و آروم نگه داره ولی هنوز مانی که علت تعللش و فهمید چ

  :محکم و پر از حرص بود گفت
پس عین بچه آدم بدون اینکه حرفی بزنی راه بیفت ...فکر کنم تا اآلن دیگه فهمیدي چقدر به حفظ آبرو اهمیت میدم-

  ...دنبالم بیا
ه و بدنش دلش و نرم کرد و بهش حق داد به خاطر اینهمه تردید و فقط یه لحظه ترس توي چشماي لیا و لرزش چون

  :تمام تالشش و براي آروم تر کردن لحنش کرد و گفت...هراسش
بعدش هرجا خواستی بري ...باید باهات حرف بزنم...نمیخوام سرتو ببرم که اینجوري رفتی رو ویبره...نترس-

  ...میرسونمت
حاال که میخواست حرف بزنه لیا هم باید ...ی لحن آروم مانی یه کم نرمش کردول...لیا تردید داشت براي قبول کردن

هرچند برگشتن به اون خونه که دیگه یه ذره آبرو براش پیش ...حرفاشو میزد و بعدش باید میبردش خونه غزل
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و به جون میخرید شایدم باید زجر زندگی تو خوابگاه ...همسایه ها نمونده بود مثل عذاب بود ولی جاي دیگه اي نداشت
  ...البته اگه شایعاتی که شنیده بود حقیقت نداشته باشه...و این دو سه ماه تا تموم شدن درسش و اونجا می موند

  ...راه بیفت...من تا صبح نمیتوم جلوي در یه لنگه پا وایستما-
البی ساختمون یه پیشخون بود که تو ...مانی جلوتر رفت در و با کلید باز کرد و لیا هم با قدم هاي آهسته دنبالش رفت

سوییچ ...مانی هم جوابشو داد...با دیدن مانی از جاش بلند شد و سالم علیک کرد...پشتش نگهبان ساختمون نشسته بود
  :ماشینش و گذاشت رو پیشخون و گفت

  ...آقا لطیف بی زحمت بذارش تو پارکینگ-
  ...چشم آقا-

  ...لیا پر از فکر بود دوتایی رفتن سمت آسانسور درحالیکه تو ذهن
مگه چقدر قراره حرف زدنش طول بکشه که تو این فاصله ماشین و میخواد بذاره تو پارکینگ وبعد دوباره درش «

محاله بخواد این وقت شب بکوبه تا اون سر شهر ...این که دیگه چشم دیدن منو نداره...چه احمقی ام...بیاره؟؟؟هه
  »...حرفامو که زدم یه آژانش میگیرم میرم یه خاکی تو سر خودم بریزم...دیگه ببینمشمنم نمیخوام ...اصالً بهتر...بره

تو آینه آسانسور نگاهش افتاد به سمت  چپ صورتش که جاي چهارتا انگشت مانی به صورت چهارتا خط موازي روش 
رب دست سنگین تا فردا حتم داشت با این پوست عتیقه اش که با یه خارش سریع قرمز میشد با این ض...حک شده بود

از اونا بدتر جواب غزل و که فردا ...عزا گرفته بود که جواب همکالسی هاي فضولش و چی بده...کلی باد میکنه
  ...میدیدش

توي آسانسور آهنگ کوه گوگوش داشت پخش میشد و لیا بی اختیار تو دلش روي این موسیقی بی کالم شعرش و 
  :خوند

تو تنها تکیه گاهی براي خستگی ...غریب و بی عبوره...کشیده سر به خورشید...ا پا غرورهکه سرت...تو اون کوه بلندي«
  »...تو گوش میدي به حرفام...تو میدونی چی میگم...هام

نگاهش از تو آینه به مانی که پشت سرش وایستاده بود و حاال اونم داشت به قرمزي مایل به بنفش صورت لیا نگاه 
خدا خدا میکرد زودتر این آسانسور ...اخم گرفت و جوري وایستاد که نتونه صورتش و ببینهمیکرد افتاد و روشو با 

  :وایسته تا از شر این نگاه خیره واین فاصله کم بینشون خالص شه که صداي ظریف زنی تو گوشش پیچید
  ...خوش آمدید...طبقه بیستم-

***  
نی شده بود که با صداي چرخش کلید توي در از پشت محو فضاي شیک و دکوراسیون مدرن خونه بزرگ و سه خوابه ما

ولی چرا؟؟؟مگه قرار نبود بعد از حرف زدن بذاره ...مانی داشت در ورودي رو قفل میکرد...سرش سریع برگشت
  بره؟؟؟
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  ...با قدم هاي بلند خودش و بهش رسوند
  ...بعدش میخوام برم...کن نداري وایستا حرفاي منو گوش...در و براي چی قفل کردي؟؟؟حرفی اگه داري بزن-

دسته کلیدشو انداخت رو کانتر و رفت سراغ ...مانی نگاهش و با بی خیالی ازش گرفت و رفت سمت آشپزخونه
توتمام این مدت لیا زل زده بود بهش تا جواب سوال و این ...بطري آب و از توش برداشت و سر کشید...یخچال

  ...داشتولی انگار قصد حرف زدن ن...رفتاراشو بگیره
میفهمی دارم چی ...مگه نگفتی گوشات تیزه؟؟؟ولی من اصالً بعید میدونم حرفی رو بشنوي...با تو دارم حرف میزنم-

  میگم؟؟؟
دسته کلید و برداشت و بازم بدون توجه به ...تقریباً نصف بطري آب و یه نفس خورد و بقیه اشو برگردوند تو یخچال

ست بره سمت اتاق که آستین لباسش از پشت کشیده شد و با نچی بی حوصله حضور لیا راه افتاد و از کنارش خوا
  ...برگشت سمتش

  چی میگی تو؟؟؟-
رسوندت ...آلزایمر داري؟؟؟یادت رفت همین پایین چی گفتی؟؟؟گفتی باهام حرف داري بعدشم میخواي برسونیم-

  ...حرفتو بزن میخوام برم...پیشکش
  :حرف زدن بدون شاخ و برگ دادن صاف میرفت سر اصل مطلب گفت از اونجایی که یا حرف نمیزد یا موقع

  ...تو دیگه جایی نمیري-
  چی؟؟؟خوابزده شدي؟؟؟یعنی چی این حرف؟؟؟-

  :مانی راه افتاد سمت اتاق و تو همون حین گفت
یی که من دیگه نمیتونم ریسک کنم و تو رو بفرستم جا...یعنی تا تموم شدن درست و مهلت صیغه همینجا می مونی-

حواسم بهت نیست و تو هم هر گند و کثافتی که خواستی به زندگیت بزنی و بعدشم به خاطر وجود این صیغه نامه 
  ...مسخره پاي 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 نکردي؟؟؟اصالً -
را تو همون مراسم نگفتی من حوصله ام سر رفته بود خواستم یه تلنگري به زندگیم بزنم و قصدم از ازدواج و پیشنهاد چ

  ...و آشنایی فقط سرگرم شدن بود؟؟؟وگرنه من کجا و عرضه و مسئولیت پذیري
  ...یهو مانی چرخید سمتش و لیا با دیدن چشماي عصبانیش غالف کرد

  ...من طاقت شنیدن هر خزعبلی رو ندارم...مراقب حرف زدنت باش-
مثالً میخواي چیکار کنی؟؟؟بزنی تو گوشم؟؟؟یه بار دیگه دستت رو من بلند شه زنگ میزنم همه ...نداري که نداري-

  ...جد و آبادم و از اهواز میکشم اینجا تا بفهمی با کی طرفی
  :شرمندگی شد ولی باز روشو گرفت و گفتفقط یه لحظه حس کرد نگاه مانی با دیدن سمت چپ صورتش پر از 
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  ...نمیزنم تو گوشت ولی مواظب حرف زدنت باش-
  :خیره تو چشماش شمرده شمرده گفت...لیا اینبار دویید و سد راهش شد

مواظب حرف زدنم هستم به شرطی که راست و حسینی بهم بگی دلیل اون پیشنهادت چی بود؟؟؟فکر میکردم انقدر -
  ...بابات وبرداشتی آوردي اونجا کهجدي هست که مامان 

  من حرفی از شوخی بودنش زدم؟؟؟-
حرفی نزدي ولی رفتارت تو این دو هفته داره بهم ثابت میکنه که یه هدف دیگه اي پشت این خواسته ات بوده که من -

  ...احمق همون اول نفهمیدم
نمیخواست پیش این ...ید که راه و اشتباه رفتهانگار خودشم فهم...مانی دهنشو باز کرد تا یه چیز بگه ولی پشیمون شد

حاال واسه بعدش یه ...ولی باید کاري میکرد تا باور کنه حداقل واسه آشنایی به قدر کافی مصمم هست...دختر کوتاه بیاد
  ...فکر دیگه میکرد

  :بعد از سکوتی نسبتاً طوالنی گفت
یه کم درگیري هاي کاریم زیاد ...ردن اون پیشنهادکه درست بعد از مطرح ک...نمیدونم از بدشانسی توئه یا من-

  ...ولی از اآلن به بعد زمان مناسبی براي شناخ...قبول دارم نتونستم زیاد باهات وقت بگذرونم...شد
  ...بهتره بري سراغ یکی که بتونه این رفتاراي ضد و نقیضتو تحمل کنه...شرمنده من دیگه نیستم-
  یکی باشم بعد برم سراغ یکی دیگه؟؟؟ یعنی چی؟؟؟مگه الکیه دو روز با-
حتی اس ام اسایی هم ...واال من که به جز اون صیغه نامه هیچ مدرکی که ثابت کنه شما با من  بودي تو این مدت ندارم-

بعد چه انتظاري از من داري؟؟؟باور کنم که این پیشنهاد خواسته قلبیت ...که بهم میدي دستوري و از سر اجباره
  بوده؟؟؟

فقط قرار  بود تو این ...به عشق قبل از ازدواجم هیچ اعتقادي ندارم...حرفی از خواسته قلبی و عشق و عالقه نزدممن -
تو هم مجبوري که تا تموم ...اگه به تفاهم و توافق رسیدیم باقی مسائل می مونه براي بعد از ازدواج...مدت آشنا بشیم

هیچکسم ...فکر میکردي نیستم مختاري این رابطه رو بهم بزنی بعد اگه دیدي اونی که...شدن مهلت صیغه صبر کنی
  ...جلوتو نمیگیره

اصالً ...نمیدونست چرا ولی هنوز فکر میکرد این حرفا حرفاي خودش نیست...لیا یه کم با حرص و غضب بهش نگاه کرد
اسیر تعهد و مسئولیت زن و  بدون اینکه بخواد خودش و...همچین آدمی بعید بود به فکر تشکیل زندگی و خانواده بیفته

  ...شاید قضیه همون حفظ شان و شخصیتش بود...زندگی کنه میتونست هرچیزي که بخواد در اختیار داشته باشه
  »...ولی محاله بذارم همینجوري واسه خودت بتازونی آقا مانی...لعنت به من که ندیده ونشناخته تورو وارد زندگیم کردم«

  :گفتهمونطور که میرفت سمت در 
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اونم به خاطر همون جمله معروف که ...فقط تا تموم شدن مهلت صیغه تحمل میکنم این شرایط مسخره رو...خیله خب-
  ...اآلنم بیا این درو بازکن میخوام برم...تف سر باالس کاریشم نمیشه کرد...میگه خودم کردم که لعنت بر خوردم باد

  :همونطور که از الي چشماي خمار شده اش به لیا نگاه میکرد گفتمانی خودش و رو مبل جلوي تلویزیون پرت کرد و 
نمیتونم ریسک کنم و بفرسمت جایی که هر لحظه خبر یه ...حرف من درباره موندنت تو این خونه هنوز همونه-

  ...خرابکاري دیگه ات به گوشم بخوره
تو اهمیت نداره که یه دختر تو خونه ات آبرو و امنیت منو میخواي فداي حفظ اعتبار خودت بکنی؟؟؟اگه براي ...هه-

  ...براي من مهمه که تو خونه یه پسر مجرد که هیچ نسبتی باهام نداره زندگی کنم...بمونه
  پس همچین غریبه غریبه نیستم هوم؟؟؟...وجود اون صیغه نامه ثابت میکنه که من فعالً شوهر شرعی توام-

همه این پیشنهادا وحرف زدنا به خاطر این بود که به اینجا  یعنی...انگار یه سطل آب یخ رو سر لیا خالی شد
برسن؟؟؟که پاي لیا به خونه اش باز شه و به پشتوانه اون کاله 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 هري؟؟؟
فی؟؟؟رفتی تحقیق کردي دیدي یه دختر شهرستانی ام گفتی بهترین طعمه ام واسه هدف فکر کردي با هالو طر-

کثیفت؟؟؟تو گوش بابات خوندي وقتی اومد با ادب و احترام پیشنهاد صیغه بده که دهن باباي منم بسته بشه و بعد تو 
ساعی لطمه وارد نشه اولین فرصت هرغلطی خواستی بکنی و به هواي محرم بودن به آبرو وحیثیت کاري استاد 

  ...آره؟؟؟خیلی رذلی
مانی که داشت با حرفاي لیا کنترل خونسردیش و از دست میداد با حرف آخرش مثل فنر از جاش بلند شد و با یه خیز 

آماده پذیرش یه ضربه ...بلند طوري اومد طرفش که لیا از ترس جیغ بلندي زد و عقب کشید و تو خودش مچاله شد
بدنش بود که بازوش تو پنجه هاي قوي مانی فشرده شد و راه افتاد سمت یکی از اتاقاي خونه دیگه به صورت یا 

درحالیکه اصطکاك کفشش با کف سرامیکی خونه هیچ تاثیري رو کند کردن سرعت یا توقفش نداشت و کامالً داشت با 
ی که تو این شیش سال تودلش فقط خدا رو صدا میزد براي حفظ آبروی...قدرت دست مانی به حرکت در میومد

تحصیلیش با وجود مزاحمتاي گاه و بی گاه یه عده آدم فرصت طلب با چنگ و دندون حفظش کرده بود و حاال سر یه 
  ...تصمیم عجوالنه و غیر عقالنی داشت به باد میرفت

خید تا ببینه حرکت سریع چر...طوري که کامالً نقش زمین شد...مانی در اتاق و باز کرد و لیا رو با ضرب پرت کرد تو
  ...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 مشتاي پی در پیش کوبید و تو همون حال گفت
  واسه چی قفل میکنی؟؟؟مگه من اسیر توام؟؟؟...باز کن درو-

  :ره خونسرد شده بود و شنیدصداش که حاال دوبا
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در ...ولی تا وقتی بخواي کولی بازي دربیاري واسه رفتن به اون دخمه خالفتون جات همینجاس...اسیر نیستی-
خیلی ...من اگه دردم سکس و رابطه بود...فکراي پوچی که درباره هدف من تو سرت ریشه دوئونده رو بریز دور...ضمن

اشم که بی منت و جیغ و داد و فیس و افاده فقط با یه اشاره حاضر بودن بیان رو بهتر از تو رو میتونستم داشته ب
پس این افکار ...انقدرم اعتقادم سفت و محکم نیست که مهم باشه برام با کسی بخوابم که حتماً محرمم باشه...تختم

  ...بچگانه اتو بریز دور
به همونا پیشنهاد ...ه میگی خب برو سراغ هموناپس واسه چی اومدي سراغ من؟؟؟اگه انقدر دور و برت شلوغه ک-

  ...آشنایی میدادي
واسه ازدواج یه مالکاي دیگه اي دارم که فکر کردم شاید تو ...اونا فقط به درد همون چیزي که گفتم میخورن...نمیشد-

  ...که کم کم دارم میبینم اشتباه کردم...وجود تو باشه
  ...باشه تا من هرچه زودتر از شرت خالص شم همون بهتر که تصوراتت اشتباه...به درك-
  ...موهات میریزه بعد از من کسی نمیاد بگیرتت...فعالً که جات همینجاس پس بیخودي حرص نخور-

مشت محکم ...اینهمه آرامش و خونسردي و بی تفاوتیش اونم وقتی داشت از عصبانیت آتیش میگرفت روانیش میکرد
  :درد گرفت دیگه اي به در کوبید که دست خودش

  ...باز کن میگم...میرم تو خوابگاه می مونم...نمیرم تو اون خونه...باز کن این درو-
دوماً یه نگاه به پرونده فساد اخالقی دانشجوهاي مستقر تو خوابگاه ...اوالً همین امشب که خوابگاه راهت نمیدن-

ولی من شنیدم فعالً حق پذیرش ...داري بروهاالبته اگه دوست ...دانشگاهتون بندازي دیگه اسم خوابگاه رو نمیاري
  ...تاوقتی جنجال اون اخراجیا بخوابه...دانشجوي جدید تو خوابگاه رو ندارن

تو همون سال هفت نفر از دانشجوهاي دختري که تو خوابگاه بودن اخراج ...خبرشو شنیده بود...زبون لیا بسته شد
قی با همدیگه و با بقیه دخترایی که به زور وادارشون میکردن پاشون یه عده میگفتن به جرم رابطه هاي غیر اخال...شدن

در هر حال این موضوع  خیلی از ...یه عده هم میگفتن همچین چیزي نیست و شایعه بوده...به کمیته انضباطی باز شده
هم چند تا از آواره  دخترا رو از خوابگاه فراري داد بعد از اون همه دنبال خونه گشتن و خوب یادشه که غزل اون موقع

  ...شده ها رو راه داد تا بتونه یه جاي دیگه براي موندن پیدا کنن
از طرفی خسته شده بود از تقال کردناي بیخودش در برابر این موجود سنگی که هیچ حرفی تو کله اش فرو نمیرفت و از 

ولی بازم نمیتونست باور کنه که ...طرفی هم یه جورایی خوشحال بود که مانی همچین قصدي که فکرشو میکرد نداشت
  ...هدفش فقط و فقط ازدواج و تشکیل خانواده اس

یه کمد و یه تخت و ...اتاق نسبتاً بزرگی بود ولی با وسایل محدود...یه نگاهی به اتاقی که توش زندانی شده بود انداخت
بیشتر از جسمش روحش ...ته بودخس...پاهاشو کشید رو زمین و تن خسته اشو نشوند روي تخت...یه میز کنار تخت

اینهمه فشار روحی واسه ذهن و قلبش زیاد بود طوري که حس میکرد نفساش کم کم ...مغزش خسته بود...خسته بود
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سابقه نداشت تو یه روز دوبار ...این حالتاش معموالً هفته اي یه بار ایجاد میشد...منقطع و ضربان قلبش نامیزون میشه
  ...نظر دکترشم همین بود...نباید خودش و به قرص عادت میداد...لبش و آروم نگه میداشتباید ق...قرص الزم بشه

  :سعی داشت با نفساي 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 اي که وسط اتاق بود رو صورت مانی نشست
  ...چیه؟؟؟میترسی در جوابشون بگم کار استاد باشخصیت و بافرهنگشونه-
کسی زورت کرد براي اینکه پیشنهادم و قبول کنی؟؟؟مطمئن باش بعدش ...اگه بگی انتخاب خودت و زیر سوال بردي-

  ...منم ساکت نمی مونم
ولی مگه با وجود همچین آدمی و ...مثالً سعی داشت خودش و آروم کنه...گفت و رفت بیرون و دوباره در و قفل کرد اینو

دوست نداشت دوستاي نزدیکشو که میدونستن کسی و ...شنیدن حرفاش ممکن بود؟؟؟با اینحال حرفش بی ربطم نبود
یخ و برداشت و همونطور که با همون لباسا رو تخت دراز کیسه ...اینجا نداره کنجکاو کنه نسبت به اتفاقات عجیب امشب

  ...میکشید گذاشت رو صورتش
یه جورایی دیگه فهمیده بود که مانی اهل این کارا نیست که بخواد با تجاوز و ...هنوز براي اینجا موندنش تردید داشت

این بود هیچوقت پاي خانواده ها رو یا اگه هدفش ...بی آبرو کردن یه دختر موقعیت اجتماعی خودش و به خطر بندازه
با این ...پس شاید موندنش توي این خونه خطري از این بابت نداشت...وسط نمیکشید و از هزارتا راه دیگه وارد میشد

باید با یه بزرگتر مشورت میکرد شاید ...دیگه نباید تصمیم عجوالنه میگرفت...حال دلش میخواست با یکی مشورت کنه
  ...تري داشتاون پیشنهاد به

دوست ...پدر و مادرش که تو این مسئله معموالً هیچوقت منطقی برخورد نمیکردن و میخواستن هزارجور فکر غلط بکنن
اصالً ...این دو سه ماهه که تموم میشد بهشون میگفت که به درد هم نمیخون وخالص...نداشت بی خودي نگرانشون کنه

  ...البته اگه تا اآلن منتظرش بود و زن نگرفته باشه...میکردشاید به پیشنهاد پسر آقاي رفیعی هم فکر 
ساعت نزدیک دوازده شب ...گوشیش و از کیفش درآورد و شماره لیندا خواهرش و که تو مشهد زندگی میکرد گرفت

  ...بود وخدا خدا میکرد خواب نباشه که صداي سرحالش میگفت که بیداره
  ...سالم به آبجی کوچیکه خودم-
  هري خوبی؟؟؟سالم خوا-
  قربان تو چه خبر؟؟؟-

  ...تمام سعی اون لحظه براي آروم نشون لحن صدا و کم کردن میزان فشارش بود تا نگرانی اي به دل خواهرش راه نده
  فنچول خاله چطوره؟؟؟بزرگ شده؟؟؟...خبري نیست-
  چه سوالیه آخه؟؟؟...نه داره هی کوچیک میشه-
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  :لیا خندید و گفت
  حاال حالش خوبه؟؟؟حسین آقا چطوره؟؟؟...ن دیگه من چیکار کنمبابا اینجوري میگ-
  چه عجب این وقت شب یاد من کردي؟؟؟...خوبیم هممون-

تا اینکه بخواد بیخودي مقدمه چینی ...پس باید زودي میرفت سر اصل مطلب...پیچوندن خواهرش غیر ممکن بود
  ...عادیهباید یه جوري مطرحش میکرد که فکر کنه یه مسئله ...کنه

  ...یه مسئله اي پیش اومده میخواستم با تو مطرح کنم...لیندا راستش-
  چی شده؟؟؟-
مامان و بابا رو که میشناسی از کاه کوه میسازن و بیخودي ...فقط اگه میشه بین خودمون بمونه...چیز خاصی نیست-

  ...نگران میشن
  ...بینماآلن با این فس فس کردنت داري منم نگران میکنی حرف بزن ب-

لیا ماجراي غزل و فریده و درگیري هایی که امشب داشتن و بیرون اومدنش توسط مانی رو تعریف کرد تا اینکه لیندا 
  :با نگرانی گفت

  حاال چیکار میخواي بکنی؟؟؟برگشتی اونجا؟؟؟-
و از صاحبخونه پس بعیدم نیست پول پیشش ...غزلم رفت خونه عمه اش...آبروم میره اونجا...همه همسایه ما رو دیدن-

  ...بگیره و غزل و مجبور کنه که خونه خودش زندگی کنه
  پس تو چی؟؟؟چی کار میخواي بکنی؟؟؟صبر کن ببینم پس اآلن کجایی؟؟؟...اي بابا-
  ...خونه مانی ام...اآلن؟؟؟چیزه-

  ...صداي نسبتاً بلند لیندا حتی از پشت تلفن پرده گوشش و لرزوند
  !!!چــــــــــی؟؟؟-

  :از مخمصه اي که گرفتارش شده بود و حاال باید براي خواهرش توضیحش میداد گفت عصبی
  چرا جیغ میزنی؟؟؟چی میشه مگه؟؟؟-
بابا ...خل شدي لیا؟؟؟خودت نمیدونی چی میشه؟؟؟چند سال تهران درس خوندي داري اداي روشنفکرارو در میاري-

  ...رضایت به صیغه نداد که تو پاشی بري خونه اش زندگی کنی
  می موندم وسط خیابون؟؟؟...یعنی تو میگی نمونم؟؟؟آخه چاره دیگه اي نداشتم-
  ...هرچند امشبم خیالم راحت نیست که اونجا باشی...امشب و بمون ولی به نظرم از فردا دنبال یه جاي دیگه باش-

  :لیا که میدونست خواهرش نگران چیه گفت
  ...منو مجبور به اینجا موندن نکرداصالً ...مانی اونجوري نیست که تو فکر میکنی-
  »...آره ارواح عمه اش«
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  ...خیلی آقا و محترمه-
  »...محترما سرشون و بذارن بمیرن اگه اینم میشه محترم«

راستش پیشنهاد رفتن به خوابگاهم ...خالصه جوري برخورد کرد که من اصالً احساس ناامنی و معذب بودن نداشتم-
همه حرفایی که فکر ...ي رییس دانشگاهمونه پرونده اون دخترایی که اخراج شدن و خوندهدادم ولی از اونجایی که آشنا

  ...خوابگاه دانشگاهمونم دیگه امنیت نداره...میکردیم شایعه اس درست بوده
  ...تو دیگه به سنی رسیدي که خوب و از بد تشخیص بدي...لیا-

  ...چین آدمی و وارد زندگیش نمیکرداگه واقعاً قدرت تشخیص داشت هم...پوزخندي رو لباش نشست
فقط خودت مراقب باش و تو اولین ...ولی اگه میگی خوبه بهت اطمینان دارم که راست میگی...من که مانی و ندیدم-

قبل از اینکه مامان اینا یا حتی مامان باباي مانی بفهمن و ...فرصت بگرد دنبال جایی که تا آخر درست بتونی بمونی
  ...ي پیش بیادسوتفاهم و دلخور

  ...خیلی آروم شدم با حرفات...مرسی...یه فکري براش میکنم...باشه آبجی جون-
  ...شب حتماً در اتاق و قفل کن...خیلی مراقب خودت باش...خواهش میکنم-

  ...ولی همین حرف کافی بود تا خواهرش منفجر بشه...یه لحظه خواست بگه قفله ولی نه از داخل از بیرون
  ...خدافظ...پارمیس و ببوس...راحت باشه خیالت-
  ...خدافظ عزیزم-

هرچند همه چیز و ...از اینکه یه نفر از اعضاي خانواده اش و درجریان این اتفاق قرار داده بود یه کم خیالش راحت شد
  ...ولی همینکه یه نفر میدونست قوت قلب میگرفت...بهش نگفت

***  
متعجب شد چون در اتاقی که لیا توش بود و قفل ...شت میزد به در اتاقشیکی دا...با صداي تق تقی از خواب بیدار شد

نگاهش به هواي لیا به ...پس اآلن کیه که تا دم اتاقش اومده؟؟؟از جاش بلند شد و سریع رفت در و باز کرد...کرده بود
بود و داشت نگاهش رو به روش خیره شد ولی با صداي بچه کوچیکی سرشو به پایین خم کرد که دید جلوي در نشسته 

مانی ...این بچه از کجا اومده بود؟؟؟بچه چهاردست و پا اومد تو و از کنار مانی رد شد...چشماش گرد شد...میکرد
حاال دیگه قدم هاي ...متعجب داشت میرفت سمتش که صداي پایی از پشت سرش شنید و همینکه برگشت لیا رو دید

که هراسون بهش خیره شده بود و با هر قدمش یه قدم به عقب  کند و پر از تعللش داشت به سمت لیا میرفت
  ...برمیداشت

وقتی کامالً از اتاق خارج شد با صداي بسته شدن در اتاقش یه لحظه برگشت و وقتی دوباره چرخید سمت لیا دید تمام 
صداي تق تقی که به در بسته پشت سرش ...تو این یک ثانیه چه اتفاقی افتاد که اینطوري شد...صورتش غرق خونه

هال خونه اش با صورت غرق خون وایستاده بود و  میخورد و میشنید ولی همه حواسش به این دختر بود که وسط
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بی توجه به صداي تق تقی که مدام توي گوشش بود خواست بره سمت لیا که یهو انگار زیر پاي لیا ...نگاهش میکرد
  ...خالی شد و تو یه جایی مثل چاه فرو رفت

ه کم طول کشید تا زمان و مکان و یادش ی...همزمان با جیغ لیا با یه دم عمیق از خواب بیدار شد و نیمخیز شد رو تخت
ولی آخه این دیگه چه خوابی ...بیاد و وقتی به این فکر کرد که فقط خواب بود ناخودآگاه نفس راحتی کشید

این دختري که فقط قرار بود تو یه ...ولی هیچوقت لیا تو هیچکدومشون نبود...بود؟؟؟پیش اومده بود خواب بد ببینه
  چرا باید پاش به خواب مانی باز بشه؟؟؟...باشه زمان کوتاه تو زندگیش

خواست دوباره بخوابه که همون صداي ضربه هاي در اتاق و که تو خوابش میشنید به گوشش خورد ولی اینبار خیلی 
  ...شایدم اتاق لیا...از جایی بیرون از این اتاق...ضعیف تر

واب قفل در اتاق لیا رو باز کنه ولی انقدر خسته بود میخواست قبل از خ...سه نصف شب بود...نگاهی به ساعت انداخت
از اتاق که بیرون رفت صداي دیگه اي هم به جز تقه زدن به در بود که انگار لیا داشت با ...که نفهمید کی خوابش برد

  ...خودش حرف میزد و هرچی به اتاق نزدیک تر میشد صداي حرف زدنش واضح تر به گوشش میرسید
آخه من نمیفهمم چرا هرکسی رو راه میدن تو دانشگاه و اسمشو ...ابیده من و اینجا زندانی کردهگرفته عین چی خو-

  ...خوب کار میکنه...مرده شور این کلیه هاي منو ببره که همیشه وقتایی که نباید...اه...باز کن دیگه...واي...میذارن استاد
بعد از اون خواب هولناك شنیدن ...ر غر کردناي لیا شده بودناخودآگاه محو غ...جلوي در اتاق بود ولی در و باز نمیکرد

ولی وقتی به ...این صدا و این حرفایی که نشون میداد اون دختر غرق خون کابوسش صحیح و سالمه آرومش میکرد
  ...قسمت کلیه ها رسید ترسید دیر بشه و سریع کلید و تو قفل پیچوند

شاید اگه اون آدم قبلی بود اآلن ...اي پریشون جلوي روش ظاهر شدچهره غرق خواب لیا با چشماي پف کرده و موه
ولی خیلی وقت بود که خنده به ...این وسط غش غش میخندید با دیدن این قیافه به خصوص حرص و عصبانیت نگاهش

  ...لباش نمیومد
تر شد و همونجا به لیا با دیدن خونسردي نگاهش و اینکه حتی یه معذرت خواهی هم نکرد به خاطر این کارش حرصی 

  ...ولی اآلن باید یه جوري عصبانیتش و خالی میکرد...خودش قول داد که تالفیشو سرش در بیاره
  :یه قدم رفت طرفش و خیره تو چشماي خمارش توپید

ه ما آدما این قابلیت و نداریم ک...اگه شما جزو موجوداتی هستید که از راه تبخیر آباي بدنت و دفع میکنی...ببخشیدا-
  ...شما شب تا صبح تو اتاق در بسته زندانیم میکنی

ولی هر لحظه داشت با رفتارش ...فکر میکرد با زهرچشمی که دیشب از این دختر گرفته دیگه زبونش کوتاه شده
  ...متعجب ترش میکرد و بیشتر به این نتیجه میرسید که یک ماه زمانِ کافی براي شناختن این دختر نبود

  ...واسه حفظ آرامش و تمدد اعصاب مفیده...عصبانیت یه اتاق با در بسته خیلی به آدم کمک میکنه اتفاقاً تو زمان-
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لیا که تا همونجا هم به سختی خودش و نگه داشته بود راه افتاد سمت راهرو و درایی که به نظر حموم دستشویی 
  ...ماتش برد...حموم بود با یه توالت فرنگی...اولی و باز کرد...میومد

  ...یره به اون توالت فرنگی که کار کردن روش مایه عذاب بود براش تو دلش با خودش حرف میزدخ
اگه از این خونه باکالسا و مد باالها باشه که دور توالت ایرانی و به کل خط کشیده باشن چی؟؟؟من خوشم ...اي خدا«

حاال ...تو تن و بدن چند نفر بهش خورده باشه فکر کن قبل از...اه چیه آخه چندش...نمیاد رو صندلی بشینم کارمو بکنم
حاضرم تا ...حالم بهم خورد...اه اه...اگه یکی بهداشتشم رعایت نکنه و بعد از تموم شدن کارش آب نگیره دور و برو

  »...صبح تحمل کنم ولی رو این صندلی عذاب نشینم
  ...مستراح ایرانی در سمت راسته...اگه عادت به فرنگی نداري-

  :همونجا چشم غره اي زد و با پررویی گفت لیا از
  ...خیر سرم قراره اینجا زندگی کنم...میخواستم ببینم دراي دیگه این خونه به کجا باز میشه...خودم میدونم-

  :پوزخند مانی و که دید گفت
  ...فقط تا تموم شدن درسم-

  ...دیگه واینستاد تا حرفی بشنوه و خودش و انداخت تو دستشویی
قیافه خودش تو آینه دستشویی خجالت کشید از اینکه براي اولین بار که جلوي مانی بی حجاب بود با این شکل با دیدن 

  :ولی سریع به خودش گفت...و شمایل ظاهر شده بود
چشه مگه ریختت؟؟؟حاال مگه قراره بپسندتت که میخواي به خودت برسی؟؟؟همون بهتر تو رو این شکلی ببینه تا «

چرا بیخودي اصرار میکنی واسه یه ...خدا بگم چی کارت کنه لیا...ودتر این بازي مسخره رو تموم کنهدلش و بزنی و ز
امشب کجا قرار بود ...اگه مانی نبود...ناشکري نمیکنم...چیزي که حاال اینجوري مثل خر تو گل بمونی؟؟؟هرچند

  »بمونم؟؟؟
کنه تا هم جبرانی باشه براي رفتار نسبتاً تندش با  از دستشویی که بیرون رفت تصمیم گرفت یه کم آروم تر برخورد

باید یه کم ...کسی که نذاشت تو کالنتري بمونه و بهش پناه داد و هم اینکه مانی راضی بشه دیگه در اون اتاق و قفل نکنه
  ...عادي برخورد میکرد تا مانی باورش بشه تصمیم گرفته اینجا بمونه و قصد فرار نداره

به جاي اینکه مسیر ...رو مبل هال نشسته بود حدس زد که منتظره بره تو اتاق تا در و از پشت قفل کنهبا دیدن مانی که 
نگاه متعجب مانی و دید ...مستقیم تا اتاق خواب و طی کنه یهو بی هوا راهشو به سمت چپ کج کرد و رفت تو آشپزخونه

  ...که گردن کشید و از باال کانتر بهش خیره شده
  :میکرد مستقیم به چشماش نگاه نکنه گفتدرحالیکه سعی 

  اشکال نداره یه چیز از یخچالت بردارم بخورم؟؟؟...یه کم ضعف کردم-
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سکوتشو به رضایت تعبیر کرد و براي رهایی از اون نگاه خیره هم که شده در یخچال و باز کرد و به هواي پیدا کردن 
ه مانی اومد تو آشپزخونه و مجبور شد واقعاً یه چیز ولی خیلی طول نکشید ک...چیزي براي خوردن پشتش قایم شد

  ...برداره
  ...بردار یه کم گرم کن بخور...از دیشب غذا مونده-

  ...از تو جامیوه اي یه دونه سیب برداشت و در یخچال و بست
  ...نه همین خوبه-

مظلومانه ترین قیافه ...تشوایستاد و چرخید سم...از کنارش رد شد و رفت سمت اتاق که حس کرد داره دنبالش میاد
  :ممکن و به خودش گرفت و گفت

  میشه دیگه در اتاق و قفل نکنی؟؟؟-
  :مانی دیگه همچین قصدي نداشت ولی گفت

  چرا؟؟؟-
  ...حس خوبی ندارم...نفسم تنگ میشه...چون قلبم میگیره تو اتاق در بسته...چون-

فقط خیره ...مانی حتی نتونست در جوابش یه متلک بندازهانقدر معصومانه و پراحساس این جمله رو به زبون آورد که 
فقط یه لحظه از ذهنش رد شد ...شده بود به چشماي درشت مشکیش که از این زاویه انگار درشت تر هم به نظر میرسید

  که این دختر چرا انقدر چشم داره؟؟؟
  شه یا نه؟؟؟مگه در خونه قفل نیست؟؟؟خب چه فرقی داره که در اتاق من قفل با...بعدشم-
  ...برو بگیر بخواب...خیله خب فلسفه نباف نصف شبی-

بعید میدونست از ...لیا خوشحال از نقشه اي که تو سرش کشیده بود چرخید و لبخند موزیانه اي رو لباش نشست
  ...خوشحالی تا صبح خواب به چشمش بیاد

***  
کیفشو همونجا ...صداي ممکن از اتاق اومد بیرون ساعت پنج صبح بود که لباساشو پوشید کیفشو برداشت و با کمترین

رو مبل گذاشت که جلوي دست و پاشو نگیره و با قدم هاي آرومش رفت سمت اتاقی که حدس زد مال مانی 
در و بست و رفت سمت ...بیشتر شبیه اتاق کار یا شایدم کتابخونه بود...آروم درشو باز کرد ولی مانی اونجا نبود...باشه

  ...اقی موندهتنها اتاق ب
  »...تنهام نذاریا...خدایا به امید خودت«

اول از همه مانی و دید که رو تخت دو نفره اتاقش ...قبلش یه آیت الکرسی خوند و به خودش فوت کرد و در و باز کرد
چون  با اینحال نباید ریسک میکرد...نفس هاي عمیقش نشون از خواب سنگینش میداد...رو نوك پا رفت تو...غرق خوابه
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دیشب که کلی طول کشید تا صداي ضربه هایی که به ...هنوز نمیشناختش و شاید با کوچکترین صدایی از خواب میپرید
  ...در میزد به گوشش برسه و بیدار شه

وقت تجزیه و تحلیل ...وسط اتاقش که از اون دوتا اتاق دیگه بزرگتر بود وایستاد و نگاهشو دور تا دور اتاق چرخوند
راه افتاد رفت ...وسایل و نداشت چون دنبال یه چیزي میگشت که باالخره روي میزتوالت اتاق پیداش کرداسباب و 

سمتش که وسط راه با دیدن باالتنه لخت مانی یه لحظه وایستاد و چشماش و دوخت به خط خطاي روي بدن و شکمش 
  ...اییز بود واسه چی لخت خوابیدهمونده بود تو این فصل که دیگه آخراي پ...که نشون از وجود عضله میداد

  » ...ولی خودمونیم عجب بدنی داره...هنوز نمیدونه کدوم حرکت واسه کدوم فصله...من میگم این بشر حالت نرمال نداره«
شاید اگه مانی بیدار بود نگاهش و میگرفت ولی تو تنهایی خودش انقدر شرم وحیا نداشت که از این صحنه ها 

فهمیده بود تنها چیزي که براش ...ولی اآلن...همیشه دلش میخواست مردش از این بدنا داشته باشهدروغ چرا ...بگذره
  ...اخالق و رفتار خوب بود...مهم بود تو ازدواج

همون دسته کلیدي بود ...رفت سمت میز توالت...با تکونی که مانی رو تخت خورد فهمید باید سریع تر کارشو پیش ببره
این مار آویزون شده از جاکلیدیش از همون دیشب ...باهاش قفل کرد و بعدش انداختش رو کانترکه مانی دیشب در و 
کلیدارو برداشت  سریع تو مشتش فشرد تا صدایی ایجاد نکنه و با همون قدم هاي آرومش رفت ...تو ذهن لیا مونده بود

  ...بیرون
عوض میکرد و وسایلش و برمیداشت بعد میرفت باید اول میرفت خونه غزل لباساشو ...امروز با مانی کالس داشت

کیفشو برداشت که زودتر خودشو از این زندان خالص کنه که یهو کلید روي در سلول انفرادیش توجهش و ...دانشگاه
  یعنی این کلید به همه اتاقاي این خونه میخورد؟؟؟...جلب کرد

***  
با اینکه دیشب ...هفت بود...نگاهی هم به ساعت انداخت با صداي آالرم گوشیش بیدار شد و بعد از اینکه خاموشش کرد

ولی دیگه باید بیدار میشد که به کالس ...با دیدن اون کابوس و بعدش کل کلش با لیا بدخواب شده بود و دیر خوابید
  ...ساعت هشتش میرسید

ت سریع بره یه چیز بخوره خواس...وقتی براي دوش گرفتن نداشت...از همون دستشویی اتاق استفاده کرد و اومد بیرون
  ...و بیاد حاضر شه که دید رو در اتاقش یه یادداشت نوشته شده

از ...منم براي تمدد اعصاب اتاق دربسته رو براتون تجویز کردم...دیشب حس کردم یه کم اعصابتون بهم ریخته اس«
  »!!!روز خوش استاد...یکی شنیدم خیلی موثره

ادداشت تو ذهنش شکل گرفته رو باور کنه ولی وقتی با ناباوري دستگیره در و باال نمیخواست حدسی که با خوندن اون ی
  :پایین کرد و دید حدسش درست بود مشت محکم و پر حرصی به در کوبوند و غرید

  ...دیوونه عقده اي...دهنی ازت سرویس کنم که بفهمی با کی طرفی...دختره کله خر حمال گوساله-
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که چرا انقدر این دختر و دست کم گرفته بود؟؟؟فکر میکرد ...بیشتر از لیا از دست خودش...اعصابش شدیداً خورد بود
پنج دقیقه بی هدف تو ...کارش تو این دو سه ماه باهاش خیلی راحته ولی حاال داشت همه محاسباتش و بهم میریخت

بود تو این اتاق سر کنه و به  محال...اتاق قدم زد و فکرکرد براي رهایی از این مخمصه ولی چیزي به ذهنش نرسید
هم به خاطر اینکه هیچوقت تو کالساي دانشگاهش غیبت نمیکرد و هم به خاطر اینکه پوز اون دختر و ...کالسش نرسه

  ...یه جوري به خاك بماله
که اون تنها کسی بود ...وسط این قدم زدناش و نگاه هاي پر از استرسش که به ساعت خیره میشد یهو یاد میثم افتاد

هجوم برد سمت گوشیش و تند تند شماره میثم و گرفت ...میتونست بیاد تو در اتاق و باز کنه...کلید خونه مانی و داشت
  :و یه کم بعد صداي خوابالوش تو گوشی پیچید

  چی میگی مانی سر صبح؟؟؟-
  ...میثم زود پاشو بیا خونه من-

  ...لحن میثم یهو پر از نگرانی شد
  چی شده؟؟؟-
  ...کلیداي خونه ام و با خودت بیاریا...موندم کلید ندارمپشت در -
  ...پشت کدوم در نمیفهمم-
  ...تن لشتو بلند کن بیا بعد برات توضیح میدم...اي وااااااااااي میثــــــــم-
  ...خیله خب-
  ...ساعت هشت کالس دارم زود برسون خودتو...میثم اومدیا-

ولی قبلش به رییس ...وقتی میثم برسه یه دوش بگیره و حاضر شهگوشی و قطع کرد و سریع رفت سمت حموم تا 
  ...دانشگاهشون زنگ زد و گفت یه کم دیرتر میرسه ولی کالس لغو نشده تا چیزي رو برد نزنن

***  
انگار میخواست با این نگاه ...حاضر و آماده نشسته بود و چشماي پر از خشمش به عقربه هاي ساعت خیره شده بود

میثم از جاش » مانی کجایی«با صداي باز و بسته شدن در خونه و بعد صداي ...ه که آروم تر حرکت کننمجبورشون کن
  ...بلند شد و رفت پشت در

  کلید روشه؟؟؟...بیا در این اتاق و باز کن...اینجام میثم-
  کی قفل کرده این درو روت؟؟؟...آره کلیدش اینجاس-

  ...به سوال میثم و نداد و سریع رفت بیرون در باز شد و مانی به خودش زحمت جواب دادن
  ...دستم درد نکنه-
  ...هشت و ربعه من هنوز اینجام...نمیبینی عجله دارم؟؟؟هشت باید دانشگاه باشم...خب حاال مرسی-
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  نمیخواي بگی کی درو قفل کرده؟؟؟-
  ...حاال بعداً میگم...دیرمه-
  ...مسیرم همون وره...دانشگاه داري میري منم برسون-
  با چی اومدي پس؟؟؟-
  ...تا اینجا اون منو رسوند...ماشین و نیوشا الزم داشت دادم ببره-
  ...خیله خب راه بیفت بریم-

***  
  :تو ماشین بودن و مانی با سرعت سرسام آوري داشت میروند که صداي میثم و شنید

  نامزدت چطوره؟؟؟-
از دور وبریاش تنها کسی که ...اش رو فرمون مشت شدبا یادآوري دوباره اون دختر و حرصی که تو جونش نشست دست

  ...از جریان لیا و پیشنهاد مانی خبر داشت میثم بود
  ...نمیدونم چرا انقدر احساس زرنگی میکنه...اسمشو بذاري خانوم متوهم بهتره...نامزد...هه-
  نکنه اون تو اتاق زندانیت کرده؟؟؟...حاال چرا انقدر از دستش شکاري-

  ...شک میثم و به یقین تبدیل کردسکوت مانی 
  آره مانی؟؟؟کار اونه؟؟؟-

  ...سرش که به تایید تکون خورد شلیک خنده میثم به هوا رفت
  ...ایول...پس کارشو بلده...بابا-
  میثم اآلن این کجاش خنده داره؟؟؟-
دوکلوم حرف بزنه  کسی که جرات کنه به توي برج زهرمار نزدیک بشه و...شجاعت و جسارتش به نظر من ستودنیه-

  ...چه برسه به اینکه بخواد همچین بالیی سرت بیاره...هنر کرده
  :مانی با اینکه خودشم به این موضوع پی برده بود ولی اون لحظه انقدر از دستش عصبانی بود که گفت

  ...الکی نیست که...جسارتش تاوان داره-
قبالً تو زهرت و ریختی و موشکه رو هوا کردي اینم حاال اینجوري فکر کردي من نمیدونم ...کله خر بازي در نیار مانی-

  جواب موشکت و داده؟؟؟
باید از اآلن بفهمه با کی طرفه که پس فردا نگه تو دوتا شخصیت داري و با احساسات من بازي ...همینکه هست-

  ...نفعشم آخر براي خودشه...هرچی کمتر اخالق خوب ببینه کمتر وابسته میشه...کردي
  ...تو اگه به فکر سود و منفعت اون دختر بودي اصالً سمتش نمیرفتی که بخواي اینجوري بچزونیش-
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چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟؟؟گناه کردم خواستم تشکیل خانواده بدم؟؟؟باالخره باید سراغ یکی میرفتم دیگه -
  ...هان؟؟؟این نه یکی دیگه

  ...اگه هدفت واقعاً این بود دلم نمیسوخت-
  ...هرجور دوست داري فکر کن-
  هنوز بهش نگفتی نه؟؟؟-

  :مانی نگاه خشمگینی بهش انداخت و گفت
  ...مگه اینکه تو بخواي چایی شیرین بازي دربیاري و بهش بگی...نه-
  ...باالخره باید بدونه که...ولی خودت بگی خیلی بهتره...اگه به من بود میگفتم-
اینم یه دوره دو سه ماهه اس بعدش میفهمه با اخالق من نمیشه ...هیچکس دیگه اينه اون نه ...هیچی الزم نیست بدونه-

  ...ساخت و تموم میشه میره پی کارش
میدونی چیه؟؟؟فکر میکردم شاید این دختر بتونه این شخصیت مزخرف و گنداخالقیت و درست کنه و کاري کنه که -

  ...ولی حاال میبینم انگار دیگه هیچی رو تو اثر نداره...گفتم اثرشو تو این دو هفته گذاشته...به زندگی برگردي
ببین تو چه دوره اي داري زندگی ...یه نگاه به دور و برت بنداز...از اولم قرار نبود این دختره منو به زندگی برگردونه-

  ...دخترا فقط به منفعتشون فکر میکنن...میکنی
  ...یزي که تو فکرته درست نیستاز ته دل میخوام اینیکی بهت ثابت کنه همیشه اون چ-
  ...همونجوري که قبلیا ثابت کردن...آره حتماً-

فقط ...میثم سري به افسوس تکون داد براي رفیقش که داشت دستی دستی خودش و زندگی و آینده اش و به فنا میداد
  ...باز شده تباه نشهامیدوار بود این وسط آینده اون دختري که ندونسته پاش به زندگی این آدم از دنیا بریده 

***  
  ...اگه نمیخواست بیاد دیروز میگفتن که ما سر صبح پانشیم بیایم دانشگاه...اي بابا-

  ...لیا که همه حواسش به در کالس بود متوجه حرف بهاره نشد تا اینکه با سقلمه اش به خودش اومد
  چیه؟؟؟-
  ...داشته انقدر تاخیر کنهبچه ها رفتن پرسیدن گفتن میاد ولی سابقه ن...استاد و میگم-

  ...استرسش با این حرف بهاره بیشتر شد
  ...نمیدونم واال...ن-
  ...راستی غزل کجاست؟؟؟نیومده امروز-
  ...خبر ندارم ازش-
  مگه همخونه اش نیستی؟؟؟...پس البد من دارم-
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  ...دیگه حتماً تنبلی کرده امروز و پیچونده...دیشب رفت خونه عمه اش شبم موند...آهان...چیزه-
  میگم نگفتی صورتت چی شده؟؟؟-
کف آشپزخونه سر بود منم دمپایی پام بود لیز خوردم با صورت رفتم ...عه نگفتم؟؟؟هیچی بابا یه افتضاحی شد دیروز-

  ...حاال خوب شده دیشب خیلی افتضاح تر بود...رو زمین
  ...خب حواست و جمع میکردي...شست پات نره تو چشت یهو-
  ...ار کنمشد دیگه چی ک-
اصالً به ذهنش نمیرسید که چه جوري در و باز کرده ...در باز شد و با اومدن مانی به داخل کالس نفس لیا تو سینه موند 

  ...فکر میکرد دیدار بعدیشون هرجاییه به جز دانشگاه وگرنه هیچوقت همچین کاري نمیکرد...و اومده بیرون
ولی نگه داشتی اینجا از دماغم در ...اشتی فکر کردم دیگه تا آخر هوامو داريخدایا سر صبحی هوامو د...یا خود خداااااا«

  »بیاري آره؟؟؟
اسم همه رو ...مانی بدون اینکه سرشو از رو برگه لیست اسامی بلند کنه شروع کرد به خوندن اسما براي حضور و غیاب

  :هاره گفتخوند به جز اسم لیا و بعد برگشت سمت تخته تا درس و شروع کنه که یهو ب
  ...اسم خانوم مشرقی و نخوندید...استاد ببخشید-

  :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 کفري ترش کرد و به 
با این حال براي اینکه دانشجوها رو بیخودي کنجکاو نکنه ...فهمید قصد تالفی داره...نسبت استرسشم بیشتر شدهمون 

  ...دستشو بلند کردتا باالخره نگاه مانی بهش خیره شد
  :همونطور که دوباره نگاهی به لیست اسامی مینداخت گفت

درحالیکه حداکثر غیبت سر کالساي من یک ...داشتی خانوم مشرقی من اآلن که نگاه کردم دیدم شما دو جلسه غیبت-
  ...جلسه اس اونم در صورتی که موجه باشه

اون موقع که هنوز ...جلسه اول غیبتش مربوط به سرماخوردگی شدید اول ترمش بود...حرص لیا بیشتر و بیشتر شد
به خاطر ...ی خوب میدونستولی دلیل غیبت جلسه دومش و مطمئن بود که مان...نمیدونست مانی استاد اون درسه

برگزاري اون مراسم آشنایی دو روز زودتر از مانی رفت که خانواده اش و براي اومدنشون آماده کنه و مجبور به غیبت 
  ...شد و حاال به تالفی کار صبح لیا داشت از این موضوع سواستفاده میکرد

  :یدمات اون چشماي پر از غرور و خونسردي بود که صداي بهاره رو شن
  ...ولی همه استادا میگن تا سه جلسه مجازه...استاد ببخشیدا-
  ...میتونید برید با اون استادا کالس بردارید-
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  :اینبار یکی از پسراي کالس بود که گفت
  ...ما دیگه فوق داریم میگیریم...استاد این بچه بازیا مال لیسانسه-

بازي بود یا از اینکه این پسر داشت غیر مستقیم از لیا دفاع مانی خودشم نفهمید که اون لحظه خشمش از عبارت بچه 
  :روشو برگردوند سمتش و با چشماي ریز شده اش پرسید...میکرد

  اسم شما چیه؟؟؟-
  ...سامیار خداپناه...خداپناه استاد-

داشت مانی یه کم فکر کرد تا یادش اومد این پسر همون پسریه که اون شب که بعد از صحبت با رییس دانشگاه 
اون شب تهدیدش کرد که اگه یه بار دیگه همچین ...برمیگشت دید تو خیابون داره براي لیا مزاحمت ایجاد میکنه

  ...چیزي ببینه براي شکایت به کمیته انضباطی اقدام میکنه ولی بعدش اصالً نفهمید که کارش و تکرار کرد یا نه
یا میشینید سر همین کالس و با بچه بازي این سه واحد و پاس ...انتخاب و میذارم به عهده خودتون...آقاي خداپناه-

  ...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 چیزي نگفت ولی نگاه خیره اش که میخ 

  ...مانی شده بود بوي کینه و خشم میداد
  من باید چی کار کنم استاد؟؟؟-

کبودي کمرنگ ترشده ...با شنیدن صداي پر از لرز لیا و تن مالیمش نگاهش و از سامیار گرفت و بهش خیره شد
خیلی دلش ...ولی خشمی که ازش داشت اجازه ترحم بهش نمیداد...صورتش حتی از این فاصله هم مشخص بود

  ...جیغ و داد راه انداخته بودي کجاستمیخواست بگه اون صدایی که باهاش دیشب 
یا دیگه تو کالس شرکت نمیکنید و ...منتها با دو راه متفاوت از ایشون...شما هم مثل آقاي خداپناه حق انتخاب دارید-

سر امتحان برگه اي به شما ...یا میتونید بشینید سر کالس ولی به عنوان دانشجوي مهمان...صبر میکنید براي ترم بعد
  ...میگیره چون از این درس حذف شدیدتعلق ن

دیگه تو کالس 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 چشماي بی روحش و لبی که داشت زیر دندونش فشرده میشد گفت
  ...میگیرید با تعللتون دارید وقت کالس و...سریع تر خانوم-

شاید ...خودش خوب میدونست تصمیمی که درباره لیا گرفت یه کم بی انصافیه و ته دلش نمیخواست تا آخر پیش بره
ولی انگار این دختر سرسخت تر و مغرور تر از این حرفا بود که بدون ...حتی با یه معذرت خواهی کوچیک کوتاه میومد

و با لبخندي عصبی به دوستش که با ناراحتی داشت بهش نگاه میکرد بدون حتی  حرف وسایلش و جمع کرد تو کیفش
  ...نیم نگاهی به مانی یا حتی کسب اجازه از کالس بیرون رفت
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نگاهش و از در بسته کالس گرفت و درحالیکه سعی میکرد ذهنش و از این اتفاق خالی کنه و به فضاي کالس برگرده 
  :گفت

  اره؟؟؟کی امروز کنفرانس د...خب-
  :یکی از پسرها دستشو بلند کرد و مانی هم سري به تایید تکون داد و گفت

  ...میتونی بیاي شروع کنی-
درحالیکه وانمود میکرد دیگه به لیا و اون چونه لرزونش موقع بیرون رفتن از کالس فکر نمیکنه پاهاش بی اختیار اونو به 

نمیدونست چرا فکر میکرد اآلن لیا رو میبینه که شتابان و با چشما و ...شدسمت پنجره کالس کشوند و به حیاط خیره 
ولی هرچی تو حیاط چشم ...صورت خیس از اشک یا میدوئه سمت دستشویی یا میشینه رو نیمکت و زار زار گریه میکنه

  یعنی زیاده روي کرده بود؟؟؟...چرخوند پیداش نکرد
***  

ه سواالي ابتدایی و بی محتواي دانشجوهاي دخترش داشت میرفت سمت اتاق بعد از تموم شدن کالسش و جواب دادن ب
  :اساتید که یکی ازاستادا تو راهرو دیدش و گفت

  ...گفت هروقت کالست تموم شد بري اتاقش...مثل اینکه دکتر سپهرنیا کارت داشت-
اشت که رییس دانشگاه میخواست تعجبی ند...تشکري کرد و به سمت اتاق سپهرنیا که طبقه باال بود تغییر مسیر داد

در ...مانی رو ببینه از اونجایی که یکی از رفقاي قدیمی باباش بود هرازگاهی تواتاقش مینشستن و باهم گپ میزدن
حقیقت اصرار اون بود که مانی راضی به تدریس شد اونم به خاطر اینکه استاد قبلی درست قبل از شروع ترم دیگه 

وگرنه خودش نه تمایلی واسه این کار پر دردسر داشت و نه ...هم دست به دامن مانی شد نخواست کار کنه و سپهرنیا
  ...فقط یه حسنی که داشت این بود که تونست اون موردي رو که دنبالش بود پیدا کنه...حوصله اشو

خند نصفه و نیمه و با همون لب...بعد از زدن چند تقه به در و شنیدن صداي بفرمایید سپهرنیا در و باز کرد و رفت تو
عاریه اي که فقط از روي احترام به این مرد رو لبش مینشوند داشت میرفت سمتش ولی با دیدن لیا که رو مبل اتاق 

نگاه متعجبشو دوخت بهش که حاال سرپا وایستاده بود و با لحنی که شدیداً ...سپهرنیا نشسته بود وسط اتاق خشکش زد
  :لرزون و پر بغض بود گفت

  ...استادسالم -
این همون دختري بود که بدون نیم نگاهی بهش از کالس رفت ...تعجبش لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد

  بیرون؟؟؟حاال به احترامش از جاش بلند شده؟؟؟
  ...بشین بگم آقا کاویانی یه چایی بیاره برات...بشین پسرم...چرا وایستادي مانی جان-

  :چیه تند گفتمانی براي اینکه زودتر بفهمه جریان 
  میشه بگید چی شده؟؟؟...باید برم یه کم عجله دارم...ممنون دکتر-
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  ...خانوم مشرقی شما هم بشینید لطفاً...باشه بگیر بشین توضیح میدم-
بعد از سبک سنگین کردن حرفاش رو به مانی که سرش ...مانی و لیا رو به روي هم نشستن و سپهرنیا هم پشت میزش

  :ن گفتو انداخته بود پایی
  شنیدم خانوم مشرقی رو حذف کردي 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-
  ...راضین از همون ترم اول همه اساتید ازش...آخه چرا پسر؟؟؟خانوم مشرقی یکی از دانشجوهاي خوب ماست-
  ...دلیلشو سر همون کالس بهشون توضیح دادم...منم این خوب بودن و نقض نکردم دکتر-
  ...ولی جفتش در نظر من موجهه...آره میدونم به خاطر غیبتاش بوده-
  شما از کجا میدونید موجهه؟؟؟-
یاد و من همون موقع درجریان قرار اولین غیبتش که به خاطر بیماري بوده و نه تنها کالس تو که کالً یه هفته نتونست ب-

  ...علت دومیشم همین اآلن برام توضیح داد...گرفتم
مانی با چشماي ریز شده زل زد به سپهرنیا تا بفهمه براي دلیل غیبتش چه توضیحی داده که خود لیا با صدایی که اینبار 

  :ساختگی بودن لرزشش و کامالً تشخیص داد گفت
به خاطر حرف یه آدمی که شناختی ازش نداشتم اشتباه بزرگی کردم و مجبور شدم تا ...استاد باور کنید مجبور شدم-

  ...مطمئناً اون آدم ارزشش و نداشت که کالس مهم شما رو از دست بدم...اآلنم خیلی پشیمونم...اهواز برم و برگردم
ستاخ بلند نشه که علناً تو روش اون لحظه تمام تالش مانی این بود که دستش براي کوبیده شدن تو صورت این دختر گ

  ...داشت میگفت هیچ ارزشی براش نداشت وقبول پیشنهادش اشتباهی بود که حاال پشیمون بود ازش
  :لیا بود که بی توجه به نگاه غرق خشم مانی که انگار فقط خودش متوجهش میشد گفت

  ...خواهش میکنم شما هم درکم کنید...به دکتر سپهرنیا هم توضیح دادم-
چی و به سپهرنیا توضیح داده بود؟؟؟یعنی این دختر انقدر ...رنگ نگاه مانی یه لحظه از خشم به حیرت تغییر پیدا کرد

  بی فکر بود که براي تالفی کار مانی توي کالس اومده پته اشو پیش رییس دانشگاه ریخته رو آب؟؟؟
  ...صداي سپهرنیا اجازه فکر کردن بیشتر و ازش گرفت

 خبر یه شوخی روي از یا کینه روي از یا حاال خبري بی خدا از یه اینکه مثل...براي من توضیح داد...جانآره مانی -
 برقرار اش خانواده با نتونسته تماسی هیچ اینکه از بعد هم مشرقی خانوم...میده بهش اش خانواده درباره کننده ناراحت

 خارج اش خانواده روز اون که فهمیده و بودن سالمت و سالم ونهمش الحمداهللا البته...رهب پاشه شخود شده مجبور هکن
 جور یک و هزار...دیگه رهدو راه مشکالت زا یکی اینم پسرم حال هر به...نمیداده آنتن موبایالشونم و بودن هرش از

 ...دانشجوها این براي هم هست خانواده براي هم نگرانی
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 پایین باال پهرنیاس حرفاي تایید به که و اش کله ستمیخوا دلش لحظه اون...افتاد لیا به نگاهش پهرنیاس حرفاي وسط
 ...ولی شانس آورد با این دروغی که سر هم کرده بود...بکنه جا از میشد

 هم تو...تحصیلشون ادامه براي باشن تهداش نگیزها که میایم راه بیشتر کم یه میان دور راه از که دانشجوهایی با ما-
 ...بشه حاضر ساتکال همه سر بعد به این از میده قول هم مشرقی خانوم کن گذشت من خاطر به اینبار

 میدونست درحالیکه میکنم گریه دارم ناراحتی شدت از مثالً یعنی که کرد پاك دستمال با نمایشی صورت به بینیشو لیا
 :گفت دکتر حرفاي تایید در...بزنه حرفی سپهرنیا حرف رو نمیتونه مانی

 ...کنید حساب من قوالي رو میتونید باشید نمطمئ...میدم قول استاد بله-

 که نبود آدمی اونم خب ولی...میشد تر کفري بود انداخته راه که نمایشی و متلکاش و دختر این از داشت لحظه به لحظه
 ...بخوره رکب دانشجو یه از

 یه هدیگ هفته براي باید هاشون غیبت نجبرا براي ولی...کنن شرکت کالس تو دیگه هفته از وننمیت مشرقی خانوم-
 ...کنن صحبت ها بچه براي اش درباره و کنن آماده کتاب مباحث از یکی از جامع تحقیق

 ...بربیاد پسش از بود س؟؟؟محالنکنفرا با جامع تحقیق یه هفته یه تو...رفت وا واقعی معناي به لیا

 میکنید؟؟؟ مشرقی؟؟؟قبول خانوم میگید چی-

 کنه پیدا راه نگاهش به تردید این نذاشت ولی داشت تردید وجودش تو درحالیکه و شد جمع حواسش سپهرنیا صداي با
 :گفت عقاط و مصمم میداد پیروزي نوید که مانی شآرام از پر چشماي به خیره...نهک

 ...برمیام پسش از باشید نمطمئ...میکنم و ام سعی تمام...استاد چشم-

  ...میگید که همینطوره حتما-
***  

تو مسیر برگشت بود و میخواست از خیابون رد شه بره اونور تاکسی بگیره که یهو ماشین مانی جلوي پاش وایستاد و 
مسیرشون یکی ...از این ناز کردنا خوشش نمیومد...بدون حرف به روبه روش خیره موند و منتظر موند تا لیا سوار شه

  ...شت که بیخودي وقت بذاره براي گرفتن تاکسی یا پول خرج کنهبود و حاال که اون میخواست برسونتش مرض ندا
یه حرف و حدیث یا حداقل یه متلک کوچیک ازش بشنوه به ...سوار شد درحالیکه آماده بود تا هر لحظه یه داد و بیداد

با اینکه یه  تو سکوت مطلق داشت رانندگی میکرد و لیا...ولی هیچ حرفی نزد...خاطر شکایتی که ازش پیش سپهرنیا کرد
کم مشکوك شده بود بهش ولی این سکوت وآرامش و ترجیح میداد به اینکه یه جنجالی مثل دیروز بینشون ایجاد 

  ...بشه
مانی داشت به خاطر تالفی با آینده اش بازي میکرد و لیا هم از حق خودش ...البته از نظر خودش کار اشتباهی نکرده

  ...ه خاطرش شرمنده و پشیمون باشهپس چیزي نبود که بخواد ب...دفاع کرد
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وسطاي مسیر بودن که مانی ماشین و کشید کنار و سر و ته خیابون و براي پیدا کردن یه جا پارك 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 کردناي ماشین گفت
  چی میخواي؟؟؟-
  ...یه دونه جا پارکم پیدا نمیشه...سرم داره میترکه...میخوام برم از داروخونه استامینوفن بگیرم-

لیا که هم دیشب درست نخوابیده بود هم امروز خیلی انرژي مصرف کرده بود فقط دلش میخواست زودتر یه جایی 
  :برسه که بتونه استراحت کنه براي همین گفت

  ...من میرم میگیرم...ارك کنینمیخواد پ-
  ...انگار میخواست مطمئن شه هدفش فقط کمک و نیت دیگه اي نداره...مانی یه کم خیره شد تو صورتش

  ...خودت یه جا پارك کن برو بگیر...چرا اینجوري نگاه میکنی؟؟؟نمیخواي نمیگیرم-
  :لیا گفت بی حرف کیف پولش و از جیبش درآورد و خواست پول قرص و به لیا بده که

  ...دارم خودم...نمیخواد پول بدي-
  :یه دونه هزاري داد دستش و گفت...ولی مانی کیف لیا رو از دستش گرفت و انداخت روصندلی عقب

  ...دوبله وایستادم...زود بیا تا افسر نیومده-
قیه پولش شد که یه ورق قرص استامینوفن خرید و منتظر ب...لیا به ناچاري هزاري و گرفت و رفت سمت داروخونه

  :فروشنده گفت
  بقیه اشو چسب زخم بدم؟؟؟...خانوم ببخشید خورد ندارم-
  »...کارایی چسب زخمم دیگه شده مثل آدامش شیک و بیسکوییت رنگارنگ سوپرمارکتا...پووووووف«

  ...هرچی میدي بده...بده خانوم-
کجا ...و جاي خالی  ماشین مانی ثابت موندنگاهش همون لحظه ت...استامینوفن و چسب زخمارو برداشت و رفت بیرون

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

نش ناامید میشد که صداش توگوشی دیگه از جواب داد...گوشیش و از جیب مانتوش درآورد و شماره مانی رو گرفت
  :پیچید

  بله؟؟؟-
  مانی کجایی؟؟؟-
  شما؟؟؟-

  ...بعضی وقتا رفتارش خارج از حد تحمل میشد...دندوناشو محکم بهم فشار داد
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  کجا گذاشتی رفتی؟؟؟...لیام مانی-
  ...میکنم میام تو برو خونه منم کارام و راست و ریست...عه تویی؟؟؟شرمنده یه کاري پیش اومد مجبور شدم برم-
فکر کردي نفهمیدم بازي جدیدته؟؟؟هرجا هستی وایستا من بیام کیفم و از تو ماشینت بردارم ...مسخره بازي درنیار-

  ...بعد هرجا خواستی برو...پوووووف...بعد هر قبرس
  ...دیگه افتادم تو اتوبان نمیتونم برگردم-
  ...یعنی چی؟؟؟من پول کرایه ماشین ندارم-
  کاري نداري؟؟؟...تا سر خیابونمونم میاره نگران نباش...ول اون قرص میتونی بلیط اتوبوس بگیريبا بقیه پ-

دیگه رفتاراشو از حد ...نگاه لیا به چسب زخمایی که جاي بقیه پول گرفت بود وقتی بدون حرف گوشی و قطع کرد
وگرنه ...گشت که به لیا پیشنهاد دادبه یقین رسید درباره حرف دیشبش که گفت دنبال یه سرگرمی می...گذرونده بود

  ...با هدف ازدواج این ادا اصوالي بچگانه رو درنمیاره...هیچ آدم عاقلی
  ...کالفه بود هم از این جنگی که ناخواسته بینشون شکل گرفته بود و هم از اینکه حس میکرد رقیبش قوي تره

ات پیاده برم؟؟؟دیگه پامو تو خونه ات نمیذارم وگرنه خدا بگم چی کارت کنه؟؟؟حاال یعنی من باید تا اون خراب شده «
آقا اصالً مگه آخرین حرکت مال اون نبود با اون تحقیق و کنفرانسی که جلوي ...خوب میدونستم باهات چی کار کنم

ار نذ...حاال اونو چیکار کنم؟؟؟خدایا خودت هوامو داشته باش...سپهرنیا خواست براي هفته دیگه انجام بدم؟؟؟اوه اوه
از دور دل میبرن ...بعضی بنده هات...ولی خودمونیما خدا جونم...پیش این کوه سنگی و بی احساس و بی رحم کم بیارم

خدا صبر بده به اون بنده خدایی ...پووووووف...ولی حاال...تا وقتی نشناخته بودمش خدایی خیلی خوب بود...از جلو زهره
  »...که قراره بعد از من وارد زندگیش بشه

***  
پاهاش با اینکه هر چند دقیقه یه بار واي میستاد و استراحت ...درست یک ساعت و نیم بود که داشت پیاده میرفت

کفشاشم خیلی مناسب پیاده روي نبود و ...درد شدیدي تو ساق و مچ پاش حس میکرد...میکرد دیگه داشت میشکست
د که از شدت فشار و حرص و عصبانیت داشت تندتر و تندتر ضربان قلبش بو...از همه اینا بدتر...چندجاي پاشو زده بود

  ...میشد و نفسش که تنگ تر و تنگ تر
خودشو ...غزل بود...نگاهی به صفحه اش انداخت...دیگه تقریباً به خیابون اصلیشون رسیده بود که گوشیش زنگ خورد

  ...جواب داد به ایستگاه اتوبوسی که نزدیکش بود رسوند و همونطور که رو صندلی مینشست
  بله؟؟؟-
  ...سالم لیا-
  ...سالم-
  خوبی؟؟؟-
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  مهمه براي تو؟؟؟-
  ...لیا تو رو خدا اینطوري حرف نزن باهام قلبم میشکنه-
ببخشیدا ولی از وقتی پام به کالنتري باز شده دیگه یاد ...چقدر ناراحت شدم که قلبت میشکنه...نازي بمیرم برات...آخی-

  ...نکنمگرفتم براي کسی دل سوزي 
تقصیر من االغه که زود گول میخورم و دلم واسه هر نره خر و ننه قمري ...حق داري به خدا هرچی بگی حق داري-

  ...به خدا انقدري که به خاطر تو ناراحتم به خاطر خودم که آبروم پیش عمه و پسر عمه ام رفت ناراحت نیستم...میسوزه
  ...دیشبم گفتم دیگه پشیمونیت فایده اي نداره-

  :غزل که براي چیز دیگه اي زنگ زده بود خیلی براي بخشیده شدنش اصرار نکرد و با لحن آروم تري پرسید
  دیشب کجا رفتی؟؟؟کی اومد دنبالت؟؟؟...میگم-
  دلیلی داره توضیح بدم؟؟؟-
  ...من دوست صمیمیتم لیا-
ولی حاال من چیزایی رو نمیگم که به تو ...اگه صمیمی بودي خیلی از چیزا رو که به منم ربط داشت باید بهم میگفتی-

  ...ربطی نداره
  ...هرچقدر دوست داري تیکه بنداز شاید یه کم آروم شی بهت حق میدم...باشه-
  فقط زنگ زدي که بهم حق بدي؟؟؟-
ه عمه ام انقدر داد و بیداد کرد و خودشو زد ک...دیشب من اینجا یه جنجال داشتم...اممممم...نه چیزه راستش...نه-

  ...براي همین نتونستم بیام دانشگاه...نیم ساعته مرخص شده برگشتیم خونه...کارش به بیمارستان کشید
  :خوب میدونست همه اینا مقدمه چینیه براي حرف اصلیش واسه همین گفت

  ...غزل حرفتو بزن-
ولی وقتی رو تخت ...ولی...حرف اصلی عمه ام این بود که برم پیششون زندگی کنم و بعد از مخالفت من حالش بد شد-

اون بنده خدا داره به خاطر من خودشو به آب و آتیش میزنه و میخواد من انقدر تو ...بیمارستان دیدمش دلم سوخت
برم پیششون ...برم...تصمیم گرفتم که...واسه همین...ولی من راه به راه براشون دردسر درست میکنم...دردسر نیفتم

  ...خونه رو پس بده میخواد...عمه هم...زندگی کنم
نمیدونست چرا ته دلش امید داشت غزل دوباره برگرده و حاال نه اینکه ...با اینکه فکرش و میکرد ولی خیلی ناراحت شد

  ...هیچکس خونه اجاره نمیداد...ولی به خاطر دو سه ماه...ولی بگردن و دوتایی یه جاي دیگه رو پیدا کنن...تو اون خونه
یعنی بعد از تموم شدن ...ه عمه میگم با صاحبخونه صحبت کنه بگه که سه ماه دیگه خالی میکنیمب...ولی ناراحت نباش-

  ...تا اون موقع تو میتونی...ترم و امتحانا
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اآلن من نمیتونم زیر دین عمه ...پول پیش اون خونه رو عمه تو داده...من وقتی اونجا بودم که خودتم بودي...الزم نیست-
  ...خواهش تو ات باشم اونم فقط به

  ...اینجوري نیست لیا عمه خودشم-
هروقت خواست ...کلیدم میدم خانوم مومنی...به عمه ات بگو همین امروز میرم وسایلمو جمع میکنم...گفتم نه غزل-

  ...میتونه خونه رو تحویل بده
  پس تو کجا می مونی لیا؟؟؟اینجا که کسی و نداري؟؟؟-
  ...یه جایی باالخره پیدا میشه-
این دو سه ماهم با هم درس میخونیم بعدش دیگه میري ...باورکن عمه اصالً از این اخالقا نداره...ا اینجا پیش منبی-

  ...شهرتون
تا همینجاشم تو و عمه ات خیلی در حقم لطف ...ولی ترجیح میدم خودم یه فکري به حال مشکلم کنم...ممنون از لطفت-

  ...از طرف من ازشون تشکر کن...کردید
  ...لیا-
  ...فعالً خدافظ...دیرم شده غزل-

گوشی و قطع کرد فقط به خاطر اینکه نمیخواست غزل صداي هق هق گریه اشو که بالفاصله بعد از قطع کردن تماس 
یه دلش میگفت زنگ بزنه به باباش و بگه اینجوري آالخون واالخون شده ولی رفتار نسبتاً بد باباش ...بلند شد و بشنوه

باباش فکر منفی اي داشت و تو ...مسائل که البته بیشتر به خاطر نگرانی براي دخترش بود مرددش میکرد تو این جور
همین باعث میشد لیا نتونه خیلی از اتفاقات و مسائلی رو که براش ...هر چیزي همیشه بدترین احتمال و در نظر میگرفت

حتی بعید نبود اگه بفهمه لیا اینجا جایی و ...اه کوه ساختنباباش مثال بارزي بود براي از ک...اتفاق میفتاد و بهش بگه
از اول با ادامه تحصیلش تا فوق موافق ...نداره براي موندن زورش کنه که باید قید این ترم آخر و بزنی و برگردي خونه

  ...نبود و اآلنم فقط منتظر یه اشاره و اتفاق کوچیک بود که سریع بگه دیدي گفتم اینجوري میشه
خوشبینانه نگاه میکرد که مثالً مادرش باباش و راضی کنه که یه جاي دیگه رو اجاره کنن باید یه پولی براي پول  اگه

ولی تو این شرایط باباي بازنشسته اش از کجا باید میاورد تا هم پول پیش و بده هم پول کامل ...پیش جور میکردن
  ...خونه اجاره بده اجاره روتازه اگه یکی و پیدا میکردن که براي سه ماه

ولی با این جنگ و جدالی که از دیشب بینشون ایجاد ...انگار دیگه باید جدي جدي این مدت و پیش مانی سر میکرد
چه جوري میتونست به یه پسر مجرد که ...بعدشم...یه کم عذاب آور بود براش تحمل کردنش زیر یه سقف...شده بود

تی از شخصیتش نداره و هرلحظه ممکنه یه کار غیر قبل پیش بینی انجام بده تازه یواش یواش داشت میفهمید هیچ شناخ
  اعتماد کنه؟؟؟
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شاید بد نمیشد اگه ازش کمک ...اون با خانواده اش همینجا زندگی میکردن...یاد دوستش بهاره افتاد
حداقل تا وقتی این تحقیق ...باشهولی شاید میتونست یه هفته مهمونش ...نمیخواست تا آخر ترم پیشش بمونه...میگرفت

  ...تو خونه مانی محال بود بتونه فکرش و متمرکز کنه...و کنفرانس لعنتی رو تموم میکرد
  :شماره اشو گرفت و خدا خدا کرد که برخورد بدي نشون نده که خیلی زود صداش تو گوشیش پیچید

  ...سالم لیا جون-
  سالم عزیزم خوبی؟؟؟-
 گفتم حتماً حالت خوش نیست...دیگهیهو غیبت زد؟؟؟بعد از کالس ساعی ندیدمت  تو چطوري؟؟؟چرا...مرسی-

  ...مزاحمت نشدم
  بعدشم چرا حالم خوش نباشه؟؟؟...نه عزیزم اوالً که مراحمی-
  ...به خاطر رفتار اون ساعی از دماغ فیل افتاده دیگه-

  ...ل بودلبخندي که رو لبش نشست از تصور لحظه بیرون افتادن مانی از دماغ فی
ولی بازم ...اونم وساطت کرد پیش ساعی...رفتم پیش سپهرنیا براش توضیح دادم دلیل غیبتامو...نه بابا اون که حل شد-

  ...تا غیبتام جبران شه...گفت باید تا هفته دیگه یه تحقیق جامع تهیه کنم و تو درباره اش کنفرانس بدم...زهرشو ریخت
  وقت میکنی؟؟؟ تو یه هفته...اي بابا عجب آدمیه-
  ...راستش زنگ زدم یه کم ازت کمک بگیرم-
  جانم چه کمکی؟؟؟-
میخواستم بگم میشه ...غزلم این یه هفته رو رفته اونجا که ازش مراقبت کنه...یعنی عمه غزل مریض شده...غزل...اممم-

اشکالی نداره براي این تحقیق از  هم اینکه اگه...هم اینکه از تنهایی تو خونه میترسم...من این یه هفته رو بیام پیش تو
  ...اینترنتت استفاده کنم

شایدم ...منم میتونم تو تحقیقت کمکت کنم...چرا نمیشه؟؟؟اتفاقاً خوشحالم میشم با هم میریم میایم...آره عزیزدلم-
  ...بتونیم از کتابا و جزوه هاي داداشم کمک بگیریم آخه اونم عمران خونده

  ...جبران میکنم برات...دستت درد نکنه بهاره جون-
  امروز میاي؟؟؟...خواهش میکنم-
  ...اگه اشکال نداره فردا از دانشگاه باهم برگردیم...نه امروز فکر نکنم دیگه برسم-
  ...نه چه اشکالی داره هرجور خودت راحتی-
  ...اسی بهم بگو کهاگرم راضی نبودن خواهش میکنم ازت که بی رودرو...قضیه رو به مامان و بابات بگو...فقط بهاره-
با اینکه میدونم نظرشون چیه ولی براي اینکه خیالت راحت باشه بهشون میگم و بهت ...من که تعارف ندارم...باشه بابا-

  ...خبر میدم
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  ...سالم برسون...بازم ممنون-
  ...خدافظ...سالمت باشی عزیزم-

میترسید بی ...ولی نباید فعالً چیزي به مانی میگفت...بودمطمئناً تصمیم خوبی ...گوشی و قطع کرد و نفس راحتی کشید
نهایتش این بود که فردا از خونه بهاره با یه اس ام اس سر ...منطق بازي دربیاره و مثل دیشب بخواد در و روش قفل کنه

  ...و ته قضیه رو هم میاورد
***  

جلوي آیفون وایستاد و زنگ طبقه بیستم و ...مانی باالخره بعد از دو ساعت پیاده روي رسید به ساختمون برج مانند خونه
اگه ...یعنی هنوز کارش تموم نشده بود؟؟؟هرچند بعید میدونست اصالً کاري وجود داشته باشه...زد ولی جواب نداد

کیفش تو ماشین مانی نبود اصالً برنمیگشت اینجا و مستقیم میرفت وسایلشو از خونه غزل جمع میکرد و بعد میرفت 
  ...ولی انگار اونم فهمیده بود لیا فعالً محتاجشه که اینجوري داشت بازي درمیاورد...هارهخونه ب

دلش میخواست همونجا سرش ...با اینکه امیدي به جواب دادن گوشیشم نداشت ولی شماره اشو گرفت که دید خاموشه
  ...حاال باید چیکار میکرد سر ظهر تو این کوچه خلوت...و محکم بکوبه به دیوار

سعی کرد اونطرف در شیشه اي ...رفت پشت در وایستاد و از البه الي خطایی که رو در بود و توي خونه رو نشون میداد
آقا لطیف نگهبان ساختمونم نبود و حتماً براي ناهار رفته بود وگرنه حداقل به اون میگفت ...رو که به البی باز میشد ببینه

  ...درو باز کنه تا بره تو البی بشینه
کاش میتونست بفهمه تو کله این مرد مغرور ...ا کالفگی و اعصابی داغون همونجا رو تک پله جلوي ساختمون نشستب

چرا لیا رو کرده بود وسیله سرگرمی و ملعبه دستش؟؟؟این چه روشی بود براي آشنایی قبل از ...گند اخالق چی میگذره
ري و احترامی و که هرکسی نسبت به طرف مقابلش ازدواج؟؟؟از همین اآلن داشت همه چهارچوب شخصیت و رفتا

به اندازه کافی امروز خسته شده ...دیگه حتی انرژي و حوصله اي براي تالفی این کار مانی نداشت...داشت از بین میبرد
  ...بود

هش زل زده باالخره بعد از ده دیقه ماشین مانی جلوي ساختمون پارك شد و بعد از نیم نگاهی به لیا که با بی تفاوتی ب
  ...لیا که دید داره در ماشین و قفل میکنه بلند شد رفت طرفش...بود پیاده شد

  ...کیفم تو ماشینته...باز کن درو-
مانی خودش و براي شنیدن جیغ و داد و دري وري آماده کرده بود ولی لیا خیلی عادي داشت برخورد میکرد با این 

  ...ماشین و دور زد و کیف و داد دستش...ز صندلی عقب برداشتقفل و باز کرد و خودش کیف لیا رو ا...قضیه
  ...خیلی وقته اومدي؟؟؟چرا نرفتی تو؟؟؟زنگ اول از پایین و میزدي 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
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همون ...انی دستشو براي گرفتن تکون نداد چون نگاهش مات چسب زخمایی بود که مطمئناً به جاي بقیه پول گرفتهم
  اینهمه راه و تا اینجا پیاده اومده؟؟؟...یعنی...بقیه پولی که مانی گفت باهاش بلیط اتوبوس بگیر

  !!!پیاده اومدي تا اینجا؟؟؟-
مانی نداشت با بی حوصلگی قرص و چسب زخمارو پرت کرد رو کاپوت ماشین  لیا که هیچ تمایلی براي هم کالم شدن با

صداي قدم ...و بی هیچ حرف دیگه اي راه افتاد که بره خونه غزل درحالیکه معده اش داشت از گشنگی سوراخ میشد
  ...هاي مانی و از پشت سرش شنید

  کجا میري؟؟؟-
  ...به شما ربطی نداره-

  ...مانی مجبور شد وایسته با کشیده شدن بند کیفش توسط
من هربار باید اون صیغه نامه رو یادآوري کنم که بفهمی فعالً همه چیزت به من ربط ...بچه بازي دیشبت و تکرار نکن-

  داره؟؟؟
لزومی هم نمیبینم ...جایی کار دارم باید برم...نه قصدم بچه بازي و لجبازیه...من اآلن نه حوصله بحث و دارم نه توانش و-

  ...چیز و براتون توضیح بدم همه
شاید فقط یه کم از این کارش پشیمون شد ولی فکرشم نمیکرد که حتی پول ...مانی با دیدن خستگی و کالفگی چهره لیا

  ...خرید بلیطم نداشته باشه
  ...بیا سوار شو برسونمت هرجا میخواي بري...خیله خب نگو کارت چیه-

  ...پوزخندي رو لب لیا نشست
  ...ه اندازه کافی لذت بردم از همراهیتونب...ممنون-

  ...روشو گرفت تا بره که دوباره صداشو شنید
فکر ...بعدشم...حرصی بودم از دستت که صاف رفتی پیش سپهرنیا بدون اینکه حتی یه بار از خودم بخواي کوتاه بیام-

  چرا پاي تلفن نگفتی؟؟؟...نمیکردم بقیه پول قرص و بهت نده
همونجا یه ...سرعت قدم هاشو بیشتر کرد و تا سرخیابون رفت...وان حرف زدن یا توضیح دادن نداشتلیا دیگه واقعاً ت

آژانس گرفت و آدرس خونه غزل و داد در حالیکه یه کم ته دلش قیلی ویلی میرفت از اینکه براي اولین بار لحن مانی و 
هرچند هنوز انقدر غرور داشت که لب ...ز کارشانگار اونم بلد بود متاسف بشه ا...یه کم شرمنده و پشیمون حس کرد

  ...به معذرت خواهی باز نکنه
***  
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داشت با کلید در ساختمون و باز میکرد که همون موقع در باز شد و پشت سرش بشارتی همون همسایه اي که نقش 
ابروهاش نشسته بود نگاه بدي به لیا انداخت و با اخمی که بین ...زیادي تو آبروریزي دیروزشون داشت اومد بیرون

  :گفت
  آزادت کردن؟؟؟-

  ...هیکلش کامالً جلوي در و گرفته بود وگرنه اصالً رغبتی براي هم کالم شدن باهاش نداشت
  ...لطفاً برید کنار میخوام برم تو-
شجو اومدي بمونی؟؟؟که فردا پس فردا یه گند دیگه باال بیاد آره؟؟؟همون روز به صاحبخونه اتون گفتم که دختر دان-

اگه اومدي بمونه ...حاال خودشم کاسه چه کنم چه کنم دستش گرفته...گوش نکرد...اینجا راه نده دردسر درست میشه
  ...امروز فرداس که عذرتونو بخواد و بگه تخلیه کنید...بیخودي وقتت و هدر نده

  :کالفه از روز پر از مشغله فکریش گفت
این قضیه فقط به ...انقدرم تو خونه این و اون سرك نکشید...ون باشهآقاي بشارتی لطف کنید سرتون تو زندگی خودت-

  ...شما که حتی مدیر ساختمونم نیستی...خودمون ربط داره و صاحبخونه
پس فردا حواسم نباشه تو و اون دوستاي ...دختر محصل که دارم...پسر عزب که دارم تو این خونه...نیستم که نیستم-

  راه بدرشون کنید صاحبخونه ات میاد جواب میده؟؟؟معلوم الحال تر از خودت از 
پسر الواتش که چند بار جلوي راه خودش و غزل و گرفته بود میخواست از راه بدر ...خون داشت خونشو میخورد

  شه؟؟؟یا دخترش که التماس میکرد بهشون باباش و راضی کنن با اونا زندگی کنه و اونا قبول نکردن؟؟؟
به حرمت این دوسال همسایگی و لطف مدینه خانوم تو این مدته که هیچی بهتون ...و نگه داریدلطفاً احترام خودتون -

  ...نمیگم وگرنه
  وگرنه چی؟؟؟-
  ...وگرنه میرن به جرم تهمت و افترا و آبروریزي تو محل زندگی ازتون شکایت میکنن-

یعنی تعقیبش کرده؟؟؟یعنی حرفاي بشارتی این چه جوري از اینجا سر درآورد؟؟؟...لیا با شنیدن صداي مانی ماتش برد
  ...و شنیده؟؟؟حتی روش نمیشد برگرده و تو چشماش نگاه کنه

  ...این جوون و تا حاال این دور و بر ندیده بود...نگاه بشارتی باال اومد و به شخصی که پشت سر لیا بود خیره شد
  شما از کجا میدونی تهمت و افتراس که میخواي شکایت کنی؟؟؟-
  ...منی که نامزدشم و سرم تو زندگی و خونه و خونواده اشه ندونم پس البد شما میدونی اگه-

رفتار لیا هم ...اگه از این موضوع که تا حاال این پسر و این دور و بر ندیده فاکتور میگرفت...نگاه بشارتی پر از شک شد
بر خالف میلش و فقط براي تموم کردن ...ی خوندلیا که شک واز چشماي بشارت...اصالً نشون نمیداد که این مرد نامزدشه

  :این جریان و خالص شدن از این خونه و این محل چرخید سمت مانی و گفت
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  ...مانی جان شما بشین تو ماشین من سریع وسایلم و جمع میکنم میام-
  ...دنگاه مانی با تاخیر از بشارتی جدا شد و زل زد به لیا با نگاهی که شاید هزارتا حرف توش بو

  کمک نمیخواي؟؟؟-
  ...زود جمع میکنم میام...وسایلم زیاد نیست...نه-

از دیروز تا ...قلبش داشت تو دهنش میزد...بشارتی باالخره مجبور شد از سر راه لیا کنار بره و لیا هم سریع رفت باال
سرت خورد که چرا باهاش اون موقع که بشارتی و دید ح...حاال اولین بار بود که انقدر از حضور مانی خوشحال شد

حتی اگه به قول خودش فقط ...نیومده ولی حاال خوشحال بود حتی اگه اهمیتی به حرف لیا نداده بود و تعقیبش کرده بود
  ...به خاطر حفظ آبروي خودش و نیفتادنش تو دردسر بود

چندتا وسیله هم تو ...داد وسایلش خالصه میشد تو چند دست لباس و یه سري کتاب و جزوه که همه رو تو یه ساك جا
ولی دیگه نیازي بهشون نداشت و ...آشپزخونه داشت که براي تکمیل شدن وسایل آشپزیشون از اهواز آورده بود

  ...گذاشت غزل با بقیه وسایل این خونه یه بالیی سرشون بیاره
زیادي ازش داشت انداخت یه نگاه کلی به خونه اي که دو سال توش زندگی کرده بود و روزاي خوب و خاطرات خوب 

کلید خونه اشون و داد به خانم مومنی یکی از همسایه ها که یه زن تنها بود و کلی با هم رفت و آمد ...و رفت بیرون
خانم مومنی هم با اینکه از رفتن این دختر ...داشتن و ازش خواست هروقت غزل یا عمه اش اومدن این کلید و بهش بده

  ...راحت شد ولی اونم راضی نبود با این حرف و حدیثا بازم اینجا بمونن و اذیت شنمهربون و نازنین خیلی نا
***  

بازم تو سکوت توي ماشین مانی نشسته بود بدون اینکه بخواد به خودش زحمت تشکر کردن به خاطر حضور به موقع 
داشت دنبال یه راهی میگشت ...دردي که هنوز تو ساق و مچ پاهاش حس میکرد اجازه این کارو بهش نمیداد...اش و بده

هم به بهاره گفته بود از فردا میره و هم ...ولی نمیشد...تا همین امروز بدون اینکه مانی بفهمه از خونه اش بره پیش بهاره
شاید از اونایی بود که هرموقع میخواستن میرفتن و ...اینکه هنوز نمیدونست ساعت کاري مانی تو شرکتش چه جوریه

  ...اول مطمئن میشد از چند ساعت نبودش تا یهو مثل امروز سر نرسه که بخواد تعقیبش کنه باید...میومدن
  :با توقف ماشین جلوي یه فست فود نگاهش و دوخت به مانی و گفت

  اینجا چرا وایستادي؟؟؟-
بخوریم بعدش پیاده شو بریم یه چیز ...به خاطر تعقیب و گریز جنابعالی منم هنوز ناهار نخوردم...ساعت سه و نیمه-

  ...باید برم شرکت کار دارم
  ...پس میخواست بره ومیتونست از نبودش استفاده کنه...با این حرف چشماش برق زد و بدون حرف پیاده شد

***  
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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 
  ...بهاره بود...ي اس ام اس گوشی خودشم بلند شدهمون لحظه صدا...بده

اگه از تنهایی میترسی واسه ...جفتشون تاکید کردن که بهت بگم از امشب بیاي...به مامان و بابام گفتم...ببین...لیا سالم-
  چی امشب و اونجا بمونی؟؟؟

  ...از شادي لب زیریشو به دندون گرفت ناخودآگاه برنامه هاش داشت جور میشد
  ...یه روزم یه روزه...ه میترسم مزاحم باشمآخ-
بابا هم اصالً از این اخالقا نداره ...تا گفتم کلی خوشحال شد...چه مزاحمی؟؟؟مامان که میشناستت...چرت نگو دختر-

  اگه سختته میخواي با ماشین بابا بیام دنبالت؟؟؟...مطمئن باش
  ...بازم ببخشیدو ممنون...دو ساعت دیگه خودم میامتا یکی ...یه کم کار دارم...نه عزیزم دستت درد نکنه-
  ...پس منتظرتم فعالً...دیگه تعارف معارف نکن با من خوشم نمیاد...خواهش-

با اومدن مانی گوشیش و به داخل کیفش انداخت سعی کرد شادي زیر پوستیش خیلی تو چهره اش نمود پیدا 
  :صداشو شنید که گفت...نکنه

  ...برم دستامو بشورم بیام-
نفهمید چی شد که ناخودآگاه ...خیلی از رفتنش نگذشته بود که غذا رو آوردن...لیا سري به تایید  تکون داد و مانی رفت

هنوز تردید داشت به خاطر کمکی که مانی جلوي بشارتی ...با دیدن پیتزاها یه چیز از ذهنش رد شد و چشماش برق زد
  :در حقش کرد ولی یه صدایی از درون بهش گفت

ولی پیاده کشوندت تا خونه ...حاال میگیم اون تحقیق با این کارش جبران شد...اون دوتاضربه زد...بیخودي دلت نسوزه«
  »...رو چی میگی؟؟؟حالیش کن که درافتادن باهات عواقب داره و هرکاري کنه تو ساکت نمیشینی

سوزشی که در اثر ...ه دلش نشستحرفاي اون صدایی که تو ضمیر ناخودآگاهش داشت باهاش حرف میزد عجیب ب
پیاده روي دو ساعته هم تو پاهاش حس میکرد هرچی تردید بود از ذهنش پاك کرد و تو یه حرکت پیتزاي مانی و 

ترسید اگه روش بریزه ...یه برش برداشت و زیرش رو قسمت خمیري یه الیه فلفل قرمز ریخت...کشید سمت خودش
نگاهی به ...ن با بقیه برش ها هم همین کار و کرد و پیتزا رو برگردوند سر جاشیکی درمیو...مانی متوجه شه و نخوره

در دستشویی انداخت و وقتی مطمئن شد هنوز خبري 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 اي که توش بود حسابی همش زد

یه کم بعد مانی سر ...به محض برداشتن دستش در دستشویی باز شد و لیا خیلی خونسردانه مشغول خوردن پیتزاش شد
  :جاش نشست و صداش و شنید که گفت

حداقل حرمت فاصله سنیمون و نگه دار بذار ...حرمت استاد و دانشجویی رو که نگه نمیداري...پنج سال ازت بزرگترم-
  ...ذاتو شروع کناول من بیام بعد غ
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پیاده روي دوساعته هم خسته و گشنه ام کرده بود نشد دیگه تحمل ...شرمنده نمیدونستم چقدر کارت طول میکشه-
  ...کنم

انگار بدش نیومده بود از اینکه لیا داشت ...رنگ نگاه مانی تغییر کرد واینبار به جاي شرم نگاهش پر از شرارت شد
  ...ه اش کردهاقرار میکرد با کارش حسابی خست

لیا با دیدن اون نگاه پیروزمندانه و موذي دیگه صد در صد از کاري که کرد مطمئن شد و با بیخیالی به خوردن غذاش 
  ...ادامه داد درحالیکه زیرچشمی حواسش به مانی هم بود

اونایی که بهش نمیدونست از ...برش اول پیتزاشو خیلی عادي خورد بدون اینکه هیچ واکنشی به تندیش داشته باشه
دستش که براي برداشتن ...حتی طعم تند غذاها...فلفل نزده خورده یا کالً نسبت به همه چی انقدر بی تفاوت و سنگیه
یه لحظه از ترس بالي بعدي که ممکن بود مانی ...برش بغلی بلند شد ناخودآگاه از استرس یه چیز تو دلش فرو ریخت

بگه نخوره اون تیکه رو ولی دیگه دیر شده بود چون تقریباً نصف برش تو  به تالفی سرش دربیاره ترسید و خواست
  ...دهن مانی بود

اون برش و ...دیگه کار از کار گذشت و سرشو انداخت پایین که با شنیدن صداي چندتا سرفه مانی سرشو بلند کرد
لیا تو دلش فقط داشت ...تند بودهالبد فکر کرده سسش ...کامل خورده بود و حاال داشت نوشته هاي روي سس و میخوند

لیا کامالً ...ولی سر بعدي دیگه نتونست طاقت بیاره...برش بعدي هم که بدون فلفل بود بی مشکل خورد...بهش میخندید
  ...میدید پوست صورتش قرمز شده

رده بود و تو نی و از تو لیوان نوشابه درآورد و تقریباً نصف لیوان و یه نفس سر کشید ولی با یه حرکت هرچی خو
وسط سرفه چشماي دو کاسه خونش و باال آورد و ...دهنش مونده بود و پاشید بیرون و پشت سرش به سرفه افتاد

با همون نگاه پر از خشم نشون داد که فهمیده کار کار اونه که داشت با یه ...نگاهش و دوخت به خونسردي نگاه لیا
  ...لبخند پیروزمندانه نگاهش میکرد

اینکه جلوي نگاه کنجکاو جماعتی که داشتن نگاهشون میکردن عکس العملی نشون داده باشه با نگرانی ظاهري لیا براي 
  :گفت

  ...آخ آخ چی شد؟؟؟پرید تو گلوت؟؟؟اي بابا-
  :با اشاره از پیشخدمت خواست بیاد سمت میزشون و وقتی رسید گفت

  لطف میکنید یه آب معدنی بیارید؟؟؟-
  ...بله چشم-

  ...رفت و لیا چند برگ دستمال کاغذي از ظرف جدا کرد و گرفت سمت مانیپیشخدمت 
تو ...مانی درحالیکه حتی براي ثانیه نگاه طوفانی و آتیشیش و از لیا نمیگرفت دستماال رو قاپید و گرفت جلوي دهنش

  ...کشیدهمین حال خیره تو اون چشماي مشکی که برق شیطنتش چشماشو میزد تقریباً داشت نقشه قتلش و می
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***  
تا وقتی ماشین جلوي در خونه متوقف شد ادامه ...سکوت عجیب و غریب مانی که از تو همون رستوران شروع شده بود

  !!!چون تقریباً فهمیده بود مانی بیشتر مرد عمله تا حرف...البته دیگه این سکوت براي لیا عجیب نبود...داشت
خوشبینانه به قضیه نگاه میکرد و نمیگفت سرش و از تنش جدا میکنه صد  مطمئناً اگه اون شب تو این خونه می موند اگه

اونم بعد از اون افتضاحی که تو فست فودي راه انداخت و مانی !!! در صد کارش وبه بیمارستان و اتاق عمل میکشوند
  ...همیشه مبادي آداب و حفظ شخصیت و آبرو اونجوري هدف نگاه مردم کنجکاو قرار گرفت

  :رو داد بهش و گفت کلید خونه
  ...برو باال منم تا یکی دو ساعت دیگه برمیگردم-

لحنش عاري از هر حس خشم و نفرتی بود و لیا از این حیرت زده میشد که چه جوري میتونست انقدر خودش و کنترل 
  ...کنه تا حرصش از صداش نزنه بیرون

  ...باشه خدافظ-
مطمئناً فکرشم ...داد دستش و خودش سوار ماشین شد و رفت مانی ساکشو از صندوق عقب...جفتشون پیاده شدن

نمیکرد که لیا جاي دیگه اي غیر از خونه اون براي موندن داشته باشه وگرنه انقدر راحت بدون اینکه در و روش قفل 
  ...کنه نمیذاشتش و بره

  ...د و رفت طرفشدر شیشه اي البی رو هل داد و با دیدن آقالطیف که پشت پیشخون نشسته بود لبخندي ز
  ...سالم خسته نباشید-
  ...آقاي مهندس خونه نیستنا...درمونده نباشید دخترم-
  ...اگه میشه زنگ بزنید یه آژانس برام...جایی کار داشت مجبور شد بره...بله میدونم-
  ...چشم شما بشین تا من زنگ بزنم و بیاد طول میکشه-

ساکش انقدر سنگین نبود که به سختی تکونش بده مثل ظهر تا سر خیابون  اگه...لیا به ناچار نشست رو صندلی هاي البی
  ...میترسید هرلحظه مانی از راه برسه...میرفت واسه گرفتن آژانس

  :صداي آقالطیف و شنید که گفت
  میگه آدرس کجاست؟؟؟...دخترم-
  ...بگید بیان من خودم توضیح میدم چون به اسم نمیشناسم...اممممممم-

از وقتی لیا رو با مانی دیده بود به خاطر ...شت تلفن خواست که یه راننده آشنا با خیابوناي تهران بفرستنآقا لطیفم پ
  ...ولی لیا نمیخواست مانی حتی از طریق آقالطیف بفهمه که کجا رفته...اعتبار مانی ناخودآگاه به اونم احترام میذاشت
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ده ولی پشیمون شد چون نخواست با شنیدن صداي پر از خشم لیا تصمیم داشت وقتی رفت خونه بهاره به مانی خبر ب
براي همین سریع یه کاغذ از کیفش درآورد و با یه یادداشت قضیه ...احتمالیش از پشت تلفن از تصمیمش پشیمون بشه

  ...رفتنش و براي مانی توضیح داد
پس فکر انتقام و از سرت بیرون ...کیمعلوم نیست تا ...دارم میرم خونه یکی از دوستام!!!نگرد نیست...گشتم نبود«

قرار نیست اونجا کاري کنم که به آبروي شما به واسطه اون ...خیالتم راحت...هرچند که دیگه بی حساب شدیم...کن
  »...فعالً خدانگهدار...فقط قراره رو تحقیقی که استادم ازم خواسته کار کنم...صیغه نامه لطمه وارد شه

ت قیافه مانی رو بعد از خوندن این نامه ببینه که چه جوري یهو سرخ میشه از خشم ولی نامه با اینکه خیلی دلش میخواس
رو چندتا تا کرد و گذاشت الي یه کاغذ دیگه و به همراه کلیداي خونه داد دست آقالطیف که وقتی مانی برگشت بهش 

  ...خودشم ساکش و برداشت و رفت بیرون...بده
***  

خونه خانواده بهاره میگذشت و درست یه روز مونده بود تا ارائه اون تحقیق و کنفرانس عذاب شیش روز از اقامتش تو 
هرچند با کمک هاي بی دریغ بهاره و کتابهاي برادرش که تو این شیش روز به خاطر کارش رفته بود اصفهان و ...آورش

باً دیگه آماده شده بود براي ارائه اش ولی همین روز قبل برگشته بود یه تحقیق پدر و مادر دار تهیه کرده بود و تقری
  ...استرسی که از همون شب اول اومدنش به این خونه به جونش افتاد...بازم استرس داشت

درست از وقتی که تا آخر شب منتظر یه اس ام اس یا یه زنگ از مانی موند تا سرش داد و بیداد کنه به خاطر این بی 
نه فقط اون شب که کل این شیش روز مانی سراغش و نگرفت و این بیشتر لیا ...خبر رفتنش ولی هیچ خبري ازش نشد

  ...رو مشکوك میکرد نسبت به هدف شومش
با اینحال موقع اومدن از دانشگاه حسابی دور و اطرافش و میپایید و وقتی مطمئن میشد خبري از مانی و ماشینش نیست 

که این وسط آورد و با دروغش به خانواده بهاره جور درومد شانسی ...سوار ماشین بهاره میشد و میرفت خونه اش
از طرفی بهاره هم ...نیومدن غزل به دانشگاه تو کل این یه هفته بود که حدس میزد به خاطر حال ناخوش عمه اش باشه

دید براش زیاد با غزل درارتباط نبود که بخواد ازش چیزي بپرسه با اینحال خودش و آماده کرده بود تا هروقت غزل و 
  ...توضیح بده که چرا مجبور شده و اونم به خاطر مدیون بودنش به لیا و حس شرمندگیش مطمئناً لوش نمیداد

براي همین لیا ...اون روز فقط خودش کالس داشت و بهاره که این درس و ترم پیش پاس کرده بود خونه مونده بود
سرخیابون براي گرفتن تاکسی که صداي بوق ماشینی رو از  مجبور شد طبق معمول روزاي قبل از این یه هفته بره تا

  ...خیابون شنید و پشت سرش صداي پر از خشمی که شدیداً به استرس این مدتش دامن میزد
  ...سریع...بیا سوار شو-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 55



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

دروغ بود اگه میگفت تو این یه هفته ...بی اختیار بدون هیچ عکس العملی داشت نگاهش میکرد...چرخید سمتش
ولی بهتر این بود که تو وجود ...داشت...نشده و نسبت به بی محلی و خبر نگرفتنش هیچ دلخوري اي نداشت دلتنگش

  ...خودش حلش میکرد و بهش بها نمیداد
  ...صداي نسبتاً خشمگینش دوباره بلند شد

  ...بیا سوار شو تا تالفی آبرویی که تو رستوران ازم بردي و اینجا جلوي دانشگاه سرت درنیاوردم-
چه دل خوشی داشت که فکر میکرد لیا رو کالً از ذهنش پاك ...پس هنوز فراموش نکرده بود و هنوز به فکر تالفی بود

دیگه خبر نداشت که مانی با میل خودش کاري به کارش نداشت و گذاشت واسه این ...کرده که سراغی ازش نمیگیره
  ...کنفرانس و تحقیق خودش و آماده کنه بدون مشغله ذهنی

منتظر ...براي اینکه بیشتر از این معطل نکنه تا یکی برسه و ببینتش سوار شد و مانی هم سریع گازش و گرفت و رفت
یا چرا بی خبر ...چرا زنگ نزدي...چه جوري آدمایی بودن...پیش کی بودي...شنیدن سواالیی از قبیل کجا بودي این مدت

  ...ه متعجب از رفتار مانی نگاهشو چرخوند سمت خیابونارفتی بود ولی هیچ کدومش پرسیده نشد و لیاي همیش
  :با دیدن مسیري که تو این یه هفته هر روز میرفت و میومد با بهتی که تو صداش بود پرسید

  کجا داري میري؟؟؟-
  ...وسیله هات و جمع میکنی و میاي با من بریم خونه تا اون روي سگ من باال نیومده...خونه دوستت-

  ...یشه حق به جانب وجودش اعالم حضور کرددوباره خوي هم
این دفعه هم اگه خالفی ازم سر ...اون روي سگت براي چی باید باال بیاد؟؟؟کار خالفی کردم؟؟؟نگران نباش...ببخشیدا-

  ...بزنه دیگه عمراً از توکمک بخوام
مثل ...در ضمن...است و جمع کنپس حو...ولی چه بخواي چه نخواي پاي منم گیر میفته...من از خدامه ازم کمک نخواي-

پس نباید بدون شوهرت جایی باشی که یه پسر مجرد ...اینکه دوباره باید بهت یادآوردي کنم که فعالً تو زن شرعی منی
  ...اونجا هست

مانی نه تنها آدرس خونه پدر بهاره رو بلد بود حتی میدونست که برادر بهاره ...بهت لیا لحظه به لحظه بیشتر میشد
  ...ز برگشته خونه و مسلماً این خشم و جلز ولز کردنشم به خاطر اون بودهدیرو

حقیقتاً خودشم از دیروز دیگه ...میدونست اگه بپرسه هم جوابی نمیگیره پس ساکت موند و دوباره خیره شد به خیابون
ت و آمد میکردن تو اون خونه معذب بود و دوست نداشت حرف و حدیثی بین فک و فامیالشون که به خونه اشون رف

هرچند قرار نبود اتفاقی ...اونم وقتی محرم کس دیگه اي بود...اونجا موندنش درست نبود...مانی حق داشت...پیش بیاد
  ...بیفته ولی بهتر بود که مراعات میکرد

  :جلوي در خونه اشون که رسیدن خواست پیاده شه که مانی گفت
  ...با هم بریم اومدي بیرون بیا اونجا...میرم تا سر خیابون-
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انگار میخواست با همون نگاه بهش بگه مثل دفعه قبل که ...دست لیا رو دستگیره در موند و نگاهش چرخید سمت مانی
  :منتظرم موندي؟؟؟ولی مانی نگاهش و خوند و بیحوصله گفت

  ...آدمی نیستم که از یه نقشه دوباره استفاده کنم...درضمن...می مونم تا بیاي...نترس-
  ...خدا اینبار و به دادش برسه...پس هنوز دنبال نقشه براي تالفی بود...قلب لیا تند شد ضربان

***  
بهاره ...بهاره و پدر مادرش سرپا منتظرش وایستاده بودن که بدرقه اش کنن...ساکش و بست و از اتاق بهاره اومد بیرون

  :با دیدنش با ناراحتی گفت
  ...د این یه هفته که با هم میرفتیم میومدیمخیلی خوب بو...کاش بیشتر می مونی لیا-

  :لیا نگاهی شرمزده به پدر و مادرش انداخت و گفت
  ...واقعاً نمیدونم چه جوري ازتون تشکر کنم...تا همینجاشم بیش از حد بهتون زحمت دادم-

  :مادر بهاره
از دوستاي بهاره آشنا شدیم و اتفاقاً خیلی لذت بردیم از اینکه با یکی ...چه زحمتی عزیزم؟؟؟خونه خودت بود-

  ...خیالمون راحت شد از بابت خوب و مطمئن بودن دوستش
  ...نظر لطف شماست ممنون-
  ...هم ما رو خوشحال میکنی هم بهاره رو...بازم از این کارا بکن-
  ...از آقا بهنام هم از عوض من تشکر کنید...چشم حتماً بازم ممنون-

واقعاً ممنون بود ازشون و امیدوار بود بتونه یه روزي این لطف و مهمون ...وناز همشون خدافظی کرد و اومد بیر
  ...نوازیشون و جبران کنه

موقع رد شدن از جلوي یه ساختمون نیمه ...به گفته مانی داشت از کوچه رد میشد که بره سر خیابون سوار ماشینش شه
  :کاره صداي یکی و شنید که از باالي ساختمون گفت

  انــــــــــوم؟؟؟خانوم؟؟؟خ-
  ...سرشو باال گرفت که دید یکی از کارگرا داره بهش نگاه میکنه...کوچه خلوت بود و مسلماً داشتن اونو صدا میزدن

  بله؟؟؟-
  ساعت دارید؟؟؟-

ساکشو گذاشت زمین و دستشو بلند کرد تا ساعت و نگاه کنه که یهو یه مایع سرد و سنگین رو سر و بدنش خالی شد و 
اون مایع غلیظ و خمیري شکل کامالً رو صورتش و پوشونده بود ...ترس هینی کشید و تو جاش میخکوب شدلیا از 

  ...طوري که مجبور شد با دست صورت و چشماشو پاك کنه تا ببینه چه افتضاحی بهش زده شده
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بینی و دهنشم رفته حتی تو ...نفسش بند اومد با دیدن سر و شکل و لباسش که غرق سیمان و بتن ساختمون شده بودن
با همون قیافه بهت زده سرشو بلند کرد و زل زد به اون کارگري که ...بود و از استشمام بوش داشت حالش بد میشد

  ...ازش ساعت پرسید و حاال با سطل خالی از سیمان داشت نگاهش میکرد
  ...از دستم ول شد...شرمنده خانوم-

فقط میتونست یه جا ...ولی حتی توان اینم در خودش نمیدید...میکرد دلش میخواست میرفت باال و سرشو از تنش جدا
  ...بشینه به حال خودش زار زار گریه کنه

  :ساکشو برداشت و با گفتن
  ...خیلی بی شعوري-

ولی آرزو میکرد کاش همینجا ...کوچه خلوت بود و کسی با اون فضاحت نمیدیدش...راهشو گرفت رفت سمت خیابون
اصالً نفهمید اون سطل که از دستش ول شد اتفاقی بود یا از روي سرگرمی ...ت به خیابون نرسهپاش بشکنه و هیچوق

حتی روش نمیشد برگرده به خونه بهار که یه کم سر و وضعش و ...ولی واقعاً عصبانی بود...میخواست یه کرمی بریزه
وري داشت به سمت پایین شره میکرد و هرچند انقدر گندي که به لباسا و تمام هیکلش زده بود و همینج...درست کنه

مساحت بیشتري از لباساشو کثیف میکرد زیاد بود که به راحتی و با یه سمبل کردن از شرش خالص نمیشد باید مستقیم 
  ...میرفت تو خود ماشین لباسشویی

اش به سمت با یه دستش به سختی ساك و حمل میکرد و با اونیکی فقط داشت جلوي سیمانی که از ال به الي موه
هرچند که دلش میخواست جوري جلوي صورتش و بپوشونه که هیچ کس نبینه و ...چشماش میرفتن و میگرفت

به خیابون که رسید و رفت و آمد مردم تو پیاده رو ها رو دید دوست داشت تبدیل شه به یه قطره آب و ...نشناستش
  ...فرو بره تو زمین

ماشین مانی هم پنجاه متر جلوتر از جایی که بود پارك شده بود و باید تا  ولی اون لحظه انقدر بدشانس بود که حتی
علناً ...اونجا نگاه خیره و متعجب مردم و که گاهی یه لحظه سرجاشون وایمیستادن و نگاهش میکردن و تحمل میکرد

  ...اشگریه اش گرفت و قطره هاي اشکش قاطی سیمانایی میشد که کم کم داشت خشک میشد رو صورت و لباس
صداي آدمایی که کنار مغازه هاشون وایستاده بودن یا عابرایی که میدیدنش و به کناریشون چیزي درباره اش میگفتن و 

  ...میشنید و گریه اش شدیدتر میشد
  ...اینو نگاه-
  از تو گور درومده؟؟؟-
  ...شبیه شخصیت این فیلم هاي ترسناکه-
  ...این حاال از سیمانه...مثل اون یارو که از سنگ بود...ایرانفکر کنم یکی از چهارشگفت انگیزه اومده -
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اینا فقط چیزایی بود که میشنید درحالیکه سرشو پایین انداخته بود تا حداقل نگاهش نیفته به خنده هاي یواشکی و پر از 
  ...استهزاشون

منتظر ...کرد و کنار ماشین وایستاد قدم هاشو تند...نزدیک ماشین که رسید دید همون موقع مانی داره میره که سوار شه
  :بود قفل و باز کنه تا بشینه که صداي مانی و شنید

  کجا خانوم؟؟؟-
با دیدن چشماش که از پشت پرده اشک ...قبل از اینکه عکس العملی از لیا ببینه ماشین و دور زد و رو به روش وایستاد

  :داشت با التماس نگاهش میکرد باالخره شناختش و گفت
  چه ریختیه؟؟؟ این-
  ...آبروم داره میره در و باز کن بشینم...همه دارن نگاهم میکنن...مانی تو رو خدا-

  ...مانی در و باز کرد و منتظر موند تا سوار شه که نگاه لیا میخ روکش هاي تمیز ماشینش شد
  ...سوار شو دیگه-
  ...پشیمون شدم...نمیخواد-
  یعنی چی؟؟؟-

  :ش گفتبا همون گریه و چونه لرزون
  میخواي پس فردا انتقام کثیف کردن روکش هاي ماشینت و ازم بگیري؟؟؟-

ساکشو از دستش گرفت و یه دستشو گذاشت رو ...دیگه نتونست بیشتر از این با این حال روز وایسته و تماشاش کنه
  ...تادساکش و گذاشت صندوق عقب خودشم سوار شد و راه اف...بازوش و هولش داد تو ماشین و در و بست

  :با کالفگی گفت...صداي گریه لیا که سعی میکرد تو گلو خفه اش کنه بدجوري رو اعصابش بود
  اآلن گریه کنی اون سیمانا به طرز معجزه آسایی قراره پاك بشه از رو لباسات؟؟؟-

  :یهو لیا به هق هق افتاد و گفت
  ...رفت...آبروم-

نفهمید چرا انقدر باید از گریه این دختر اعصابش خورد ...ردبی اختیار از تو جیبش یه سیگار درآورد و روشن ک
  کی تا حاال همچین حالی تو خودش دیده بود؟؟؟...بشه

  :با صداي آخ لیا چرخید سمتش و گفت
  چی شد؟؟؟-
  ...تو دهن و بینیمم رفته...یه خورده رفته تو چشمم...چشام میسوزه-

در سمت لیا رو باز کرد و ...کت یه بطري آب معدنی خرید و اومداز سوپرمار...سریع ماشین و کشید کنار و پیاده شد
  ...دستوري گفت
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  ...دستاتو بگیر بیرون-
  :لیا دستاي کثیف و لرزونش و از ماشین برد بیرون و مانی آب و ریخت تو دستاش و وقتی تمیز شد گفت

  ...حاال صورت و چشماتو بشور-
ت درست مثل مردمی که بهش خیره شده بودن ولی انقدر لحنش لیا درحالیکه از خود مانی هم شرم و خجالت داش

  ...دستوري بود که هرکاري میگفت بالفاصله انجام میداد
  ...فین کن-

  ...سرشو با بهت بلند کرد
  چی؟؟؟-
  ...مگه نگفتی تودهنت و بینیتم رفته؟؟؟فین کن بیاد بیرون دیگه-
  ...تو برو اونور-
  ...جاییزود باش لیا دیرم شده باید برم -

مانی اینبار بطري و داد ...با خجالت فین کرد و سیماناي تو بینیشو با آبی که مانی داشت تو دستش میریخت پاك کرد
  ...دستش

  ...قشنگ بریز تو دهنت قرقره کن بعد تفش کن بیرون...حاال دهنت-
سیماناي ...ست انقدرتحمل کنهشاید اگه جاهاشون عوض میشد لیا نمیتون...مونده بود چه جوري خودش حالش بد نمیشه

  ...چندبار این کار و تکرار کرد تا باالخره طعم سیمان از دهنش رفت...قاطی با آب تو دهنش و ریخت بیرون
  ...ترسیدي احتماالً...رنگت پریده...یه کمم خودت بخور-

  ...لیا سربطري و گذاشت تو دهنش و یه کم از آب و سرکشید و بعد بطري و برگردوند به مانی
  دیگه نمیخوري؟؟؟-
  ...نه-

یهو دربرابر چشماي حیرت زده اش مانی سر بطري و چسبوند به دهنشو چند قلپم اون آب خورد و بعد بطري و 
لیا هاج و واج داشت نگاهش میکرد و تو دلش با خودش حرف ...انداخت تو سطل آشغال کنار خیابون و اومد سوار شد

  ...میزد
عجب آدمیه خدا ...وري دلش میشه از بطري دهنی من آب بخوره اونم با این وضع افتضاحمبابا این دیگه کیه؟؟؟چه ج«

  »...چقدر حرف زدم پشت سرش...منو ببخشه
مانی همه چیز و فراموش کرده بود ...شدیداً عذاب وجدان گرفته بود نسبت به کاري که اون روز تو رستوران کرد

تالفی نقشه احتمالی بعدیش آماده میکرد و همینم باعث میشد پیش درحالیکه لیا داشت تو ذهنش خودش و براي 
  ...خودش و وجدانش خجالت زده بشه
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  :مانی که سوار شد نتونست تعجبش و قایم کنه و پرسید
  چه جوري بدت نمیاد این کارا رو میکنی؟؟؟-

  ...دست مانی که براي بستن کمربند رفته بود باال وسط راه موند
  کدوم کارا؟؟؟-
نکه وایمیستی فین کردن و تف کردن من و میبینی یا با بطري دهنیم آب میخوري اونم وقتی تو دهنم پر سیمان همی-

  بود؟؟؟
  :مانی بی خیال ماشین و به حرکت درآورد و گفت

 نکنه مریضی...بعدشم...اگه یکی و دیدي که اینجوریه بدون داره ادا درمیاره...بیشتر پسرا از این ادا و اصوال ندارن-
  پریضی داشتی که نباید از بطري دهنیت آب میخوردم؟؟؟

  ...نخیر الحمداهللا چهارستون بدنم سالمه-
تازه آروم شده بود و ...مانی تو دلش پوزخندي زد و یه لحظه خواست بگه همه جا به جز مغزت که پشیمون شد

  ...نمیخواست دوباره صداي جیغ یا گریه اش که با جفتش عصبی میشد تو ماشین بپیچه
***  

ماشین و برد تو پارکینگ تا لیا مجبور نشه از البی رد شه که به احتمال زیاد آقالطیف و شاید یکی دوتا از همسایه ها هم 
ساك و کلیداي خونه رو بهش داد و بعدش خودش رفت ...اینجوري میتونست از همونجا با آسانسور بره باال...میدیدنش

  ...تا به کارش برسه
د به خونه اولین کاري که کرد این بود که حوله اش و از تو ساك برداشت و خودش و پرت کرد تو لیا به محض ورو

  ...دیگه یه ثانیه هم نمیتونست اون گندي که رو لباساش بود و بوي تندي که حالش و بد میکرد و تحمل کنه...حموم
رگیر بود و وقتی که مطمئن شد دیگه یه لکه تقریباً یک ساعت تو تموم با سیمانایی که به بدن و موهاش چسبیده بودن د

اول یه نگاهی دور تا دور خونه انداخت و وقتی دید از ...کوچولو هم نمونده حوله اشو پیچید دور بدنش و اومد بیرون
  ...مانی خبري نیست ساکشو که جلوي در ول کرده بود برداشت و چپید تو اتاق

عجیب بود ...چیزي که فکر میکرد هیچوقت تو خونه مانی نخواهد داشت...راحتیاحساس سبکی میکرد و در عین حال 
لباساشو پوشید و رفت سمت ساکش تا ...براش ولی انگار بعد از یه هفته مسافرت حاال برگشته بود خونه خودش
ندن بیشترش فقط تقریباً آماده بود و خو...تحقیقشو دربیاره و یه بار دیگه مرورش کنه ولی اصالً حوصله اشو نداشت

  ...باید تا فردا به ذهنش یه کم استراحت میداد...گیجش میکرد
ولی وقتی ...دیگه داشت شب میشد و خودشم باید یه چیز میخورد...تصمیم گرفت حاال که بیکاره شام درست کنه

این چند روز  پس تو...موجودي یخچال و فریزر مانی رو چک کرد چیز قابل توجهی پیدا نکرد براي درست کردن شام
  چی میخورده؟؟؟
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هرچند خودش به خاطر حساسیت نمیتونست ...تنها چیزي که موادش پیدا میشد کشک بادمجون بود البته به جز کشک
حاال که همه رفتاراشون دربرابر همدیگه شده بود تالفی بدنمیشد اگه ...بخوره ولی میتونست براي مانی درست کنه

  ...ردنکاراي خوب همدیگه هم جبران میک
میخواست با اون غذا هم جبران کمک مانی موقع شستن اون سیمانا رو  کرده باشه و هم نشون بده که جنگی باهاش 

  ...نداره و از در دوستی وارد شده
دستی به ...غذاش دیگه تقریباً آماده شده بود و تو فکر کنفرانس فرداش بود که صداي باز و بسته شدن در و شنیدن

با دیدن لیا و ...باسشو تو تنش مرتب کرد و منتظر شد مانی بیاد که چند دقیقه بعد اومد تو آشپزخونهموهاش کشید و ل
بطري ...قابلمه اي که رو شعله روشن گاز قرار داشت بدون جواب به سالم زیرلبی لیا پوزخندي زد و رفت سمت یخچال

خدا میکرد که یهو یه زمانی یادش نره و لیا فقط داشت خدا ...آب و درآورد و چند قلپ خورد و گذاشت سرجاش
  ...مسلماً هیچوقت نمیتونست مثل مانی بی تفاوت باشه نسبت به این مسائل...اشتباهی از اون بطري آب بخوره

یه شماره ...از آشپزخونه رفت بیرون و لیا هم به واسطه اپن بودن آشپزخونه دید که رفت سراغ گوشی تلفن خونه
  :ند لحظه صداشو شنید که گفتباهاش گرفت و بعد از چ

  ...ممنون...یه پیتزا مخلوط لطف میکنید...اشتراك پونصد و چهل و دو...ساعی هستم...خسته نباشید-
پس واسه چی پیتزا سفارش داد؟؟؟از آشپزخونه ...اون که دید غذا درست کرده...لیا هاج و واج داشت نگاهش میکرد
  ...رفت بیرون سوالش و به زبون آورد

  ...زا براي چی سفارش دادي؟؟؟من غذا درست کردمپیت-
  مگه من بهت گفتم برام غذا درست کن؟؟؟-
  ...نه تو نگفتی ولی-
  ...من به خیر تو نیازي ندارم تو فقط شر نرسون...پس الزم نیست واسه من کاري کنی-

  :صداي مانی و که گفت لیا روشو با حرص گرفت و برگشت تو آشپزخونه که دوباره صداي دکمه هاي گوشی و شنید و
  ...باشه قربانت...یه لحظه میاي باال...سالم آقا لطیف-

  ...با اعصابی داغون نشست پشت میز آشپزخونه
اصالً حاال که فکرشو ...تقصیر من گوسفنده که انقدر زحمت کشیدم تا خیر سرم جبران لطف این گند دماغ و کرده باشم«

اونم از ...از موقع سوار شدنم که انقدر لفتش داد همه منو با اون سر و وضع دیدناون ...میکنم میبینم لطفی نکرد در حقم
انقدر این فست فود و بریز تو شکمت که ...خالیق هرچه الیق...اُردایی که راه به راه میداد به هواي اینکه دیرش شده بود

  »...ل استفراغم کفایت میکنهحاال نه تا این حد ولی در حد یه اسها...پووووووف...کارت به بیمارستان بکش
  ...صداشو میشنید که داشت با آقالطیف حرف میزد...یه کم بعد زنگ واحد به صدا درومد و مانی رفت سمت در
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بعد که ...بی زحمت تحویل بگیر پیش خودت نگهش دار...پیتزا سفارش دادم...در حیاطم باز بذار...این پول پیشت باشه-
  ...زنگ زدم بیارش برام باال

  ...با اجازه...چشم آقا-
لیا به ...احتماالً میخواست دوش بگیره که به آقالطیف گفت تحویل بگیره پیتزا رو...مانی در و بست و رفت سمت اتاقش

معلوم بود اوندفعه بدجوري تا فیها خالدونش سوخته بود که ...زور جلوي خنده اش و گرفته بود که صداش بلند نشه
  ...بال رو سرش بیارهمیترسید دوباره لیا همون 

با جرقه ...حاال باید چی کار میکرد که نه مانی میخوردش نه خودش میتونست بخوره...نگاهشو دوخت به قابلمه روي گاز
نسبتاً پلید و شیطانی که تو ذهنش زده شد مثل فنر از جاش بلند شد و رفت سمت  سالن پذیرایی خونه که احتمال میداد 

بازش کرد و رفت وایستاد تو بالکن و از ...به جاي پنجره با در بالکن رو به رو شد...از میشنپنجره هاش به سمت کوچه ب
  ...باال زل زد به کوچه تا هروقت پیک موتوري اومد ببینتش

با اینکه فاصله از طبقه بیستم تا کوچه زیاد بود ولی یه موتوري و دید که جلوي در وایستاد و از باکس پشت موتور یه 
صدایی ...آروم رفت سمت اتاق مانی و گوشش و به در چسبوند...سریع برگشت تو...اشت و اومد تو ساختمونجعبه برد

  ...خیالش راحت شد و رفت سمت تلفن...در و که باز کردو  صداي دوش آب حموم و شنید...نمیومد
  ...دکمه ردیال و زد و منتظر موند تا آقالطیف جواب بده

  ...جانم مهندس-
  ...یفسالم آقالط-

  :براي همین با روي باز گفت...بالفاصله فهمید این دختر باید همون مهمون جدید مانی باشه که یه هفته ازش خبري نبود
  ...خوب هستید...سالم خانوم-
  پیتزا رسید؟؟؟...ممنون-
  بیارم باال؟؟؟...بله همین اآلن رسید-
  ...بند بود گفتن من تماس بگیرمآقاي مهندس دستشون ...بی زحمت بیارید...دستتون درد نکنه-
  ...چشم خانوم همین اآلن میارم-

خوشحال و راضی از اجراي نقشه اش گوشی  قطع کرد و رفت از تو اتاق یه شال انداخت رو سرش و در و باز کرد و به 
  ...محض بیرون اومدن آقالطیف از آسانسور پیتزا رو گرفت و تشکر کرد و بردش تو

دو نوع غذا داشتن که به یکیش حساسیت داشت طبیعتاً براي رفع ...و شروع کرد به خوردن سریع رفت تو آشپزخونه
دیگه چه اهمیتی داشت که مانی اونو براي خودش سفارش داده بود؟؟؟اون که به ...گشنگی باید اونیکی رو میخورد

  ...بادمجون حساسیت نداشت پس مشکلی ایجاد نمیشد اگه از اون غذا میخورد
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دیگه سیر شده بود ولی نمیخواست بذاره حتی یه برشم از ...و خورده بود ولی هنوز مانی بیرون نیومده بود سه تا برش
تیکه هاي چهارمی و پنجمی و ششمی و هم به زور ...میخواست مانی مجبور شه که از دستپختش بخوره...این پیتزا بمونه

چون هم دیگه هیچ جایی براش نمونده بود ...که بره تو فرو کرد تو شکمش طوري که آخري و تقریباً با انگشت هل داد
  ...و هم میترسید مانی هرلحظه بیاد بیرون

داشت دستاشو تو سینک ظرفشویی ...دوتا برش باقی مونده هم با جعبه اش مچاله کرد و انداخت تو سطل آشغال
اي گوشی که احتماالً داشت با میشست که صداي باز و بسته شدن در اتاق مانی و شنید و بعد دینگ دینگ دکمه ه

  ...آقالطیف تماس میگرفت
نفهمید دردي که تو دلش پیچید از شدت استرسش بود یا هول هولکی خوردن اون پیتزا ولی مطمئناً ضربان تند قلبش 

که با صدایی از مانی نشنید موقع حرف زدنش با آقا لطیف انگار رفته بود تو اتاق ولی خیلی طول نکشید ...از استرس بود
  :قدم هاي بلند و محکم اومد تو آشپزخونه و پرحرص گفت

  پیتزاي من کو؟؟؟-
  »پیتزاي من کو؟؟؟...مرد گنده خجالت نمیکشه...انگار که از یه بچه یه ساله پستونکشو گرفته باشن...واه واه«

  ...بی تفاوت پشتش و کرد به مانی و مشغول کشیدن کشک بامجون تو بشقاب شد
  ...خوردمش-
  اجازه کی زنگ زدي به آقالطیف و گفتی پیتزا رو بیاره؟؟؟ با-

  :همونطور که بشقاب و میذاشت رو میز با نهایت خونسردي گفت...از جاقاشقی یه قاشق برداشت و گذاشت توي بشقاب
اي واسه همین بر...منم به بادمجون حساسیت دارم...تو یخچالت که هیچی به جز بادمجون پیدا نشد...با اجازه خودم-

  ...اینکه سر گشنه رو بالش نذارم من پیتزا رو خوردم تو هم میتونی از دستپخت من بخوري
منتظر بود یه ...نگاه خونسردش داشت آتیش وجود مانی رو  که حتی از تو نگاهشم قابل رویت بود شعله ور تر میکرد

لی مانی یهو صندلی و کشید عقب و عکس العملی مثل رفتنش از آشپزخونه یا پرت کردن بشقاب رو زمین نشون بده و
  ...نشست پشت میز

لیا هم خوشحال از اینکه به مقصودش رسیده ظرف نون هم گذاشت رو میز و خواست از کنارش رد شه که مچ دستش 
  ...اسیر پنجه هاي محکم مانی شد

  ...چرا اینجوري میکنی ول کن دستمو...آییییی-
بشقاب کشک بادمجون و ...کشید و مجبورش کرد رو صندلی کناریش بشینهمانی بدون اهمیت به ناله کردن لیا دستشو 

  :سر داد طرفش و با ابرو بهش اشاره کرد و گفت
  ...بخورش-
  چی؟؟؟-
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  ...نصفشو بخور تا مطمئن شم غلط اون روزت و تکرار نکردي-
  بچه شدي؟؟؟فکر کردي من از یه نقشه دوبار استفاده میکنم؟؟؟-

  ...میدید تو این شرایطم دست از زبون درازي برنمیداره و داره حرفاي خودش و تکرار میکنهبیشتر کفري شد از اینکه 
  ...زودباش گشنمه...بخور...به هر حال احتیاط شرط عقله-
  ...بعدشم کل اون پیتزا رو خوردم دیگه میل ندارم...نشنیدي اآلن چی گفتم؟؟؟من حساسیت دارم به بادمجون-
میخواي از زیر خوردن در بري چون یه کرم دیگه ریختی آره؟؟؟اینبار نمکدون و چپه کردي تو ...همشاینا بهانه اس -

  قابلمه؟؟؟
  ...اگه انقدر میترسی اول یه ذره بخور وقتی مطمئن شدي چیزي نیست همش و بخور...نخیر-
درست مثل همون ...میشهشاید یه کاري کرده باشی که بعد از چند قاشق معلوم ...من دیگه گول تو رو نمیخورم-

  ...اگه نبود که حساسیت و بهونه نمیکردي...صد در صد همینطوره...پیتزائه
هدفش براي درست کردن اون غذا چیز دیگه اي بود و حاال مانی داشت کامالً برعکسش و ...لیا دیگه از کوره در رفت

نه قاشق و گرفت دستش و از شدت عصبانیت با فکر اینکه شاید با دو سه تا قاشق حساسیتش عمل نک...برداشت میکرد
ولی همون موقع پشیمون ...و فقط براي اینکه به مانی ثابت کنه همچین چیزي نیست چند تا قاشق پشت سر هم خورد

با حس دوباره این طعم یادش افتاد که قبالً چه بالیی سرش اومده بود وقتی تو بچگی ندونسته بادمجون خورده بود ...شد
  ...کهیر زدو همه بدنش 

  ...خواست از سر میز بلند شه و بره تو توالت هرچی خورده باال بیاره ولی مانی دوباره مچ دستشو گرفت
  ...چیه؟؟؟میبینی که سالمم-
  ...مطمئنی؟؟؟پس واسه چی میخواستی بلند شی؟؟؟دو قاشق دیگه هم بخور تا مطمئن شم-
  اسه چی انقدر ادا درمیاري؟؟؟نمیخواي بخوري نخور و...دیگه داري شورش و در میاري-
  ...ادا رو تو داري درمیاري که به خاطر دو قاشق اضافه تر اینجوري به هول و وال افتادي-

ولی حین خوردن حس کرد که کم کم عالئمش مثل ...دو قاشق دیگه هم خورد...لیا خیره تو چشماي خونسرد مانی
  ...سوزش گلو و دهنش و خارش پوستش داره شروع میشه

  :نی با نگاهی مقتدر ظرف و برگردوند جلوي خودش و گفتما
  ...اگه بخواي میتونی بري...حاال شد-

حالت تهوع نداشت ولی میخواست عوق بزنه تا شاید بتونه اینایی که خورده ...بالفاصله بلند شد و رفت سمت دستشویی
گشنگی ...نفهمید لیا چرا پاشد رفت دستشوییمانی هم با خوردن اولین قاشق فهمید که مشکلی نداره ولی ...رو برگردونه

  ...نذاشت به چیز دیگه اي فکر کنه و مشغول خوردن غذاش شد
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حاال دیگه کامالً به نفس نفس افتاده بود و گلو و قفسه سینه اش و ...تالش لیا بی نتیجه موند و از دستشویی بیرون اومد
ي که نمیدونست کجا رو بخارونه تا از شر گز گزش طور...الي انگشتاش حسابی میخارید و پوستش گز گز میکرد

طوري که حتی نتونست تا اتاق بره و همونجا رو مبل هال ...این وسط سرگیجه هم به درداش اضافه شد...خالص شه
  ...افتاد

 مانی که تو آشپزخونه پشت به هال نشسته بود متوجه حال بد لیا نشد و وقتی غذاشو تا آخر خورد بشقابشو گذاشت تو
با قدم هاي بلند رفت ...سینک و برگشت بره تو اتاقش که از همونجا دید لیا رو مبل افتاده و داره به خودش میپیچه

خواست صداش کنه ولی با دیدنش که داشت گلوشو با ناخوناش خراش میداد و ...طرفش و کنار مبل رو زمین نشست
  ...قرمزي هاي بزرگ و کوچیک روي پوست صورتش ماتش برد

یعنی جدي جدي حساسیت داشت؟؟؟پس داشت راست میگفت و من ...این چرا این ریختی شد؟؟؟یعنی...ابوالفضل یا«
  »...این دختر امانته دست من...خدایا چیزیش نشه...فکر میکردم بهانه میاره

  چت شد تو دختر؟؟؟-
گار کم کم داشت تو کل لیا درحالیکه نفسش داشت لحظه به لحظه تنگ تر میشد حین خاروندن پوست بدنش که ان

  :بدنش بخش میشد گفت
  ...دارم...ساسیت...حس...ـــم که....گفتــ-

هم از میثم هم از اینور و اونور شنیده و خونده بود از حساسیت هاي غذایی ...دیگه دست دست کردن فایده اي نداشت
  یعنی مال لیا هم تا این حد شدید بود؟؟؟...که گاهی حتی منجر به مرگ میشه

لیا حتی توان حرف زدن ...یه شال و یه مانتو براش آورد و کمکش کرد بپوشدش...سرعت باد پاشد رفت تو اتاق لیا به
نداشت و فقط داشت ناله میکرد که اونم با کنده شدنش از رو مبل و قرار گرفتنش تو آغوش مانی کامل قطع شد و 

  ...زبونش بند اومد
از این عطر دل ...این اتفاق یه زمانی میفتاد که میتونست از این آغوش گرم تو اون حالشم به این فکر میکرد که کاش

از این حس خوب بهتر استفاده کنه ولی این تنگی نفس و این خارش و سوزش پوستش نمیذاشت لذت کافی رو ...انگیز
  ...از آغوش این مرد بی رحم که همیشه کارش و میکرد و بعد پشیمون میشد ببره

***  
  :انس بیمارستان تو خواب و بیداري بود وقتی صداي پرستار و شنید که از مانی میپرسیدرو تخت اورژ

  بیماري خاصی ندارن؟؟؟-
  ...صداي مستاصل مانی به گوشش خورد

  ...نه نداره...ن...نمی-
  :به سختی زبونش و به کار انداخت و نالید
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  ...دارم...قلب...تپش-
داشت؟؟؟پس چرا اون چیزي نمیدونست؟؟؟چرا تو این بیست روز لیا مشکل قلبی ...چشماي مانی چهارتا شد

  آشناییشون هیچی نگفته بود؟؟؟
  :پرستار مشغول وصل کردن سرم بود که دکتر اومد تو و پرسید

  چی شده؟؟؟-
  ...تپش قلبم داره دکتر...حساسیت غذایی داشته که به صورت تنگی نفس و خارش و کهیر رو پوستش ظاهر شده-

  :لبش و چک کرد و تو همون حال پرسیددکتر ضربان ق
  چقدر از زمان شروع عالئم تا رسوندنش به اینجا طول کشید؟؟؟-

  :مانی بود که گفت
  ...حدود نیم ساعت چهل دیقه-

  ...دکتر روشو کرد سمت پرستار
  ...سریع به اپی نفرین تزریق کنید-

  :بعد رو به لیا که هنوز داشت نفس نفس میزد گفت
  حساسیت داري دختر؟؟؟مگه نمیدونستی -

  :یه چیزایی زیر لب گفت که نامفهوم بود و دکتر اینبار از مانی پرسید
  براي تپش قلبش چه قرصی مصرف میکنه؟؟؟-
  ...من اطالعی ندارم...من-
  مگه همسرش نیستید؟؟؟-
  ...خیلی شناخت نداریم از هم...نامزدیم-

  :د و وقتی نگاهش و متوجه خودش دید پرسیددکتر با چند ضربه سبک رو صورت لیا باعث پریدن پلکش ش
  چه قرصی مصرف میکنی واسه تپش قلبت؟؟؟-
  ...گوکسین...دي-
  اآلن همراهته؟؟؟-
  ...نه...ن-

  :رو به پرستار گفت
  ...دیگوکسینم بریز تو سرمش-
  ...چشم دکتر-

  ...دکتر چرخید سمت مانی

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 67



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  به چی حساسیت داشته؟؟؟-
  ...بادمجون-
  زیاد که نخورده؟؟؟-
  ...در حد چهار پنج تا قاشق-

  :نفهمید تو قیافه اش چی دید که گفت
براي لکه ها و کهیر پوستشم دارو ...نگران نباش تزریق دارو و سرم تموم بشه به احتمال زیاد عالئمش از بین میره-

  ...بازم میام بهش سر میزنم...خوشبختانه زود رسوندینش...میدم که استفاده کنه تا اثرش نمونه
ی تشکر کرد و کنار لیا رو تخت نشست و خیره شد به صورت بی حال و بی رنگ و روش که جا به جا لکه متورم و مان

بعد از چند وقت شاید اولین بار بود که نسبت به یه نفر به جز خودش احساس نگرانی میکرد و ...قرمز روش افتاده بود
ر که بدون هیچ کینه اي براي مانی شام درست کرده بود حقیقتاً دلش سوخت واسه این دخت...تا این حد آشفته میشد

  ...ولی مانی با بی رحمی این بال رو سرش آورد
باید این بازي مسخره رو تموم میکرد تا ...یاد گریه هاي امروزش تو ماشین افتاد وقتی که سرتا پاش سیمانی شده بود

پیش گذاشتن واسه خواستگاري تغییر نکرده  هرچند هنوز هدفش از پا...این وسط به یه کدومشون آسیب نرسیده
  ...ولی شاید نباید از اول پاي کس دیگه اي رو به زندگی بی آینده و بی هدفش باز میکرد...بود

***  
بالفاصله نگاهش به مانی افتاد که کنارش رو تخت وایستاده و ...با دردي که روي دستش حس میکرد چشماشو باز کرد

دیگه از اون حجم ...انگشت اشاره اش سوزن سرم فرو رفته تو دستش و لمس میکردخیره به دست لیا داشت با 
ولی هنوز احساس گیجی و بی حالی ...سنگینی که تو قفسه سینه اش حس میکرد و سوزش و خارش پوستش خبري نبود

دار شده و انگار یه هنوز نفهمیده بود لیا بی...داشت و البته این دردي که اگه مانی دستشو برمیداشت اونم قطع میشد
نگاهش بی اختیار مات رگاي کلفت و بیرون زده دست مانی که از مچ تا ساعد و حتی ...جورایی تو حال خودش بود

چرا انقدر همه جزییات ظاهري این مرد داشت براش جلب توجه میکرد؟؟؟توجهی که بهتر ...بازوش امتداد داشت شد
  ...بود اصالً از اول جلب نمیشد

  :ت و زیر لب نالیدچشماشو بس
  ...نکن درد میگیره-

  :بالفاصله دست مانی عقب کشیده شد و بعد از چند لحظه کوتاه صداشو شنید
  بهتري؟؟؟-

قبل از هر حرفی نگاهش رو لباساي تنش ثابت ...چشماشو باز کرد و خیره شد بهش که حاال از تخت فاصله گرفته بود
  ...رتی که تو خونه تنش بودهمون شلوار تو خونه اي و همون تی ش...موند
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  »نمیترسه اگه یکی با این سر و وضع اینجا ببینتش؟؟؟...جناب آقاي آبرو و اعتباردار«
به جرات میتونست بگه اولین باره که حالتی به جز خونسردي ...نگاهش باال تر رفت و اینبار به صورتش خیره شد

  ...تو چهره و نگاهش میبینهاعصاب خورد کن همیشگیش یا عصبانیت هاي گاه و بی گاهش 
آدمی که ...یعنی اآلن باید باور کنم نگرانم شده که به این حال افتاده؟؟؟هرچند احتماالً نگرانیش به خاطر خودشه«

مطمئناً نگرانی و آشفتگیش از این بابته ...همیشه منفعت و شان و مقام خودش و توي هر کار و تصمیمی در نظر میگیره
  »...هرچی باشه تو خونه اون این اتفاق افتاده...نی که از بد روزگار محرمشم هستم تو دردسر نیفتهکه با بد شدن حال م

  میشه یه کلمه حرف بزنی تا یه کم خیالم راحت شه که خوبی؟؟؟-
خیلی کار خوبی کرده حاال میخواد به عنوان جایزه خیالشم از خوب ...پسره سرتق حتی اظهار نگرانیشم طلبکارانه اس«

  »...بوي عطرش و که دیگه نگو...اوووووف...ولی بی شرف همه جوره خوشتیپه ها...نم راحت کنمبود
با فکرایی که تو اون هاگیر و واگیر تو سرش شکل میگرفت ناخودآگاه لبخندي رو لبش نشست که باعث طوفانی شدن 

  ...نگاه مانی شد
  :دش برگشت گفتمانی که با دیدن لبخند رو لب لیا دوباره به قالب خونسرد خو

  ...مثل اینکه خیلی خوبه حالت و من اینجا بیخودي دارم بال بال میزنم-
اآلن اگه یه ...حرفمو باور نکردي...بهت گفتم حساسیت دارم...اون موقع که...بال بال بزنی...مجبورت نکرده...کسی-

  بگم خوبم راضی میشی و باور میکنی؟؟؟...کلمه
ش و مشغول کرده بود که چرا تو هیچ زمان و مکان و شرایط و موقعیتی زبون این درحالیکه شدیداً این موضوع ذهن

ولی حداقل یه ...هرچند توجیه خوبی نبود...دختر کوتاه نمیشه چند قدم بهش نزدیک شد تا علت کارش و توضیح بده
  ...کم سبکش میکرد

  ...قضیه اون سیمانا کار من بود...قضیه-
  ...چشماي لیا گشاد شد

  چی؟؟؟-
  ...به اون کارگره پول دادم وقتی داشتی از زیر ساختمون رد میشدي سیمان و بریزه رو سرت-

حتی فکرشم نمیکرد که مانی به خاطر یه لجبازي ...جدا از اینکه این موضوع چه ربطی به حال و روز اآلنشون داشت
 از سیمان کردن پاك براي زشج و عز اونهمه پس...بچگانه دست به جیب شده و حتی از یه نفر دیگه کمک گرفته

براي چی همچین موضوعی رو اعتراف کرد ...حاال همه اینا به کناربود؟؟؟ خودش وجدان عذاب خاطر به هم لیا صورت
  ...اونم وقتی میدونست با این حرفش ممکنه خشم لیا نسبت بهش هزار برابر بشه

  ...بعد از سکوتی چند دیقه اي مانی باالخره توضیح داد
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اما وقتی اومدم خونه و دیدم غذا درست کردي ...ولی دیدم هیچ واکنشی نشون ندادي...دم همون موقع فهمیديفکر کر-
و بعدشم پیتزا رو یواشکی از آقالطیف گرفته بودي به یقین رسیدم که قضیه سیمان و فهمیدي و به روت نیاوردي که سر 

چه میدونم گفتم البد مثل اون روز یه چیز توش ...اور برسماون غذا هم دلیل محکمی بود که به این ب...فرصت تالفی کنه
  ...ریختی دیگه

 :داد ادامه بیشتري کالفگی با و کرد مکث کم یه

 ...فهمیدم اآلن تازه که قلبیت يبیمار مثل...نمیشد اینجوري میگفتی بهم قبالً و حساسیتت قضیه اگه-

 :گفت اتاق فسق به خیره و گرفت روشو لیا

به جاي اینکه تمام ...شنید و گفت میشد رو حرفا از خیلی وگرنه...تینداش آشنایی و شناخت ايبر تمایلی هیچ خودت-
 ...تالشمون و براي آزار و اذیت همدیگه بکنیم میتونست خیلی اتفاقات دیگه بیفته

  ...بود نگفته حرف یک و هزار هنوز هردوشون قلب تو درحالیکه موند نصفه بحثشون اتاق به دکتر مدناو با
***  

درو که باز کرد ...نیم ساعت بعد ترخیص شد و لیا با اینکه هنوز بی حال بود و گیج ولی اینبار خودش تا دم ماشین رفت
با دیدن روکش صندلی یاد وضعیت اسفناك عصرش افتاد که خیلی خجالت کشید از نشستن با اون سر و وضع تو ماشین 

  ...بودولی اآلن باز تمیز و براق شده ...مانی
  :سرشو به پشتی صندلی تکیه داد و چشماشو بست و با حرکت ماشین پرسید

  روکش صندلیتو کی وقت کردي تمیز کنی؟؟؟-
  ...کالً خیلی وقت بود نبردم احتیاج داشت...نه فقط به خاطر اون...قبل از اینکه برم خونه بردمش کارواش-

  :سکوت لیا مجبورش کرد که بپرسه
  میخواستی ناز کنی و سوار نشی؟؟؟چطور؟؟؟بازم -
  ...اگه میدونستم اون کثافتی که به سر و هیکلم زده شده کار خودته همه تالشم و براي بیشتر کثیف کردنش میکردم-

دلیل خاصی میتونست داشته باشه اینکه برخالف یک سال و نیم گذشته زندگیش دلش میخواست با کسی مثل این دختر 
  ر داشت هم کالم بشه؟؟؟که از قضا زبون نیش ما

یا اینکه بخواي حرصتو از ...چرا فکر میکنی انقدر به این مسئله اهمیت میدم که مثالً نذارم وقتی لباسات کثیفه سوار شی-
  این طریق خالی کنی؟؟؟

  ...همه پسرا رو ماشینشون حساسن...خب طبیعیه-
ال اآلن و اینجا نیست و شاید خیلی قبل تر باید میدونست جا و وقت این سوا...اخمی ناخودآگاه بین ابروهاش نشست

  ...ولی ترسید دیگه موقعیتش پیش نیاد...میپرسید
  مگه تا حاال چند تا پسر میشناختی که رو ماشینشون حساس باشن؟؟؟-
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  غیر از اینه؟؟؟-
  ...جواب سوالمو بده-

  ...ي مانی رو میدادلیا بدون اینکه چشماشو باز کنه با همون بی حالی و لحن کشدارش جواب سواال
  ...ولی دیدم دست مردم...نخوردم نون گندم-
  ...چرا؟؟؟واسه دختراي هم سن و سال تو که نون گندم خیلی خوشمزه و لذیذه-
  ...شاید با معده ام سازگار نبوده-
  شاید؟؟؟یعنی حتی یه بارم امتحانش نکردي؟؟؟-

  که لیا قبالً دوست پسر داشته باشه یا نه؟؟؟ نمیفهمید این سواال اآلن براي چیه؟؟؟انقدر براش مهم بود
  ...ترجیح میدادم به فکر درسم باشم تا حاشیه اي که شاید مشکل ساز بشه...نه چون وقتش و نداشتم-
  یعنی اگه وقتشو داشتی یا مثالً حین درس دنبال حاشیه هم بودي ممکن بود تجربه کنی؟؟؟-

  :حل کرده بود و میتونست به راحتی با یه نه جواب مانی رو بده گفت علی رغم چیزي که خیلی وقت بود تو ذهن و قلبش
  ...شاید...نمیدونم-
  ...پس من اولین تجربه نون گندمتم-
  ...یه بارم خواستیم تجربه کنیم یه بیاتش نصیبمون شد...شانسم نداریم که-

  :مانی بدون کوچکترین ناراحتی بابت حرف کنایه آمیز لیا گفت
  ...چیزي که گیر من افتاده طعم هالهل میده...یات قابل خوردنهباز حداقل نون ب-

ترسید این من بگو تو بگوهاشون دوباره کار و به جایی برسونه که به تالفی حرفا و ...لیا سکوت کرد و دیگه چیزي نگفت
نه براي ...شاید کاراي هم پاي یکیشون به بیمارستان باز بشه و این چیزي بود که نه دیگه براي خودش میخواست

هرچی ...هرچی کمتر خاطره میساختن...بدون هیچ تنشی...ترجیح میداد بینشون فقط آرامش جریان داشته باشه...مانی
و ...کمتر تو حافظه هم دخیل میشدن و فراموش کردنشون راحت تر بود...کمتر برخورد داشتن حتی تند و پر از بگو مگو

ولی ...مرد جذابی رو که شاید حاال میتونست بگه یه قلب نسبتاً مهربونم دارهاون لحظه معتقد بود باید فراموش کرد این 
هنوز دلیلش براي پا پیش گذاشتن واسه ازدواج و صد البته انتخاب دختري مثل لیا که حتی نصف زیبایی بعضی از 

سرش مدتی شکل سرسختانه میخواست مبارزه کنه با فکري که تو ...دختراي دانشگاهشونم نداشت چی میتونست باشه
اینکه مانی کسی و میخواسته که بهش نرسیده و حاال خواسته با یه ازدواج بدون عشق از فکر اون طرف بیاد ...گرفته بود

  ...بیرون
روشو کرد سمت پنجره و بی اختیار محو آهنگی شد که صداش توسط مانی زیاد شده بود و خواه ناخواه ذهنت و درگیر 

  ...انه ربطی به زندگی این مرد ناشناخته داشته باشهمیکرد که شاید متن این تر
 ...زیر خورشید کویر...میون یه دشت لخت
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 ...توي دست خاك اسیر...مونده یه مرداب پیر

 ...از همه دنیا جدام...منم اون مرداب پیر

 ...زنجیر زمین به پام...داغ خورشید به تنم

 ...میخواستم دریا بشم...من همونم که یه روز

 ...دریاي دنیا بشم...تم بزرگترینمیخواس

 ...تا به دریا برسم...آرزو داشتم برم

 ...تا به فردا برسم...شب و آتیش بزنم

 ...زیر آسمون پیر...اولش چشمه بودم

 ...راهم افتاد به کویر...اما از بخت سیاه

 ...پشت اون کوه بلند...چشم من به اونجا بود

 ...کندسر رام یه چاله ...اما دست سرنوشت

 ...خاك منو زندونی کرد...توي چاله افتادم

 ...اونم سرگرونی کرد...آسمونم نبارید

 ...یه اسیر نیمه جون...حاال یه مرداب شدم

 ...یه طرف به آسمون...یه طرف میرم تو خاك

 ...زمینم از این پایین...خورشید از اون باالها

  ...زندگیم شده همین...هی بخارم میکنن
  ...دارم اینجا میبینم...موبا چشام مردن

  ...من اسیر زمینم...سرنوشتم همینه
  ...قطره هاي آخره...هیچی باقی نیست ازم

  ...داره همراش میبره...خاك تشنه همینم
  ...فردا که خورشید بیاد...خشک میشم تموم میشم

  ...که میاره دست باد...پر میکنه شن جامو
***  

رحالیکه تردید داشت بره در اتاق بسته لیا رو بزنه و براي رفتن به دانشگاه حاضر و آماده وسط هال وایستاده بود د
دیشب تا از بیمارستان برسن خونه ساعت نزدیک یک نصفه شب بود و مسلماً به خاطر کم خوابی ...بیدارش کنه

به این زودي رو  هرچند با اون حال و رنگ و روي پریده اي که ازش دید بعید میدونست...دیشبشه که هنوز بیدار نشده
  ...حداقل امروز و باید استراحت میکرد با اینکه میدونست امروز تاریخ تحویل تحقیق و ارائه کنفرانسشه...به راه بشه
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براي اینکه خیالش از این بابت راحت بشه یه یادداشت براش نوشت تا بدونه اینبار به خاطر غیبت حذفش نمیکنه و 
کاغذ و گذاشت رو میز کنار تخت که هر وقت بیدار شد بخونتش و دوباره بگیره ...کنفرانسشم میتونه هفته دیگه بده

  ...بخوابه خودشم سریع رفت بیرون که تاخیر هفته پیشش و جبران کنه
***  

  :بعد از تموم شدن حضور و غیاب نگاهی به جمع حاضر انداخت و مصلحتی پرسید
  کی امروز کنفرانس داره؟؟؟-

  :د کرد و گفتیکی از دخترا دستشو بلن
ولی خانوم مشرقی چند روز پیش بهم گفت که اون امروز قرار کنفرانس بده و ...استاد ببخشید کنفرانس من امروز بود-

  ...ولی اگه میدونستم امروز نمیان...راستش منم هیچی آماده نکردم...مال من میفته هفته دیگه
  ...عد جفتتون زمان کافی براي کنفرانس داشته باشیدامروز بیشتر درس میدم که هفته ب...باشه مسئله اي نیست-

رفت سمت جزوه هاش و همینکه خواست مبحث جدید و شروع کنه چند ضربه به در کالس زده شد و بعد از گفتن 
  ...بفرمایید مانی در باز شد و چهره نزار لیا تو چهارچوب در ظاهر
تحسینش کنه از اینکه انقدر مصره واسه اثبات خودش ...هنفهمید اون لحظه عصبانی بشه از اینکه به حرفش گوش نکرد

یا ناراحت باشه به خاطر این صورتی که هنوز رنگش پریده اس و لکه هاي قرمز روش قابل مشاهده ...و حرفی که زده
  ...اس

  اجازه هست استاد؟؟؟-
  ...بفرمایید-

رو میز مانی و بدون اینکه نگاهش کنه تا تحقیق صحافی و طالکوب شده توي دستش و دو دستی گذاشت ...لیا اومد تو
  :کسی از تالقی نگاهشون چیزي برداشت کنه گفت

  ...استاد...ضمن اینکه بازم به خاطر رفتار هفته پیشم و صدالبته غیبتام ازتون معذرت میخوام...الوعده وفا-
ولی خوشش اومد از ...میرسیدبا اینکه این طرز حرف زدن و که تو این چند وقته کمتر ازش دیده بود عجیب به نظر 

  ...شنیدن معذرت خواهی مودبانه اش و دیدن این تحقیق با سلیقه و جامع
اگه همون ساعت سر کالس دلیل غیبتاتون و به خودم توضیح میدادید جلسه هفته پیشم از دست ...خواهش میکنم-

  ...نمیدادید
  ...فرانساآلنم آماده ام براي کن...جزوه اشو از بچه ها گرفتم استاد-

ضمن اینکه براي هزارمین بار از دیشب به خاطر ...مانی یه لحظه تو چشماش که توش پر از رگه هاي خون بود خیره شد
از ذهنش گذشت که یعنی این دختر رو هرچیزي انقدر پافشاري میکنه و تا خودش و ثابت ...سهل انگاریش پشیمون بود

  ...تو همه مسائل زندگیش اینطوري نباشهنکنه دست از تالش برنمیداره؟؟؟امیدوار بود 
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  ...خب پس اول تو کنفرانست و بده بعدش من درس میدم-
در مقابل چشماي متعجب لیا که از شنیدن این لحن غیررسمی مانی گرد شده بود صندلی خودشو برداشت و گذاشت 

  ...جلوي تخته
  ...میتونی نشسته کنفرانس بدي-

الی ردیف اول نشست و خیره شد به لیا که مستاصل رفت سمت صندلی مانی و خودشم رفت تو یکی از صندلی هاي خ
  ...روش نشست

خوشحال از اینکه مانی متوجه حال بد جسمیش شده بود و اجازه داد بشینه و خوشحال تر از اینکه خودش قرار نبود مثل 
  ...یه استاد باالسرش وایسته تا بیشتر استرس بگیره شروع کرد

ولی خجالتو استرس ذاتیش و لرزش صداش موقع ...ب بودنش و شخصیتی که گاهی جسورانه میشدبا وجود حاضرجوا
  ...این استرس چیزي نبود که بشه پنهونش کرد

در طول ارائه اش نگاهش رو سه نفر بیشتر از بقیه ثابت میموند که باعث ایجاد حس هاي مختلف تو وجودش 
لیا بهش میفتاد با لبخندي دلگرم کننده سرشو به تایید تکون میداد تا ثابت اولین نفر بهاره بود که هربار نگاه ...میشد

نفر دوم ...کنه دقیقاً داره طبق همون چیزي که باهم کار و تمرین کرده بودن پیش میره و یه جورایی آرومش میکرد
یک کلمه از حرفاش  سامیار خداپناه بود که نگاه میخ شده اش به اجزاي صورت لیا به شک مینداختش که حتی متوجه

به وضوح استرس و لرزش صداش با دیدن این نگاه خیره سامیار که شدیداً آزارش میداد بیشتر میشد و نفر ...شده باشه
چون هم سن و سال بقیه به نظر میرسید و ...سوم مانی بود که حضورش بین بقیه دانشجوها هیچ وصله ناجوري نبود

با دیدن مانی یه حسی متفاوت از حس هاي ...سناً از مانی هم بزرگتر بودن بعضی از دانشجوهاي این دانشگاه حتی
یه حسی که انگار ...یه حسی که نه شادي بود نه ناراحتی نه خشم و عصبانیت نه نفرت و نه کینه...تعریف شده میگرفت

دور میکرد و حاضر  وادارش میکرد براي اثبات و نشون دادن توانایی هاش بیشتر تالش کنه و بالطبع استرس و ازش
بود اون لحظه همه هم و غمش و بذاره تا نشون بده دختري که شیش سال از زندگیش و رو پاي خودش وایستاده از 

  ...پس همچین چیزي برمیاد
  :با تموم شدن کنفرانسش و بیرون فرستادن نفس راحتش مانی همونطور که از جاش بلند میشد و میرفت سمت لیا گفت

  ...نوم مشرقی وتشویق کنید خا-
از رو صندلی مانی بلند شد و زل زد به صورتش تا بلکه بتونه یه تایید از ...صداي تشویق حال خوب لیا رو خوب تر کرد

  ...ولی مانی حتی نگاهشم نکرد و رفت سمت جایگاهش...کارش بگیره
  :لیا با یه با اجازه خواست بره بشینه که صداشو شنید

  ...خانوم مشرقی-
  بله؟؟؟-
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هم تو اثبات خودت به عنوان یه دانشجوي نمونه طبق گفته هاي دکتر ...هم تو تحقیق...هم تو کنفرانس...عالی بودي-
  ...سپهرنیا

میتونست اون لحظه رو به عنوان یکی از بهترین لحظه هاي زندگی دانشجوییش تو ...لبخند عمیقی رو لباي لیا نشست
  ...ذهنش ثبت کنه

  ...ممنون استاد-
سوتفاهمی که شاید دچار شدن ...ود از اینکه حرفاشو از زبون سپهرنیا عنوان کرد تا کسی دچار سوتفاهم نشهخوشحال ب

  ...بهش منطقی بود
***  

بعد از پایان کالس مانی که همیشه زودتر از دانشجوها بیرون میرفت موند و بعد از جواب دادن به سوال چندتا دختري 
ید لیا هم داره همراه دوستش از کالس بیرون میره با صداي بلند و لحن وقتی د...که همیشه ازش سوال داشتن

  :خونسرانه و معمولیش گفت
  ...خانوم مشرقی شما بمون یه توضیحی درباره تحقیق و کنفرانست باید بهت بدم-

سامیار افتاد لیا به ناچار با بهاره خداحافظی کرد و نشست رو یکی از صندلی هاي ردیف اول و تو همین حین نگاهش به 
یعنی حرف مانی و شنیده بود و این پوزخندم به ...که از بیرون کالس با یه پوزخند مسخره داشت بهش نگاه میکرد

  چرا باید برداشتی داشته باشه که به پوزخند رو لبش ختم بشه؟؟؟...خاطر اون بود؟؟؟خب شنیده باشه
رد کمتر به نتیجه میرسید که مقصود و هدفش هرچی بیشتر براي شناختن موجودي مثل سامیار وقت صرف میک

  ...پس ترجیح میداد کالً بیخیالش بشه تا شاید اونم دست از سرش برداره...چیه
مانی با دیدنش همونطور که تو کیفش دنبال چیزي میگفت ...باالخره کالس خالی شد و لیا بلند شد رفت سمت میز مانی

  :گفت
  کالس داري بازم؟؟؟-
  ...نه-
  ...مسیرم سمت خونه نیست که برسونمت...برم شرکتمن باید -

  ...کلیداي خونه رو از جیبش درآورد و گذاشت رو میز سمت لیا
فقط خواهش میکنم براي یه بارم که شده حرفم و ...یه آژانس بگیر برو خونه...پیش خودت باشه...این کلیدا زاپاسه-

  ...گوش کن
  ...اعتراضی دستشو براي برداشتن کلید بلند کردانقدر عجز تو لحن مانی حس کرد که بدون هیچ 

  ...باشه-
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جریان برق بهش وصل شد یه ...کلید و هنوز از رو میز برنداشته بود که دست گرم و بزرگ مانی رو دستش نشست
برخالف اون مانی بدون هیچ حسی ...دماي بدنش پایین بود و با این حرکت مانی دیگه تا مرض غش کردنم رفت...لحظه
  :شماش خیره شد و گفتتو چ

باید ...مستقیم برو خونه...نیام و بمونم با یه یادداشت که گشتم نبود نگرد نیست...لیا نیام ببینم جا تره و بچه نیستا-
  ...باهات حرف بزنم

لیا دستش و همراه دسته کلید از زیر دست مانی بیرون کشید و درحالیکه سعی میکرد نگاهش باال نره سرشو به نشونه 
  ...یید تکون دادتا
  ...الزم نیست لطف دیشبت و تکرار کنی...تو هم استراحت کن...واسه ناهار یه چیز میگیرم میام-
مگه اصالً چیزي هم تو اون خونه پیدا میشه واسه غذا درست کردن؟؟؟با آخرین موجودي هات غذاي دیشب و -

  ...اآلن دیگه شیپیش داره تو کابینتا و یخچالت پشتک میزنه...پختم
تمام فکرایی که تو این چند لحظه تو ذهن مانی شکل گرفت که بهش میگفت این حرکتش باعث خجالت لیا شد و 

این ترفندشم جواب نداد براي خلع سالح کردن این دختري که همیشه یه جواب تو ...زبونش و برید دود شد و رفت هوا
  ...آستینش داشت

با خداحافظی زیر لب رفت بیرون درحالیکه نمیدونست اون لحظه تو وجود لیا که درکی از نگاه خیره مانی پیدا نکرد 
مانی فقط ناامیدي بود از اینکه چرا باید زندگیش به جایی کشیده بشه که هیچ چیز بر اساس خواسته هاي قلبیش پیش 

  ...نره
***  

سه ناهار با غذا اومد و اآلن که مانی به وعده اش عمل کرد و وا...رو مبل هال نشسته بود و یه پاشو مدام تکون میداد
غذاشون و خورده بودن منتظر بود تا مانی که تو اتاقش داشت با تلفن صحبت میکرد بیاد و بگه چه حرفی با لیا داشت 

  ...که اونجوري تاکید کرد روش
نیم رخ لیا  دوست و معاونش تو شرکت از اتاق اومد بیرون و رو مبل نشست که...باالخره بعد از مکالمه اش با وحید

  ...جلوي دیدش بود
  :همونطور که خونسردانه پاشو مینداخت رو پاش گفت

  دوتا قهوه درست میکنی؟؟؟-
نخواست ...شاید جمله اش سوالی بود ولی دستوري که پشتش بود و کامالً حس میکرد...نگاه متعجب لیا بهش خیره شد

  :گفتمستقیماً اعتراض کنه نسبت به این لحن دستوریش براي همین 
  ...جلوي جذب آهن و میگیره...خوردن قهوه تا دو ساعت بعد از غذا اصالً خوب نیست-
  ...خدارو شکر کم خونی ندارم که نگران این مسئله باشم-
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  ...ممکنه در دراز مدت عوارض داشته باشه-
  ...یه فنجون واسه من درست کن...باشه تو نخور-

به احترام صاحبخونه بودن و به ادب بزرگتر بودنش جلوي زبونش و ...شدلیا خواست یه جواب دیگه بده که منصرف 
  ...گرفت و بلند شد رفت تا براش قهوه درست کنه

و شاید براي اولین بار یه کم ...مانی که به هدفش رسیده بود حاال داشت با نگاهی برنده و پیروز براندازش میکرد
گرد و کوچیک ولی بی نهایت ملیح و دوست با صورت ...ابرو مشکی بود کامالً ساده ي چشم ویه دختر لیا ...خریدارانه

در کل چیز خاصی نداشت که ...قد و هیکل متوسط و معمولی...که چشماي درشت و جذابشو توش جا داده بود...داشتنی
ته خوب الب...درست برعکس خیلی از دخترایی که تو زندگیش بودن...شستنبخواد جلب توجه کنه ولی خیلی به دل می

از اینکه برعکس همکالسی هاش صورت تمیز و بدون آرایش داشت ...میدونست همین سادگیشه که به دل میشینه
درحالیکه دخترایی میشناخت هیچکدوم انقدر اعتماد به نفس نداشتن که وقتی میان پیش مانی هیچ ...خوشش میومد

  ...آرایشی نداشته باشن
حتی از طریق موهاشم ...جمع میکرد یه کم فر بود و اکثراًو  و مشکیبلند ...نگاهش رو موهاي سرش خیره شد

جذب ا مانی و هیچوقت این شکل دختر...در نهایت سادگی جلوي مانی ظاهر میشد...نمیخواست ذره اي جلب توجه کنه
ی خاص این هرچند که اول رفتار و شخصیت اخالق...توجهشو به خودش جلب کرده ولی اآلن میدید که کامالً ننکرده بود

ظاهرش و تو نگاه اول از ...خیلی وقت بود که دیگه جذب ظاهر دختري نمیشد...نه ظاهرش...دختر توجهش و جلب کرد
ولی حاال میدید خودشم میتونست به ...دید پدر و مادرش برانداز کرد و حس کرد شاید اینجور تیپا رو بیشتر بپسندن

  ...زندگیش جوري پیش نمیرفت که از عالم و آدم بریده بشه اگه مسیر...این سبک ظاهري عالقه داشته باشه
  ...با صداي قرار گرفتن فنجون رو شیشه میز رو به روش حواسش جمع شد و نگاه مات و خیره شده شو گرفت

  ...ممنون-
  ...خواهش میکنم-

کرده بود و دیگه احتیاجی حرفاشو تو یه هفته گذشته حسابی آماده ...یه کم به جلو خم شد و پنجه هاشو تو هم قفل کرد
  ...به فکر کردن نداشت

امیدوارم تو این مورد دیگه دست ...براي این مدت اقامتت تو این خونه باید یه چیزایی رو واست روشن کنم...ببین لیا-
  ...از کل کل و لجبازي برداري و حرف گوش کن باشی

حرف گوش نکردنم سر بعضی مسائل به خاطر لجبازي  ضمن اینکه...منم دیگه تمایلی به ادامه این جنگ و جدل ندارم-
  ...من به سنی رسیدم که صحیح و غلط تصمیماتم و خودم تشخیص بدم...نیست

  مطمئنی؟؟؟-
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هنوز کامالً مطمئن نبود تصمیمش درباره ...جواب سوالش نه بود...نگاه لیا یه لحظه بهش خیره شد و دوباره روشو گرفت
شاید دیگه به اندازه اون شبی که پاش به کالنتري باز شد مطمئنن نبود از ...رست بود یا غلطد...مانی دلی بود یا عاقالنه

  ...اینکه میخواد به طور قطع این رابطه رو بهم بزنه ولی هنوز ریشه هاي تردید تو وجودش خشک نشده بود
  :انتظار مانی که براي گرفتن جواب طوالنی شد گفت

من این قهوه روبهانه کردم تا ...اولیش همین قضیه کار کردنت تو خونه اس...گه ایهاآلن حرفاي من چیز دی...بگذریم-
ولی باالخره راضی شدي که بري درست کنی ...حتی انتظار داشتم برگردي بگی من کلفتت نیستم...عکس العملت و ببینم

نه و احتماالً لطفی که در حقت یه جورایی میخواي در قبال موندن تواین خو...و این یعنی خودت و زیر دین من میدونی
  کردم و از این طریق جبران کنی آره؟؟؟

با اینکه هدف قلبی و اصلی لیا همین بود ولی با شنیدن کلمه لطف و لحن پر از غرور مانی یه لحظه داغ کرد و با توپ پر 
  :گفت

تموم شدن مهلت صیغه دست از لطف؟؟؟اینکه منو مجبور کردي اینجا بمونم فقط به خاطر اینکه حواست بهم باشه تا -
  اسمش لطفته؟؟؟...پا خطا نکنم و بعدش که مطمئن شدي حضورم لطمه اي به آبروت نزده ولم کنی

ولی اسمش اگه لطف نیست پس چیه؟؟؟نکنه میخواستی کل این سه ماه باقی ...عنوان ودلیلش هرچیزي میتونه باشه-
  ...شی؟؟؟یا شایدم میخواستی واسه این سه ماه خونه کرایه کنیمونده از تحصیلت و آواره و دربه در خونه دوستات ب

  ...خیلیا هستن که شرایط و درك میکنن و زیر یه سالم کرایه میدن...معلومه که کرایه میکنم-
  اونوقت با کدوم پول؟؟؟...هه-

قیرن؟؟؟شاید سطح مالی منظورش چی بود؟؟؟اآلن داشت علناً میگفت که اونو خانواده اش ف...لیا به معناي واقعی وا رفت
چرا فکر نمیکرد ...و زندگیشون نسبت به هم طبقه اي هاي مانی پایین تر باشه ولی تو قشر متوسط بودن نه فقیر

  ...همونقدر که اون واسه اعتبار و آبروش ارزش قائله بقیه هم میتونن باشن
کاري کردیم یا چیزي ازمون ...خونمون تو چی فکر کردي درباره ما؟؟؟اون موقع که با پدر و مادرت پاشدي اومدي-

  دیدي که فکر کردي یه مشت گداي محتاج به نون شبیم؟؟؟
  ...من کی همچین حرف-
من و خانواده ام شاید نتونیم مثل ...فقط یه ذره خجالت بکش به جاي اینکه همیشه حق به جانب باشی...خجالت بکش-

شاید بعضی جاها صورتمون و با سیلی ...یکی از دغدغه هامونه شماها زندگی الکچري داشته باشیم و برعکس شماها پول
ولی انقدري براي غرور و شخصیتمون ارزش قائل هستیم که نذاریم کسی به حالمون ترحم کنه یا ...سرخ نگه داشتیم

رده اون موقع که بدون اطالع من رفته بودي تحقیق و جیک و پوك زندگیمو درآو...این مسئله رو چماق کنه تو سرمون
همون موقع باید فکرش و میکردي که هیچ ...بودي باید میفهمیدي کسی که داري بهش پیشنهاد میدي از کدوم طبقه اس

  ...نه اینکه بخواي از این موضوع براي چزوندن استفاده کنی...رقمه بهم نمیخوریم و اصالً پا پیش نمیذاشتی
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ر که آروم آروم میرفت سمت اتاقی که وسایلش توش بود مانی تا خواست حرفی بزنه لیا از جاش بلند شد و همونطو
  :گفت

بیشتر باورم میشه که شاید براي اولین بار تصمیم اشتباه ...متاسفم ولی انگار هرچی بیشتر میگذره و بیشتر میشناسمت-
این  نمیگم صد در صد ولی حداقل برداشت من از این حرفا و...گرفتم تو زندگیم که حتی به پیشنهادت فکر کردم

البد فکر کردي از اون ...رفتارت اینه که سطح اقتصادي خانواده امون شاید یکی از دالیلی بوده که اومدي سمت من
  ...آدمایی هستیم که به خاطر پول حاضریم هر کاري بکنیم آره؟؟؟هر سازي بزنی برقصیم و صدامونم درنیاد

ا حاضر شدن و جمع کردن وسایلش در و ببنده و قفل کنه روشو برگردوند و با قدم هاي بلند رفت سمت اتاق وخواست ت
  ...که مانی پشت سرش اومد و اجازه این کارو نداد

  :صورتش کامالً قرمز شده بود از خشم وقتی گفت
دوباره داري واسه خودت میبري و میدوزي؟؟؟مثل اون شب که تشخیص دادي هدف من رابطه جنسی بوده از این -

کالً عادت داري اولین چیزي که به ذهنت میرسه رو به زبون بیاري حتی اگه غلط ...زخرفاتپیشنهاد و صیغه و این م
  باشه؟؟؟

فقط جزوه و کتاباشو ...هنوز فرصت نکرده بود وسایلش و خالی کنه...لیا ساکشو از تک کمد دو لنگه اتاق بیرون کشید
  :درحال جمع کردن وسایلش گفت...درآورده بود

اینکه ما فقیر و آس و پاسیم و به خاطر نیاز مالی تا ...برداشتی که از حرفت میشد همین بودچه درست چه غلط تنها -
همون آواره خونه این و اون شدن سگش شرف داره به ...ولی از این خبرا نیست...آخر عمر زیر دینت قرار میگیریم

  ...موندن تو این خونه با هزار جور منت و زخم زبون و نیش و کنایه
برداشت سمتش با یه دست دسته ساکشو گرفت و با اونیکی مچ دست لیا رو محکم فشار داد و کشیدش عقب  مانی خیز

  ...که رو در روش وایسته
نمونه اش و اون شب بعد از بیرون اومدن از ...من اعصابم تا یه جایی ظرفیت داره ها...از سکوت من سو استفاده نکن-

  ...کالنتري دیدي
چ دستشو بیرون بکشه ولی انگشتاي مانی محکم تر از این حرفا دور مچ ظریفش چفت شده بود لیا سعی کرد با ضرب م

  ...طوري که احساس کرد تقالي بیشترش به دست خودش آسیب میزنه
تاهمینجاشم مرسی از ...میرم که نه خودم بیشتر از این خوار و خفیف شم و نه اعصاب تو خراش برداره...ولم کن-

  ...تاج صدقه نیستیمولی ما مح...لطفتت
مانی که خوب میدونست لیا جایی براي رفتن نداره و از طرفی بازم پشیمون شد از حرفی که کامالً بی فکر و بی دلیل به 

  ...زبون آورد لحنش و آروم تر کرد و چند دقیقه طول کشید تا این جمله رو به زبون بیاره
  ...به هر حال ببخشید...ی زود و غلط برداشت میکنیولی تو هم خیل...قبول دارم بد حرف زدم...خیله خب-
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قبالً تا حاال ازش معذرت خواهی نشنیده بود و این میتونست به ...نگاه خشمگین لیا به حیرت و ناباوري تغییر رنگ داد
بون انگار کسایی که سخت عذرخواهی میکنن وقتی باالخره این کلمه رو به ز...عنوان یه اولین توي حافظه اش ثبت بشه

  ...میارن عمق فاجعه مشخص میشه و نشون میدن که واقعاً پشیمونن
به مرور زمان به خودت ثابت میشه که همه فکرات درباره من پوچه و هیچ قصد و ...لجبازي نکن و همینجا بمون-

  ...پس لجبازي و بذار کنار لطفاً...غرضی که به ضرر تو ختم بشه پشت این قضیه نیست
مانی که خیال میکرد دوباره میخواد ...بین انگشتاي قفل شده مانی بیرون کشید و رفت سمت ساکشباالخره دستشو از 

  :جمع کنه بره خواست حرفی بزنه ولی قبلش لیا گفت
می مونم ولی فقط تا وقتی یه جایی پیدا بشه که بتونم بدون دغدغه ذهنی درسم و بخونم و بعدش برگردم پیش -

داشته باشم نه اینکه هر روز مجبور باشم با یه آدم خودخواه و مغرور جنگ اعصاب راه  جایی که آرامش...خانواده ام
  ...بندازم

مانی حاال خیالش از موندن لیا راحت شده بود ولی انقدر از صفاتی که بهش میداد عصبی شد که حس کرد اگه بمونه یه 
سر و کله زدن با این دختر ...اتاق رفت بیرون براي همین سریع از...جنگ لفظی و شاید حتی فیزیکی بینشون ایجاد شه

  ...یه دنده اعصابی فوالدي میخواست که مانی ازش بی بهره بود
***  

  ...سالم دخترم-
  خوبی؟؟؟بابا و مادرجون خوبن؟؟؟...سالم مامانی-
  تو چطوري؟؟؟درسات چطوره؟؟؟...شکربد نیستیم-
  ...یه کم خسته ام کرده...پایان نامه هم کار میکنم مخصوصاً که دارم رو...درسامم سنگین شده دیگه...خوبم-
  غزل چطوره؟؟؟اونجاس؟؟؟...عیب نداره تحمل کن ایشاال که نتیجه اشو به بهترین شکل بگیري-

براي همین با ...مامانش هنوز چیزي از جریان جدا شدنش از غزل و صدالبته موندنش تو خونه مانی نمیدونست
  :دستپاچگی گفت

  ...مامان دلم خیلی براتون تنگ شده...آلن رفته تا جایی برگردها...اونم خوبه-
  ...اتفاقاً بابات چند روز پیش میگفت یه روز باید برم به لیا سر بزنم کم و کسري نداشته باشه...ما هم همینطور-

  ...خیلی واضح و ملموس هول شد و دست و پاشو گم کرد
شما هم تنها می مونید ...از کار و زندگیشم میفته...بیخودي این راه نکوبه بیادبه بابا بگید ...همه چیز خوبه...نه بابا-

  ...چیزي نمونده که یه ماه دیگه کالسا تموم میشه واسه فرجه امتحانا میام اهواز...الکی
تو  پس خودتم یه زنگ بهش بزن تا خیالش از بابت...بیخودي خستگی راه فقط براش می مونه...اتفاقاً منم بهش گفتم-

  ...راحت باشه
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  ...چشم مامانم خودم راضیش میکنم-
  از اون پسره چه خبر؟؟؟...میگم-
  ...مامان؟؟؟پسره چیه؟؟؟آقا مانی-
  ...آخه هنوز عادت نکردم به اسمش...آره همون-

صبح رفته لیا یاد مانی افتاد که از دو روز پیش و بعد از دعواي لفظیشون دیگه ندیده بودتش و امروزم که جمعه بود از 
  ...بود بیرون و هنوزم برنگشته بود

  رابطه تون چطوه؟؟؟مبینید همدیگرو؟؟؟-
تو همون دانشگاه میبینمش و یک دو بارم بیرون ...بیشتر وقتم و دانشگاه و پایان نامه پر کرده...میگم که...کم و بیش-

  ...قرار گذاشتیم
میگم ...ع شدیم و یه تصمیمی گرفتیم که تهش خیر باشهچهارتا آدم بزرگ دور هم جم...لیا دیگه حواست و جمع کنا-

  ...خداي نکرده اون صیغه باعث نشه که...یعنی
هیچ ...بعدشم فعالً داریم با هم آشنا میشیم...بیخودي خودت و نگران نکن...اون صیغه باعث چیزي نمیشه مامان جان-

  ...اشه و به ازدواج ختم شهمعلوم نیست بعد این آشنایی همه چیز همونطور که شما میگید خیر ب
  ...من که سر از کار شما جوونا درنمیارم...چی بگم واال-

بعد از دو روز ...با صداي باز و بسته شدن در ورودي خونه از مادرش خداحافظی کرد چون میخواست با مانی حرف بزنه
اید یه کم بد بود و زیادي تند که وقت کافی داشت براي فکر کردن به این نتیجه رسیده بود که برخورد اونروزش ش

شاید مستقیم نمیخواست معذرت خواهی کنه ولی حداقل میتونست یه کم توجیه بیاره براي ...رفته بود دربرابر مانی
  ...کارش

بی اختیار با دیدن اون پسر غریبه ...به هواي دیدن مانی از اتاق رفت بیرون ولی وسط هال با شخص دیگه اي مواجه شد
  ...زش نداشت ضربان قلبش تند شد و چشماش از حدقه بیرون زدکه شناختی ا

این دیگه کیه؟؟؟یعنی دزده؟؟؟اگه دزده پس چرا من عین چوب خشک اینجا وایستادم؟؟؟اآلن باید ...یا قمر بنی هاشم«
انگار سرهنگ  حاال همچین میگه...از این موردا ندیدم تاحاال...ولی آخه چه دزد آنکادر کرده و تر و تمیزیه...فرار کنم

  »...نیروي انتظامی روزي صدتا مورد دزدي میدیده
  ...نمیخواستم بترسونمتون...شرمنده-
  »...عالوه بر شیک و پیک بودن باید باشخصیت و باادب بودنم به خصوصیات این آقادزده اضافه کنم انگار«

  ...لحن آروم و مودبانه پسر غریبه بهش جرات حرف زدن داد
  دید تو؟؟؟چه جوري اوم...چ-

  :کلیداي توي دستش و نشون داد و سریع گفت

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 81



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...کلید داشتم-
  »پس کیه؟؟؟...یارو کلید خونه مانی رو هم داره...دیدي دزد نیست«

  ...جواب سوالش و خیلی زود گرفت
  مانی چیزي نگفته از من بهتون؟؟؟...دوست مانی...من میثمم-

میدونست این دختر همون دختریه که مانی بهش پیشنهاد آشنایی میثم که حاال ...لیا سرشو به چپ و راست تکون داد
  :براي ازدواج داده گفت

البته میدونم اگه اشتباه نکنم اسمتون لیا خانومه و یه جورایی نامزد مانی ...راستش از شما هم چیزي به من نگفته-
  ...خبر و سرزده پاشم بیامولی نمیدونستم که اینجا زندگی میکنید وگرنه جسارت نمیکردم که بی ...هستید

لیا با شنیدن اسمش توسط میثم و خبر داشتن از جریان نامزدیشون یه کم آروم گرفت ولی براي اینکه از اشتباه درش 
  :بیاره گفت

  ...به خاطر یه سري مسائل مجبور شدم وگرنه...من فقط موقتی اینجا هستم-
شما ...به هر حال زندگی هرکس به خودش مربوطه...جسارت نباشه من واقعاً قصد بدي نداشتم از این حرفم-

  ...امممم....و اینکه...مشخصه انقدر عاقل و بالغ هستید که صالح خودتون و بهتر از هرکسی بدونید...هم
  :یه کم دست دست کرد براي به زبون آوردن حرفش و بعد گفت

  ...مانی کجا رفته؟؟؟جمعه ها اکثراً خونه می موند-
  ...بح رفته منم نمیدونم کجاستاز ص...نمیدونم-

با اینکه ...لحن دلخور لیا به میثم ثابت کرد که این دختر داره کالفه میشه از رفتاراي مانی و خب شدیداً بهش حق میداد
  ...ولی نمیتونست تو این مسئله طرف رفیق دوران بچگیشو بگیره...به مانی قول داده بود که رازنگهدار باشه

  :کارت و گرفت سمتش و گفت...درآورد و چند قدم به لیا نزدیک شد از تو جیبش کارتش و
یا احتیاج به راهنمایی و مشورت داشتید رو ...هرمشکلی پیش اومد...هر...پشتشم شماره موبایلمه...این آدرس مطب منه-

ه چشم برادرتون شما هم منو ب...مانی مثل برادرمه نمیخوام زندگیش از اینی که هست بدتر بشه...کمک من حساب کنید
  ...ببینید

میثم شاکري ...کارت و ازش گرفت و نگاهی بهش انداخت...حرفاي گیج کننده و دوپهلوي میثم لیا رو به فکر فرو برد
  این دوست جراح مانی تو چه زمینه اي میتونست راهنماییش کنه؟؟؟...جراح و متخصص قلب و عروق

  ...خودي حساس بشهاگه ممکنه مانی چیزي نفهمه نمیخوام بی...فقط-
لیا که خودشم همچین قصدي نداشت سرشو به تایید تکون داد و میثم هم با یه خدافظی داشت میرفت سمت در که 

  ...همون موقع در باز شد و مانی اومد تو
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اولین کاري که لیا کرد گذاشتن کارت میثم تو جیب شلوارش بود و بعد خیره شد به نگاه حیرت زده مانی که بین 
تعجب نگاهش کم کم جاشو به عصبانیت داد و بدون توجه به سالم و دست دراز شده ...و میثم در گردش بود خودش

  :میثم توپید
  اینجا چی کار میکنی تو؟؟؟-
منم داشتم میرفتم که ...ولی لیا خانوم گفتن از صبح رفتی بیرون...اومدم بهت سر بزنم فکر کردم مثل هر هفته خونه اي-

  ...اومدي
  :وفانی مانی به لیا خیره شد و با لحن نسبتاً بدي توپیدنگاه ط

  ...تو برو تو اتاقت-
  :وقتی هیچ حرکتی به جز نگاه حرصی لیا نگرفت چند قدم به سمتش برداشت و با صداي بلندتري گفت

  ...با تو نیستم مگه میگم برو تو اتاقت-
  ...دست میثم رو سینه اش نشست

  چته مانی؟؟؟-
ا گرفت و یه سیگار روشن کرد و یه کم بعد صداي کوبیده شدن در اتاق و شنید و دود اولین پکشو نگاه ممتدشو از لی

  ...بیرون فرستاد
  چرا نگفتی این دختره با تو زندگی میکنه؟؟؟-
که یهو بی خبر از من پانشی ...مگه من همه چیز و باید به تو بگم؟؟؟همون چیزایی هم که میدونی شده کابوس زندگیم-

  ...بیفتی اینور اونور و به ظاهر براي صالح من بلندگو دستت بگیري و همه رو خبر کنیراه 
من کی همچین کاري کردم؟؟؟اگه میخواستم تو این یه سال و خورده اي میکردم به جاي اینکه بشینم و ...شر و ور نگو-

  ...اخالق زهرمار تو رو تحمل کنم
  ...خونه نیستم پس اآلن اینجا چه غلطی میکنی اونم وقتی من-
خیال نکن جور گند اخالقی و وقاحت تو رو من میکشم و ...مگه من کف دستم و بو کرده بودم که تو نیستی؟؟؟بعدشم-

خودت هر غلطی که کردي پاش ...کاراتو براي اون دختر بیچاره که هنوزم میگم باید واقعیت وبفهمه توجیه میکنم
  ...ببین کی آخر ضربه اشو میخوره...غرور مسخره ات ادامه بدهاگرم نخواستی به همین سکوت و ...وایستا

میثم با ناراحتی به خاطر رفتار زشت مانی بدون خداحافظی رفت بیرون و مانی هم بی فوت وقت راه افتاد سمت اتاق 
با صدایی در و با شدت باز کرد و بی توجه به صورت خیس از اشک این دختر که بعضی وقتا شدیداًً معصوم میشد ...لیا

  :که هنوز ولومش تحت تاثیر فکراي غلط توي سرش باال بود گفت
اون روز با یه جمله من انقدر هوچی گري و مسخره بازي درآوردي که حرفام نصفه موند و نذاشتی هشدار بدم بهت که -

ت دیگه اي که تو این خونه از اآلن تا هر وق...ولی حاال یه بار میگم براي همیشه آویزه گوشت کن...اآلن این اتفاق نیفته
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مسائلی که خودم الزم بدونم بهت میگم ولی اگه بفهمم براي دونستن ...اي حق نداري تو زندگی من سرك بکشی
من سر این مسائل با ...هرچیزي که به تو مربوط نیست داري تالش میکنی مطمئن باش خیلی خیلی بد برخورد میکنم

دلم نمیخواد تا وقتی هیچ نسبتی بینمون نیست و ...آسه میري و آسه میاي...حواست وجمع کن...هیچکس شوخی ندارم
نه جواب تلفناي این خونه رو میدي نه در و رو کسی ...قضیه ازدواجمون رسمی نشده کسی بویی ببره از رابطه من و تو

نـــــــــــــه؟؟؟اگه  فهمیدي چی گفتم یا...باز میکنی و نه حتی بر حسب اتفاق با دوست و آشناهاي من هم کالم میشی
یک بار دیگه همچین چیزي ببینم  مطمئن باش با دو تا داد قضیه رو تموم نمیکنم و بهتره اینم بدونی که تو عصبانیت یه 

پس سعی کن ...مطمئن باش...ولی اون لحظه هیچ کنترلی رو خودم ندارم...شاید بعدش پشیمون بشم...آدم دیگه میشم
  ...هیچوقت عصبانیم نکنی

تمام حرفاشو با داد و هوار تو سر لیا کوبوند و بدون اینکه بهش اجازه صحبت بده تا بخواد با یه جواب دوباره کاري کنه 
ولی فکر ...میدونست میثم اتفاقی امروز اومده و لیا در و به روش باز نکرده...تا بحثشون باال بگیره از اتاق رفت بیرون

بشه اونم سر مسائلی که مانی به هیچ وجه نمیخواست کسی ازش بویی ببره رسماً  اینکه بخواد یه روز این دیدارا عمدي
  ...دیوونه اش میکرد

بیشتر مصمم شد که بفهمه ...ولی از طرفی لیا با وجود همه حرص و عصبانیتی که از این رفتار تند و زشت مانی داشت
باید میفهمید چی تو زندگی کسی که ...ابطه وایستادهباید میفهمید کجاي این ر...منظور میثم از راهنمایی و کمک چی بود

ولی باید میذاشت سر یه فرصت ...میخواست شریک زندگیش باشه وجود داشت که اون نباید توش سرك میکشید
  ...مناسب تر که فکر مانی از این موضوع منحرف بشه

***  
اومد ولی اهمیتی نداد و سرعتش و بیشتر صداي قدم هاي سامیار و میشنید که داشت تو راهروي دانشگاه دنبالش می 

  ...تا اینکه باالخره تو حیاط بهش رسید و راهش و سد کرد...کرد
  ...نفسشو با کالفگی بیرون فرستاد

  این رفتارا چه معنی اي میده؟؟؟-
  اشکالی داره خانوم مشرقی؟؟؟...میخوام باهاتون حرف بزنم-

یتونست انکار کنه از این لحن مودبانه سامیار که کمتر ازش دیده ولی نم...نذاشت تعجبش حالت صورتش و تغییر بده
  ...بود متعجب شده

دیگه دلیلی نمیبینم بخواي ...شما یه درخواستی داشتی منم رد کردم...فکر نمیکنم حرف نزده اي بینمون مونده باشه-
  ...راه به راه مزاحم من شی

  ...ست ندارهحرف اآلن من ربطی به اون درخوا...حق با شماست ولی-
  ...سوالی نگاهش کردوسامیار ادامه داد
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  ...دارید بین همکالسی هاتون دنبال همخونه میگردید...چند وقتیه که...شنیدم-
در هر صورت ...یا شما زیادي داري سرك میکشی تو کار و زندگی من...یا خبرا خیلی زود میپیچه تو این دانشگاه-

  ...شما پیدا نمیکنمهرچی فکر میکنم ربط این موضوع رو به 
مبله اس ولی ...من یه خونه دو خوابه دارم که مسیرشم تا دانشگاه سرراسته...من میتونم کمکتون کنم...ربطش اینه که-

حتی واسه ترم بعد و پایان نامه اتونم میتونید همونجا ...اگه بخواید میتونم تا پایان ترم در اختیارتون بذارم...بالاستفاده
  ...یه کمک دوستانه در نظر بگیرید...ل پیش و کرایه اشم احتیاجی ندارمبه پو...بمونید

ولی انقدر مودبانه بیان کرد که نتونست با لحن بدي ...میتونست نیتی که پشت این پیشنهاد بود و به طرز آشکاري ببینه
  ...باهاش حرف بزنه

اونم در ازاي پرداخت ...یثی دنبالم نباشهممنون ولی ترجیح میدم از همکالسی هاي دخترم کمک بگیرم تا حرف و حد-
  ...و اینکه متاسفانه نمیتونم قبول کنم که نیتتون واقعاً خیره...پول کرایه

  ...یهو لحن سامیار عوض شد
اینکه بخواي به خاطر چند تا برخورد همچین نتیجه گیري اي از نیت من داشته باشی واقعاً بی ...سفسطه نکن خواهشاً-

ی حاضرم براي اینکه ثابت کنم قصدي جز کمک ندارم تعهد محضري بدم که هیچ خواسته اي پشت من حت...انصافیه
  ...بندش نداشته باشم و بذارم در نهایت آرامش تو اون خونه بمونی

پیشنهاد وسوسه انگیزي بود اونم وقتی نزدیک سه چهار روز به هرکی رسیده بود رو انداخته بود ولی اکثراً یا خوابگاه 
به هر حال هرکسی مشکالت خودش و داشت و نمیتونست ...یا جوري رفتار میکردن که لیا میفهمید راغب نیستن...بودن

با اینکه بودن کسایی مثل بهاره که اصرار داشتن لیا بره پیششون ولی ترجیح میداد مزاحم خانواده ...توقعی داشته باشه
  ...بودنکسی نشه و میرفت سراغ کسایی که خونه دانشجویی گرفته 

  :دنبال یه دلیل درست و حسابی براي جواب به سامیار میگشت که صدایی از پشت سرش گفت
ولی لیا جان خودش دوستایی داره که براي حل مشکلش حاضرن تمام تالششون و ...ممنون از لطفتون آقاي خداپناه-

  ...بکنن
ته بعد از ده روز اومده بود دانشگاه ولی نه از شروع این هف...با شنیدن صداي غزل متعجب و حیرت زده چرخید سمتش

دیگه همه فهمیده بودن که میونشون ...اون سمت لیا میومد و نه لیا تمایلی به همصحبت شدن از خودش نشون میداد
  ...و حاال این غزل بود که پا پیش گذاشته بود و یه جورایی از شر سامیار نجاتش داد...شکرآب شده

  ...خانوم مشرقی و بشنوممن ترجیح میدم نظر خود -
  :روشو کرد سمت سامیار و گفت

  ...با اجازه...ممنون از پیشنهادتون ولی به دالیلی که گفتم و یه سري دالیل خصوصی نمیتونم قبول کنم-
  ...اینو گفت و همراه غزل از در دانشگاه زدن بیرون
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***  
سامیار خالصش کرد و به خاطر لحن ملتمسانه اش که با اینکه هنوز باهاش سرسنگین بود ولی به خاطر اینکه از دست 

پیشنهادش و قبول کرد و رفتن تو یه کافی شاپ درحالیکه ...ازش میخواست برن یه جا بشینن باهم حرف بزنن
  ...نمیتونست منکر حس دلتنگی عمیقی که نسبت به دوست سرکش و بی معرفتش داشت بشه

ي که مانی ازش قهوه خواست افتاد و چقدر حرصش گرفت از خونسردي خیره به بخار قهوه توي فنجونش یاد اون روز
داشت فکر میکرد تو این چهار روزي که از اومدن میثم و اون اتمام حجت مانی میگذشت و لیا تو خونه ...و دستورش

ودش دست به سیاه و سفید نمیزد و اصالً درست و حسابی همدیگه رو ندیده بودن چی کار میکرد و چی میخورد؟؟؟خ
که شام و کالً بیخیال شده بود چون زمان شام مانی خونه بود و لیا جز در حد نیاز از اتاق بیرون نمیرفت تا اصالًَ باهاش 

صبحونه و ناهارشم یکی میکرد و یا تو دانشگاه میخورد یا وقتایی که کالس نداشت و تو خونه بود ...چشم تو چشم نشه
زه خودش تا مانی فکر نکنه به خاطر همون لطفی که در حقش کرده میخواد از این یه چیز سر هم میکرد ولی فقط به اندا

  :یه صدایی توي سرش میگفت...طریق جبران کنه
به تو چه که چی میخوره؟؟؟مگه اون موقع که خونه اش نبودي تو غذا براش درست میکردي یا مثالً گشنه می «

  »...ذرهموند؟؟؟نترس مردا کاري نمیکنن که به شکمشون بد بگ
ولی عذاب وجدانش نسبت به اینکه تو اون خونه میخورد و میخوابید ولی با صاحبش رفتار درستی نداشت چیزي نبود که 

  ...بشه نادیده گرفتش
  نمیخواي چیزي بگی؟؟؟-

  :بی تفاوت گفت...با صداي غزل حواس پرت شده اشو جمع کرد و خیره شد به چشماي سبزش
  چی بگم؟؟؟-
  ینکه این مدت کجا بودي؟؟؟مثالً ا...هرچی-
  فرقی میکنه؟؟؟-
به خدا میترسیدم بیام طرفت جلوي بچه ها سنگ رو یخم کنی که البته حقم ...وگرنه نمیپرسیدم...معلومه که فرق میکنه-

اما چند ...نمیدونم چرا ولی فکر میکردم جات امن و راحته...ولی دارم دیوونه میشم بفهمم تو این مدت کجا بودي...داري
خب به من بگو دیگه مگه من دوست صمیمیت ...روزه که میبینم داري میگردي یه جایی رو براي موندن پیدا کنی

  نیستم؟؟؟
  ...بودي-
هرچند میدونم داره یه ...عمه ام هنوزم که هنوزه رو به راه نشده...به خدا دیگه نشد که برگردم...هنوزم هستم...هستم-

وگرنه اگه میدونستم آالخون واالخون ...اره پیش خودش ولی دلم براش می سوزهکمم فیلم بازي میکنه که منو نگه د
  ...شدي بازم تو روش می موندم و
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من دارم از قبلش حرف ...مشکل من این نیست که چرا خونه عمه ات موندي و برنگشتی...خودت و به خریت نزن غزل-
  ...حتی من دوهفته نفهمیدم چی کاره بوده...فریده بگیمیزنم که قدر یه همخونه و دوست برام ارزش قائل نشدي که از 

من خرم یکی جزو ...اصالً گه خوردم خوبه؟؟؟بابا همه یه خریتایی دارن دیگه تو زندگیشون...آقا یه کلمه غلط کردم-
  اصالً من خودم خرت میشم از این بعد خوبه؟؟؟...خب کله ام باد داره چی کارش کنم...اون همه

  ...میکرد تو چهره اش بنشونه یهو با این حرفش لبخندي زد که هیچ جوره نتونست جمعش کنهوسط حرصی که سعی 
  ...عشق خودمی به خدا...ایول باالخره من دیدم این خنده ملوستو...آهااااااااا اینـــــــه-

  ...لش داد عقبلیا با دست هو...یهو نیم خیز شد رو میز و تا لیا به خودش بجنبه یه ماچ آبدار کاشت رو گونه اش
  ...خیله خب بگیر بشین زشته جلوي مردم-

  :غزل برگشت سر جاش و با لذت بهش خیره شد و با ذوقی که نمیتونست از تو لحن و نگاهش پاك کنه گفت
  تو این مدت کجا بودي؟؟؟...خب حاال بگو-
  ...بقیه اشم یه جاي دیگه...یه هفته خونه بهاره اینا-
  ...رو بدونممنم میخوام اون جاي دیگه -

خودشم خیلی دیگه داشت بهش فشار میومد و دلش میخواست این ...لیا سکوت کرد و مشغول هم زدن قهوه اش شد
از خانواده اش فقط لیندا از جریان خبر داشت که اونم پشیمون شد که ...موضوع رو با کسی به جز خانواده در میون بذاره

بعدشم دلش ...دیگه علناً میپیچوندش و کارش شده بود فقط دروغچون این اواخر که زنگ میزد ...چرا بهش گفت
نمیخواست خواهرش تو شهر غریب وقتی باید تمام فکر و ذکرش تو بزرگ کردن بچه و تربیتش باشه دل نگرونی اي 

شاید یه غریبه که از بیرون نگاه میکرد به این قضیه راحت تر میتونست ...بابت مشکالت خواهرش داشته باشه
ولی اگه مانی میفهمید ...ماییش کنه که از حاال به بعد چی کار کنه با عقل و دلش که هر کدوم یه ساز میزدنراهن

  ...موضوعی رو که روش تاکید داشت فعالً کسی ندونه به غزل گفته ممکن بود عصبانی بشه
  ...خیله خب حاال که تو حرف نمیزنی من میزنم-

  :مکث کوتاهی کرد و یهو بی مقدمه گفت
  ...البته بعد از تموم شدن درسم...من دارم از ایران میرم-

  ...چشماي لیا گرد شد
  میري؟؟؟کجا؟؟؟تنهایی؟؟؟-

  ...غزل با موزیگري شونه اي باال انداخت
  ...حاال یه چیزم تو بگو تا توضیحش و بدم...یه چیز من گفتم-
  چی بگم من آخه؟؟؟-
  کجا بودي این مدت؟؟؟-
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  :ین حرف غزل از بین رفت مثل خودش بی مقدمه گفتلیا که حاال تردیدش با ا
  ...حاال بگو...خونه استاد ساعی-
  !!!چی؟؟؟-
  ...هرچی زودتر بگی توضیحات منم زودتر میشنوي...نوبت توئه توضیح بدي...نزن زیرش...یه چیز گفتی یه چیز گفتم-

  ...ه از چه قرارهغزل گیج از حرفی که لیا زد شروع کرد به تعریف کردن تا زودتر بفهمه قضی
منم قاعدتاً باید باهاشون ...میخوان زار و زندگیشون و بفرشون برن اونور براي درمان...وضعیت عمه ام تعریفی نداره-

  ...اآلنم فقط منتظرن درسم تموم شه...برم
  :نیم نگاهی به لیا که با این حرف غزل گرفته شده بود انداخت و با سري زیر افتاده گفت

  ...احتماالً قبول میکنم...م داشتم به پیشنهاد ازدواج کیارش فکر میکردمتو این مدت-
  پسر عمه ات بهت پیشنهاد ازدواج داد؟؟؟چرا انقدر یهویی؟؟؟...هییییییییییع-
تا اینکه باالخره یه هفته پیش عمه ام ...میفهمیدم یه حسایی داره ولی به روي خودش نمیاورد...خیلی یهویی ام نبود-

  ...کیارش فکر کنم به عنوان یه مورد جديگفت که به 
غزل؟؟؟تو که نمیخواي به خاطر رفتنتون یا چه میدونم خواسته عمه ات قبول کنی کیارشو؟؟؟هااااان؟؟؟نکنه به خاطر -

  ...این مسئله تصمیم اشتباهی بگیري
  ...نگاه خجالت زده و صورت گل انداخته غزل و که دید لباش به لبخندي ناباورانه باز شد

  تو هم میخوایش بیشرف؟؟؟پس چرا نگفتی تا حاال؟؟؟-
منتظر بودم یه حرکتی بزنه تا خیالم راحت شه ولی عوضی ...خوشم نمیومد از عشق یه طرفه ام کسی خبردار بشه...خب-

  ...دق داد تا بگه
  :لیا بلند خندید و گفت

  ...یخواي بريولی خیلی آشغالی که م...خیلی خوشحالم که به چیزي که میخواستی رسیدي-
چه ...باالخره باید دوري همو تحمل میکردیم دیگه...خودتم که بعد از درست میري خونه ننه بابات...گمشو بابا-

  ...چه اونجوري...اینجوري
  ...سکوت لیا باعث شد غزل مصرانه بگه

بالیی سرت میارم که ...کنی فقط واي به حالت اگه خالی بسته باشی که زبون منو باز...قضیه ساعی چیه...یاال تعریف کن-
  ...نفهمی از کجا خوردي

لیا باالخره لب باز کرد و ماجراي خودش و مانی رو از همون قرارش توي کافی شاپ تا پیشنهاد و خواستگاري و صیغه و 
با هر بخشی که تعریف میکرد چشماي ...ماجراهاي بعد از کالنتري و اقامت موقتی و اجباریش تو خونه اش تعریف کرد
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تا ...مچین چیزي رو نه دلیل اینهمه پنهون کاري لیا رو میفهمیدنه میتونست باور کنه ه...غزل یه سایز بزرگتر میشد
  :اینکه باالخره بعد از تموم شدن حرفش گفت

تویی که دم از صمیمیت و ارزش و احترام میزنی نباید این حرفارو ...پس چرا همون موقع بهم نگفتی؟؟؟صبر کن ببینم-
  انقدر غریبه بودم؟؟؟ همون موقع که پیشنهاد مانی رو شنیدي بهم بگی؟؟؟یعنی من

بعدشم که رفتاراي ...ولی انقدر خواسته اش یهویی و عجیب غریب شد که اصالً نفهمیدم چی شد...غریبه نبودي غزل-
  دیگه چه فایده اي داشت کسی بدونه یا نه؟؟؟...سردش و دیدم تصمیم گرفتم بهم بزنم این رابطه رو

  مگه خري تو؟؟؟واسه چی بهم بزنی؟؟؟-
یاسین تو گوشت میخوندم؟؟؟به نظر تو خواسته ها و رفتارش یه کم عجیب نیست؟؟؟سواالیی که درباره من یه ساعته -

و زندگیم و چه میدونم گذشته ام میپرسه فقط وقتیه که یه بحثی پیش بیاد اونم کامالً مشخصه که اصالً درباره اش 
  ...اونم واسه ازدواج...اد همه جوره باهام آشنا شهاصالً رفتاري نداره که باور کنم تو این مدت میخو...کنجکاو نیست

  یعنی میگی دوست نداره و الکی پا پیش گذاشته؟؟؟-
  ...ولی حس میکنم یه چیزي پشتش هست...الکیشو نمیدونم-
  ...بیخود حس میکنی به نظر من همچین چیزي نیست و من کامالً حق میدم بهش-
  چرا حق داره؟؟؟-
تو نباید از همچین آدمی انتظار داشته باشی که همین اول کار قربون صدقه ات ...مغرورهخب عزیز دلم اون یه آدم -

اتفاقاً به نظر من همینکه رفتاري نداره که تو رو تو خونه اش معذب کنه و به ظاهر داره خودش و خشک و جدي ...بره
به ...اون استاد دانشگاهه...م باز حق دارهدرباره اینکه کسی نفهمه ه...نشون میده معلومه که چقدر با شعور و با شخصیته

نمیتونه هربار که بخواد با کسی آشنا بشه براي ...قول خودت موقعیت و اعتبار زیادي داره تو جامعه و محیط کارش
  ...اونم با این آدمایی که فقط منتظر یه کلمه تو زندگی یه نفرن که یه شاهنامه ازش بسازن...ازدواج همه جا جار بزنه که

هربار سر جر و بحثامون یه جوري میخوام از زیر زبونش حرف بکشم که هدف اصلیش از این ...خودمم موندم به خدا-
  ...رفتاراش گیجم میکنه...پیشنهاد و بگه ولی فقط میگه هدف من ازدواجه

  :غزل نگاه عاقل اندر سفیهی بهش انداخت و گفت
اونوقت تو به خاطر یه سري فکر الکی ...قعیت و همچین مورديهمه دخترا آرزوشونه همچین مو...دیوونه اي به خدا-

تحصیلکرده ...بابا دیگه چی میخواي از این بهتر؟؟؟پولدار خوشتیپ پدر مادر دار...داري پشت پا میزنی به بختت
و میکنه به نظر من که اون داره این کارا ر...اخالق مخالق بعداً درست میشه...همینا رو بچسب...موقعیت اجتماعیه خوب

نشون بده که ...اگه اون داره بی محلی و دوري میکنه تو برو جلو...تا بفهمه تو تا کجا باهاش پیش میري و تحملش میکنی
  ...هدفت بچگانه نبوده وقتی پیشنهادش و قبول کردي و آدمی نیستی که با یه غوره سردیت کنه با یه مویز گرمیت
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میترسم اگه نزدیکش شم بهش وابسته شم ...ارم و بعد ببینم ارزشش و نداشتهمیترسم بیشتر از این غرورم و زیر پا بذ-
  ...و بعد که دیدم نمیشه باهاش ساخت ضربه بخورم

  :غزل یه کم تو چشماش خیره شد و پرسید
  یعنی میخواي بگی اآلن هیچ احساسی بهش نداري؟؟؟-

  :لیا نگاهشو گرفت و خیره به ناخوناي دستش گفت
انقدري که ذوق کردم و بدو بدو رفتم به مامانم گفتم جریان ...وقع که پیشنهاد و داد یه عالقه اي بوداون م...گفتم بهت-

حس میکنم شاید عالقه ام فقط یه هوس زودگذر ...اآلن که یه ماه از اون روز که پیشنهاد داد میگذره...خواستگاریشو ولی
  ...يبوده به خاطر همین تیپ و قیافه و موقعیتی که ازش حرف زد

منتها نمیخواي بهش اعتراف کنی تا غرورت خورد نشه و ...تو هنوز بهش عالقه داري...مطمئنم که اشتباه حس میکنی-
شاید ...لیا جونم...وقتی با این بی محلی کردناي جفتتون این رابطه بهم خورد بتونی بگی از اولم خیلی دوسش نداشتم

این موضوع رو هم ...بشین و به حرفام فکر کن...نمیتونی گول بزنی ولی خودت و...بتونی احساست و از من مخفی کنی
در نظر بگیر که شاید آدماي زیادي تو دوره هاي مختلف پا به زندگی آدم بذارن ولی عشق واقعی فقط یه بار اتفاق 

بتونی بگی  فکر کن ببین اگه عشقت واقعیه از دستش نده تا بعدها حسرت موقعیت هایی که داشتی و نخوري و...میفته
  ...براي نگه داشتنش تمام تالشم و کردم

باید با ...باید مینشست و با خودش فکر میکرد...شاید حق با اون بود...دیگه جوابی نداشت که به حرفاي غزل بگه
انقدري این شخص و این رابطه و این ...باید میفهمید حتی اگه مانی عالقه اي بهش نداشته باشه...احساسش کنار میومد

  حس قدرت داره که غرورش و کنار بذاره و براي داشتنش تالش کنه یا نه؟؟؟
***  

تو آشپزخونه بود که صداي کلید انداختن مانی و شنید و بعد حرف زدنش پاي تلفن ولی نمیدونست اونور خط 
  ...خودش و تو همون آشپزخونه مشغول کرد تا شاید از حرفاش چیزي دستگیرش بشه...کیه

  ؟حاال واجبه؟؟-
...  
  چرا قبل از اینکه به من بگید همچین برنامه اي ریختید؟؟؟-
...  
  ...من نمیتونم واسه کس دیگه اي تصمیم بگیرم اون خودش میدونه بیاد یا نه هرچند که من اصالً موافق نیستم-
...  
  ...قرار بود تا قطعی نشدن مسئله-
...  
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  ...میدونم ولی شما گفتی-
...  
  ...میگم شما حرف خودت و میزنیمن که هرچی ...پوووووف-
...  
  ...خودتم میگم بهش...نمیخواد-
...  
  ...نه قربانت خدافظ-

لیا چیز زیادي از مکالمه اش دستگیرش نشد از آشپزخونه رفت بیرون و بدون نیم نگاهی به مانی که با خستگی خودش 
چی اون مکالمه انقدر کنجکاوش کرده که مونده بود ...و پرت کرد رو مبل با یه سالم زیر لب راه افتاد سمت اتاقش

همون موقع با روشن و خاموش شدن صفحه گوشیش رفت سمتش و با دیدن شماره نسرین مادر مانی چشماش گرد 
  حاال چیکارش داشت؟؟؟...از آخرین باري که دیدش فقط یه بار تلفنی باهم حرف زدن...شد

  ...سالم نسرین خانوم-
  ان بابا چطورن؟؟؟سالم دخترم حالت چطوره؟؟؟مام-
  شما خوبید؟؟؟آقاسعید خوبه؟؟؟...اونا هم خوبن سالم دارن...ممنون-
لیا جون چرا انقدر رسمی با ما حرف میزنی؟؟؟یه کم راحت تر باش بذار ما هم دلمون خوش باشه که داریم با -

  ...عروسمون حرف میزنیم
رو تموم شده میدونستن درحالیکه لیا حتی یه بارم  چرا پدر و مادر مانی قضیه...اخمی ناخواسته بین ابروهاش نشست

  ...ندید مانی راغب باشه به این آشنایی و ازدواج
  :فقط براي اینکه از سرش باز کنه گفت

  ...ولی چشم...سخته-
  میونت با مانی چطوره؟؟؟...فداي خانومیت دخترم-

  :ر سرد و بی محلی هاي مانی نسرین گفتلیا همینکه خواست حرفی بزنه و حداقل یه کم گله و شکایت کنه از رفتا
ولی ...یه کم دیر اخت میشه...طول میکشه تا یخش آب بشه...اگه یه وقت مانی کم محلی کرد به دل نگیریا...میگم-

منم خیلی سعی کردم ترکش بدم ولی نشد از بچگی بهش خو ...اخالقشه دیگه...وقتی باهم جور شدید دیگه تمومه
  ...گرفته

  ...چه بهتر که تو این مدت خودمون باشیم به جاي اینکه دروغ بگیم به همدیگه...یم آشنا میشیم دیگهباالخره دار-
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غرض از ...وقتتو نگیرم...لیا جون...حاال زمان که بگذره اخالق هم دستتون میاد...آفرین دخترم منم همینو میگم-
مانی سپردم بهت بگه ولی گفتم براي اولین بار که به ...زنگ زدم براي فرداشب شام دعوتتون کنم بیاد اینجا...مزاحمت

  ...میخواي بیاي خودم بهت بگم که معذب نشی یهو واسه اومدن
چون وقتی هنوز تکلیفش با مانی روشن نبود چه جوري میتونست تو جمع ...بدون فکر فقط میخواست یه جوري بپیچونه

  خانواده اش باشه؟؟؟
  :گفت فقط...فرصتی براي ساختن سناریو نداشت

  ...ولی من فردا...ممنونم ازتون-
راستش ...یه کم استراحت کن شب مانی میاد دنبالت که بیاین اینجا...فردا هم جمعه اس...دیگه ولی و اما نیار عزیزم-

ما هم دعوتشون کردیم یه شب دور هم ...یکی از دوستاي سعید با خانواده اش بعد از دو سال از خارج برگشتن
  ...یاي خیلی بیشتر به ما خوش میگذرهتو هم ب...باشیم

میترسید از ...ولی حاال انگار یه مهمونی بزرگ بود...تا اآلن فکر میکرد خودشونن فقط...استرسش به مراتب بیشتر شد
ولی زشت بود بعد از اینهمه اصرار دعوت نسرین ...بیشتر از همه با مانی...قرار گرفتن تو جمعی که با همشون غریبه بود

  ...کنهو رد 
  ...مزاحمتون میشم...چشم-
بذار ...به مانی نگو که من بهت زنگ زدم...فقط...پس منتظرم...باعث سربلندي ماست...مراحمی دخترم این چه حرفی-

شاید دلخور بشه که قبل از اون من بهت ...رو یه چیزایی یه کم زیادي حساسه...خودش بهت بگه جریان مهمونی و
  ...گفتم

  ...حت باشهچشم خیالتون را-
  ...خدافظ...مراقب خودت باش...فداي چشمات-
  ...خدافظ...ممنون-

 مگه اصالً...بود نسرین میزدم حرف تلفن پشت داشت مانی که کسی اون پس...رفت فرو فکر به کرد قطع که و گوشی
 با رو لیا میخواست باشه؟؟؟حاال ارتباط در اطرافیانش از کدوم هیچ با نمیخواد دلش نمیگفت پیش روز چند همین

  نگفت؟؟؟ لیا به چیزي نسرین با تلفنش از بعد چرا مهمونی؟؟؟ولی ببره خودش
ولی تا آخر اون شب که لیا بر خالف همه این شبها تو اتاقش نمی موند و هی ...با فکر اینکه شاید بعداً بگه بیخیالش شد

هیچ حرفی از ...ش و یادش بیاد که باید چیزي بگهبه بهانه هاي مختلف میرفت بیرون و برمیگشت تا شاید مانی ببینت
مهمونی زده نشد و لیا تا لحظه خواب تو فکر بود که چرا مانی هیچی نگفت؟؟؟یعنی اون برخالف مادرش نمیخواست لیا 
تو اون مهمونی حضور داشته باشه؟؟؟یا به خاطر جر و بحث اون شبشون و غروري که داشت نمیخواست براي حرف 

  ه که پیش قدم میشه؟؟؟زدن اون باش

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 92



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

***  
فرداش با اینکه مانی بازم حرفی از مهمونی نزد و حاال دیگه لیا مطمئن شد که به هر دلیلی نمیخواست لیا امشب باهاش 

باید میفهمید درد مانی چیه که برخالف خواسته مادرش نخواسته که لیا تو جمعشون ...باشه ولی تصمیم داشت که بره
  ...حضور پیدا کنه

جمعه بود و ...بعد از اینکه به غزل خبر داد و بدون اینکه به مانی بگه کجا داره میره راه افتاد رفت خونه عمه غزل صبح
مسلماً مغازه درست و حسابی اي باز نبود که بخواد لباس مناسبی بخره براي همین مجبور بود بره از غزل قرض بگیره و 

  ...ا مانی برنتصمیم داشت همونجا هم حاضر شه بعد بیاد و ب
***  

غزل در حال اتوکردن موهاش بود و لیا داشت یه رژ کمرنگ و مالیم هماهنگ با رنگ کرم بولیزش و شلوار قهوه اي 
  :سوخته اش میزد که صداشو شنید

مگه نگفتی به نظر از اون آدماییه که حجاب سفت و ...میگم چطور شد نگفتی به خاطر مامان مانی روسري باید سر کنم-
  داره؟؟؟ سخت

ولی باید ...تو خواستگاري هم به اجبار مامان بود که روسري سر کردم...خوشم نمیاد تظاهر کنم و دورو بازي دربیارم-
درضمن لباسم که پوشیده ...اگه خوششون نمیاد از همین اآلن بگن تکلیف خودمون و بدونیم...بفهمن که من چه جوریم

  ...ار تار مو رو نفهمیدمولی من آخرش فلسفه پوشوندن این چه...اس
غزل با دقت هر دسته از موي لیا رو که صاف میکرد آخرش و یه کم با همون اتو حالت میداد که نماي قشنگ تري 

  ...داشته باشه
حداقل یه چیز بپوش یه کم بیشتر جلب ...تو که آرایشتم اصالً معلوم نیست...ولی به نظر من لباست زیادي پوشیده اس-

باید کنار اون به چشم بیاي یا نه؟؟؟به نظر من اون کت و دامن ...سالمتی داري با استاد ساعی میري مهمونیانا...توجه کنی
  ...بادمجونیه محشرت میکنه

تو حیا نداري اینا رو پیش هرکسی میپوشی من ...اون که دامنش فقط گردي باسنم و میپوشونه...چرت و پرت نگو غزل-
نه ...دلم میخواد منو همینجوري که هستم بپسندن...چین چیزي تنم کردم؟؟؟بعدشمکی تا حاال تو یه جمع مختلط هم

  ...اینکه تظاهر کنم به چیزي که نیستم
  :غزل غش غش خندید و با لحن مسخره اي گفت

  ...با اجازه ات کپی میکنم...عجب جمله اي...بیگ الیک-
ز گذاشت و فقط دو طرفش و یه کوچولو جمع کرد که تو لیا همه موهاش و با...باالخره کار اتوکردن موهاي لیا تموم شد

سریع شال و مانتوشو پوشید و به ...وقتی راضی شد از نتیجه کار...بعد از یه نگاه کلی تو آینه به خودش...صورتش نریزه
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هیچ چون ...باید قبل از اینکه مانی میرفت خودش و میرسوند خونه...غزل گفت به آژانس زنگ بزنه که یهو دیر نرسه
  ...آدرسی از خونه پدرش نداشت و اونا هم فکر میکردن که مانی میخواد بره دنبالش تا باهم برن

آروم رفت سمت اتاق و ...سکوت خونه به شک انداختش که نکنه مانی رفته باشه...با کلیدش در و باز کرد و رفت تو
با همون لباساي بیرونش نشست رو مبل ...وقتی از الي در باز اتاقش صداي دوش و شنید خیالش راحت شد که نرفته

دلش میخواست عکس العملش و با دیدن لیا که حاضر و ...طوري که وقتی مانی بیاد بیرون ببینتش...جلوي تلویزون
  ...آماده جلوش نشسته بود شکار کنه

***  
ب سوال لیا نمیدونست باید جواب مادرش و چی بده در جوا...جلوي آینه وایستاد و کراواتش و میزون کرد

دوست نداشت حاال که قرار بود ...ولی از دیروز هرکاري کرد نتونست دلش و راضی به اومدن این دختر بکنه...کجاست
با اینکه شاید براي خودش بد ...همه چیز تموم بشه بیخودي امیدوارش کنه و ببرتش تو خانواده و چند نفرم ببیننش

پیدا کنه تا حرف و حدیثایی که این مدت پشت سرش بوده رو برطرف کنه  نمیشد که با لیا تو یه جمع خانوادگی حضور
و یه جورایی ثابت کنه که دست از دختر بازي برداشته و اهل زن و زندگیه ولی دیگه دلش نمیومد پاي این دختر و 

  ...بیشتر از این وسط این ماجرا باز کنه
ده با تیپی مناسب مهمونی رو مبل خونه اش نشسته بود همونجا با دیدن لیا که حاضر و آما...در و باز کرد و رفت بیرون

از طرفی متعجب بود از اینکه چه جوري جریان مهمونی و فهمیده و ...چندتا حس باهم بهش هجوم آورد...کپ کرد
د از طرفی ناراحت بود از اینکه تالشش براي نیومدنش بی نتیجه موند و از طرفی خوشحال شد که قرار بو...حاضر شده

دهن خانواده آقاي پارسا که این مهمونی به افتخار برگشتشون ترتیب داده شده و از چند سال پیش تو فکر وصلت با 
  ...این خانواده بودن ببنده

یه قدم به سمتش برداشت و خواست بفهمه چه جوري از جریان مهمونی باخبر شده یا علت پنهون کاري خودش و 
مسلماً ...مانی هم به ناچار دنبالش راه افتاد...روش و گرفت و بلند شد رفت سمت در توضیح بده که لیا با چشم غره اي

ولی حاال که لیا خودش خواسته بود بیاد باید یه کم به ...با اینکه هنوز نمیدونست این کار درسته یا نه...کار مادرش بود
البته اگه خوشبینانه نگاه میکرد و لیا ...ي کننمانی کمک میکرد براي نقشی که قرار بود جلوي مهمونا و پدر و مادرش باز

  ...قرار نبود تالفی دادي که اونروز جلوي میثم سرش زد و دربیاره
***  

 یه لحظه افتاد که لیانگه داشت استرس عجیبی به جون  پدرش ویالیی به محض اینکه مانی ماشین و جلوي یه خونه
اده شد پیقبل از مانی بدون حرف ...جلوي مانی چیزي به روش بیارهولی باز نخواست ...احساس کرد تمام بدنش یخ زده

تو کت ...داشت زیرچشمی نگاش میکردلیا مانی که از ماشین پیاده شد ...ماشین و پارك کنهو رفت یه گوشه وایستاد تا 
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ین و انکار نتونست ا...با وجود دلخوري و گلگی اي که ازش داشت...شلوار مشکی و رسمی چقدر شیک و باوقار میشد
  ...کنه که تو هر تیپی جذاب و خواستنیه

  :صداي زنی تو آیفون پیچید...منتظر شد در و باز کنن و زد واز کنارش رد شد و رفت زنگ  مانی
  ؟؟کیه؟-
  ...باز کن زیور خانوم منم-

  :صداي زن اومد که بلند گفت
  ...آقا مانی تشریف آوردن...خانوم-

دیدن حیاط بزرگ خونه که خیلی خوشگل و شیک درست شده بود دهنش باز مونده با  لیا...در باز شد و رفتن تو
سمت راست ...ده شده بودتمام مسیر در حیاط تا ساختمون با چراغاي رنگی که تو زمین کار گذاشته بودن پوشی...بود

براي دراز تا صندلی و سمت چپم استخر با صندلی هاي راحتی  چهارخوشگل و رو به روشم میز و حیاط یه تاب
  ...همینطور که به سمت ساختمون میرفتن داشت همه جا رو نگاه میکرد...کشیدن

هرچند خونه خودشم ...این مانی عقل نداره؟؟؟آخه خونه به این باحالی و ول کرده رفته تو آپارتمان زندگی میکنه«
  »...ولی اینجا خدایی یه چیز دیگه اس...بزرگ و شیکه

بود که دست مانی ...اونور اون حیاط زیبا رو نگاه میکرد یهو احساس کرد دستش داغ شدهمینطور که داشت اینور 
یعنی مانی میخواست جلوي ...هاج و واج موند با دیدن رفتاري که کامالً تضاد داشت با این مدتش...یخزده اشو گرفته بود

  خانواده اش نقش بازي کنه؟؟؟
  :مانی و خواست دستشو بکشه که مانی آروم و با تعجب گفتسرجاش وایستاد و نگاه پر از خشمش و دوخت به 

  ؟؟؟چرا دستات انقدر یخه؟؟؟چته تو-
  :لیا که دوباره یاد استرس حضورش تو این جمع افتاد آروم گرفت و گفت

  ...چیزي نیست-
  استرس داري؟؟؟-

ست استرسش و درك کنه ولی از اونجایی که کامالً میتون...سکوت لیا در تضاد بود با شخصیت همیشه حاضرجوابش
  ...نخواست زیاد سر به سرش بذاره

میخوام اونجا همه ...اگه یه امشب لج و لجبازي و کنار بذاري و از کنار من تکون نخوري هیچ دلیلی براي استرس نداري-
  ...تو هم این و با رفتارت بهشون ثابت کن...بفهمن که انتخاب من کسی جز تو نیست

  ...اخماي لیا درهم رفت
  ...یعنی چی؟؟؟هنوز که چیزي معلوم نیست-
  ...فقط باید براي تو معلوم بشه...واسه من و خانواده ام معلومه-
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که براي ...ولی تمام فکر لیا داشت دور این یه جمله میگشت...دستش توسط مانی کشیده شد و به سمت ساختمون رفتن
  ازدواج و فقط معطل رضایت لیا بود؟؟؟یعنی مانی رضایت داشت براي این ...من و خانواده ام معلومه

با دیدن خانوم مسنی که به استقبالشون اومد و حدس زد باید همون زیور خانوم مستخدمشون باشه لبخندي رو لبش 
  ...نشست و بی اختیار تو قالب نقشی فرو رفت که هیچ آمادگی ذهنی اي براي اجراش نداشت

  ؟؟خوبید؟...سالم زیور خانوم-
  ...چه عجب ما چشممون به جمال شما روشن شد...خوش اومدي...ماهت پسرمسالم به روي -
  ...شرمنده...گرفتاریه دیگه-
  :لبخند ملیحشو دید با روي گشاده گفتیور خانوم اینبار برگشت سمت لیا و وقتی چهره دوست داشتنی و ز
  ...ناز و خانومیچه دختر ...هزار ماشاال...به به ماشاال-

دست مانی و ول کرد و رفت جلو صورت زیور خانوم و  تعریف پر محبت دلش یه کم آروم گرفته بودلیا که با همون 
  ...بوسید و به خاطر تعریفش تشکر کرد

  :رفتن تو که زیور خانوم گفتبا هم 
  ...خانوم دارن با تلفن حرف میزنن اآلن میان نسرین-

  :و گرفت و گفتلیارمانی دست 
  ...کن بعد بیایم سالم علیک کنیمبیا بریم باال لباساتو عوض -

  :لیا دست مانی و کشید و با اخم بهش توپید
  ...می مونیم تا صحبتشون تموم بشه بعد میریم باال-

حق با لیا بود ولی حرصش گرفت که چرا اون باید همچین چیزي ...مانی یه ابروشو انداخت باال و سر جاش وایستاد
به بزرگترا خیلی اهمیت میداد و حاال لیا خواسته یا ناخواسته داشت خودش و تو  مادرش به ادب و احترام...روتذکر میداد

از طرفی لیا رو تحسین میکرد و از طرفی ناراحت بود از اینکه قرار نیست این خوبی ها و ...دل این خانواده جا میکرد
  ...شایستگی هاش نصیب خودش بشه

  :با شیطنتی که تو لحنش کامالً حس میشد گفت...رفت طرفش نسرین که تلفنش تموم شد لیا دست مانی و ول کرد و
  ...سالم مامان جان-

ولی این وسط نسرین از همه خوشحال تر بود و با ...چشماي زیور و مانی و نسرین هر سه گرد شد از شنیدن این لفظ
  ...روي باز رفت سمت لیا و محکم بغلش کرد

خودم و کشتم تا مانی منو مامان صدا کنه ولی از همون بچگی براش به خدا ...الهی قربون مامان گفتنت بشم عزیزم-
  ...نسرین جون موندم تا همین حاال

  :صداي مانی و شنید که گفت
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  ...حاال بذار برسیم بعد گله گذاري و شروع کن-
بیاري ما هم  تو این همه مدت تو نباید یه بار این جواهرت و...گله هام که خیلی زیاده بخوام شروع کنم تمومی نداره-

  ...ببینیمش
  :چپ چپی بهش نگاه کرد و رو به مادرش گفت...لبخند شیطنت آمیزي که رو لباي لیا نشست و فقط مانی دید

  ...واال من خودمم درست حسابی نمیبینمش نسرین جون-
  ...بودحاال لیا بود که چپ چپ نگاهش میکرد به خاطر متلکی که بهش انداخت منظورش اقامت لیا تو خونه اش 

  :مانی نگاهش و تو خونه خالی از مهمونشون چرخوند و گفت
  بابا کجاست؟؟؟-
  ...برید باال لیا جان لباساشو عوض کنه تو هم بابات و صدا کن بیاد پایین اآلن مهمونا میان...باال تو اتاقشه-
  کل فامیل و دعوت نکردي که؟؟؟-
  ...نه بابا فقط خانواده آقاي پارسان با خاله ات اینا-

لیا و مانی با هم رفت باال و مانی در یکی از اتاقا رو براي لیا باز کرد که بره لباساش و عوض کنه و خودشم بی حرف رفت 
  ...سراغ باباش

داشت فکر میکرد چی ...ي آینه که یه دستی به موهاش بکشهمانتو و شالشو درآورد و گذاشت رو تخت و رفت جلو
چی میشد اگه واقعاً نامزد بودن و اآلن عین دوتا آدم عادي که ...ر تیره و تار و مبهم نبودمیشد اگه رابطه اش با مانی انقد

نه دوتا آدمی که با وجود محرم بودن هیچ شناخت جامع و کاملی ...داشتن براي ازدواج آماده میشدن کنار هم مینشستن
  ...از هم نداشتن

با دیدنش که داشت جلوي ...رفت تو در زدنو بدون  که لیا توش بود برگشت سمت اتاق خودش از اتاق پدرشمانی 
خیالش ...تیپش از هر نظر پوشیده و برازنده بود...آینه خودش و مرتب میکرد سر جاش وایستاد و براندازش کرد

حتی ...هراحت شد از اینکه بدون تذکر مانی جوري لباس میپوشید که مناسب باشه و احتیاج به تعویض یا دلخوري نباش
  ...سبک مو و آرایششم دخترونه و سنگین بود

داشت فکر میکرد چه جوري اون حلقه هاي فر موهاش و صاف کرده که همون موقع لیا برگشت طرفش و بی حرف 
  :خواست از کنار مانی رد شه که صداشو شنید

  !!!قشنگ شدي-
یه لحظه احساس کرد قلبش تا تو ...ده بودلیا سر جاش موند درحالیکه ضربان قلبش حتی از روي لباسم قابل مشاه

  ...ولی با جمله بعدي تمام حس و حال خوبش دود شد و رفت هوا...دهنش اومد و برگشت
  ...مامان من یه کم زیادي اغراق میکنه...ولی نه در حد جواهر-
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اون لحظه  لیا چرخید سمتش و با حرص خیره شد تو چشماي عسلیش که خونسردي و آرامش و فریاد میزد برعکس
  ...لیا
مثالً میتونم بگم پسرتون لج و لجبازي و به جایی رسوند که کار من به بستري ...منم دست به اغراق کردنم خوبه ها-

  کشوندي دیگه نکشوندي مگه؟؟؟...هرچند خیلی اغراقم نیست...شدن تو بیمارستان کشید
حاال دیگه نگاهش اون خونسردي رو ...چهارچوبخواست از در بره بیرون که مانی سد راهش شد و دستشو گذاشت رو 

  ...نداشت
وگرنه هیچوقت ...اصالً بچه نیستی و عاقالنه رفتار میکنی...برعکس ظاهر و بعضی رفتارات...از همون اول فهمیده بودم-

  ...سراغت نمیومدم
ست این حرفش و تعریف و لیا هم درحالیکه نمیدون...بعدم بی حرف در و باز کرد و منتظر شد تا اول لیا بره بیرون
  ...تمجید تلقی کنه یا یه تملق کوچیک واسه خر کردن رفت بیرون

***  
مهموناشون هنوز نرسیده بودن و مشغول گپ زدن با هم ...تو سالن پذیرایی خونه پدر مانی دور هم نشسته بودن

  :پدر مانی که درست مثل مانی رك و بی تعارف بود از لیا پرسید...بودن
  با پسر من به کجا رسید لیا خانوم؟؟؟آشناییت -

  :لیا لبخند دستپاچه اي زد و گفت
  ...واال چی بگم-
  چی شده؟؟؟نکنه مانی کاري کرده که پشیمون شدي؟؟؟-

شاید بدش نمیومد براي حال گیري پته اش و پیش ...نگاهش به مانی افتاد که با اخماي گره خورده مات زمین شده بود
  ...نه مسلماً تو این جمع جدي جاي لجبازي و کل کل کردناشون بود...نه دلش اومدولی ...پدرش بریزه رو آب

بقیه ...براي من پنجاه درصد قضیه حل شده بود که پیشنهاد آشنایی رو قبول کردم...نه این چه حرفیه؟؟؟خب-
که ناخودآگاه یه کم راستش انقدر از این ور و اونور و دوست و آشنا اتفاقات عجیب غریب به گوش آدم میرسه ...اشم

  ...باعث ترسش از ازدواج و تشکیل خانواده میشه
با اینکه شما و خانواده ...این مسئله شوخی بردار نیست...به هر حال باید خیلی حواستون و جمع کنید...حق داري دخترم-

ا و زندگیمون نگاه کنید تا ات از نظر من و نسرین و مانی کامالً تایید شده اید ولی این حق شماست که با دید باز به م
  ...خداي نکرده بعداً پشیمونی پیش نیاد

  :بعد براي اینکه جو و از اون حالت جدي دربیاره پرسید
  حاال بگو ببینم مانی که اذیتت نمیکنه؟؟؟-

  :خندید و گفت لیا
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  ؟؟مگه مانی اذیت کردنم بلده؟-
  ...دش جوري به لیا نگاه کرد که حساب کار دستش بیادهمون نگاه هاي پر از معنی و خاص خوبا  و مانی متلکشو فهمید

  :اینبار نسرین بود که با خنده از مانی پرسید
  ...من که بعید میدونم؟؟آره مانی؟-

  :مانی نگاه خیره اشو از لیا گرفت و رو به مادرش با شیطنی که لیا کمتر ازش دیده بود گفت
  ؟؟؟جواب خدا رو چی بدم؟؟جون مگه آدم میتونه فرشته رو اذیت کنه؟ نسرین-

  این همون مانی همیشگیه؟؟؟...یاوردداشت از تعجب شاخ در م لیا
یعنی مانی انقدر از پدر ...یعنی از این حرفا هم بلده؟؟؟خدایا نمردیم و این روز و دیدیم و این حرفارو شنیدیم شکرت«

ولی حداقل ...زهرماري که بود هست و مادرش حساب میبره که پیششون یه آدم دیگه میشه؟؟؟هرچند هنوز همون برج
  »...خیلی بیشرفی مانی....ظاهرش و داره خوب حفظ میکنه

  :نسرین با شوقی که از حضور لیا در کنار پسرش داشت گفت
  ...ببین چه پشت هم در میان...خدا در و تخته رو خوب واسه هم جور میکنه-

  :سعید
درضمن ...عواقب داره پسرحواست و جمع کن ولی ...اذیت کنی اگه به پدرت رفته باشی که فرشته ها رو هم میتونی-

  ...پس مطمئن باش تو دعواهاتون من طرف لیا رو میگیرم...وقتی میگی فرشته اس یعنی همه چیز تمومه دیگه
  ...دلم خوش بود پدرم پشتمه...دست شما درد نکنه دیگه-
البته خدا سایه آقاي مشرقی ...یت پدرش احتیاج دارهولی دختر تا آخر عمر به حما...تو دیگه واسه خودت مردي شدي-

حاال بذار خودت با لیا جان ...من بیشتر پدر لیام تا تو...و سالهاي سال از سرمون کم نکنه ولی چون ایشون راه دورن
  ...بعدها به حرف من میرسی...عروسی کنی

نه به وضوح فهمید با شنیدن لفظ عروسی اخماش لیا که سریع به مانی نگاه کرد تا با این حرف سعید عکس العملش و ببی
چرا نمیفهمید این مردو؟؟؟یعنی هدفش از پا پیش گذاشتن فقط تا مرحله نامزدي بوده؟؟؟که ...درهم رفت  ساکت شد

  اینجوري با شنیدن عروسی ترش میکنه؟؟؟
یخواست بهونه اي بشه براي نم...نفهمید چرا با حرفاي سعید با اینکه به نفع خودش بود ولی دلش براي مانی سوخت

هرچند شوخی بود حرفاشون ولی دوست نداشت انگشت اتهامی به سمت مانی ...اینکه از پدر و مادرش دورش کنه
  ...گرفته بشه

مانی هم انقدر خوب هست که هر اشتباهی کرد همون موقع بیاد ...باالخره هرکس اشتباهاتی میکنه...نه پدر جون-
  ...ه دل رحم سریع میبخشمشمنم ک...معذرت خواهی کنه
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شاید اگه ...سعید که از لفظ پدرجون حسابی سر ذوق اومده بود صاف نشست و لبخند کجی گوشه لبش جا خوش کرد
ولی شنیدن این ...هرکس دیگه اي تو دوران آشنایی بهش میگفت پدرجون حس میکرد میخواد یه جورایی چاپلوسی کنه

  ...رخورد اول حسابی به دلش نشسته بود یه حس و حال دیگه اي بهش دادحرف از زبون این دختري که از همون ب
شاید هرکس دیگه اي جاش بود بعد ...حاال دیگه داشت برخالف چند دقیقه پیش قدرشناسانه به لیا نگاه میکردمانی هم 

  ...از اینهمه بدرفتاري و تند رفتناي مانی همچین حرفی نمیزد
و اطالع داد که خانواده آقاي پارسا اومدن و همگی براي استقبال ازشون از جاشون یه کم که گذشت زیور خانوم اومد 

پسر بزرگ ...با همشون صمیمی سالم علیک کردن وارد سالن شدن وآقا و خانوم پارسا خیلی شیک و موقر ...بلند شدن
  ...و دخترشونم پشت سرشون اومدن تو

لیا به چهره تک تکشون دقیق ...یی نشستن و مشغول صحبت شدنبعد از احوال پرسی هاي معمولی همه تو سالن پذیرا
حس  تنها کسی که لیا...براشون زیاد تفاوتی با قبل نداشتتو اون جمع  ن و انگار حضور لیاهمشون عادي بود...شد

  ...میکرد داره از حضورش عذاب میکشه کمند بود
ه بود و رنگ استخونی موهاشم شاید آخرین مد اروپا نسبتاً جذاب که خودش و با زیبایی و مهارت آرایش کرد یه دختر

تنها چیزي که هیچ سنخیتی با ظاهر اروپایی شده و آپدیتش نداشت شال نازك روي سرش بود که فقط نصف ...بود
جماعت نون به نرخ روز ...نفهمید چرا با دیدن این حرکتش یه جمله تو ذهنش شکل گرفت...موهاش و میپوشوند

سخت نبود حدس اینکه شاید توري براي مانی پهن  ...سته از این طریق خودش و تو دل نسرین جا کنهالبد میخوا...خور
ولی اون لحظه واقعاً خوشحال بود از اینکه ...کرده بوده و حاال با دیدن لیا نقشه هاشو نقش برآب شده میدونسته

برخالف این چند وقت اخیر یواش یواش ...همیتونست با حضور در کنار مانی این خیاالت خام و از اطرافیانش دور کن
  ...داشت حس میکرد تصمیم مانی و خانواده اش براي خواستن لیا جدي بوده

  :نتونست کنجکاویش از دیدن لیا رو به زبون نیاره براي همین پرسیدخانوم پارسا 
  ؟؟آقا مانی خانوم و معرفی نمیکنی؟-

  ...گفت و روشو چرخوند سمت خانوم پارساببخشیدي به سهند که داشت باهاش حرف میزد مانی 
  ...نامزد بنده...لیا خانوم هستندایشون -

  :با لحنی مهربان گفت بالفاصله نگاه خانوم پارسا و کمند رنگ تعجب و ناباوري به خودش گرفت ولی آقاي پارسا
  ...به سالمتی ایشاال که به پاي هم پیر شید!به به -

چرا جوري گفت که تا اینحد ببرن و بدوزن؟؟؟تو فکرش بود که اگه مانی ...ن نبودشون ایقرار...لیا یه لحظه کپ کرد
  :با جمله بعدي مانی خیالش یه کم راحت شد سکوت کرد خودش جلوي این فکرشون و بگیره که

  ...داریم با هم آشنا میشیم فعالً...ممنون جناب پارسا ولی هنوز زوده-
  :نشست گفتبا لبخندي که حاال رو لبش خانوم پارسا 
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اگه قسمت نبود و دیدید به درد هم نمیخورید جداییتون  هکه خداي نکرد...ن موقع براي آشناییهاین زمان بهتری...بله-
  ...باعث دردسر نشه

مانی که خیلی خوب منظور خانوم پارسا رو که داشت یه جورایی راه و براي دخترش باز میکرد گرفت با خونسردي 
  :گفت

جان باید تصمیم بگیره که  لیا...من انتخابم و کردم و به هیچ وجه هم پشیمون نمیشم...خانوم پارساسو تفاهم نشه -
  ...میتونه با اخالقیات من کنار بیاد یا نه

  :سعید براي جانبداري از پسرش گفت
  ؟؟؟درسته لیا خانوم...رو هر دختري دست بذارن جواب نه نمیگیرن ساعی تجربه ثابت کرده پسراي خانواده-
یکی از بهترین خصوصیات ...راي خانواده ساعی همه چیز تمومنبه قول شما پس...شکی توش نیست پدرجون-
  ...خالقیشونما

  :با اشاره به خودش و نسرین ادامه داد
  ...دیگه انتخاب شریک زندگیشونه سلیقه بسیار باالشون تو-

اومده بود وسط خندیدنش چشمش به کمند افتاد با این حرفش همه خندیدن و نسرین که حسابی از حرف لیا خوشش 
  ...که با چهره درهم نشسته و داره با گوشه شالش بازي میکنه

  ؟؟شما چرا ساکتی؟ کمند جان-
  ...هر وقت سوالی ازم پرسیده بشه جواب میدم...من که نقل مجلس نیستمبگم نسرین جون؟؟؟ چی-

جلوي چند تا بزرگتر این کار و  صالح ندونست و بده ولی اصالًمیخواست جوابش...احساس کرد به اون متلک انداخت لیا
  :ولی با جواب مانی گل از گلش شکفت...نباید شخصیتشو تا این حد پایین میاورد...بکنه

  ...شده هرکیم حرفی بزنه در جواب سوالیه که ازش پرسیده ...خوشبختانه ما تو مجلسمون نقل نداریم-
نمیدونست درست دیده ...مانی هم متقابالً داشت به لیا نگاه میکرد...قیه به مانی خیره شدلیا اینبار بدون ترس از حضور ب

شایدم دیده بود و بهش اهمیت ...ولی یه لحظه حس کرد تو عمق چشماي لیا چیزي و داره میبینه که قبالً ندیده بود...یا نه
  ...نداده بود

***  
عذر خواهی  لیا و سعید و نسرین ازشونمانی و ...رین و اعالم کردخواهر نسخانواده  رسیدن با اومدن زیور خانوم که

با همشون سالم علیک کردن و تو  ناومد اول ناهید و شوهرش...کردن و براي استقبال از مهمونا از سالن خارج شدن
  :یه دختر شاد و شنگون پرید تو سالن و با صداي بلند گفت پشت سرش

  ...از دم اعیان سام به ریز و درشت خاندسالاااااااا-
  :رسید رو به مانی گفتلیا با همون سرخوشی با همه سالم علیک کرد و وقتی به 
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  !!!ــاركمبـهمسر جدید -
  :مانی که میدونست داره شوخی میکنه با اخم توپید

  ...چرا یه جوري میگی انگار من قبالً زن داشتم...کم آتیش بسوزون شراره-
خب اولین همسر آدم ...چرا حرف دهن من میذاري؟؟؟من گفتم همسر جدید...زدممگه من حرفی از همسر قبلی -

  ...جدیدترین همسر محسوب میشه دیگه
  :و درآغوش میگرفت گفتر لیابعد همینطور که با صمیمیت 

  ...خودت بگو ببینم بلدي عمو جون...کنه عزیزم این که بلد نیست معرفیت-
  :گفت به حرفاشداشت میخندیدلیا که 

  ...عزیزم خوشبختم از آشناییت لیا هستممن -
ولی همشون با دیدن شراره ...قبالً تک و توك دوست دختراي مانی و میشناخت...شراره متعجب بود از لحن صمیمانه لیا

به چشم یه مزاحم بهش نگاه میکردن و چون مانی باهاش زیاد بگو بخند میکرد یه جورایی حس حسادت دوست 
  ...ولی حاال میدید لیا خیلی گرم و صمیمی باهاش برخورد کرد و شدیداً به دلش نشست...داختدختراش و به غلیان مین

***  
لیا هرچقدر از کمند و نگاه هاي گاه و بیگاه عصبی ...بعد از شام جوونا یه گوشه دور هم جمع شدن و پدر و مادرا کنار هم

میون صحبتاشون فهمید ...شدیداً به دلش نشستکننده اش بدش اومد شراره و شخصیت شوخ و در عین حال مهربونش 
وقتی شراره از احساسش نسبت به دوست پسرش حرف میزد ...که یکی و میخواد ولی هنوز شرایط ازدواج و پیدا نکردن

یعنی میشد اسم حس ...متوجه وجه تشابهشون میشد...و وقتی این احساس و با حس خودش به مانی مقایسه میکرد
ق بذاره؟؟؟شاید اگه هنوز همون موقعی بود که مانی و فقط یه استاد دانشگاه میدونست چشم خودش به مانی هم عش

شرایط و براي احساس لیا ...ولی اتفاقاتی که بینشون افتاده و شناختشون از هم تو این مدت...بسته میگفت عاشقشه
  ...تغییر داد

  :جمع ها گرفته و تو خودش بود پرسید رو به مانی که مثل همه این یک سال و خورده اي گذشته تو شراره
  ...خیلی به دل من نشستهصادقانه بگم که ؟؟؟مانی بگو ببینم این خانوم خانوما رو از کجا پیدا کردي-

  :لیا با لبخند ازش تشکر کرد و قبل از مانی کمند بود که رو به لیا گفت
  ...خوش بحالت عزیزم یه روزه خودت و تو دل همه جا کردیا-

  :شراره
  ...هرچیزي که صادقانه باشه و از دل در بیاد الجرم بر دلم میشینه دیگه کاریشم نمیشه کرد-
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بی  شونتو جمع خونوادگیم نسرین جون چه جوري میذاره عروس آینده اش فقط تعجب میکن...اوهوم اینم حرفیه-
ه باید طبق خواسته ایشون براي احترامم که شدکه ...این سنت ها هنوز تو ایران هست فکر میکردم؟؟؟حجاب باشه

  ...باشی
  :به حرف اومد لیااینبار قبل از دفاع کسی خود 

در ضمن ...بخوام به خواسته شون بی احترامی کرده باشم از من نخواستن که روسري سر کنم تاجون  نسرینعزیزم -
یا منفی نداشته شأن و شخصیتشون هم انقدر باال هست که صرفاً از روي ظاهر و حجاب طرف بهشون دید مثبت 

 دوست ندارم با ظاهرسازي خودمو تو دل این خونواده جا کنم و بعداً...من فقط اون چیزي که هستم و نشون میدم...باشن
وگرنه برام کاري نداشت براي خوب نشون دادن ...که وارد این خونواده بشم چهره اصلیمو نشون بدم تا رسوا بشم

  ...به نظرم این کار بیشتر بی احترامیه...ظاهرم که شده یه شال بندازم رو سرم
انگار خوب میدونست لیا آدمی نیست که ...نمیدونست چرا حس کرد تو چشماش پر از خنده اس...نگاهش به مانی افتاد

  ...تو جواب دادن به کمند بمونه
  :به مانی گفت درحالیکه به زور داشت خنده شو کنترل میکرد رو...از کنف شدن کمند خوشش اومده بودشراره که 

  ...من هنوز مشتاقم بدونم این گوهر ناب و از کجا صید کردیا-
  :مانی با تحسین به لیا چشم دوخت و در جواب شراره گفت

  ...تو دانشگاهاز -
  ...نه بابا؟؟؟پس تو نبودي اونی که همیشه میگفت دانشجوهاي دختر دنبال همه چی هستن جز درس...عه-
  ...منم بعد از یه ماه تدریس فهمیدم لیا استثناي اون دانشگاهه...هتو هرجایی استثنا هست دیگ-

مانی جدي جدي اون شب یه آدم دیگه شده ...فقط داشت سعی میکرد شدت تعجبش رو قیافه اش تاثیر نذاره لیا
  ...شایدم این شخصیت اصلیش بود و چیزي که به لیا نشون میداد ساختگی بود...شایدم...بود

  ...روسی و راه بندازید دیگهپس زودتر بساط ع-
  ...و جلب کنمر لیامن هنوز نتونستم اعتماد ...نه شراره هنوز زوده-

  :رو به مانی گفتکمند لیا داشت فکر میکرد یعنی واقعاً هدفش از دست دست کردناش این بوده که 
هر تأیید و به اخالقیاتتون حداقل چند نفر مثل ما دور و برتون هستند که م...اعتماد شما تایید شده اسآقا مانی -

  ...و تایید کنیدکه شما هنوز نتونسته باشید صالحیت ایشون مگه این...بزنن
لیا با وجود زبون تند و تیزش ...توهین میکرد و از روش متلکاي غیر مستقیمش فاصله گرفته بود کمند دیگه داشت علناً

از اینکه بخواد شخصیتش جلوي ...فا خیلی میترسیداز این حر...قلب کوچیکی داشت و با این حرف کمند دلش شکست
از اینکه اطرافیان مانی فقط به خاطر سطح اجتماعی اون و مناسب کسی مثل ...مانی اونم توسط آدمی مثل کمند خورد بشه

  ...مانی ندونن
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با حرفی که  ولی...با اینحال میخواست مثل همیشه از خودش و شخصیتش و خانواده اش در مقابل این حرفا دفاع کنه
  ...مانی در جواب کمند داد همه وجودش گرم  شد

علی الخصوص کسایی که خیلی نظرشون برام مهم ...نو فقط خود لیا باید تایید کنه نه دور و بریامصالحیت م-
  ...از دید خودتون قضیه رو نگاه نکنید پس لطفاً...نیست

چی و میخواست بهش ثابت کنه امشب ...تو نگاهش شکار کردنگاهش افتاد به لیا و بازم اون حس عجیب و نوظهور و از 
مانی این دختر و ...یا میفهمید و نمیخواست حقیقت داشته باشه...یا نمیخواست بفهمه...با این نگاه هاي گرم و پرحرارت

میخواست کاري کنه تا خودش بفهمه مانی به دردش ...وارد زندگیش نکرد که بعد از یه مدت عاشقش بشه
همه چیز داشت برخالف نقشه و برنامه هایی که تو ذهنش داشت پیش میرفت و انگار هیچ کاري از ...ولی حاال...هنمیخور

انگار داشت توسط عضوي از بدنش جلو میرفت که تا اآلن چندین و چند بار خفه اش کرده بود و حاال ...مانی ساخته نبود
  ...داشت به زور خودش و قدرتش و به رخ مانی میکشید

***  
لیا بعد از اشاره اي که از مانی گرفت بلند شد رفت باال و لباساشو ...باالخره مهمونی اون شب تموم شد و مهمونا رفتن

رفت طرفشون و با نسرین رو بوسی کرد ...پوشید و اومد پایین که دید مانی و پدر و مادرش جلوي در ورودي منتظرش
  ...حسابی تشکر کردو با سعید دست داد و ازشون به خاطر امشب 

نسرین که تمام وجودش غرق شور و شعف بود با دیدن خوشبختی و عاقبت به خیري پسرش در کنار همچین دختر 
  :برازنده اي گفت

تو واسه من ...من تو رو به چشم عروسم نمیبینم...خیلی خوشحالمون کردي با اومدنت...بازم بهمون سر بزن لیا جان-
  ...دخترمی

  :که تحت تاثیر بغض توي گلوش بود ادامه دادبا چونه لرزون 
  ...به خدا میبینمت یاد مارالم برام زنده میشه-

لیا که هیچ درکی از ...با چکیدن چند قطره اشک از چشماش و بلند شدن صداي اعتراض سعید نسبت به گریه کردنش
بعد از چند دقیقه ...بغلش کرد حرفش و شناختی از مارال نداشت هاج و واج طی یه واکنش غیر ارادي رفت سمتش و

  :باالخره نسرین ازش جدا شد و با دیدن صورت گیج شده لیا دستی به چشماي خیسش کشید و گفت
  ...مریض شد...خدا نخواست بیشتر از دو سال پیشمون بمونه...اگه بود اآلن هم سن و سال خودت بود...دخترم و میگم-

شماي لیا هم پر شد از اشک تحت تاثیر غمی که این زن بعد از بیست و انقدر لحن نسرین غمزده و ناراحت بود که چ
  ...چند سال هنوز فراموشش نکرده بود

  ...به همین فکر کنید آروم میشید...مطمئن باشید جاش خوبه مامان...خدا رحمتش کنه...من نمیدونستم-
  ...لبخند غمگینی رو لباي نسرین نشست

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 104



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

که من بتونم جاي خالی مارالم و باهاش پر کنم و اآلن که تو رو اینجا می بینم حس آرزوم بود انتخاب مانی کسی باشه -
  ...میکنم خدا آرزوم و برآورده کرده
دلش میخواست بگه بعید میدونم ...به خاطر ناامید شدن احتمالی امید این مادر داغدار...حاال نگاه لیا بود که به غم نشست

  ...نش و گرفتپسرت همچین چیزي بخواد ولی جلوي زبو
***  

وقتی به خونه رسیدن و لیا ...سکوت مانی که درست از بعد تموم شدن مهمونی و بیرون اومدن از خونه پدرش شروع شد
فقط از سر انجام وظیفه و رفع تکلیف ...با لحنی که هیچ احساس و گرمایی توش نبود...خواست بره تو اتاقش شکسته شد

  :گفت
  ...ممنون بابت همراهیت-

  ...تو اتاقش و لیا رو با یه سوالی که تو ذهنش داشت مدام میچرخید تنها گذاشت رفت
  »مانی واقعی کدومه؟؟؟این مانی یا اونی که خونه پدرش بود؟؟؟«

***  
چهار روزي که تحت تاثیر حرفاي غزل که تقریباً هر روز تو ...چهار روز از روز مهمونی خونه پدر و مادر مانی میگذشت

شاید این فکرارو باید خیلی زودتر از اینا میکرد ...شد داشت به این احساس و عالقه بیشتر فکر میکردگوشش تکرار می
  ...ولی اتفاقات و جرو بحثایی که بینشون به وجود اومد این اجازه رو ازش گرفت

ی تا امروز حتی میتونست به جرات بگه بعد از اون شب دیگه هیچ حرف...تو این مدت بازم برخوردي با مانی نداشت
  ...بینشون رد و بدل نشده بود به جز سالم و خدافظی هاي اتفاقی

ضمن اینکه به خاطر رفتار تند مانی جلوي ...سعی میکرد تا با دلش یکی و هم مسیر نشده فعالً تو همین شرایط بمونن
ون که در و به روش باز نکرده هرچی باشه ا...میثم هنوز ازش دلگیر بود و انتظار داشت بیاد و یه جوري از دلش دربیاره

هرچند هنوز به این قضیه مشکوك بود که ارتباط لیا با دور و بریاي مانی چرا باید تا این ...بود که اونجوري توپید بهش
  ...حد عصبانیش کنه

بی اختیار ...نزدیک کوچه بود که دید ماشین مانی سر کوچه پارك شده...اون روز تا نزدیکاي ظهر کالس داشت
  ...سرعتش کم شد

ولی آخه چرا اینجا وایستاده؟؟؟چرا نرفته تو کوچه حداقل؟؟؟چرا ...این اینجا چی کار میکنه؟؟؟انیشتین خب خونه اشه«
این ساعت؟؟؟مگه شبا نمیومد؟؟؟نکنه دوباره میخواد باهام حرف بزنه و یه دستوراي دیگه بده؟؟؟بیخود منم این دفعه 

آره بگو که بعد مثل این هفته عذاب وجدان بگیري که آخ چرا اینو گفتم واي چرا ...هرچی از دهنم درومد بهش میگم
  »خوابش برده تو ماشین ؟؟؟چرا سرش رو فرمونه؟؟؟...وایستا وایستا...اون کارو کردم
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یه جورایی نگرانش ...به قدم هاش سرعت داد و با اینکه میخواست بی توجه بهش بپیچه توي کوچه ولی دلش نیومد
کنار ماشین وایستاد و با پشت انگشت ...د که اونجوري سرش و گذاشته بود رو فرمون و هیچ حرکتی نمیکردشده بو

سر مانی با مکثی طوالنی از رو فرمون بلند شد و طوري تکیه اش داد به پشتی صندلی ...اشاره اش چند  تقه به شیشه زد
ینی کشید و ناخودآگاه دستشو براي باز کردن در دراز ولی یهو با دیدن صورتش ه...که سنگینیشو لیا کامالً حس کرد

  ...کرد
صورت زخم و زیلی و پر از کبودي مانی و ...در و که باز کرد افتضاح رو به روش واضح تر جلوي چشمش جون گرفت

  جوري؟؟؟ولی آخه با کی؟؟؟چه ...نشون میداد یه دعوا و درگیریه حسابی داشته...لباسی که حاال میدید پاره و پوره شده
اآلن مهم این حال و روز آشفته و درب و داغون مانی و قلبی که تو سینه اش داشت غوغا ...این چیزا اآلن اهمیت نداشت

طاقت دیدنش تو این حال و ...دوسش داره...قلبش دیگه با چه زبونی باید بهش میگفت این مرد و میخواد...میکرد بود
  ...ش داغون میشه و میترسه از نبودن و نداشتنشبا دیدن آشفتگی و داغونی...روز و نداره

  :نگاه مانی و که از الي چشماي نیمه باز داشت نگاهش میکرد دید گفت
  چت شده تو؟؟؟این چه سر و وضعیه؟؟؟-

  :مانی آب دهنش و با دردي که چهره اش و جمع کرد قورت داد و گفت
  بلدي؟؟؟...رانندگی-
  ...فقط گواهینامه دارم...لتا حاال نشستم پشت ر...ولی...آره...آ-

  :همونطور که خودشو از تو همون ماشین میکشید رو صندلی کناري گفت
  ...بیا بشین...عیب نداره-

  ...لیا با ترس و تردید پشت فرمون نشست و بدون اینکه حرکتی بکنه خیره نیمرخ کبود و داغون مانی شد
  ...نمیگی چه شده؟؟؟مردم از نگرانی-

وگرنه محال بود ...ون باعث میشد که لیا انقدر بی پروا از حس نگرانیش نسبت به مانی حرف بزنهقطعاً حال بد جفتش
  ...وقتی اون نگاه پر از غرور مانی بهش خیره بود همچین چیزي رو به زبون بیاره

  ...بعداً بهت میگم...تا کسی ندیدتم با این سر و وضع...برو خونه-
  ...خوب حالت...خونه؟؟؟باید بري بیمارستان-
  ...زنگ میزنم میثم بیاد...برو خونه...اعصاب و حوصله جر و بحث ندارم...لیــــــــــا-

لیا درحالیکه استرس گرفته بود از نشستن پشت اون ماشین که سیستمش زمین تا آسمون با ماشینی که تو آموزش 
  :رانندگی پشتش مینشست فرق داشت گفت

  و خونه؟؟؟چرا نرفتی ت...توکه تا اینجا اومدي-
  ...صداي مانی دیگه داشت تحلیل میرفت
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با ریموت در پارکینگو باز ...تو هم...یا آقا لطیف نبینن منو...که همسایه ها...نرفتم تو...اومدم...تا اینجا هم به زور-
  ...که از همونجا بریم باال...کن

شن کرد و با بسم اللهی به حرکت کالفه از اینکه تو این شرایطم حفظ آبرو براش تو اولویت بود ماشین و رو
سریع پیاده شد و ...ماشین و به گفته مانی با سالم و صلوات برد تو پارکینگ و سرسري یه گوشه پارك کرد...درآورد

  :در و باز کرد کمکش کرد بلند شه ولی با صدا ضعیفش غرید...رفت سمت مانی
  ...میتونم خودم-

شاید اون به خاطر عزت نفسش نمیخواست محتاج کمک لیا ...فش عقب بشینهاما لیا تخس تر از این بود که با این حر
  ...ولی لیا کامالً میدید که به کمک نیاز داره...بشه

یه دست مانی رو به زور دور شونه خودش انداخت و دست خودشم دور ...دستشو گرفت و کشیدش بیرون از تو ماشین
  :تو همون حال صداي غر غر زیرلبی مانی و میشنید راه افتادن سمت آسانسور و...کمر مانی حلقه کرد

  خیلی خوشحالی که فکر میکنی داري به من کمک میکنی؟؟؟...اآلن-
  دوماً به نظر تو کار دیگه اي دارم میکنم؟؟؟...اوالً که دیدن همچین ریخت و قیافه اي خوشحالی نداره-
باید دوال ...تکیه کنم...بهت...که دستم رو شونه ات باشه وبراي این...ولی واسه من عذابه...کمک باشه...شاید از نظر تو-

  ...اینجوري بیشتر به پهلوم فشار میاد...شم
با اینکه مانی علناً داشت لیا رو به خاطر قد کوتاهش مسخره میکرد ولی براي اولین بار دید که جبهه نگرفت و فوري 

ش قدشو بلندتر کنه تا مانی راحت تر بتونه بهش تکیه بلکه سعی کرد با وایستادن روي نوك پا...جواب حرفش و نداد
  ...کنه

یعنی انقدر این مسئله براش مهم بود که داشت خودش و به آب و آتیش ...یه لحظه گیج شد از این حرکتش
ولی بدون کوچکترین ناراحتی و ...میزد؟؟؟حتی انتظار داشت قهر کنه و بگه حاال که انقدر پررو بازي درمیاري خودت بیا

  ...دلخوري داشت تمام تالشش و میکرد و این چیزي نبود که مانی بتونه به راحتی از کنارش رد شه یا از ذهنش پاك کنه
***  

تا وقتی مانی و رو تخت خوابوند از کنارش تکون نخورد و مانی دیگه داشت از استشمام اون عطر لعنتی لیا که شدیداً 
ونست دیگه این آرامشا جایی توي زندگیش نداره پس باید هرطور شده مید...بهش احساس آرامش میداد دیوونه میشد

  ...این شرایط و از خودش دور میکرد
همینکه خواست با لحنی نسبتاً تند بتوپه که از اتاق بره بیرون تا شاید از رو دلخوري هم که شده بهش بر بخوره و بره 

  :صداي لطیف و لعنتی ترش و شنید
  رت آورده؟؟؟مانی؟؟؟کی این بال رو س-
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براي ...دلش نیومد لیا رو که انقدر نگران شده و این موضوع کامالً از رفتار و حرکاتش مشهود بود با لحن تندش برنجونه
  :همین تو همون حالش نالید

  ...بعداً...حاال برو-
الي چشماشو باز  با این حال یه کم...چشماش بسته بود و چند لحظه بعد صداي بسته شدن در نشون میداد که لیا رفته

ولی نفهمید چرا دوست داشت دوباره اون ...کرد و وقتی مطمئن شد که تو اتاق نیست به ظاهر خیالش راحت تر شد
همیشه موقع مریضی هاش عین پسربچه هاي لوس و بهانه گیر میشد و ...حضور پر آرامش و در کنارش داشته باشه

اآلن با اینکه مریض نبود ولی درداي سر و صورت ...و جنب نخورهدلش میخواست مامانش از صبح تا شب کنارش بشینه 
و بدنش ناخودآگاه باعث میشد احساس نیاز کنه نسبت به اون دستایی که امروز شدیداً گرم و مهربون شده بود اونم 

  ...بعد از چند روزي که از دوریشون میگذشت و علت این دوري هم رفتار تند و خشن مانی بود
چشماشو باز نکرد ولی از باال و پایین رفتن ...ید که در اتاق دوباره باز شد و عطر لیا تو مشام مانی پیچیدخیلی طول نکش

  ...تخت فهمید کنارش نشسته
دنبال یه حرف درست و درمون میگشت که پاشو به کل از اتاقش ببره که یهو احساس سوزش کرد رو زخم باالي 

نگاه نگرانش میخ زخم شده بود و ...ره با پنبه و بتادین زخمشو ضدعفونی میکنهچشماشو که باز کرد دید لیا دا...ابروش
  ...چنان با دقت داشت کارشو انجام میداد که حتی چشماي باز شده مانی رو هم ندید

  :زمزمه زیر لبیش به گوشش رسید
راه به راهم دم از آبرو ...دازهمرده گنده عین پسراي دبیرستانی میره تو خیابون دعوا راه مین...چیکارش کردن...نچ نچ-

  ...میزنه
  ...تو پارکینگ شرکت بود...توخیابون نبود-

فکر میکرد خواب باشه ولی حاال این چشماي نیمه باز و ...با صداي زیر لبی و زمزمه مانند مانی هینی کشید و از جا پرید
  ...حرفی که درجوابش زد نشون میداد که نه تنها بیدار بوده که حرفاشم شنیده

  »...بد گفتم مگه؟؟؟معلوم نیست با کی عین خروس جنگی افتادن به جون هم که این بال سرش اومده...شنیده که شنیده«
  :براي اینکه نشون بده دربرابرش کم نیاورده با چشماي ریز شده گفت

  حاال تو هم زدیش؟؟؟یا فقط خوردي؟؟؟-
پس ...موضوعاتیه که لیا نباید توش سرك بکشه و دخالت کنهسکوت مانی که طوالنی شد فهمید این موضوع از همون 

فرصت پیشگیري نداشتن ...اتفاقی بود که افتاده بود...البته دیگه اهمیتی هم نداشت...ترجیح داد خیلی وارد جزییات نشه
  ...و اآلن فقط باید درمان میکردن

ناخواسته صورتش و ...ن لب پاره شده اش شدیه ذره دیگه هم بتادین روي پنبه ریخت و اینبار مشغول ضدعفونی کرد
برده بود جلو و داشت با دقت پنبه رو روي زخم لبش میکشید که یهو حواسش کالً از موضوع اصلی پرت شد و محو 
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انگار اولین بار بود که از این فاصله میدیدش و اونم وقتی که مانی ساکت بود و ...لباي خوش فرم و گوشتی مانی شد
نمیفهمید این حس چی بود که یهو تو وجودش جوونه زد و عین لوبیاي سحرآمیز رشد ...درنمیاورد لباشو به حرکت

ولی یه لحظه انقدر وسوسه بوسیدن لباي مانی زیاد شد که خیره لباش که فاصله کمی ازش داشت آب دهنش و ...کرد
  ...قورت داد

یه کشیده نر و ماده مهمونت ...هیچی...آبدار ازش بگیرمیه ماچ ...یعنی چی میشه اگه من اآلن لبامو بچسبونم به لباشو«
کم مونده ...بیشتر از یه دختر ادا اطوار داره...اییییییش...میکنه و میگه چرا قبل از اینکه همه چی جدي بشه منو بوسیدي

  »...بگه من میترسم قبل از ازدواج باهات باشم و پسرونگیمو از دست بدم
ون مانی نیشش باز شد و همون موقع نگاهش و از لباش گرفت و اینبار خیره چشماي با تصور گفتن این  حرف از زب

فکر میکرد چشماش بسته اس ولی حاال که دقت میکرد الش باز بود و زل زده بود به ...دلش هري ریخت...بازش شد
میاورد اگه مانی از این به شانس ...یعنی همه حرکات و خیره شدن به لبش و دیده بود؟؟؟اآلنم که این خنده مسخره...لیا

  ...بعد نمیگفت که دیوونه اس
که لیاي همیشه خنثی رو وسوسه کرد ...ولی چیزي که این وسط براش خیلی عجیب بود این بود که این فاصله نزدیک

مردایی رو میشناخت که از چیزاي خیلی ساده تر از این و از فاصله دورتر حتی ...انگار رو مانی هیچ اثري نداشت
میدونست مرد مغرور و ...ولی مانی نه حالت چشماش تغییر کرده بود نه نفس نفسی نه به عرق افتادنی...حریک میشدنت

ولی آخه انقدر ...خودساخته ایه و مسلماً مثل یه پسر چهارده ساله که تازه با این مسئله آشنا شده بی جنبه بازي در نمیاره
  خوددار بودن خوب بود یا بد؟؟؟

قابل دیدن بود و با بتادین شستشو داد ولی میترسید شکستگیه استخون یا آسیب هاي داخلی هم داشته زخمایی که 
  ...انقدر غد بود که نه چیزي از دردش میگفت نه حاضر میشد برن بیمارستان پس باید دست به دامن میثم میشد...باشه

  :چشماي مانی کم کم داشت بسته میشد ولی قبل از اینکه بخوابه گفت
  شماره آقامیثم و میدي؟؟؟-

با اینکه خودش شماره اشو هنوز داشت ولی براي اینکه مانی بویی نبره از حرفاي میثم مجبور شد از خودش شماره رو 
  ...چشماي مانی باز شد...بخواد

  واسه چی میخواي؟؟؟-
  ...زنگ بزنم بگم بیاد ببینتت-
  ...میشممنم یه کم استراحت کنم خوب ...اگه تو بري...نمیخواد-

  :لیا مصرانه گفت
  ...وگرنه از راه هاي دیگه استفاده میکنم...یا باید پاشی بریم بیمارستان یا زنگ بزنی به آقامیثم که بیاد-
  مثالً چه راهی؟؟؟-
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میگم با مانی بیرون بودیم که چند نفر ریختن سرش و د ...خودم میرم بیرون بعد زنگ میزنم به پدر یا مادرت-
  ...ندمش خونه اآلنم شما برید تحویلش بگیرید به همین راحتیمنم رسو...بزن

مانی هیچی نگفت فقط از الي چشماي نیمه بازش زل زد بشه در حالیکه داشت اقرار میکرد واقعاً همچین کاري از این 
  ...دختر برمیاد

  برم بیرون یا نه؟؟؟...تصمیمتو بگیر-
  :یده اش گفتبا حرصی که تو وجودش بود از الي دندوناي بهم چسب

  ...گوشیم و بده خودم به میثم زنگ میزنم-
با لبخندي پیروزمندانه که به وضوح حس کرد غضب نگاه مانی و شدیدتر کرد دستشو دراز کرد و گوشیشو از رو میز 

دیگه نمیتونست وقتی ...خودشم رفت بیرون که یه چیزي براي ناهارشون درست کنه...کنار تخت برداشت و داد دستش
حاال ...نه فقط به خاطر لطف و جبران محبت و این حرفا...با این حال و روز خونه بود بی تفاوت از کنارش رد بشه مانی

  ...دیگه انگار دالیل باالتر و صدالبته مهمتري داشت براي رفتارا و کارهاش در مقابل مانی
***  

از اونجایی که مطمئن بود هرچی ازش ...میکردمشغول درست کردن ساالد بود و میثم هم تو اتاق داشت مانی رو معاینه 
بپرسه جوابی نمیگیره درباره اینکه کی این بال رو سرش آورده و از اونجایی که تا نمیفهمید نمیتونست آروم 

  ...آروم رفت سمت در بسته اتاق مانی و سرشو برد جلو تا صداشون و بشنوه...بگیره
  :صداي میثم به گوشش خورد

  ی ازشون؟؟؟نمیخواي شکایت کن-
  ...نه-
از ترس اینکه آبروت با باز شدن پات به کالنتري نره همینجوري بشین و دست رو دست بذار تا یه جوري ...نه و نگمه-

  ...زهرشو بریزه که ریق رحمت و سر بکشی
  ...از این عرضه ها نداره-
  ...معلومه از سر و شکلت-

  ...ادامه دادصدایی از مانی نشنید که میثم با عصبانیتی بیشتري 
اگه دنده هات ...شانس آوردي که فقط چهارتا خراش و کبودي و کوفتگی برات مونده...اینجوري نگاه نکن-

اگه هزار و یک جور بالي دیگه رو سرت نازل میشد چه غلطی ...اگه تو زد و خوردتون سرت میخورد یه جا...میشکست
  میخواستی بکنی؟؟؟

  ...حاال فعالً که نشده-
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به فکر خودت نیستی حداقل به فکر اون دختر بیچاره اي که آوردیش وسط زندگی و ...خیلی کله خري...فپووووووو-
  ...مشکالتت باش

  مشکالت من چه ربطی به لیا داره؟؟؟-
ولی ...این تیکه از حرفاشونو دیگه حتماً باید میشنید وگرنه از فضولی دق میکرد...با شنیدن اسمش بی اختیار جلوتر رفت

  ...سش حاال دیگه داشتن کامالً پچ پچ میکردناز شان
  ...به اون ربط نداشته باشه به کی ربط داره؟؟؟فعالً که نزدیک ترین شخص بهت همین لیا خانومه-

  ...صداي غر غر زیر لبی مانی و میشنید ولی نمیفهمید چی داره میگه
  ...میثم یه جوري حرف نزن که انگار-

انقدر جلو رفته بود که گوشش دیگه کامالً به در چسبیده بود و براي اینکه صداي مانی و که بدون اینکه بفهمه ناخودآگاه 
ولی از اونجایی که روش سمت لوالي در بود متوجه نشد که در ...خیلی یواش شده بود بشنوه خواست به در تکیه بده

تالشش ...شید تا وسطاي اتاق سکندري خورداصالً کامل بسته نبود و با این حرکتش یهو در باز شد و همراه با هینی که ک
  ...براي حفظ تعادل بی نتیجه موند و با زانو و کف دستاش افتاد رو زمین

سرشو که بلند کرد با نگاه حیرت زده و کمی عصبانی مانی و بعد از اون با نگاه میثم که کامالً خنده آمیخته با تعجب 
  ...توش هویدا بود مواجه شد

بازم از این کارا بکن من این دو کیلو اضافه اي هم که دارم ...دستت درد نکنه...خوب حال دادي بهم...خدایا دمت گرم«
  »...کامالً آب کنم خیالم راحت شه از اضافه وزن

اولش خواست حالت شرمندگی و خجالت به صورتش بده و حتی معذرت خواهی هم بکنه به خاطر فالگوش وایستادنش 
اگه اعتراف میکرد اشتباه کرده ممکن بود مانی شماتتش کنه و ...ولی بعد پشیمون شد...که انکارش خیلی مسخره بود

مخصوصاً اآلن که دلش از جاي دیگه پر بود و هر لحظه امکان داشت ...دوباره مثل اون روز جلوي میثم سکه یه پول بشه
  ...ترکشاش به بدن لیا اصابت کنه

حین مالیدن کف دستاش بهم با پررویی تمام و لحن حق به ...لند شدبراي همین اخمی رو صورتش نشوند و از جاش ب
  :جانبی گفت

  در و چرا نمیبندید وقتی تو اتاقید؟؟؟-
و خب چشماي گشاد شده و ابروهاي باال رفتشونم نشون ...سکوت جفتشون نشونه زبون قاصرشون بود از پرروگري لیا

  ...میداد در حیرت موندن که چی جوابش و بدن
روشو گرفت وهمونطور که میرفت ...ترسید بیشتر بمونه تا جفتشون بیفتن رو سرش و حرصشون و خالی کنندیگه 

  :سمت در گفت
  ...غذا حاضره تشریف بیارید اگه حرفاي سري تون تموم شد-
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رفت بیرون و در و پشت سرش بست ولی از جاش تکون نخورد و دوباره همونجا فالگوش وایستاد که ببینه پشت سرش 
شایدم میخواستن لیا کامالً از اتاق دور ...چند دقیقه اي طول کشید و میتونست حدس بزنه که هنوز تو بهتن...چی میگن

  ...بشه و بعد حرفاشون و بزنن
  :مانی بازم سکوت کرده بود و میثم بود که گفت

  ...فکر کنم با وجود این دختر تو خونه ات هیچ وقت حوصله ات سر نره-
دیگه واینستاد تا چیزي بشنوه چون اینبار ...نگرفت جز یه نفس عمیق که صداش به گوش لیا هم رسیدجوابی از مانی 

راه افتاد سمت آشپزخونه درحالیکه خودشم مونده بود چه جوري تونست اون لحظه ...اگه لو میرفت خیلی شرمنده میشد
  ...خودشو کنترل کنه که از خجالت مثل شمع آب نشه

***  
پشت کانتر وایستاد و با لبخندي که هنوز ...ید که میثم از اتاق اومد بیرون و رفت سمت آشپزخونهداشت میز و میچ

  :تحت تاثیر حرکت عجیب لیا رو لبش بود گفت
اگه غد بازي درآورد مجبورش ...ولی کمک کن مانی حتماً بخوره...من جایی کار دارم نمیتونم ناهارو باهاتون باشم-

  ...کن
  :که سعی میکرد لبخند عمیقشو جمع کنه گفتمکثی کرد و درحالی

  ...فکر کنم خیلی خوب از پسش بربیاي-
لیا حاال دیگه هرکاري کرد نتونست جلوي خجالت کشیدنش و بگیره و با سري زیر افتاده رفت که میثم و تا دم در 

  ...بدرقه کنه
  :صداشو تا حد امکان پایین نگه داشت و گفت

  حالش خوبه آقا میثم؟؟؟-
  ...خدا رحم کرده بهش...شکر خدا آسیب جدي نداشتهآره -

میترسید مانی نخواد لیا تا این حد از زندگیش بدونه ولی میثم ...لیا دست دست کرد براي پرسیدن اینکه کار کی بوده
  :انگار از حرکاتش فهمید چی میخواد بگه که خودش گفت

  ...مانی اگه صالح بدونه خودش برات توضیح میده...کنیتو نمیخواد فکرت و درگیر ...به خاطر یه سري مشکالت کاریه-
از سوپی که درست کرده بود تو یه بشقاب کشید و برد ...لیا لبخندي زد و بعد از تشکر و خدافظی برگشت تو آشپزخونه

  ...براي مانی
شو از زانو جمع کرده بود و با دیدن مانی که با باالي تنه لخت دراز کشیده بود و یه پا...در و با آرنجش باز کرد و رفت تو

مانی نیم نگاهی با بی تفاوتی بهش انداخت و دوباره به ...ساعدش و گذاشته بود رو پیشونیش همونجا جلوي در وایستاد
  ...سقف خیره شد
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نباید کاري میکرد تا مانی فکر کنه ...یه لحظه خواست برگرده بیرون یا بهش بگه حداقل یه چیز بپوشه ولی پشیمون شد
هرچند با اون نگاه خیره اش به ...باید مثل خودش خودداري میکرد که بگه منم بلدم...همچین مسئله اي نقطه ضعفشه

  ...لباش دستش تقریباً پیش مانی رو شد
  چی میخواي؟؟؟-

  ...حرکتی به خودش داد و رفت کنار تخت
  ...ولی توفکر کنم غذا بخواي...من چیزي نمیخوام-

  :نگاهی به محتویات بشقاب انداخت و گفت...ا ندارم لیا نشست لب تختمانی تا اومد بگه اشته
  سوپ درست کردي؟؟؟مگه آنفلوانزا گرفتم؟؟؟-

براي توجیه کارش ...خودشم نفهمید چرا حس کرد مریضه و باید سوپ بخوره...لیا نگاه دستپاچه اي بهش انداخت
  :گفت

براي همین یه چیز درست کردم که احتیاج به جوییدن ...ییفکر کردم به خاطر زخم لبت نتونی خوب لقمه ها رو بجو-
  ...نداشته باشه

  ...من معموالً با دندونام غذا رو میجوئم نه با لبام-
توش آب قلم ریختم واسه محکم شدن استخون خیلی ...بخور خوبه برات...چرا انقدر سرتق بازي درمیاري...نچ-

  ...داقل تو هم زور داشته باشی چهارتا مشت و لگد پرت کنی طرفشپس فردا اگه یکی دیگه خواست بزنتت ح...مفیده
لیا که سکوت و ...با نگاهی که انگار میخواست بگه من چی کار کنم از دست تو...مانی هیچی نگفت و فقط نگاهش کرد

  :بی حرکتیشو دید گفت
  بلند نمیشی؟؟؟-
...  
  ...از دهن میفته ها-
...  
  میخواي من بهت بدم؟؟؟-
...  

  :شق از سوپ پر کرد و گرفت سمت دهن مانی و با لحنی که شدیداً بوي مسخره کردن میداد گفتیه قا
  ...دهنت و باز کن هواپیما فرود بیاد...آ قربون پسرم برم...اآلن هواپیما میخواد بیادا...بگو آآآآآ...باز کن باز کن-

لبخندي که نه پوزخند بود نه تلخ و ...لبخند افتاده ولی حس کرد رو لباي مانی طرح یه...نفهمید داره درست میبینه یا نه
ولی همونم براي لیایی که تا حاال ندیده بود بخنده میتونست یه شگفتی ...هرچند نصفه و نیمه بود و یه وري...غمگین

  ...بزرگ محسوب بشه
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  :قاشق برگردوند تو بشقاب و با شوقی که از قصد یه کم اغراق قاطیش کرد گفت
  ...باالخره این لب هاي مبارك براي نقش زدن به یک لبخند کش اومدن...باورم نمیشه...وااااااااااي-

  :با عمیق تر شدن خط لبخند مانی خودشم غش غش خندید و گفت
  ...حاال دیگه میتونی بخندي...موقع دعوا دستشو اشتباه خورده به اون دکمه هه فعالش کردن...فکر کنم یه دکمه داشتی-

که انگار تحت هر ...چقدر لذتبخش بود براش دیدن این خنده عمیق و شیرین لیا...ه دنیاي دیگه بودمانی انگار تو ی
این حس ها ...و چقدر عجیب بود که از همچین چیزي داشت لذت میبرد...شرایطی طرف مقابلم وادار به خندیدن میکرد

ولی انگار این دختر قدرت ...دش کشته بودرو این لذت ها رو این شادي هاي زیر پوستی رو خیلی وقت بود که تو وجو
سی پی آر احساسات و داشت که حس هاي کشته شده و خاك شده وجودش و از تو قبر بیرون کشیده بود و داشت 

  ...هرچند به نفع خود این دختر بود که همونجا تو گور باقی بمونن...زنده اش میکرد
  :همونطور که خودش و رو تخت میکشید باال گفت

  ...لبخند من سالی یه بار اتفاق میفته...امیدوار نباش خیلی-
سینی غذا ...باید به مرور زمان با عمل نشون میداد نه با حرف...لیا خواست بگه ولی من خیلی امیدوارم که پشیمون شد

  :رو گذاشت رو پاي مانی و بالش و پشتش مرتب کرد و با گفتن
  ...چیزي خواستی صدام کن-

صورت مانی ...که همون موقع با صداي سرفه شدید و پشت سر هم مانی وایستاد و چرخید سمتشراه افتاد سمت در 
حس کرد شاید غذا پریده باشه تو گلوش براي همین با قدم هاي بلند مسیر اومده رو ...سرخ شده بود از شدت سرفه

  ...شروع کرد ضربه زدن به پشت مانی...برگشت و رفت پشت سرش
  ید تو گلوت؟؟؟چیزي خوردي مگه اصالً؟؟؟چی شدي تو؟؟؟غذا پر-

بدون اینکه اهمیت بده که این شخص ...سرفه مانی تموم شده بود و حاال لیا خیلی بی اختیار داشت پشتشو ماساژ میداد
مانی یه جورایی تو ...کیه و رابطه اشون تو چه مرحله ایه کف دستشو رو بدن لخت و نسبتاً گرم مانی باال و پایین میکرد

هیچ ...اعصاب آشفته اش...درداي گاه و بی گاه بدن و صورتش...دیگه سوزش گلوش...ه فرو رفته بود با این کارشخلس
ولی ...اآلن فقط داشت به این حس آرامشی که داشت تو تمام رگ و پی بدنش تزریق میشد فکر میکرد...اهمیت نداشت

با یه دم و بازدم و عمیق نفساشو عادي کرد و بعد ...امه میدادنباید بیشتر از این اد...نمیخواست بیشتر از این ادامه بده
  ...بدون اینکه سرشو برگردونه دستشو برد پشت و مچ دست لیا رو گرفت و کشیدش جلو

  :خیره تو نگاه سوالی لیا گفت
  بعد از عمري هم که افتخار دادي و یه غذا درست کردي راضی نبودي که اینجوري پرید تو گلوم؟؟؟-
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یعنی مانی انتظار داشت وقتی لیا خونه اس براش غذا ...اولین بار بود که همچین گلگی اي ازش میشنید...ش بردلیا مات
درست کنه؟؟؟مگه خودش نبود که میگفت الزم نیست لطفمو اینجوري جبران کنی؟؟؟پس چرا تکلیفش با خودش 

  مشخص نبود؟؟؟
  :پشت چشمی نازك کرد و در جوابش گفت

ه فکر نکنی میخوام لطفتو از این طریق جبران کنم و دوباره بهونه داشته باشی واسه داد و هوار غذا درست نکردم ک-
  ...در ضمن لقمه بزرگتر از دهنتم برندار که اینجوري نپره تو گلوت...کردنت

نی و فکر و ظاهراً ما...روشو از صورت وا رفته مانی که احتماالً تحت تاثیر جمله آخرش بود گرفت و از اتاق رفت بیرون
حقیقت طرح لبخند ناب و کمتر دیده شده ...خیالش و تو همون اتاق گذاشت و اومد بیرون ولی حقیقت چیز دیگه اي بود

حقیقت حس خوب و لطیف و انرژي بخشی بود که از نوازش بدن مانی گرفت ...مانی بود از جلوي چشماش کنار نمیرفت
ن قلبش بود که با تندتر شدنش وقتی به مانی نزدیک بود میخواست حقیقت صداي ضربا...و به ذهن و قلبش جال داد

  ...ولی لیا سرسختانه داشت باهاش مبارزه میکرد...بهش بفهمونه که علت این آدمه
***  

 ...یه بارم که رفت باال سرش دید گوشیش داره زنگ میخوره...بعد از ناهار لیا هر بار به مانی سر زد خواب بود
یه ...ه ولی چون میثم بود جواب داد و گفت مانی ناهارشو خورده و خوابیده که خیالش راحت باشهنمیخواست فضولی کن

بار دیگه هم که رفت یکی به اسم وحید داشت بهش زنگ میزد که دیگه جواب نداد و گذاشت مانی خودش هروقت 
  ...بیدار شد میس کالشو ببینه

ي ماهواري یه فیلم قدیمی میدید ولی وسطش انقدر آگهی و تبلیغ جلوي تلویزیون نشسته بود و داشت تو یکی از کاناال
  ...نشون داد که لیا همونجا نشسته رو مبل خوابش برد

حالش خیلی رو به راه تر از ظهر شده بود فقط یه کم کوفتگی و درداي آنی ...مانی دم دماي غروب بود که بیدار شد
رفت سمت حموم اتاقش و یه دوش گرفت تا یه کم از این کسلی ...داشت که زود برطرف میشد و زیاد اذیتش نمیکرد

زور داشت واسه اش کتک خوردن از همچین آدمی و میخواست هرطور شده خودشو سالم و سرپا نشون ...دربیاد
  ...تاحداقل به خودش ثابت شه که همون آدم مقتدر و مغرور همیشگیه که به کمک کسی تو زندگیش نیاز نداره...بده

ولی نامردي کرد و چند نفري ریختن ...یارو خودش تنها مرد و مردونه جلو میومد مطمئناً از پسش برمیومد اگه اون
  ...سرش که البته با رسیدن به موقع وحید کار بیخ پیدا نکرد

به هواي آزاد احتیاج داشت براي ...بعد از حمومش لباس پوشید و حاضر شد که بره بیرون یه کم باد به سرش بخوره
ولی همینکه پاشو از اتاق بیرون گذاشت با دیدن لیا که رو مبل جلوي ...لی کردن ذهنش از جار و جنجال امروزخا

  ...تلویزیون خوابش برده وا رفت
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نباید پاي این دختر بی گناه و وسط بدبختیام باز ...من این وسط اینو چی کارش کنم آخه؟؟؟میثم حق داشت...خدایا«
  »...میکردم

گفت غذا درست نمیکنم که بهونه اي نشه براي داد و ...افتاد وقتی داشت از اتاق بیرون میرفت یاد حرف ظهرش
هیچ چیزي از مانی که ادعا میکرد هدفش ازدواجه ندیده بود جز داد و فریاد و کتک و ...دلش سوخت براش...هوارت

ر میکرد و اینکه میتونه از پس این رفتار ولی اون اوایل فقط به خودش فک...هرچند هدف مانی از اولم همین بود...دعوا
شاید وقتش بود ...اما اآلن میدید مسئله مهمتر از خودش این دختره که نباید احساساتشو نادیده میگرفت...بربیاد یا نه

  ...که یه کم جبران کنه گند اخالقی گذشته اشو هرچند که هنوز هدفی واسه تغییر وضعیت زندگیش تو آینده نداشت
میتونست ...نگاهش که افتاد به برنامه ماهواره که در حال پخش بود شیطنتش گل کرد...و مبل نشستکنارش ر

براي همین دستشو گذاشت رو شونه ...خاموشش کنه ولی ترجیح داد قیافه لیا رو در حال تماشا کردن اون صحنه ببینه
  ...اش و محکم تکونش داد

  ...لیا بیدار شو...لیا-
  ...پرید و چشماي خون گرفته اشو دوخت به مانی که کنارش نشسته بودلیا هراسون از خواب 

  چی شده؟؟؟-
  :مانی دوباره با قالب خونسردیش برگشت و به ابرو به تلویزون اشاره کرد و گفت

  ...گفتم صحنه هاي حساسش و از دست ندي...دیدم خوابی-
از مانی دوخت به صفحه تلویزون که با دیدن لیا که هنوز گیج خواب بود و درکی از موقعیتش نداشت نگاه گنگشو 

اون موقع که خوابش برد اون کانال داشت یه فیلم ایرانی قدیمی و نشون ...برنامه اي که داشت پخش میشد خشکش زد
  ...ولی حاال فیلم خارجی که بود هیچ و اآلن رسیده بود به صحنه هاي مورد دارش...میداد

اره که رو میز بود ولی انقدر هول شده و شتابان برش داشت که کنترل تو سریع خیز برداشت به سمت کنترل ماهو
  ...نگاهی دوباره به تلویزون انداخت...دستش جفت و جور نشد و افتاد ولیز خورد رفت زیر مبل

 تا یه پنج قلو تحویل جامعه ندید و منو اینجا از شرم جلوي این آب...بر پدرتون لعنت خب تمومش کنید دیگه شما هم«
  »نکنید ول کن ماجرا نیستید نه؟؟؟

چشم چرخوند که کنترل تلویزون و پیدا کنه که حداقل اونو خاموش ...دیگه داشت کار به جاهاي خطرناك تر میرسید
با یه جهش ...کنه ولی پیداش نکرد و تنها کاري که اون لحظه به ذهنش رسید این بود که نذاره مانی اون صحنه رو ببینه

طوري وایستاده بود انگار داشت از ...ه مانی و پشت به تلویزیون وایستاد و دستاش از دو طرف دراز کردبلند شد و رو ب
نفهمید چرا این کارو کرد ولی نمیخواست مانی با دیدن اون صحنه از ...صفحه تلویزون در برابر مانی محافظت میکرد

  ...فیلم هورموناش شروع به فعالیت کنه
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حاال با این حرکتش و دیدن ...ه تمام کاراش بدون اینکه تغییري تو حالت صورتش ایجاد کنهمانی که خیره شده بود ب
چشماي هراسونش که سایزش دوبرابر شده بود تمام تالشش براي بی تفاوت نشون دادن خودش بی نتیجه موند و یهو 

  ...خنده اي که مدت ها بود از خودش و بقیه دریغش کرده بود...بلند بلند زد زیر خنده
لیا مات و مبهوت بهش خیره شد و بعد از چند لحظه انگار با صداي خنده مانی به خودش اومد و دیگه واقعاً خجالت 

چرخید و کاري که از اول باید میکرد و انجام داد و تلویزون و از همونجا خاموش کرد رفت ...کشید از این کار بیخودش
حسی ...و جالب بود هم داشت یه حسایی تو وجودش ایجاد میکردخنده بلند مانی هم براش عجیب ...نشست سر جاش

  ...که با دیدن لبخندش شکل گرفته بود و حاال با دیدن و شنیدن این خنده بی نظیر داشت بزرگتر و بالغ تر میشد
خیلی به نظرش  خنده مانی کوتاه تر از اون بود که لیا رو امیدوار کنه که از این به بعد مدام این صدارو بشنوه ولی همونم

  ...شیرین و خواستنی اومد
  :براي فرار از اون جوي که ایجاد شده بود و شدیداً احساس خجالت میکرد بلند شد بره آشپزخونه که مانی گفت

  کجا؟؟؟-
  ...برم یه چیزي براي شام درست کنم-
  ...نمیخواد-
  چرا؟؟؟-
  تو هم باهام میاي؟؟؟...میخوام برم بیرون یه هوایی بخورم-

  ...ماي لیا چهارتا شدچش
  من باهات بیام؟؟؟-

  :سر مانی که به تایید تکون خورد گفت
  ...ده دیقه بمونی حاضر میشم-

  :سریع راه افتاد سمت اتاقش و مانی همونطور که سرشو میذاشت رو پشتی مبل زیرلب گفت
  ...عجله نکن-

محلی هاي این مدت رو بکنه و هم به روش حاال دیگه خیالش راحت بود که هم میتونست جبران داد و بیداد و بی 
  ...خودش بابت کمک ظهرش ازش تشکر کنه

***  
آرایش کردن و دوست داشت ولی تنها زندگی کردن تو این ...با خوشحالی جلوي آینه وایستاد تا یه کم آرایش کنهلیا 

اال یه کم فرق ولی ح...شهر باعث میشد که کمتر جلب توجه کنه تا کمتر مشکل و دردسر براش درست شه
  ...همراه مانی داشت میرفت و دیگه تنها نبود...میکرد
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ولی فکرایی که تو این مدت درباره احساسش به ...نمیدونست آفتاب از کدوم ور درومده بود که مانی این پیشنهاد و داد
مه وضع موجود میشد باعث شد تصمیم بگیره به جاي لجبازي اي که نتیجه اش فقط ناراحتی جفتشون و ادا...مانی داشت

  ...از این فرصت پیش اومده استفاده کنه و لذتشو ببره
یه رژ سرخابی هم زد و یه تیپ سر تا ...و مداد حسابی از خجالت چشماش درومد با ریمل و یه خط چشم باریک کشید 

ست بشه عشق همیشه از اینکه رنگ رژ و شالش با هم ...سرخابی که دقیقا رنگ رژش بود زد پا مشکی با یه شال
با یه لبخند ملیح زوایاي صورتش و از چند جهت بررسی کرد و وقتی خیالش از بابت خودش و لباس و آرایشش ...میکرد

  ...راحت شد رفت بیرون
با باز و بسته شدن در ...مانی جلوي کانتر وایستاده بود و همونطور که روش لم داده بود داشت با گوشیش ور میرفت

  ...که نگاهش کنه خیره به گوشیش راه افتاد سمت در و لیا هم دنبالش رفتاتاق لیا بدون این
نتونست انکار ...چیز قشنگی از آب درومده بود...متوجه هماهنگی رنگ رژ و شال لیا شدمانی تازه بودن که تو آسانسور 

نمیذاشت نسبت به رژ یه چیزي که ...کنه که اون رنگ خیلی به پوست روشنش میاد ولی یه چیز این وسط اشتباه بود
یه حس غریبی که تا به ...یه چیزي که انگار به تازگی تو وجود خودش حس میکرد...نسبتاً پررنگ لیا بی تفاوت باشه

  ...از یه جایی به بعدم دیگه خودش نخواست که داشته باشه...حال به کسی نداشت
براي همین کارشو در نظر خودش ...پیش خودش نمیخواست قبول کنه که نسبت به لیا حساسه و یه جورایی غیرت داره

 دستمال کاغذي ازیه ...همونطور که تمام تالششو میکرد تا ظاهرشو بی تفاوت نشون بده...یه جور اذیت کردن تلقی کرد
  :تو جیبش درآورد و گرفت سمت لیا

  ...پاکش کن-
  :از دستمال به چهره مانی چرخوند گفت اي گشاد شده از تعجبشوچشم لیا
  ؟؟چیو؟-
  ...رژتو-

  چرا مانی انقدر امروز عجیب شده بود؟؟؟...چشماي لیا گشاد تر شد
  ؟؟؟براي چی-
  !!!براي اینکه من میگم-

  :گفتبا پررویی دست به سینه وایستاد و 
  ...قانع نشدم-
  ...دو...یک...میکنم که دیگه هوس نکنی رژ بزنی یا خودم یه جوري پاكمیشمارم یا میگیري پاك میکنی سه تا -

و خیلی دستمال و گرفت  براي اینکه مانی یهو کاري نکنه تا این بیرون رفتن کوفتشون بشه و فقط براي بستن دهنش
  ...زد به لبش که جاي لبش موند رو دستمالمالیم 
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  :مانی دستمال و گرفت و گفت
  ...گفتم پاکش کن...سش کننگفتم بواین چیه؟؟؟-

مانی یه نگاه به ...همونطور که زیرزیرکی به حرف مانی میخندید سریع رفت بیرون لیاهمون موقع آسانسور وایستاد و 
  ...و تمیز رو دستمال  نقش بسته بود خیلی قشنگ جاي لباي لیا...دستمال انداخت

***    
  ...گرفت سمت لیایه دستمال دیگه  ون حرفبد نشستن تو ماشین ولی قبل از اینکه راه بیفتن مانی

  ...پاك کردم دیگه...اي بابااااااا-
  ؟؟من دارم میبینم رو لبت؟پس این چیه -
  ؟؟این یه ذره باشه چی میشه؟ حاال مثالً-
  ؟؟خوشت میاد همه نگاها رو بدوزي به خودت؟بگو ...هیچی نمیشه-
  ؟؟حاال با یه رژ همه نگاها به من دوخته میشه؟-
  ...نگاه من دوخته میشه مطمئن باش براي بقیه هم همینطوره وقتی-

و با اونیکی  اینبار مانی قبل از اینکه به لیا فرصت تجزیه و تحلیل حرفی که زد بود و بده یه دستشو گذاشت پشت سر لیا
  ...دستش رژشو پاك کرد و وقتی مطمئن شد حسابی پاك شده حرکت کرد

خواست یه چیز تند و تیز بارش کنه ولی پشیمون ...بیجاي مانی عصبانی شده بودکه از این زورگویی و دخالت  لیا
از طرفی یه رژ انقدر ارزش نداشت ...مانی که قبالً فهمیده بود لیا آدم کم آوردن تو جواب و شنیدن حرف زور نبود...شد

ون لحظه فکر میکرد میدید حتی اگه بیشتر به عمق قضیه و حرفاي مانی و احساس خودش تو ا...که شبشون خراب بشه
  ...نگاه نکنه قند تو دلش آب شد ه مانی براش مهمه که کسی بهشته دلش از اینک که فقط در ظاهر ناراحته و

شاید اگه هر دختر دیگه اي جاي لیا بود همین احساس و ...فکر نمیکرد مانی انقدر رو این مسائل حساس باشه
دختري بود که به جز پدرش هیچ مرد یا پسر دیگه اي تا این حد نزدیک تو لیا با وجود بیست و چهار سال سن ...داشت

زندگیش نبود و تو این شیش سالی که مدام از خانواده اش دور میشد و بیشتر اینجا بود تا پیش خانواده اش محتاج 
زاي پیش فرق داره و اما باید باور میکرد که مانی امروز و امشب با مانی رو...همین توجهات کوچیک و شاید کم اهمیت

پس نباید دل خوش میکرد به این رفتاراي خاصش که حس هاي ...چه بسا مانی فردا دوباره چیزي بشه مثل گذشته
  ...انگار مانی هنوز تکلیفش با خودش و احساسش و زندگیش مشخص نبود...کوچیک دخترونه اشو قلقلکش میداد

ار نبود که با یه دختر اونم با آرایش خیلی غلیظ تر از این میرفت اولین ب...این مسئله براي خود مانی هم عجیب بود
رابطه با یه جورایی انگار در ...هحتماً رژشو پاك کنه تا جلب توجه نشبیرون ولی اولین بار بود که اصرار داشت طرف 

ا باید فرق کنه؟؟؟به ولی چر...لیا فرق میکرد دختراي دیگه براش مهم نبود که کسی بهشون نگاه کنه یا نه ولی درباره
یا شاید چون لیا اینجا دور از خانواده اش بود یه جورایی احساس مسئولیت داشت ...خاطر همون قضیه اذیت کردنش بود

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 119



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

اتفاقاتی که تو این یک سال و نیم سرسختانه جلوي وقوعش و گرفته ...یه اتفاقات دیگه اي داشت میفتاد...شایدم...بهش
  ...بود

***  
  ...از این کابوس بیزاریمطوالنی از این رویاي 

  ...از این حسی که میدونی و میدونم بهم داریم
  ...نباید فکر هم باشیمیدونیم از اینکه هردو م

  ...از اینکه تا کجا میریم اگه یک لحظه تنها شیم
  ...خودشونصداي تق تق فندك مانی بود که تو ماشین پیچید با شنیدن این آهنگی که جفتشون و برد توحال و هواي 

  ...نه میتونم از این احساس رها شم تا تو تنها شی
  ...نمیتونم...نه اون اندازه دل دارم ببینم با کسی باشی

  ...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
ا شنیدن اون آهنگ غمگین که لجبازانه و بیرحمانه داشت زندگی خودشون جلوي قبل از اینکه حال خوبشون ب

همونطور که نگاهش و رو زخماي صورتش میگردوند ...چشمشون میاورد لیا ضبط وخاموش کرد و چرخید سمت مانی
  :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 ظاهري و نمایشی فکر کرد و گفت

  ...مسیرش که مسیر دربنده-
  نه بابا؟؟؟اینجاها رو بلدي؟؟؟-
  ...با بچه هاي دانشگاه اومدیم چند بار...آره-
  مختلط دیگه؟؟؟-
  ...آره دیگه...خب-

به این فکر ...شدیداً آزار دهنده توي سرش در جریان بود مانی نفهمید چرا و چه جوري ولی اون لحظه یه فکر موذي و
نگاه سرشار از لذت چند نفر ...میکرد که اگه تو اون اکیپی رفتناشون به دربند لیا سر یه موضوعی بلند بلند خندیده باشه

  ...بهش خیره شده
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دگیت تو چه وضعیتیه؟؟؟یادت به تو چه ربطی داره؟؟؟یادت رفته چرا رفتی سراغ این دختر و زن...هوووووووي مانی«
رفته دیگه نباید به کسی فکر کنی و روش حساس باشی؟؟؟اگه یادت رفته برو یه نگاه به کشوي اتاقت بنداز تا همه چیز 

  »...یادت بیاد
  یه چیز بپرسم راستشو میگی؟؟؟-

  ...با صداي لیا از هپروت بیرون اومد
  ...سعی امو میکنم-
  با چند نفر دوست بودي؟؟؟...اي سراغ منبی...قبل از اینکه...امممممم-
  ...ولی یه ضرب رفتی سر سوال دوم...انتظار داشتم اولین سوالت این باشه که قبل از من با کسی بودي یا نه-
  ...منم آدم خیال پردازي نیستم...اینکه با کسی نبوده باشی دیگه خیلی رویاییه...خب-

چرا باید سر این مسئله پنهون کاري ...بیاره ولی پشیمون شدمانی اولش خواست با یه دروغ سر و تهش و هم 
دیگه ...نه فقط واسه خودش...کنه؟؟؟مگه قرار نبود کاري کنه تا از چشم لیا بیفته که این بازي هر چه زودتر تموم بشه

  ...دلش نمیخواست کش پیدا کنه چون مطمئناً لیا ضربه میخورد
  ...دوست دختر زیاد داشتم...ولی...خب تو اولی بودي...نمکسی که بخوام بهش درباره ازدواج فکر ک-

نمیخواست از موضوع بحث منحرف بشه چون شاید دیگه پیش نمیومد تا ...لیا حاال که تا اینجاي سواالش اومده بود
  ...سواالشو از مانی بپرسه

  ...چه جور دوست دختري؟؟؟یعنی منظورم اینه که...دوست دختر؟؟؟خب-
  ...رابطه داشتمبا اکثرشون -

دلش میخواست حداقل واسه دلخوش کردن لیا یه کوچولو ...ولی انتظار اینهمه صراحتم نداشت...شاید حدسشو میزد
انگار مانی میخواد خودشو تمام و کمال به لیا بشناسونه ...ولی اگه عاقالنه فکر میکرد اینطوري بهتر بود...پنهون کاري کنه

اینکه از اآلن همچین چیزي رو بدونه خیلی بهتر از این بود که چند وقت بعد از زبون یه ...تا راحت تر بتونه تصمیم بگیره
  ...نفر دیگه بشنوه

  همونا رو براي ازدواج انتخاب نکردي؟؟؟...پس چرا-
  ...مالکام براي انتخاب پارتنر واسه ازدواج چیزایی بود که اونا نداشتن...یه بار گفته بودم-

  :فته لیا انداخت و براي عوض کردن بحث گفتنیم نگاهی به چهره گر
  ...قابل تحمل تري...ولی خب...البته تو هم نداریا-
  ...خیلی دلتم بخواد-
  ...با این قیافت...حتماً دلم میخواد-
  چشه مگه قیافم؟؟؟-
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  ...ازيحتی میتونی با قورباغه کل بند...میتونن از روت فیلم سینمایی سرندیپیتی رو بسازن...دقیقاً فقط چشه-
  ...لیا حاال دیگه قضیه دوست دختراي 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-
  ...الحمداهللا که چشماي قورباغه اي ندارم-
  تو دلت مونده بود یه جوري اینو بگی آره؟؟؟-
  ...دقیقاً-

ول با تمام ...لیا خنده اش گرفت از این بحث بچگانه اشون کم مونده بود کف دستشونو بهم نشون بدن و بگن آینه آینه
  ...اما مانی برنگرده به اون روزاي سرد و خشنش...وجود حاضر بود همینقدر لوس و بچگانه باشن

***  
بره غذا رو سفارش بده و دستاشو  اونجا بشینه تا لیا گفتش هیچکس نبود و به مانی تختی و انتخاب کرد که دور و بر

  ...بشوره
جایی حس خوبی داشت بعد از مدت ها ...لیا نشست و با حس هواي ملسی که به پوست صورتش میخورد چشماشو بست

مخصوصاً وقتی همراهش مانی بود و خودش این پیشنهاد و داد حس خوبش ...به جز مسیر دانشگاه تا خونه اومده بود
میدونست این ناپرهیزي مانی به خاطر جبران رفتار اون روزشه و نباید دلشو صابون میزد که همیشه از ...یگرفتجون م

  ...ولی این بهتر شدن رفتار مانی یه روزنه امیدي رو تو دلش باز میکرد...این خبرا هست
با ...تا پسر نشسته بودن سهبود  لیاکه رو به روي  شوندرست رو تخت کناریش...با صداي سوت یه نفر چشماشو باز کرد

  ...اون تخت که خالی بود اینا کی اومده بودن که متوجه نشده...تعجب بهشون نگاه کرد
  :یکیشون با یه چشمک و حرکت سر به تخت خودشون اشاره کرد و گفت

  ...تنها چرا؟؟؟بیا اینجا بشین-
انقدر پررو و وقیح هستن که از جواب کم نیارن و خوب میدونست ...اصوالً جوابی براي این جماعت نداشت جز سکوت

  ...کار و به جاهاي باریک بکشونن و این اصالً چیزي نبود که لیا میخواست اونم وقتی با مانی اومده بود تو یه جاي عمومی
د و داشت برمیگشت که با دیدن سه تا پسري که رو تخت کناري لیا نشسته بودن و هر سه نفر روشون طرف لیا بو مانی

از تو کیفش رو دید که  داشتن حرف میزدن قدمی با حرص و حالت تهاجمی به سمتشون برداشت که همون موقع لیا
باورش ...انگار آب یخ رو سرش ریختن...در آورد و از حرکت تند انگشتش فهمید داره چیزو تایپ میکنه گوشیشو

  ...نمیشد
رست همون شبی که با من اومده بیرون؟؟؟یعنی انقدر ؟؟اونم د؟ماره میگیره ازشونشداره چه غلطی میکنه؟؟«

  »...آدمت میکنم...وقیحه؟؟؟حتماً به تالفی حرفاي من درباره دوست دخترام دوباره لجبازیش گل کرده
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و با ترس لیا ...از دستش قاپیدبا خشونت و گوشیشو  لیا خون جلوي چشماشو گرفت با قدم هاي بلند خودشو رسوند به
به صحفه گوشی نگاهشو  چشم غره اي که تمام بدن لیا رو لرزوندمانی با ...انی و آب دهنشو قورت دادزل زد به متعجب 
  : با نهایت تعجب دید صفحه اس ام اسش بازه و نوشته شدهکه  دوخت

  »...بیا دیگهمانی کجایی؟؟؟«
اینکه تصورش طرفی از ز ا...آبی رو آتیش عصبانیتش ریخته شد...با دیدن اسم خودش تو قسمت دریافت کننده پیام

درباره لیا غلط بود خوشحال شد و از طرفی از اینکه این فکر بد و راجع بهش کرد از دست خودش ناراحت و 
این عصبی شدناي آنیش کار دستش میداد و با اینکه خودشم خوب میدونست ولی اون لحظه توانایی کنترل ...عصبانی

  ...کردن خودش و از دست میداد
حاال  خیلی از خودش کم سن و سال تر بودن و تا کهسه گردوند و اینبار نگاه خشمگینش و دوخت به اون گوشی بهش بر

  ...با دیدن مانی مثل موش شده بودن
  ؟؟شما با خانوم کاري داشتید؟-

  :یکیشون سرشو باال گرفت و گفت
  ؟؟جان؟-
  ؟؟؟نطرف و داشتید نگاه میکردیدکله هاتون و عین بز چرخونده بودید اوکه  دگفتم با خانوم کاري داشتی-

یکیشون خواست پررو بازي دربیاره ولی انگار اونیکی فهمید که مانی عصبانی تر از این حرفاس و میزنه داغونشون 
  :میکنه که گفت

  ...اگه میدونستیم شما هم باهاشی...آقا ما فکر کردیم ایشون تنهاس-
  جوون و از تنهایی دربیارید؟؟؟آرههههه؟؟؟به شما سه تا چلغوز ماموریت دادن همه دختراي -

  :یکیشون که انگار کله پربادتري از بقیه داشت با لحن بدي گفت
  ...چلغوز باباته یارو-

از ترس زبون خودش و ...ره مثل پر کاه بلند شد و رو به روش وایستادپس...مانی یقه لباس پسره رو گرفت و کشید باال
  ...دوستاش بند اومده بود

  ...همین اآلن گورتونو از اینجا گم میکنید یا بالیی سرتون میارم که دیگه دلتون به حال تنهایی کسی نسوزهیا -
انگشت اتهام به سمت اوناس و دربرابر زور و خشم  دوستاشم که دیدن...پسره رو پرت کرد رو زمین و وایستاد تا برن

  ...از دید مانی خارج میشد نشستن ه که کامالًبدون حرف بلند شدن رفتن رو یه تخت دیگ مانی قدرتی ندارن
  ...که هنوز از زور عصبانیت نفس نفس میزد برگشت سمت لیا که دید رنگش شده مثل گچمانی 

  چت شد تو؟؟؟-
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نگاهش ...لیا که دیگه قلبش داشت سینه اش و پاره میکرد سریع از تو کیفش یه قرص درآورد و بدون آب قورتش داد
همونطور که لیا هیچ جوره نمیتونست ...انگار هنوز هضم نکرده بود بیماري قلبی لیا رو...و هراسون مانیافتاد به نگاه گیج 

  ...شایدم خواستنی...عجیب...جدید...جدید بود براش این غیرت و حساسیتش...هضم کنه این رفتار مانی و
  ؟؟این چه کاري بود؟...ترسیدم مانی-

  :مانی بی توجه به سوالش گفت
  آلن؟؟؟خوبی ا-
  ؟؟اونا سه تا بودن اگه بالیی سرت میاوردن چی؟کالً خوشت میاد از دست به یقه شدن آره؟؟؟...آره-

  :همونطور که کفشاشو درمیاورد و رو به روي لیا رو تخت مینشست گفت
  ...کسی حریف من نمیشه...مال این حرفا نبودن-
  ...معلومه از سر و صورتت و اون وضعی که ظهر داشتی-

  :پی بهش نگاه کرد که بازم داشت اون قضیه بیخود و براش یادآوري میکرد و گفتچپی چ
ولی مطمئن باش رفتارم با ...یکی نامردي کرد دوتا زد چهارتا خورد...من شروع نکردم...اون قضیه اش فرق میکرد-

  ...هرکس دیگه اي که بخواد براي ناموس من مزاحمت ایجاد کنه همینه
براش خیلی شیرین بود که مانی ازش دفاع ...سرش و انداخت پایین...لحظه گونه هاش سرخ شداحساس کرد تو یه  لیا

براش خیلی ...براش خیلی شیرین بود ناموس مانی بودن...براش خیلی شیرین بود که براي مانی اهمیت داشت...میکرد
هیچ وقت تجربه اش لیا تا اون روز  که بود حسی...همه این شیرینی ها...شیرین بود اون منِ مالکیت چسبیده به ناموس

  ...حسی سرشار از لذت و آرامش...نکرده بود
  :ولی با یادآوري خشمی که مانی تو نگاهش بود وقتی که داشت گوشیش و از دستش میگرفت اخمی کرد و گفت

  تو واسه چی اونجوري گوشی و از دستم کشیدي؟؟؟-
  :تو این مسئله گفت مانی با بیخیالی انگار که خودش و محق مسلم بدونه

از دور که داشتم میومدم دیدم اون پسرا برگشتن طرفت و همون موقع تو گوشیتو درآوردي فکر کردم داري ازشون -
  ...شماره میگیري

  یعنی واقعاً فکر کردي من همچین آدمیم؟؟؟-
  چرا که نه؟؟؟مگه نگفتی اگه فرصت و موقعیتش و داشتی تجربه میکردي؟؟؟-
  ...قتی با کسی اومدم بیرون که بینمون یه صیغه محرمیت جاریهولی نه و...آره-

ولی اآلن مسئله اي که ...شاید زیادي تند رفته بود...شاید حق داشت...یه کم خیره خیره به چشماي طلبکار لیا نگاه کرد
ش آروم که شدیداً داشت مغزش و سوراخ میکرد و تا نمیگفتن...ذهنش و درگیر کرده بود چیزي غیر از این بود

  ...نمیگرفت
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به جاي رژت باید چشماتو پام ...میشه خواهش کنم دیگه سیاهی و درشتی چشماتو با آرایش دو برابر نکنی-
  ...اونطوري کمتر جلب توجه میکرد...میکردم

نمیدونست این لحن پر از خشونت مانی از چیه دقیقاً ولی خوب میدونست که یکی از همون ...لیا چشماشو بزرگتر کرد
  :باال انداخت و گفت همراه چشماش ابروهاشو...حس هاي جدیدش بود

  !!!که میگفتی قورباغه ایهتا اآلن -
  ...زبونتم که درازه-
  ...دراز بود-
  ...بهتره بدونی من تبحر خاصی تو بریدن زبون بقیه دارم-
  ...زبون نبوده اونایی که بریدي-

ولی سعی کرد حرصش خیلی تو لحن ...لیا رو از حلقش بکشه بیروناآلن واقعاً تو شرایطی بود که دلش میخواست زبون 
خونسردي همیشگیش بیشتر جواب میداد وقتی میخواست با کسی کل کل کنه و یه جورایی ...و قیافه اش تاثیر نذاره

  ...مطمئن بود که طرف و کفري میکنه با این لحن
  ؟؟پس چی بوده؟جدي؟؟؟-
  ...حاال-

  :گفتبدجنسی با کشید و  یمانی نفس عمیق
  ...زبون نبوده ولی به دنبال بریده شدنش زبون دخترا دیگه بسته میشه...راست میگی-

  :سکوت و سرخ و سفید شدن لیا رو که دید خوشحال از خلع سالح کردن این دختر گفت
  ...سعی کن هیچ وقت با یه پسر کل کل نکنی-
  ...ضعفشون استفاده نکنیتو هم سعی کن وسط کل کلت با یه دختر هیچ وقت از نقطه -
این شرم و حیا هم ...فم نقطه ضعفی تو این زمینه نداشتنالبته دختراي اطرا...هیچوقت با دخترا کل کل نمیکردممن -

  ...که خوشبختانه مثل اینکه این یکی و داري...برمیگرده به همون مالکاي ازدواج
  ...ولی تو کامالً ازش بی بهره اي-

و ها و کل کالیی که گاهی مانی توش برنده میشد و گاهی لیا براي جفتشون شب خوبی اون شب با همین بگو مگ
آرزو داشتن این حس ادامه ...طوري که نه مستقیم و علنی ولی توي دلشون آرزو داشتن که هیچوقت تموم نشه...شد

مانی خیلی وقت بود که هیچ ...که البته امید تداوم و موندگاري این احساس خوب براي لیا خیلی بیشتر بود...پیدا کنه
  ...درعین حال شک داشت بتونه جدایی از این دختر شیرین زبون و تاب بیاره...امیدي توي زندگیش نداشت

  ...نه میتونم از این احساس رها شم تا تو تنها شی
  ...نمیتونم...نه اون اندازه دل دارم ببینم با کسی باشی

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 125



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

***  
  :اینبار دیگه غرید...ده شده به میز لیا رو میکشید و لیا بی هوا از هپروت میپریدسومین بار بود که غزل آرنج تکیه دا

  کرم داري مگه؟؟؟-
  ...تا بهم نگی چته همینه-
  ...چمه؟؟؟گیر میدي دیگه ول نمیکنیا-
  ماتم چرا گرفتی چند روزه؟؟؟با آقا مانی جونت دعوات شده؟؟؟-

دربند لبخندي رو لبش نشست که به خاطر حضور غزل سریع  با آوردن اسم مانی و یادآوري اون شب قشنگشون تو
  ...جمعش کرد ولی غزل لبخندشو رو هوا قاپید

  چی شد فکراتو کردي؟؟؟...ببیند نیشو بابا چه خوششم اومد-
به پیشنهادایی که تو این زمینه به این و اون میداد و شنیده بود و ...دل و زد به دریا تا شاید غزل بتونه راهنماییش کنه

  ...نظرش بعضیاش منطقی میومد
  ...دوسش دارم غزل-

  :نگاه مات شده غزل و که دید ادامه داد
تو این چند روز اتفاقایی افتاد که بیشتر پی بردم ...نمیدونم بشه اسمشو دوست داشتن و عشق گذاشت یا نه ولی...یعنی-

  ...به حسم
  چه اتفاقی؟؟؟-
فهمیدم از لبخندش خوشم میاد با خنده بلند ...قلبمو میلرزوند...گاهی ولی همون جزییات...اتفاقات کوچیک و جزیی-

دلم میخواد اون لحظه همه زندگیمو بدم که دیگه تو ...دیدن ناراحتی و حال بدش منم داغون میکنه...بلندش کیف میکنم
ایی نسبت بهم غیرت از اینکه روم حساس باشه و یه جور...اصالً تو اون وضعیت میشم یه آدم دیگه...اون حال نباشه

ضربان قلبم و تند ...بعضی حرکاتش...بعضی نگاهاش...بعضی حرفاش...لذت میبرم...شاید بچگانه باشه ولی...داشته باشه
  ...منی که همیشه حاضر جوابم بعضی وقتا جلوش انقدر هول میشم که به تته پته میفتم...میکنه

  ...خانوم عاشق شده...به بـــــه-
  ...لوس نشو غزل-
  عاشق شدي دیگه دروغ میگم مگه؟؟؟-
  ...به نظرت این حسایی که دارم عشقه یا باز دارم توهم میزنم-
  خري مگه؟؟؟قد ننجون من سن داري هنوز نمیفهمی اسم احساسی که به مانی داري چیه؟؟؟-

  ...لیا خودشم فهمیده بود اسم حسش چیه ولی این وسط یه مسئله دیگه اي بود که آزارش میداد
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که ...همینه که دو دلم میکنه...احساس میکنم حتی یک درصد این حس متقابل نیست...دونم دوسش دارم ولیمی-
  ...نمیذاره هیچ قدمی به سمتش بردارم چون حس میکنم اون انقدر شدید منو نمیخواد و تالشم فقط درجا زدنه

یچی نمیگفت فکر میکردم منو مگه من نگفتم کیارش و دوست داشتم ولی چون ه...این ترسا براي همه هست-
فکر میکنن دخترا ناز ...از بس ترسوئن...جون آدم وباال میارن تا یه کلمه بگن دوست دارم...نمیخواد؟؟؟مردا همینن

من مطمئنم یه احساسی ...شاید یه عده واقعاً اینجوري باشن ولی اینا همه رو با یه چوب میزنن...میکنن و ادا در میارن
  ...وگرنه اینهمه دختر خوشگل تر و تو دل برو تر از تو...مانی به سمتت کشیده شدهاین وسط بوده که 

  :لیا با اخماي درهم کشیده گفت
  ...البد یکشیم تو-
  ...پس چی؟؟؟هنوزم شبا موقع خواب فکر میکنم به اینکه چی تو وجود تو دید که تو من ندید-
  ...خوبه اآلن گفتی عاشق کیارش بودي...خجالت بکش غزل-
ولی حاال ...فقط کالس داشت استادپیشنهاد ازدواج بده...منم نمیخواستم به پیشنهادش جواب مثبت بدم که...آره خب-

  خارج از شوخی من یه پیشنهاد توپ دارم براي اینکه بفهمی حسش به تو چیه؟؟؟
  چه پیشنهادي؟؟؟-
  ...باید احساساتش وتحریک کنی-
  یعنی چی کار کنم؟؟؟-
تو ...به خدا اآلن دختراي دیگه جاي تو تواون خونه بودن ببین چه جوري خودش و میچسبوندن...نیچقدر آخه تو کود-

  وایستا ببینم اصالً تو چی میپوشی تو خونه؟؟؟...یه نازي یه عشوه اي...بابا یه چشمکی...اصالً عرضه نداري
  ...بولیز شلوار...وقتی مانی هست-
  ...ه مانتوئه رو میگینگو اون بولیز راه راهت و که بیشتر شبی-
  ...فقط اونو نه چیزاي دیگه هم میپوشم ولی تو همون مایه ها-
  ...یهو بگو روسري هم میذاري...خاك بر سرت کنن-
  ...نه بابا من کی روسري گذاشتم؟؟؟ولی میدونی که به حجاب بدن اهمیت میدم-
  ...که صیغه اشی؟؟؟دیگه تو آخرشیاز کی میخواي خودت و بپوشونی از کسی ...حجاب بدن...زر نزن لطفاً-
  ...این صیغه بین ما خونده نشده که من بتونم جلوش لخت بشم-
تو ...سکس و تحریکات جنسی واسه بعضی مردا اصلی ترین مسئله اس و واسه باقیشونم تو اولویته...چرا نمیفهمی...یابو-

  ...با این طرز لباس پوشیدنت کالً این مسئله رو تو ذهن مانی سوزوندي
  ...علناً بگم بیا منو...لباس لختی بپوشم برم جلوش...چرا چرت و پرت میگی غزل-
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مطمئن باش اونم چون پاي خانواده ها و حفظ آبروش وسطه هیچوقت تا قبل از ازدواج ...نخیر الزم نیست چیزي بگی-
اون برآمدگیات و بذار دلش  بریز بیرون...ولی یه کوچولو که میتونی احساساتش و قلقلک بدي...کاري باهات نمیکنه

اینجوري فکر میکنه تو یه کله اي که چسبیده به یه اسکلت و روش و با ...خوش بشه همسر آینده اش یه چیزایی داره
  ...لباس گشاد میپوشونی که معلوم نشه
م همچین شاید حرفاي غزل براش عجیب بود و هیچوقت تو خودش نمیدید انجا...لیا ساکت موند و زل زد به یه گوشه

  ...ولی خیلی غیر منطقی هم نبود...کاریو
بعد از اون میخوان بدونن طرف تو زندگی مشترك و زناشویی چند ...حجب و حیا تا یه جایی براي پسرا مالکه...لیا-

فقط میگم یه کوچولو به خودت ...منم نمیگم برو خودتو عرضه کن و از ارزش بنداز که عاشقت بشه...مرده حالجه
بذار بفهمه چه لعبتی داره تو ...کوچولو پرو پاچه پر و سفیدت و بنداز بیرون بذار یه کم چشماش برق بزنه یه...برس

  ...ایشاال فردا با شکم جلو اومده میاي دانشگاه...خونه و خبر نداره
  ...گمشو بیشعور نفهم-

  همیدن احساس قلبی مانی؟؟؟یعنی این راه حل جواب میداد براي ف...غزل غش غش خندید و لیا به فکر فرو رفت
***  

  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 چیزاي دیگه دارم حس میکنم-
مشکل من شرایط تخمی و گه ...نممن با لیا مشکلی نداشتم که حاال بخوام به مرور زمان حلش ک...بیخود حس میکنی-

  ...زندگیمه که هیچ جوره حل نمیشه
مانی چرا داري انقدر این مسئله رو بزرگش میکنی؟؟؟بیشتر از یک ساله دارم ...واي خدا من از دست این چیکار کنم-

میتونی از ...داره بهت میگم راه حل...تو گوشت میخونم این موضوع انقدر وخیم نیست که تو رو از زندگی و آینده بندازه
نذار ...دست از لجاجت و این غرور مسخره ات بردار...میتونی از زندگی و فکر و ذهنت حذفش کنی...پسش بربیاي

این دختر ...میتونی خوشبخت بشی...همچین مسئله بیخودي گه بزنه به آینده اي که میتونی با اون دختر داشته باشی
  ات فرق میکنه مانی اینو که دیگه میدونی؟؟؟تومنی صنار با اون دوست دختراي عتیقه 

قضیه پیشنهاد به لیا فقط براي بستن دهن مامان و ...به خاطر همینم هست که میگم باید بره از زندگیم...آره میدونم-
بیاد ور دل اصالً قرار نبود کار به اینجا بکشه که ...فقط براي اینکه باور کنن که من واقعاً دنبال زن و زندگـیم...بابام بود

  ...گفتم بعد از یه مدت که درسشم تموم شد برمیگرده اهواز پیش خانواده اش دیگه هم منو نمیبینه...من
  ...اون دختر داره بهت وابسته میشه...ولی حاال کار به اینجا کشیده-
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  وابسته چی بشه؟؟؟مگه چه رفتاري از من دیده؟؟؟...بیخود کرده-
تو که تو ...ی وقتا کوچکترین و جزئی ترین اتفاقات باعث ایجاد یه عشق عمیق میشهبعض...عالقه دست خود آدم نیست-

  ...دل اون دختر نیستی پس نمیتونی با اطمینان بگی عالقه اي بهت نداره
  :مانی سکوت کرد و میثم ادامه داد

  ...کشیده میشی اعتراف کن که داري به سمتش...ولی خودت و گول نزن...شاید احساس لیا رو بتونی انکار کنی-
مانی براي اینکه بیشتر از این با حرفاي 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
  ...شاید با این مسئله کنار بیاد...بذار خودش تصمیم بگیره...بهش بگو مانی-

فقط داشت به این فکر میکرد که کی با ...زهرخندي رو لباي مانی نشست و بدون اینکه برگرده یا جوابی بده رفت بیرون
  این موضوع کنار میومد که لیا بیاد؟؟؟

***  
پیاده  شلباس و صورت روي و زلغ هاي راهنمایی و تذکرات تمام...انداخت اش ساعته یک دسترنج به آینه تو نگاهی یه

 باز میرسید کمرش تا که مشکیشو و فر موهاي که مشکی ابرو و چشم دختر یه...این بود شده اش نتیجه حاال و بود کرده
 مشکی دامن و تاپ و بود کرده برابر هزار شو چهره و مالحت و زیبایی که آرایشی با دورش بود ریخته و بود کرده
 پوست با که تضادي و بود داده قرار دید معرض در کامال و تنش هاي برجستگی غزل قول به که کوتاهی و تنگ

 ...دبو رنظی بی داشت سفیدش

 باشه؟؟؟ ستیتونم چی مانی العمل عکس یعنی میبرد لذت خودش یه کردن نگاه از بود دختر یه که خودش

 کم یه میخوام هست؟؟؟فقط نیست گناه که کارم...بشم جا مانی دل تو من که کنی اي معجزه یه امروز میشه یعنی خدایا«
زمین رو نرم مخ با خودم یهو که بگیر و دستم...جلو بدم لشه...« 

 باید چرا...موند لبش جلوي همونجا دستش و کرد تردید لحظه یه...لیو بکشه روش دیگه یهال یه تا برداشت قرمزشو رژ
 و عشق این...بیاره پایین پسر یه رطخا به و ارزشش و کنه کوچیک حد این تا و خودش باید بکنه؟؟؟چرا کارو این

 شدن دیده براي که بود آدمی همچین کجا لیا...کنه کثیفش کارا این با باید چرا بود پاك میزد دم ازش که احساسی
  دربیاره؟؟؟ مترسک شکل به و خودش

اون آدمی که تو سکوت به حرفاي غزل گوش کرد و فکر کرد و تصمیم گرفت و عملیش ...اومدانگار تازه به خودش 
شخصیتی که زمین تا آسمون تضاد داشت با این ...انگار تازه به شخصیت اصلیش برگشته بود...یه آدم دیگه بود...کرد

عاشق ...ی باید عاشق خودش میشدمان...نمیخواست عشق مانی رو اینجوري به دست بیاره...نمیخواست...آدم توي آینه
 ...نه ظاهر و زیبایی هاش...منشش...رفتارش...شخصیتش
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 »...میخوره خودت درد به فقط که خرفیمز پیشنهاداي این با تبه لعنت غزل«

 سمت رفت دویید...میومد همیشگی ساعت همون اگه البته تداش وقت مانی تنبرگش زمان تا انداخت ساعت به نگاهی
 موقع نهمو بدش بخت و شانس از ولی  بشوره بود کرده سنگین حسابی و شصورت که رو هایی الیه این تا وییدستش

  ...تو اومد مانی و شد باز خونه در
چون لیا سریع به خودش اومد و چرخید بره تو اتاقش ...فقط چند ثانیه چشم تو چشم هم عین مجسمه سرجاشون موندن

چرا به حرف ...قلبش داشت سینه اش و میشکافت از شدت ضربه هایی که میزد...شدکه بازوش تو مشت مانی گرفتار 
  ...غزل گوش کرد

فاصله اشون کم بود و حتی ...براي اینکه ظاهرش و مثل همیشه عادي نشون بده نفس عمیقی کشید و چرخید سمت مانی
باورش ...ش تا معنیشو بخونهنگاهش ناخودآگاه زوم شد تو چشما...میتونست گرماي نفساشو رو صورتش حس کنه

یعنی براش مهم نبود ...نمیشد ولی نگاه مانی حتی یک ثانتم از چشماش جا به جا نمیشد که بخواد رو تن و بدنش بچرخه
  ...این دختر همیشه پوشیده توي خونه اش حاال با همچین ظاهري تو یه قدمیش وایستاده

  جایی میخواستی بري؟؟؟-
تر از همیشه بود اونم وقتی لیا داشت از استرس و فشارهایی که از هرطرف روش بود چرا این لحن لعنتیش عادي 

میلرزید؟؟؟حتی لیا هم نمیتونست نگاهش و کنترل کنه و گاهی به لباي مانی خیره می موند که از اون فاصله خیلی 
نه حتی دستش که رو ...زیدنه مردمک چشماش میلر...نه نفساش تند شده بود...ولی مانی...خوردنی تر به نظر میرسید
  ...بازوي لیا بود حرارت داشت

  پرسیدم جایی داشتی میرفتی؟؟؟-
  :اخمی ظاهري بین ابروهاش نشوند و جونش باال اومد تا بپرسه

  چطور؟؟؟-
  ...آخه حاضر شدي گفتم شاید جایی تولد دعوتی-

  :خوشحال از اینکه مانی همچین فکري کرده سریع گفت
  ...اآلن زنگ زد گفت کنسل شده...ودمدعوت ب...یعنی...آره-

  :بی تفاوت رفت سمت مبل و گفت...مانی که به ظاهر قانع شده بود سري به تایید تکون داد و ازش فاصله گرفت
  ...هوا سرد شده...برو لباس گرم بپوش-

؟؟؟چرا در این چش بود...لیا هاج و واج از پشت نگاهش کرد که بیخیال و خونسرد نشست رو مبل جلوي تلویزیون
فرقی با یه تیکه یخ نداشت؟؟؟یعنی انقدر تو مهار کردن خودش و ...برابر ظاهر لیا که هر پسري و میتونست جذب کنه

  احساسش مهارت داره؟؟؟
  :بدون هیچ نتیجه گیري از رفتار مانی خواست بره سمت اتاق که صداشو شنید
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  لیا؟؟؟-
  :شنید و احتماالً بعد از اولین پک سیگارش بود که گفتصداي تق تق فندکش و ...وایستاد ولی برنگشت سمتش

  ...رو من جواب نمیده-
با حداکثر سرعتش خودش و پرت کرد ...دیگه واینستاد تا با حرف بعدیش کامالً آب بشه از خجالت و فرو بره تو زمین

که ثابت بشه به خاطر  درحالیکه پشیمون بود چرا جواب حرف آخر مانی رو نداد و کاري کرد...تو اتاق و درو بست
که همینم انجام ...اون لحظه فقط رفتن از اون فضاي خفه کننده به ذهنش رسید...همین این ظاهر و براي خودش ساخته

  ...داد
  چرا مانی گفت که این چیزا روش جواب نمیده؟؟؟...ولی فارغ از همه اینا

***  
از اینکه چرا روز تعطیلم دست از سرش کالفه ...بیدار شدنزدیکاي صبح بود که مانی با صداي زنگ موبایلش از خواب 

  :گوشیش و برداشت و با دیدن شماره وحید چشماي نیمه بازشو کامل باز کرد و جواب دادبرنمیدارن 
  ؟؟مرتیکه؟ روز تعطیلچی میگی -
  ...مانی بدبخت شدیم-
  ...عین آدم حرف بزن؟؟؟چی شده وحید-
  ...شمال بلندشو حاضر شو باید بریم-
  ؟؟شمال واسه چی؟-
رو داره میپرونه مثل اینکه از یه شرکت دیگه  پرتغالیهمشتري ...پدر مادر داره میزنه زیر همه چی اون مسعودي بی-

باید ...با اون شرکت قرار داد ببندهم داره همه سعیشو میکنه که پرتغالیه پیشنهاد چرب و نرم تري بهش شده و اون
  ...خودمون دست به کار شیم

  ؟؟ واسه چی شمال؟حاال-
ل بازي جاشو عوض کنه باید تا قبل از اینکه با دغ...اینم به زور از زیر زبونش کشیدم...اونجاس یارو پرتغالیه-

  ...مانی اگه اون قرارداد از دستمون بره بدبخت میشیما...بریم
  ...واااااي وااااااي وحید بدترین خبري بود که میتونستی بهم بدي خدا لعنتت کنه-
  ...دیر فهمیده بودم که کار از کار گذشته بود...مسعودي حروم زاده ما رو فروختتقصیر من چیه؟؟؟-
  ...مطمئن باش اآلنم گذشته-
نگفته اگه خودمون دست به کار  پرتغالیهمسعودي هیچی و به  مطمئناً...شرایط شرکت ما از اونا خیلی بهتره...نه هنوز-

  ...امانی بجنب وقت نداریم...شیم و با مدرك بهش ثابت کنیم قبول میکنه
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هرچند تو ...دوست نداشت تا وقتی اینجاس خطري دنبالش باشه...نمیدونست تنها گذاشتن لیا تو خونه کار درستیه یا نه
  ...یه کم سخت بود براش تنها گذاشتنش...ود بیاد ولییه خونه آپارتمانی که نگهبان داره کم پیش میاد خطري به وج

  :چشماشو محکم بست و با کالفگی گفت
  ...من بدجوري درگیرم؟؟نمیشه خودت تنها بري؟-
بعدشم مگه خودت نمیدونی این اجنبیا رو ...من تنهایی از پسش بر نمیام تو هم باید باشی...مانی مسخره بازي در نیار-

  ...بفهمن خودت رفتی خیلی ارزش کار باالتر میره...این مسائل خیلی حساسن
  :نفسشو با حرص فوت کرد و گفت

  ...آماده شو تا نیم ساعت دیگه میرسم...خیله خب باشه....خیله خب-
این یهو از کجا پیداش ...وسط اینهمه مشغله فکریش...داشت آتیش میگرفت...با عصبانیت گوشی و قطع کرد

باید توضیح میداد به لیا ...سریع وسایلشو جمع کرد و رفت بیرون...ن نداشتشد؟؟؟وقت براي حرص و جوش خورد
  ...ولی ترجیح داد دیرتر بهش زنگ بزنه که بیدار باشه

***  
با دیدن اس ام اسی از مانی چشماش کامل باز ...طبق معمول هرروز که از خواب بیدار میشد اول گوشیش و چک کرد

  ...شد
  »...هروقت بیدار شدي یه اس بده«

متعجب از اینکه باز روز جمعه کجا رفته و بعد از این یه هفته بی محلی باز چی کارش داره به جاي اس ام اس خودش 
  ...سر دومین بوق جواب داد...باهاش تماس گرفت

  !!!ظهر بخیر-
  ظهره مگه؟؟؟...سالم-
  ...ساعت یازده ظهر محسوب نمیشه...نمیدونم-
  ...بیدار باشی و درس بخونینه وقتی شب قبلش تا سه صبح -
  مگه روز روشن و ازت گرفتن؟؟؟-
  ...چراغ روشنه...شبم تو تاریکی نمیشینم-
همچین با پیچ و تاب دادن حرفا مسیر و منحرف میکنی که آدم یادش ...یعنی نمیشه یه کلمه با تو حرف زد...پوووووف-

  ...میره واسه چی زنگ زده
  :لیا زیر لب زمزمه کرد

  ...طلبکاريهمیشه خدا -
  ...نمیشنوم بلند تر حرف بزن-
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  میگم چیکارم داشتی؟؟؟-
  تو تنهایی که نمیترسی تو خونه؟؟؟...معلوم نیست تا کی بمونم...یه کاري پیش اومده...من دارم میرم شمال-
  نه از چی بترسم؟؟؟-
  ...خالصه حواست و جمع کن...اگه میترسیدي شک میکردم-
  آسه میرم آسه میام خوبه؟؟؟...میدم نه در و رو کسی باز میکنمباشه نه جواب تلفن خونه تو -

  :مانی هم متوجهش شد که آروم تر گفت...لحن لیا دلخوري و فریاد میزد
اگه مشکلی هم ...میخواستم بگم مواظب خودت باش...ولی حاال که خودت اینا رو میدونی خوبه...نمیخواستم اینو بگم-

بعداً خودم ...بهش سپردم...چیزي هم الزم داشتی به آقالطیف بگو بره بگیره...مپیش اومد زنگ بزن خودم و میرسون
  ...میام باهاش حساب میکنم

ولی هرچی که ...نفهمید اون چیزي که تو دلش زیر و  رو شد تحت تاثیر این توجهات و لحن گرم مانی بود یا چیز دیگه
  ...بود دوسش داشت

  ...تو هم مراقب خودت باش...باشه-
  ... خدافظفعالً-
  ...خدافظ-

بی هدف بلند شد و رفت جلوي آینه اتاق ...گوشی و قطع کرد درحالیکه شدیداً تو وجودش احساس دلتنگی میکرد
  ...وایستاد

تو مگه وقتی خونه بود میدیدیش که حاال با رفتنش دلتنگ شدي؟؟؟بزنم تو سرت صداي خر ...آخه بز کوهی«
حاال که نیستش ...میگیره و میره خودش و تو هفت تا سوراخ قایم میکنه بدي؟؟؟وقتی اینجاس عین سگ فقط پاچه

  »...حالم و داري بهم میزنی...برو بمیر لیا...دلتنگش شده
***  

مانی ...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 هم فقط همینکه خیالش از بابت خوب بودن حال لیا ...وضع حرفی باهاش نداشت که بزنهدرگیر بود و لیا هم با این 

  ...و امنیتش راحت میشد براش کافی بود
  :داشت از دانشگاه برمیگشت خونه که تو کوچه یه نفر صداش زد

  ...خانوم؟؟؟خانوم با شما هستم-
  ...وایستاد ببینه چی کار داره...پیاده رو داشت میومد سمتشیه مرد تقریباً میانسال بود که از تو ...چرخید سمتش

  بله؟؟؟-
  شما همسر آقاي ساعی هستید؟؟؟-
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  شما؟؟؟-
  ...فقط میخوام بدونم هستید یا نه...میگم حاال-
  ...لزومی نداره بهتون توضیح بدم-
یا ...یره میاد یا زنشهچون کسی که یه ماه خونه یه پسر می مونه و م...توضیح بدي ندي واسه من فرقی نمیکنه-

  ...خالصه قاعدتاً باید آقاي مهندس براتون مهم باشن دیگه نه...عزیزکرده اش
  چی میخواست از لیا؟؟؟...این کی بود که از مدت زمان اقامتش تو خونه مانی هم خبر داشت...لیا ماتش برد

  ...میشه واضح تر حرف بزنید...متوجه حرفاتون نمیشم-
من اینو هزاربار تو ...داره کاري میکنه که صد در صد به ضررش تموم میشه...ین آقا مانی شمالپ مطلب اینه که ا-

گفتم به شما بگم شاید بیشتر به فکرش باشی و از رو دلسوزي یه ...ولی به خرجش نمیره که نمیره...گوشش فرو کردم
  حرفی ازم بهت زده؟؟؟...ی امببینم اصالً اسم منو شنیدي تا حاال یا نه؟؟؟من سماوات...کاري براش بکنی

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

  :چشماي سماواتی با فهمیدن این قضیه که لیا نمیشناستش برقی زد و گفت
چون مسلماً جناب ساعی نمیخواد چیزي از من به شما بگه که ...خودمون بمونهقبل از هرچیزي بهتره این حرفا بین -

  قبول؟؟؟...اآلنم اگه حرفی بهش بزنید یا انکار میکنه یا بازم زیر بار نمیره...پنهون کاري کرده
  اینودیگه خودم تشخیص میدم شما فقط بگید اآلن حرفتون چیه؟؟؟-
افتاده ...که این سند توسط یه آدم دغل باز و دزد و کالش...ا ارزش داشتممن سند یه زمین بزرگ و ب...ببینید خانوم-

اون زمین مال ...ولی اآلن طرف حساب من آقاي ساعیه...من اون آدم و نتونستم پیدا کنم...دست شوهر شما
نم دارم که من حتی مدرك ای...ولی غد بازي و یه دندگیش نمیذاره من به حقم برسم...سندشم باید دست من باشه...منه

که ...یعنی شارالتان بازي...یعنی زد و بند...و این یعنی کالهبرداري...این آقا بابت گرفتن اون سند یه قرون پولم نداده
  ...هیچ جوره تو کت من نمیره

  ...یه چیزي این وسط لیا رو مشکوك میکرد که همون و به زبون آورد
چرا از طریق قانون اقدام ...انقدر مطمئنید که مانی کالهبرداري کرده اگه انقدري که میگید اون زمین ارزش داره و اگه-

  نمیکنید؟؟؟
منم گفتم قضیه بین ...چون هر دفعه اسم مامور و کالنتري میاد وسط یه جورایی کوتاه میاد و منو سر میدوئونه...چون-

و دادسرا باز بشه از ارزش و اعتبار درجریانید که این روزا پاي هرکی به کالنتري و دادگاه ...خودمون حل بشه بهتره
اگه شما هم ...آخرین امیدم شما بودي که بتونی کمکم کنی...ولی این تو بمیري دیگه از اون تو بمیریا نیست...میفته

  ...کاري برام نکنی مجبورم برم با مامور بیام
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ولی تا اسم مامور اومد براي حفظ ...لیا درحالیکه نمیدونست چه کاري از دستش برمیاد که براي این مرد انجام بده
  :آبروي مانی هم که شده گفت

  ...چه کاري از من برمیاد-
شما باید بگردي از بین اسناد و مدارك مهندس سند اون زمین منگوله داري که مال منه رو بیاري ...ساده اس خانوم-

  ...اینجوري نه سیخ میسوزه نه کباب...بدیش به من
  ...کنم اونم وقتی مطمئن نیستم دارید راست میگیدمن نمیتونم همچین کاري ب-
من ...ریش و قیچی دست خودتون...به هر حال...وجود اون سند تو وسایل شوهرتون بهتون ثابت میکنه که راست میگم-

  ...امیدوارم انقدري عاقل باشید که بهترین تصمیم و بگیرید...حرفامو زدم
ر من اینه که اصالً تو این قضیه دخالت نکنم  بذارم خودتون مشکلتون و با و بهترین تصمیم از نظ...مطمئن باشید هستم-

  ...با اجازه...آقاي ساعی حل کنید
  ...ولی ذهنش لحظه اي خالی نمیشد از این مرد و حرفاش...پشتشو کرد به سماواتی و راه افتاد سمت خونه

ا دوز و کلک از چنگشون دربیاره؟؟؟محاله یعنی داشت راست میگفت؟؟؟مانی همچین آدمیه که سند زمین مردم و ب«
من هرچی میخوام بهش فکر ...اي بابا...ولی پس چرا این یارو انقدر حق به جانب بود؟؟؟...همچین کاري بکنه

  »...خودشم که نیست گرفتاري ها و مشکالتش صاف میفته وسط زندگی من...نمیذارن که...نکنم
***  

چند بار ...بااینکه مدام میخواست خودش و متقاعد کنه که ربطی بهش ندارهدرست تا فرداش فکرش مشغول بود 
ترسید عکس العمل بدي نشون بده و فکر کنه لیا ...خواست به مانی زنگ بزنه و جریان و بهش بگه ولی پشیمون شد

ره و سرت تو کار مطمئن بود اگه بهش بگه میخواد داد و هوار کنه که به تو چه ربطی دا...داره سرك میکشه تو کاراش
  ...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 کالساي تق و لق دانشجوهارو مجبور میکردن برن 
  ...ش بود خشکش زدسر کالس از ساختمون رفت بیرون که همون جا جلوي در با دیدن سماواتی و ماموري که همراه

آب دهنش و با ترس قورت داد و نگاه حیرت زده اشو از مامور جوون آگاهی به صورت حق به جانب سماواتی 
  ...انقدري از خودش مطمئن بود که رفته مامور آورده...پس بیراه نمیگفت اون حرفارو...دوخت

  :با اخمی که رو صورتش نشوند رو به سماواتی گفت
  ...حرفامون دیروز تموم شده باشه آقاي سماواتیفکر میکردم -
فقط میخوام برم با این مامور ساعی رو از ...اآلنم دیگه باهاتون کار ندارما...میام بامامور نکنی گوش حرفام به اگه فتمگ-

  ...تو لونه اش بکشم بیرون
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ت هیچ شرایطی نمیخواست بذاره تح...به همراه مامور یه قدم به سمت ساختمون برداشت که لیا جلوشون قد علم کرد
مانی که همیشه به فکر ...پاشون به محل زندگی مانی باز بشه و چهارتا در و همسایه بفهمن که از کالنتري اومدن دنبالش

  ...حفظ آبرو بود با شنیدن این خبر داغون میشه
  ...لطف کنید تشریف ببرید...ایشون اآلن خونه نیستن-
  ...نکنه دمش و گذاشته رو کولش و از ترس ما فرار کرده...نیست پس کجاست؟؟؟شرکتشم که...هه-

فقط گفت یه ...مانی که چیزي از علت سفرش به لیا نگفت...لیا یه لحظه از ذهنش گذشت نکنه واقعاً همچین چیزي باشه
از ترس  نکنه جدي جدي فرار کرده از دست سماواتی؟؟؟یعنی واقعاً کالهبرداري کرده که حاال...کاري پیش اومده

  مامور گذاشته رفته؟؟؟
  ...شما هم حق نداري بري تو بیخودي آبرو ریزي راه بندازي...ایشون اآلن خونه نیستن...اونش دیگه به من ربطی نداره-

سماواتی ببخشیدي به مامور گفت با اشاره ابرو از لیا خواست که همراهش برن اونور تر تا صداشون به گوش مامور 
ید رفت سمتش و همونطور که سرش پایین بود و دنبال یه راه حل براي خالص شدن از این مخمصه لیا با ترد...نرسه

  :میگشت صداي آروم سماواتی و شنید
چه بی آبروریزي ...چه با آبروریزي...چه شما اینجا واسه ما دیوار بکشی چه بري کنار ما میریم اون تو...ببین خانوم-

  ...کنیمتکلیفمون و با اون مرتیکه روشن می
  ...درست حرف بزنید آقا-

  :سماواتی با دیدن چشماي گشاد شده لیا و لحن تندش سري به تایید تکون داد و گفت
  خوبه؟؟؟فرقی میکنه تو اصل مسئله که باید با ما بیاد بریم کالنتري؟؟؟...اصالً جناب مهندس ساعی...خیله خب-

  :لیا تا خواست حرفی بزنی سماواتی مهلت نداد و گفت
اگه همینجا یه جوري خیال منو ...همه اینا در صورتیه که شما کوتاه نیاي و اون سند و به من نرسونی...اینم بگم...البته-

  ...انگار که نه خانی اومده نه رفته...دست این مامور و میگیرم و میرم...راحت کنی
  ...ئن نیستم که تو این خونه هست یا نهمن چه طوري میتونم کمکتون کنم وقتی تا حاال اون سند و ندیدم و حتی مطم-
اگه خوب بگردي حتماً ...مصطفی سماواتی...یه سند منگوله داره به اسم پدر من...دیگه اینجاهاش به من ربطی نداره-

  ...پیداش میکنی
یا ...نمیدونست براي مانی آبرو و حیثیتش مهم تر بود...لیا هنوز شک داشت به این کاري که سماواتی ازش میخواست

  ...ولی هرچی بود باید زمان میخرید ازش...اون سند
  :سماواتی که دست دست کردن لیا رو دید روشو گرفت و با صداي بلندي گفت

  ...سرکار-
  :لیا با یه گام بلند دوباره رو به روش قرار گرفت و گفت
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  ...من تا فردا اون سند و به دستتون میرسونم-
  ...چشماي سماواتی پر از شک شد

  چه تضمینی؟؟؟با -
ولی اگه پیدا کردم ...هیچ تضمینی نمیدم چون ممکنه پیداش نکنم...باید اول بگردم دنبالش...دیگه نمیدونم چه تضمینی-

  ...فردا هرطور شده به دستتون میرسونمش
دیگه پیش من یه راه ...اگرم نمیخواي تضمین بدي...ممکنه اصالً نگردي و بیاي الکی بگی پیداش نکردم...نه دیگه نشد-

  ...پات میذارم
  چه راهی؟؟؟-
اگه پیداش ...تا همین امشب...تا فردا هم نه...تو هم میگردي دنبال اون سند...اآلن از اینجا میریم...من و این مامور-

  ...من بهت تضمین میدم که آقا مانیتون و دیگه سالم و سرپا نمیبینید...اگه نکردي...کردي که هیچ
  ...ضربان قلبش در اثر استرس ناگهانی اي که بهش وارد شد به نهایت رسید اخماي لیا درهم نشست و

  دارید تهدید میکنید؟؟؟...د-
پس حواست و جمع ...فقط بدون صبرم انقدري لبریز شده که دیگه نشه جمعش کرد...اسمشو هرچی میخواي بذار-

اگرم نه ...وست داري جناب مهندس سالم بموننالبته اگه د...میام همینجا وایمیستم تا بیاي...امشب آخرین مهلته...کن
  ...آبم از آب تکون نمیخوره...من و آدمام کار خودمون و میکنیم...که

لیا اولین کاري ...سماواتی لیا رو همونجا وسط کوچه هاج و واج تنها گذاشت و همراه ماموري که باهاش اومده بود رفت
شاید اینطوري فکرش به کار ...ضربان کوبنده و نامنظمش خالص شهکه کرد این بود که یه قرص بخوره تا از شر این 

  ...بیفته و بفهمه باید چی کار کنه
اآلن باید با این دغدغه جدید ذهنیش یه جوري ...دیگه وقتی براي رفتن به دانشگاه نداشت...نگاهی به ساعتش انداخت

ولی از تصور بالیی که ممکن بود به خاطر ...بده دلش نمیخواست به حرفاي اون سماواتی بی منطق اهمیت...کنار میومد
لیا که با دیدن چهارتا زخم و ...این مسئله سر مانی  بیاد یا حتی آبروریزیش با رفتن به کالنتري راحتش نمیذاشت

حاال چه جوري میتونست دست رو دست بذاره تا اون مردك هرکاري که دلش ...کبودي رو صورت مانی مرد و زنده شد
  ...کنهمیخواد ب

از طرفی میخواست جریان و یه جوري به گوش مانی برسونه تا بفهمه که سماواتی با مامور اومده در خونه و از طرفی 
  ...میترسید مانی کاري کنه که به ضررش تموم شه و دوباره مثل اون دفعه آسیب ببینه

بعد اقدام به هرکاري بکنه برگشت تو  با فکر اینکه اول از وجود اون سندي که سماواتی ازش حرف میزد مطمئن شه و
شاید قصد اذیت و ...شاید سوتفاهم شده بود...شاید اصالً همچین چیزي نبود و اون یارو داشت بلوف میزد...ساختمون
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ولی اون لحظه نجات جون مانی ...هزار تا احتمال وجود داشت براي اینکه لیا حرفاشو باور نکنه...آزار و نارو زدن داشت
  ...ي براش با ارزش تر و مهم تر بوداز هرچیز

***  
ولی تو کمدا و کشوهاش جز لباس و یه سري خرت و پرت هیچ چیز به درد ...براي گشتن اول از اتاق مانی شروع کرد

یاد اون یکی اتاق این خونه افتاد که اصالً پیش نیومده ...اصالً انگار اسناد و مدارکش و اینجا نمیذاشت...بخوري پیدا نکرد
  ...ولی از اونجایی که شبیه به اتاق کارش بود شاید اینجور وسایلش و اونجا میذاشت...د بره اونجابو

خواست بره ...بعضیاش درش قفل بود و اونایی که باز بودم چیزي نبود توش...کشوها و کمداي میز کارشو زیر و رو کرد
وچیکی که بین کتابخونه و دیوار بود افتاد که  درش یه چاقو بیاره که قفل کمدارو باز کنه ولی یهو چشمش به یه کمد ک

  ...انگار که عجله داشته و چیزي از توش برداشته و بعد یادش رفته ببنده...باز بود و کلیدشم روي قفل
خرت و پرتاشو ریخت بیرون به هواي اینکه چیزي شبیه سند پیدا کنه که باالخره ...سریع رفت سمتش و نشست جلوش

همون سندي که اون یارو ازش حرف میزد و به نام ...خودش بود...ورد و بالفاصله برش داشتچشمش به چیزي خ
همه حرفاش حقیقت داشت؟؟؟یعنی اگه این سند و میبرد میداد به سماواتی همه چیز ...پس یعنی...مصطفی سماواتی بود

  بکشه؟؟؟تموم میشد و دیگه الزم نبود انقدر استرس بالیی که قرار بود سر مانی بیاد و 
اما ...مسلماً اگه میفهمید لیا اومده سر وسایلش عصبانی میشد...هنوز تردید داشت براي اینکه به مانی زنگ بزنه یا نه

سند و گذاشت کنار و بقیه کاغذا و پوشه هایی که از تو کمد ریخته ...نمیتونست همینجوري بشینه  دست رو دست بذاره
توش و که ...که بینشون چشمش خورد به یه پاکتی که مخصوص آزمایش بودبود بیرون و خواست برگردونه سر جاش 

از همونایی که سر حاملگی خواهرش دیده ...نگاه کرد دید یه آزمایشه کلی با یه چیز شبیه آزمایش سونوگرافیه
از اینا داشته  مانی براي چی باید یکی...ولی...تقریباً یک سال و نیم پیش...تاریخاشونم مال خیلی وقت پیش بود...بود

باشه؟؟؟چه بیماري و دردي داشت که به خاطرش رفته بود سونوگرافی؟؟؟تو یه لحظه تمام فکرش از اتفاقات دیروز و 
  ...امروز خالی شد و حاال فقط داشت به قضیه پشت این آزمایش که چیزي ازش سردرنمیاورد فکر میکرد

یزاي پنهانی داره تو زندگیش؟؟؟نکنه یه مرض العالج داشته خدایا این بشر چشه؟؟؟چرا انقدر مزموزه چرا انقدر چ«
نکنه خداي نکرده زبونم ...باشه؟؟؟نکنه به خاطر همینه که براي تداوم این رابطه و ازدواج راغب نیست؟؟؟نکنه

رابطه ایدز داشته باشه؟؟؟نکنه به خاطر همینه که انقدر خودش و نفسش و کنترل میکنه تا وا نده و با کسی وارد ...الل
چه ...یعنی من یه ماهه دارم با همچین آدمی زیر یه سقف زندگی میکنم؟؟؟خدایا خودت به دادم برس...نشه؟؟؟یعنی

  »جوري بفهمم؟؟؟
کارتش و هنوز داشت و اآلن دیگه وقتش بود که بره پیشش تا ...دیگه وقتی براي تردید نبود...همون لحظه یاد میثم افتاد

وگرنه هیچ وقت ...شا چیه؟؟؟مسلماً اون میدونست که از لیا خواست رو کمکش حساب کنهازش بپرسه جریان این آزمای
  ...پیشنهادشو نمیداد
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خدا خدا ...با فکر اینکه وقتی برگشت وسایل این کمد و جمع میکنه آزمایشا رو برداشت و سریع دویید رفت تو اتاقش
نه به خاطر خودش که ...درسته دق میکرد از غصه میکرد فکراي توي سرش غلط باشه چون اگه میفهمید همچین چیزي

ولی یه چیز توي سرش مدام اون رابطه هایی که مانی ...فقط به خاطر آینده تباه شده مانی...این مدت عالف مانی شده
  یعنی ممکنه از همون موقع مبتال شده باشه؟؟؟...اقرار کرد با دوست دختراش داشته بهش یادآوري میکرد

***  
چند تا مریض تو نوبت بودن و معلوم نبود کی ...تظار مطب میثم نشسته بود و یه پاشو عصبی تکون میدادتو سالن ان

لیا هم با اینکه خیلی عجله داشت براي اینکه زودتر بفهمه تا بلکه یه کم این قلبش آروم بگیره ولی ...نوبتش برسه
  ...حت با میثم صحبت کنهترجیح میداد تا رفتن آخرین مریض صبر کنه که بتونه با خیال را

  :نگاهی به ساعت که پنج و نیم عصر و نشون میداد انداخت و رو به منشی مطب پرسید
  ببخشید آقاي دکتر معموالً تا چه ساعتی مریض ویزیت میکنن؟؟؟-
  چطور عجله داري؟؟؟...تا ساعت هفت گلم-

بدرقه اش تا دم در اومده بود تو چهارچوب در  تا اومد جواب بده در اتاق میثم باز شد و میثم همراه مریضی که براي
  ...لیا هم به احترام از جاش بلند شد...نگاهش که به لیا افتاد بهت زده رفت طرفش...ظاهر شد

  ...سالم-
  :نگاهش به صورت بی رنگ و رو و حال نزار لیا بود وقتی گفت

  اینجا چی کار میکنی؟؟؟...سالم-
  ...به کمکتون احتیاج دارم...گفتیدهمون مسئله اي که ...راجع به-

  :میثم که منتظر همچین روزي بود نگاه مستاصلشو به مریضاي ویزیت نشده انداخت که لیا سریع گفت
  ...عجله اي ندارم...من منتظر می مونم تا کارتون تموم شه-
  ...پس بشین...خیله خب-

ت شیش به بعد و بگه فردا اول وقت لیا نشست سر جاش و میثم به منشیش گفت زنگ بزنه به مریضاي ساع
  ...خودشم رفت تو اتاقش...بیان

***  
باالخره 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

  از من برمیاد؟؟؟ چه کمکی...خب-
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لحنش لرزون و پر ...لیا با دستاي لرزونش برگه آزمایش و سونوگرافی و از تو کیفش درآورد و گذاشت رو میز میثم
  ...بغش بود

اینا چیه آقا میثم؟؟؟مانی چشه؟؟؟این آزمایشا رو براي چی داده؟؟؟دلیل رفتاراش مربوط به همین برگه هاس -
  ...میکنمآره؟؟؟تورو خدا بگید دارم دق 

  ...میثم نگاه حیرون و بهت زده اش و از آزمایشا به صورت لیا دوخت
  اینا رو خودش بهت داده؟؟؟-
  ...دنبال یه چیز دیگه بودم که اینا رو پیدا کردم...خودم پیدا کردم...نه-

ماساژ داد و میثم که اصالً فکرشم نمیکرد مسئولیت توضیح این مسئله به عهده خودش باشه با کف دست پیشونیش و 
  ...فکر کرد که چه جوري باید زندگی مختل شده مانی تو یک سال و نیم اخیرو براي لیا توضیح بده

  من حقمه بدونم مگه نه؟؟؟...آقا میثم خواهش میکنم-
  :خیره تو صورت حیرونش یه کم حرفاشو سبک سنگین کرد و گفت...میثم صندلیشو کامل چرخوند سمت لیا

  گو تو این مدت چقدر مانی و شناختی؟؟؟قبل از هرچیز بهم ب-
  یعنی چی؟؟؟-
  ...یعنی چی ازش دیدي؟؟؟حس میکنی کدوم ویژگیش از همه بارزتره-

  :لیا درحالیکه داشت فکر میکرد این حرفا چه ربطی به محتواي اون برگه ها داره گفت
  ...مانی آدم مغروریه و...خب-
تو هر کاري اولویت اصلیش ...تو هر تصمیمی...همین غرورشه سرمنشا همه مشکالت زندگی مانی...دقیقاً همینه-

وگرنه حاضره حتی زمین و زمان و بهم ...تا جایی پیش میره که به این حسش لطمه وارد نشه...تا وقتی جلو میره...غروره
  ...بدوزه

  ...نمیفهمم منظورتون و...من گیج تر شدم...من-
  :میثم سري به تایید تکون داد و گفت

  ...شاید بتونی درکش کنی...رو گفتم که بدونی دلیل یه سري از تصمیمات مانی رو تو زندگیشاینا -
رفت به اون روزایی که زندگی جهنمی اآلن ...از جاش بلند شد و پشت پنجره اتاقش وایستاد و به بیرون خیره شد

  ...دوستش و رقم زد
یه ...چیز خاصی نبود...ه ایش به مالزي حالش بد شدتقریباً یک سال و نیم پیش بود که مانی بعد از سفر یه هفت-

ولی همین مسئله بهونه اي شد براي اینکه مجبورش کنم ...ویروسی بود که اونجا گرفته بود و بعد از چند روز درمان شد
میخواستم نقش یه دکتر وظیفه شناس و براي دوستم بازي ...چه میدونستم بعدش چی میشه...به دادن یه آزمایش کلی

  ...فقط...خداروشکر همه چیزش عالی و نرمال بود...نمک
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  ...نیم نگاهی به چهره منتظرو مملو از نگرانی لیا انداخت و دوباره به بیرون خیره شد
  ...مانی عقیمه-

شاید تنها حدسی که درباره مشکل مانی نزده بود همین مسئله بود که حاال ...صداي هین بلند و ناباور لیا تو اتاق پیچید
  ...دید در نوع خودش مسئله مهمیه ولی حتی فکرشم نمیکردمی
  یعنی چی؟؟؟چرا آخه؟؟؟...ي-
نمیدونم با شناختی که تا اآلن از مانی پیدا کردي میتونی ...وجود یه سري کیست توي بیضه اش...یه مشکل کامالً طبیعی-

ندگی برید و دیگه آینده اش و تباه شده از ز...ولی بی اغراق میگم که مانی داغون شد...حدس بزنی بعدش چی شد یا نه
فقط داشت به این فکر میکرد که اگه بخواد یه روزي ازدواج کنه وقتی همسرش بفهمه همچین مشکلی داره چه ...میدید

به خاطر همون غروري که ازش حرف زدم حاضر نبود هیچوقت همچین روزي رو ...واکنشی میخواد نشون بده
از حس ترحمی که بعد از شنیدنش خواه ناخواه ...و مادرشم در جریان این اتفاق قرار بگیرن حتی اجازه نداد پدر...ببینه

  ...نسبت بهش داشتن بیزار بود و اگه چاره داشت یه جوري از تو ذهن منم پاك میکرد این قضیه رو
ن کرده بود؟؟؟یعنی تا کی یعنی مانی مشکلی به این بزرگی داشت  تا اآلن ازش پنهو...لیا هاج و واج به میثم خیره موند

این پنهون کاري قرار بود ادامه پیدا کنه؟؟؟مگه میثم نمیگفت حاضر نبود روزي 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 کجاي این زندگیش بودم آقا میثم؟؟-

تو دلش لعنتش میکرد که چرا از اول ...شرمندگی اي که مانی باید نسبت به این دختر داشته باشه رو حاال میثم داشت
  :این دختر و کشوند وسط زندگیش و چرا از اول حقیقت و بهش نگفت

سالم و کنترل شده از نوع ...البته...ولی مانی روابط آزاد زیادي با دوست دختراش داشت...نمیدونم درجریانید یا نه-
  ...ببخشید اگه رك میگم...اش

  ...لیا لب زیریشو به دندون کشید و سري به تایید تکون داد
نیاز ...هم دور...هم دور دوست دختراشو...دور همشون و خط کشید...اولین کاري که کرد این بود که...بعد از این اتفاق-

ونم تو سن و سال و موقعیت مانی چه جوري میتونه این نیازش و شاید برات عجیب باشه که یه پسر ا...و رابطه جنسیشو
چون نمیخواست حتی از این طریقم جذب کسی ...ولی مانی این کار و کرد...که نیاز طبیعیه هرکسیه تو وجودش بکشه

بهش وارد البته افسردگی و فشار عصبی که بعد از این آزمایشا ...بشه و بعد از وابستگی کارشون به ازدواج کشیده بشه
تا اونجایی که تو این یک سال و نیم نه دیگه گذاشت پاي ...شد تو خاموش موندن این حسش تاثیر زیادي داشت

به نظرش هدف همه دخترا از ازدواج تشکیل ...نه خودش تمایل به ایجاد رابطه داشت...دختري به زندگیش باز بشه
تی بفهمن مانی اصلی ترین  معیار واسه ایجاد یه خانواده رو ولی وق...خانواده و بچه دار شدنه که خب طبیعی هم هست

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 141



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

البته این نظر خود مانی ...نداره با وجود همه حسناي ظاهري و باطنی و زندگیش عطاي ازدواج و به لقاش میبخشن
  ...نشد...من همه سعی ام و میکردم که این ذهنیت و از بین ببرم که خب...بود

  م چیزي جز اینه که اومد سراغم؟؟؟چی شد که فهمید من هدف...بعد-
ولی ...میثم کامالً میتونست حرص و عصبانیت و از تو لحن و چهره لیا تشخیص بده و چقدر سخت بود که حق با اون بود

  ...دلش براي رفیقشم میسوخت
غیب بازم هستن کسایی که تو رو تر...هرچقدرم بخواي یه سري از مسائل و از تو زنگیت حذف کنی...به هرحال-

وقتی صورت گرفت که مانی شدیداً تحت فشار پدر و مادرش ...پیش کشیدن قضیه آشنایی و خواستگاري از شما...کنن
هیچ دلیل قانع کننده اي نتونست ...و از اونجایی که از همون اول این موضوع رو ازشون مخفی کرد...براي ازدواج بود

عیه که هر پدر و مادري آرزوي دیدن ازدواج تک پسرشون و طبی...بیاره که مخالفتش و نشون بده با این مسئله
نه پیش کسی که ...ولی این وسط مسئله غرور مانی در میون بود که نه میخواست پیش پدر و مادرش از بین بره...دارن

  ...میخواست بیاد تو زندگیش به عنوان همسر
  ...رو به بی گناه ترین فرد این جریان بگهنفس عمیقی کشید تا بتونه راحت تر حقیقت انتخاب بی رحمانه مانی 

مطمئنم هدفش این بوده ...من نمیدونم دلیل اصلیش براي انتخاب شما چی بوده و چرا نرفته سراغ کس دیگه اي ولی-
از طرفی هم کاري کنه تا شما ...که از یه طرف پدر و مادرش و راضی نگه داره و ثابت کنه که مشکلی با ازدواج نداره

در اصل میخواست با کم محلی هاش و ...ی به این ازدواج نشی که بعدش کار به رو شدن این مسائل نکشهخودت راض
اینجوري میتونست خانواده اشم راضی کنه که ...شما رو ناامید و دلسرد کنه...رفتارایی که این مدت خودتون ازش دیدید

  ...رد که بی خیال ازدواجش بشنبعد از شما دیگه دل به کسی نمیبنده و یه جورایی مجبورشون میک
نگاه تو خالی شده لیا داشت بهش میگفت که این دختر با وجود همه سردي هاي رفتار مانی هنوز ناامید و دلسرد نشده 

داشت میگفت که مانی با این کار نامردي ...داشت میگفت نقشه اي که مانی کشیده بود طبق انتظاراتش پیش نرفت...بود
  ...تموم کرده بودو در حق این دختر 

چرا همون موقع که این ...شاید با خودت بگی منی که اآلن دارم خیلی راحت از نقشه ها و اهداف مانی حرف میزنم...لیا-
ولی حاضرم به جون عزیزترین کسم قسم بخورم که مانی اون موقع از قصد و نیت ...تصمیم و داشت جلوشو نگرفتم

خواد ازدواج کنه خسته شده از تنهایی و میخواد یه تغییري تو زندگیش فقط گفت می...اصلیش حرفی به من نزد
خب منی که یک و سال و نیم داشتم با جسد متحرك مانی سر میکردم وقتی همچین چیزي ازش شنیدم خیلی ...بده

بعدشم که ترسیدم از من بشنوي و ناراحت ...وقتی فهمیدم که دیگه کار از کار گذشته بود...خوشحال شدم
وادارش میکردم که خودش حقیقت و بهت بگه ولی اون نمیخواست هیچکس تو زندگیش از این موضوع باخبر ...بشی

ولی اگه نمیگفتم عذاب وجدان یک عمر بیخ خرم و ...اآلنم میدونم با این حرفام رفاقتش و ازدست دادم...شه
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اال که خودت اومدي سراغم نتونستم پنهون ولی ح...هنوزم معتقدم این حرفا رو باید از خود مانی میشنیدي...میگرفت
  ...با وجود اینکه قول شرف داده بودم به مانی که رازنگهدار باشم...کنم

شاید خوشحال کننده ترین خبراي دنیا ...اون لحظه براي لیا برابري میکرد با لحظه اي که انگار دنیا به آخر رسیده بود
انگار به یه حالت خلسه و بی تفاوتی ...ز ترین اتفاقاتم ناراحت نمیشدحتی دیگه با غم انگی...هم نمیتونست شادش کنه

عشق و قلبش و ...احساسشو گذاشته بود...سه ماه از عمرش و گذاشته بود...انگار به پوچی رسیده بود...فرو رفته بود
شده بود غرور و مردي که به خاطر غرورش حاضر ...گذاشته بود به پاي مردي که خیلی وقت بود از دنیا بریده بود

  ...احساسات و شخصیت یه دختر و زیر پا بذاره
باید میفهمید چی تو ...اگرم حرفی بود اگرم سوالی بود باید خود مانی میگفت و جواب میداد...دیگه حرفی با میثم نداشت

رو وارد بازي اي کرد  چرا لیا...لیا دیده بود که فکر کرد میتونه همچین دورویی و نیرنگی رو تاب بیاره و صداش در نیاد
  ...که خودشم از آینده اش مطمئن نبود

با یه خدافظی زیر لب با قدم هایی که رو زمین کشیده ...آزمایشا رو برداشت که ببره بذارتشون سرجاش و بلند شد
  ...میشد از شدت بی هدفی داشت میرفت سمت در که با صداي میثم وایستاد

  ...لیا-
  ...بلند شده بود و داشت میومد طرفش چرخید سمتش که از پشت میزش

حاال که زندگیت تا اینجا با زندگی مانی گره خورده که از خصوصی ترین مسائلش باخبر ...یه چیز دیگه هم باید بگم-
  ...مشکل مانی درمان داره...باید اینم بدونی که...بشی

نداره و میثم هربار با یه حرف دیگه بیشتر هربار که یه چیزي از میثم میشنید حس میکرد از این عجیب تر وجود 
  مشکل مانی درمان داشت و اون از عالم و آدم بریده بود؟؟؟...شگفت زده اش میکرد

  :میثم سوال لیا رو از چشماش خوند و گفت
  ...با یه عمل جراحی به احتمال زیاد مشکلش حل میشه...درمان دارویی نداره ولی-

  ...سکوتی کرد و ادامه داد
علت این کارشم ...ت خواستی علت اصلی رفتاراي عجیب و غریب مانی رو پیدا کنی برگرد به همون غرورهروق-

حتی من بهش پیشنهاد ...خب مسلماً با این جراحی و مراقبت هاي بعد از عملش خیلیا از جریان باخبر میشن...همینه
یه روزي یه کسی که وارد ...نه پنهون کاري کنهولی گفت باالخره تا آخر عمر که نمیتو...عمل تو خارج از کشورم دادم

این حرفا و فکرا ...زندگیش شد میفهمه در گذشته همچین مسئله اي بوده و تا یه عمر میخواد سرکوفتش و بهش بزنه
برو فکر کن ببین میتونه توجیهی باشه براي کاري که باهات ...کل یک سال و نیم گذشته زندگی مانی و تشکیل میده

به این ...به این...به این توجه...مانی احتیاج داره به این حق دادن...اگه بود یه کم بهش حق بده...اگه بود...نه یا...کرده
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قدرت عشق هر غیرممکنی رو ممکن میکنه ...عشقی که نسبت بهش تو چشمات داري و من به وضوح میبینمش
  ...بهش اعتماد کن...لیا

  :داد و سرد و تلخ گفت لیا سرشو با ناامیدي به چپ و راست تکون
پس نمیتونم از قدرت این عشق ...من عاشق یه آدم دروغی شدم...نه وقتی که این عشق با یه دروغ بزرگ شروع شده-

  ...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 

  ...همین دختره با همین قلب شکسته اشخودش برگردونه 
***  

اول از همه بوي غلیظ سیگاري که تو خونه پیچیده بود و حس کرد طوري که با نفس ...با کلیدش در و باز کرد و رفت تو
حین سرفه کردن چشماشو تو خونه چرخوند و با دیدن مانی که تو تاریکی زیر نور آباژور گوشه ...اولش به سرفه افتاد

  ...مبل نشسته بود و با سیگاري که الي انگشتاش میسوخت نگاه بی هدفش مات رو به روش بود خشکش زد هال رو
دیروز که باهاش حرف زد گفته بود به احتمال زیاد دو روز دیگه میاد و لیا اصالً فکرشم نمیکرد که اآلن بعد از شنیدن 

ولی حاال ...ا فردا آماده کنه براي رو در رو شدن باهاشتازه میخواست خودش و ت...اون حرفاي میثم باهاش رو به رو شه
حال خراب مانی و در نیمه باز اتاق کاري که وسایل پخش و پال شده اش از همونجایی ...انگار زمانی براي این کار نداشت

  ...ه چیزو فهمیدهداشتن بهش میگفتن مانی بو برده لیا کجا بوده و اآلن دیگه هم...که لیا وایستاده بود هم به چشم میومد
دیگه وقت استرس داشتن و عذاب وجدان به خاطر سرك کشیدن تو مسائل خصوصی ...خودش و از تک و تا ننداخت

مسئله اي که لیا و احساساتش و به راحتی آب خوردن دخیل میکرد ...چون اصالً این مسئله خصوصی نبود...مانی نبود
  ...جا اینهمه وقاحت و غرور کاذب مانی روباید جار میزد همه ...دیگه اسمش خصوصی نمیشد

نمیدونست از شرمه یا همون غرور مسخره اي که ...مانی حتی سرشو نمیچرخوند نگاهش کنه...چند قدم رفت سمتش
بی حرف نشست رو مبل کناري مانی طوري که نیمرخش ...حاال احتماالً با پی بردن لیا از موضوع خدشه دار شده بود

  ...جلوي دیدش بود
ک آخر و محکم و عمیق زد و همونطور که ته مونده سیگارشو رو دسته چوبی مبل خاموش میکرد خونسردتر از پ

  :همیشه گفت
  کجا بودي؟؟؟-

از تو کیفش برگه آزمایشاي مانی و ...دیگه انکار فایده اي نداشت وقتی به احتمال زیاد خبرا رو از میثم گرفته بود
  ...درآورد و گذاشت رو میز

  ...ثم بوپیش می-
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ضرب ...سیلی مانی جوري رو صورتش نشست که صداي مهره گردنش و وقتی داشت به طرف راست پرت میشد شنید
حرکت مایع گرمی ...دستش به قدري محکم و سنگین بود که حتی نتونست خودش و رو مبل نگه داره و افتاد رو زمین

دستشو بذاره روش بازوش تو مشت مانی گیر افتاد و مثل  رو از تو گوشش حس کرد ولی قبل از اینکه بتونه کاري کنه یا
  ...یه جسم بی وزن با قدرت دست مانی از رو زمین بلند شد و حاال جفت بازوهاش بود که داشت تو دستاي مانی له میشد

وري که با هرکلمه از حرفاي مانی که از الي دندوناي کلیدشده اش ادا میشد فشار دور بازوهاش بیشتر و بیشتر میشد ط
  ...از شدت درد صورتش جمع شد و این در حالی بود که ضربان قلبش شروع کرده بود به نامیزون زدن

بهت هشدار داد ...بهت گفته بودم اگه بفهمم تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت کردي خیلی بد برخورد میکنم-
سر وسایل مـــــــــــــــن؟؟؟کی بهت اجازه چرا سرخود رفتی ...بهت گفته بودم...بودم لیــــــــــــــــــا

  داااااااااااااد؟؟؟
تنها جوابش به اینهمه حق به جانب ...نه حتی سعی میکرد بازوهاشو از دست مانی بیرون بکشه...لیا نه جیغ و داد کرد

ري بود که رو لباش لبخند پر از تمسخ...بودن مانی تو این مسئله و اینهمه غروري که داشت باهاش زنگیش و تباه میکرد
  ...نشست و به وضوح دید که آتیش چشماي مانی و با این لبخند شعله ور تر کرد

دستاش و از رو بازوي لیا برداشت و دوتا کشیده چپ و راست صورتش نشوند و بالفاصله بعدش صداي نعره اش بلند 
  :شد

ی سرتو تو هر سوراخی فرو کردي که بعد به چی میخندیییییییییییی؟؟؟بدبختی من خنده دارهههههههههههه؟؟؟رفت-
  بشینی به ریش من بخندي حمــــــــــــــال؟؟؟آرههههههههههه؟؟؟

لیا سر پر دردش و با تاسف به چپ و راست تکون داد و در حالیکه داشت سرسختانه به سرگیجه و دردي که توي 
  :گوشش بود و تپش هاي تند قلبش بی محلی میکرد گفت

شخصیت مزخرفی که واسه خودت ساختی خنده داره که داري همچین مسئله اي رو بدبختی ...ندارهبدبختی تو خنده -
تو یه ترسوي ...ترسه...حسی هم که تو داري غرور نیست...تاسفه...حسی که بهت دارم ترحم نیست...میدونی
دري وجود نداري که به پدر و اینکه تاریک دنیا شدي و حتی انق...اینکه یک سال و نیم از عالم و آدم بریدي...بزدلی

مردایی که ...مرداي قوي...غرور واسه مرداي محکمه...مادرت دردت و بگی اسمش ترس و بی دل و جرات بودنه مانی
انقدري از خودشون وقدرتشون مطمئن هستن که ناخودآگاه این غرور و این حس تو وجودشون ایجاد میشه که از همه 

مردایی که حتی به درد و ...اییه که مردونه پاي مشکالتشون وایستن و از پا درش بیارنغرور مال مرد...برتر و باالترن
خاك ...ولی تو چی؟؟؟داري خودت و قایم میکنی که کسی نفهمه مشکلتو...مریضی هم غلبه میکنن براي اثبات خودشون

آینده و احساس و آبروي  بر سرت که انقدر ترسو و بی عرضه اي که حاضري به خاطر حرف چهارتا آدم پشت سرت با
  ...یه دختر بازي کنه
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من چه بازي اي با احساسات تو کردم؟؟؟من براي هدفم دنبال یه دختر ...ببند دهنتو انقدر شر و ور نگـــــــــــو-
شهرستانی میگشتم که یه مدت و باهاش سر کنم تا دهن پدر و مادرم که دم به دیقه تو گوشم از ازدواج و تشکیل 

که بعد از اون مدت خودش بفهمه که زندگی با آدم روانی و عصبی و آشغال و افسرده اي ...میخوندن بسته شهخانواده 
که بعد از تموم شدن درسش بلند شه بره شهرشون و هیچ وقت دیگه چشمم بهش ...مثل من زندگی نمیشه

کاري که ...تونم با یه کم کمک مالیکه بعدش ب...دنبال یه نفر میگشتم که وضع متوسطی داشته باشن...دنبال...نیفته
قرار بود بعد از این دو سه ماه بفهمی من آدم مناسبی برات ...اون وسط تو یهو افتادي وسط...باهاش کردم و جبران کنم

  ...نیستم و پاشی بري
بی مانی داشت ...لیا دیگه نتونست جلوي اشکاش و که گوله گوله رو صورتش پر درد و کبودش سرازیر شد بگیره

اینهمه مدت صبر کرده بود تا باالخره مانی یه روز بهش ...رحمانه هرعلتی براي انتخاب لیا رو عنوان میکرد به جز عالقه
بگه دوسش داره و حاال داشت با نهایت بی انصافی میگفت که دلیل انتخابش وضع مالی متوسط و زندگیش تو یه شهر 

  ...دور بود
  ...ابستگی و عالقه رو بگیرم که اآلنمن هرکاري کردم که جلوي ایجاد و-

  ...صداي جیغ لیا بلند شد
پس واسه چی منو راه دادي تو خونه ات؟؟؟واسه چی یه مدت باهام خوب بودي؟؟؟واسه چی با حرفات امیدوارم -

چقدر ...میکردي؟؟؟واسه چی اون غیرتاي مسخره تو راه به راه نشون میدادي که من فکر کنم چقدر مهمم برات
  ...چقدر...چقدر مردي...آدمی

تا آخر باهات پیش میرفتم بدون اینکه از ...اگه نبودم نمیخواستم این رابطه بهم بخوره...اآلنم هستم...هستــــــــــــم-
  ...مشکلم چیزي بهت بگــــــــم

دن صورت مسئله باید به به جاي پاك کر...مشکل تو درمان دااااااااااااااشت...اگه بودي اصالً سراغم نمیومــــــــــــدي-
چرا یه نفر و به راحتی قربانی کردي اونم وقتی میتونستی خودت راه حلت و پیدا ...جواب میرسیدي مانـــــــــــــی

  کنی؟؟؟
تو به احتمال پنجاه درصد میگی درمااااااااااان؟؟؟میرفتم میخوابیدم رو تخت ...فقط پنجاه درصد لعنتــــــــــی-

که بعد از اون تو کل فامیل بپیچه خبر و دم به دیقه زنگ بزنن از مامان و بابام ...خوب بشم آیا نه بیمارستان که آیا
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؟؟؟
  :ن لحظه از دستش حرصی و عصبانی بود که حین نفس نفس زدنش گفتنفهمید چرا ولی انقدر او

مردونگی نداره که خودش و تو ...بشین و تماشا کن که چند وقت دیگه پشت سرت بگن این پسره...بشین و...نه...هه-
  ...بوننخیلی بهتر از اینه که انگ خواجه بودن بهت بچس...عقیم بودن...خونه اش حبس کرده و طرف هیچ دختري نمیره
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  :صورت خیس از اشکشو برگردوند و خواست بره سمت اتاق که صداي بلند مانی و لحن ناباور و خشمگینش و شنید
  کی همچین گهی رو خورده؟؟؟-

  ...جوابی که از لیا نگرفت با قدم هاي بلند رفت طرفش
  وایستا ببینم کی گفته من خواجه ام؟؟؟-

  :زد شونه اشو به عقب هل داد و تو صورتش نعره
  !!!گفتم کی این گه و خوردههههههههه؟؟؟-
به جاي فکر کردن به مشکل اصلیت این به ...هرکسی دو روز پیشت بمونه...دیگه به بیان احتیاج نداره...چیزي که عیانه-

  ...ذهنش میرسه
ت اون نگاهه نفهمید چی پش...نگاهش میخ چشماي مانی بود که حالتی به وضوح عجیب تر از قبل پیدا کرده بود انگار

  :چون بالفاصله خم شد و مچ دست لیا رو گرفت و همونطور که میکشیدش سمت اتاق خودش غرید
  ...بیا تا بهت ثابت کنم همچین چیزي نیست-

لیا که پاشو رو زمین محکم کرده بود با فشار دست مانی که انگار زورش تو عصبانیت چند برابر میشد نتونست مقاومت 
ولی مانی لحظه ...درد شدیدي تو مچ پاش پیچید که صداي آخش و بلند کرد...و با زانو افتاد زمین پاش پیچ خورد...کنه

اي درنگ نکرد و با فشار بیشتري دست لیا رو کشید و دنبالش برد و لیا همونطور که دنبالش کشیده میشد با اونیکی 
  ...دست سعی داشت انگشتاي مانی و از دور مچش باز کنه

با ...ولم کن میخوام برم...تا اآلن هرگندي به زندگیم زدي دیگه بســـــــه...مش کن مسخره بازیتوتمو...ولم کن-
  ...توااااااااااااام

به اتاق که رسیدن دست لیا رو کشید که رو پاهاش وایسته و با یه حرکت پرتش ...ولی مانی انگار کر و کور شده بود
ه داشت زار میزد و از طرفی نفسش تنگ تر شده بود و ضربان قلبش لیا که دیگ...کرد رو تخت و خودشم افتاد روش

  ...نامیزون تر
    ...پاشو مانـــــــــــی...پاشو از روم...پاشو...ولم کـــــــــــن...ولم-

مانی جفت دستاي لیا رو که داشت به سینه اش فشار میاورد که از روش بلند شه با یه دست قفل کرد و باال سرش نگه 
  ...ولی نفهمید از چی...که ناله پر درد لیا بلند شد...پاهاشم بین پاهاش انداخت تا نتونه تکون بخوره داشت و

چرا پاشم؟؟؟مگه نگران خواجه بودنم نیستی؟؟؟حاال میخوام بهت نشون بدم که اگه مثل هرکسی با دیدن تن و بدن -
ربطی به مشکل دار بودنم ...اینطوري باشمخودم نخواستم که ...لخت دختر تحریک نمیشم و دست و پام نمیلرزه

  ...تا از شر این زبون درازت خالص شم...اولین نفرم میخوام به تو ثابتش کنم...نداره
  ...نکـــ...نکن...نه...نه...نه-
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با چسبیدن خشونت آمیز لباي مانی به لباش همون نفساي نصفه و نیمه اي هم که میرفت و میومد کامل قطع شد و یه 
  ...حس کرد روح از بدنش جدا شدلحظه 

همه صداهاي دنیا قطع شده و فقط صداي گرومپ گرومپی که تو سینه اش اکو شده بود به ...حس کرد زمان متوقف شده
لب و دندوناي مانی شدیداً داشت به لباش فشار میاورد طوري که به درد و سوزش افتاد ولی مسئله مهم ...گوش میرسید

شروع کرد به تکون دادن بدنش تا مانی و یه جوري متوجه حال غیر عادیش ...فت و نه میومدتر نفسی بود که نه میر
تنهاچیزي که تو دسترسش بود لباي مانی بود که اونم انقدر با خشونت و ...ولی نه دستاش آزاد بود نه پاهاش...بکنه

  ...سرعت داشت رو لباش حرکت میکرد که لیا فرصت گاز گرفتنشم پیدا نمیکرد
خواست دوباره به سمتش هجوم بیاره که متوجه ...اینکه مانی باالخره از روش بلند شد و با یه حرکت تی شرتش و کند تا

نگاهش که به صورت کبود شده و دهنش که براي بلعیدن ذره اي اکسیژن ...تن آروم گرفته لیا و سکوت عجیبش شد
  ...باز و بسته میشد افتاد گیج و حیرت زده بهش خیره شد

  ...ونه هاشو گرفت و محکم تکونش دادش
  ...لیــــــــــــا...نفس بکش لیا...چت شــــــــــد؟؟؟حرف بزن-

تنها کاري که اون لحظه به ذهنش رسید انجام داد و با یه سیلی نسبتاً محکم به صورت کبود شده اش باالخره لیا با یه دم 
با لحنی ...مانی از روش کنار اومد...لیا هنوز آروم نگرفته بودولی درد ...عمیق باعث بیرون اومدن نفس راحت مانی شد

  :که انگار پشتش قرار بود زار بزنه با التماس گفت
  ...کاریت ندارم آروم بگیر...چرا اینجوري نفس میکشی؟؟؟لیا...به من نگاه کن-

انگار آب یخ رو سرش ...صداشو شنید که گنگ و نامفهوم بود ولی کلمه قرص و از بین نفس نفس زدناش تشخیص داد
  ...چی کار کرده بود با این دختر؟؟؟تا دم مرگ ترسونده بودتش...تازه یاد بیماري قلبیش افتاد...خالی کردن

بدون اینکه بپرسه قرصاش کجان دویید رفت بیرون و از تو کیفش که تو هال بود قرصاشو پیدا کرد و با یه لیوان آب 
لیوان و گذاشت رو میز ...قرص و گذاشت رو زبونش و آب و آروم آروم بهش داد...شتابان و هول زده برگشت تو اتاق

کنار تختش و خودش بدون اینکه دستشو از پشت لیا که نگهش داشته بود موقع آب خوردن برداره نشست کنارش و 
نه طی یه واکنش کامالً غیر ارادي تن بی جون و لمس شده لیا رو کشید تو بغلش و سرش و چسبوند به سی

نفهمید چرا این کارو کرد اونم بعد از این جنجالی که بینشون بود و جنونی که انگار جفتشون بهش گرفتار شده ...لختش
  ...ولی حس کرد تنها راهیه که میشه باهاش به آرامش برسن...بود

دروغین و  ولی دیگه این آغوش و این آرامش...لیا نه اینکه از این حرکت غیر منتظره مانی به آرامش نرسید
دردایی که تو پا و ...دیگه براش واضح و مبرهن شده بود که آخر راهش با این مرد خودخواه هیچی نیست...نمیخواست

ولی حقیقتاً بعد از اینهمه تقال توان بیرون ...سر و صورتش حس میکرد طعم خوش این آغوش و براش زهر میکرد
  ...کشیدن خودش و از بین بازوهاي قوي مانی نداشت

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 148



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

خیلی ادامه پیدا نکرد چون با خیس شدن کف دستش ...مانی دستشو بلند کرد و بی اختیار مشغول نوازش سر لیا شد ولی
حیرت زده و هراسون اون سمت سر لیا رو ...که سمت چپ سر لیا بود دستشو بلند کرد که دید کف دستش خونی شده

یعنی در اثر سیلی مانی اینطوري ...بود وا رفت چرخوند سمت خودش که با دیدن خونی که از گوشش سرازیر شده
  شد؟؟؟

تو عصبانیت کاري میکرد که بعدش به حد مرگ از کارش پشیمون ...همیشه همین بود...اون لحظه لحظه مرگ مانی بود
  ...میشد و از خودش بیزار

که تو مچ پاي راستش بود خواست از رو تخت بلند شه ولی دردي ...لیا از تعلل مانی استفاده کرد و خودشو عقب کشید
  ...دوال شد و با دستاي کم جونش یه کم ماساژش داد ولی دردش شدید تر شد...بدجوري خودنمایی میکرد

  ...بلند شو باید بریم بیمارستان-
با صداي مانی که باالسرش وایستاده بود سرشو یه کم بلند کرد و بی اهمیت به صورت آشفته و لحن شدیداً نگرانش 

  :تپرحرص گف
  ...با تو جهنمم نمیام-

  :دستشو گذاشت رو گوش سالم سمت راستش و با صداي آروم و لرزونی گفت...یهو مانی سرشو بلند کرد
  میشنوي صدامو؟؟؟با این گوشت میشنوي؟؟؟...م-

انقدر هراسون و وحشتزده بود که نتونست واکنش تندي نشون بده و با همون تعجب سرشو به نشونه تایید تکون 
  :میخواست بگه داره توش باد میپیچه که مانی گفت...داد

  ...ولی بریم بیمارستان خیالم راحت تره-
  ...گفتم من با تو...اصالً برام مهم نیست در چه صورتی خیالت راحت تره-

  :مانی حین پوشیدن لباسش توپید
  ...بلند شو وقت و تلف نکن...یا پرده گوشت آسیب دیده یا جمجه ات شکسته...احمق نشو-

یعنی این خونریزي و این صداي بادي که تو گوشش میپیچید از عالئم این چیزاییه ...حاال نگاه لیا هم هراسون شده بود
با فکر اینکه همونجا پاشم نشون ...ممکن بود اگه صبر کنه بالیی سرش بیاد...که مانی گفت؟؟؟دیگه وقت لجبازي نبود

الی که دور گردنش افتاده بود و انداخت رو سرش و از رو تخت بلند شد بده بفهمه مشکلش چیه که انقدر درد میکنه ش
  ...و لنگون لنگون رفت سمت در

مانی و دید که با دیدن پاي پر دردش که نمیتونست درست رو زمین قرار بگیره خواست بیاد سمتش ولی سریع کف 
  :دستشو به طرفش گرفت و توپید

  ...نزدیک من نیا...خودم میتونم-
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این یعنی هنوز فراموش نکرده ...یعنی هنوز فراموش نکرده وحشتی رو که چند دقیقه پیش به جون لیا انداختهاین 
این یعنی هنوز فراموش نکرده ظلمی رو که مانی در حق این ...درداي توي تنش به خاطر عدم کنترل عصبانیت اونه

  ...دختر و احساسش تو این سه ماهه کرده
فقط خدا خدا میکرد مشکل حادي نباشه که بعداً براشون ایجاد دردسر ...رداشت و رفت سمت درلیا کیفش و از رو مبل ب

مانی هم با اینکه داشت میسوخت از این حال داغون و لنگ زدن لیا که نمیدونست چرا اینجوري شده دنبالش ...کنه
وي زبونش و میگرفت هیچ کدوم از اگه اون جل...اول خواست ببرتش بیمارستانی که میثم توشه ولی پشیمون شد...رفت

اون به مانی قول داده بود که رازش و ...محال بود بتونه به این زودي دلش دوباره باهاش صاف بشه...این اتفاقا نمیفتاد
  ...و حاال با دهن لقیش کاري کرد که هم پیش لیا خورد شد و هم این جنجال درست شد...نگه داره

اآلنم محال بود که ...بود کاري کنه تا بعد از این مدت لیا دمش و بذاره رو کولش و بره قرار...هرچند براي مانی بد نشد
  ...بخواد بازم با مانی بمونه

***  
این فشار روحی و اعصاب داغونش از طرف ...درد پاش از یه طرف...لیا به سختی خودش و تا توي آسانسور رسوند

حال خرابش شده بود و میدید که حتی نمیتونه درست رو پاهاش مانی هم که متوجه ...دیگه داشت از پا مینداختش
لیا اآلن به خونش تشنه بود و اگه چاره ...وایسته دوست داشت کمکش کنه ولی ترسید با واکنش تندي رو به رو بشه

  ...همینکه قبول کرده بود باهاش بره بیمارستان باید خدارو شکر میکرد...داشت سرش و میبرید
آسانسور تا پارکینگ بره ولی تو طبقه همکف وایستاد و این یعنی اینکه مانی ماشین و تو پارکینگ نبرده لیا منتظر بود 

مانی موقع رد شدنشون از کنار پیشخون آقالطیف جوري ...بود و باید از جلوي چشماي آقالطیف با این حالش رد میشد
سته خودش و پشت اندام ورزیده مانی قایم کرد و رفتن وایستاد که لیا زیاد در معرض دیدش نباشه و لیا هم از خدا خوا

  ...بیرون
یعنی موقع برگشتن از مطب میثم انقدر تو افکار مختلفش ...نگاهش به ماشین افتاد که درست جلوي در پارك شده بود

جودش دنیایی که با بند بند و...براي کسی که دنیاي عاشقانه سه ماهه اش...غرق شده بود که ندیدش؟؟؟حقم داشت
در حقیقت دنیاي لیا با حرفاي میثم به آخر ...همچین چیزي طبیعی بود...ساخته بودتش در عرض چند دقیقه نابود شد

  ...رسیده بود و اآلنم با حرفا و کاراي مانی به کل منهدم شد
هم داشت آروم  همونجا وایستاد جواب داد و لیا...مانی داشت ماشین و دور میزد تا بره سوار شه که گوشیش زنگ خورد

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

تازه ...با دیدن سماواتی که درست اونور خیابون پشت یه درخت وایستاده بود و داشت نگاهشون میکرد ماتش برد
از رفتن به مطب میثم با سماواتی حرف زده بود و قرار شد که تا شب اون سند و بهش داشت یادش میومد که قبل 
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تازه یادش افتاد که هیچی از این مالقاتا و حرفاي سماواتی و ماموري که تا دم در خونه اومد به مانی نگفته بود و ...برسونه
این مرد در عرض دو روز چه ولوله اي به  این مسائل و مشکالت مانی انقدر ذهنش و مشغول کرد که پاك از یادش رفت

  ...جونش انداخت
از همون فاصله میتونست لبخند خبیثانه اي که روي لباي سماواتی بود و تشخیص بده و حتی اگه بیشتر دقت میکرد برق 

 مات و مبهوت بهش خیره شد که یهو سماواتی نگاهش و از چشماي بهت زده لیا گرفت...شرارت توي نگاهش و میدید
  ...و خیره به اون سمت کوچه با دست اشاره اي کرد

شخصی رو دید که اون سمت کوچه سوار موتور بود چهره اش و نمیتونست تشخیص ...لیا مسیر نگاهش و تعقیب کرد
نگاه وحشتزده اش و دوخت به مانی که ...بده چون کاله کاسکت داشت و حاال با اشاره سماواتی آماده حرکت بود

همه این اتفاقات در عرض یک دیقه افتاد و سخت نبود فهمیدن اینکه اون موتوري ...ا تلفن حرف میزدهمچنان داشت ب
بالیی که سماواتی هشدارش و قبالً ...به دستور سماواتی و بعد از ناامید شدنش از لیا میخواست یه بالیی سر مانی بیاره

  ...داده بود درحالیکه کامالً از ذهن لیا محو شده بود
  »...یعنی چی کار میخواد بکنه؟؟؟جدي جدي میخواد بالیی سر مانی بیاره؟؟؟خدایا خودت به دادم برس...مام زمانیا ا«

عین آدماي گیج و منگ نگاهش مثل پاندول ...هیچ درك درستی از شرایط نداشت و اصالً نمیدونست باید چی کار کنه
ي که موتور به سمت مانی حرکت کرد به خودش ساعت بین مانی و موتورسوار چپ و راست میشد و درست لحظه ا

  ...اومد
بی توجه ...بی توجه به ظلمی که در حقش شده بود...بی توجه به درد پاش بی توجه به اتفاقات و حرفاي چند ساعت اخیر

ط فقط با فکر اینکه بالیی سر مانی که اصالً متوجه شرای...به نامردي این مرد خودخواه که از قضا عاشقش شده بود
  :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 

از جلوش رد شد و به دنبالش سوزش شدیدي تو  چیز تیز مثل برقهمون لحظه یه ...دلش خودش و انداخت جلوي مانی
  ...دستشو گذاشت رو اون تیکه پر از سوزش و از درد خم شد...پهلو و شکمش حس کرد

متوجه بالیی که اون موتوري سر لیا آورد نشد و فقط میخواست بدونه چرا لیا ...مانی گوشی به دست خشکش زده بود
موتوري و دنبال میکرد و یهو با دیدن سماواتی که سریع نشست ترك گفت مواظب باشه؟؟؟نگاه حیرت زده اش داشت 

  ...تازه فهمید هرچی بوده زیر سر اون بوده...موتور و به سرعت باد غیب شدن آتیش خشم تو وجودش شعله کشید
میخواست بره دنبالش ولی توجهش به لیا جلب شد که لحظه به لحظه داشت بیشتر به سمت پایین خم میشد گیج و 

فکر کرد شاید دوباره قلبش تیر کشیده ولی با دیدن لخته هاي خونی که از الي انگشتاي ...نگ رفت جلوش وایستادگ
لیا ...دست لیا که رو پهلوش بود بیرون میریخت دست و پاش شل شد و قبل از لیا نزدیک بود اون رو زمین سقوط کنه
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ا؟؟؟مگه لیا همونی نبود که مانی تا چند دقیقه پیش فکر خودش و سپر بالي مانی کرده بود از شر آدم سماواتی؟؟؟چر
  میکرد به خونش تشنه اس؟؟؟

فهمید اگه دیر بجنبه ممکنه این فرشته آسمونی و نعمتی که ناخواسته وارد زندگیش به خودش اومد و با ناله پر درد لیا 
فتش و خوابوند رو صندلی عقب ماشین قبل از نقش بر زمین شدن لیا تو بغل گر...شده بود و براي همیشه از دست بده

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

یه چشمش از تو آینه به تن لرزون و غرق خون لیا و صورت بدون رنگش بود و یه ...پاشو گذاشت رو گاز وحرکت کرد
شماره میثم و که همین چند دقیقه پیش داشت باهاش حرف میزد گرفت و با پیچید صداي الو ...ونچشمش به خیاب

  :فقط تونست بگه...گفتنش تو گوشی
  ...دارم بدبخت میشم...خودتو برسون بیمارستان...میثم-

***  
از بین این ...چشماش بسته بود و تو حالت نیمه هشیار صداهاي گنگ و نامفهومی و میشنید که تو سرش اکو میشد

شایدم گوشش سرسختانه میخواست فقط ...صداهاي مختلف فقط صداي پر از نگرانی مانی بود که به گوشش آشنا رسید
ولی هرچی که بود حس خوبی بهش میداد شنیدن این صدایی که میگفت صاحبش دل ...این صدا رو بهش برسونه

  ...نگرونشه
چشماتو باز کن فقط ببینم ...جون هر کسی که دوست داريلیا ...لیا؟؟؟صدامو میشنوي؟؟؟یه چیزي بگو-

  ...لیـــــــــا...خوبی
سست و بی حالی بود و دلش ...گیج بود...درد داشت...حتی انقدري توان نداشت که پلکاشو از هم فاصله بده...نمیتونست

گفتناي مانی تو گوشش بود آرزوش خیلی زود برآورده شد و تو همون حین که صداي لیا لیا ...میخواست فقط بخوابه
  ...دوباره از هوش رفت

***  
رد کبودي چهارتا ...رنگ و روي زردش...نگاهش حتی براي ثانیه اي از لیاي رو تخت بیمارستان افتاده رو به روش

پاي گچ گرفته شده اش که قلبش و به درد میاورد جدا ...لباي بادکرده و خونمرده شده اش...انگشت روي صورتش
  ...نمیشد

چی به سر این دختر اومد در عرض یک ساعت که حاال با این وضع کارش کشید به بیمارستان؟؟؟عذاب دیدن تن و 
حقیقتی که میگفت تو ...بدن و صورت داغون لیا وقتی به اوج خودش میرسید که حقیقت تو ذهنش تکرار و تکرار میشد

  ...لیاییباعث همه این بالها و آسیب هاي رسیده به جسم و روح و روان 
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اون موقع اگه فکر میکرد حتی یک درصد ممکنه لیا بهش وابسته ...همه چیز برعکس تصوراتش پیش رفت
  ...ولی وجدانش تو ذهنش چیز دیگه اي میگفت...هیچوقت وارد زندگیش نمیکردش...بشه

ته اش چرا فقط داري از احساس این دختر حرف میزنی؟؟؟پس خودت چی؟؟؟خودت وابس...ببند دهنتو مانی«
نشدي؟؟؟این حال و روز داغونت واسه چیه؟؟؟چرا نمیتونی یه ثانیه ازش جدا شی؟؟؟چرا تو شمال داشتی بال بال 
میزدي که زودتر برگردي؟؟؟چرا دوست داري فقط بهش نگاه کنی و فقط باهاش حرف بزنی؟؟؟چه جوري میتونی بازم 

  »بگی این دختر برات مثل بقیه اس و هیچ فرقی نمیکنه؟؟؟
روشو گرفت ...ا اومدن میثم تو اتاق نتونست جواب وجدانش و که شدیداً این روزا داشت با حرفاش آزارش میداد بدهب

ولی رفاقت بیست و چند ساله اشون چیزي نبود که بشه با این ...هنوز ازش دلگیر بود و شاکی...و چرخید سمت پنجره
مانی باید خیلی زودتر از اینا قبل از اینکه ...یثم حق داشتحتی اگه منطقی فکر میکرد م...اتفاقات نادیده اش گرفت

احساس و عالقه اي شکل بگیره این موضوع رو به لیا میگفت که فکر زندگی کردن با مانی و کالً از رویاهاش خط 
غرورانه که با وعده پول دهنش و ببنده ولی لیا تو برخورداشون انقدر م...تو فکرشم اون اوایل همچین چیزي بود...بزنه

  ...حرف زد و از عزت نفسش دفاع کرد که مانی اصالً به خودش اجازه همچین کاري و نداد
  نمیخواي بگی چی شده مانی؟؟؟-

از وقتی اومده بودن یه ریز داشت این سوال و میپرسید و ...صداي میثم و از پشت سرش شنید ولی برنگشت سمتش
  ...مانی هربار طفره میرفت

  ...میگی ولی میخوام ببینم میتونی به ماموري که براي رسیدگی میادم حرفی نزنیبه من ن...خیله خب-
  ...مانی یهو چرخید سمتش

  ...کسی بیاد اینجا واسه سوال و جواب آبروتو تو این بیمارستان میبرم...شرو ور نگو-
  ...ي شدهوقتی دختره بیچاره رو با این سر و وضع میاري باید وایستی جواب پس بدي که چرا اینجور-
پس واسه چی آوردمش تو خراب شده اي که تو توش کار میکنی؟؟؟مگه خیر سرت دکتر این بیمارستان -

  ...نیستی؟؟؟جلوشون و بگیر نذار به کالنتري خبر بدن
  ...خدا که نیستم بتونم جلوي همه چیز و بگیرم...دکترم-

  :اش توپیدمانی یه قدم بهش نزدیک تر شد و با لحن پر از حرص وهشدار گونه 
میخواستم دیگه تو روت نگاهم نکنم ولی از شانس گهم ...امروز یه بار با دهن لقیت زندگی منو زیر و رو کردي...میثم-

  ...اگه یک بار دیگه نارو بزنی بهم مطمئن باش دیگه منو نمیبینی...کارم بهت افتاد
  ...خیره شدمیثم با حرص و نفسهاي عمیقی که پره هاي بینیشو میلرزوند به مانی 

  ...حاضرم با پاي پیاده برم دور دنیا و این و به همه ثابت کنم...کله خر تر از تو این دنیا وجود نداره مانی-
  ...منم همین کار و میکنم براي اثبات دهن لقی تو-
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ه؟؟؟چی آزمایشات وگذاشت رو میز من گفت اینا چی...دختره با حال و روز داغون پاشده اومده مطب...د آخه الدنگ-
  میگفتم بهش؟؟؟

من که بهت گفته بودم حضور این دختر تو زندگی من دائمی نیست چرا ...هزار و یک جور دروغ میتونستی بهش بگی-
  کاري کردي از مسائل خصوصی زندگیم سردربیاره؟؟؟

لی توي آشغال به خیلی زودتر از اینا حق داشت و...هزاربارم که بهم بگی باز میگم حق داشت بدونه...حق داشت بدونه-
  ...خاطر حفظ غرورت ازش مخفی کردي

اگه بهش نمیگفتی اآلن رو تخت ...رو تخت بیمارستانه...اآلن خیلی خوب شد که فهمید آره؟؟؟یه نگاه بهش بنداز...هه-
  ...خواب خونه بود

  ...میثم نیم نگاهی ناباورانه به لیا انداخت و دوباره به مانی خیره شد
  ردي؟؟؟تو دست روش بلند ک-

  ...بیخیالی و سکوت مانی میثم و کفري تر میکرد
  ...پرده گوشش سوراخ شده مانی-

میدونست هر حرف یا اعترافی آتیش میثم و تندتر میکنه و شروع میکنه به موعظه کردن و ...مانی بازم ساکت موند
  :گفتولی میثم یهو با یادآوري زخم پهلوش ...ممکن بود دعوا و جر و بحثشون باال بگیره

  اون رد چاقویی که پهلوش و شکافته چی؟؟؟-
ولی بازم وقتی یادش ...خوشبختانه زخمش خیلی کاري نبود...مانی دیگه نتونست ساکت بمونه که اینم بیفته گردنش

  :با کالفگی گفت...میفتاد دلش میخواست گردن سماواتی رو بشکنه
داشتم با تو حرف میزدم ...امروز از جلوي در خونه سردرآوردنفهمیدم چرا و چه جوري ...کار سماواتی بی پدر مادره-

انگار دیده بود ...انگار...که یهو لیا داد زد مواظب باش تا به خودم بیام دیدم افتاد جلوم و یه موتوري سریع رد شد رفت
  ...نمیفهمم چرا خودش و انداخت جلوي من...نمیفهمم...که براي من دندون تیز کرده ولی

انگار اونم داشت به این موضوع فکر میکرد که چه طور همچین چیزي ممکنه؟؟؟دختري ...رانه به لیا خیره شدمیثم ناباو
که از مطبش بیرون رفت انقدر نگاهش سرد و توخالی و پراز ناامیدي بود که فکر میکرد دیگه به عامل این همه ناامیدي 

  ولی حاال خودش و سپر بالش کرده بود؟؟؟...نگاهم نمیکنه
  دیگه نمیخواي ساکت بمونی هر غلطی دلش خواست بکنه مگه نه؟؟؟-
  ...تا اآلن اگه ساکت موندم از این به بعد میدونم چیکارش کنم...دهنش و سرویس میکنم-
  ...خودت و تو دردسر نندازي-

ه فکر دردسر انگار میخواست بگه چطور میتونم این حال و روزش و ببینم و ب...مانی چیزي نگفت فقط خیره شد به لیا
  خودم باشم؟؟؟
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  ...میثم دستی رو صورتش کشید و راه افتاد سمت در
  ...حواست به لیا باشه...میرم یه جوري قضیه مامور آگاهی رو راست و ریست میکنم-

درحالیکه هنوز یه ...مانی با قدم هاي آروم و بی هدف رفت کنار تخت لیا وایستاد و خیره شد به صورت غرق خوابش
  چرا این کار و کرد؟؟؟...ذهنش پررنگ و پرقدرت مونده بود سوال توي

***  
خدا خدا میکرد این سوزشی ...هنوز بی حال و کم جون بود...با صداي حرف زدن دونفر بیدار شد ولی چشماشو باز نکرد

  ...که توي پهلوش بود حاالحاالها اینجا موندگارش نکنه
  ...میزد ولی درکی نداشت از حرفاشونصداي مانی و تشخیص داد که داشت با یه زن حرف 

  ...آقا چرا لج میکنید؟؟؟من که سرخود نمیخوام تزریق کنم-
  ...من به عنوان همراه این خانوم باید بدونم چی دارید تزریق میکنید-
  ...ما اگه بخوایم تک تک کارامون و به بیمارا  و همراهاشون توضیح بدیم که به هیچ کارمون نمیرسیم...اي بابا-
  ...شما هم موظفی براي من توضیح بدي...شاید بقیه براشون مهم نباشه ولی واسه من هست...من به بقیه کاري ندارم-
  ...حتماً صالح دونسته این ساعت بهش مورفین تزریق شه...به هر حال تجویز دکترشه-
  ...ممکنه...شاید دکترش اینو نمیدونست...خانوم من بیماري قلبی داره-

  ...ثم صحبتشون نصفه موندبا اومدن می
  چی شده؟؟؟مشکل چیه خانوم هادي فر؟؟؟-
  ...چی بگم دکتر؟؟؟این دوستتون از دیشب که خانومشون بستري شده همه پرسنل و کفري کرده-

  :مانی
  ...پرسنلی که با دوتا سوال پرسیدن کفري بشن به درد الي-

  :میثم
  ...م تزریق میکنمخانوم هادي فر شما تشریف ببرید من خود!!!بسه مانی-

  :صداي تق تق کفشاي پرستار و شنید و بعد میثم که با لحن سرزنشگرش گفت
  ببین این دوزار آبروي منو میتونی ببري اینجا یا نه؟؟؟-

  :مانی هیچی نگفت یا انقدر آروم گفت که به گوش لیا نرسید و دوباره صداي میثم و شنید
  لیا خانوم؟؟؟بیداري؟؟؟-
  ...بذار بخوابهچی کارش داري -
  ...مانی برو گمشو بیرونه دو دیقه-

  ...لحن میثم بوي دعوا میدادو براي اینکه جلوشو بگیره سریع چشماشو باز کرد
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حاال ...آه از نهادش بلند شد...با بازکردن چشماش نگاهش افتاد به پاي گچ گرفته شده اش که رو یه بالش رو تخت بود
  باید با این چی کار میکرد؟؟؟

  ...یه مدت تو گچ بمونه بهتره...فقط در رفته...خداروشکر نشکسته...ران نباشنگ-
بوي عطر مانی نشون میداد که هنوز تو اتاقه ولی لیا ...نگاهش و دوخت به میثم که سمت راست تخت وایستاده بود

  ...سرسختانه داشت بهش بی محلی میکرد و حتی روشو نچرخوند که ببینتش
  :یا رو دید توضیح دادمیثم که نگاه سوالی ل

  ...پرده گوشتم...یه مدت موقع راه رفتن و نشستن و بلند شدن مراعات کنی خیلی بهتره...زخم پهلوت و بخیه زدیم-
  :نیم نگاهی پر غضب به مانی انداخت و دوباره رو به لیا گفت

به مرور زمان خودش خوب ...اشهسوراخ شده ولی خوشبختانه انقدري عمیق نیست که احتیاج به دارو یا جراحی داشته ب-
  ...میشه

  :لیا زبون خشک شده اشو رو لباش کشید و به سختی زمزمه کرد
  مرخص میشم؟؟؟...کی-
  عجله داري مگه؟؟؟-
  ...بله-
  ...بهتره یه مدت بمونی اینجا-
  میتونم برم؟؟؟...باید بمونم؟؟؟یا-
اما اگه مصري که بري میتونی با رضایت خودت ...کنیولی گفتم که بهتره یه کم مراعات ...نه کسی مجبورت نمیکنه-

  ...مرخص بشی
  :لیا سري به تایید تکون داد و میثم گفت

  ...میگم یکی بیاد کمک کنه صبحونه اتو بخوري-
  :بعد همونطور که میرفت سمت در گفت

  ...مانی بیا کارت دارم-
اهش بهش نیفته درحالیکه یه حسی شدیداً با این مانی که به طرف میثم قدم برداشت لیا روشو برگردوند که بازم نگ

دیگه باید عادت میکرد به این مسئله که مانی ...کارش مخالف بود و لیا هم سرسختانه داشت اون حس و خفه میکرد
  ...نمیتونه مال اون باشه

***  
  :بعد از خوردن صبحونه رو به پرستاري که براي کمک اومده بود گفت

  کجاست؟؟؟ نمیدونید وسایلم...شما-
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  بگم بیاد؟؟؟...حتماً پیش همسرتونه...نه گلم-
لیا دیگه ناچار شد چون به گوشیش احتیاج داشت براي همین لطف میکنیدي گفت و پرستار رفت بیرون چند ثانیه بعد 

  ...مانی اومد تو
  :نگاهش خیره به گچ پاش بود وقتی گفت

  گوشی من کجاست؟؟؟-
لیا بازم بدون اینکه ...د از تو کشوش گوشی لیا رو درآورد و گرفت طرفشمانی رفت سمت کمدي که کنار تخت بو

نگاهش کنه دستشو دراز کرد که گوشی و بگیره ولی مانی دستشو کشید عقب که باعث شد باالخره نگاه لیا باال بره و 
پیش نیومده بود ...نتونست حرصی که تو وجودش داشت و با دیدن قیافه آشفته و نامرتبش ادامه بده...خیره بشه بهش

ولی وقتی یادش میومد دلیلش خودش بود نمیتونست کاري براي آروم شدنش ...تو این مدت انقدر بهم ریخته ببینتش
  ...بکنه

  :مانی که باالخره نگاه لیا رو شکار کرد بدون اینکه گوشی و بهش برگردونه گفت
  حرف بزنیم؟؟؟-
  ...بشه بعد بذار اول جاي حرفاي قبلیت از صورت و بدنم پاك-

  ...مانی صندلی وکشید کنار تخت و روش نشست
بحثی هم توش ...نباید فضولی میکردي و تو کار من سرك میکشیدي...راجع به مسئله دیشب حرفم هنوز همونه-

  ...حرف من اآلن فقط و فقط سماواتیه...نیست
  ...نگاه لیا مات شد

  خودت و انداختی جلو؟؟؟اصالً واسه چی این کارو کردي؟؟؟دیشب از کجا فهمیدي اون یارو داره میاد طرف من که -
لب ...قبل از پیدا کردن آزمایشا میخواست به مانی زنگ بزنه و بگه که بعد یادش رفت...لیا حوصله پنهون کاري نداشت

اشت و باز کرد و حرفایی که باید زودتر از این به مانی میزد و گفت و جریانی که دو روز پشت سر هم با سماواتی د
مانی لحظه به لحظه با شنیدن حرفاش بی قرارتر و عصبانی تر  میشد طوري که لیا با خودش فکر کرد بعید ...تعریف کرد

  ...نیست با یه دونه از سیلی هاي پدر مادر دار اینجا هم مهمونش کنه
ن اینه که چرا حرفاشو باور اآلن مشکل م...اصالً کاري به این ندارم که چرا به من بی شرف حرفی از خزعبالتش نزدي-

  کردي؟؟؟چرا فکر کردي من واقعاً کالهبرداري کردم؟؟؟چرا فکر کردي اون سند حق اون پست فطرته؟؟؟
من چی فهمیدم از تو و زندگیت که بخوام سینه ...هرکس دیگه اي هم تو موقعیت من بود باور میکرد همچین چیزي رو-

چه انتظاري از ...ی همچین کاري نمیکنه؟؟؟من تازه اآلن دارم تورو میشناسمسپر کنم جلوي این آدما و بگم مطمئنم مان
  من داري؟؟؟
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حق داشت و همیشه وقتی حق با طرف بود ترجیح میداد ساکت بمونه تا با حرفاي بیخود و اضافه اش ...مانی ساکت شد
  ...شرایط و بدتر نکنه

  ...واتی به لیا ثابت کنه که همچین آدمی نیستنفهمید چرا ولی اون لحظه دلش خواست با توضیح ماجراي سما
اون ...ورشکست شد و نتونست پول منو بده...یه قرارداد کاري بینمون بود...طرف حساب من سماواتی نبود باباش بود-

اآلن خودش مرده و این یارو وقتی دیده ...سند و به جاي بدهیش داد و به وکیلش سپرد که کاراي محضریش و انجام بده
هر چرت و پرتی که تو سرت ...همین...مال و دارایی باباشم دست منه میخواد به زور و تهدید از چنگم درش بیاره تنها

شک ندارم اون ماموري که باهاش بودم فقط لباس مامورا رو ...من فقط دارم از حقم دفاع میکنم...فرو کرده بریز بیرون
  ...پوشیده بود

  چرا ازش شکایت نمیکنی؟؟؟...چ-
فقط اون لحظه وقتی اسم تهدید و ...م نفهمید چرا یهو لحنش انقدر آروم شد و تازه داشت به مانی راهکار میدادخودش

  :ولی سریع به خودش اومد و گفت...شنید نخواست مانی دوباره اسیر مکر و توطئه این آدم بشه
  ...به من ربطی نداره...بهتره من دیگه تو کارات دخالت نکنم...البته-

  :ه سمتش خم شد و مچ گیرانه پرسیدمانی ب
  چرا خودت و انداختی جلوم؟؟؟...اگه ربطی نداره-
که اگه زودتر میگفتم بالیی سرت ...بعدش خودم و سرزنش کنم...نمیخواستم...یادم رفته بود بهت بگم...چون...چ-

  ...نمیومد
نست بگه اگه این چاقو به جاي من به تو چون مطمئناً نمیتو...خدا خدا میکرد مانی دلیل مسخره اشو باور کرده باشه

  ...میخورد اون وقت منم زنده نبودم
وگرنه ...این نگاه دزدیدناش بهش میگفت که لیا واسه این کار یه دلیل دیگه اي داشته...ولی مانی هم باور نکرد حرفاشو

شده بود؟؟؟هنوز نمیدونست  اون لحظه چطور میتونست به همچین چیزي فکر کنه اونم وقتی با رفتار مانی ازش بیزار
  چرا کاري کرد که مانی تا عمر داره یادش نره؟؟؟چرا مانی رو اینجوري مدیون خودش کرد؟؟؟...چرا این کارو کرد

  :نفس عمیقی کشید و گفت
  ...اگه زودتر میگفتی خیلی بهتر بود...اون که مسلمه-
  ...اتفاقا گرفته میشهکالً آدم خیلی حرفا رو اگه زودتر بزنه جلوي خیلی از ...هه-

مانی که منظورش و خوب فهمید با خشمی که ناخودآگاه بعد از به میون کشیدن این مسئله تو وجودش ایجاد میشد 
  :غرید

  ...هنوزم معتقدم سکوتم بهترین کار بود...من براي حرف نزدنم دلیل داشتم-
  ...دلیلتم البد بدبخت کردن من بود-
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نخواستم با توجهات و وابسته شدنت اسیر مردي که فامیلیش هیچ دنباله اي نداره بشی تو اآلن بدبخت شدي؟؟؟اینکه -
  و بري زندگیتوبا کسی بسازي که میتونه خوشبختت کنه اسمش بدبختیه؟؟؟

این ...تو وظیفه ات بود همون روز خواستگاري این مسئله رو مطرح میکردي...تو حق نداري عوض کسی تصمیم بگیري-
  ...م بودیم که باید تصمیم میگرفتیممن و خانواده ا

کی حاضره دخترش و بده به یه پسر مشکل دار؟؟؟کدوم دختري حاضره ...نگفتم چون میدونستم عکس العملتون چیه-
  زن یه مردي بشه که هیچ بچه اي قرار نیست براش بیاره؟؟؟

  ...خیلیا حاضرن اگه مرد و مردونه پاي مشکلت وایستی و بگی براي درمانم تمام تالشم و میکنم-
  تو خودت حاضر بودي؟؟؟...من به خیلیا کاري ندارم-

میترسید از هر جوابی که میخواست به این سوال ...لیا دهنش و که براي گفتن جواب باز شده بود بست و ساکت موند
  ...دیگه اگه میگفت نه بعدش یه جور پشیمون میشد و اگه میگفت آره یه جور...از پشیمونی بعدش میترسید...بده

  چی شد؟؟؟انقدر سخته جوابش؟؟؟-
مطمئناً تصمیم اون دختر سرزنده اي که محو کماالت و جماالت استاد جنتلمنش ...اون موقع خیلی چیزا فرق میکرد-

  ...شده بود با تصمیم این دختر سرخورده و دروغ شنیده افتاده رو این تخت بیمارستان خیلی فرق میکنه
  ...فقط حقیقت و ازت پنهون کردم...من به تو دروغی نگفتم-

  ...لیا غضب آلود چرخید سمتش
اگه من حاضر میشدم ...اگه من نمیفهمیدم و تو به پنهون کاریت ادامه میدادي...اگه وضع همینجوري پیش میرفت-

هیچوقت  قرار بود تا کجا ادامه بدي این سکوت مسخره اتو؟؟؟مطمئنم انقدر غرورت تو اولویته که...باهات ازدواج کنم
  ...حرفی ازش نمیزدي و بعدش تبدیل میشد به دروغ

  ...مانی بلند شدو پشت به لیا رو به پنجره اتاق وایستاد
میخواي چی کار کنی؟؟؟فقط خواهش میکنم اداي آدماي فداکار و ...خب حاال که خودت زحمت فهمیدنش و کشیدي-

  ...من از ترحم متنفرم...مهربون و درنیار
واضح بود که حاال با فهمیدن موضوع و اینکه هدف مانی از پیشنهادش ازدواج ...این سوال و نمیدونستلیا خودشم جواب 

ولی باید با این دلش که هنوز واسه این مرد مغرور و خودخواه میزد ...نبود دیگه جایی تو خونه اش نداره و باید بره
عالقه ...که بخواد فقط از روي ترحم تصمیم بگیره این مسئله مسئله کوچیکی نبود...احساسش ترحم نبود...چیکار کنه

اگه مانی مغروره خب لیا هم ...ولی نمیتونست به حرف دلش گوش بده...قلبیشم چیزي نبود که انکارش کنه
مانی ...اونم شخصیت و غرورش با این کار مانی زیر سوال رفته بود و نمیتونست به راحتی ازش چشم پوشی کنه...هست

شاید اگه دور میشد از این آدمی که تو زندگیش فقط ...کرد و این چیزي نبود که بشه فراموشش کرددر حقش نامردي 
  ...خودش و غرورش و میبینه خیلی براش بهتر بود

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 159



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  :ناخودآگاه چند قطره اشک از چشماش سرازیر شد ولی قبل از اینکه مانی ببینتش پاکش کرد و گفت
  ...گوشیم و بده-

دلش میخواست اآلن اینجا ...دون حرف گرفت سمتش و لیا هم بالفاصله شماره مادرش و گرفتمانی اینبار گوشیش و ب
اگه ...ولی نباید میذاشت پدر و مادرش بویی از این قضیه ببرن...بود و میتونست بره تو بغلش زار زار گریه کنه

  ...و نمیخواستمیفهمیدن پاي پدر و مادر مانی هم به ماجرا باز میشد و لیا اصالً همچین چیزي ر
  ...سالم دخترم-
  خوبی؟؟؟...سالم مامان-
  تو چطوري؟؟؟چرا دیشب زنگ زدم جواب ندادي؟؟؟...فدات شم-
  ...خواب بودم...چیزه-
  ...چیزي شده؟؟؟صدات گرفته اس انگار...آهان-
  مامان یه چیز بهت میگم هول نکن باشه؟؟؟...نه چیزي نیست-
  چی شده؟؟؟-
  بیفته بیاد تهران؟؟؟بابا میتونه اآلن راه -
  ...تهران واسه چی؟؟؟حرف بزن لیا جون به لب شدم-

لیا در حقیقت میخواست به پدر و مادرش بگه که گیر یه آدم عوضی تو خیابون افتاده که میخواسته کیفش و بزنه ولی 
  :اما براي اینکه مامانش نگران نشه فعالً گفت...چون مقاومت کرده این بالرو سرش آورده

  ...تصادف کردم...ت-
  کی؟؟؟با چی؟؟؟...چی؟؟؟خدامرگم بده-
فقط به بابا بگو اآلن راه بیفته که تا شب ...اآلن که میبینی حالم خوبه که بهت زنگ زدم...مامان گفتم هول نکن دیگه-

  ...برسه
ش سست نشه ولی براي اینکه تو تصمیم...نگاهش افتاد به مانی که با صورت وارفته و بهت زده داشت تماشاش میکرد

  ...سریع روشو گرفت
  :صداي نگران مادرش تو گوشی پیچید

  ...این پیرزنم اینجا وبال گردنمه نمیتونم پاشم با بابات بیام...اي خدا من که دق میکنم تا شب-
  ...چرا شلوغش میکنی؟؟؟بابا بیاد باهاش برمیگردم...مامان به خدا خوبم-
  پس درس و دانشگاهت چی میشه؟؟؟-
  ...میام بعد که امتحانا شروع شد برمیگردم...همه رفتن واسه فرجه امتحانا...و لقه کالسا تق-
  لیا خیالم راحت باشه از خوب بودنت دیگه مامان؟؟؟-
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  ...آره مامان جون به خدا خوبم-
  ...به آقا مانی میگفتی بیاد پیشت...میگم-
  احتیاجی نیست مامان کاري نداري؟؟؟-
  چیزي شده؟؟؟-
  ...خدافظ...بهت میگمحاال میام -
  ...خدافظ مراقب خودت باش-

تماس و رو مادرش قطع کرد و بازم بدون نگاه به مانی که نه از جاش تکون میخورد و نه مسیر نگاهش و تغییر میداد 
  ...بالفاصله شماره غزل و گرفت

  چطوري؟؟؟...سالم بر عاشق دلخسته من-
ن خبري بود که نشون بده مانی هم لیا رو میخواد ولی حاال لیا باید پوزخندي رو لبش نشست این روزا غزل منتظر شنید

  ...بهش میگفت که دیگه همه چیز تموم شده
  خوبی غزل؟؟؟-
  چرا انقدر یخ؟؟؟...مرسی-
  کالس نداري؟؟؟...غزل-
  ...نه امروز بیکارم-
  ***میتونی بیاي بیمارستان-
  بیمارستان واسه چی؟؟؟چی شده؟؟؟-
  ...میگمبهت ...بیا حاال-
  خوبی لیا؟؟؟-
  ...خدافظ...آره زود برسون خودتو-

  :گوشی و قطع کرد و فقط براي اینکه رفع تکلیف کرده باشه گفت
  ...ولی نگران نباش کاري میکنم کالً از ذهنش پاکش کنه...مجبور شدم بگم...غزل از جریان ما باخبره-

  ...مانی چند قدم بهش نزدیک شد
  ...دیگه اهمیتی نداره-

  :ون توجه به پوزخند لیا ادامه دادبد
  چرا گفتی بابات بیاد؟؟؟-
  ...میخوام برگردم شهرم-
  تصمیمتو گرفتی؟؟؟-
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ولی من زمانش و یه کم جلوتر ...میدونم از اولم قرار بود همینجوري تموم بشه...میخوام تموم کنم این بازي رو...آره-
  ...اینجوري براي جفتمونم بهتره...میندازم

  :اتتی به مانی انداخت و ادامه دادنگاه پر شم
  مگه نه؟؟؟-

مانی از اول همین و ...لیا حق داشت...ولی ترجیح داد حرفاشو تو دلش نگه داره...مانی خیلی حرفا داشت که به لیا بزنه
با بقیه ...فقط اگه لیا نمیفهمید این حس عذاب وجدانش کمتر خودنمایی میکرد...میخواست و اآلنم چیزي عوض نشده

  ...البته این چند وقت هیچ چیزي بر اساس فکرش پیش نرفت...سائل میتونست کنار بیادم
  :نگاهش مات لیا بود وقتی سرد و یخی گفت

  ...بهترین تصمیم و گرفتی...آره-
انگار هیچ راهی به قلب این مرد باز ...اینهمه تلخی و سردي لحن مانی تمام تردید لیا رو براي رفتنش از بین برد

لیاي عاشق شده حتی ...با یه معذرت خواهی و یه کم همدردي...با یه کم ابراز پشیمونی...شاید با یه کم مالیمت...نبود
نه از روي ...حتی میتونست از خودگذشتگی کنه و طعم زندگی بدون بچه رو با مانی بچشه...حاضر بود کوتاه بیاد

دیگه هیچ امیدي نداشت به ...ه هاي امیدشو از بین بردولی رفتار مانی تمام روزن...فقط و فقط از روي عشق...ترحم
  ...زندگی با این آدم که براي اولین بار قلبش و لرزونده بود

***  
مانی بیرون از ...یک ساعت بعد غزل رسید و لیا همون دروغی که قرار بود به خانواده اش بگه رو براي اونم تعریف کرد

مسلماً آدم مطمئنی بود که لیا رازش و ...نداشت که یکی از شاگرداش ببینتشاتاق وایستاده بود ولی دیگه براش اهمیت 
  ...بهش گفته پس نمیتونست براش ایجاد دردسر کنه

  :لیا بعد از سکوتی که به دنبال تعریف کردن ماجراي دورغیش بینشون شکل گرفت رو به غزل گفت
  ...چته تو ماتم گرفتی؟؟؟نمردم که-
  ه چرا مواظب نیستی؟؟؟حاال شناختیش یا نه؟؟؟حتماً باید می مردي؟؟؟آخ-
  ...کاله کاسکت سرش بود...نه-
  ...حتماً باید بري کالنتري شکایت کنی...ولی پشت گوش نندازا...اي بابا-
  ...اآلن فقط دلم میخواد برگردم خونه مون...حوصله این کارارو ندارم-
  یعنی چی؟؟؟پس دانشگاهت چی میشه؟؟؟-
  ...دیگه نمیتونم این شرایط و تحمل کنم...زحمت راضی کردن استادا هم با تو...دیگه نمیتونم بمونماین یه هفته رو -
  چرا؟؟؟حاال چی شده مگه؟؟؟مانی چیزي گفته؟؟؟-
  ...یه دلیل رفتنم هم اینه که بگم تموم شده همه چی...دیگه نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم...نه ولی-
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  ...خدا انقدر واي آخه چرا؟؟؟لیا حیفه به-
از اولم نباید شروع میشد ...همه چیز دیگه تموم شد...اینو نگفتم که بخواي با حرفات راضیم کنی...غزل ساکت شو لطفاً-

  ...ولی حاال که هنوز جدي نشده بهتره زودتر تموم بشه
شفته اش جدي جدي همه غزل ناباور بهش خیره شد درحالیکه هنوز نمیتونست باور کنه که واسه این لیا با این حال آ

با این حال چیزي نگفت تا دیگه بیشتر ...حتی قیافه درهم وآویزون مانی هم چیزي جز این نشون میداد...چیز تموم شده
  ...از این دخالت نکنه تو زندگی این دو تا

  یه کاري بهت بگم میکنی؟؟؟-
  :غزل با صداي لیا از فکر و خیال بیرون اومد و گفت

  چی؟؟؟-
  :لیا هم از فرصت استفاده کرد و رو به مانی گفت...اینکه لیا حرفی بزنه مانی با چند تقه به در اومد توقبل از 

از نظر ...میشه دوستم و برسونی خونه ات؟؟؟میخواد وسایلم و جمع کنه بیاره که بابام اومد از همین جا بریم ترمینال-
  ...خیالت راحت باشهمن قابل اطمینانه که دارم میفرستمش ولی خودتم برو که 

دسته کلیداي خونه رو گرفت ...مانی با همون اخمی که رو پیشونیش بود چشم غره ي به لیا زد و رفت سمت غزل
  :سمتش و گفت

  خودتون میتونید برید؟؟؟-
  ...بله ولی آخه اینجوري...ب-
  ...یه حرفی با لیا دارم که باید قبل از رفتنش بهش بگم...ممنونتون میشم-

مانی ...نیم نگاهی به چهره درهم و گرفته لیا به ناچار کلیدارو گرفت و بعد از گرفتن آدرس از مانی رفت بیرونغزل با 
  ...هم لبه تخت نشست و خیره شد به فضاي رو به روش

  : بعد از چند دقیقه اي که سکوت مطلق اتاق و فقط صدا نفساشون میشکست مانی بود که گفت
  ؟؟چی میخواي بگی؟...به بابات-
  درباره چی؟؟؟-
  ...ولی بابات بیاد ببینتت دیگه این دروغ و نمیتونی بگی...میدونم الکی پشت تلفن به مامانت گفتی تصادف کردم-
میگم یه نفر تو خیابون مزاحمم شد و خواست کیفم و ...همون حرفی و میزنم که به غزل گفتم...حقیقتم نمیگم...نترس-

  ...سرم آوردبدزده منم ندادم بعد این بال رو 
  چرا میخواي اینو بگی؟؟؟-
تو با فراهم کردن امنیت من تو این یه ماه آالخون واالخونیم در حقم لطف ...آدمی نیستم که زیر دین کسی بمونم-

منم در عوضش کاري میکنم تا این جریان بی سر و صدا تموم بشه و کسی به تو و آبروت کاري نداشته ...کردي
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زحمت ...اینجوري راحت تر باور میکنه که دیگه همه چیز تموم شده...نمیخوام بابام اینجا ببینتت...واآلنم زودتر بر...باشه
  ...گفتن به خانواده اتم با خودت

چرا نمیتونست بگه حرفایی که تو دلش بود؟؟؟چرا نمیتونست حتی شده یه خواهش کوچیک بکنه که این دختر ...چرا
در آینده  نبره؟؟؟هنوز با ازدواج موافق نبود چون میدونست اگه لیا اآلنم کنار بیاد مطمئناًپاشو به طور کامل از زندگیش 
  ...ولی طاقت دوري از لیا رو هم نداشت...مانی تو تنهاییش باید با این موضوع کنار میومد...این مسئله باعث آزارش میشه

کاش میفهمیدي به خاطر خودت بود که ...میگمکاش میفهمیدي که به خاطر خودته که هیچی ن...کاش میفهمیدي لیا«
تو و قلب مهربونت لیاقت خیلی ...کاش میفهمیدي که لیاقت تو کسی مثل من مشکل دار نیست...نباید بو میبردي از قضیه

  »...کاش میفهمیدي...بهتر از اینا رو داري
  :نفس عمیقی کشید و با کالفگی و آشفتگی اي که لحظه به لحظه بیشتر میشد گفت

  ...درباره صیغه و مهریه-
  ...لیا نذاشت حرفشو ادامه بده

  ...میبخشمش...مهریه ام نمیخوام...مهلت صیغه که یه ماه دیگه تموم میشه-
  یعنی چی؟؟؟مگه دست توئه که ببخشی؟؟؟-
  ...اگه مال منه نمیخوامش...بله دست منه-
  براي چی؟؟؟-

داشت از توش آتیش بلند میشد زل زد بهش و درحالیکه به لیا با چشمایی که تحت تاثیر اینهمه خونسردي مانی 
  :حرفایی که میزد اعتقادي نداشت ولی گفت

چون نمیخوام با پرداخت اون پنج تا سکه از عذاب وجدان بالیی که سرم آوردي خالص شی و بگی عوض این کارایی -
شه یادت بمونه با من و احساسم چی کار بذار همی...که کردم یه پولی گذاشتم کف دستش که زندگیشو سر و سامون بده

  ...کردي
همونطور که عقب عقب میرفت و بدون اینکه نگاه ...مانی یه کم خیره خیره بهش نگاه کرد و بعد از رو تخت بلند شد

  :خیره اشو از لیا بگیره گفت
ی از ذهنم پاك بالهایی که تو این مدت خواسته یا ناخواسته سر روح و جسمت آوردم چیزي نیست که به راحت-

باشه حرفی ...ولی اگه تو اینجوري میخواي...قابل بخششم نیست که بخوام به خاطرش معذرت خواهی کنم...بشه
ولی ...که سر راه هم قرار گرفتیم...غرور و خودخواهی من بود یا شانس بد تو...نمیدونم علتش سرنوشت بود...نیست

به میثم میگم قراره ...الفی کاراي منم باشه همین عذاب وجدانی که میگیت...دیگه از اینجا به بعد راهمون از هم جداست
  ...مراقب خودت باش...به بابات چی بگی

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 164



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

لیا موند و رها کردن بغضی که چند دقیقه اي میشد ...رفت بیرون بدون اینکه به لیا اجازه گفتن یه کلمه خدافظی رو بده
ازدواج با ...زندگیش نمیتونست مثل قصه ها باشه...باید باور میکردبراش سخت بود ولی دیگه ...تو گلوش گیر کرده بود

  ...نه براي خانواده اش...نه براي خودش شدنی بود...آدمی که هیچ امیدي به آینده اش نداره
***  

  :نگاهش به باباش بود که داشت ساکشو میداد به شاگرد اتوبوس وقتی صداي غزل و شنید
  ...ندي تو بیمارستاندرد نداري؟؟؟کاش امشب و می مو-
  ...دلم مامانم و میخواد دیگه نمیتونم بمونم-
  مطمئنی همه چیز بین تو و مانی تموم شد؟؟؟...لیا-

  ...لیا سرشو به تایید تکون داد
  به بابات گفتی؟؟؟-
که هیچی فعالً داره مراعات حالم و میکنه ...حاال برم اونجا بیشتر براشون توضیح میدم...سربسته یه چیزایی گفتم-

  ...نمیگه
  ...تا وقتی مرخص شی هم تو بیمارستان موند...اون بنده خدا هم حالش داغون بود-
  جدي؟؟؟-
  ...تو اتاق همون دوستش بود...آره-
  تو از کجا فهمیدي؟؟؟-
  ...کاش میشد تو تصمیمت تجدید نظر کنی قبل از اینکه به پدر و مادرت بگی...لیا...داشتیم میومدیم یه لحظه دیدمش-
  ...جفتمون به این نتیجه رسیدیم که اینجوري برامون بهتره...فقط دست من نیست که بخوام تجدید نظر کنم-

  ...با اومدن پدر لیا به طرفشون ساکت شدن
  بریم بابا؟؟؟...لیا-

انگار دلتنگیش براي مانی و میخواست با در آغوش گرفتن غزل برطرف ...لیا چرخید سمت غزل و محکم بغلش کرد
  ...کنه

  ...دو هفته دیگه باید بیاي امتحان بدي...قندهار که نمیري...بیا بریم باباجان-
  :لیا عصایی که پدرش براش گرفته بود وگذاشت زیر بغلش و با لبخندي به قیافه نگران غزل گفت

  ...بعد یه چیزیت میشه من جواب آقا کیارش و چی بدم...برو دیگه دیروقته-
  ...خدافظ...گمشو-
  ...فظخدا-
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نگاهش بی اختیار دور تا دور محوطه ترمینال و رصد کرد تا شاید از بین ماشیناي پارك ...از پله اتوبوس که رفت باال
ولی هیچی به چشمش نخورد و ...شده اون عروسک خوشگل الجوردي که یه صاحب بی رحم و بی انصاف داشت و ببینه

  ...ناامیدتر ازهمیشه رفت تو
  ...ه کوله بار ازخاطرهمیرم از شهر تو با ی

  ...دل من مونده پیشت گرچه باهام مسافره
  ...میگذره همراه جاده یاد تو از تو خیالم

  ...توي راه دریغ از ابري که بباره واسه حالم
  ...توي هر گوشه این شهر دارم از عشق تو یادي

  ...ه منو یاد دلی که به من نداديمیسوزون
انقدر پریشونی دختر؟؟؟من نمیفهمم خب کیفت و میدادي میبرد دیگه ارزش داشت به خاطر اون دزد بی شرف ...لیا-

  ...خودت و به این حال و روز بندازي؟؟؟اینهمه هم گفتم بیا بریم کالنتري گفتی نمیخواد
ت باید ناراحتم هستم که شما رو اینهمه راه کشوندم تا اینجا حاال بدون استراح...یه کم خسته ام...نه به خاطر اون نیست-

  ...برگردید
  ...همین که سالمی خدارو شکر...چی کار کردم که خسته بشم-

  ...لیا دوباره روشو برگردوند سمت شیشه که مجبور نباشه جواب سواالي بعدي پدرش و که احتماالً درباره مانی بود بده
  ...راه میفتم بی خبر مقصد راه و نمیدونم

  ...کاش میشد آروم بگیرم ولی افسوس نمیتونم
  ...کو یه قاصدك تو جاده که بشه همسفر من

  ...ه ام که جدایی شده فصل آخر منمن یه قص
***  

تا وقتی اتوبوس از ترمینال بیرون رفت همونجا وایستاد و با نگاه این دختري رو که سه ماه تو زندگیش بود و بدرقه 
دروغ بود اگه میگفت حسرت ...عادت نکرده دروغ بود اگه میگفت بهش...دروغ بود اگه میگفت دلش تنگ نمیشه...کرد

دروغ بود اگه میگفت دیدن اون نگاه جستجوگر لیا موقع سوار ...روزایی که میتونست باهاش داشته باشه رو نمیخورد
دروغ بود اگه ...دروغ بود اگه میگفت پشیمون نبود از بالیی که سرش آورد...شدنش به اتوبوس دلش و به درد نیاورد

  ...نداشتمیگفت دوسش 
رابطه هاي نصفه و نیمه و کوتاه مدتی که با دوست دختراش داشت باعث میشد که همیشه تو رابطه هاش جلوي دلش و 

کارش با لیا به جایی رسیده بود ...ولی حاال تو همین سه ماه...عشق که جاي خود...بگیره که بیخودي به کسی وابسته نشه
کاش همونجوري که لیا ...حیف که این دختر براش دست نیافتنی شده بود ولی...که میتونست اقرار کنه دوستش داره
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دیگه بس ...ولی این حق و نداشت...میگفت انقدري خودخواه بود که به زورم شده واسه خودش نگهش داره و نذاره بره
  ...کردن داشتتا کی میخواست نگهش داره؟؟؟باالخره اونم حق زندگی ...بود هرچقدر این دختر ملعبه دستش شده بود

وکیل پدر سماواتی بود که آدرس اون عوضی رو براي ...با بلند شدن صداي اس ام اسش نگاهش و به گوشیش دوخت
اگه اون اس ام اس نمیومد معلوم نبود تا کی میخواست اونجا وایسته و به جاي خالی اتوبوسی که ...مانی فرستاده بود

باید یه چیزایی رو براي اون بی شرفی ...ولی اآلن کار واجب تري داشت...کنههمبازي این مدتش و با خودش برد نگاه 
  ...که ناموسش و تهدید کرده بود و روش چاقو کشیده بود روشن کنه

پاشو گذاشت رو گاز براي رسیدن ...رفت سمت ماشینش که بیرون از محوطه ترمینال پارکش کرده بود و سوار شد
ولی حاال به خاطر ...ی فقط پاي خودش وسط بود سماواتی براش هیچ ارزشی نداشتتا وقت...هرچه سریعترش به مقصد

  ...آروم گرفتن خودشم که شده باید نشون میداد تعرض به ناموس مانی چه عواقبی داره
مشکلی که زندگیشو به گند کشیده ...دروغی که باید سرهم میکرد...پدر و مادرش...سماواتی...لیا...تو ذهنش غوغا بود

  ...ولی هیچ کدوم از این دغدغه ها به اندازه نبود لیا از حاال به بعد تو زندگی کالفه اش نمیکرد...دبو
  ...دلت نسوزه واسه من...برو اگه میخواي بري
  ...بدتره خب دل و بکن...اینجوري که کالفه اي

  ...خاطره هاي روي آب...بکن دل و از اینهمه
  ...توي خوابحتی یه بارم ...فکر کن ندیدیم ما همو
  ...گریه نداره چشم من...راحت برو یه قطره هم

  ...میخواد بریزه دل بکن...اشکاشو پشت پاي تو
  ...بخواي تو از اینجا بري...من که نمیمیرم اگه

  ...اول راه مسافري...چون میدونستم که تو از
ناخواسته براشون خاطرات قشنگی رو رقم چرا اون روزایی که با لیا داشت و خواسته یا ...پاشو بیشتر  رو گازفشار داد

زده بودن از جلوي چشماش جدا نمیشد؟؟؟چرا داشت لحظه به لحظه این سه ماه آشنا شدنش با این دختري که بعضی 
چرا ...تو ذهنش مرور میشد...وقتا عجیب و غریب و خروشان میشد و بعضی وقتا مالیم تر از حرکت ابرهاي آسمون

  ت؟؟؟رفت؟؟؟چرا بی خدافظی رف
  ...بی اونکه تو چیزي بگی...شاید نفهمیدي که من

  ...که بی خدافظی نري...سپردمت دست خدا
  ...شاید همینجا بمونم...غصه راهم و نخور

  ...خودم فقط نمیدونم...شاید به مقصد رسیدم
  ...گریه نداره چشم من...راحت برو یه قطره هم
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  ...میخواد بریزه دل بکن...اشکاشو پشت پاي تو
  ...بخواي تو از اینجا بري...که نمیمیرم اگهمن 

  ...اول راه مسافري...چون میدونستم که تو از
زنگ خونه رو زد و کنار وایستاد که از تو آیفون ...ماشین و جلوي خونه اي که تو آدرس بود نگه داشت و پیاده شد

  ...معلوم نشه
  :صداي زنی رو شنید که گفت

  کیه؟؟؟-
  منزل آقاي سماواتی؟؟؟-
  ...بفرمایید-
  تشریف دارن؟؟؟-
  بله شما؟؟؟-
  ...یه کاري باهاشون داشتم...من از طرف وکیل پدرشون آقاي مرتضوي مزاحم میشم...بگید بیاد دم در-
  ...بله چشم اآلن میگم بیاد-

شدن اونه  تو این فاصله انقدر صحنه رد...کنار دیوار جوري وایستاد که بعد از بیرون اومدن تو نگاه اول نتونه ببینتش
موتوري و چاقو خوردن لیا و خونی از الي انگشتاش بیرون میریخت و حال و روز داغونش توي بیمارستان ورنگ و روي 
پریده اش تو ذهنش تکرار شد که وقتی سماواتی اومد بیرون با یه خیز بلند رفت طرفش و از پشت هلش داد و پرتش 

  ...کرد رو زمین
برگرده که مانی  بالفاصله نشست رو شکمش و صورتش آماج ضربه هاي چپ و  سماواتی فقط فرصت کرد تو جاش

مشتاي مانی حتی بهش فرصت و اجازه داد و ...راست مشت مانی که شدیداً تو این جور مواقع سنگین میشد قرار گرفت
تو دستش مشت کرد و تا اینکه نزدیک بود ازحال بره ولی قبلش مانی از روش بلند شد یقه اش و ...بیداد کردنم نمیداد

  :تو صورت غرق خونش غرید...بلندش کرد کمرشو محکم کوبوند به دیوار سیمانی پشتش
ولی از وقتی کارت رسید به ...تا وقتی طرف حسابت خودم بودم کاري بهت نداشتم و گذاشتم هرچقدر میخواي بچري-

کاري ...این به بعد اون روي من و میبینی دیگه از...تهدید کردن ناموس من وآسیب زدن بهش دیگه همه چیز فرق کرد
کار اآلنم فقط ...کاري میکنم به گه خوردن بیفتی مرتیکه مفنگی آسمون جل...میکنم بیاي به پام بیفتی که نندازمت زندان

ولی بعضی وقتا رو یه سري ...براي اینکه بفهمی من شاید تو خیلی چیزا بی خیال و بی بخار باشم...یه پیش زمینه بود
سائل که به جونم بنده چنان آتیشی میگیرم که هیچی نمیتونه خاموشم کنه فهمیدي؟؟؟تو از دیشب این آتیش و م

  ...وایستا و تماشا کن شعله هاش چه جوري زندگیتو زیر و رو میکنه...روشن کردي
  ...د خورد پولت و میدممن خودم خور...پسش بده...دادش به تو...بابام بدون مشورت با من...مال منه...اون سند...اون-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 168



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

مطمئن باش با کار دیشبت به کل پشیمون ...اگه تا اآلن داشتم با این حرفات نرم میشدم و میخواستم باهات راه بیام-
بدبخت بابات حتماً دوزار برات ارزش قائل نبود ...مگه اینکه من بمیرم تا دست توي حرومزاده به اون سند بیفته...شدم

  اآلن داري حرصت و سر این و اون خالی میکنی؟؟؟...کنه که بخواد باهات مشورت
  ...برات مهم تره...چون آبروت از هر چیزي...بري کالنتري...تو هم عرضه نداري...تو هم-
مثل همون دختري که با تهدیدات ذهنش ...ولی اآلن یه چیزاي دیگه برام مهم تر از آبرو شده...شاید قبالً اینطوري بود-

پس آماده باش که همین روزا حکم جلبت بیاد و اینم بدون که تا دهنت و سرویس نکنم دست بردار ...و مسموم کردي
  ...نیستم

دستشو که از یقه اش برداشت همونجا با تکیه به دیوار سر خورد و نشست رو زمین و مانی براي خاتمه دادن یه لگدم 
  :کوبید تو شکمش و گفت

  ...مامور قالبیت به جونش انداختیاینم به خاطر ترسی که با آوردن اون -
هنوز حرصی بود و حتی قدرت و ...نگاه پر از تحقیري به سماواتی پهن شده رو کف زمین انداخت و رفت سمت ماشینش

آمادگی اینو داشت که بالیی شدیدتر سرش بیاره ولی دیگه تا همینجا کافی بود و شک نداشت تونست کاري کنه 
هرچند بازم اون ...یه کم خالی شد از اونهمه خشمی که از دیشب تا حاال تو جونش بود حساب کار دستش بیاد و خودشم

شایدم خودشم نمیخواست که پاك ...صحنه ها به وضوح جلوي چشماش بود و بعید بود که حاال حاالها پاك بشه
  ...ادیه جورایی بهش قوت قلب و انگیزه مید...چون حسی که فکر میکرد پشت اون کار لیا بود...بشه

***  
تو اتاقش نشسته بود و خیره به دیوار رو به روش به ...طبق معمول این دو هفته اي که از برگشتش به اهواز میگذشت

یه عمر نزدیک ...تنها سوالی بود که تو ذهنش میرفت ومیومد و هیچ جوابی براش پیدا نمیکرد...این فکر میکرد که چرا
فقط تو زندگیش به یه نفر فکر کنه و هم و ...جربه کنه و فقط از اون لذت ببرههیچ پسري نرفته بود که عشق واقعی رو ت

هیچوقت دوست نداشت تو زندگی مشترکش با کسی سر یه اتفاق یاد مورداي قبلی که تو ...غمش و براي اون بذاره
ات مختلف تو ذهنش ازش انقدر خاطر...ولی اآلن با اینکه مدت با هم بودنشون با مانی زیاد نبود...زندگیش بودن بیفته

  ...داشت که محال بود فراموشش کنه و تو تجربیات بعدي یادش نیفته
هم چشم به راه یه تماس از مانی بود هم از خانواده ...دروغ بود اگه میگفت تو این دو هفته منتظر تماسی از مانی نبود

که یه وقت زنگ نزنن و اوضاع رو از اینی  ولی میتونست حدس بزنه که خود مانی جلوي تماس خانواده اشم گرفته...اش
اون خانواده خودش و راضی کرده بود و لیا هم با چندتا جمله کلیشه اي و معمولی فقط در حد ...که هست بدتر کنن

اینکه به درد هم نمیخوریم خانواده اش و قانع کرد که البته وضعیت بد جسمی و روحیشم باعث میشد که خانواده اش 
پاش نپیچن و لیا هم به بهانه درس خوندن اصالً از اتاق بیرون نمیرفت که بخواد جواب سواالیی که حتی از  زیاد به پر و

  ...تو نگاهشون هم بیرون میزد و بده
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با چند تقه اي که به در خورد از هپروت بیرون اومد و نگاهش و به کتاب توي دستش دوخت که نشون بده در حال 
  ...درس خوندنه

  ...بفرمایید-
  ...در باز شد و مامانش اومد تو

  تموم نشد این درس خوندنت؟؟؟-
  ...منم هنوز خیلی آماده نیستم...پس فردا امتحانا شروع میشه...نه مامان جان-
  ...بیا برو بیرون یه کم حال و هوات عوض شه...دیگه بسه هرچی تا اآلن خوندي-

  :لیا تا خواست اعتراض کنه مادرش سریع گفت
  ...گفت کوروش و فرستادم بیاد که لیا رو ببره گچ پاشو باز کنه...گ زد اآلنخاله ات زن-

  ...نگاه وا رفته اش و دوخت به مادرش
  مامااااااااان؟؟؟کوروش براي چی باید بیاد منو ببره؟؟؟مگه قرار نبود شب با بابا برم؟؟؟-
  ...اي بابا حاال چه فرقی میکنه؟؟؟بابات که ماشین نداره تو رو ببره-
  اصالً کوروش مگه تا اومد نرفت تهران؟؟؟کی برگشته؟؟؟-
  ...دو سه روزي میشه اگه نیاي اینجا نچپی تو اتاقت خبرا به گوشت میرسه-
  تا برگشت شما خرشو گرفتی که بیاد منو ببره درمونگاه؟؟؟...پوووووف-
بري گچ پاتو باز کنی اونم گفت چرا تا خاله ات حالتو پرسید منم گفتم شب میخواي ...به جون لیا اصالً من نگفتم بیاد-

شب صبر کنی کوروش تازه ماشین خریده دلشم براي خیابوناي اینجا تنگ شده میاد دنبال لیا که هم برن یه هوایی 
  ...بخورن هم گچ پاشو باز کنه

  ...نفس عمیقی کشید و بازدمشو با کالفگی فوت کرد
دو سال رفته ژاپن کف رستوران و تی کشیده برگشته ...واشنگتنهحاال یه جوري میگه دلش تنگ شده انگار بچه ناف «

آخه یکی نیست بگه به جاي ژاپن رفتن دو سال میرفتی باشگاه اون هیکل گوریلیتو ...همه فکر میکنن چه تحفه ایه
  »...ولی خدایی هیکلش خیلی  ضایعه اس...خدایا منو ببخش...استغفراهللا...پووووووف...درست میکردي

داشت تو ذهنش تصویري که از کوروش قبل از رفتنش به ژاپن داشت و با مانی مقایسه میکرد و خب مانی از هر کامالً 
خودشم دلیل این مقایسه رو نفهمید ولی با شناختی که از خودش داشت تا مدت ها باید هرکسی و که ...جهت سرتر بود

ه مانی برنده میشد و هربار این واقعیت بیشتر تو و قسمت تلخش اینجا بود که همیش...میدید با مانی قیاس میکرد
  ...ذهنش کوبونده میشد که اون با همه خوبی ها و محسناتش دیگه مال لیا نیست

  ...بلند شو حاضر شو دیگه اآلن میادا-
  ...باشه شما برید لطفاً من حاضر میشم-
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ست چرا یه فکر آزار دهنده توي ذهنش داشت ولی نمیدون...به ناچار بلند شد تا لباس بپوشه براي این همراهی اجباري
احساس میکرد مادر و خاله اش پشت ...بهش میگفت این همراهی خیلی هم اتفاقی واز قبل برنامه ریزي نشده نیست

  ...قضیه ان
***  

پوزخندي رو لبش ...با صداي سالم و احوالپرسی کوروش یه نگاه دیگه تو آینه به صورت بی رنگ و روش انداخت
خوب یادش بود که چه وسواسی براي آرایش و انتخاب ...ناخودآگاه رفت به اون شب دربند رفتنش با مانی نشست و

نمیدونست چرا ولی ناخودآگاه حرف مانی تو گوشش ...حتی یه مداد توي چشماش نکشیده بود...ولی حاال...لباس داشت
  ...تکرار میشد

  »ابر نکنی؟؟؟میشه دیگه سیاهی و درشتی چشماتو با آرایش چند بر«
نمیدونست چرا حاال که مانی نیست ...چنان تحکمی پشت این لحن دستوري بود که از همون موقع تو ذهنش حک شد

ولی ...وقتی اونجا بود شاید از لج و لجبازي هم که شده اهمیت نمیداد به حرفاش...بازم داشت به حرفاش گوش میداد
و با این موضوع که مهلت اون صیغه محرمیت هنوز تموم نشده قانع خودش ...حاال انگار حرفاش براش مقدس شده بود

  ...میکرد
نفس عمیقی کشید تا فکراي اضافی و بیخود و از ذهنش بیرون کنه و با کمک عصایی که هنوز زیر بغلش بود رفت 

حظه خشکش با دیدن کوروش تو شکل و شمایلی متفاوت از چیزي که یادش بود همونجا جلوي در اتاقش یه ل...بیرون
  ...زد

دیگه از حالت گوریل ...اینجور که معلومه تو ژاپن حسابی رو هیکلشم کار کرده...بابا اینکه اون نیــــــــــست...اوه اوه«
  »...خدایا این اسم و صاحبش و از ذهن من پاك کن...نچ...هرچند هنوز نمیتونه مثل ما...دراومده

  !!!خودتی؟؟؟...سالم لیا-
  »بچه سواال چیه آخه؟؟؟...دابیامرز ناصرالدین شاهمنه مثالً عمه خ«

  :چند قدم با عصا به طرفش برداشت و با لبخند کمرنگ که رو صورتش نشوند گفت
  آره دیگه انتظار داشتی کی باشم؟؟؟...سالم-
  ...باورم نمیشه خیلی عوض شدي-

  :لیا چینی به پیشونیش انداخت و گفت
  مگه چقدر تو این دو سال عوض شدم که کالً منو نشناختی؟؟؟...الًَ دو سال اینجا نبوديتو که ک...بعدشم...نه به اندازه تو-

  ...کوروش غش غش شروع کرد به خندیدن
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نگاش کن تو رو خدا ...جک مگه تعریف کردم؟؟؟شیطونه میگه یه دونه نر و ماده بخوابونم زیر گوششا...اي کووووفت«
خنده باید کوتاه و جنتلمنانه باشه مثل خنده ...المعده اش و از اینجا میبینمیه جوري دهنش و باز کرده لوز...خندیدنش و

  »...هاي
  ...خیلی خوشم میاد هنوزم همون زبون درازت و داري-

براي اینکه بیشتر از این تو همین مدت کوتاه صمیمی نشه سریع رو به مامانش که با ذوق و شوق نگاهش و از کوروش 
  :به لیا میبرد و میاورد گفت

  مامان کاري نداري؟؟؟-
  ...کوروش حواست به لیا باشه ها...مواظب خودت باش...برید در پناه خدا...نه مامان-
  ...مگه میشه حواسم به این لوبیا نباشه...چشم خاله-

از بچگی عادت داشت به جاي لیا بهش میگفت لوبیا که شدیداً باعث حرص ...لیا چپ چپی بهش نگاه کرد و رفت بیرون
بعد خودش به این نتیجه رسید که شاید اگه ...متعجب بود از اینکه چطور همچین چیزي یادش مونده...خوردنش میشد

این سه ماه و که کل فکر و ذکرش و مشغول کرده بود از ذهنش پاك میکرد خیلی چیزا به یادش برمیگشت و بند 
  ...نمیکرد به چهارتا خاطره شکسته بسته اي که با مانی داشت

***  
  اگه آهنگ بذارم اشکالی نداره؟؟؟-

  ...با صداي کوروش نگاهش و از خیابون گرفت  متعجب بهش خیره شد
  واسه چی اجازه میگیري؟؟؟-

  :کوروش تک خنده اي کرد و گفت
 ...آخه انقدر رسمی و جدي باهام برخورد میکنی که آدم ناخودآگاه حس میکنه باید همینطوري باهات رفتار کنه-

  ...نمیکردم این دو سال نبودم انقدر رابطه امون و سرد کنه وگرنه هیچوقت نمیرفتم حقیقتش فکر
لیاي حاضرجواب گذشته این روزا اصالً حوصله اي براي جواب دادن به کسی نداشت و فقط میخواست با چند تا جمله و 

  ...کلمه کوتاه خودش و خالص کنه
از اون ورم فشار درس و امتحانات ...اطر حال و روزم که داري میبینیمن این روزا یه کم کالفه ام به خ...اینطور نیست-

  ...رومه که خیلی خسته ام کرده
  میخواي تعریف کنی برام که چی شده؟؟؟...خاله خیلی سربسته بهم گفت از بالیی که تهران سرت اومده-
  ...نه-

  :شد و گفت بعد از چند ثانیه تازه متوجه ابروهاي باال رفته کوروش از صراحت کالمش
  ...ترجیح میدم بهش فکر نکنم...یادآوریش اذیتم میکنه-
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  ...پس همون آهنگمون وگوش کنیم بهتره...باشه هرجور راحتی-
لیا هم استقبال کرد چون تحمل گوش کردن آهنگ خیلی راحت تر از حرفاي کوروشی بود که به قول خودش این دو 

  ...ا هم فعالً قصدي براي گرم کردن دوباره این رابطه نداشتسال دوري باعث سردي رابطه اشون شده بود و لی
***  

باالخره از اون گچ یادگاري مانی هم که تو این دو هفته جاي خالیشو براي لیا پر کرده بود خالص شد و همراه کوروش 
  ...از درمونگاه بیرون اومدن

  :لیا داشت میرفت سمت ماشین که کوروش گفت
  ز بخوریم؟؟؟یه کم هم حرف بزنیم هوم؟؟؟بریم بشینیم اینجا یه چی-

ولی اون لحظه ذهنش واقعاً گنجایش ...میدونست رد کردن درخواست پسرخاله تازه از سفر برگشته اش بی ادبیه
تحت هیچ ...حرفایی رو که از رو نگاه هاي خیره اش تو همین یکی دو ساعت میتونست حدس بزنه درباره چیه نداشت

چون ممکن ...رو جوري براش فراهم کنه بخواد حرفی از خواستگاري و ازدواج پیش بکشهشرایطی نمیخواست زمینه 
  ...بود با جوابش که مسلماً یه نه قاطع بود باعث ایجاد  دلخوري بین خانواده هاشون بشه

  :یه کم دست دست کرد و گفت
  ...واسه یه وقت دیگهاگه اشکال نداره بمونه ...حالمم زیاد خوب نیست...من یه کم درس دارم...راستش-

ولی تو ماشینم ...کوروش کالفه از اینکه لیا از هیچ طریقی راه نمیداد به ناچار رفت سوار ماشین شد و حرکت کرد
  :نتونست ساکت بمونه و پرسید

  برنامه ات براي بعد از کارشناسی ارشد چیه؟؟؟-
  ...هنوز بهش فکر نکردم...نمیدونم-
  تصمیم نداري از اینجا بري؟؟؟-
  کجا برم؟؟؟-
  ...خارج...اونور-
  نه براي چی؟؟؟-
به خدا زندگی رو اونا ...براي چی داره؟؟؟این خراب شده چی داره آخه؟؟؟برو ببین مردم اون سر دنیا چه کیفی میکنن-

یعنی از هر نظر که نگاه کنی بهتر از اینجاس چه محیطش چه مردم با ...دارن میکنن ما اینجا فقط داریم درجا میزنیم
  ...فرهنگ و باشعورش

بیزار بود از آدمایی که تا پاشون میرسید اونور اصلیت خودشون و فراموش میکردن و به اصطالح وطن فروشی 
هرچقدرم حرفاش درست باشه ولی لیا آدمی نبود که بخواد فراموش کنه کشورش و مردمش و خانواده ...میکردن

جوري میتونست تمام روزاي خوب و خاطرات شیرینش و ول کنه و  چه...بیست و چهار سال اینجا زندگی کرده بود...شو
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چطور میتونست کشوري رو که توش عاشق شده بود و عشقش اقامت داشت ...بره اونور با یه مشت اجنبی سرو کله بزنه
  ...ول کنه بره جایی که چندین هزار کیلومتر ازش دور میشد

نمیگم همه چیز اینجا خوب و ...اینم مردم ماست...ین فرهنگ ماستا...این زندگی ماست...به هر حال این کشور ماست-
  ...ولی من همه اینا رو با وجود همه نقصا و عیب و ایرادش ترجیح میدم به کشور هاي غریبه...عالیه

  ...هرموقع که دلت خواستم میتونی بیاي و بري...همین بغل گوشمونه دیگه...بیخیال بابا کشور غریبه-
  یعنی اآلن کوروش داشت بهش پیشنهاد میداد که با هم برن ژاپن؟؟؟...ید باالابروهاي لیا پر

  منظورت کدوم کشوره که میگی بغل گوشمونه؟؟؟-
  ...ژاپن دیگه-
  ...حاال کی گفت اگه بخوام برم اونور میرم ژاپن-
  بده یا نه؟؟؟ خب مسلماً آدم براي اولین بار جایی میره که یه آشنا داشته باشه که راه و چاه و بهش یاد-
  ...به هر حال باید باهاش کنار بیاد...چه با آشنا چه بی آشنا...غربت غربته-
دارم تحقیق میکنم یه کشور دیگه رو براي ...راستش و بخواي منم دیگه تمایلی به ژاپن ندارم...آره خب اینم هست-

  نظرت چیه با هم بشینیم یه جاي خوب پیدا کنیم؟؟؟...زندگی انتخاب کنم
  ...خندي عصبی رو صورت لیا نشستلب
اي ...آخه این بشر چرا انقدر تابلو بازي در میاره تو نخ دادن؟؟؟اثرات ژاپنه؟؟؟از هول حلیم داره میفته تو دیگ«

اگه ...هرچند...چی میشد یه درصد کوچیک از این تمایلش به نخ دادن و تو وجود اون کوه سنگی میذاشتی...خدا
  »...میشد کوروش...نی نبوداینجوري میشد که دیگه ما

  ...ممنون هرموقع تصمیم به مهاجرت گرفتم خبرت میکنم-
گوشیش و درآورد و خودش و به ظاهر باهاش مشغول کرد تا هرچه زودتر این همراهی و همصحبتی کسل کننده تموم 

رو به روش روزاي با مانی دلش مثل تمام این دو هفته کنج اتاقش و میخواست که تکیه بده بهش و خیره به دیوار ...بشه
  ...بودنش و زیر و رو کنه

***  
در و باز کرد وبا قدم هایی که به واسطه باز کردن گچش حاال میشد بلند تر برداره رفت سمت اتاقش و تو همون حین 

  ...جواب سالم بهت زده مادرش و با بغض داد
  کوروش رفت؟؟؟-
  ...آره-
  چی شد انقدر زود برگشتید؟؟؟-
  ...واسه شامم صدام نکن...من میخوام یه کم بخوابم...گچ و باز کردیم اومدیم دیگه...نداشتیمکار خاصی -
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از وقتی حس کرد کوروش یه ...سریع رفت تو اتاقش که مادرش متوجه بغضی که حاال به اشک تبدیل شده بود نشه
براش عذاب بود و لیا این عذاب و فکر ایجاد رابطه با کسی به جز مانی ...خیاالتی تو سرش داره حالش زیر و رو شد

و از اونجایی که هیچ دلیلی نمیتونست براي خانواده اش بیاره واسه نخواستن کسی مثل کوروش بیشتر ...نمیخواست
  ...آشفته و داغون میشد

قبالً که این ...هندزفریش و گذاشت تو گوشش و آهنگ همیشگی این روزاشو از تو گوشیش پلی کرد...خزید رو تختش
نگ و گوش میداد فکر نمیکرد روزي برسه که این آهنگ با تمام زوایاي زندگی و گوشت و پوست و استخونش آه

  ...عجین بشه
  ...اشکایی که بی هوا رو گونه هام میریزه

  ...قلبی که از همه خاطره هات لبریزه
  ...دلی که میخواد بمونه تنی که باید بره

  ...حرفی که تو دلمه اما ندونی بهتره
  ...بیخیال حرفایی که تو دلم جا مونده

  ...یخیال قلبی که اینهمه تنها موندهب
  ...آخه دنیاي تو دنیاي دالي سنگیه

  ...تو فرقی نداره دل من چه رنگیهواسه 
ولی لیا ...شاید تحمل مردي که هیچوقت نمیتونه حس مادرانه اتو ارضا کنه سخت بود...شاید بودن با مانی هم عذاب بود

  ...این خواستن دست خودش نبود...ب و میخواستاین عذا
  ...مثل تنهایی می مونه با تو همسفر شدن

  ...توي شهر عاشقی بیخودي در به در شدن
  ...حال و روزم و ببین تا که نگی تنها رفت
  ...اهل عشق و عاشقی نبود و بی پروا رفت

  ...بیخیال حرفایی که تو دلم جا مونده
  ...تنها موندهیخیال قلبی که اینهمه ب

  ...اي تو دنیاي دالي سنگیهآخه دنی
  ...تو فرقی نداره دل من چه رنگیهواسه 

با کنار رفتن پتویی که رو سرش کشیده بود توسط مادرش دستی به صورت خیس از اشکش کشید و بلند شد 
ست کاري کنه که این دلواپسی تو نگاه مادرش نگرانی موج میزد و لیا شرمنده بود از اینکه تو این دو هفته نتون...نشست

  ...از وجود مادرش پاك بشه

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 175



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  :هندزفري و درآورد و بی حوصله گفت
  جانم مامان؟؟؟-
چته تو دختر؟؟؟آخه چرا خودت و از صبح تا شب اینجا زندانی میکنی و زار زار اشک میریزي؟؟؟من مادرت -

  نیستم؟؟؟همدمت نیستم؟؟؟نباید دردتو به من بگی؟؟؟
  ...دردي اگه بود بهت میگفتم...زیز دلمیع...تو مامانمی-
  دردي نیست و این چشمارو هرروز این شکلی میکنی؟؟؟-

  ...ولی قابل گفتن نبود...چیزي بود...دوست نداشت الکی قسم بخوره که هیچی نیست...لیا ساکت موند
  ...بکشهبه خدا چند بار خواستم زنگ بزنم لیندا پاشه بیاد شاید اون بتونه از زیر زبونت حرف -
آخه لیندا کجا بیاد مامان؟؟؟بیخودي دختره رو با یه بچه کوچیک هلک و هلک راه بندازي بیاریش اینجا که بگی -

  چی؟؟؟
  ...بگم این دختره از وقتی از تهران برگشته اینه حال و روزش-
گفت از استرس ...کنهدانشگاهمون یه روانشناس آورده بود برامون صحبت ...من وقتی تهرانم بودم همینجوري بودم-

  ...امتحانا و پایان نامه اس
میدونست این حرفاي لیا فقط براي ...انگار میخواست بگه خر خودتی...مادرش یه کم با شک و تردید بهش نگاه کرد

  ...پیچوندنشه ولی نمیفهمید که چرا حرف دلش و نمیزنه
  نظرت راجع به کوروش چیه؟؟؟-
  چه نظري باید داشته باشم؟؟؟-
  ...واسه ازدواج میگم...ت و به خنگی نزن لیاخود-
  ...مامان تو رو خدا-
  ...درستم که داره تموم میشه...دیگه هیچ بهانه اي نداري...تو رو خدا و کوفت-
بعدشم اگرم قرار باشه به کسی ...من اآلن فکرم انقدر درگیره که نمیتونم به چیز دیگه اي فکر کنم...اوالً بذار تموم بشه-

  ...واج فکر کنم مطمئناًَ اون کوروش نیستواسه ازد
  چرا؟؟؟چشه مگه؟؟؟-
  ...من از ازدواج فامیلی خوشم نمیاد...اصالً همه چیز تموم....هرچی-
از خودمونه و خیالمون راحته چند صباح دیگه نمیاد بزنه ...بدیش چیه؟؟؟غیر از اینه که طرف دیده و شناخته شده اس-

  زیر همه چیز و بگه تموم؟؟؟
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زودتر از اینا منتظرش بود ولی نمیدونست چرا ...خوب میدونست مامانش داره متلک جریان مانی و بهش میندازه لیا
حتماً داشت مراعاتش و میکرد ولی حاال که پاي کوروش وسط اومده بود دیگه نتونست ساکت ...مامانش چیزي نمیگفت

  ...بشینه
از اولم قرارمون فقط آشنایی ...ه حاال بعد از یه مدت بگه تمومکه اصالً چیزي بین ما نبود ک...اگه منظورت مانیه-

  ...همین...بود
  هنوز دلت باهاشه؟؟؟-

  :لیا جا خورد از این سوال یهویی مامانش و خیلی ناشیانه گفت
  با کی؟؟؟...با-

میرفت  مادرش که خودش یه حدسایی زده بود بدون گرفتن نتیجه اي از حرف زدنش با لیا بلند شد و همونطور که
  :بیرون گفت

مادر که شدي خودت میفهمی که چیزي رو نمیشه ازت ...اینکه هیچی نمیگم معنیش این نیست که دردت و نمیفهمم-
  ...پنهون کرد

  ...لیا با کالفگی خودش و پرت کرد رو تخت
اگه نخوام بچه دار شم  مگه من چه گلی به سر پدر و مادرم زدم که بچه ام بخواد به سر من بزنه؟؟؟من اصالً...هه...مادر«

  »کیو باید ببینم؟؟؟
***  

فرداي اون روز تقریباً دیگه از دست مادرش و حرفایی که آخر همه اش به کوروش ختم میشد فرار کرد و رفت 
حتی حس کرد دوباره با خاله اش نقشه کشیدن که کوروش تا تهران برسونتش ولی خودش سریع رفت ترمینال ...تهران

میخواست این مدت امتحانا رو پیش غزل خونه عمه ...هواي استراحت قبل از امتحان یه روز زودتر رفت بلیط گرفت و به
ولی اون منطقه و اون خونه و صاحبش ...هرچند دلش شدیداً خونه مانی رو میخواست...هرچند معذب بود...اش بمونه

  ...دیگه براش ممنوع شده بود
لیا که تعریفی نداشت ولی  شدیداً میخواست ظاهرش و خوب و معمولی  غزلم درست عین مادرش با دیدن حال و روز

  ...ولی چون چیزي به روش نمیاورد و حرفی از مانی نمیزد ترجیح داد اونم چیزي نپرسه...نشون بده نگرانش شد
ر کالساش رفته به هر حال جلسه هاي آخر و لیا نبود ولی غزل که س...لیا داشت بال بال میزد تا یه خبري از مانی بگیره

  ...که اونم سکوت کرده بود...بود میتونست یه چیزي بگه
***  

نیم ساعت از وقت امتحان گذشته بود درحالیکه ...اون روز آخرین امتحانش بود یعنی همون درسی که با مانی داشت
ن هر سوال یاد مانی با خوند...هیچ جوري نمیتونست ذهنش و رو سواال و جوابایی که باید جلوشون مینوشت متمرکز کنه
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صداي گرم و رساش که تو کالس اکو میشد تو ...و تن صداش و لحن حرف زدنش موقع توضیح اون مبحث میفتاد
تا شاید بتونه جواب دو سه تا ...گوشش میپیچید ولی نمیتونست درکی از حرفایی که تو گوشش پخش میشد داشته باشه

  ...از این سواال رو بده
نش فشار آورد که تونست یه چیزایی رو به یاد بیاره و بنویسه تو برگه اش و تازه داشت یه کم باالخره انقدر به ذه

  :ذهنش آروم میگرفت که یکی از دانشجوها از مراقب پرسید
  ببخشید استاد خودشون نمیان؟؟؟-

  :مراقب نگاهی به ساعتش انداخت و گفت
  ...کالساگه اومد حتماً میان سر ...تا اآلن که نیومده دانشگاه-

چون مطمئناً حضور مانی اآلن و تو این کالس چنان استرسی بهش وارد میکرد که همین چند تا ...لیا نفس راحتی کشید
با اینکه نزدیک یک ماه از ...با اینکه دلش تمناي یک لحظه دیدنش و  داشت...جوابی هم که تو ذهنش بود میپرید

ولی ترجیح میداد این دیدار ...ال بال میزد براي دیدن دوباره اشآخرین باري که دیدش میگذشت و دلش دیگه داشت ب
  ...اینجا و تو این محل استرس زا نباشه

ولی از اونجایی که خیلی وقت بود اتفاقات دور و اطرافش بر اساس خواسته اش پیش نمیرفت خیلی طول نکشید که در 
تنها چیزي که اون لحظه خوشحالش ...ش وارد شدکالس باز شد و مانی با تیپ رسمی و اتوکشیده همیشگی سر کالسا

میکرد همهمه اي بود که با ورود مانی توسط دانشجوهایی که ازش سوال داشتن تو کالس ایجاد شد چون مسلماً اگه 
  ...سکوت چند دقیقه پیش برقرار بود صداي ضربان قلب لیا به گوش مانی و تمام بچه هاي کالسم میرسید

لیا هم با اینکه کل برگه اش سوال ...کرد و یکی یکی میرفت پاي برگه هرکی که سوال داشت مانی از همون اول شروع
وقتی مانی اون سر کالس بود اینجوري ...بود براش ولی سرش و انداخت پایین و تند تند مشغول پر کرد فیلد جوابا شد

بدون شک از تو سینه اش پرت ...واي میستادواي به حال وقتی که میومد کنارش ...قلبش تو سینه اش باال و پایین میپرید
  ...میشد بیرون

مانی تقریباً جواب اکثر بچه ها رو که بیشترشون اون سمت کالس بودن داده بود و لیا داشت امیدوار میشد که دیگه بره 
  ...بیرون ولی همون موقع صداي پشت سریش بلند شد

  استاد یه لحظه تشریف میارید؟؟؟-
میشنید که هی داشت نزدیک و نزدیک تر میشد و فقط خدا خدا میکرد واکنشش انقدري تابلو و  صداي قدم هاي مانی و

کاش یه ذره این استرس و تو حرکات مانی هم میدید ولی ...تو چشم نباشه که مانی بفهمه از دیدنش چقدر استرس داره
شد و رفت تا جواب سوال پشت سریشو مانی مثل همیشه محکم و مغرورانه بدون حتی نیم نگاهی به لیا از کنارش رد 

  ...بده
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طوري به ضربان افتاده بود که مجبور شد دستشو بذاره روش تا یه کم آروم ...قلب لیا دیگه داشت تو گلوش میزد
بی اختیار چند تا نفس عمیق کشید ولی با رفتن عطر مانی تو مشامش بدتر آشفته شد و ضربان قلبش تند ...بگیره

ح میلرزید و خودکار و نمیتونست درست توي دستش نگه داره و وقتی قدم هاي مانی کنارش دستاش به وضو...تر
  ...متوقف شد و صداي گرم و تن مالیمش و شنید خودکار کامل از دستش افتاد و خیلی ملموس تو جاش پرید

  شما سوالی نداري خانوم مشرقی؟؟؟-
آروم تر و خونسرد تر و مغرور تر از همیشه داشت بهش سرشو بلند کرد و خیره شد تو اون یه جفت چشماي عسلی که 

خدا تخم غرور و چقدر تو وجودش پاشیده بود که انگار بذرش هیچوقت قرار ...چی تو وجود این مرد بود...نگاه میکرد
  ...و عجیب تر از غرور مانی حس لیا بود که حتی همین غرور هم دوست داشت...نبود بخشکه

انی که توش هزارتا حرف براي گفتن بود گرفت تا بیشتر از این با چشماي نافذش حرف دل لیا نگاه دلتنگش و از نگاه م
  :رو از توش نخونه و زیر لب فقط گفت

  ...نه-
انتظار داشت بعدش دیگه مانی بره ولی هنوز همونجا وایستاده بود و به ناچار سرشو بلند کرد که دید خیره شده به 

متلک بود به خاطر جواباي پرت و پالیی که نوشته بود ولی مانی یهو دربرابر چشماي هر  لحظه منتظر یه ...برگه اش
دوتا از انگشتاشو گذاشت رو دوتا از جواباي چهار گزینه اي که لیا اشتباه جواب داده بود و بعد از اون ...گشاد شده اش

  :خیلی آروم گفت با اشاره به سوالی که جواب بلند داشت و لیا نتونسته بود چیزي جلوش بنویسه
  ...مبحث کنفرانس دوستت-

ذهن قفل شده اش با این حرف یهو باز شد و یاد کنفرانس بهاره افتاد که تو زمان تحقیق خودش دوتایی با هم رو اونم 
درحالیکه داشت به خاطر حماقت و حواس پرتی خودش و فحش میداد دست مانی از رو برگه اش جدا ...کار کرده بودن

  ...ون لحظه حسرت کشید که چرا قبل از برداشتنش یه بار دیگه گرماي اون دستارو لمس نکردشد و چقدر ا
جواباي غلط خودش و با جوابایی که مانی بهش اشاره کرده بود عوض کرد و با نخی که سر سوال بعدي پنج نمره ایش 

به این فکر میکرد که چه جوري  اون لحظه فقط...از مانی گرفت و با حس خوب حمایتش تند تند جاي خالی و پر کرد
  میتونست به قلبش بگه این مرد و فراموش کن وقتی با همین دیدار کوتاه دوباره انگیزه زندگی پیدا کرده بود؟؟؟

***  
ساکش و با خودش آورده بود و سپرده بود به مسئول بوفه دانشگاه که وقتی اومد ازش ...تو حیاط دانشگاه وایستاده بود

با دیدن غزل که تازه از سر امتحان اومد تو حیاط رفت سمتش و همینکه خواست چیزي ...نجا بره اهوازبگیره و از همی
  ...بگه غزل خودش و پرت کرد تو بغلش و شروع کرد به گریه

با شنیدن صداي گریه اش اشکاي لیا هم سرازیر شد از اینکه دیگه معلوم نبود این یار غار و همخونه دوساله اش و کی 
هیچ برنامه اي هم براي برگشت نداشتن و این یعنی ...غزل واسه پس فردا بلیط داشت و میخواستن برن خارج...ببینه
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هرچند روزاي سخت هم داشتن تو ...تموم شدن دوره این دوستی و جداییشون از هم که براي هر دوشون سخت بود
  ...که خاطرات خوبشون و تحت الشعاع قرار بده ولی اینا چیزي نبود...رابطه اشون و هرچند گاهی از  هم دلخور میشدن

  :صورت خیسشو پاك کرد و گفت...غزل از لیا جداشد
  بهت زنگ میزنم از اونجا باشه؟؟؟-
  ...دلم خیلی برات تنگ میشه...باشه عزیزم مراقب خودت باشیا-
  ...اینجوري نگو دیگه بیشتر گریه ام میگیره...من بیشتر کثافت آشغال-

  :جدي دوباره چشماش پر شد به ظاهر خندید و گفت لیا که دید جدي
  ...اصالً بهتر که میري و من از شر این بد دهنیات خالص میشم...خیله خب نمیگم دلتنگت میشم-
  ...حاللت نمیکنم اگه زودتر از دو ماه برام جایگزین پیدا کنی-
  دیگه خوبه؟؟؟باشه خیالت راحت میذارم عده ام تموم شه بعد میگردم دنبال یه شوهر -

چون واسه یک ساعت ...باالخره غزل بعد از خدافظی از باقی دوستاش با چشماي گریون رفت و لیا هم راه افتاد که بره
  :هنوز از حیاط بیرون نرفته بود که صداي یه نفر و شنید...دیگه بلیط داشت

  خانوم مشرقی یه لحظه؟؟؟-
از تموم شدن درسش و ندیدن دوباره غزل و باقی دوستاش  هر چقدر...چرخید سمت صدا که با سامیار مواجه شد

  ...نمیدونست چرا ولی هیچوقت حس خوبی به این آدم نداشت...ناراحت بود با شادي ندیدن سامیار جبران میشد
  دارید تشریف میبرید؟؟؟-
  ...بله با اجازه اتون-
  دیگه تشریف نمیارید؟؟؟...یعنی...خواهش میکنم-
  ...نمفکر نمیک...نمیدونم-
  ...خب پس من میتونم یه شماره تماس...اینجوري که بد میشه-

با اومدن دوان دوان پسري به سمتشون صحبت سامیار نصفه موند و لیا نفس راحتی کشید چون اصالً نمیخواست کار به 
  ...بهانه آوردن واسه ندادن شماره برسه

  ...استاد ساعی کارت داشت...سامیار-
  منو؟؟؟چیکارم داره؟؟؟-
  ...به من گفت به سامیار خداپناه بگو بره دفتر اساتید تا من بیام باهاش کار دارم...نمیدونم-

  :سامیار به ناچار سري به تایید تکون داد و رو به لیا گفت
  هستید تا برم بیام؟؟؟-
  ...دیگه باید برم...من بلیط دارم تا اآلنم دیرم شده...شرمنده-
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  :سامیار پوزخندي زد و گفت
  ...بعداً میبینیم همو...باشه-
  ...به هر حال خدانگهدار...بعید میدونم-

  درحالیکه تو ذهنش این سوال داشت مدام تکرار میشد که مانی با سامیار چیکار داشت؟؟؟...روشو گرفت و رفت
ف جهت هنوز تو خیابون دانشگاهش بود و میخواست بره تا ماشین بگیره براي ترمینال که با دیدن ماشین مانی که خال

  ...لیا و اون سمت خیابون پارك شده بود و نگاه خیره راننده اش میخ چشماش بود بهت زده وسط پیاده رو وایستاد
مانی اینجا چی کار میکنه؟؟؟مگه به سامیار نگفت بره دفتر اساتید که باهاش کار داره؟؟؟یعنی الکی گفت؟؟؟یعنی «

من تازه داشتم یواش یواش اون ...خداااااا...واي خدا...ف میزد و بعدپیچوندش؟؟؟یعنی سامیار و دید که داشت با من حر
قبلیا رو از ذهنم پاك میکردم تو هی راه به راه زمینه یه برخورد تازه رو فراهم میکنی؟؟؟خدایا مگه عاشقی گناهه که 

  »انقدر داري عذابم میدي باهاش؟؟؟
است قدم هاش بره به سمت اون ماشین و حتی شده به دلش شدیداً میخو...مونده بود وسط و نمیدونست چیکار کنه

مدام تو گوشش میخوند صحبت و برخورد ...ولی مغزش ممانعت میکرد...اندازه رسوندنش تا ترمینال کنارش باشه
بیشتر با آدمی که دیگه از اآلن به بعد قرار نیست هیچ آینده اي باهاش داشته باشی یا حتی ببینیش حماقت محضه و فقط 

مسلماً تو این یه ماه مانی و تفکرات و اعتقاد و غرورش عوض نشده ...ایجاد یادآوري اون وابستگی کاذب میشهباعث 
در ثانی اصالً معلوم نبود که اونجا وایستادنش به این معناس که ...وگرنه میتونست زودتر از اینا خبري از لیا بگیره...بود

  ...که سنگین می موند و اصالً محلش نمیداد پس چه بهتر...میخواد لیا بره سوار ماشینش بشه
با همه این دالیل منطقی که عقلش بهش گوشزد کرد بازم لیا تابع دستور دلش شد و همینکه خواست اولین قدم و به 
سمتش برداره ماشینی درست جلوي پاش ترمز کرد ولیا حتی فرصت نکرد ماشین و دور بزنه و به مسیرش ادامه بده 

  :اننده اش پیاده شد و از باالي سقف ماشین خیره به لیاي بهت زده گفتچون بالفاصله ر
  ...دربست میرم تا اهواز کرایه هم نمیخوام سوار شو برسونمت-

با دیدن کوروش اونجا درست بین خودش و مانی احساس کسی رو داشت که یه سطل یخ رو سرش خالی 
باعث شد کوروش نبینه که داره میره سمت ماشین مانی نمیدونست خوشحال باشه از اینکه دست دست کردنش ...شده

  ...یا ناراحت باشه از اینکه قبل از کوروش نرفته بودن که اصالً نبینتش
در حالیکه سرسختانه میخواست نگاهش به سمت مانی برنگرده خیره به کوروش که با نیش تا بناگوش باز شده داشت 

  :نگاهش میکرد گفت
  اینجا چیکار میکنی؟؟؟-
  اشکالی داره؟؟؟...اومدم دخترخاله ام و برگردونم شهرمون-
  کی اومدي؟؟؟...آخه...یعنی نه...آره-
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  ...خونه دوستم موندم و امروز اومدم که با هم برگردیم...دیروز-
اون لحظه بیشتر از این بابت ناراحت بود که قرار بود چند ساعت کنار کوروشی که هرلحظه امکان داشت یه بحث از 

  ...ج پیش بکشه تو یه ماشین بشینهازدوا
  ...ولی من بلیط گرفتم-
  ...کاري نداره سر راه میریم پسش میدیم-

  :بعد همونطور که خودش سوار میشد گفت
  ...بشین اگه زمانش بگذره دیگه پس نمیگیرنا-

ست کمی از لیا نداشت اونم د...لیا هاج و واج همونجا موند و دیگه نتونست جلوي نگاهش و بگیره که به مانی خیره نشه
چی میشد اگه بیخیال همه حرف و حدیثاي پشت ...و از همونجا میدید که پشت فرمون خشکش زده با دیدن کوروش

ولی مشکل اصلی ...سرش میرفت مینشست تو ماشین مانی و گازش و میگرفت و میرفتن جایی که هیچکس نمیدیدشون
  ...رنه لیا انقدري دوسش داشت که حتی اهمیتی به حرف مردم هم ندهوگ...خود مانی بود که تمایلی به این کار نداشت

  :با صداي کوروش از رویا بیرون پرید
  ...بشین دیگه لیا-

شاید اگه یه ...نگاهش و از مانی که حاال یه سیگار داشت بین انگشتاش میسوخت گرفت و سوار ماشین کوروش شد
ولی مانی هنوزم ...با کله میدویید سمتش...یه خواستن...خواهشیه ...یه اشاره کوچیک...حرکت از سمت مانی میدید

  ...همون آدمی بود که به خاطر ترس از لطمه وارد شدن به غرورش حاضر نبود کسی و وارد زندگیش کنه
ماشین اون شخص غریبه اي که لیا رو با خودش برد خیلی وقت بود که دیگه اونجا نبود و مانی همچنان خیره به جاي 

حرف ...یک ماه به زور دووم آورده بود که به این روز برسه و یه بار دیگه لیا رو ببینه...داشت سیگار میکشیدخالیش 
ولی یه نیرویی شدیداً داشت اون و به سمت این ...حرفاش همونایی بود که از قبل زده بود...جدید نداشت که باهاش بزنه

دختري که هنوز مهلت صیغه اشون تموم نشده بود ولی به ...دختري که انگار دیگه حقی روش نداشت...دختر میکشید
  ...فکر مورداي جدید افتاده بود

صداشو ...هرچقدر خواست خودش و متقاعد کنه که شاید یکی از آشناهاشون باشه و چیزي بینشون نیست نتونست
قبال کسی که فقط یه آشنایی کی حاضره همچین کاري بکنه در ...شنید که گفت دیروز اومده که امروز با لیا برگرده

  ...کوچیک با هم دارن؟؟؟تا وقتی احساسی این وسط نباشه محاله همچین چیزي اتفاق بیفته
درحالیکه همین چند دقیقه پیش به این باور رسید که دیگه هیچ ...ماشین و به حرکت درآورد و پاشو گذاشت رو گاز

  ...انگیزه و امیدي توي زندگی براش نمونده
***  
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کوروش یه ریز حرف میزد و لیا تا جایی که میتونست سکوت ...اعتی میشد که تو جاده بودن و داشتن میرفتندو س
میدونست کارش اشتباهه و ...میکرد دربرابرش ولی وقتی دیگه مستقیم ازش سوال میپرسید مجبور میشد جوابش و بده

ولی نمیدونست چرا هنوز معتقد بود که پشت ...نباید انقدر سرد برخورد کنه با کسی که داشت در حقش محبت میکرد
  ...این محبت و لطف حرفایی هست که لیا اصالً دلش نمیخواست بشنوه

ذهنش فقط داشت به این فکر میکرد که اآلن مانی چی فکر میکنه درباره اش وقتی جلوي چشماش سوار ماشین کوروش 
  ...ولی سریع جواب خودش و میداد...شده

باالخره زندگی جریان داره مانی ...ا آخر عمر منتظر بشینم تا بلکه این آقا یه تکونی به خودش بدهمن که قرار نیست ت«
پس چرا راه به راه ...پس...خودش گفت میرم کنار تا بتونی با کسی زندگی کنی که خوشبختت کنه...هم باید اینو بدونه

که سه ماه واسه این کوه غرور عاشقی کرد و جلوم سبز میشه و این دل بی صاحاب و هی میلرزونه و یادش میاره 
کاش تکلیف من و دل و این عالقه تموم نشدنی هم ...کاش تکلیفت با خودت روشن بود مانی...آخرش هیچی به هیچی

  »...روشن میکردي
  یه چیز بپرسم؟؟؟-

  :با صداي کوروش بیحوصله گفت
  ...بپرس-
  میخواي چیکار کنی اآلن؟؟؟-
  اآلن؟؟؟-
  ...منظورم از حاال به بعده که درست تموم شده اآلن که یعنی-
  ...پایان نامه ام مونده...تموم نشده هنوز-
  ...اونو که تحویل دادي فقط یه دفاع مونده-
  ...به هر حال تا وقتی تموم نشه ذهنم درگیرشه-
  انقدر درگیر که دیگه به هیچ مسئله دیگه اي فکر نمیکنی؟؟؟-
  ...بخوام بهش فکر کنممسئله خاصی تو زندگیم نیست که -
  اگه یهو پیش اومد چی؟؟؟فکر میکنی بهش؟؟؟-

ولی انگار آتیش این آقا ...جلوي زبونش و گرفت که نپرسه مثال چی؟؟؟چون مطمئناً بعدش میخواست بگه مثالً ازدواج
خودش  کوروش که بعد از دو سال تازه داشت لیا و شخصیت جالب و مرموزش و میشناخت و یه جورایی توجهش و به

  :جلب کرده بود زیادي تند بود که بدون اینکه منتظر پرسیدن سوال لیا بشه خودش گفت
  ...مثالً درباره ازدواج-

  ...نفس عمیقی کشید تا خودش و کنترل کنه و نذاره حرصش تو لحن صداش تاثیر بذاره
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  ...صالً دغدغه ذهنی من نیستازدواج در حال حاضر ا...اینهمه درس نخوندم که بالفاصله بعدش ازدواج کنم...من-
  »...ولی مثالً با مانی دغدغه شب و روزمه...راحت باش بگو ازدواج با تو دغدغه ام نیست...آره مرگ خودت«

  ...خب باالخره که چی؟؟؟یهو به خودت میاي میبینی از زمانش گذشته ها-
  ...ه اش تصمیم میگیرمهروقت پیش اومد دربار...حاال فعالً موردي ندارم که بخوام بهش فکر کنم-

  ...لیا اصالً فکرشم نمیکرد که بعد از این حرفش کوروش با صراحت بگه
  اگه من یه موردي باشم که بهت پیشنهاد بدم چه تصمیمی میگیري؟؟؟-

دلش ...متنفر بود از قرار گرفتن تو همچین موقعیتی که هیچ راه فراري نداشت..نگاه لیا بهت زده و ناباور چرخید سمتش
اینهمه با پیچوندن کوروش سعی کرده بود به همچین چیزي نرسه و حاال کوروش علناً داشت ...خواست جیغ بزنهمی

تو فکرش بود که اگه خاله اش این قضیه رو مطرح کرد به مادرش بگه که یه جوري ...بهش پیشنهاد ازدواج میداد
  ...ن خودشجوابشون کنه ولی هیچ وقت فکر نمیکرد مسئولیت این کار بیفته گرد

  اآلن این حرفت جدیه؟؟؟...ا-
  هوم؟؟؟...چرا باید شوخی کنم؟؟؟یک ماهه دارم فکر میکنم رو این قضیه و دیگه وقتشه که تصمیم بگیرم...کامالً-
  یعنی با این حرفایی که اآلن بهت زدم فکر نکردي بهتره تجدید نظر کنی تو تصمیمت؟؟؟-
دلیل دیگه اي داري براي فکر نکردنت به ازدواج که داري ...بهونه اسمیدونی چیه؟؟؟حس میکنم این حرفات ...نه-

منم خواستم با صراحت بگم که مورد جدي ام و باید بگم این بهونه ها رو هم براي رد ...پشت این حرفات قایمش میکنی
  ...پس بهتره یه جواب قانع کننده بهم بدي...کردنم قبول نمیکنم

  ریان میذاشتی؟؟؟بهتر نبود اول خانواده تو درج-
ولی اینجوري که معلومه تو قصد نداري به ...اگه مثبت بود به مامان و خاله هم میگیم...میخوام اول نظر خودت و بدونم-

  ...من جواب مثبت بدي و من اآلن به عنوان یه خواستگار حق دارم بدونم چرا
فعالً که دارم به پایان ...خودم دلیلم قانع کننده اسبه نظر ...من نمیتونم براي قانع کردن تو از خودم دلیل تولید کنم-

نامه ام فکر میکنم بعدشم میخوام دنبال یه کار خوب و مناسب باشم و تا اون موقع نمیخوام ذهنم و رو هیچ چیز دیگه اي 
  ...بذارم

  :کوروش سرسختانه و موشکافانه پرسید
  یعنی ممکنه بعدش بذاري؟؟؟-
  ...نمیدونم شاید-
  ...ي منو تو آب نمک نگه داريیعنی میخوا-

  ...لیا با اخمی که رو صورتش نشست چرخید سمتش
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میتونی به جاي اینکه ...من دارم قاطعانه بهت میگم نه...کسی طرف و تو آب نمک نگه میداره که جواب قطعی بهش نده-
  ...خودت تو آب نمک تصور کنی دنبال مورداي بهتر باشی

  ...ولی اگه میخواي صبر کنیم منم حرفی ندارم...که اآلن پیش تو گیره کار دلمه...شرمنده دست من نیست-
اصالً دوست نداشت همچین ...انتظار اینهمه صراحت و نداشت...لیا با این اظهار عالقه صریح کوروش حسابی جاخورد

ارش مسلماً دوست داشت فقط در حد حرف باقی بمونه و اآلن که پاي احساس و عالقه وسط میومد ک...چیزایی بشنوه
مطمئناً اون میدونست که کوروش قراره بیاد دنبالش و ...اون لحظه واقعاً از دست مادرش عصبانی بود...سخت تر میشد

  ...براي اینکه لیا مخالفت نکنه چیزي نگفت و اینجوري انداختش تو عمل انجام شده
گه این جمله از زبون کس دیگه اي گفته میشد شاید ا...ولی لیا آدمی نبود که با یه جمله وا بده و دست و پاش بلرزه

  ...دست و پاش که هیچ کل وجودش میلرزید ولی حقیقتاً هیچ حسی به کوروش نداشت
  :براي رها کردنش از این وضعیتم که شده گفت

  اصالً مگه تو نمیخواي برگردي؟؟؟خب واسه چی داري دنبال زن میگردي؟؟؟-
دلیل اصلی رفتنم ...بعدشم...گفتم که دلم گیر افتاد یهو...برگشتن ازدواج نبودهدفم هم از ...من دنبال زن نمیگردم-

اینجا رو با همه مشکالت و سختیها و بیخود بودنش تحمل ...ولی وقتی انگیزه داشته باشم براي موندن...نبود انگیزه بود
  ...میکنم

اونم مانی و میخواست و ...یی درکش میکرداگه کوروش واقعاً دوستش داشت یه جورا...لیا ساکت شد و دیگه حرفی نزد
ولی باید یه جوري بهش میفهموند که عالقه واسه ازدواج باید دوطرفه ...میفهمید این انگیزه اي که ازش حرف میزنه چیه

باید بهش میفهموند که ...دوست نداشت مثل مانی که لیا رو بالتکلیف نگه داشته بود همین کار و با کوروش بکنه...باشه
ولی براي اثبات این موضوع به زمان احتیاج داشت و اآلن هرچی میگفت ...ن قلبش نمیتونه جایگاه خوبی براش باشهای

  ...امیدوار بود بتونه به مرور زمان این عالقه رو از تو قلب و ذهنش پاك کنه...کوروش فکر میکرد بهونه اس
***  

اشت و بعد از یه تشکر و خداحافظی سرسري ساکشو آخر شب بود که کوروش ماشین و جلوي در خونه اشون نگه د
  ...برداشت و رفت سمت خونه

ساکشو همونجا جلوي در پرت کرد رو زمین و با قدم هاي عصبانی راه افتاد سمت سالن نشیمن ...در و با کلیدش باز کرد
ز تو وجودش بود و باید حرصی که از حرفاي کوروش تا خود اهوا...که از صداي تلویزیون فهمید پدر و مادرش اونجان

  ...سر یکی خالی میکرد واون لحظه به جز پدر و مادرش کسی و پیدا نکرد
  :بدون اینکه جوابی به سالم پر از بهت و حیرتشون بده با صداي لرزون از حرص و خشمش گفت

  ینجا؟؟؟من تو این خونه جاي کسی و تنگ کردم؟؟؟اضافی ام؟؟؟حاال که درسم تموم شده دیگه جایی ندارم ا-
  :مادرش زودتر به خودش اومد و همینطور که از جاش بلند میشد گفت
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  ...این حرفا چیه؟؟؟بذار برسی عرق راهت خشک بشه بعد شروع کن داد و بیداد کردن...بسم اهللا-
  :باباش بود که گفت

  امتحانات و بد دادي لیا؟؟؟چرا انقدر عصبانی هستی بابا؟؟؟-
لی شیرینی سبک شدن بار روي دوشم و تموم شدن درسم با نقشه اي که خانومتون با و...امتحانا عالی بود...نخیر-

  ...همدستی خواهرش واسه من کشید دود شد رفت هوا
  من چه نقشه اي کشیدم لیا؟؟؟چرا بیخودي حرف میزنی؟؟؟-

  :لیا دوباره رو به پدرش که حاال نگاه پر از شکش بین لیا و مادرش جا به جا میشد گفت
کوروش درست سر همون ساعتی که امتحان من تموم میشه و درست تو همون خیابون دانشگاه ظاهر بشه و بگه اینکه -

  اومدم برسونمت اهواز اگه اسمش نقشه نیست پس چیه؟؟؟
  :پدرش بود که غرید

ه بیخودي آره زهرا؟؟؟تو به کوروش گفتی بره دنبال لیا؟؟؟مگه نگفتی خودش گفته حاال که تهرانم میرم دنبال لیا ک-
  پول بلیط نده؟؟؟

  ...چه سناریویی نوشته بود براي پدرش...پوزخندي رو لباي لیا نشست
  حاال که تهرانم؟؟؟مگه کوروش دیروز تازه نرسیده تهران؟؟؟...هه-

  :زهرا که دیگه دستش رو شده بود با کالفگی گفت
گفت اشکال ...اجازه گرفت...میشه منم بهش گفتمحاال چه فرقی میکنه؟؟؟ازم پرسید کی امتحان لیا تموم ...عـــــــــه-

  ...نداره برم دنبالش گفتم نه
  :پدر لیا یهو با عصبانیت غرید

نمیگی پس فردا پشت سر دخترت حرف در بیارن که پسره پاشده از اینجا کوبیده رفته دنبالش و ...بیخود گفتی نه-
  ...فرداش برش گردونده حتماً یه چیزي بینشون هست

  چه اشکالی داره مگه؟؟؟...خب دختر خاله پسر خاله ان...واااااا-
  ...لیا دیگه طاقت این حرفا رو نداشت مامانش دوباره داشت از اصل قضیه منحرف میشد

یه کلمه بگو با کمک خاله داري زمینه ازدواج من و کوروش و فراهم ...مامان جان بیا نه خودت و عذاب بده نه ما رو-
  ...قلبی منمیکنی اونم بدون رضایت 

  :با لحنی که سعی میکرد مالیم باشه و بتونه لیا رو باهاش نرم کنه گفت...زهرا دیگه نتونست انکار کنه
دوست ندارم پس فردا حسرت بخوریم و پشیمون بشیم از ...دخترم هر کاري هم که میکنم خیر و صالحت و میخوام-

ماشاال هزار ماشاال درستم که تا اینجا ادامه ...سن ازدواجته باالخره اآلن...اینکه بهترین موقعیت ها تو از دست دادي
  ...دادي دیگه دنبال چی هستی که میخواي پشت پا بزنی به بختت
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  ...لیا دیگه نتونست جلوي اشکاشو که از خیلی وقت پیش فقط در حد بغض مونده بود بگیره و زار زد
سه که دخترتون و میخواید به زور بدید به کسی که دوسش مگه زوره؟؟؟مگه عهد دقیانو...بابا نمیخوامــــــــــش-

نداره؟؟؟پس فردا که من بدبخت شدم اون موقع حسرت نمیخورید که چرا حرفش و گوش نکردیم و به زور شوهرش 
  دادیم؟؟؟چرا فکر میکنید خوشبختی فقط تو اون چیزیه که شما دارید میبینید؟؟؟

  :شده بود رو به زهرا گفت باباش که با دیدن گریه هاي دخترش ناراحت
بگو باباش فعالً نمیذاره که لیا ازدواج ...همین فردا زنگ میزنی به نیره و میگی این مسخره بازي و تمومش کنه-

  ...دیگه هم نشنوم حرفی از اون پسره تو این خونه زده بشه...میگه زوده براش...کنه
  :مخاطبش قرار بده گفت بعد همونطور که یه سیگار روشن میکرد بدون اینکه کسی و

هرچقدرم فامیل باشه و ...پسره معلوم نیست دو سال تو اون خراب شده چه غلطی میکرده حاال برگشته و زن میخواد-
همون یه باري هم که اعتماد کردم به باباي اون پسره و گذاشتم ...آدم نمیتونه دخترشو دست هر کسی بده...آشنا

  ...بعد از دو ماه گذاشت رفت پشت سرشم نگاه نکرد...بیا...دمبینشون صیغه خونده بشه اشتباه کر
روشو گرفت و رفت ...لیا دیگه صبر  نکرد تا با شنیدن حرفا و زخم زبوناي پدرش شدت ریزش اشکاشو سریع تر کنه

  ...تو اتاق و در بهم کوبید
  ...روزگارم رو به راهه...خیال کن
  ...رفتی و دلم نمرده...خیال کن

  ...مهربون بودي وقلبم کنار تو ازت زخمی نخورده...کنخیال 
  ...هیچی بین ما نبوده...خیال کن
  ...خیلی ساده داري میري...خیال کن
  ...الم شاید اینجوري آرامش بگیريبیخیال بیخی...خیال کن

  ...صداي هق هقش بود که توي اتاق پیچید و هیچ کاري براي خفه کردن خودش نمیتونست بکنه
  ...من و ساکت نشستم گذشتی از

  ...گذشتی از منو دیدي که خستم
  ...تو یادت رفته که توي چه حالی
  ...کنارت بودم و زخمات و بستم

یعنی اون آخرین دیدارشون ...نگاه آخر مانی وقتی داشت تو ماشین کوروش از کنارش رد میشد از ذهنش پاك نمیشد
  بود؟؟؟

  ...که سرم گرمه عزیزم...خیال کن
  ...بی تو هیچ دردي ندارم...کنخیال 
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  ...زمستونه ولی من توي شبهام شب سردي ندارم...خیال کن
  ...خیال کن قلب من شکستنی نیست

  ...خیال کن حقمه تنها بمونم
  ...خیال کن عاشقم بودي ولی من شاید قدر تو رو هرگز ندونم

  ...گذشتی از منو ساکت نشستم
  ...گذشتی از منو دیدي که خستم

  ...رفته که توي چه حالی تو یادت
  ...کنارت بودم و زخمات و بستم

***  
طوري که تو لحظه اول بوي ...کثافت از سر و روي خونه اش میبارید...با کلیدش در خونه مانی و باز کرد و رفت تو

؟؟تازه چی به روزش اومده بود؟...غذاهاي مونده اي که رو کانتر به چشم میخورد باعث شد دستشو بگیره جلوي بینیش
دوباره شد مانی ...داشت حس میکرد یه کم به زندگی برگشته و داره روبه راه میشه که با رفتن لیا همه چیز بهم ریخت

  ...شایدم حتی بدتر از اون روزا...اون روزاي بعد از گرفتن جواب آزمایشش
ت رو تختش دراز کشیده بود و بوي با باال تنه لخ...با قدم هاي بلند رفت سمت اتاقش و در و محکم باز کرد و رفت تو

  ...تند الکی که تو اتاقش پر شده بود نشون میداد که حسابی از خجالت خودش درومده
بالش و از زیر سرش کشید و محکم کوبوند رو صورتش که باعث شد از خواب بپره ...با عصبانیت کنار تخت وایستاد

  :فروخته اش با لحن کشداري که تحت تاثیر مستیش بود گفتولی فقط چشماشو باز کرد و با دیدن میثم و قیافه برا
  چته یاااااااااااااابــــــــو؟؟؟کرم داري؟؟؟-
انقدر تو ضعیف بودي و من نمیدونستم؟؟؟سه ماهه از ...مانی بلند شو خودتو جمع کن مرتیکه بدبدخت سست عنصر-

خودت و چپوندي تو خونه و فقط داري اون ...پیچونديدانشگاهم که ...شرکت و که کالً سپردي به وحید...زندگی افتادي
  آخه این شد زندگی؟؟؟...زهرماري و میتپونی تو شکمت

  :مانی بدون توجه به جلز ولز کردناي میثم همونطور که دوباره داشت خوابش میبرد فقط گفت
  ...اوهــــــــــــــوم-

  ...دمیثم ضربه محکمی به رون پاش زد که صداي اعتراضش و بلند کر
  ...اّاّاّاّاّههههههههههه...نچ-
  ...بلند شو ببینم...کثافت بیشعور خجالتم نمیکشه خرس گنده...اّه و زهر مار-
  چی میگی میثــــــــــم؟؟؟باز مامانم مامورت کرده بیاي اینجا منو به راه راست هدایت کنــــــــی؟؟؟-
  ...قهقهرا میري بیام زودتر نجاتت بدم که با سر تو گه فرو نريایندفعه خودم به این نتیجه رسیدم که داري به ...نخیر-
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  ...باشــــــه...اوهوم-
  ...مانی به خدا اگه بلند نشی بالیی سرت میارم که به گه خوردن بیفتی-

  ...دستشو بلند کرد و انگشت شستشو به میثم نشون داد که حرصش و بیشتر کرد...مانی بدون اینکه چشماشو باز کنه
  ...بلند شو یاال...در همین حده دیگه چیکارت کنم شعورت-

با فشار دست میثم دیگه نتونست مقاومت کنه و بلند شد رو تخت نشست و پاهاشو آویزون کرد در حالیکه سرش هنوز 
  ...از گردنش آویزون بود و چشماش بسته
میدونست ولی همینکه میفهمید هیچ کاري  تنها کسی بود که درد واقعی مانی و...نگاه میثم اینبار بهش پر از دلسوزي بود

که البته حقم ...تنها راهش دست دختري بود که مانی و گذاشت و رفت...ازش براي رفیقش برنمیاد بیشتر کالفه میشد
  چی دید و شنید از مانی که دلش خوش بشه به موندن؟؟؟...داشت

  یاست؟؟؟چرا زنگ نمیزنی بهش؟؟؟آخه چته تو؟؟؟دردت ل...عوضی...کله خر...رفیقم...داداشم...مانی-
  :مانی از الي چشماي نیمه بازش یه کم خیره خیره به میثم نگاه کرد و بیخیال گفت

  بگم از شوهرت طالق بگیـــــــر بیا اینجا ور دل من؟؟؟...زنگ بزنم-
  تو از کجا میدونی شوهر داره؟؟؟-
  ...از لج منم که شدههههه تا اآلن شوهر کردههههه...میدونـــــم-

میثم سرشو با تاسف تکون داد تو این مدت انقدر نشسته بود و این فکرارو تو سر خودش فرو کرده بود که دیگه باور 
ولی میثمی که تو این سه ماه چند بار با شماره اي که از گوشی مانی کش رفته بود تماس ...شده بود لیا واقعاً شوهر کرده

ونست شوهر نداره و یه جورایی حتی فهمیده بود که اونم دلش براي مانی گرفته بود و ازش خواسته بود برگرده مید
همینجوریشم داغون بود ...ولی میثم نمیتونست به مانی بگه به لیا زنگ زده...تنگه و فقط منتظر یه اشاره از طرف مانیه

  ...اگه میفهمید میثم داره به خاطر مانی التماس لیا رو میکنه بدتر میکرد
فکر ...اونا هم دارن پا به پاي تو میسوزن وقتی نمیفهمن دردت چیه...بیا برو به پدر و مادرت جریان و بگو حداقل...مانی-

کردي همین که بهشون گفتی از رفتن و نخواست لیا ناراحتم باور کردن؟؟؟چیزي به روت نمیارن ولی میدونن درد 
  ...اصلیت این نیست

انقدر خندید ...کامالً غیر عادي و عجیب غریب...ایی که میثم و متعجب کردخنده ه...مانی بی هوا بلند و مستانه خندید
  :که به سکسکه افتاد و تو همون حال گفت

واسه همینه که ...الي پاهام درست کار نمیکنه؟؟؟هیع...هیع...بگم دردم اینه که...هیع...برم به مامان و بابام...هیع...برم-
  زن بگیرم؟؟؟...هیع...نمیخوام
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فقط برو بگو یه مشکل قابل درمانی دارم ولی از ترس خدشه دار نشدن ...زم نیست با این وقاحت حرف بزنینخیر ال-
اون دختر بدبختم همینجوري فراریش دادم و اآلن خودم ...غرورم و رفتن آبروم تو فامیل نمیخوام براي عمل اقدام کنم

  ...عین خر تو گل موندم
  :ت معده اش و داره باال میاره گفتمانی درحالیکه حس میکرد تمام محتویا

  ...بهش فکر میکنم-
با حس مایعی که به حلقش هجوم آورد خیز برداشت سمت دستشویی ولی قدم هاي نامتعادلش باهاش راه نیومد و 

میشناختش و خوب میدونست این حالتاش ...میثم شتابان دویید سمتش و رسوندش دستشویی...همونجا پخش زمین شد
روي تو خوردن مشروبه و اینبار دیگه به زور وکتکم که شده باید میبردش خونه پدرش تا شاید از روي اونا  در اثر زیاده

  ...خجالت بکشه و به خودش بیاد
***  

با دیدن صفحه اش ...کنار پدر و مادر و مادربزرگش نشسته بود و داشت تلویزیون نگاه میکرد که گوشیش زنگ خورد
بعد از چهارماه که از جداییشون ...تاده بود خشکش زد و حتی دیگه نتونست پلک بزنهکه شماره مادر مانی روش اف

  میگذشت حاال مادر مانی باهاش چیکار داشت؟؟؟
  کیه لیا چرا جواب نمیدي؟؟؟-

بدون اینکه آمادگی اي براي حرف زدن ...با صداي مادرش به خودش اومد و سریع بلند شد رفت تو اتاقش و جواب داد
  ...ته باشهباهاش داش

  بله؟؟؟...ب-
  دخترم؟؟؟...لیا جان-
  خوبید؟؟؟...سالم نسرین خانوم-

  ...صداي هق هقش تو گوشی پیچید و قلب لیا رو تیکه تیکه کرد
  چه خوبی دخترم چه خوبی؟؟؟-
  اتفاقی افتاده؟؟؟همه خوبید؟؟؟...ات...چی شده نسرین خانوم؟؟؟تو رو خدا بگید-

ولی چه دلیل دیگه اي میتونست ...ي مانی افتاده باشه براي همین هیچ اسمی ازش نیاورداصالً دلش نمیخواست اتفاقی برا
  ...داشته باشه زنگ زدن نسرین بهش

  ...حالش اصالً خوب نیست...ما خوبیم مادر ولی مانی-
  ...فقط تونست پاهاي لرزونش و وادار کنه که به تخت برسونتش و خودش و پرت کنه روش

  شده؟؟؟چرا؟؟؟چش ...چ-
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تورو ...مانی اصالً خوب نیست لیا...چرا یهو همه چیز بهم خورد...لیا جان آخه چی شد یهو؟؟؟شما که با هم خوب بودید-
  ...خدا بیا به دادش برس

  :حاال دیگه اشکاي لیا هم رو گونه هاش سرازیر شده و با همون گریه گفت
  نسرین خانوم تو رو خدا بگید چی شده؟؟؟-

  ...صداي نسرین صداي دختر جوونی تو گوشی پیچید که خیلی زود فهمید شراره اساینبار به جاي 
  خوبی؟؟؟...الو لیا-
  مانی حالش چطوره؟؟؟...شراره جون تویی؟؟؟تو بگو چی شده-
همین یه دونه ...دست خودشم نیست...مانی خوبه قربونت بشم این خاله من عادت داره یه کم شلوغش میکنه-

  یگم این توجهات الکی خاله اس که انقدر لوس و یه دنده بارش آورده؟؟؟به من باشه م...پسره
  حالش اآلن خوبه آره؟؟؟...یه چیز بگو آروم بگیرم...شراره-
  ...بستریه تو بیمارستان...نچ...چی بگم آخه-
  چراااااااا؟؟؟...یا علی-
خاله میگه درست یه ماه ...الش خوبهولی خدارو شکر اآلن ح...معده اش خونریزي کرده...زیاده روي کرده تو مشروب-

هیچی نمیگه ولی اخالقش صد برابر بدتر از قبل ...بعد از اینکه گفت قضیه شما تموم شده به این حال و روز افتاده
اصالً نمیدونستیم این حال و ...نمیخواستیم بهت زنگ بزنیم و بیخودي نگرانت کنیم...لیا...اصالً از خونه بیرون نمیاد...شده

ولی امروز تو حال خودش نبود که مدام ...ربطی به تو داشته یا نه چون میدونی که انقدر غده اصالً حرفی نمیزنه روزش
تازه فهمیدیم این بچه تو این سه چهار ماه از دوري توئه که به این روز افتاده و به روش ...زیر لب اسم تو رو صدا میزد

  ...نمیاره
یا از زیر لب ...از شنیدن حال بدش بود...اشت اون لحظه نمیدونست از دوري مانی بودقلب لیا دوباره بناي ناسازگاري گذ

  ...هرچی که بود بدجوري حالش و دگرگون کرد که مجبور شد ماساژش بده تا یه کم آروم بگیره...صدا کردناي اسمش
  من اآلن چه کاري از دستم برمیاد شراره؟؟؟...م-
خاله میگه حتی نذاشت اونا هم یه زنگ ...ا گذاشتی رفتی؟؟؟مانی که هیچی نگفتنمیخواي بگی چر...الهی قربونت برم-

  ...ولی حاال تو بگو شاید ما بتونیم یه کاري کنیم...اآلنم اگه بفهمه بهت زنگ زدیم قیامت میکنه...بهت بزنن
الح دونست و خب خود مانی هم اینجوري ص...همش تصمیم من نبود...یعنی...من خودمم درست نمیدونم شراره...من-

  ...من نتونستم بیشتر از این اصرار کنم بهش
  یعنی میگی تو راضی بودي و مانی نخواست؟؟؟-
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طبیعیه همچین ...یعنی من فهمیدم که مانی هنوز تکلیفش با زندگی خودش معلوم نیست...خب یه مشکالتی بود که-
خب این یعنی ...برم هیچ مخالفتی نکرد وقتی هم که گفتم میخوام...آدمی نتونه از پس تشکیل زندگی بربیاد

  ...چی؟؟؟یعنی نمیخواد دیگه
منی که اآلن ...ممکنه تو زندگیش دلش یه حرفی بزنه و زبونش یه چیز دیگه بگه...مانی خیلی مغرور و یه دنده اس...لیا-

نمیدونم ...توئه با گوش خودم شنیدم که داشت با التماس اسمتو صدا میزد میتونم به قطعیت بگم که دلش هنوز با
  ...دردش چیه که داره لجبازي میکنه ولی مطمئنم درمانش فقط تویی

شراره ...سکوتی که بینشون بود نشون میداد جفتشون چقدر عاجزن از پیدا کردن راه حل واسه این وضعیت پیش اومده
ست چرا حاال که همه چیز بر عاجز بود چون اصالً نمیدونست مانی چشه و لیا عاجز بود چون میدونست چشه ولی نمیدون

  ...اساس خواسته خودش پیش رفت فراموش نکرده و داره با خودخوري کردن خودش ونابود میکنه
میدونم یه سري دالیل و هدف داشتی براي انتخابت ...میدونم براي خودتم سخت بوده این تصمیمی که گرفتی...لیا جان-

دل مانی هم در نظر بگیر ...ببین دلت چی میگه...بشین و یه کم فکر کنولی ...و سخته که حاال بخواي خالفشون عمل کنی
ببین میتونی این فرصت و ...ولی فقط به فرصت احتیاج داره براي اثبات این عالقه اش...مانی میخوادت...تو فکر کردنت

ا همه بهش احترام هر تصمیمی بگیري م...یا نه...بهش بدي تا هم اونو از این فالکت نجات بدي هم پدر و مادرش و
  ...میذاریم پس خودت و تحت فشار نذار و با خیال راحت فکر کن و بهمون خبر بده

  ...اگه حال مانی بد شد...اگه...مرسی از تماست...باشه-
  ...فعالً خدافظ...مراقب خودتم باش...تو نگران وضعیت روحیش باش...یعنی جسمش خوبه...مانی خوبه-
  ...خدافظ-

چه جوري باید حرفاي شراره رو باور میکرد؟؟؟اون مانی که خیلی راحت گفت ...و به فکر فرو رفت گوشی و قطع کرد
حاال چه طوري به ...حتی یه کلمه نگفت برگرد...تصمیم درستی گرفتی و بعدش حتی یک بارم سراغی ازش نگرفت

منشا همه رفتاراي مانی خاطر دوري از لیا سر از بیمارستان درآورده؟؟؟یاد حرف میثم افتاد که میگفت سر
ولی وقتش نبود که یه ...خب این از غرورش بود که نخواست آویزون لیا بشه براي موندن یا حتی برگشتنش...غرورشه

  کم از این غرور مسخره اش بگذره و سروسامونی به زندگیش بده؟؟؟
اون ...میگفتن واقعاً کالفه اش میکرداین تماس شراره و تماساي قبلی میثم که همشون از حال و روز نامساعد مانی بهش 

مانی هنوزم نمیخواست کسی از ...تصمیمشو از قبل گرفته بود و اآلنم چیزي عوض نشده بود که بخواد تغییرش بده
پس چه کمکی از لیا برمیومد؟؟؟چه جوري باید به خانواده اش ...مشکلش باخبر شه یا حتی اقدامی براي عمل بکنه

مانی چیه؟؟؟اصالً مانی چه توقعی از لیا داشت؟؟؟که بره بشینه ور دلش ولی حرفی از ازدواج و میگفت که علت رفتاراي 
تشکیل خانواده نزنه؟؟؟تا کی؟؟؟لیا رو فقط یه دکوري میخواست تو کنج خونه اش؟؟؟که هرموقع خواست باهاش کل 
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دلیشو سرش خالی کنه؟؟؟پس معنی  اگرم عصبانی بود دق و...بگه بخنده...هرموقع خواست باهاش حرف بزنه...کل کنه
  و مفهوم عشق و دوست داشتن و تشکیل خانواده و ادامه زندگی چی میشه؟؟؟

چند وقتی میشد که فهمیده بود زندگی خودشم بعد از مانی ...بلند شد رفت پشت پنجره و زل زد به آسمون سیاه شب
بگذرونه تا ببینه میتونه از فکر مانی بیرون بیاد و به از وقتی تصمیم گرفت یه مدتی با کوروش وقت ...دیگه زندگی نیست

از وقتی دید تمام حرکات و رفتار و حرفاي کوروش و داره با مانی مقایسه ...ادامه زندگی بدون مانی فکر کنه فهمید
 از وقتی بعد از دو روز علناً کوروش و رد کرد و در جواب اصراراش گفت کس دیگه اي رو میخواد...میکنه فهمید

گره خورده که میتونه به راحتی و صراحت ...فهمید زندگیش خواه ناخواه با این مرد و غرورسنگیش گره خورده...فهمید
  ...اعتراف کنه دوست داشتنش و پیش کس دیگه اي

یه بار تو عمرش ...حاال باید چیکار میکرد با این زندگی گره خورده با کسی که هیچ تالشی براي باز کردن گره نمیکنه
باید به مانی کمک میکرد تا ...باید تالشش و میکرد...عاشق شده بود و حاال دلش میخواست با چنگ و دندون حفظش کنه

اگه بهش ثابت کنه که قرار نیست در آینده سرکوفت ...شاید اگه کنار مانی باشه...جفتشون از این وضعیت خالص شن
  ...رافش عوض کنه گره مشکلشون باز بشهاگه دیدش و به زندگی و آدماي اط...چیزي رو بهش بزنه

معموالً درست راهنماییش میکرد و وقتی بر ...طبق عادتش وقتی سر دوراهی گیر میکرد دست به دامن حافظ میشد
  ...پس اینبارم میتونست راهنماییش کنه...اساس گفته اون پیش میرفت نتیجه درستی میگرفت
  ...و بعد از خوندن فاتحه و نیتش بازش کرد رفت سراغ دیوان حافظش که تعبیر شعر هم داشت

  یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
  به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

  آن جوان بخت که میزد قدم خیر و قبول
  بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

  کاغذین جامه بخوناب بشوییم که فلک
  ره نمونیم به پاي علم داد نکرد

  گر در تو رسددل به امید صدایی که م
  ...ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد

  ...شعر گویاي همه چیز بود ولی براي اینکه مطمئن بشه رفت سراغ تعبیرش
مدتی است که دل را در گرو عشق دلداري داده اي و تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیدي اما برتو باد مژده وصل و «

اي دوري و فاصله افکن از آسمان طالع تو خارج شده و آرام آرام به مطلوب و به زودي ابره...رسیدن به آنچه میطلبی
  »...مقصودت نائل میگردي
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یعنی حرف حافظ با حرف دلش یکی بود؟؟؟اونم میخواست با دلش پیش بره ...کتاب و بست و به روبه روش خیره موند
  تا به نتیجه مطلوبش برسه؟؟؟

  :نگاهی موشکافانه بهش انداخت و گفت...د توبعد از خوردن چند تقه به در مادرش اوم
  کی بود؟؟؟-
  کی کی بود؟؟؟-
  همینکه دو ساعت داشتی باهاش حرف میزدي؟؟؟-

  :روشو برگردوند و همونطور که کتاب و میذاشت تو قفسه اش گفت
  ...غزل بود-
  چیکار داشت این وقت شب؟؟؟-

شاید از قبل منتظر همچین روزي بود و به حضور ...نگفتنمیدونست چرا جریان رفتن به خارج غزل و به پدر و مادرش 
  ...مصلحتی غزل توي تهران نیاز داشت

  :چرخید سمت مادرش و مصمم از تصمیمی که همین چند لحظه قبل گرفته بود گفت
  ...باید برم تهران-
  چطور یهو؟؟؟تهران واسه چی؟؟؟...بسم اهللا...وا-
  ...کار دیگههم یه ...هم به خاطر دفاع پایان نامه ام-
  مگه نگفتی دفاعت دو سه هفته دیگه اس؟؟؟-
  ...چون استاد راهنمام اون موقع نیست...نه دیگه اآلن غزل زنگ زد گفت افتاده جلو-

  ...مادرش چون سردر نمیاورد از این چیزا راحت قبول میکرد هرچی درباره درس و دانشگاهش بود
  اون کار دیگه که گفتی چیه؟؟؟-

ولی میترسید حسرت و عذاب ...عذاب وجدان داشت از دروغایی که داشت به خانواده اش میگفت....تختلیا نشست لب 
  ...وجدان بعدش که هیچ کاري براي زندگی و عشقش نکرد بیشتر باشه

  ...شاید یه مدت بمونم تهران-
  :مادرش با شک و تردید از این تصمیم یهویی لیا گفت

قاش باید از دهنت حرف بکشم بیرون؟؟؟خب کامل بگو ببینم غزل چی گفت که چرا نسیه حرف میزنی دختر؟؟؟با من-
  یهو تصمیم گرفتی بري تهران؟؟؟

اآلن که دیگه مصمم شدم براي ...یه مدته که داره میگه ولی من به شما نگفتم...فقط مربوط به حرفاي اآلن غزل نیست-
  ...رفتن خواستم شما هم بدونید

  ...یهو نیومدیم ببینیم اتاقت خالیه...تی به ماباز دستت درد نکنه اآلن گف-
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  ...بعدشم اون کاري که قراره بکنیم قطعی نشده بود که نگفتم...مامان خب چی کار کنم تصمیمم هنوز جدي نبود-
  چه کاري؟؟؟میخواي بري تهران سر کار؟؟؟-
  ...گه زود برم منم میتونم استخدام شمگفته بازم نیرو میخوان ا...غزل تو یه شرکت یه کار خیلی خوب پیدا کرده...آره-
  یعنی تو شهر خودمون یه کار درست حسابی واسه تو پیدا نمیشه؟؟؟-
این یه ...کو کار؟؟؟همه جا فقط شده پارتی بازي...هزارجا فرم پر کردم...سه ماهه دارم سگ دو میزنم...دیدي که نشده-

  ...میره ها دونه هم گیر غزل افتاده شانسیه به خدا اگه نرم از دستم
  خب چی میشه اگه نري؟؟؟...آخه یعنی چی؟؟؟میخواي بري تو شهر غریب ویلون و سیلون بشی که بري سر کار-
هم برام یه ...هم یه کم دست و بالم باز میشه...هم یه کم کار یاد میگیرم...خونه غزل اینا می مونم...مامان جان یه مدته-

  ...گردم اینجا با این سابقه ام مطمئناً همینجا هم میتونم کار پیدا کنماون موقع اگه بر...سابقه خوب حساب میشه
  ...حاال هم گیر دادي به کار...تا اآلن که یه بند میگفتی درس درس...واال من نمیفهمم-
  مگه غیر از اینه؟؟؟...خب من درسم و ادامه دادم بتونم کار کنم دیگه-
نمیخواي تو هم یه کم به فکر ...هم سن تو بودم لیندا روداشتم پس زندگیت چی میشه؟؟؟آینده ات چی میشه؟؟؟من-

اون پسره هم رفته عزا گرفته که لیا منو نمیخواد و میگه ...پاتو کردي تو یه کفش که اال و بال نه...باشی؟؟؟گفتم کوروش
خب ...خواستگاري بیان اونم از پسر شهال خانوم که باز گفتی نه و نذاشتی بنده خداها حتی واسه...به درد هم نمیخوریم

  ...یه بارکی بگو میخوام تارك دنیا بشم بشینم گوشه خونه دیگه
خوشم ...انرژي و انگیزه دارم وقت کار کردنه...اآلن که جوونم...ولی همه چی به وقتش...نخیر همچین چیزي نمیگم-

تو رو خدا ...پیدا کردم واسه زندگی بعد از مدت ها یه انگیزه...مامان جونم...نمیاد خودم و اسیر مسئولیت زندگی کنم
  ...نذار از دستش بدم

ولی ...داشت با چشم خودش میدید که دخترش تو این چند وقت مثل شمع آب میشد...زهرا با نگرانی بهش خیره شد
میترسید به قول خودش این انگیزه اشم از دست بده و به طور کل ...هیچ کاري از دستش برنمیومد که براش انجام بده

اگه قرار بود با این کار امید به زندگی پیدا کنه دوست نداشت با دست دست کردن ...افسرده شه و بشینه گوشه خونه
ولی تو ...هرچند نگرانش بود و هنوز معتقد بود اگه بگرده تو همین شهر یه کار خوب پیدا میشه براش...ناامیدش کنه

کرد به پدر و مادرش که دلیلی براي نگرانی وجود نداره و از این شیش سالی که داشت تو تهران تحصیل میکرد ثابت 
  ...امیدوار بود این بارم بتونه از پسش بربیاد...پسش برمیاد

اگه واقعاً تصمیمت جدیه و فکر میکنه تنها انگیزه ات براي زندگی همینه با وجود اینکه مخالفم میرم بابات و راضی -
  ...کم هم به فکر دل دلواپس ما باش یه...این راهش نیست...ولی لیا...میکنم

  ...شما بذار برم مطمئن باش نتیجه اش خیره...باور کن راهش همینه...الهی قربون دلواپسیت بشم-
  ...بیا بگرد شاید همینجا تونستی...ولی اگه دیدي کارش سخته و اذیت میشی بیخودي وقتتون هدر نده...ایشاال-
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مایشی برم اگه دیدم از پسش برنمیام برمیگردم میام اینجا ور دلتون میشینم فعالً که یه مدت باید آز...چشم چشم-
  خوبه؟؟؟

سه ماه بود که داشت سعی میکرد خواسته دلش و ...نارضایتی رو تو چشماي مادرش میدید ولی دیگه چاره اي نداشت
ینجور زندگی کردنا فراموش کنه و بر اساس صالحدید و خواسته پدر و مادرش پیش بره که دید نمیتونه آدم ا

هرچند که هنوز انقدري که به مادرش گفت از انجام این کار ...حاال دیگه وقت یه تغییر بزرگ و اساسی بود...نیست
  ...ولی امید داشت که قدرت عشقش از پس همه چیز بربیاد...مطمئن نبود

میزتحریرش و باز کرد کلیداي خونه مانی در کشوي ...مادرش که رفت باباش و راضی کنه بلند شد و رفت سر وسایلش
حکمتی بود تو اینکه کلیدا پیشش مونده بود و به مانی پسش نداده بود؟؟؟درست ...و از توش درآورد و خیره شد بهش

  مثل حکمت نگفتن قضیه خارج رفتن غزل به خانواده اش؟؟؟
***  

دیگه واقعاً ...کنن کسی به حرفش گوش نمیداد از دیروز تو بیمارستان گیر افتاده بود و هرچی اصرار میکرد مرخصش
ولی اینبار طرف ...اگه فقط با میثم طرف بود با دوتا داد و بیداد خودش و از شرش خالص میکرد...کالفه شده بود

حسابش باباش بود که بعد از فهمیدن علت خونریزي معده اش حسابی باهاش چپ افتاده بود و مانی هم مثل همیشه 
  ...دازش حساب میبر

طبق معمول چهار ماه گذشته زندگیش ...خیره شده بود به حیاط و آدماش...از رو تخت بلند شد و رفت کنار پنجره
یعنی اآلن ...هرموقع تنها میشد و فرصتی پیدا میکرد براي فکر کردن اولین چیزي که تو ذهنش جون میگرفت لیا بود

بدون مانی؟؟؟تا کی قرار  بود نقش اول فکر و خیال مانی کجاست؟؟؟چیکار میکنه؟؟؟خوشبخته؟؟؟راضیه از زندگیش 
باشه؟؟؟مگه خودش کاري نکرد که بره پی زندگیش؟؟؟پس اینهمه خیاالت واهی که یه روز لیا برمیگرده و دوباره همه 

حتی با غرق کردن ...چیز خوب میشه چرا انقدر قوي و محکم تو ذهنش بود و هرکاري میکرد نمیتونست پسش بزنه
  ...دلش میخواست حداقل مستی فکر لیا رو پاك کنه که اونم نتیجه نداد...تو مشروب خودش

  ...شبی با خیال تو همخونه شد دل
  ...نبودي ندیدي چه ویرونه شد دل

  ...نبودي ندیدي پریشونیامو
  ...فقط باد و بارون شنیدن صدامو

مادر دار خودشو از این وضع خالص کنه که با دیدن در اتاق باز شد و مانی به هواي میثم برگشت که با دوتا داد پدر 
برخالف این دو روز که هربار میدیدش غم و ناراحتی از چهره اش میبارید اینبار داشت میخندید ...مادرش آروم گرفت

  ...و حتی صورتش گل انداخته بود و چشماش برق میزد
  خوبی پسرم بهتري؟؟؟-
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  :چند قدم رفت سمتش و بی حوصله گفت
شما بابا رو راضی کن ...ولی فضاي این بیمارستان داره حالمو بدتر میکنه...میبینی که سالم و سرپام...نسرین جونخوبم -

  ...از خر شیطون بیاد پایین من تو خونه ام از همه جا راحت ترم
همونطور که انتظار داشت بهش بتوپه و بگه تو خونه ات بودي که اآلن کارت به اینجا کشید ولی مادرش لبخندي زد و 

  :میرفت سمت کمد گوشه اتاق گفت
خالص میشی از اینجا به شرطی که قول بدي دیگه این ...میثم و بابات دارن کاراي ترخیصت و میکنن...نگران نباش-

  ...کارت و تکرار نکنی
  :مانی خوشحال از خالص شدن از این زندان سریع گفت

  ...چشم-
  ...انداخت رو تخت نسرین لباساي مانی و از تو کمد درآورد و

من اینجوري نمیتونم زندگی کنم که بشینم تو خونه و ...بعدشم چشم الکی فایده نداره مانی...عوض کن لباساتو-
نه میگی دردت چیه نه میگی ...هرلحظه منتظر باشم که دوباره یکی زنگ بزنه بگه پسرت کارش به بیمارستان کشیده

آخه با گوشه گیري که مشکلی حل نمیشه یه تکونی به خودت بده ...میکنی فقط داري خودخوري...درمان این دردت چیه
  ...پسر

  ...ولی مانی هزارتا حرف داشت که بزنه...نفس عمیقی که مانی کشید انقدر پر سوز بود که نسرین دیگه چیزي نگفت
خونه برم بیرون مشکل من  مثالً فکر کرده اگه من یه تکونی به خودم بدم و از کنج...چه دل خوشی داره این مادر من«

حل میشه؟؟؟درمان مشکل من اآلن چند صد کیلومتر اونور تر داره زندگیشو میکنه و عین خیالشم نیست که من مرده ام 
لعنت به من که انقدر راحت وا دادم و گذاشتم یه دختر اینجوري وارد زندگی و روح و روانم بشه که حاال با ...یا زنده

  »...فتمنبودنش به این حال بی
  ...غمت سرد و وحشی به ویرونه میزد

  ...دلم با توخوش بود و پیمونه میزد
  ...با تو خوش بود و پیمونه میزد دلم

  ...میاي بریم خونه ما؟؟؟بذار خیال ما هم از خوب بودنت راحت باشه...مانی-
لتون راحت بشه؟؟؟از این دیگه چه جوري باید خیا...نه نسرین جون میدونی که جایی جز خونه خودم راحت نیستم-

  ...بهتر دیگه نمیتونم بشم
اگه ...ولی مانی یه چیزیو میگم آویزه گوشت کن...انقدر کله شق و یه دنده اي که میدونم اصرار بیخودي فایده نداره-

یک بار دیگه ببینم و بشنوم که داري دستی دستی زندگیت و داغون میکنی و بی دلیل پشت پا میزنی به خوشبختی 
  ...دت من میدونم و توخو
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  خوشبختی کجا بود که حاال مانی بهش پشت پا بزنه؟؟؟...پوزخندي رو لباي مانی نشست
***  

  ...میثم که ماشین و جلوي در خونه اش نگه داشت باالخره سکوت و شکوند و زبون باز کرد
  ...بابام سرویس میکنم ولی بعداً دهنت و به خاطر خبر کردن مامان...مرسی که از کارت زدي و رسوندي منو-

  :میثم غش غش خندید و گفت
  باشه ولی من بعید میدونم دیگه یادت بمونه همچین کاري بکنی؟؟؟-
  چرا مثالً؟؟؟-
با وجود مشغله هات دیگه ذهنت به ...با اولتیماتومی که بابات داد مجبوري بچسبی به کار و بار و زندگیت...کالً دیگه-

  ...این کارا نمیفته
  ...ذهن من همیشه براي سرویس کردن دهن تو خالیه نگران نباش یه گوشه-

میثم بازم خندید و مانی کالفه از این خنده هایی که امشب بیشتر از همیشه شده و بود شدیداً رو اعصاب نداشته اش رژه 
  ...میرفت پوفی کشید و پیاده شد

  :در ماشین و بست ولی با صداي میثم دوال شد ببینه چی میگه
شاید یه ...گه میباره از سر و روش...تو اولین فرصت یه نظافتچی بگیر که وضع خونه ات و سر و سامون...ــــنببیـ-

  ...از من گفتن بود...مهمونی چیزي برات اومد آبروت میره ها
  ...تنها مهمون سمج من تویی که اصالً هم برام مهم نیستی-
  ...خدافظ...ترهسمت چپیش به...به همونجام که خودت میدونی کجاست-

مانی سري به خدافظی تکون داد و راه افتاد سمت ساختمون درحالیکه نمیفهمید علت این خوشحالی زیرپوستی میثم 
یه کم ...ولی این دوتا...پدرش خوددار تر از این حرفا بود که مانی از حال درونیش پی ببره...درست مثل مادرش...و

  عجیب بودن امروز نبودن؟؟؟
  :خون آقالطیف که گذشت بعد از سالم و احوالپرسی شنید که گفتاز کنار پیش

  چشمتون روشن مهندس؟؟؟-
درحالیکه تو ذهنش این سوال شکل ...انقدر خسته و کالفه بود که فقط یه ممنون زیرلب گفت و رفت سمت آسانسور

یا مثالً رسیدن به ...دهانتظار داشت بگه خدا بد ن...گرفته بود که چشمتون روشن چه ربطی به وضعیت مانی داشت
  ...انگار آقالطیفم مثل مامانش و میثم امشب یه طوریش شده بود...خیر

بیرون ...تو آسانسور بود درحالیکه تو ذهنش داشت براي خودش یه شب زنده داري دیگه بدون لیا رو تجسم میکرد
دیگه باید فقط و فقط با ...تونست برهاز ترس پدرش سراغ مشروبم نمی...روندن اون دختر از سرش غیر ممکن بود انگار

  ...خیال لیا مست میشد
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  ...نه مرد قلندر نه آتش پرستم
  ...فقط با خیالت شبا مست مستم

  ...الهی سحر پشت کوها بمیره
  ...خدا این شبا رو از عاشق نگیره

  ...بی قراره نه امشب که هر شب دلم
  ...میخواد مثل بارون بباره بباره

  ...یاد یارهشب مرد تنها پر از 
  ...پر از گریه تلخ بی اختیاره

  ...شب مرد تنها شب بی تو مردن
  ...شب غربت و دل به مستی سپردن

در و که باز کرد و رفت تو انقدر تو فکر و خیالش غرق بود که تا وقتی رسید وسط هال متوجه تغییري که تو خونه اش 
با یه تفاوت فاحش ...همه چیز سر جاش بود ولی...کنار خونهنگاه متعجبش و دوخت به گوشه و ...ایجاد شده بود نشد

  ...نسبت به دیروز قبل از رفتن به بیمارستان
ولی حاال به صراحت ...مست بود ولی نه اونقدري که نفهمه به قول میثم گند داشت از سر و روي خونه اش باال میرفت

که به ذهنش رسید این بود که میثم وقتی مانی اولین فکري ...میتونست بگه خونه اش داشت از تمیزي برق میزد
اگه خودش این ...مگه خودش اآلن نگفت یکی و خبر کن...بیمارستان بستري بود یکی و آورده که اینجا رو تمیز کنه ولی

  ...کار و کرده بود پس چرا به مانی گفت که
  ...سالم علیکم-

شدیداً شوخ که حتی نتونست برگرده و پشت سرش و نگاه چنان شوکی بهش وارد شد با شنیدن این صدا و این لحن 
چون اون موقع دیگه باید باور میکرد دیوونه شدنش ...حقیقتاً میترسید از اینکه برگرده با چیزي رو به رو نشه...کنه

  یعنی توهم بود؟؟؟...و
  ...انقدر تو همون حالت موند که دوباره اون صداي لعنتی و لذت بخش و مالیم و شنید

  ...کی بود میگفت گوشاي تیزي دارم؟؟؟من هنوزم که هنوزه معتقدم سمعک الزمی شما...ووووووفپ-
همون ...خودش بود...تو یه آن هم یخ زد هم داغ شد...چرخید سمتش...دیگه محال بود همچین چیزي توهم باشه

همون دختر با همون موهاي فر ...چهار ماه تو ذهن و خیالش...یه ماه تو خونه اش...دختري که سه ماه تو زندگیش بود
همون لبخند جذاب و خیره ...با همون چشماي درشت مشکی که برق خاصی داشت...بلند که اکثراً جمعشون میکرد

 و شدنش الغر میتونست وضوحولی به ...کننده که دلش میخواست نصف عمرش و بده و یه بار دیگه از نزدیک ببینتش
 چطوري؟؟؟لیا آخه شده؟؟؟ولی الغر که گذشته سخت اونم مدت؟؟؟واسه این ودب عذاب تو اونم یعنی...بده تشخیص
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 پسره اون کرده؟؟؟پس شوهر میکرد فکر که بود اشتباه خیاالتش باشه؟؟؟یعنی اش خونه تو روش جلوي اآلن باید چرا
 میخواست که بود همونطوري چیز همه...بود اینجا اآلن که بود این داشت؟؟؟مهم اهمیتی کرد؟؟؟چه سوارش که بود کی
  ...بیفته اتفاق ماه چهار این کل تو

لیا به سختی اون لبخند و چسبونده بود به لبش چون لباش هی داشتن بی اختیار به سمت پایین کش میومدن تا شروعی 
اآلن که داشت میدیدش انگار بیشتر ...باشه براي ترکیدن بغضش و سردادن گریه اي که ناشی از دوري و دلتنگی بود

کاش زودتر ...تازه فهمید که چه ظلمی کرده بود در حق خودش تو این مدت...عنی دلتنگی رو حس میکردم
یعنی باید ...نه انقدر رنجور و آشفته و الغر و نامرتب...زودتر میومد تا مانی و تو وضعیتی بهتر از این ببینه...میومد

  ندگیش آورده بود؟؟؟امیدوار میشد که نبود خودش این بال رو سر مانی و خونه و ز
  یعنی تا وقتی من نپرسم نمیخواي بگی اینجا چی کار میکنی؟؟؟-

همونطور که حدس میزد مانی طوفانی شروع کرده بود ولی لیا وقتی تصمیم گرفت بیاد پی همه چیز و به تنش 
اقرار کنه و از موضعش محاله به این زودي ...میدونست هرچقدرم پشیمون باشه از کار و رفتاراي گذشته اش...مالید

ولی همین دلتنگی و حسرتی که میتونست به وضوح از تو نگاهش بخونه کفایت میکرد که بدونه به قول ...کوتاه بیاد
  ...شراره حرف زبونش با دلش یکی نیست

  :درحالیکه شدیداً میخواست این کوبش ضربان قلبش و مهار کنه چند قدم بهش نزدیک تر شد و گفت
  ...دستم مونده بود اومدم پسش بدم کلیداي خونت-

ولی لیا باز رفت کوچه ...بهش میگفت هنوز منتظر شنیدن دلیل اصلیشه...نگاه خیره و خونسردانه مانی بدون هیچ تغییري
  ...علی چپ

  اشکالی داره؟؟؟...اومدم به استادم سر بزنم-
  خونه همه استادات سرزده میري و نقش نظافتچی و بازي میکنی؟؟؟-
  ...ولی اگه یه ماه تو خونه اشون مونده باشم و باهاشون قرار ازدواج داشته باشم ممکنه این کارو بکنم... نهاصوالً-

مانی که انگار تازه داشت یاد این زبون فرز تو جواب دادن لیا میفتاد و حرص میخورد از دست خودش که چرا یادش 
  :رفته بود همچین چیزي رو گفت

  ...تجربه ازدواج استاد و شاگردي نبودم براتپس مثل اینکه من اولین -
تصمیم گرفتم به مورداي بعدي این مدلی ...ولی چون با تو خیلی بهم خوش گذشت...چرا اتفاقاً تو اولین تجربه بودي-

  ...بیشتر فکر کنم
ماي پر از مانی آب دهنش و قورت داد و با یه قدم بلند سینه به سینه اش وایستاد و همونطور که نگاهش و بین چش

  :شیطنتش چپ و راست میکرد غرید
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 مگه تصمیم نگرفتی که بري از زندگی من؟؟؟مگه نگفتی من یه بزدل و ترسوام که عرضه حل مشکلش و نداره؟؟؟-
  ...واسه چی برگشتی؟؟؟نکنه اومدي پیشنهاد ازدواج بدي به این مرد مشکل دار ترسو

مطمئن باش تا وقتی تصمیم نگیري مشکلت و حل کنی من به ...نخیر از این خبرا نیست بیخود به دلت صابون نزن-
ولی از اونجایی که کسی و ندارم پیشش بمونم ...اومدم اینجا واسه کار...هیچکس دیگه تو روت نگاهم نمیکنه...کنار

  ...مجبورم دوباره اینجا اقامت کنم
  :مانی وارفته و حیرت زده پرسید

  چه کاري؟؟؟-
یه کم که راه و چاه کار و یاد گرفتم و دستم باز شد میگم بابام بیاد یه جارو برام اجاره ...یه کارخوب و با درآمده-

  تا اونموقع اشکالی نداره اینجا بمونم؟؟؟...کنه
  چطور شد یهو امروز اومدي؟؟؟-
  مگه امروز خبر خاصیه که مثالً نباید میومدم؟؟؟-

فرداي همون روزي که بستري شده بعد از چهار ماه سر از اینجا لیا به وضوح میدید که مانی شک کرده به اینکه چرا 
حقیقتاً مانی هم نمیتونست باور کنه موضوع کار لیا رو ولی چی میخواست بهتر از این؟؟؟از خداش بود که لیا ...درآورده

  ولی چرا همچین تصمیمی گرفت که پیش مانی بمونه؟؟؟...همینجا پیشش بمونه
  ن با این قضیه؟؟؟پدر و مادرت مشکلی ندار-
اونجا هم هرچی ...خب اگه میگفتم غزل رفته خارج نمیذاشتن بیام...فکر میکنن رفتم پیش غزل...راستش اونا نمیدونن-

اگه از نظر تو ...ولی...با یه کم دروغ راهی بشم تهران...براي همین مجبور شدم که...گشتم دنبال کار به نتیجه نرسیدم
  ...یه فکر دیگه براش میکنم...اشکال نداره...شدنی نیست

مگه تو این سه چهار ماه حسرت این روزاي ...فهمید ممکنه با تعللش کاري کنه که دوباره بعدش پشیمونی براش بمونه
  با لیا بودن و نمیخورد؟؟؟پس چرا دست دست کنه؟؟؟

  :سریع و هول زده گفت
  ...داینبار فقط براي اینکه مشکلی پیش نیا...باید دوباره صیغه شیم-

درحالیکه از کنارش رد میشد که بره ...چقدر سریع موافقت خودش و اعالم کرد...لیا به سختی جلوي لبخندش و گرفت
  :سمت آشپزخونه باشیطنت گفت

چون میدونستم تو تمایلی به دخترا نداري بیشتر ...ولی من مثل چشمام بهت اعتماد دارم...از نظر من ایرادي نداره-
  ...ینجاراغب شدم که بیام ا

  ...شونه اش و گرفت و چرخوندش سمت خودش...مانی با چند قدم بلند خودش و بهش رسوند
  یادت که نرفته دفعه قبل بعد از گفتن همچین چرت و پرتی چی شد؟؟؟-
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  ...یادم نرفته بعدش به غلط کردن افتادي...نخیر-
  ...پس مواظب باش اینبار تو به غلط کردن نیفتی-
  ...ند دماغ و بی اخالقیجون به جونت کنن گ-

  :مانی روشو گرفت و تو همون حال که میرفت اتاقش گفت
  ...بهتره زیاد دم پر این آدم گند دماغ نمونی یهو دیدي مسري بود اخالقم به تو هم سرایت کرد-
  ...کالً دیگه هیچیت سرایت نمیکنه...نترس قبل از اومدنم واکسن گند اخالقی و هاري زدم-

تازه داشت میفهمید بیشتر از هرچیزي ...نی لبخند کمرنگی بود که رو لبش نشست و از دید لیا دور مونداینبار جواب ما
دلش براي این کل کل کردنا و حاضر جوابی هاي لیا تنگ شده بود و چقدر اون لحظه براش لحظه قشنگی بود که حس 

هرچند هنوز نمیتونست امیدوار باشه که تا ...هکرد خدا با دلش راه اومده و این دختر و دوباره به زندگیش برگردوند
  ...آخر براي خودش بمونه

همون آسمونی که شب قبل تو ...لیا یه چایی دم کرد و رفت کنار پنجره کوچیک آشپزخونه خیره شد به آسمون شب 
تا قبل از به این فکر کرد که یعنی تصمیمش درست بوده؟؟؟هرچقدرم ...اهواز بهش خیره شد و تصمیم گرفت که بیاد

  ...وقتی تو بیمارستان شادي ایجاد شده تو نگاه مادر و پدر مانی و دید تردیدش از بین رفت...رسیدنش مردد بود
ولی ...انقدر عزت و احترام بهش گذاشتن که لیا شرمنده شد از بیخبر رفتنش و از اینکه حتی نتونست ازشون خدافظ کنه

در جواب سواالیی که ازش میپرسید بازم مجبور شد ...بود که ازش دلخور بشناونا درك و شعورشون باالتر از این حرفا 
اگه میخواست خودش باید میگفت و گفتن لیا شاید وضع و خراب تر ...دوست نداشت راز مانی رو فاش کنه...دروغ بگه

ه مانی آمادگی تشکیل تو راه اومدن به تهران کلی با خودش فکر کرده بود و به این نتیجه رسید که بهشون بگ...میکرد
گفت دلیلش براي بهم زدن این رابطه هم ...خانواده و زن و زندگی رو نداره و از ایجاد مسئولیت ازدواج واهمه داره

همین بوده و فقط میخواسته با پیشنهادش به لیا اونا رو راضی نگه داره و لیا وقتی فهمیده قصدش جدي نیست تصمیم 
  ...گرفته از زندگیش بره

خوب ...ري که پدر و مادر مانی تو این یکی دو سال زندگی پسرشون دیده بودن باعث شد حرفاي لیا رو باور کننرفتا
میدونستن که مانی مغرورشون در جواب اصرارشون براي ازدواج هیچوقت راضی نمیشد بگه تو خودم توانایی اداره زن 

ولی حاال که برگشته ...این شرایط و تحمل کنه و بذاره برهو خب به لیا هم حق میدادن که نتونه ...و زندگی رو نمیبینم
مانی انقدر تو این مدت داغون ...بود ازش انتظار کمک داشتن براي برگردوندن پسر تارك دنیا شده اشون به زندگی
ولی ...لیا نمیتونست معجزه کنه...شده بود که سعید و نسرین کم مونده بود التماس لیا رو بکنن براي نجات پسرشون

  ...بهشون قول داد که به خاطر عالقه قلبی خودشم که شده تمام تالشش و براي مانی و برگردوندن حسش بکنه
قضیه دروغی که مجبور شد به پدر و مادرش بگه رو به اونا هم گفت که بیشتر شرمنده شدن از اینکه مجبور شد به 

بگه که نسرین با زاري و التماس ازش خواست این خواست دروغ موندن خونه غزلم بهشون ...خانواده اش دروغ بگه
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میترسید از اینکه تو تنهایی و فکر و خیالش بازم یه همچین بالیی سرش بیاد و کارش به ...مدت پیش مانی بمونه
سعید زیاد با این قضیه موافق نبود و ...اگه لیا پیشش می موند مطمئناً دست از پا خطا نمیکرد...بیمارستان بکشه

ولی وقتی دید خود لیا مشکلی با این ...م به خاطر خود لیا و حرفایی بود که ممکن بود پشت سرش ایجاد بشهمخالفتش
قضیه نداره رضایت داد به شرط خوندن دوباره صیغه محرمیت و ازش قول گرفت که در صورت بروز کوچکترین 

شون و کمکی که میتونست در حق مانی مشکلی یا احساس عدم امنیت تو خونه مانی بدون در نظر گرفتن حرفاي اآلن
  ...بکنه بره شهرش و دیگه هم برنگرده

لیا هم براي اینکه قضیه کلید داشتنش لو نره مجبور شد بگه امشب و خونه غزل می مونه ولی از اونجا مستقیم رفت 
تمام تردید و اضطرابش خونه مانی و تا وقتی برگرده مشغول سر و سامون دادن به خونه متالشی شده مانی شد و وقتی 

همون شالی که مدتی بود دنبالش میگشت و حدس میزد غزل موقع ....که شالش و رو تخت مانی پیدا کرد...از بین رفت
ولی رو تخت مانی بود و این نشونه خوبی ...توقع داشت تو اتاق خودش پیداش کنه...جمع کردن وسایل جا گذاشتتش

  ...براي قلب مرددش محسوب میشد
***  

از صبح میرفت بیرون و دم ...تو این دو روز کارش فقط شده بود نقش بازي کردن...دو روز از برگشتنش میگذشت
براي اینکه مطمئن بشه مانی تعقیبش نمیکنه بعد از مانی میرفت ...غروب برمیگشت که مثالً نشون بده داره میره سر کار

یرفت و وقتی خیالش راحت میشد یا میرفت تو یه پارك بیرونو حتی تا یه مسیري هم با تاکسی دربستی دنبالش م
  ...مینشست و مشغول گشتن روزنامه میشد یا میرفت کافی براي پیدا کردن کار از تو اینترنت

ولی فقط واسه اینکه مشکلی براي موندنش تو اون خونه پیش ...دوباره بینشون صیغه محرمیت خونده شده بود
و خب لیا هم اینو خوب ...نفوذناپذیر بود که هیچ چراغ سبزي به لیا نشون نمیداد مانی هنوز همون آدم غد و...نیاد

شاید تصمیمش ...میدونست و با علم به این قضیه اومده بود که شانس خودش و براي زندگی در کنار مانی امتحان کنه
انقدر قدرت پیدا کرد که اجازه ولی اون لحظه قلبش ...شاید خیلی از جوانب و نسنجید وقتی این فکر و کرد...عجیب بود

نداد به مسائل دیگه فکر کنه و تمام فکر و ذکرش شد برگردوندن مانی به زندگیش و امیدوار بود بتونه از پسش 
  ...بربیاد

  ...پشت یه سیستم توکافی نت نشسته بود و داشت سایتاي کاریابی رو باال و پایین میکرد
اآلنم ...وقتی لیسانس بودم همه میگفتن فوق بگیر تا بتونی راحت تر کار پیدا کنیتا ...آخه من نمیفهمم این چه وضعشه«

اینجا نوشته به یه کارشناس ...پیدا کردم...آهااااااان...که خیر سرم فوق لیسانسم هیچ خراب شده اي پیدا نمیشه که
باالخره باید آدم ...آخه آدماي ناحسابی!!!با حداقل سه سال سابقه کار؟؟؟...هه...بذار باز شه ببینم چیه...عمران نیازمندیم

  »از یه جا شروع کنه که سابقه براش محسوب بشه یا نه؟؟؟اآلن من سابقه کار از کدوم گوري دربیارم بدم به تو؟؟؟
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همه جا یا سابقه دار  میخواستن یا فقط میخواستن ...تابعد از ظهر درگیر پیدا کردن کار بود درست مثل کل این دو روز
نزدیکاي غروب ...که البته مدرکشم هنوز آماده نبود...رکش استفاده کنن و خودش باید میرفت مینشست تو خونهاز مد

دوست نداشت بعد از اینهمه درس خوندن و جون کندن حاال بره منشی شه ...بود که یه آگهی استخدام منشی پیدا کرد
باید اول کارش و از همینجاها شروع ...نداشت ولی انگار دیگه چاره اي جز این...با یه حقوق و بخور و نمیر

هر آن ممکن ...از طرفی دیگه بیشتر از این نمیتونست کشش بده...باالخره اینم یه سابقه محسوب میشد دیگه...میکرد
اون موقع بود که دوباره رگ لجبازیش باد میکرد ...بود مانی بفهمه قضیه کار دروغ بوده و شک کنه به علت برگشتن لیا

  ...یگفت من احتیاج به ترحم و این مزخرفات و ندارمو م
***  

رو صندلی سالن انتظار شرکتی که آگهی داده بود نشسته بود و خیره به پاهاش بود که از شدت استرس تند تند تکونش 
  :میداد که صداي تلفن منشی بلند شد و بعد از جواب دادن رو به لیا گفت

  ...بفرمایید تو-
خدا خدا میکرد که از اون جاهایی نباشه که هزار و یک جور ادا و اصول ...ت سمت اتاق مدیریتلیا تشکري کرد و رف

حتی حاضر بود دو هفته هم آزمایشی بیاد ولی هرطور شده مشغول بشه قبل از اینکه مانی و ...داشته باشن واسه استخدام
  ...به سرکار نرفتنش مشکوك کنه

بعد از نیم نگاهی به ...با خوشرویی از لیا استقبال کرد و تعارفش کرد که بشینهمدیر شرکت مردي نسبتاً جوونی بود که 
  :فرمی که لیا پر کرده بود و منشیش به دستش رسونده بود گفت

  خانوم مشرقی درسته؟؟؟-
  ...بله-

  :بعد از خوندن مدرك تحصیلیش ابرویی باال انداخت و گفت
  سکرتر بشید؟؟؟چطور شد که تصمیم گرفتید ...فوق لیسانس عمران-
از اونجایی که همه دارن تو رشته خودم دنبال یه آدم با سابقه میگردن و از اونجایی که ...من همچین تصمیمی نگرفتم-

  ...به داشتن شغل نیاز دارم ترجیح دادم که دنبال این کار باشم
با انگشت اشاره باالي ابروشو نگاه مدیرشرکت هنوز به فرم استخدام لیا بود و وقتی قسمت خالی سابقه کاري و دید 

  :خاروند و گفت
  ...اینکه سابقه کار ندارید یه کم کارو سخت میکنه...بله-

  ...لیا دیگه واقعاً عصبانی شده بود و تو اینجور مواقع کنترل کردن زبونش غیرممکن بود
بعد از تموم شدن ببخشید مگه شغل منشی گري هم سابقه الزم داره؟؟؟خب اینجوري باشه که هیچکس نمیتونه -

  ...پس اینهمه تشویق شدن تو دوران دانشجویی براي ادامه تحصیل براي چیه...درسش بره سر کار
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متاسفانه تو ایران استخدام یا بر اساس سابقه کاریه یا بر اساس ...ببینید خانوم من کامالً حق و به شما میدم-
ن به عنوان کسی که چند سال آدماي زیادي تو شرکتم اومدن و ضوابط هیچ نقشی تو این استخدام نداره و اینو م...روابط

به هر حال همه جا اول به فکر پیشرفت و منفعت خودشونن و خب صد در صد یه آدم با تجربه یا ...رفتن اعتراف میکنم
لیل من به شخصه به این د...کسی که توسط آشنایی معرفی شده مشکل کمتري ایجاد میکنه نسبت به یه آدم بی تجربه

دنبال یه آدم با تجربه و داراي سابقه کاري میگردم چون کار منشی گري این شرکت یه مقدار سخت تر از جاهاي دیگه 
  ...اس و مسلماً کسی که تازه داره با محیط کاري آشنا میشه از پسش برنمیاد

  :لیا با تردید پرسید
  از چه نظر؟؟؟-
میبینید که تو این شرکت فقط منم و منشیم که ...بم طول بکشهمثالً ساعت کاري که گاهی اوقات شاید تا هشت ش-

یعنی عالوه بر منشی گري کاراي دیگه اي هم باید بتونید انجام بدید مثل نظافت ...ایشونم ازدواج کردن و میخوان برن
همه این کارایی که البته ...با یه سري خورده کاري بیرون از شرکت...جزئی میز کارم یا چایی آوردن موقع اومدن مهمون

  ...که خارج از وضایف معمول یه منشیه به حقوقتون اضافه میکنه
  میتونم بپرسم حقوقی که براي این کارا در نظر گرفتید چقدره؟؟؟-
  ...حقوق ماهی یه میلیون تومنه...بله خواهش میکنم-

ولی خب خودشم گفت که ...ودیک میلیون؟؟؟اون به ماهی پونصد شیشصد تومنم راضی ب...قلب لیا به تاپ تاپ افتاد
  ...باید ببینه از پسش برمیاد یا نه...کارش سنگینه

  :مدیر که چهره مستاصل لیا رو دید گفت
از اونجایی که با صراحت گفتید به این کار احتیاج دارید با اینکه خودم موافق نیستم یه دختر تحصیل کرده که مسلماً -

استخدام کنم ولی میتونید یه مدت به صورت آزمایشی مشغول شید اگه دیدید  جایی بهتر از اینجا میتونه مشغول بشه رو
  ...مشکلی با نوع کار و ساعت کاریش ندارید و از همه نظر اوکیه براتون قرارداد میبندیم

 خودش اون لحظه فکر میکرد از پسش برمیاد ولی براي اینکه به...اینجوري خیلی بهتر بود...لباي لیا به لبخند باز شد
  ...یقین برسه باید خودش و امتحان میکرد

  از کی میتونم بیام؟؟؟-
  از کی میتونید بیاید؟؟؟-
  ...من از فردا میتونم-
فقط لطفاً اگه ...باشه پس من به خانوم مقدم میگم از فردا تا آخر هفته رو نیان و شما به جاش بیاید مشغول شید-

  ...یه مورد دیگه باشمنتونستید تو همین دو روز به من بگید که دنبال 
  ...ببخشید فامیلی شریفتون...چشم حتماً-
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  ...مرد کارتی از جاکارتی روي میزش برداشت و گرفت طرف لیا
  ...اگه کالً پشیمون شدید و نخواستید که فردا هم بیاید لطفاً تماس بگیرید و اطالع بدید...سبحانی هستم-

نشسته بود از سبحانی تشکر و خدافظی کرد و رفت  کارت و گرفت و با لبخندي که ناخواسته رو صورتش
احساس خوبی اون لحظه داشت که نمیذاشت سختی هاي احتمالی این کاري که تقریباً قرار بود تبدیلش کنه به ...بیرون

 فقط از این بابت خوشحال بود که جایی هست تا اگه یه وقت مانی پرسید بتونه جواب بده و فکر...آچار فرانسه رو ببینه
  ...نکنه بلوف زده راجع به پیدا کردن کار

***  
انقدر ذوق داشت از پیدا کردن کار که تا رسید خونه مشغول ...تو آشپزخونه مشغول درست کردن ساالد شیرازي بود

نباید ...حاال که از دغدغه کار خالص شده بود باید ذهنش و رو دغدغه جدیدش یعنی مانی متمرکز میکرد...آشپزي شد
  ...رگیري هاش از یادش ببره که علت اصلی برگشتنش به تهران و اومدن تو این خونه چی بودهمیذاشت د

صداي باز و بسته شدن در و شنید ولی چون احتمال میداد به خاطر خورد کردن پیاز و ریختن اشک ریملش پخش شده 
  :ترجیح داد از جاش تکون نخوره و از همونجا با صداي بلند گفت

  ...سالاااااااام-
یه کم سرشو چرخوند و از الي چشماي پر سوزش مانی و دید ...صدایی جز دسته کلیدي که رو کانتر فرود اومد نشنید

  ...دوباره روشو برگردوند و مشغول کارش شد...که تو آشپزخونه اس و دست به سینه تکیه داده به کانتر
  ...سالم و احوالپرسی میونه اي نداريانقدر گشنت بود که به جاي شام زبونت و خوردي؟؟؟یا کالً با -

  :بعد از چند لحظه سکوت باالخره صداي کالفه اشو شنید
  کی اومدي؟؟؟-
  ...یه ساعتی میشه-

قبل از اینکه تحلیل کنه علت کارشو دست مانی خیلی نرم رو دستی ...بازم سکوت تا اینکه حضورش و کنارش حس کرد
قتی دست لیا از حرکت وایستاد چاقو رو کشید بیرون و گذاشتش رو که باهاش چاقو رو نگه داشته بود نشست و و

  ...کابینت
نگاهش تو صورت سیاه شده از لوازم ...همون دستشو گذاشت رو شونه طرف دیگه لیا و برش گردوند سمت خودش

  ...آرایشش که چرخید ناخودآگاه لبخندي کمرنگ رو لباش نشست که لیا سریع شکارش کرد
  چرا میخندي؟؟؟-
اون روزي که براي اولین بار تو خیابون دیدمت که داشتی اونجوري اون پسره رو با نگاهت قورت میدادي هیچ وقت -

فکرشم نمیکردم که یه روز تو خونه ام باشی با این صورتی که نشه بهش نگاه کرد و بوي پیازي که نذاره آدم از یه 
  ...قدمیت رد بشه
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ولی به ...کی با مانی خالص شه چون میترسید نتونه جلوي احساسش و بگیرهلیا در حقیقت میخواست از اونهمه نزدی
ظاهر با حرص و عصبانیت ساختگیش سعی کرد شونه هاش و که حاال جفتش تو چنگ مانی اسیر شده بود و آزاد کنه 

  ...که مانی محکم تر نگهش داشت
  راریه که اینجا موندي؟؟؟ولم کن دیگه اگه نمیتونی نزدیکم باشی یا تو صورتم نگاه کنی چه اص-

با سرانگشتاي هر ...مانی خوب میدونست لیا انقدر بچه نیست که از شوخیش ناراحت بشه پس احتیاجی به توضیح نبود
  :دو دستش رد سیاه اشک و از رو صورتش پاك کرد و با لحنی که بوي ناراحتی میداد گفت

  میشه نري سر کار؟؟؟-
  پس واسه چی اومدم تهران؟؟؟-
  هیچ دلیل دیگه اي نداشتی؟؟؟ یعنی-
  ...باید بگم که نه...اگه میخواي به این برسی که بفهمی دلتنگت شدم یا نه-
  مطمئنی؟؟؟-
خر مغزم و گاز زده که بخوام دلتنگ عبوس ترین آدم زندگیم که با یه دروغ بزرگ سه ماه آزگار ...معلومه که مطمئنم-

  سرکارم گذاشت بشم؟؟؟
گرفت و یه دستشو تو موهاش فرو کرد و همونطور که دستشو از الي موهاي به گردنش رسوند و مانی از لیا فاصله 

  :مشغول ماساژش شد گفت
ولی حاال که تصمیمت براي کار کردن جدیه ...دوست ندارم بحثی رو ادامه بدم که تهش نه قراره تو قانع بشی نه من-

  ...حداقل دیگه تو خونه کار نکن
  ...رد کردن پیازش شدلیا دوباره مشغول خو

باهات تعارف ندارم ...بعدشم...اینجوري خودم راحت ترم...دوباره برمیگردیم به اون قضیه اداي دین و این حرفا دیگه-
اگه حس و حالش نبود و خسته بودم دست به سیاه و ...عاشق چشم و ابروتم نیستم که بشم کلفت بی جیره و مواجبت

  ...امروز دیدم انرژي و انگیزه اشو دارم غذا درست کردم...روز همین وضعهسفید نمیزنم هوا برت نداره هر 
آخه چند ماهی ...بیشتر هدفم حفظ امنیت و سالمت جانی خودم بود...راستش و بخواي به خاطر خسته نشدنت نگفتم-

  ...دوست ندارم بقیه مواد غذایی هم کالً از چشمم بیفته...میشه که به فلفل آلرژي پیدا کردم
  :ا با سري کج شده نفسشو فوت کرد و گفتلی
  ...تو که بلدي عالیجناب صبر کن جان نثارت اول نصف غذاشو بخوره اگه سالم موند شما هم تناول کنید-
  ...اوهوم این فکر خوبیه-

درحالیکه بعد از چهارماه احساس شادي و شعف میکرد از این همصحبتی با لیا رفت سمت یخچال و یه سیب برداشت و 
  :عد از زدن اولین گاز گفتب
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دیروز و امروزم که بعد از چند وقت رفتم شرکت انقدر درگیر بودم که درست و ...شب اول تو شوك اومدنت بودم-
  کجا هست؟؟؟شرکته؟؟؟...حسابی ندیدمت که بپرسم کارت چیه

سیدن کرده تا ته و توشو میدونست اینجوري که مانی شروع به پر...باالخره اون چیزي که ازش میترسید اتفاق افتاد
  ...پس چه بهتره که از همون اول با توضیح جزییات کنجکاوش نکنه...درنیاره ول کن نیست

  چه فرقی میکنه واسه تو؟؟؟-
  وقتی یه سند محرمیت داریم یعنی مسئولیتت تا زمان اقامتت تو این خونه با منه؟؟؟...باز یادت رفت وقتی تو خونه منی-
تا ...حقوقشم خوبه که باعث شده اینهمه راه بکوبم بیام اینجا...مرتبط با رشته امه...تو یه شرکتیه کار تمام وقته -

  ...همینجاش فکر کنم کافی باشه که بدونی
  :مانی سیب نیم خورده اشو گذاشت رو کانتر و همونطور که بیخیال و بیتفاوت از آشپزخونه میرفت بیرون گفت

انقدر عقل کل هستی که بدونی چه کاري درسته چه کاري ...نه به من ربطی ندارهواسه خالی نبودن عریضه گفتم وگر-
  ...غلط

بی اختیار رفت طرفش و ...لیا نگاه دلخورش و از مانی که رفت تو اتاقش و در و بست به سیب نصفه روي کانتر دوخت
از بطري آب توي یخچال که اون موقع که تازه اومده بود به این خونه همش حواسش و جمع میکرد که ...برش داشت

  ...میدونست دهنی مانیه نخوره ولی حاال این سیب که جاي دندوناي عشقش روش بود عجیب داشت بهش چشمک میزد
جواب چشمکش و داد و یه گاز بزرگ از سیب گرفت و تو خیالش اون سیب و به شکل بازوي مانی تجسم کرد که حاال 

  ...حسابی تیز شده بود له میشد داشت زیر دندوناش که به خاطر بی محلیش
***  

نمیتونست ...دومین روز کاریشم داشت تموم میشد و حاال دیگه وقتش بود که اقرار کنه واقعاً کار خسته کننده اي بود
مطمئناً خسته شده بود از اینهمه مسئولیت مختلف ...درك کنه منشی قبلی فقط به خاطر ازدواج تصمیم به استعفا گرفته

از طرفی به این کار احتیاج داشت و از طرفی میترسید نتونه تو درازمدت از پس اینهمه کار ...ش بودکه روي دوش
  ...از طرفی هم باید همین امروز تصمیمش و میگرفت و به سبحانی اطالع میداد...مختلف در طول یه روز بربیاد

ه بود که هیچکس و پیدا نمیکرد بتونه ولی انقدر زندگیش پر از دروغ شد...خیلی دلش میخواست با یکی مشورت کنه
مانی رو که دیروز انقدر دیر رفت خونه اصالً ندید و ...دو کلوم باهاش حرف بزنه بدون ترس از اینکه برداشتش چیه

امروزم که ساعت هشت شب بود و هنوز درگیر تایپ این نامه هاي ...فقط تونست خودش و به تختش برسونه و بخوابه
اشت و معلوم نبود کی مرخصش میکرد و کی میخواست راه بیفته بره اون سر شهر که خونه مانی اداري که تمومی ند

  ...بود
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یه جورایی حس میکرد سبحانی میخواد با این کارش تو همین دو روز سختی هاي احتمالی این شغل و به لیا بشناسونه تا 
اینم ...نست منکر این بشه که چاره اي جز این نداشتقبول داشت که کار سختی بود ولی نمیتو...بتونه بهتر تصمیم بگیره

  ...از دست میداد دوباره باید میگشت دنبال کار
به مادرشم تلفنی گفته بود که استخدام شده و مطمئناً سربرج باید زبونش دراز میشد و میگفت که من خودم حقوق دارم 

  ...ع یه کم سخت شد شرایطولی با این وض...و دیگه احتیاجی نیست که بابا برام پول بریزه
  :خیره به صفحه مانیتورش داشت متن تایپ شده اش و چک میکرد که تلفنش به صدا درومد و سریع جواب داد

  بله؟؟؟-
  یه لیوان چایی لطف میکنید؟؟؟...خانوم مشرقی-

  :کالفه از اینکه چرا اجازه مرخصی نمیده و تازه درخواست چایی میکنه گفت
  ...چشم همین اآلن-

به ...مشغول ریختن چایی تو لیوان بود که صداي باز و بسته شدن در و شنید...نفسشو فوت کرد و رفت سمت آبدارخونه
لیوان و قندون و گذاشت تو سینی و راه افتاد سمت اتاق سبحانی و تو همین حینم سرشو چرخوند ...کارش سرعت داد

  ...فل شدن نگاهش تو دوتا چشم غرق خون همانولی چرخوندن سرش همانا و ق...که ببینه کی بود اومد تو
  :سرجاش میخکوب شد و بدون اینکه نگاه خیره اشو بگیره با ناباوري گفت

  تو اینجارو از کجا پیدا کردي؟؟؟-
مانی نگاه خشمگینش و دور تا دور شرکت و میز کهنه و کامپیوتر قدیمی مخصوص لیا و سرآخر سینی چایی توي 

  :بهش نزدیک شد و پر حرص گفتچند قدم ...دستش چرخوند
  تو اینجا رو از کجا پیدا کردي؟؟؟...دقیقاً سوال منم همینه-

  :سکوت لیا باعث شد خشمگین تر شه و ادامه بده
  کار مرتبط با رشته ات این بود؟؟؟به خاطر این کوبیدي اومدي اینجا؟؟؟که با مدرك فوق لیسانس آبدارچی بشی؟؟؟-

  :سبحانی انداخت و گفتنگاه دستپاچه اي به در اتاق 
  ...مانی زشته...هیـــــــــــس-
  ...زشت کار توئه که یه ذره شخصیت براي خودت قائل نیستی-
  ...تو برو من میام خونه برات توضیح میدم...پوووووووف...من...من-

  :سرشو نزدیک تر برد و از الي دندوناي کلید شده از غرید
اون موقع تضمین ...نیومدي خودم دوباره میام باال...تا پنج دقیقه دیگه اومدي اومدياگه ...پایین تو ماشین منتظرم...لیا-

  ...نمیکنم دستو با مالیمت بگیرم و بکشمت از این خرابه بیرون
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میدونست مانی اآلن انقدر عصبیه که ازش بعید نیست ...چشماشو محکم باز و بسته کرد براي مسلط شدن به اعصابش
  :ین کوتاه اومد و گفتبراي هم...همچین کاري

  ...تو برو اآلن...میام...خیله خب-
مانی چند قدم عقب عقب برداشت و بعد دوباره برگشت سرجاش و درحالیکه انگشت اشاره به نشونه تهدید تکون 

  :میداد گفت
  ...میري میگی دیگه نمیاي و دنبال یکی دیگه باشه ها-
  ...همینجوري که نمیشه-
  بستی؟؟؟چرا نمیشه مگه قرارداد -
  ...نه ولی-
  فهمیدي؟؟؟...همینکه گفتم...ولی نداره-

  :لیا لبه سینی رو گذاشت تخت سینه مانی و همونطور که هلش میداد با خشم گفت
  ...اه...برووووو...باشه دیگه-

رفت  لیا هم بعد از کشیدن نفس عمیقی چند تقه به در زد و...مانی با چشم غره اي نگاه خیره اشو گرفت و رفت بیرون
  ...تو اتاق سبحانی

  :سینی چایی و که گذاشت رو میز سبحانی تشکري کرد و گفت
  ...کسی اومده بود؟؟؟صداي حرف زدن میومد-
  ...اینه که اگه اجازه بدید مرخص بشم...نامزدم اومده بود دنبالم...راستش...بله-
  ...نامزد؟؟؟فکر میکردم مجردید-
  ...گفتم نامزدم...منم نگفتم همسرم-
  شنبه میاید دیگه؟؟؟...اممممم...فقط...میتونید تشریف ببرید...مسئله اي نیست...حق با شماست...بله-
  ...شرمنده ام ولی متاسفانه نمیتونم...راستش-
  چرا؟؟؟نبود اون کاري که فکر میکردي؟؟؟-
ولی به نظرم اینهمه مسئولیت  خیلی خوبه که پول بقیه کارایی هم که از منشی میخواید انجام بده به حقوق اضافه میکنید-

  ...براي یه نفر اونم یه خانوم زیاده
  :سبحانی لبخندي زد و گفت

ولی حاال اگه نامزدتون با موندنتون مخالفت ...به هر حال من همه این مسئولیت ها رو همون دو روز پیش بهتون گفتم-
خانوم مقدم از شنبه برگرده تا وقتی یه نفر دیگه من میگم ...قرار شد این دو روز آزمایشی باشه...کردن مسئله اي نیست

  ...رو پیدا کنم
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  :حاال که خودش فهمیده بود علت اصلیشو دیگه لزومی نداشت قایم کنه براي همین گفت
  ...با اجازه...امیدوارم هرچه زودتر شخص مورد نظرتون و پیدا کنید...ممنون که درك کردید-
  ...به سالمت...د نظرتون و پیدا کنیدمنم امیدوارم شغل مور...خواهش میکنم-

از شرکت اومد بیرون و رفت سمت راه پله که بره پایین درحالیکه احساس بدي نداشت از این دو روزي که اینجا 
با اینکه کم بود ولی تجربه خوبی شد براش تا بفهمه از نظر جسمی و روحی تا چه حد توانایی کار کردن ...گذرونده بود

ینکه مانی متوجه دروغش شده بود و اآلن به احتمال زیاد با چهره برزخیش پشت فرمون داشت سیگار ولی از ا...داره
اصالً نمیدونست چه جوري سر درآورد از ...دود میکرد و منتظر برگشت لیا بود که دادو بیداد و شروع کنه ناراحت بود

بعد از مانی از خونه بره بیرون و مسلماً مانی چون تو این دو روز دیگه نمیتونست ...هرچند خودش حدس میزد...اینجا
اونقدري هم که اون شب نشون داد نسبت به کار کردن لیا بی تفاوت نبود و وقتی پیچوندن سواالش توسط لیا رو دیدن 
تعقیبش کرده تا خودش به جواب برسه و اآلن میفهمید که اگه جوابش و همون شب میداد و یه جوري آرومش میکرد 

  ...بود شاید بهتر
به محض سوار شدنش مانی حرکت کرد و لیا حین بستن کمربند داشت زیر لب آیت الکرسی میخوند که کارشون به 
داد و بیداد ودعوا نرسه و از اونجایی که سخت میتونست خودش و زبونش و موقع عصبانیت کنترل کنه میترسید نیومده 

  ...بساط قهرشون برپا بشه
ر روشن کرد و مشغول کشیدنش شد همچنان سکوت برقرار بود و درست وقتی که آخرین تا زمانی که مانی یه سیگا

  :پک و به سیگارش زد و از شیشه ماشین پرتش کرد بیرون باالخره به حرف اومد
  من هنوز منتظرم بفهمم که براي این کار کوبیدي اومدي تهران؟؟؟-

درحالیکه سعی میکرد بیشتر ...ت به دامن یه دروغ دیگه میشدبازم باید دس...لحن آروم مانی به لیا جرات فکر کردن داد
  :مظلومیت ممکن و به صدا و چهره اش بده حین بازي با انگشتاي دستش گفت

رفتم دیدم یه نفر ...اون کاري که به خاطرش اومدم...کی واسه همچین کاري اینهمه به آب و آتیش میزنه؟؟؟اون...نه-
براي اومدن به بابا و مامانم اصرار کردم که  دیگه نمیتونستم دست از پا درازتر انقدرم ...دیگه رو استخدام کردن

فقط اینجا رو پیدا کردم که هم حقوقش خوب بود هم دنبال ...براي همین گشتم دنبال یه کار دیگه...برگردم پیششون
  ...سابقه کاري نمیگشتن

مهموناش و نظافت و هزار و یک جور کاري که اصالً به قیمت دوال راست شدنت جلوي ...آخه حقوق خوب به چه قیمتی-
در شان یه دختر جوون نیست و براي اینکه صرفه جویی کنه تو حقوق دادنش انداخته همه رو گردن یه نفر؟؟؟اینجور 

  ...آدما از آبم کره میگیرن
  اصالً تو از کجا فهمیدي که من اینجا کار میکنم؟؟؟-
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ولی همینکه دیدم انقدر خسته ...شلوغ شد که نتونستم بیام ببینم چه جور جاییهدیروز تعقیبت کردم ولی انقدر سرم -
امروزم داشتم ...ات کرده که اون ساعت برگشتی و یه راست رفتی گرفتی خوابیدي فهمیدم به درد نمیخوره

مدم ببینم این او...زنگ زدم آقالطیف که گفت هنوز نرفتی خونه...فکر نمیکردم تا این ساعت مونده باشی...برمیگشتم
بعد دیدم کالً با هیچیش ...چه کاریه که تو به خاطرش کوبیدي اومدي اینجا و هیچ مشکلی هم با ساعت کاریش نداشتی

تو نباید به خاطر حرفی که به پدر و مادرت ...به خاطر خودته که دارم میگم...لیا...مشکل نداشتی نه فقط ساعت کاري
  ...به جسم و روح و شخصیتت آسیب برسونیزدي یا حقوق باالي اون شغل انقدر 

یعنی این نشونه ...اي خدا...الهی من فدات بشم که عین آدم داري حرف میزنی و بیخودي داد و بیداد نمیکنی...اي جونم«
  »یه تغییره؟؟؟یعنی مانی داره عوض میشه؟؟؟یعنی ممکنه تو همه چی عوض بشه؟؟؟

  تو شرکت من کار میکنی؟؟؟-
ر لحظه منتظر شنیدن یه فریاد از مانی بود شنیدن این لحن آروم و این پیشنهاد انقدري عجیب و دور از براي لیایی که ه

  ...باور بود که سایز چشماشو هزار برابر کنه
  :مانی با نیم نگاهی به چهره پر از سوالش گفت

  ...نپره بیرون چشمات-
  ...مانیبا چند بار پلک زدن حواسش و جمع کرد و کامل چرخید سمت 

  بیام شرکت تو چی کار کنم؟؟؟-
  ...منتها بدون مسئولیت آبدارچی و سایر خدمات جانبی...منشی گري...همین کاري که اینجا میکردي-

  :لیا پشت چشمی نازك کرد و گفت
  اینهمه درس خوندم بیام شرکت تو منشی شم؟؟؟-

لیا به وضوح میدید که داره میگه پس چطور حاضر حاال مانی بود که با چشماي گشاد شده داشت به لیا نگاه میکرد و 
  ...شدي بعد از اینهمه درس خوندن اینجا مشغول شی

  ...جواب سوال و قبل از اینکه مانی بپرسه داد
  ...فکر کردم شاید تو یه کم برام پارتی بازي کنی...اینجا فرق میکرد-
استخدام اومدن میخوام تو رو انتخاب کنم که بی تجربه  اآلنم پارتی بازي دارم میکنم که از بین اونهمه آدمی که واسه-

یعنی براي همه سمت هامون یه نفر ...بعدشم کار دیگه اي نیست تو اون شرکت...اي و مسلماً کلی مشکل داریم باهات
  ...فقط چند وقته منشی نداریم که داریم دنبالش میگردیم...هست

  اآلن داري منت میذاري؟؟؟-
  ...منتم میتونه پشتش باشهآره تقریباً یه کم -
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لیا در حقیقت از خداش بود که پیش مانی کار کنه حداقل دیگه ترسی از بد بودن محیط کاري نداشت و از طرفی هم 
ولی براي اینکه نشون بده داره فکر میکنه ...میتونست زمان بیشتري رو با مانی بگذرونه و شاید هدفش زودتر نتیجه داد

  ...یافه اش حالت تردید و شک دادیه کم ساکت موند و به ق
  منشی قبلیت چی شده؟؟؟-
  ...نترس سرش و زیر آب نکردیم-
  ...بعید میدونم با پاي خودش رفته باشه-
اونم درست زمانی که اعصاب درست و حسابی ...با پاي خودش نرفت من اخراجش کردم چون رفتاراش رو اعصابم بود-

  ...اي نداشتم
بگه اعصاب نداشته اش به خاطر نبود لیا بود فایده اي نداشت و مانی همونطور که یه سیگار  لیا هرچقدر منتظر موند که

  :دیگه روشن میکرد گفت
ولی به فکر زمانی که داري از دست ...اگه دوست نداري میتونی ازفردا بگردي دنبال یه کار دیگه...البته اجباري نیستا-

  ...اینجا تا مشغول شی هم باش میدي از موقعی که پدر مادرت فکر میکنن اومدي
بی فکر دستشو دراز کرد و سیگار و از بین انگشتاي مانی ...لیا که از این تند تند سیگار دود کردناي مانی کالفه شده بود

  :بیرون کشید و همونطور که میبرد سمت لباي خودش گفت
  ...باشه فکر میکنم تا آخر شب بهت میگم-

گرفتن سیگار داره بهش نزدیک میشه سرش و کشید عقب و طلبکارانه خیره شد  دست مانی و حس کرد که براي پس
  ...به قیافه برزخیش

  بدش به من؟؟؟...این چه کاریه لیا-
  ...چرا؟؟؟کار بدیه مگه؟؟؟حتماً خوبه که تو میکشی منم میخوام بکشم-
  ...ر دارهبچه بازي چرا درمیاري؟؟؟مگه هرکاري که من االغ میکنم خوب و درسته؟؟؟کلی ضر-
دیگه من نمیدونم از این به بعد اگه بخواي جلوي من سیگار بکشی باید بذاري اول نصفش و من بکشم تو نصفه بقیه -

اینجوري جفتمون زندگی سالم و سالمتی خواهیم ...اگرم دوست داري بهم ضرر نرسه میتونی تو هم نکشی...اشو بکشی
  ...داشت

سخت بود براش ولی دیگه نمیخواست جلوش ...از هست که این کار و بکنهمانی خوب میدونست که لیا انقدري لجب
عجیب داشت وسوسه میشد که یه بوسه از این سیگاري که بین لباي لیا داشت میسوخت ...اما اآلن...سیگار بکشه

  کنه؟؟؟ یعنی میتونست با لذت اون بوسه وحشیانه اش تو اون شب نحس که به زور از لباي لیا گرفت برابري...بگیره
درحالیکه نمیتونست لحظه اي از صحنه جذاب و خیره کننده رو ...چرخید سمتش و دید جدي جدي نصف سیگار و کشید

  ...به روش دل بکنه ولی نخواست جسم لیا قربانی لذت خودش بشه و سیگار و ازش گرفت
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  ...بسه دیگه نصف شد-
انگار روح لیا رو داشت از اون ...عمیق و محکم کام گرفتلباشو گذاشت جاي لباي لیا که سیگار و رنگی کرده بود و 

یه ...سیگار میکشید بیرون و شاید بعد از نزدیک به دو سال احساس کرد یه چیزایی دوباره تو وجودش زنده شد
ولی حاال با یه بوسه اي که واسطه اش سیگار بود ...احساسی که حتی بعد از اون بوسه وحشیانه هم نتونست بیدار بشه

شاید خودشم یه کم ...اشت لذتو با بند بند وجودش حس میکرد و اینبار کالفه نشد از جرقه اي که تو دلش زده شدد
  ...دلش این جرقه رو میخواست

***  
هرچند اونجا هم باید منشی میشد ولی حداقل ...شب لیا تصمیم گرفت به مانی بگه که حاضره تو شرکتش کار کنه

  ...اره و صاحابکارشم کسیه که عاشقشهخیالش راحت بود که یه شغل د
شامشون و خورده بودن و بعد از شستن ظرفا دو تا لیوان چایی ریخت و رفت نشست کنار مانی که داشت تلویزیون نگاه 

  ...میکرد
  :مانی نگاهی به سینی چایی انداخت و بعد رو به لیا گفت

  براي چایی بعد از غذا تجویزي ندارید خانوم دکتر؟؟؟-
  ...تفاقاً اینم ضرر داره ولی چون میچسبه منفعت روحیش بیشتر از ضرر جسمیشهچرا ا-
  »چرا تو انقدر حاضرجوابی آخه؟؟؟...مار بگزه زبونت و دختر«

  ...من فکرامو کردم-
  درباره؟؟؟-
  ...کار تو شرکتت-
  خب؟؟؟-
  ...قبول میکنم-
  ...منت میذارید سرمون بانو-
  ...مسلماً همینطوره-

  :که مانی بهش زد گفت با چشم غره اي
  ...چیه؟؟؟اعتبار شرکتتون و دارم میبرم باال که با مدرك فوق لیسانس میخوام منشیتون بشم-

  :مانی یه کم به جلو خم شد و با نیم نگاهی به چهره لیا گفت
  ...حاال که قبول کردي بیاي باید یه سري چیزا رو با هم هماهنگ کنیم...ببین-

ه بود براي این حرفا چون مسلماً نمیتونستن به کارمنداي شرکتی که مانی توش کار میکنه لیا هم خودش و آماده کرد
  ...بگن که دارن تو یه خونه زندگی میکنن
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ولی براي خودت بهتره که کسی ...براي من اصالً مهم نیست که کسی بفهمه درحال حاضر با من زندگی میکنی-
من به همه میگم آشنایی خانوادگی داریم ولی تو ...راه بیفته تو شرکتمدوست ندارم بیخودي حرفاي خاله زنکی ...نفهمه

شنبه صبح خودت میاي شرکت و مثل یه مورد معمولی فرم پر میکنی و خب از اونجایی که آشنایی داریم من با یه کم 
  پارتی بازي استخدامت میکنم اوکی؟؟؟

  زنم که معلوم نشه با هم زندگی میکنیم؟؟؟آدرس خونه رو کجا ب...تو اون فرمی که قراره پر کنم...بعد-
هرچند کسی نیست که بخواد تو فرم ...آدرس همینجا رو مینویسی ولی به جاي طبقه بیستم مینویسی طبقه هفتم-

  ...منم میگم همسایه همیم...استخدام فضولی کنه ولی اینجوري بهتره
نی معرفی بشه تا احتیاجی به اینهمه دروغ و پنهون لیا خیلی اون لحظه دلش میخواست که تو شرکت به عنوان نامزد ما

هرچند که ...ولی انگار مانی اصالً همچین چیزي رو نمیخواست که انقدر براي این موضوع فکر کرده بود...کاري نباشه
ا لی...وقتی رابطه اشون هنوز گنگ و لنگ در هوا بود چرا باید بیخودي اسمشون به نام هم نوشته بشه...بهش حق میداد

پس بهتر بود همقدم با مانی پیش میرفت و تو ...هنوز نمیدونست میتونه مانی و مجبور به بیان احساساتش کنه یا نه
  ...همین مسیر تالشش و میکرد

از اون طرف مانی هم در عذاب بود که چند ساعت در طول روز باید جوري با لیا رفتار کنه که کسی شک نکنه به اینکه 
وقتی هنوز از ...ولی اینطوري مسلماً براي خود لیا خیلی بهتر بود...ه زمان قرار ازدواج داشتن با هماینا همخونه ان و ی

  ...خودش مطمئن نبود نمیتونست کاري کنه که لیا به پاش بسوزه
  چه ساعتی بیام خوبه؟؟؟...آدرس شرکت و بهم بده...پس...باشه-
  ...سر ساختموندیرتر ممکنه برم ...نه ده اینا بیا که خودم باشم-
  ...باشه-

روشو چرخوند و به ظاهر مشغول تماشاي تلویزون ...لیا لیوان چاییشو برداشت و همون موقع گوشی مانی زنگ خورد
  ...شد ولی گوشش به مکالمه مانی بود

  ...الو سیاوش-
...  
  سالم خوبی؟؟؟-
...  
  ...حسش نیست سیا-
...  
  کیا هستن؟؟؟...نچ-
...  
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  :ین تر ولی لیا شنید که گفتصداشو یه کم آورد پای
  اون دختره هستی هم هست؟؟؟-
...  
  یعنی واقعاً نمیدونی اون به من چیکار داره؟؟؟-
...  
  ...از بس کله خري-
...  
  ...حاال مطمئن نیستم بهت خبر میدم اگه اومدنی شدم...خیله خب-
...  
  ...باشه فعالً-

فتاده بود که اون سیاوش نام پشت خط مانی و به کجا دعوت سرشو از سمت تلویزیون برنگردوند ولی تو ذهنش ولوله ا
  ...کرده بود که مانی نگران حضور دختري به نام هستی تو اون جمع بود

  میاي بریم کوه؟؟؟-
  :با شنیدن صداي مانی متعجب روشو چرخوند سمتش و بدون فکر فقط براي اینکه یه چیز گفته باشه گفت

  اآلن؟؟؟-
  ...نگاهی که لیا رو شدیداً خجالت زده میکرد...نگاهش کردمانی یه کم خیره خیره 

  آخه اآلن وقت کوه رفتنه افالطون؟؟؟...ادعاتم اونجاي آسمون و پاره میکنه که من فوق لیسانس دارم-
  ...خب یهویی گفتی گیج شدم دیگه!!!بی تربیت بی ادب-
  حرف میزنم و چی میگم؟؟؟ یعنی میخواي بگی تو گوشاتو تیز نکرده بودي ببینی من دارم با کی-
  ...گوش تیز فقط مختص شماست من همچین ادعایی نکردم-

  :مانی که میدونست بحث کردن با لیا بی فایده اس و هیچ جوره کوتاه نمیاد پوفی کرد و گفت
وقتیه یه مدت منم باهاشون میرفتم ولی چند ...هر دو هفته یه بار صبحاي جمعه برنامه کوه دارن...دوستم سیاوش بود-

  ...زنگ زده بود میگفت بچه ها دلشون تنگ شده و از این مزخرفات...نتونستم برم...که
  ...خب برو دیگه...آخی-
  برم؟؟؟یعنی تو نمیاي؟؟؟-
  ...من براي چی بیام؟؟؟دلشون براي تو تنگ شده براي من که تنگ نشده-
  ...بهتره یه هوایی هم میخوري از تنها موندن تو خونه که...خب من دلم میخواد تو هم همراهم بیاي-

  :لیا ابرویی باال انداخت و با موذیگري گفت
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  مطمئنی به خاطر حضور هستی خانوم نیست که داري از من دعوت به عمل میاري؟؟؟-
علناً داشت دستش مینداخت ومانی همچین ...مانی یه کم با حرص و نفسایی که پره بینیشو میلرزوند به لیا خیره شد

خونسردي لیا عصبی ترش کرد و یهو خیز برداشت سمتش که لیا با یه جیغ از جاش بلند شد و از ...نمیاوردچیزي و تاب 
  ...مانی فاصله گرفت

حاال هردوتاشون رو به روي هم وایستاده بودن و لیا همونطور که نگاه هراسونش و به مانی دوخته بود لیوان چایی توي 
  :دستشو گرفت باال و با صداي لرزونش گفت

  ...به خدا دستت بهم بخوره اینو میریزم روتا-
  ...بریز ببین بعدش چی میشه دیگه-
میخواستی ...نمیتونستم گوشامو بگیرم که...خب چه انتظاري داري از من؟؟؟بغل گوش من نشستی داري حرف میزنی-

  ...نشنوم باید میرفتی یه جا دیگه
  هستیه که بهت گفتم بیا بریم کوه؟؟؟چرا فکر کردي به خاطر ...من به شنیدنت کاري ندارم-
  خب مگه غیر از اینه؟؟؟-
  اصالً تو میدونی هستی کیه؟؟؟-
  کیه؟؟؟...نخیر-

  :مانی پوزخندي زد و درحالیکه دوباره نقاب بی تفاوتی و میذاشت رو صورتش گفت
  ...نمیگم که تو خماریش بمونی-

  ...از کنار لیا رد شد و رفت سمت اتاقش
اتفاقاً اگه نیاي من راحت ترم ...فکر نکن منظوري دارم پشت بردنت...اجباري نیست...یاي نیاکوه هم نخواستی ب-

  ...حداقل اونجا از شر این زبون درازي هاي تو خالص میشم و یه نفس راحت میکشم...هستم
غرورشم که شده  احتمال میداد لیا از رو لجبازي و...رفت تو اتاقش و درو بست در حالیکه پشیمون بود از حرفی که زد

مانی هم برخالف چیزي که گفت دلش میخواست بعد از این ...با این حرف مانی دیگه عمراً حاضر شه باهاش بره کوه
حاال اگه خودشم نمیرفت لیا ...ولی با دست خودش همه چیز و خراب کرد...چهار ماه هر روز و هر شبش و با لیا بگذرونه

دوست نداشت بیخودي حساسش کنه رو این دختر پیله و کنه اي که شاید هیچ ...فکر میکرد به خاطر هستیه که نمیره
اهمیتی براي مانی نداشت ولی انقدر پیگیر بود و انقدر خودش و دربرابر مانی کوچیک میکرد که تو کل دو سال گوشه 

خودش و به زور  گیریش از همه دخترا سرسختانه پاي مانی که فقط بهش بی محلی میکرد وایمیستاد و تو هر جمعی
  ...بهش میچسبوند

چند دقیقه اي رو مبل گوشه اتاقش نشسته بود و فکر میکرد حاال چه جوري این وضع و درست کنه که چند تقه به در 
  ...خورد
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  :سرشو چرخوند سمت در ولی وقتی دید باز نشد با بیحوصلگی گفت
  بــــــله؟؟؟-

  ...تقه زد لیا نه چیزي گفت نه در و باز کرد و دوباره چند
  ...یا بیا تو حرفتو بزن یا برو میخوام بخوابم...لیا حوصله ندارم...نچ-

با ضربه هاي بعدي دیگه کنترلش و از دست داد و بلند شد با چند قدم بلند خودش و به در رسوند و محکم بازش 
ی شد و دهنش از شدت شوکه هنوز چِ  چی میخواي از دهنت در نیومده بود که یه لیوان آب سرد رو صورتش خال...کرد

  ...شدن باز موند
نگاه حیرت زده اشو دوخت به لیا که با نیش تا بناگوش باز شده لیوان خالی شده آب و داشت تو دستش تکون میداد و 

  :بی توجه به عواقب کاري که کرد با شیطنت گفت
  ...دفعه آخرت باشه سر همچین چیزایی رو ترش کنی و بري تو اتاقتا-

  ...ومدداشت به خودش میزه مانی تا
حالیت ...هنوز نشناخته منو...؟؟؟هنوز نفهمیدهکی جرات این کارو داره؟؟؟رو من آب پاشیداآلن؟؟؟ این چی کار کرد«

  »!!!میکنم
 بدون مکث تا شنید پا به فرار گذاشت و مانی هم لیا که و از بس تو لحنش حرص و غضب بود جمله آخرشو بلند گفت

  ...دویید دنبالش
  بچـــــــه؟؟؟ رو من آب میپاشی...وایستا ببینم-

  ...همچنان داشت میخندید و هنوز به عمق قضیه پی نبرده بودلیا 
  ...میخواي فوتت کنم...گفتم آب بریزم روت خاموش شی از حرفم دیدم آتیش گرفتیآخه -
  ...دارم برات؟؟میخندي آره؟-

و از پشت دو سمتش  دستاشو انداختیا میشد خودشو رسوند بهش و و یه گام بلند که دوتاي قدم هاي لیهو با یه حرکت 
رو هوا بلندش کرد و برد طرف  از اینکه لیا با صورت بخوره زمین قبل...کشید سمت خودشو گرفت و ر لیاطرف کمر 
  ...آشپزخونه

تازه داشت کم کم  گاران...که انتظار این حمله ناگهانی و نداشت شروع کرد به دست و پا زدن تا خودشو خالص کنه لیا
نمیکرد مانی انقدر  شمفکرحتی ...میترسیددیگه داشت ...میفهمید چی کار کرده و کارش چقدر مانی و عصبانی کرده

  ...عصبانی بشه
  ...لوس نشو بذار منو پایین...جنبه شوخی نداریا...اي بابا...بذارم زمیـــــــن-
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جز زدن لیا باالخره تو آشپزخونه جلوي در یخچال گذاشتش زمین و  مانی که سکوت کرده بود در برابر تقال ها و عز و
همونطور که با یه دست محکم بازوشو نگه داشته بود با اونیکی دستش در یخچال و باز کرد و بطري آب و از توش 

  ...بیرون کشید
و ناخواسته چشماش پر نگاه هراسون و بهت زده لیا از بطري توي دستش به صورت خیس و درهم و عصبانی مانی افتاد 

تا حاال تو زندگیش ...اصالً فکرشم نمیکرد که مانی متوجه شوخیش نشه و تا این حد خشمگین شه از کار لیا...از اشک شد
  ...انقدر احساس بی پناهی نکرده بود

د و متعجبانه بهش اخماش باز ش...مانی قبل از اینکه کاري بکنه نگاهش افتاد به قیافه ماتم زده لیا و چشماي پر از اشکش
  ...خیره شد

  چته تـــــــو؟؟؟حاال کی جنبه شوخی نداره؟؟؟-
  ...لیا سعی میکرد بغضش و پشت حرصی که اون لحظه از مانی داشت پنهون کنه ولی موفق نبود و صداش کامالً میلرزید

طرف زهره ترك میشه  همیشه با این قیافه شوخی میکنی؟؟؟اینطوري...برو یه نگاه به قیافه ات بنداز تو آینه-
  ...من از شیر آب آوردم نه یخچال...بعدشم...که
دوماً این به اون در که تو بی هوا اب ریختی ولی من دارم با آمادگی ...اوالً قیافه من همینجوریه کاریشم نمیتونم بکنم-

  ...قبلی تالفی میکنم
  :لیا یه کم با شک بهش نگاه کرد و گفت

  ؟؟؟یعنی عصبانی نیستی...یعنی-
  اآلن مشکل تو عصبانی بودن منه یا آب سرد یخچالی؟؟؟-
  ...چون باهات شوخی کردم تو هم باید با شوخی جواب بدي نه این قیافه عبوست...عصبانی بودن تو-
چون ...بعد نگی حاال که عصبانیتت رفت و خندیدي تالفی نکن...یعنی اگه نیش من باز بشه مشکل تو حل میشه دیگه-

  ...جاشهاون سر 
  :لیا دستی به چشماش کشید و مصمم گفت

  ...من خیلی هم جنبه شوخیم باالعه...تو این شکلی نباش...نخیر-
  ...خیله خب-

درحالیکه لبخندي ساختگی ولی عمیق رو لباش مینشوند خیره تو چشماي لیا تو یه چشم بهم زدن همه آب توي بطري 
  ...رو روي فرق سرش خالی کرد

اصالً ...با دهن باز مونده ماتش برد...دلش بیاد این آب سرد و روش خالی کنه نمیکرد مانی شوکرف که واقعاً لیا
تازه داشت یواش یواش ...انگار همه اعصاب و حساش از کار افتاده بود...چه اتفاقی افتادهکه نمیتونست هضم کنه 

  ...میفهمید که آبش چقدر سرد بود
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 لیاقیافه ...موفق نشد و یهو زد زیر خندهنخنده ولی ن قیافه موش آب کشیده لیا با دیده مانی خیلی خودشو کنترل کرد ک
ولی انقدر ...خواست یه چیز بهش بگهه کرد و ااول با چشماي پر غضب به مانی نگ لیا...دیدنی شده بود واقعاً در نظرش

تو تنش پیچید که از چشم وسطاي خندشون یه لرزي ...خودشم زد زیر خندهخندیدن مانی سر ذوق آورده بودتش که 
  ...مانی دور نموند

  :همونطور که هولش میداد سمت اتاقش گفت شونه هاي لیا رو گرفت و
  ...فردا سرما نخوري بیفتی رو دستمونبرداشت ولی بیا بریم خشکت کنم  نمیشه چشم از قیافه ضایعتبا اینکه -

اینکه میخواست یه کم احساساتش و قلقلک بده ولی باید با ...همین مونده بود مانی خشکش کنه...لیا چشماش گشاد شد
بیخیال شد ...هول داد عقب ولی مانی از جاش تکون نخورد برگشت و مانی و...جلوي قلقلک احساسات خودشم میگرفت

  :همونطور که میرفت سمت اتاقش گفت و برگشت و
  ...ایی قبلی که خیري ندیدیماز چ...ما دو تا چایی بریز تا من برگردمش...الزم نیست خودم میتونم-

نه اونقدر ...تو این فکر بود که چقدر این دختر و کاراش و دوست داره...کردسرجاش وایستاد و رفتن لیا رو تماشا مانی 
همه چیز این دختر در ...نه اونقدر جلف که به خاطر یه شوخی از سر و کولت باال بره...لوس بود که سریع قهر کنه بره

بدون شک لیا یکی از عاقل ترین و کار درست ...گذروند و از حد نمی و هیچ وقت کارا و رفتار و حرفاشحد نرمال بود 
  ...ترین دختراي زندگیش بود و این چیزي نبود که بشه به راحتی از کنارش گذشت

***  
ماشین مانی رو همونطور که میرفتن سمت ...صبح زود از خواب بیدار شدن و به قصد رفتن به کوه خونه رو ترك کردن

  :به لیا گفت
  خوابت نمیاد؟؟؟-
  ...نه اتفاقاً خیلی سر حالم-

  :سوییچ و گرفت سمتش و گفت
  ...خب پس تو رانندگی کن من دیشب دیر خوابم برد یه کم گیج میزنم-

هم هم رانندگی با اون ماشین گرون قیمت یه کم براش سخت بود و ...لیا مستاصل دستشو براي گرفتن کلید دراز کرد
  :براي همین گفت...میترسید وقتی دوستاي مانی اونو سوار ماشینش ببینن فکر بد کنن

  مطمئنی؟؟؟-
  از چی؟؟؟-
  ...پس فردا نگن چرا...از اینکه بخواي جلوي دوستات من پشت فرمون ماشینت بشینم-
  ...زندگی من به خودم مربوطه...هر چی میخوان بگن-
  ...من که اینجوري فکر نمیکنم-
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  ؟؟؟چطور-
یه لحظه اومد بگه اگه فقط به خودت مربوط بود اهمیت نمیدادي که بعد از عملت پشت سرت چی بگن ولی براي اینکه 

  ...روزشون بهم نخوره یه هیچی گفت و رفت سوار ماشین شد
***  

باز میکرد و یه  مانی تقریباً تو چرت بود و هرازگاهی براي اینکه لیا مسیر و گم نکنه الي یه چشمشو...وسطاي راه بودن
حقیقتاً اینکه یه دختر داشت ماشینش و میروند و اون در کمال ...آدرسی زیرلب میپروند و دوباره چشماشو میبست

ماشینش و دست دوستاي پسرش نمیداد چه برسه به ...آرامش میخوابید جزو محاالت زندگی گذشته اش بود
  میکرد کافی نبود براش که بفهمه لیا با بقیه فرق داره؟؟؟ همین حسایی که همیشه لیا رو از بقیه متمایز...دخترا

  :لیا که حسابی حوصله اش سر رفته بود از سکوت مانی پرسید
  چندتا از دوستات میان کوه؟؟؟-

  :مانی یه کم خودش و کشید باال و گفت
  ...انبقیه هم یه هفته میان یه هفته نمی...پاي ثابت هر هفته که سیاوش و دوست دخترش سپیده ان-
  ...ولی فکر کنم این هفته همشون بیان-
  چطور؟؟؟-
  ...به خاطر تو دیگه-
  ...اون که صد در صد...اوهوم-

  :لیا پشت چشمی نازك کرد به اینهمه اعتماد به نفس مانی وگفت
  ...هیچکسم به خاطر تو نیاد هستی خانوم حتماً میاد-

رو روي این دختر حساس کرده بود و باید قبل از رسیدنشون یه مثل اینکه ناخواسته لیا ...چشماي مانی کامالً باز شد
  ...چیزایی رو بهش توضیح میداد

لیا ببین بعضی از دخترایی که احتماالً امروز میبینیشون و متاسفانه به اشتباه تو جمع دوستاي من بر خوردن و یکیشونم -
چون علناً ...هندونه زیر بغل خودم نمیذارم...بدم هنوز تو توهم اینن که من برم بهشون پیشنهاد دوستی...همین هستیه

به خاطر همین ممکنه حضور تو کنارم یه کم براشون سنگین باشه خواستم بگم ...اومدن بهم پیشنهاد دادن دارم میگم
من میدونم تو هیچوقت از جواب کم نمیاري ولی ...اگه حرفی زدن یا کاري کردن که باعث ناراحتیت شد به دل نگیر

بی محلی بهترین ...بیخودي اعصابتو خورد نکن...به خاطر خودت میگم...ندارم تو باهاشون دهن به دهن بذاريدوست 
  ...جواب براي پررو بازیاشونه

  مگه قراره من به چه عنوانی بهشون معرفی بشم که براشون سنگین باشه؟؟؟-
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تو ...ره یه مدت داري با من زندگی میکنی همینتو یکی از دوستامی که به خاطر یه شرایطی که اصالً به کسی ربطی ندا-
  مشکلی نداري با این مسئله؟؟؟

  ...من دوست ندارم که واسه تو...اونجا کسی منو نمیشناسه که بخواد برام مشکل ایجاد شه-
  ...من انقدر پرونده ام سیاهه پیش این دوستام که زندگی مجردیم با یه دختر توش گمه...واسه من مشکلی پیش نمیاد-

یعنی چه کارایی کرده بود که این توش گم بود و همه دوستاشم ازش خبر ...لیا ناخودآگاه چهره اش درهم شد
یعنی مشکلی که براش ایجاد شده بود تاوان این ...داشتن؟؟؟مانی خودش و تا کجا تو گناه غرق کرده بود؟؟؟یعنی

  گناهاي زندگیش بود؟؟؟
***  

نی همشون اونجا جمع شده بودن و با دیدن ماشین مانی و البته راننده خانومش به محل قرارشون که رسیدن دوستاي ما
لیا سرعتشو کم کرد و همونطور که عینک دودیشو از باالي سرش به چشمش میزد ...متعجب بهشون خیره شده بودن

  :گفت
  ...زره تو بپوش که داریم میریم به جنگ هفت خان...خب لیا خانوم-

خوشش میومد از اینکه این مسئله رو که ممکنه بعضی از ...ناخواسته رو لباي مانی شد لحنش باعث ایجاد لبخندي
هرچند دیگه ...دختراي این جمع با دیدن لیا رو ترش کنن براي خودش حل کرده بود و قرار نبود اخم و تخم راه بندازه

  ...پس طبیعی بود که عادي باشه براش...قراري هم براي ازدواج بینشون نبود
مید چی شد که بدون توجه به حضور دوستاش که هر لحظه داشتن بهشون نزدیک تر میشدن دست دراز کرد لپ لیا نفه

  ...رو کشید
لیا با صورتی که هی داشت به سمت مانی نزدیک تر میشد و صدایی که در اثر کشیده شدن لپش عوض شده بود و 

  :متعجب از این رفتار جدید مانی اونم جلوي دوستاش گفت
  ...نگاشون کن شکل عالمت سوال و تعجب شدن همشون...زشته تو رو خدا جلوي اینا رعایت کن...خخخخ مانیآ-

خوب میتونست از قیافه هاشون بخونه که ...مانی نگاهی به جمع دوستاش انداخت و دستش و از صورت لیا برداشت
  ...رچند کمرنگ رو لباي مانی بشونههمشون کنجکاو شدن بفهمن این کیه که بعد از دو سال تونسته یه لبخند ه

تنها ...ماشین و کنار ماشین بقیه پارك کرد و پیاده شدن و شونه به شونه هم به سمت جمع دوستاشون حرکت کردن
لبخندي ...کسی که به چشم لیا آشنا اومد میثم بود و احتمال میداد خانومی که کنارش وایستاده بود نیوشا همسرش باشه

بود نشون میداد که چقدر از تصمیم لیا خوشحاله و لیا خوشحال از اینکه میثم هم تصمیمش و تایید که رو لباي میثم 
  ...کرده

  ...با نزدیک شدنشون زوج هاي دو نفره از جمع جدا شدن و اومدن طرفشون و یکی دو تا از دخترا هم دنبالشون
  :سیاوش از همون دور چشماشو ریز کرد و گفت
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  ...ینم؟؟؟این مانیه؟؟؟تو رو خدا بگید خودشه من طاقتشو دارمبچه ها دارم درست میب-
  ... همه خندیدن و شروع کردن به سالم و احوال پرسی کردن

  :مانی
  سیاوش تو هنوز دست از این لودگیات برنداشتی؟؟؟سپیده آدمش کن دیگه پس چی کار داري میکنی؟؟؟-

  :سپیده
  ...ولی نتیجه نمیده...به خدا تالشم و کردم مانی-

  :سیاوش
منو این وسط جلوي چشم دوستام کردین چهارپا؟؟؟یهو بیا بپر رو کولم تا قشنگ خر ...دست شما درد نکنه دیگه-

  ...بودن و احساس کنم
  ...محض شوخی گفتم...عه دور از جونت  عزیزم-

  :نیوشا که نگاه خیره اشو همراه با لبخند روي لبش از لیا جدا نمیکرد خطاب به مانی گفت
  ون همون لیا خانومه که میثم ازش تعریف میکرد؟؟؟ایش-

  :مانی براي اینکه قضیه پیشنهاد ازدواجش به لیا پیش بقیه دوستاش لو نره سریع رو به جمع گفت
  ...ایشون یه دوست خوب و آشناي قدیمی منه که بنا به شرایطی داریم باهم زندگی میکنیم-

  ...ر واسه یکی از دخترا هضم نشد حرفاي مانیاین قضیه بین دوستاي مانی عادي بود ولی انگا
  ...یه بارکی بگو دوست دخترته دیگه نترس...هه-

  ...مانی براق شد تو صورتش
  مثالً از کی باید بترسم نکنه از تو؟؟؟-

از بین ...لیا بی اهمیت به اون دختري که حدس زد باید هستی باشه رو به بقیه مشغول احوالپرسی و خوش و بش شد
لیا ...سیاوش و سپیده که دوست بودن و علیرضا و شهرزادم نامزد...مانی فقط میثم و نیوشا ازدواج کرده بود دوستاي

تنها کسایی که روي خوش بهش نشون ...کامالً میتونست تشخیص بده نگاه هاي پر از کینه و حسد دختراي جمع و
د داشتن که مانی باالخره یه روز بهشون پیشنهاد میدادن نیوشا و شهرزاد و سپیده بودن ولی بقیه انگار بدجوري امی

  ...دوستی بده که با دیدن لیا امیدشون ناامید شد
دختراي ...اگه میگفت مثالً نامزدمه چیکار میخواستن بکنن...حاال خوبه مانی گفت فقط دوستیم اینجوري نگاه میکنن«

شم بخواد من عمراً بذارم دست شماها بهش مانی خود...سرخوش خیال میکنن به دست آوردن مانی به همین راحتیه
  »...من این همه راه نکوبیدم بیام اینجا که به امثال شماها ببازم...برسه

مانی که هنوز از حرف هستی کالفه بود چرخید و دور از چشم لیا خواست یه سیگار روشن کنه که میثم یه قدم بهش 
  :بده گفتنزدیک شد و درحالیکه سعی میکرد خودش و متعجب نشون 
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  قراره یه مدت باهم زندگی کنید؟؟؟...خبراي جدید میشنوم-
  :مانی همونطور که داشت فندك میزد بیخیال گفت

  یعنی اآلن میخواي بگی تو نمیدونستی؟؟؟-
  ...میثم جا خورد

  من از کجا باید میدونستم؟؟؟-
  ...پک عمیقی زد و دودش و فوت کرد

بیخودي خوشحال بودي و میگفتی نظافتچی بگیر شاید مهمون سرزده پس اون شب که از بیمارستان مرخص شدم -
فکر کردي نفهمیدم لیا باهات هماهنگ کرده بود که داره میاد؟؟؟تو هم بدو بدو رفتی به مامان گفتی که اونجوري ...اومد

  ...گل از گلش شکفته بود تو بیمارستان
  :خودش گرفت و گفتمیثم که دید تقریباً قضیه لو رفته قیافه درمونده اي به 

هماهنگی اي در کار نبود فقط میخواست از ...انقدر اخالق بیخودي داري که ترسیدیم بهت بگیم دعوا مرافه راه بندازي-
  ...اوضاع و احوالت بدونه و مطمئن شه از اومدنش

  ...نوز شک دارمهرچند ه...چه عجب یه بار جلوي زبونت و گرفتی و از بستري شدنم تو بیمارستان چیزي بهش نگفتی-
اصالً دوست نداشت بفهمه بعد از تماس اونا با لیا بود که لیا ...میثم تمام تالشش اون لحظه منحرف کردن ذهن مانی بود

  ...تصمیم گرفت برگرده
  ...براي چی باید بگم و بیخودي دختر مردم و نگران کنم...بچه نشو-
لیا اومده اینجا که کار کنه و چون جایی ...ی بین من و لیا نیستخالصه میگم یعنی در جریان باش که دیگه قرار ازدواج-

اینو گفتم که دوباره مثل اون سري هر بار که منو دیدي دم گوشم روضه نخونی که این ...و نداره میخواد پیش من بمونه
  ...دختر اله و بله و میتونه خوشبختت کنه

  یعنی میگی نمیتونه؟؟؟-
چی نشده با جمع دوستاش گرم گرفته بود و داشت میگفت و میخندید انداخت و با لحنی مانی نگاهی به لیا که هنوز هی

  :که بوي ناامیدي میداد گفت
  ...اونم بتونه من نمیتونم خوشبختش کنم-

  :صداي سیاوش و شنید که رو به لیا گفت...بدون اینکه به میثم فرصت جواب بده رفت سمت دوستاش
  ...هم زهر مار...ی اول برج زهرمار بوده بعد دست و پا درآورده؟؟؟آخه هم برجهلیا خانوم؟؟؟راسته که میگن مان-

  :لیا با نیم نگاهی به مانی که داشت به سیاوش چشم غره میرفت گفت
  ...جدي اینطوریه؟؟؟ولی با شناختی که من ازش تو این مدت پیدا کردم فهمیدم مانی تو اخالق لنگه نداره-

  :شدیهو صداي همشون با هم بلند 
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  :نیوشا
  ...اوووووووووووو  کی میره این همه راهو-

  :سیاوش
  ...خدایا یه شانسی هم به ما بده-

  :شهرزاد
  ...ایول لیا خوشم اومد پشت مانی درومدي دهن این سیاوش رو بستی آفرین-

  :علیرضا
  مانی کامالً دارم حس میکنم که اونجات عروسیه مگه نه؟؟؟-

  :ریز پشت حرف لیا بود ولی چهره مغرورانه اي به خودش گرفت و گفت مانی با اینکه میدونست یه متلک
  ...چرا که نه؟؟؟همچین کسی که مثل کوه پشت آدم وایمیسته افتخارم داره دیگه-

  :سپیده
  ...یه کم از این حرفا به این دوستاتم یاد بده...مانی-

  :مانی
  ...نمیشهبه این راحتیا ...قضیه همون چهارپائه دیگه...شرمنده-

  :صداي هستی که از جمعشون جدا شده بود و دورتر وایستاده بود بلند شد
  ...اگه بحث و گفتمان مهمتون تموم شد لطف کنید تشریف بیارید تا به گرما نخوردیم بریم-

  :علیرضا
  ...وگرنه دو ثانیه دیگه باید جیغ جیغاي این دختره رو تحمل کنیم...اوه اوه تو رو جدتون بیاید بریم-

لیا از بودن تو اون جمع خیلی خوشحال بود چون میدید فقط خودش نیست که از هستی خوشش نمیاد بلکه بقیه دوستاي 
اصالً ...عالوه بر اینکه از نگاه هاي خیره اش به مانی بدش میومد...دست خودش نبود...مانی هم دل خوشی ازش ندارن

نهمه بی محلی و جواب رد شنیدن بازم امید داشته باشه به ایجاد دوست نداشت یه دختر طبق گفته هاي مانی بعد از ای
  ...رابطه با کسی که طالبش نیست و امیدوار بود که کار خودش در آینده با مانی به همچین جایی کشیده نشه

نم او...با حس دستی که رو کمرش قرار گرفت نگاه خندونشو از بگو مگوي علیرضا و شهرزاد گرفت و به مانی خیره شد
حتی ...به اینکه مثل کوه پشتشه و به این راحتیا تنهاش نمیذاره...شایدم بهش امیدواري میداد...با نگاهش داشت میخندید
حداقل لیا اون لحظه انتظار داشت که براي دلخوشی خودشم که شده همچین چیزي از نگاه ...تو جمعهاي دوستانه اشون

  ...مانی بخونه
***  

  ... یدن همگی رو تختا ولو شدن و سفارش چایی دادنبه استراحتگاهشون که رس
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  :شهرزاد با نگاهی به جمع از فرصت استفاده کرد و گفت
البته بعداً به ...حاال که همتون جمعید خواستم بگم که اوایل ماه دیگه ایشاال جشن نامزدي منو علیرضائه...راستی بچه ها-

یه مهمونیه کوچیکه دوست دارم شما هم ...همه هستید هم بگمصورت رسمی تر دعوتتون میکنیما ولی گفتم اآلن که 
  ...باشید
  :نیوشا

  ...میارك باشه عزیزدلم ولی اگه عروسیه بگو به فکر لباس باشیما-
  :علیرضا

  ...یه جورایی فقط میخوایم نامزدیمون و رسمی کنیم همین...فعالً بودجمون به عروسی نمیرسه...نه بابا-
  :میثم

  سالمتی باالخره قرار شد این اسم دوست دختر دوست پسر از روتون برداشته بشه دیگه؟؟؟پس به ...به به-
  ...دقیقاً...آره-
مبارکه علیرضا جون دست راستت رو سر این سیاوش و مانی که هنوز از ترس افتادن شلوارشون جرات ندارن از -

  ...جاشون بلند شن و تکونی به خودشون بدن
ت و فهمید بیشتر منظورش با اونه تا سیاوش چپ چپی بهش نگاهش کرد و با همون نگاه مانی که کنایه میثم و گرف

  ...بهش حالی کرد که دیگه ادامه نده
  :شهرزاد

  ...ایشاال مانی و سیاوشم هرچه زودتر به جفتاشون برسن-
  :سپیده

  ...خدا از دهنت بشنوه شهرزاد جونم-
ازش نداشت و از اینکه مانی همیشه نگاه دختراي جمع و به سمت صداي سینا یکی از دوستاي مانی که زیاد دل خوشی 

  :خودش میکشوند عصبی میشد از تخت کناریشون بلند شد
  ...پس دیگه به کی میخوان برسن؟؟؟شاید چند تا چندتا میخوان...جفتاشون که کنار دستشون نشستن-

خواست جوابشو بده و یه چیزي بذاره تو کاسه  مانی که همیشه کارش با سینا به بگو مگو میکشید با این بلبل زبونیش
  :اش که میثم نذاشت و خودش با صداي بلند گفت

  ...بزرگتري گفتن کوچیکتري گفتن تو دست بجنبون تا اینا هم دست به کار شن...منتظر توعن دیگه پسر-
  :سیاوش

چون کسی که به این ...تابوتاگه منتظر این سیناي بخت برگشته بمونیم که دیگه بچه هامون میشن زنگوله پاي -
  ...بدبخت زن نمیده ما هم باید حاال حاال ها به آتیشش بسوزیم
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  :سینا
  ...سیاوش تو یکی ببند در گاله رو-

  :مانی
  ...اتفاقاً اینبار یه حرف درست حسابی ازت شنیدم سیاوش دمت گرم-
  ...چاکریم داداش-

نا شده بود و اصالً دلش نمیخواست اون روز دلخوري اي پیش بیاد لیا که کامالً متوجه نگاه هاي پر از حرص مانی به سی
  :به مانی اشاره کرد که سرشو بیاره جلو و اونم یه کم خم شد تا لیا بتونه تو گوشش حرف بزنه

کی بود تو ماشین رفته بود باالي منبر که به حرف این و اون اهمیت نده و اعصاب خودت و خورد نکن؟؟؟خودت که -
  ...تو خونه حسابم و باهات تسویه میکنم...درضمن حواسم به سیگارایی که میکشی هم هستا...ر از منیصد پله بدت

مانی از اینکه لیا انقدري حواسش بهش بود که متوجه کالفگیش بشه بدجوري ذوق کرد و اگه ولش میکردي همونجا یه 
  ...از این حرفا بودولی حیف که رابطه اشون خیلی تنگ تر ...ماچ آبدار رو لپ لیا میکاشت

***  
تو مسیر برگشت هستی که فقط منتظر یه فرصت بود که با مانی حرف بزنه و به خاطر حضور دائمی لیا در کنارش این 
فرصت پیش نمیومد باالخره دل و زد به دریا و بدون اهمیت به لیا خودشو رسوند کنار مانی و با کلی عشوه و نازي که 

  :براي بردن دل مانی ازش استفاده کنه گفتسعی میکرد به عنوان سالحی 
  ...تحویل نمیگیري آقا مانی-

  :مانی دست لیا رو که براي سر نخوردنش گرفته بود ناخودآگاه بیشتر فشار داد و در جواب هستی با بی تفاوتی گفت
  ...تحویلم پره-
  عـــه؟؟؟از کی تا حاال؟؟؟-
  ...خیلی وقته-
  ا این دختره آشنا شدي؟؟؟خیلی وقت یعنی از همون موقع که ب-

  ...لحن صحبت هستی رو اونم درباره  لیا که یکی از عزیزترین آدماي زندگیش محسوب میشد اصالً دوست نداشت
اوالً هیچوقت به کسی که به عنوان یکی از بهترین دوستا و عزیزاي من و به اسم خودش معرفی میشه حق نداري بگی - 

سوماً اگه خیلی شاخکات داره تکون میخوره ...ن مسئله به تو هیچ ارتباطی داشته باشهدوماً فکر نمیکنم ای...این دختره
درست از همون موقع که با لیا خانوم آشنا شدم فهمیدم که هیچ تمایلی حتی به حرف زدن با دختراي ...باید بگم بله

  اوکی؟؟؟...دیگه ندارم
به جلز ولز افتاده بود حاال با شنیدن حرفاي مانی غرق غرور لیا که با حرفاي هستی اعصابش به هم ریخته بود و کامالً 

بی اختیار سرشو گرفت باال و با نگاه پیروزمندانه اي به هستی خیره ...شد و شادي بی نظیري تو وجودش حس کرد

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 227



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

طمینانی این بود همون ا...این بود معنی همون نگاهی که مانی بعد از آشنایی با دوستاش میخواست به لیا بفهمونه...شد
  ...که به لیا داد که تا وقتی پیش مانیه کسی حق اذیت کردنش و نداره

  :سرشو خم کرد و رو به لیا گفت...هستی  که حاال برخالف لیا داشت از عصبانیت آتیش میگرفت
فقط همیشه یه لیوان آب همرات ...یکی مثل مانی به تورت خورده که همه دخترا آرزوشونه...خوش بحالت لیا جان-

  ...داشته باش تا یه وقت همچین لقمه اي تو گلوت گیر نکنه و خفه بشی
  :مانی تا اومد جواب هستی و اینبار با عصبانیت بیشتري بده لیا با خونسردي و آرامش گفت

پس فکر کنم شما بیشتر به اون لیوان آب ...اگه قرار بود چیزي تو گلوم گیر کنه مطمئناً تا اآلن گیر میکرد عزیزم-
  ...هرچند یه لیوان آب یه آتیش و خاموش نمیکنه ولی شاید از سوزشت کم کرد...احتیاج داشته باشی

  :هستی نگاه نفرت بارشو از لیا به مانی و برعکس چرخوند و همونطور که ازشون فاصله میگرفت با انزجار گفت
  ...خالیق هرچه الیق-

هرچقدر با جوابایی ...ه عنوان بهترین سالح این دختر محسوب بشهمانی بازم به این نتیجه رسید که زبون لیا میتونست ب
  ...از این قابلیتش تو برخورد با آدمایی مثل هستی لذت میبرد...که گاهی تو کل کالشون به خودش میداد حرص میخورد

  :گوشش گفتشهرزاد که با فاصله کمی پشتشون بود و ناخودآگاه حرفاشون و شنیده بود خودشو رسوند به لیا و کنار 
خجالتم نمیکشه با این حرفاي ...دختره پرروي از خود راضی...خدایی خوشم اومد...خوب حالشوگرفتی...باریکال دختر-

  ...صد من یه غازش
  ...!!!مانی که گفت ما فقط دوستیم...نمیدونم چرا انقدر با من پدرکشتگی داره-
تو جمعمون هیچکی دوست ...میبینی که...ونی برات بهترههرچی ازش دورتر بم...اون ذاتش همینه...به دل نگیر گلم-

یه بار با حرفاش چزونده و ...هر کی و که اینجا میبینی...همه از سر اجبار باهاش حرف میزنن...نداره باهاش گرم بگیره
  ...ناراحت کرده

ه مانی همیشه مال خودشه لیا اون لحظه خیلی دلش میخواست از آدماي امثال هستی نترسه و با اطمینان به خودش بگه ک
این ترس تا وقتی که مانی چیزي از احساس واقعیش به زبون نیاره و تا وقتی با خودش و زندگیش و ...ولی نمیتونست

کاش ...کاش میشد تمام این دروغ و غرور و مشکالت سر راهشون و برمیداشت...رابطه اش با لیا کنار نیاد همراهش بود
روزهایی که میتونست براشون به شیرینی عسل باشه و به ...ی که فقط خودش بود و مانیمیشد زودتر برسن به روزهای

  ...روزهایی که حتی میتونستن با نگاهشون عشقبازي کنن...لطافت برگ گل
  ...دوست دارم نگات کنم

  ...تاکه بی حال بشم
  ...تو ازم دل ببري
  ...منم اغفال بشم
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  ...دوست دارم براي تو
  ...با همه فرق کنم

  ...خودمو توي چشات
  ...یه تنه غرق کنم

  ...با تو باشم غم چیه
  ...با تو مرگم آسونه
  ...آخه دیوونه میشم
  ...وقتی میگی دیوونه

با این تفاوت که سد مشکالتی که توي ذهنش براي خودش ساخته بود خیلی محکم تر از ...این حس براي مانی هم بود
دوست نداشت با یه احتمال زندگی مشترکش و شروع ...بین برهاین حرفا بود که با قدرت دوست داشتن از 

دوست نداشت بعد از نتیجه نگرفتن از اون عمل دوباره فرو ...دوست نداشت کارشون بکشه به اما و اگر و اي کاش...کنه
دوست ...یا باشهدر کنار همه اینا دوست داشت تا ابد با ل...بریزه و اینبار زندگی یه نفر دیگه هم همراه خودش تباه کنه

دوست داشت تکیه گاه باشه براي ...دوست داشت امید باشه براي ناامیدي هاش...داشت مجنون باشه براي لیلی شدناش
  ...دوست داشت نیاز باشه براي ناز کردناش...بی پناهیاش

  ...حال میده ناز کنی
  ...تا نوازشت کنم

  ...بیخودي قهر کنی
  ...غرق خواهشت کنم

  ...هات دل بدم به خنده
  ...سپر بالت بشم

  ...الهی تصدقت
  ...الهی فدات بشم

  ...مگه میتونم تو رو
  ...با کسی عوض کنم

  ...لعنتی صدام بزن
  ...هی بگو تا حض کنم

  ...دیوونه
***  
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یه صبحونه اي ...مانی رفته بود و لیا هم میخواست جوري بره که ده اونجا باشه...از استرس صبح زود از خواب بیدار شد
از حساسیت مانی خبر داشت و نمیخواست با هیچ چیزي این حساسیت و تشدید ...د و یه دوش گرفت و حاضر شدخور

در حد یه ریمل و یه رژ کمرنگ و یه کم ...ولی خیلی بی رنگ و رو هم نمیتونست بره بیرون...کنه حتی یه رژ ناقابل
آرایشش سنش و کمتر نشون میداد و  رژگونه به صورتش رنگ داد هرچند خودش راضی نبود چون صورت بدون

براي ...همیشه هرجا میرفت کسی باورش نمیشد بیست و چهار ساله باشه و این موضوع یه کم باعث اذیت شدنش میشد
همین گاهی سعی میکرد با آرایش سنش و بیشتر کنه و خب این راه کار براي جایی که مدیرعاملش مانی بود مطمئناً نه 

  ...شرایط و سخت تر و بدتر میکرد تنها جواب نمیداد که
عجیب تر این بود که شب قبل که مانی داشت بهش آدرس میداد هیچ حرفی از نوع پوشش و آرایش نکردنش نزد و لیا 

هرچند که مطمئناً فهمیده بود لیا آدمی نیست که تو محیط هاي عمومی ...خوب میدونست سپرده به عهده خودش
  ...آرایش تندي داشته باشه

اینکه میتونست با مترو یا اتوبوس بره ولی چون براي بار اول استرس داشت ترجیح داد آژانس بگیره و خودش و با 
  ...اسیر ایستگاه اتوبوس و مترو نکنه

***  
یه ساختمون تجاري بود که اسم آران گستر و از بین اسمایی که رو تابلو بیرون زده ...جلوي ساختمون شرکت وایستاد

با اینکه شغلش توسط مانی تضمین شده بود ولی استرس اون ...احساس کرد قلبش داره میاد تو دهنش...بودن پیدا کرد
  ...با قدمهاي محکم رفت سمت ساختمون و از پله ها رفت باال...لحظه چیزي نبود که بتونه جلوش و بگیره

  :بی توجه به نگهبانی داشت میرفت که صداش کرد
  ؟؟ببخشید خانوم؟-
  ؟؟بله؟-
  ؟؟بخش تشریف میبرید؟ کدوم-
  ...شرکت آران گستر-
  ...بفرمایید طبقه دهم-
  ...ممنون-
نگهبان ساختمون شرکتشم مثل خودش کالس ...چه الکی کالس می ذارن...نمیگفتی هم خودم میدونستم...خسته نباشید«

  »...الکی داره
و وقتی دید همه چیز مرتبه باز با یه  دوباره خودشو برانداز کرد...آسانسور و زد و برگشت طرف آینه دهدکمه طبقه 

تا در بود که کنار یکیش رو قاب طالیی اسم آران گستر سه تو راهرو ...نفس عمیق و یه صلوات از آسانسور رفت بیرون
  ...در و باز کرد و رفت تو...حک شده بود
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تو اون سالن ...ردیه سالن شیک و قشنگ و که به سبک مدرن دیزاین شده بود و طراحی خاصش توجهش و جلب ک
دور تا دور سالنم اتاق بود که کنار در هر ...کسی نبود و فقط یه میز و صندلی که احتماالً جاي منشی نداشته اشون بود

خیره به در و دیوار و طراحی جالبش که زیادي واسه یه شرکت ساختمونی لوکس و ...کدوم اسم یه بخشی حک شده بود
  :فانتزي بود از ذهنش گذشت

بذار جاي پام محکم بشه بهت ...مانی هم خوشش میاد الکی پول خرج کنه ها!!!؟؟ت ساختمونیه یا آتلیه عکاسی؟شرک«
  »...میگم خرج کردن یعنی چی

در یکی از اتاقا باز شد و یه پسر جوون در حالیکه سرش تو برگه هاي تو دستش  داشت دنبال اتاق مدیریت میگشت که
ولی وقتی سرشو بلند ...قد بلند و تیپ جذابش بود...تو اون پسر نظر لیا رو جلب کرده اولین چیزي ک...بود اومد بیرون

  ...اي مشکی و نافذش مشخصه مهمتر صورتش بود و البته غیر قابل انکارچشم کرد و به لیا نگاه کرد
  ؟؟بفرمایید امري داشتید؟-

  :به خودش مسلط شد و گفت لیا
  ...داشتمبا آقاي ساعی کار ...من...سالم-

  :پسره چشماشو ریز کرد و گفت
  ؟؟امرتون؟-
  ...اومدم براي استخدام منشی-
  ...حواسم نبود شرمنده من اصالً...بله بله...آهاااان-

  :دراز میکرد گفت لیابعد همونطور که دستشو به طرف 
  ...از آشناییتون خوشبختم...من یکتایی هستم-

دوست نداشت که از همین اول همچین رابطه صمیمانه اي با کارکناي شرکت اصالً ...لیا مات به دست یکتایی مونده بود
با ...و در عین حال انقدر روشن فکر نبود که با هرکی از راه رسید بیخیال دست بده و مشکلی نداشته باشه...داشته باشه

ولی همیشه حفظ ...اینکه ممکن بود ذهنیت بدي ایجاد کنه حرکتش اونم درست تو اولین روز حضورش تو این شرکت
  ...شخصیت اصلی خودش براش تو اولویت بود

  :گفت يخیلی محترمانه دستاشو تو هم قفل کرد و با لبخند براي همین
  ...خوشبختم منم مشرقی هستم-

از در  چون...و یه جور گستاخی و بی احترامی میدونستاین حرکت اون برعکس لیا ...از این حرکت لیا جا خورد یکتایی
  ...دستشو رد کرده بود لیاخواست باهاش دست بده ولی  با علم به اینکه این دختر از آشناهاي مانیهو  دوستی

و از ر لیاتیپ ...داشت خون خونشو میخورد همونطور که...لبخندش ماسید و صاف وایستاد و دستشو گذاشت تو جیبش
آرایش چهره اشو  یه کم د که میخواست بابه نظرش یه دختر کم سن و سال اوم...اال تا پایین زیر نظر گرفته بودب
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انقدري که با ...از ظاهرشم که چشم پوشی میکرد این حرکتش خیلی چیپ و بچگانه بود در نظرش...بزرگتر نشون بده
  :لحنی متفاوت از چند دقیقه قبلش گفت

  ؟؟گفتید براي استخدام اومدید؟-
  ...بله-
  منشی بشید؟؟؟که اومدید اینجا به سن قانونی رسیدید ...شما-

حس کرد این چشماي نافذ مشکی که زیر ابروهاي پهن و خوش ...لیا اولش با بهت و بعد با یه کم خشم بهش خیره شد
ولی نباید خودشو ...شده بود قصد تمسخرشو داشت هم حالتش که رنگ اخم به خودش گرفته بود جذاب تر

  اس؟؟؟به چه حقی داشت مستقیماً به لیا میگفت که بچه ...میباخت
  :گلوشو صاف کرد و گفت

در ضمن فکر نمیکنم استعداد و توانایی هر ...محسوب میشه بله رسیدم سن بیست و چهار سالگی قانونیاگه از نظرتون -
همونطور که رفتار و طرز برخورد یا حتی قد و هیکل نمیتونه ...شخص تو انجام کاري ربطی به سن و سالش داشته باشه

  ...سن کسی باشه مالك خوبی براي تعیین
دلش  ته...یه ابروشو داد باال و دوباره با نگاه خریدارانه نگاهش کرد...جا خورد ولی به روي خودش نیاوردیکتایی 

منشی قبلی و ترجیح ...در عین حال پررو و گستاخ باشه لیو از نظر ظاهري سادينمیخواست منشی شرکت انقدر 
ولی اینیکی انگار از هیچ طریقی راه ...هاش پر کنه و با هم خوش بگذروننحداقل میتونست ساعات بیکاریشو با...میداد

  ...به هر حال تصمیم گیرنده اون نبود...نمیداد
  :چیزي بگه با دست اتاقی رو نشون داد و گفتلیا قبل از اینکه 

  ...بفرمایید از این طرف-
و یه جورایی احساس بی پناهی میکرد به  سست برداشته براي کار تو این شرکت که احساس میکرد اولین قدم و لیا

با فکر اینکه این حس بد لحظه ...سختی دوباره به خودش مسلط شد و رفت سمت اتاقی که یکتایی نشونش داده بود
  ...رفت تو بعد از گرفتن اجازه  نفس عمیق کشید و در زد وورودش و با دیدن مانی از بین ببره 

ده بود زد و نگاهش و دوخت به دکوراسیون اتاقش که کم از محیط بیرونش لبخندي به مانی که به استقبالش اوم
شاید فکر میکرد خرج اضافه اس ولی همین دکوراسیون حس خوب و انرژي مثبت تري بهش میداد نسبت به ...نداشت

  ...اون شرکت درب و داغون سبحانی
  راحت پیدا کردي؟؟؟-

  ...با صداي مانی چرخید سمتش
  ...آره خوب بود-

  :نگاه مانی مات لیا شده بود و لیا متعجب از این نگاه خیره گفت
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  چیه؟؟؟-
  با آژانس اومدي؟؟؟-
  چطور؟؟؟...آره-

  :مانی با چشم غره اي نگاهش و از لیا گرفت وهمونطور که میرفت سمت میزش گفت
  ...خوبه گفته بودم چشماتو انقدر سیاه نکن-
  ...کالً دوست داري به هرچیزي گیر بدیا...ندارممانی؟؟؟خوبی تو؟؟؟من که اصالً آرایش -

فکر میکرد آرایش زیاد چشماي لیا رو انقدر تماشایی میکنه ولی اآلن که دید حتی با یه آرایش ...مانی خودشم کالفه بود
هش مالیمم میتونه جلب توجه کنه عصبی میشد از اینکه تو خیابون یا تو همین شرکت نگاه چند نفر قراره خریدارانه ب

  خیره بشه؟؟؟
  ...بدون جواب به سوال لیا فرم استخدام و از رو میزش برداشت و گرفت سمت لیا

  ...بشین اینو پر کن-
لیا رو مبالي اتاق مانی نشست و مشغول پر کردن فرم شد و آدرسش و همونطور که مانی گفته بود پر کرد و بعد از زدن 

  ...امضا فرم و گرفت سمتش
  :ش انداخت و با دیدن قسمت حقوق درخواستی با ابروهاي باال رفته گفتمانی یه نگاه کلی به

  حقوق شیشصد هزار تومن؟؟؟-
لیا با خودش حساب کرده بود اگه مسئولیتایی که تو شرکت سبحانی داشت و به خاطر اون به حقوقش اضافه شده بود و 

س العمل مانی نشون میداد که حقوق ولی حاال این عک...از حقوقش حذف میکرد حقوق خالص منشی همینقدر میشد
  ...منشی شرکت انگار کمتر از این حرفاس

  ...فکر کردم شاید...من زیاد با حقوقاي اینجا آشنایی ندارم...خب-
  تو اون شرکته چقدر قرار بود حقوق بگیري؟؟؟-
  چطور؟؟؟-
  ...ت و انرژي بذارينگو که به خاطر شیشصد تومن میخواستی اونهمه وق...حقوق اینجا ماهی یک ودویسته-

  ...چشماي لیا گرد شد
  یک و دویست؟؟؟-
  ...تازه گاهی با پاداش و اضافه کاري تا یک و نیم هم میرسه-

  :با اینکه رقم اون حقوق داشت قلقلکش میداد ولی اخماش درهم رفت و دلیلش و همون لحظه گفت
  ...بازي بخواي انقدر بهم حقوق بدیاخوشم نمیاد به خاطر نیاز مالی من و چه میدونم همون قضیه پارتی -
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برگه اي از توش درآورد ...مانی نفسش و با کالفگی فوت کرد و رفت سمت قفسه اتاقش و یکی از زون کنا رو برداشت
  ...و گرفت سمت لیا

  ... فیش حقوقی منشی قبلی-
  :لیا نگاهی به مبلغش انداخت و وقتی مطمئن شد که راست میگه گفت

منم اون مقدار و که اضافه شده بود کم کردم که ...ماهی یه تومن بده ولی با مسئولیت هاي اضافه تراونجا قرار بود -
  ...نوشتم شیشصد تومن

  ...رفتنت از ایران بدون شک فرار مغزها محسوب میشه...تو واقعاً حیفی تو این مملکت-
  :ونسردانه گفتلیا یه کم با حرص و غضب بهش نگاه کرد و همینکه خواست جواب بده مانی خ

ضمن اینکه امیدوارم انقدر عاقل باشی که ...پس هر حرفی که بزنی مطمئناً عواقب داره...یادت باشه که اآلن من رئیستم-
  ...بدونی و محیط کار فقط باید مثل رئیس و منشی رفتار کنیم

  »...ال اینجا دیگه علناً شد رئیسمکم تو خونه رئیس بازي در میاورد حا...یه صبر ایوب به من بده...اي خدااااااااااا«
  میشه بفرمایید من از کی باید کارم و شروع کنم؟؟؟...چشم جناب رئیس-
  ...بیا بریم هم معرفیت کنم هم وظایفت و بهت بگم...از همین اآلن-

 دن دستبا دی...با هم از اتاق رفتن بیرون که دیدن یکتایی رو مبل سالن نشسته و با دیدنشون بلند شد رفت سمتشون
که حتی حاضر   این...از اینکه چقدر سریع باهاش صمیمی شده تعجب کرد...مانی که تقریبا رو کمر لیا بود خشکش زد

هرچند مانی گفته بود یکی از آشناهاش قراره بیاد ولی با رفتار این دختر بعید میدونست ...بدهنشده بود بهش دست 
  ...باشهحتی با خود مانی هم رابطه صمیمانه اي داشته 

  ...با صداي مانی نگاهش و بهش دوخت
روش  با خانواده اشونبه واسطه دوستی ...دوست و همسایه منه که از این به بعد منشی ماست لیا خانوم مشرقیایشون -

  ...اعتماد کامل دارم براي همین مطمئناً واسه این شغل مناسبه
  :بعد همینطور که به یکتایی اشاره میکرد گفت

  ...معاون من وحید یکتاییهایشونم -
ه که چند باري اسمش و از زبون مانی شنیده بود و یه بارم شماره اش و رو تازه فهمید این یکتایی همون وحید لیا

یعنی اشتباه کرد که تو برخورد اول گرم تر رفتار نکرد؟؟؟هرچی باشه معاون شرکت بود و یعنی بعد از ...گوشیش دید
  ...لی اون لحظه هیچ احساس پشیمونی اي نداشت و هنوزم معتقد بود که بهترین کار و کردهو..مانی همه کاره اون بود

و هیکل ورزشکاري قشنگی داشت که  تقریباً هم قد مانی بود...د راحت تر میتونست براندازش کنهحاال که مانی بو
ود کوتاه بودن قشنگ رو با وجموهاي مشکیش ...بازوهاش داشت آستین پیرهن اسپرت چهارخونه اشو پاره میکرد
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بهش نگاه کرد برق نفرت و دشمنی و توش دید و  لیا تاداشت که  هم درشتی چشماي مشکی...سرش حالت خورده بود
  ...همین وجودشو لرزوند

  :دوخته بود گفت لیا وحید همینطور که نگاه خصمانه شو به
  ...سرکار خانوم مشرقیامیدوارم تو کارتون موفق باشید ...قبالً با هم آشنا شدیم...بله-
  ...خیلی ممنون-

و مانی ت اگه میدونست ...وحید احساس میکرد یه چیز تو وجود این دختره هست که باعث میشه ازش خوشش نیاد
  :شده بود گفت لیامانی که متوجه نگاه خیره وحید به ...خودش زودتر اقدام میکرد انتخاب منشی انقدر بدسلیقه است

  ؟؟؟بري سر ساختمون وحید چی شد میخواستی-
  ؟؟کاري نداري؟...دیگه دارم میرم...آهان آره-
  ...زود بیایا ممکنه طهماسبی پیداش بشه...نه برو-
  ...فعالً...باشه-

نشوندش رو و به همه مهندسا و نقشه کشا حتی آبدارچی شرکت معرفی کرد و بعد ر وحید رفت و مانی هم اول لیا
  ...صندلی و خودشم نشست لبه میز

بعضی وقتا  کسی که زنگ میزنه با یکی از اینایی که دیدي ...خب ببین اصلی ترین وظیفه تو جواب دادن به تلفناست-
کار داره تو هم باید وصل کنی به اتاقشون مگه اینکه نباشن و خیلی محترمانه میگی نیستن و ازش میخواي بعداً تماس 

بعد از زدن این دکمه  ...اتاق هرکس وصل میشه اسمش نوشته شدهکنار دکمه اي که به ...بگیره یا پیغامشون و بذاره
 بهشون میگی از کجا تماس گرفتن و اگه خواستن وصل میکنی وگرنه میگی بعداً زنگ بزنن و گوشی و میذاري 

  ؟؟؟اوکی
  ...تکون دادبا اینکه بعضی از توضیحات مانی اضافه بود ولی اعتراضی نکرد و سرشو به تایید با دقت گوش میداد و  لیا
بعضی وقتا از شرکتی زنگ میزنن و فقط سفارش میدن یا پیغام میذارن تو باید یه دفتر جلوت باشه تا هرچی گفتن -

پس ...یادت باشه این سفارشا براي شرکت خیلی مهمه...سریع یادداشت کنی و در اسرع وقت به من یا وحید اطالع بدي
  ...خوب حواستو جمع کن

  ...چشم-
اصالً انتظار شنیدن همچین کلمه اي رو از لیا نداشت با چشماي گرد شده یه کم خیره خیره نگاهش کرد و که مانی 

  :ناخودآگاه گفت
  !بانـــــو فداي چشمت-

فکر میکرد قراره تو شرکت رابطه اشون رئیس و کارمندي باشه ولی ...حاال لیا بود که متعجب شده بود از این حرف مانی
  ...دیگه اي رفتار میکرد حاال مانی داشت جور
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  راننده آژانس جوون بود؟؟؟-
  چطور؟؟؟...نه زیاد-

اینکه تو این مسیراي ...به جاي جواب دادن به سوال لیا جواب فکر عصبی وکالفه کننده اي که تو ذهن خودش بود و داد
  ...رفت و آمد کسی براي لیا مزاحمتی ایجاد نکنه

  ...ه با هم میریم و میایمیه مزیت دیگه اینجا کار کردنت اینه ک-
  :لیا با شیطنت گفت

  مگه مزیت دیگه اي هم داره؟؟؟-
  :مانی چپ چپی نگاه کرد و گفت

  ؟تایپ بلدي؟؟-
  ...زیاد نه...اوممممم-

  ...امپیوتر رو به روش ورد و باز کردمانی از رو ک
  ...اینی که میگم و تایپ کن ببینم سرعتت چه جوریه-

رو دکمه هاي کیبورد شد  لیا ذ داشت متنی رو میخوند که متوجه حرکت تند و ماهرانه دستسرش پایین بود و از رو کاغ
همه متن و بدون حتی یه غلط تایپ  لیا عقب بمونه ولی لیا تند خونده بود که مخصوصاً...و با تعجب برگشت سمتش

  ...کرده بود و با نگاه پیروزمندانه به مانی خیره شده بود
  ...سفیهانه اي بهش انداختمانی نگاه عاقل اندر 

  ؟؟منو سر کار میذاري بی شرف؟-
  :فرصت تعجب به خاطر به زبون آوردن این کلمه رو بهش نداد و همونطور که به قالب رئیس بودنش برمیگشت گفت

کوتاه  من تو غلط امالیی اصالً...ولی باید خیـــــــلی دقت کنی...تایپ نامه ها هم با توئه...ت بیشتر میشهمسئولیت پس-
  ...باشه آبروي شرکت ما در خطر میفتهنمیام چون این نامه ها به دست شرکتاي دیگه میرسه و اگه غلطی توش 

  :بلند میشد گفت از لبه میز داد و همینطور که لیایه سري اطالعات دیگه درباره کار با کامپیوتر و پرونده ها به 
  ...سوالی هم برات پیش اومد بیا از خودم بپرس...ار دستت میادکم کم خودت قلق ک...همینا رو بدونی کافیه فعالً-

  ...هول زده به مانی خیره شد لیاهمون موقع تلفن زنگ زد و 
  ...به من چرا نگاه میکنی؟؟؟جواب بده ببین کیه دیگه-

  :فتگوشی و برداشت و گ...به خودش مسلط شد تا همین اول کاري پیش مانی سوتی نده که بعداً آتو بگیره ازش
  ؟؟؟شرکت آران گستر بفرمایید-
  ...سالم خسته نباشید-
  ...خیلی ممنون...سالم-
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  ؟؟؟صحبت کنمساعی میتونم با آقاي -
  ...چند لحظه صبر کنید-

  ...خیره خیره نگاهش میکردگوشی و گرفت سمت مانی که داشت 
  ...با تو کار دارن-

  ...مانی بدون اهمیت به دست دراز شده لیا رفت سمت اتاقش
  ...دوماً وصل کن به اتاق خودم...تو نه و شما اوالً-
  »...وگرنه یه شمایی نشونت میدادم که حض کنی...حیف که تو این شغل دست و پام بسته اس...حیف مانی...آخ آخ آخ«

  :تو گوشی گفت
  ؟؟ببخشید بگم کی تماس گرفته؟-
  ...از شرکت بهریزان...بخشی پور هستم خانوم-

  :و وقتی مانی جواب داد گفت دکمه اتاق مانی و زد
  ...کار دارن شماآقاي بخشی پور از شرکت بهریزان با ...آقاي ساعی-
  ...وصل کنید لطفاً...بله-

  ...یه تو روحت تو دلش گفت و دکمه وصل کردن تماس و زد
***  

اتاقاي خودشون  همه اعضاي شرکتم تو...فنا بود و کار خاص دیگه اي نداشتکارش جواب دادن به تل تا ظهر تقریباً
تا ظهر به جز آقا کمال که آبدارچی بود و چند بار براش چایی آورد با کس دیگه اي رو به  لیامشغول کارشون بودن و 

داشت خودشو با اطالعات کامپیوتر سرگرم میکرد و سعی میکرد از توشون سر در بیاره که مانی اومد بیرون و ...رو نشد
  :گفت

  ...وقت ناهاره بلند شو بریم-
  ؟؟؟کجا-
  ...بریم یه چیز بخوریم دیگه-

  :لیا یه کم دست دست کرد و بعد گفت
  ؟؟؟نیست از هم جدا غذا بخوریمبهتر -
  ...نه بهتر نیست-
  ...اینجوري واسه تو هم مشکلی پیش نمیاد...به نظر من هست-
  ...همینجوریشم واسه من مشکلی نیست-
  ...من خوشم نمیاد بقیه...واسه تو شاید-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 237



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

دوماً من تو رو ...حرف در بیاره و کسی که از آشناهاي منه اوالً من کاري به بقیه ندارم کسی هم جرات نداره واسه من-
باید ...بلند شو بیا انقدرم خودتو معذب نکن...به عنوان یه دوست خانوادگی معرفی کردم پس دلیلی نداره نگران باشیم

  ...شهاز همین اول عادتشون بریم که براشون عادي ب
شرکتاي ساختمون بود و اکثر  کارکنان دیگه حرفی نزد و با هم رفتن طبقه هم کف که یه رستوران بزرگ برايلیا 

  ...کارکنا غذاشون و اونجا میخوردن
  :مشغول غذا خوردن بودن که صداي دختري رو از کنار میزشون شنیدن

  ...سالم مهندس-
  :مانی نیم نگاهی بهش کرد و خیلی رسمی گفت

  ...الم خانوم دارابیس-
با شنیدن اسم دارابی یهو یاد فیلم ورود آقایان ممنوع افتاد و با دیدن شباهت دختره با اون عینکش به بازیگر فیلم لیا 

  :چشم غره اي به لبخند روي لباي لیا زد و رو به مانی گفتدارابی ...ناخودآگاه لبخند زد
  ...مبارکه-
  ؟؟چی مبارکه؟-

  :گفتبا کنایه اشاره کرد و  الیدارابی با سر به 
  ...یادم نمیاد تا حاال شما با دختري پشت میز نشسته باشید...هم سفره جدیدتون-
  ...مگه اینکه اون طرف خیلی خاص باشه...من با هر کسی پشت یه میز نمیشینم...بله-

دلش میخواست اون خانوم دارابی ساعت ها همونجا وایسته و با کنایه ...کیلو کیلو قند بود که تو دل لیا داشت آب میشد
  ... از این حرفایی که دماي بدنش و گوشه هاي لبش و با هم باال میبرد...هاش کاري کنه مانی از این حرفا بزنه

  ...با اجازه...مزاحم خلوتتون نمیشم-
لیا یه کم خیره خیره به مانی نگاه کرد و وقتی دید نگاهش نمیکنه تا مستاصل بودن و از تو نگاهش بخونه اون که رفت 

  :گفت
  ...به خاطر همین چیزا گفتم که جدا بشینیم-
چند بار اومد سر میز من با هم غذا بخوریم منم خیلی محترمانه ردش کردم از این داره ...اینو زیاد جدي نگیر-

  ...میسوزه
  ؟؟چرا ردش کردي؟ خب-
  ...چشمام کور بشه شترسیدم موقع نشستن-

  :و که دید ادامه دادر لیانگاه متعجب 
  ...تو این فاصله کم ازم بشینه دماغش صاف میره تو چشمم مطمئن بودمدماغشو ندیدي؟؟؟-
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  :لیا دستشو گرفت جلوي دهنش که صداي خنده اش بلند نشه و مانی که متوجه خندیدنش نشد گفت
   داري میاري؟؟؟باال-

ولی یه کم بعد که لرزش شونه هاي لیا رو دید فهمید داره میخنده و بیخیال دوباره مشغول خوردن غذاش شد و خدارو 
شکر کرد که این دختر انقدر عقلش میرسه که تو همچین جایی بلند بلند نخنده چون مطمئناً بعدش برخورد خوبی از 

  ...مانی نمیگرفت
***  

لیا پشت اومد تو و به محض دیدن  د از ناهار بود که در شرکت باز شد و یه دختر خوشگل و خنده رویکی دو ساعت بع
  ...میز منشی راهشو به سمتش کج کرد

  :با لبخندي که انگار عضو دائمی صورتش بود و با شوقی آشکار گفت
  ؟؟شما منشی جدید هستید؟-
  ...بله-

  :دراز کرد و گفت لیا دستشو به سمت
  ...حسابدار شرکت...سلطانی اممن سویل -

  :با گرمی دستشو فشرد و گفت لیا
  ...اسمتونم خیلی قشنگه...از آشناییتون خوشبختم...منم لیا مشرقی هستم-
به خودم قول داده بودم اگه تا آخر هفته منشی ...خدا رو صد هزار مرتبه شکر...نه به قشنگی اسم تو...زمـــــــــعزی-

  ...ولی خدا تو رو از آسمون برامون فرستاد...میرم قبلیه نرفت من از اینجا
  ...شرکت پیدا کردم این توو هم جنس منم خوشحالم که باالخره یه هم سن -
  چند سالته؟؟؟-
  ...بیست وچهار-
مهندس ساعی لطف کردن به خاطر متاهل بودنم اجازه دادن که یه روز در میون ...متاهلم...منم بیست و شیش سالمه-

  ...سوهان روح بود...البته با رفتن منشی قبلی احتماالً کار منم بیشتر میشه...ها بیام سر کاربعد از ظهر
  :خندید و گفت لیا
  ...اینجوري که میگی من میترسم به سرنوشت اون دچار شم-
دا ببینم اینجا رو از کجا پی...یه کم ناخالصی داشتبنده خدا اون ...نه عزیزم مشخصه که تو شیشه خورده نداري-

  کردي؟؟؟
پیشنهاد دادن اینجا دنبال کار میگشتم که ....یعنی دوست و همسایه ایم...ساعی هستمراستش من از آشناهاي مهندس -

  ...منشی شم
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راستی منم یه مدت منشی بودم سوالی چیزي داشتی ...من برم سر کارم میام بهت سر میزنم...پس پارتیت خیلی کلفته-
  ...دم اتاق من اونجاسو مشکلی پیش اومد بیا پیش خو

  ...از لطفت مرسی...باشه عزیزم حتماً-
هم خنده رو و بشاش هم مهربون و دوست ...به نظرش دختر خوبی بود...یه کم خیالش راحت شد لیابا رفتن سویل 

دوست بعد از رفتن غزل خیلی تنها شده بود خال یه ...دعا کرد بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و دوست بشه...داشتنی
هرچند شنیدن خوشحالی و خوشبختی غزل که پشت تلفن ازش حرف میزد ..دختر و کامالً تو زندگیش حس میکرد

  ...قلبش و آروم میکرد ولی گاهی وقتا خیلی دلتنگ این دوست کله شقش میشد
  :گفت لیا یکی دو ساعت بعد که زنگاي تلفنم کم شده بود حسابی بیکار بود سویل از اتاقش اومد بیرون و رو به

  ؟؟ببینم بیکاري؟-
  ؟؟آره چطور؟-
  ؟؟تایپ بلدي؟-
  ...گفتن از این به بعد کاراي تایپی شرکتم با منه ساعیآره عزیزم مهندس -
  ...اي خدا بگم چی کارت کنه خب زود تر بگو دیگه-

  ...بعد دوباره سریع رفت تو اتاقش و چند دقیقه بعد با چند تا برگه تو دستش برگشت
به ...تکلی از وقتم و میگرف...اگه بدونی چه ماتمی گرفته بودم واسه اینا...تو رو از آسمون واسه من فرستاد واقعا خدا-

مینشست اینجا و از صبح تا شب مثل پرنسسا ...منشی قبلی خودشو راحت کرده بود...خدا شوهرم دیگه صداش دراومده
آخ دلم میخواست همه این !!!؟؟؟مــــــــــــــــله:یگفتچند دقیقه گوشی و برمیداشت مفقط با اون صداي زاقارتش هر 

خدا چقدر حرص میخوردم اي ...از تو سوراخ دماغ کجش فرو کنم از تو سوراخ گوشش در بیارم...برگه ها رو لوله کنم
بهش بگه  یکی نبود...بلد نیستم انگار چقدر هنر کرده همچین میگفت من...بهشم میگفتی بیا اینا رو تایپ کنا...از دستش

  ؟؟آخه یه وري قزمیت بلد نبودنم افتخار داره که فکت و شل میکنی و صداتو نازك میکنی؟
قیافه ...وقتی میدید سویل خیلی جدي حرف میزد و اآلنم داشت حرص میخورد مخصوصاً...لیا دیگه مرده بود از خنده

 چند بهولی ...تونه خودشو خالی کنه یهو بلند خندیدوقتی دید با خنده هاي بی صدا نمی...اش خیلی خنده دار شده بود
  ...لیاثانیه نکشید که در اتاق مانی باز شد و مانی با اخم و تخم اومد وایستاد سر میز 

  :خنده اش قطع شده بود و متعجب به مانی نگاه میکرد به سویل دوخت و گفت که حاال لیانگاه خشمگینشو از 
  ؟؟شما کی اومدي؟-
جون کاراي تایپی رو انجام بده اینا رو براش آوردم که لیا مثل اینکه گفتید ...من یه ساعتی میشه اومدمسالم مهندس -

  ...خودمم برم به کارام برسم
  ...به نظر نمیاد بخواید برید به کارتون برسید-
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  ...چرا مهندس داشتم اینا رو توضیح میدادم بهش که شما اومدید-
  :گفت لیا بارها تجربه اش کرده بودا همون خشمی که و بلیا مانی دوباره برگشت طرف 

لطف کنید جوري بخندید که صداي خنده اتون مزاحم کار بقیه کارکناي اینجا ...انوم مشرقی اینجا یه محیط کاریهخ-
   ...نشه

طاقت این لحن سرد و رسمی مانی اونم جلوي یکی دیگه رو ...لیا احساس کرد یه لحظه قلبش مچاله شد
  ...قرار نبود مانی جلوي کارمندا مثل همیشه باهاش رفتار کنه ولی سخت بود...میدونست باید بهش عادت کنه...نداشت

  :در حالی خون داشت خونش و میخورد و یه جورایی داغ کرده بود از این حرف مانی جلوي سویل باالجبار گفت
  ...چشم-

  :گفت لیااخ در میاورد رو به سویل که از تعجب داشت ش...مانی برگشت تو اتاقش و در و بست
  !!!تو که اصالً بلند نخندیدي-

  ...نگاه پر از خشم لیا هنوز میخ در بسته اتاق مانی بود
  ...به گوشش بلند اومده دیگه حتماً-
اگه بدونی این آخریا ...مثل اینکه چشمش از قبلیه ترسیده که همین روز اول انقدر سخت گیري میکنه...عجیبه واقعاً-

  ...یه بارم بهش تذکر نداده بود ساعی مهندس...ا مهندس یکتایی الس میزد و بلند بلند میخندیدچقدر ب
  حاال چی باید تایپ کنم؟؟؟...به قول تو شاید خواسته پیشگیري کنه...مهم نیست...بیخیال-
توش وارد  به ترتیبکن اینا رو همون و باز ...تو فولدر حسابداري شرکت...هست فایلش تو سیستمت...بیا عزیزم!انآه-

  ؟؟؟هر کدوم و بر اساس سرتیتر خودش باشه؟؟؟اوکی...کن و جدا جدا تو یه فولدر جدید سیو کن
  ...باشه-

در حالیکه هنوز داشت حرص ...براي اینکه از فکر مانی بیاد بیرون یه نفس عمیق کشید و مشغول شد لیاسویل رفت و 
  ...میخورد از اینکه چرا مانی اینجوري کرد

دایا این بنده ات با خودش چند چنده؟؟؟تامیام یه کم بهش امیدوار بشم اینجوري میزنه با کلنگ همه تصورات منو خ«
ولی انگار موقع آفریدنش تو تنظیم مغز و اعصاب حواست یه کم پرت شده ...شرمنده ها...خراب میکنه و میریزه پایین

  »...بود
باال سرش  متوجه سایه کسی شد که...رعت و دقت کارشو انجام میدادا سهمینطور که سرش تو کامپیوتر بود و داشت ب

  ...سرشو که بلند کرد دید وحیده...وایستاده و داره بهش نگاه میکنه
  :سریع بلند شد وایستاد و گفت

  ...سالم مهندس-
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با تکون دادن  ولی وحیدتا بلکه این نگاه عجیب غریب وحید و تغییر بده جبران کنه  کار صبحش وبه خیالش میخواست 
  ...سرش نشون داد که هنوز برخورد صبح از یادش نرفته

  ؟؟تایپم بلدید؟-
  ...بله تا حدودي-
  ...سرعتتونم خوبه-

  :نشست سر جاش و با لبخند گفتلیا 
  ...مرسی-
به  این خوبه که استعداد و توانایی خوبی دارید و تمام حواستون و به کارتون میدید ولی یه منشی خوب باید حواسش-

باید متوجه بشه که یه نفر در شرکت و باز کرده و اومده ...همه چیز باشه نه فقط کاري که تو اون لحظه داره انجام میده
  ؟؟میشید؟ متوجه منظورم ...تو و دو دقیقه اس که باال سرش وایستاده

تلخ شده نسبت به لیا بازم از سر ضربان قلب لیا تند شد از این لحن توبیخانه وحید و در حالیکه درك نمیکرد چرا انقدر 
  :ناجاري و اجبار گفت

  ...مهندس...بله-
مگه رفتارش چقدر بد بود که از همون روز اول واسه ...داشت خون خونشو میخوردلیا ...وحید پوزخندي زد و رفت

این  ولی نباید بذاره...معاون شرکت و یه جورایی دوست صمیمی مانی؟؟؟اونم کیخودش دشمن تراشیده بود؟؟؟
مسلماً رفتارش تو اون شرکت چه خوب ...باید اعتمادشون و جلب کنه تا موندگار بشه...برخوردا رو کارش تاثیر بذاره

دوست نداشت مانی به خاطر اون تو ...چه بد باعث میشه دید بقیه کارکنا هم نسبت به خودش یا حتی مانی عوض بشه
احتمال خطا کردنش زیاد بود ولی باید تا جایی که میتونست و راه درسته بی تجربه بود و ...این شرکت سرکوفت بشنوه

البته ...اینجا دیگه جاي لجبازي کردن و حاضر جوابی نبود...داشت سکوت کنه و مثل یه دختر متین و عاقل رفتار کنه
  ...فقط تا وقتی که پاي حق و حقوقش وسط نمیومد

***  
ش کرده بود چون دغدغه جدیدتري داشت و اون رفتار کینه توزانه و شب تو خونه لیا رفتار مانی جلوي سویل و فرامو

هیچ خوشش نمیومد که تو محیط کاریش وقتی باید همه حواسش به کار باشه با همچین مشکالتی رو ...خصمانه وحید بود
  ...ولی ناخواسته این جریان و راه انداخته بود و وحید هم زیادي داشت بزرگش میکرد...به رو بشه

  :با نیم نگاهی به چهره درهم و متفکرانه لیا براي اینکه سکوت و بشکنه گفت مانی
  طور بود روز اول کاریت؟؟؟چ-
سویل که خیلی ماه و ...به جز سویل و وحید برخورد نداشتمهمکارا هم با کسی ...کم کم راه میفتم کارو که...خوب-
  !!!شش نمیادفکر کنم ازم اصالً خو...مک بود و به دلم نشست ولی وحیدبان
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  :مانی با اخم گفت
  این فکرو میکنی؟؟؟ چرا-
  ...چون مطمئن نیستم خودم اینطوري فکر میکنم...مانی نري بهش بگیا...صبح که اومدم شرکت...آخه-
  ...خیله خب بگو-
ش میدونم قصد...دادمولی من باهاش دست ن...گفتم واسه استخدام اومدم دستشو دراز کرد که باهام دست بده وقتی-

فکر کنم بهش برخورد چون همش چپ چپ ...بعد...بد نبود ولی درستم نبود که از روز اول انقدر صمیمی برخورد کنه
  ...نگاه میکرد و متلک مینداخت

  :اخم از رو صورتش کنار رفته بود و حتی میشد اثرات یه لبخند کوچیک و رو صورتش دید با آرامش گفتمانی که 
سوماً غلط کرد بهت متلک ...پ چپ نگاه کرددوماً غلط کرد به تو چ...برات دراز کرد اوالً وحید غلط کرد دستشو-

  ...من خودم حالشو میگیرم...انداخت
  :لیا با اینکه ذوق کرده بود از حس حمایت مانی ولی سریع گفت

  ...قول دادي بهش نگی دیگه...واي نه مانی-
  ؟؟نه کی قول دادم؟؟؟؟قول-
اگه بهش بگی بیشتر شمشیرشو از رو میبنده ...حواسم به کار خودمه...من که کاري بهش ندارم...اامانی تو رو خداااااااااا-

  ...خواهش میکنم...خودم یه جوري باهاش کنار میام...دوست ندارم رابطه شما رو بهم بزنم...و ازم کینه به دل میگیره
داري اذیت میشی به خودم بگو تا بهش تذکر باشه نمیگم ولی اگه یه بار دیگه احساس کردي با کاراش یا حرفاش -

کار خوبی کردي باهاش دست ...؟؟در ضمندوست ندارم تو اون شرکت هیچ چیزي تو رو معذب کنه باشه؟...بدم
مثل منشی قبلی باهاش گرم  دوست ندارم به قول تو وحیدم قصد بدي نداشته ولی اصالً هرچند...ندادي
  ...نه با هیچ کس دیگهنه با وحید !؟؟؟اصالًمتوجهی...بگیري

  ...لیا حاال دوباره یاد رفتار نسبتاً بد مانی افتاد و حرصی که ازش داشت و سرش خالی کرد
ولی من بدبخت ...سویل بهم گفت که منشی قبلیه با وحید بلند بلند میخندیدن و تو یه بارم بهشون تذکر ندادي اتفاقاً-

فکر کردي ...خوب روز اول حالم و گرفتی آقا مانی...پولم کردي هنوز صدام به گوش خودمم نرسید اونجوري سکه یه
چون رئیس اون شرکتی و من حق ندارم تو رو ت وایستم و جوابت و بدم میتونی هرجور دلت میخواد باهام رفتار 

  ...به خاطر حضور سویل هیچی بهت نگفتم وگرنه...کنی
  ...وگرنه تو آدمی نیستی که از جواب بمونی...آره میدونم-

  :سکوت لیا رو که دید با کالفگی بیشتري ادامه داد
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شاید به اون تذکر نمیدادم ولی به وحید میگفتم ...قرار نیست مثل اون باشی...ی قبلی منشی قبلی بود و تو لیاییمنش...لیا-
چون اصالً ...مطمئن باش اگه بازم تکرار بشه برخوردم از این تندتره...و وقتی دیدم حرف گوش نمیکنه بیرونش کردم

  ... دلم نمیخواد تو شرکت من صداي خنده هاي تو به گوش کسی برسه
  ...اونجا که کسی نبود-
یادت باشه تو اون شرکت آبروي تو آبروي منه ...صداتو شنیدم یعنی بقیه هم شنیدن وقتی من از تو اتاقم...عزیزم-

نگه ین آقا وحید که اصرار داشت منشی قبلی و همبه خصوص به ...دوست دارم به همه...چون من تو رو معرفی کردم
نه مسائل حاشیه  یه منشی نمونه اس که حواسش فقط به کارشه...واسه این شغل که انتخاب من...داریم ثابت بشه

  ؟؟؟باشه...اي
مخصوصاً اون عزیزم ...تک تک کلمه هاي مانی آبی شد رو آتیش خشم و عصبانیتی که تو وجود لیا روشن شده بود

چقدر لحن مالیم و استفاده از کلمات خاص میتونست آرامش بخش ...ش حکم یخ و داشت براي حرارت بدنشاولی
علی الخصوص که این کلمات از زبون کسی بیرون اومده باشه که لیا به خاطر به دست آوردنش از هیچ تالشی ...باشه

  ...دریغ نمیکرد
***  

همینکه ...دیگه مطمئن تر شده بود از حضورش تو اون شرکتدو روز از کار تو شرکت مانی میگذشت و لیا حاال 
تنها ...بقیه مسائل هم که دیگه جاي خود...میتونست در طول روز بیشتر با مانی وقت بگذرونه براش قدر دنیا می ارزید

  ...چیزي که آزارش میداد همون رفتاراي وحید بود که شدیداً سعی داشت بهش بی توجه باشه ولی نمیشد
ز مانی بعد از برگشتن از شرکت لیا رو جلوي ساختمون پیاده کرد و خودش رفت تا یه کم براي خونه خرید اون رو

لیا راه افتاد سمت ساختمون و هنوز پاشو رو پله جلو ساختمون نذاشته بود که با صدایی از پشت سرش پاهاش رو ...کنه
  ...زمین خشک شد

  !!!لیـــا؟؟؟-
ه شدیداً میخواست به خودش تلقین کنه که این فقط یه تشابه صداي ساده اس چرخید آب دهنشو قورت داد و درحالیک

احساس کرد قلبش یه دور تا تو دهنش اومد و ...عقب و با دیدن کوروش همه تلقین کردناش دود شد و رفت هوا
ست از شرم کل وجودش به نبض افتاده بود و براي اولین بار حس کرد جلوي کوروش دلش میخوا...برگشت سر جاش
  ...و خجالت آب بشه

با فکر اینکه شاید هنوز انقدري که فکر میکرد اوضاع وخیم نباشه و بتونه با یه پنهون کاري سر و تهش و هم بیاره بی 
  :اهمیت به لبخند مسخره گوشه لبش چند قدم بهش نزدیک شد و با صداي آروم ولی پر حرص گفت

  اینجا چی کار میکنی؟؟؟-
  ...تر خاله اماومدم دنبال دخ-
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  دعوت نامه فرستاده بودم برات؟؟؟-
  ...خواستم قبل از اینکه تو این باتالقی که توش گیر افتادي بیشتر فرو بري بیام دستت و بگیرم و نجاتت بدم...نخیر-
 چی باعث شده که فکر...بعدشم...واقعاً مرسی از لطفت ولی من یادم نمیاد تو زندگیم رو کمک تو حساب کرده باشم-

  کنی دارم تو باتالق فرو میرم؟؟؟
  :حاال دیگه پوزخند از لباي کوروش پاك شد و رنگ نگاهش تغییر کرد و با خشم تو صورتش غرید

زندگی تو خونه ...یه کم خجالت بکش به جاي اینکه همیشه حق به جانب باشی...بسه دیگه هرچقدر پنهون کاري کردي-
  ...ن که معنی اي جز به لجن کشیده شدن ندارهیه پسر مجرد چه معنی اي میده؟؟؟به نظر م

ولی چه جوري از کجا؟؟؟مگه کوروش اهواز نبود؟؟؟چه جوري از ...پس کوروش خبر داشت از همه چیز...لیا وا رفت
  ...اینجا سر درآوردو حاال انقدر طلبکارانه جلوش وایستاده و حرفایی میزنه که لیا هیچ جوابی براش نداره

  :از تو نگاهش خوند خودش توضیح دادکوروش که سوالش و 
تا ...خواستم بیام جلو که همون موقع یه پسره دستت و گرفت و با هم راه افتادید رفتید...این جمعه تو کوه دیدمت-

میدونی مشکل کجا ...باالخره پیش میاد تو زندگی هرکسی که با یه نفر دوست شه...اینجاي قضیه مشکلی نداشتا
قضیه از اونجایی وقیحانه تر شد که با یه پرس و ...عقیب کردن دیدم جفتتون رفتید تو یه خونهبود؟؟؟اینکه بعد از ت

اآلن یه سوگولی کنار ...البته تنها زندگی میکرد...جوي ساده فهمیدم پسره مجرده و تو این خونه تنها زندگی میکنه
  ...خودش داره که هر موقع اراده کنه

لیا انگشت ...کوبونده شد سکوت کرد و نگاهش و دوخت به چشماي خون افتاده لیا با سیلی اي که توسط لیا تو صورتش
  :اشاره همون دستی رو که باهاش سیلی زد گرفت سمت کوروش و با حرصی که صداش و به لرزه انداخته بود گفت

یه سري  اینکه با فضولی کردن وسرکشی تو زندگی کسی که هیچ ربطی به تو نداره...حرف دهنت و بفهم کوروش-
وقتی از هیچی ...اطالعات ناقص به دست آوردي باعث نمیشه به خودت اجازه بدي هر چرت و پرتی رو به زبون بیاري

  ...خبر نداري لطفاً حرف نزن و واسه خودت داستان نباف
  ...عه؟؟؟خب بهم بگو اصل ماجرا رو که خبردار شم-
تر مستقلم که حق دارم براي زندگی خودم تصمیم بگیرم و به ولی من اآلن یه دخ...اگه بهت ربط داشت حتماً میگفتم-

پس لطفاً اداي بزرگترارو واسه من در نیار که اصالً بهت نمیاد همچین نظري ...سنی رسیدم که خوب و از بد تشخیص بدم
  ...راجع به این مسئله داشته باشی

  ...م همونجا خشک شدولی با حرف بعدي کوروش باز...روشو گرفت که بره قبل از برگشتن مانی
شاید من مشکلی نداشته باشم و به خاطر چند سال زندگیم تو خارج از کشور با این ...شاید به من ربطی نداشته باشه-

ولی مطمئناً واسه یه پدر مهمه که بفهمه دخترش تو یه شهر غریب داره چه غلطی ...مسئله حتی کنارم اومده باشم
  ...به عمو برزو ناچاري که توضیح بديبه منم نخواي توضیح بدي ...میکنه
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کوروش ازش یه آتو گرفته بود و حاال به واسه اون میخواست تهدیدش ...لیا حاال دیگه داشت از عصبانیت منفجر میشد
کنه که به چی برسه؟؟؟چه نفعی داشت براش این کار؟؟؟یعنی به خاطر جواب منفی لیا به خواستگاریش میخواست 

  ...اینجوري تالفی کنه
با اینکه شدیداً از پی بردن پدرش از این موضوع میترسید ولی نمیخواست اون لحظه این مسئله رو جلوي کوروش به 

چشم تو چشم پدرش ...عنوان نقطه ضعف خودش نشون بده و خواست برگرده تا خیالش و از این بابت راحت کنه ولی
میدیدش اونور خیابون وایستاده بود و ناباور به دخترش نگاه شد که با تکیه به ماشین کوروش که لیا تازه اآلن داشت 

  ...میکرد
ولی آرزوش بود که کاش هیچوقت ...به معناي دقیق تر تو یک ثانیه مرد و دوباره زنده شد...آب شد...سوخت...یخ کرد

حسش کنه چه معنی  اون نگاه خیره و پر از ناامیدي پدرش که از همون فاصله میتونست توخالی بودنش و...زنده نمیشد
اي میتونست به جز مرگ براش به همراه داشته باشه؟؟؟کینه کوروش تا کجا بود که اینجوري کمر به قتل روح لیا بسته 
بود؟؟؟چرا این کار و کرد؟؟؟چرا کاري کرد که میدونست تهش کمر این مرد و خورد میکنه و قلب این دختر و تیکه 

  چرا؟؟؟...چرا یه طرفه به قاضی رفت...پاره
بی توجه به کوروش که آتیشش و سوزونده بود و حاال کنار وایستاده بود با قدم هاي لرزون و شونه هاي آویزونش راه 

  ...افتاد سمت پدرش
  :به یه قدمی که رسید همزمان با باریدن اولین قطره هاي اشک رو صورتش با عجز نالید

  ...بابا-
  تو این خونه زندگی میکنی؟؟؟...راست میگه که داري با اون پسره مانیکوروش ...هیچی نمیخوام بشنوم جز یک کلمه-
  ...بابا بذار برات-
  ...آره یا نه...فقط یک کلمه لیا-
  ...آره ولی-

سیلی اي که چند دقیقه قبل تو صورت کوروش زد حاال چند برابر سنگین تریش رو صورت خودش نشست و اون لحظه 
با حرف دلش پیش ...ی حقش بود؟؟؟اون کاري و کرد که فکر میکرد درستهفقط داشت به این فکر میکرد که یعن

  ...ولی انگار نظر باباش با نظر دلش یکی نبود...رفت
شیش سال اینجا درس خوندي که فقط اعتماد ما رو جلب کنی و حاال کارت ...تف به شرفت...تف تو روت دختره عوضی-

  ن و مادرت که به اینجا برسی؟؟؟به هرزگی؟؟؟به اینجا بکشه؟؟؟سو استفاده کردي از اعتماد م
  ...بابا تو رو خدا-
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چه توجیهی میخواي بیاري که این گه اضافی اي که خوردي و ماست مالی کنی هااااااان؟؟؟پسره حمال از ...ببر صداتو-
کردي  زیر خواستگاري و ازدواج در رفت که بدون ایجاد تعهد و مسئولیت به چنگت بیاره و توي کره خرم قبول

  آره؟؟؟انقدر پستی؟؟؟انقدر کوچیکی؟؟؟دختر من انقدر حقیر بود و من خبر نداشتم؟؟؟
  ...همه چیز تو چند دقیقه جلوي چشماش خراب شد...اشکاي لیا ثانیه اي بند نمیومد

  ...باور کن...بابا اینطوري نیست-
ع دخترم و باور میکنم با یه پسر غریبه رابطه نامشرو...چیو باور کنم لیا؟؟؟چیزي و باور میکنم که دارم میبینم-

  ...بیشرف
  ...نامشروع نیست بابا-

  :برزو ناباورانه لب زد
  !!!چی؟؟؟-
بهتون دروغ گفتم ...غزل تهران نیست...من اومدم اینجا که کار کنم...هیچ کار نامشروعی هم نمیکنیم...صیغه کردیم-

من فقط دارم تو یکی از اتاقاي این ...یی و نداشتم اومدم اینجاچون جا...میرم خونه غزل که با کار کردنم مخالفت نکنید
  ...خونه زندگی میکنم بابا

  ...سر برزو با حرکات ریزي به چپ و راست تکون خورد
این پسره همونیه که سه ماه توآب ...تمام باورایی که به دخترم داشتم تو چند دقیقه از بین بردي...ناامیدم کردي لیا-

حاال اومدي دست به دامنش شدي که جاي خواب بهت بده؟؟؟اومدي ...بعد رفت حاجی حاجی مکه نمک نگهت داشت و
  ...دوباره صیغه اش شدي؟؟؟نمیفهممت لیا

اون که از عالقه لیا به مانی خبر نداشت و خب ...اون لحظه واقعاً به پدرش حق میداد که نتونه باورش کنه...حق داشت
  ...و این خونه آورد اصالً قابل قبول نبوداین دلیالیی هم که براي اقامتش ت

  ...برو وسایلت و جمع کن بیا بریم-
  ...سرش و که از شرم پایین انداخته بود با این حرف پدرش با بهت اومد باال

  کجا بریم؟؟؟-
  ...یاال...دیگه هم حرفی نشنوم...برمیگردیم اهواز-

  :که صداي لرزون ولی مصممش و شنیدبدون اهمیت به نگاه حیرت زده لیا خواست سوار ماشین شه 
  ...من جایی نمیام-

  ...یه کم مکث کرد وبعد چرخید سمتش
  چی؟؟؟-
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ببخشید بابا ...نمیتونم منصرف شم...پس...هنوزم دارم...من براي تصمیمی که گرفتم انگیزه و هدف داشتم...من-
  من هیچ آینده اي تو اون شهر و اون خونه ندارم؟؟؟...ولی

  :اشت سمتش و از الي دندوناش غریدباباش خیز برد
  البد آینده ات تو این خونه و پیش یه پسر غریبه و بی عرضه رقم میخوره آره؟؟؟-
منم میخوام بهش کمک کنم تا اون دلیل از سر ...براي کاري که کرد دلیل داشته...مانی اینطوري که شما میگید نیست-

  ...راهمون برداشته بشه
  ...اباوري گرفتنگاه باباش دوباره رنگ ن

  ...تو رو جادو کردن-
  :اینبار لیا سرش و باال گرفت و با چشماي پر از اشک محکم و قاطع گفت

نمیدونم تا حاال همچین حسی داشتید یا ...نمیدونم چقدر به قدرت عشق تو زندگی اعتقاد دارید...من دوسش دارم بابا-
زیاد هست که بتونم همه موانع رو از سر راهم بردارم و من اآلن فکر میکنم قدرتش تو وجود من انقدر ...نه ولی

  ...اونجوري دلم میخواد زندگی کنم
  انقدري قدرت داره که بتونی یه عمر با همین عشق بدون دیدن خانواده ات سر کنی؟؟؟-

  ...دست و پاي لیا شل شد و نفسش یه لحظه رفت
  یعنی چی؟؟؟-
یا دیگه پدر و ...بریم اهواز و همه چیز و همینجا دفن کن و تمومش کنیا با من بیا ...یعنی همین اآلن تصمیم بگیر-

  ...دیگه دختري به اسم لیا ندارم...مادرت و نمیبینی
  ...بابا کار من انقدر بد نیست که شما بخواید عاقم کنید-
وقیحانه هست که همینجا کاري که با آبرو و اعتماد من و مادرت کردي انقدر ...کار تو از نظر همه بده نه فقط من پدر-

  ...ولی دارم بهت رحم میکنم که میگم اآلن بیا تا همه چیز و فراموش کنم...سرتو گوش تا گوش ببرم
  :لیا تمام عجزش و ریخت تو نگاه و لحنش وقتی با التماس گفت

  ...آینده من فقط با مانیه نه با کس دیگه...زندگی من اینجاست...من اگه برگردم دووم نمیارم بابا-
چون میدونم ...طرف حساب من نه اون پسره سو استفاده گر مکاره نه هیچ کس دیگه...حرفم همین بود که شنیدي لیا-

  میاي یا نه؟؟؟...خودت انقدر سرخود شدي که همچین تصمیمی گرفتی من فقط با خود تو کار دارم
همه اون گوشه گیري ...لیا تو یه لحظه تمام صحنه هاي سه چهار ماه گذشته زندگیش جلوي چشماش جون گرفت

همه اون دلتنگی ها و حرفایی که فقط ...همه اون اشک و زاري ها...همه اون فکر و خیاال...همه اون بی انگیزگی ها...ها
نمیخواست ...عاشقی کنه...تازه میتونست زندگی کنه...تازه داشت بعد از چهار ماه میخندید...بغض میشد تو گلوش
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دوباره برگرده به اون زندگی و حاال که پدرش از عالقه اش باخبر شده چند وقت دیگه براي منحرف کردن ذهنش از 
  ...محال بود همچین چیزي رو قبول کنه...شایدم با کوروش...مانی مجبورش کنن که با یکی دیگه ازدواج کنه

  ...ولی نمیتونم از مانی بگذرم...شما رو بیشتر از جونم دوست دارممن ...بابا-
  ...حاال فقط حسرت موند و حسرت و حسرت...تو ثانیه اي تمام خشم و غضب نگاه پدرش پر کشید و رفت

یه زمانی پشیمون میشی که دیگه دیر ...پشیمون میشی از اینکه خانواده ات و مفت فروختی...پشیمون میشی لیا-
  ...اون موقع بیاي التماسمم بکنی تو روت نگاهم نمیکنم...شده

  :نگاهش و از صورت غرق اشک لیا گرفت و همونطور که سوار ماشین میشد با صداي بلندي گفت
  ...بشین بریم کوروش-

کوروش که یه گوشه ساکت وایستاده بود و داشت حرفاشونو میشنید با بهت از حرفاي لیا و حاال حرکت برزو اومد 
  :ک و گفتنزدی

  ...عمو پس لیا-
  ...من لیا نمیشناسم راه بیفت بریم-

فکر میکرد با این خودشیرینیش جاي خودش و حداقل تو ...برزو عصبانی تر از این بود که بخواد باهاش مخالفت کنه
با نیم ...ولی حاال دیگه هیچی نصیبش نشد...قلب پدر لیا باز کرده و به مرور زمان توجه لیا هم به خودش جلب میکنه

نگاهی با لیا که مات و مبهوت داشت به باباش نگاه میکرد رفت سوار ماشین شد و قبل از حرکتشون لیا از پنجره سمت 
  :پدرش آویزون شد و با التماس گفت

چرا نمیتونم هر دوتون و با هم داشته باشم؟؟؟چرا اعتماد نداري به دخترت؟؟؟مانی اونطوري نیست که ...بابا تو رو خدا-
  ...فقط یه مشکلی واسه ازدواجمون هست که اگه حل بشه...شما فکر میکنید

بهت گفته بودم اگه دوباره این پسره بخواد ...همون موقع که برگشتی و شب و روزت شده بود گریه...بهت گفته بودم-
برو بچسب به اآلنم ...ولی تو با این کارت حرف منو هیچ کردي...پا پیش بذاره التماسم کنه بهش دختر نمیدم

  ...فکر کن پدر و مادري نداري...زندگیت
با اشاره دست از کوروش خواست راه بیفته کوروشم بدون حرف حرکت کرد و لیا که دستاش هنوز از پنجره ماشین 
جدا نشده بود همونطوري یه کم دنبالشون رفت و با گریه و التماس پدرش و صدا زد ولی پدرش حتی برنگشت بهش 

با سرعت گرفتن ماشین به ناچار دستشو کند و وسط کوچه با چشماي گریون خیره شد به مسیري که داشت نگاه کنه و 
  ...با بی رحمی پدرش و ازش میگرفت

  ...خاطره موند...هرچی بعد از تو کنارم بود رفت
  ...تب تو دار و ندارم و سوزوند

  ...ببین عشقت من و تا کجا کشوند
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  ...از تو پرسید...یادت تو افتاد هرکی منو دید
  ...هرکی رد شد اسمتو ازم شنید

  ...همه شهر جز تو گریه هامو دید
  ...تو نگاهم میکنی و عشق ازم میباره

  ..ونه ام که دیوونگیشو دوست دارهمن یه دیو
***  

درست انتظار داشت لیا رو تو آشپزخونه مشغول ...کیسه هاي خرید و گذاشت رو کانتر...در خونه رو باز کرد و رفت تو
ولی ...فکر کرد شاید خسته بوده و خوابیده...نگاهش و به در بسته اتاقش دوخت...کردن شام ببینه ولی اثري ازش نبود

  ...تو ماشین موقع اومدن که به نظر سر حال میومد
 رفت سمت اتاقش و خواست آروم الي در و باز کنه که با شنیدن صدا هق هق گریه اش هراسون و هول زده در و باز

  ...لیا به شکم رو تخت خوابیده بود و حاال هق هقش کل فضاي اتاق و پر کرده بود...کرد و رفت تو
چش شد این دختر تو این نیم ساعتی که مانی رفت و برگشت؟؟؟  ...نگاهش به قوطی قرصش که رو میز بود افتاد

  ...تش و شونه اشو تکون دادمتعجب از حالی که به خودش دست داد با شنیدن این صداي گریه از لیا رفت سم
  لیا؟؟؟چت شده؟؟؟چرا داري گریه میکنی؟؟؟-

لیا با بازو و ساعدش صورتش و پوشوند و به گریه اش ادامه داد ولی مانی مصرانه شونه اشو گرفت و چرخوندش سمت 
  ...دیدن صورت خیس از اشکش حالی به مراتب بد تر از شنیدن صداي گریه و هق هقش ایجاد کرد...خودش

  این کارا واسه چیه؟؟؟چی شد یهو؟؟؟...بلند شو ببینم-
ولی خواه ناخواه مانی اآلن تنها شخص زندگیش محسوب ...لیا نمیدونست گفتن این جریان به مانی کار درستیه یا نه

شاید کاري از دستش برنمیومد براي حل این مشکل ولی حداقل میتونست خودش و پیشش خالی کنه و دردش ...میشد
  ...ین بدهو تسک

مانی هم بغلش جا گرفت و هراسون به صورتش خیره شد که رد چهارتا انگشت به ...از جاش بلند شد و رو تخت نشست
  ...وضوح روش به چشم میومد

  این جاي سیلیه رو صورتت؟؟؟...این...لیا-
  ...لیا سرشو باال و پایین کرد

  !!!حرف میزنی یا نـــــــه؟؟؟-
  :زد بغضش دوباره ترکید و زار

  ...مااااااانی-
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قلب مانی هزار تیکه شد و براي اینکه این تیکه ها از هم جدا نشه همون لحظه سر لیا رو چسبوند به سینه اش و 
  ...بازوهاشو دورش حلقه کرد

  ...جااااانم؟؟؟جان دلم؟؟؟چی شده؟؟؟حرف بزن دیگه لیا-
  :با هق هق و بریده بریده گفت

  ...بابام اینجا بود...بابام...با-
  چی میگی؟؟؟بابات اینجا رو چه جوري پیدا کرده؟؟؟-
  ...بعد رفته به بابام گفته...بعد...تعقیبم کرده...منو دیده تو کوه...خاله ام...پسر-

سوالی که سه ...قلبش پاره شد با شنیدن حرفی که لیا زد و احتماالً آبرویی که ازش رفته بود و صداي هق هق و ضجه اش
  ...رگیر کرده بود و به زبون آوردماهی میشد ذهنش و د

  ...همونیه که اونروز تو خیابون دانشگاه...پسرخاله ات-
با دستاش به پیرهنش که از اشکاي لیا خیس شده ...لیا سرشو که تو سینه مانی قایم شده بود به نشون تایید تکون داد

  :بود چنگ زد و زار زد
کینه اي میشه؟؟؟چون جواب خواستگاریشو ندادم آبروي منو پیش  یعنی یه آدم انقدر...نمیدونم چرا این کارو کرد-

  وقتی از چیزي مطمئن نیستی انقدر راحت درباره اش حرف بزنی؟؟؟...آخه مگه میشه وقتی...بهم تهمت زد...بابام برد
  ...بابات حتماً درك میکنه که تو مجبور شدي و...بابات...عیب نداره لیا-
  ...ندارم...به اسم لیا...گفت دیگه دختري به اسم...ــــــیبابام عاقم کرد مانــــــــ-

باباش چرا باید همچین کاري بکنه؟؟؟به خاطر یه دروغ از بچه اش گذشت؟؟؟مگه اینکه فهمیده باشه ...مانی ماتش برد
  ...اینجا خونه مانیه و

  بابات فهمیده که اینجا خونه منه؟؟؟-
حدس میزد بعد از اون جریان ...حاال میتونست بفهمه چرا...ر صدا فوت کردلیا دوباره سرشو تکون داد و مانی نفسشو پ

طبیعیه که باباش بعد از ...که دیگه خبري از مانی و خانواده اش نشد خانواده لیا دیگه چشم دیدنش و نداشته باشن
ن موضوع عاقش کرده ولی این به نظرش طبیعی نبود که فقط به خاطر ای...ولی...فهمیدن این جریان عصبانی شده باشه

یعنی اصالً نخواسته هرطور شده لیا رو با خودش ببره؟؟؟یا اینکه خواسته و لیا با نرفتنش باعث عصبانیتش ...باشه
  یعنی علت مخالفت لیا فقط کاري بود که اینجا داشت؟؟؟...شده

ولی چه جوري؟؟؟یعنی باید ...اون لحظه فقط میخواست از یه طریقی لیا رو آروم کنه...این چیزا براش اهمیت نداشت
ولی شاید بتونه ...ولی...تشویقش میکرد که برگرده پیش پدرش و خانواده اش؟؟؟محال بود بذاره همچین اتفاقی بیفته

اید این جریان تونست یه تلنگري باشه براي مانی تا بفهمه ش...از یه طریق دیگه خیال پدرش و تا حدودي راحت کنه
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تا بفهمه براي نگه داشتنش باید به آب و آتیش بزنه و شاید از ...تحت هیچ شرایطی نمیذاره این دختر از زندگیش بره
  ...بعضی خط قرمزایی هم که دور خودش کشیده بود رد بشه

خیره تو چشماش که گوله گوله اشک از توش بیرون ...داشت لیا رو از خودش جدا کرد و صورتش و با دستاش نگه
  :میریخت گفت

  من تا جایی میرم و برمیگردم خب؟؟؟...آروم باش لیا-
  کجا میري؟؟؟...ك-
نپرس چه جوري یا اینکه چیکار میخوام ...میخوام یه کاري کنم خیال پدرت از اینکه تو خونه منی راحت باشه-

  ...باشولی بهم اعتماد داشته ...بکنم
  ...لیا با ناامیدي سرشو به چپ و راست تکون داد

  ...وقتی یه حرفی رو بزنه دیگه تمومه...رو باباي من هیچی تاثیر نداره-
بذار بعداً بهش ثابت بشه که این تصمیم براي آینده تو بهترین تصمیم ...حداقل سعیمون و میتونیم بکنیم-

  باشه؟؟؟...بوده
میدونست فایده اي نداره ولی حاال اون بود ...هاي لرزون چشماي مانی چپ و راست میشد نگاه مردد لیا هم بین مردمک

خوب میتونست بفهمه چه ...نخواست امید و از توي چشماش بگیره...که داشت براي این عجز توي نگاه مانی میسوخت
خودش مطمئن بود که تصمیم ولی حداقل اون لحظه از ...جوري الي منگنه گیر کرده و نمیدونه چه تصمیمی درست تره

  ...هرچقدرم که براي خیلیا دیوونگی تلقی میشد...برگشتنش به تهران بهترین تصمیم بود
ولی لبایی که رد اشک ...نگاهش هنوز به مانی بود وقتی که صورت مانی بهش نزدیک شد و غیر ارادي چشماشو بست

ضربان تند قلبش میگفت که ...چشم احتیاج داشته باشهروي گونه اش و به آتیش کشید چیزي نبود که براي دیدنش به 
  ...حسش کرده و همین براي آروم گرفتن و دل خوش کردنش کافی بود

فقط ثانیه اي طول کشید از زمانی که لب مانی از صورتش جدا شد تا وقتی صداي در اتاق و که نشونه رفتنش بود 
گشتاشو رو جاي بوسه مانی که حس میکرد هنوز حرارتش از با همون چشماي بسته دستشو باال آورد و سر ان...شنید

  ...جاهاي دیگه بیشتره گذاشت و لبخندي کمرنگ رو لباش نشست
  ...هرچی که دورم کنه از خاطرت رو میکشم

  ...من به هرچی که تو رو یادم بیاره دل خوشم
  ...تو نگاهم میکنی و عشق ازم میباره

  ...دارهنه ام که دیوونگیشو دوست من یه دیوو
***  

  :سالم متعجبانه زیور خانوم و با سر داد و گفت...حیاط خونه پدرش و با قدم هاي بلند طی کرد و از پله ها رفت باال
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  بابا کجاست؟؟؟-
  ...باال تو اتاقشه-
  نسرین جون نیست؟؟؟-
  ...نه رفته خونه دوستش-

له ها رو دوتا یکی بره باال و هرچه زودتر حرفاشو به انقدر مصمم بود از تصمیمش که پ...بی معطلی راه افتاد سمت پله ها
هق هق و گریه اش و عجز و درموندگیش به قدر کافی ...تو طول مسیر با یادآوري هزار باره تن لرزون لیا...پدرش بزنه

  ...فقط به زمان احتیاج داشت و امیدوار بود که پدرش درکش کنه...تردید ازش دور شده بود
سعید داشت کتاب میخوند و با دیدن ...مطالعه پدرش زد و بعد از کسب اجازه از پدرش رفت تو چند تقه به در اتاق

  ...مانی و چهره بی قرارش عینکشو از رو چشماشو برداشت و با اخم ناشی از تعجبش به پسرش خیره شد
  ...سالم-
  چی شده؟؟؟...سالم-
  ...میخوام باهاتون حرف بزنم-

از ...آشفتگی این روزاي پسرش چه دلیل دیگه اي به جز لیا میتونست داشته باشه...یاذهن سعید بالفاصله رفت سمت ل
  ...پشت میز کنار اومد و رفت سمت مانی

  درباره چی؟؟؟چرا انقدر پریشونی؟؟؟-
  ...بشینید...میگم بهتون-

درحالیکه از شدت ...نشستپدرش رو مبل نشست و مانی هم صندلی رو از پشت میز برداشت و رو به روي پدرش 
  ...ضعف اعصاب دستاشو مدام تو هم قفل میکرد و یه پاشو عصبی تکون میداد

  :قبل از اینکه صداي اعتراض پدرش به خاطر دست دست کردنش بلند شه صریح و بی مقدمه گفت
  خبر دارید که لیا پیش منه؟؟؟-

اون لحظه تنها حدسی که زد این بود که خبرارو از  همینکه تعجب نکرد جواب سوالش بود و...خیره شد به چهره پدرش
  ...میثم گرفته ولی حاال خودش میخواست به یه چیزایی اقرار کنه

  ...میخوام همیشه بمونه...حاال که برگشته...براي کار اومده ولی-
  ...سعید به جلو خم شد و موشکافانه به صورت مانی خیره شد

  انقدر راحت بره؟؟؟از اولم همین و میخواستی که گذاشتی -
حداقل از ...یه چیزایی هنوز هست که مرددم میکنه ولی...اآلنم...اون موقع تکلیفم با خودم احساسم مشخص نبود-

  ...احساسم مطمئنم
  :مکثی کرد و با نیم نگاهی به چهره منتظر سعید گفت
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  ...میخوام مال خودم باشه ولی...دوسش دارم بابا-
  ...اما کنجکاو شد ببینه پشت اون ولی چیه...مانی سعید جا خورد از این اعتراف

به زمان احتیاج دارم براي اینکه خودم و پیدا ...از اینکه بتونم خوشبختش کنم...هنوز از خودم مطمئن نیستم...هــ-
  ...باید اول خودم و باور کنم...دلم نمیخواد تا وقتی به این اطمینان نرسیدم بیخودي هواییش کنم...کنم

  تر تا کی باید اسیر این عدم اطمینان تو بشه؟؟؟این دخ-
نمیخوام با موندنش تو ...نمیخوام از خونه ام بره...اآلن تنها چیزي که میدونم اینه که نمیخوام از دستش بدم...نمیدونم-

  ...اون خونه از خانواده اش جدا بیفته
  منظورت چیه؟؟؟-

اهش والتماس ازش خواست که بهش زنگ بزنه و مطمئنش کنه از مانی قضیه پدر لیا رو براي سعید تعریف کرد و با خو
بهش بگه مانی ...بهش بگه که قرار نیست اتفاقی بیفته که آینده دخترش تباه بشه...اینکه جاي لیا تو خونه مانی امنه

  ... میتونه خوشبختش کنه فقط اگه بهش زمان بدن تا خودش و تو این زندگی پیدا کنه
ن کارو بکنه ولی نمیخواست جلوي مانی باهاش حرف بزنه و مانی هم که اینو فهمید راه افتاد بره سعید قبول کرد که ای

  :تا پدرش زودتر زنگ بزنه که سعید گفت
  ؟؟الزمه بهت بگم این دختر با دختراي قبلی که باهاشون بودي فرق میکنه یا خودت فهمیدي؟...مانی-
حال و روز اآلن من این ...اگه فرق نمیکرد...آسمون با همشون فرق میکنه زمین تا لیا...خودم میدونم..الزم نیست...نه-

  ...نبود
خوب حواستو ...چشماي مشکیش و معصومیتی که توشه منو یاد چشماي مارالم میندازه...معصومه...مانی این دختر پاکه-

 دلم نمیخواد کوچکترین...هاگه فکر میکنی اینم یه هوس زودگذره بهش بها ند...بشین و با خودت فکر کن...جمع کن
نذار این اطمینان از ...یادت باشه که داري به پدرش اطمینان میدي...اونم از طرف تو...آسیبی به روح و روانش وارد بشه

  ...نمیخوام به روز برسیم که من جاي پدر لیا وایستم و تو جاي لیا...بین بره که دیگه هیچ جوره برنمیگرده
ولی پدرش خبر ...گذشته نه چندان خوبش باعث میشد همه این فکر و درباره اش بکنن...مانی به پدرش حق میداد

خبر نداشت که مانی دوسال از زندگی بریده بود و حاال میخواست ببینه میتونه به خاطر این دختر به زندگی ...نداشت
  ...مان میاوردبه لیا و به این حسی که بهش داشت ای...اون موقع بود که به خودش...برگرده یا نه

میخوام انقدري از ...میخوام بفهمم که این حسم عشقه یا یه هوس زودگذر...منم میخوام همینا رو به خودم ثابت کنم بابا-
اثبات اینکه حاال بعد از ...لیا از گذشته من خبر داره...خودم مطمئن باشم که بتونم این اطمینان و به لیا و خانواده اشم بدم

  ...افت کاري یه حس پاك و خالص نسبت به اون تو وجودمه کار آسونی نیستاونهمه گند و کث
نذار پشیمون بشم از این اعتمادي که به تو و احساست به لیا ...فقط مراقب باش تاوان اون گذشته رو لیا پس نده-

  ...کردم
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  :مانی خیره تو چشماي پدرش سري به تایید تکون داد و مصمم و قاطع گفت
  ...قول میدم-

ولی اون لحظه تنها دغدغه ذهنیش مشکلی بود که ...شاید حرفایی که به پدرش از احساسش به لیا زد حقیقت داشت
زمانی که از پدرش گرفت بیشتر به خاطر فهمیدن این مسئله ...گریبانش و گرفته بود و نمیدونست از پسش برمیاد یا نه

یده بود و حاال میخواست سعی کنه که دیگه نذاره آینده شم مسئله بزرگی که دو سال گذشته زندگیشو به گند کش...بود
  ...تحت تاثیر این مشکل تباه بشه

***  
 مانی نمیدونست...کنه آروم و خودش کم یه مانی کمک به تونست لیا هفته یک این تو و گذشت جریان این از هفته یک
 گذشته با زیادي فرق رفتارش چون...بوده درست تصمیمش اینکه از میداد اطمینان لیا به انقدر فکري چه رو و چرا

 بین این اي عالقه واقعاً آیا اینکه از میکرد مردد گاهی رو لیا و احساساتش بیان تو بود مغرور همونقدر هنوزم...نداشت
 ...نه یا هست

 اش خانواده توسط تلفناش ندادن جواب و محلی بی میدید خودش که چیزي میداد بهش مانی که اطمینانی برخالف ولی
 ...نمیداد رو لیا تلفناي جواب اونم که بود کرده حجت اتمام هم لیندا با دور راه از حتی پدرش انگار...بود

 نمیتونست اي دیگه چیز هیچ که بود مطمئن تصمیمش از انقدر لحظه اون...رو مانی هم ومیخواست اش خانواده هم دلش
 با وقتی...مشکلشون شدن حل و مانی با اش رابطه شدن راه به رو از بعد که بود این به امیدش فقط و کنه منصرفش

 باال افتخار با و سرش میتونه موقع اون...کنن قبولش و نزنن اش سینه به رد دست اش خانواده شهرش برگرده پر دست
 ...کنه خوشبخت رو دختري هر میتونه که مردیه همون مانی و نبوده اشتباه انتخابش که کنه ثابت و بگیره

 نتیجه این به زده و خودش حرف لیا گفته طبق و بوده نتیجه بی تقریباً لیا پدر با پدرش تماس فهمید وقتی هم مانی
 ولی...شد تر خم و پیچ پر و تر سخت اش خانواده پیش کردنش خوشبخت تضمین و لیا به رسیدن براي راهش که رسید

 به فکر بدون که کنه ایجاد دلش تو و امید و انگیزه این نمیتونه اي دیگه کس هیچ لیا جز به که بود مطمئن این از حداقل
 و خودش باید فقط...کنه تالش داشت زندگیش تو که هدفی به رسیدن براي راهشون سر احتمالی مشکالت و راه سخت

 باشه کم احتمالش اگه حتی جراحی عمل که میرسید باور این به و میداد نجات بود ساخته خودش براي که تابویی این از
 عالقه هم و خودش عالقه هم میکرد باور باید...میکرد دور خودش از و غرور این کم یه باید...اس مسئله این جواب تنها

  ...رو لیا
***  

شب و روزش شده بود ...تو این یه هفته لیا هربار که یاد نبود خانواده اش میفتاد خودش و با حضور مانی آروم میکرد
دعا براي اینکه دلش اشتباه نکرده باشه و تا اینجاي کار با تغییرات جزیی رفتار مانی حس میکرد داره نتیجه خوبی 
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جاش بود ولی لیا به وجود عالقه ایمان داشت و امیدوار بود که با هرچند هنوز کل کالي گاه و بیگاهشون سر...میگیره
  ...همین قدرت عشقشون خانواده اشم راضی کنه

کارایی که بهش ...حسابی با زیر و بم کار آشنا شده بود و خودشو با شرایط وفق داده بودتو شرکت تو این مدت 
اطر پارتی بازي مانی اونجا استخدام شده و لیاقتشو دقیق و منظم انجام میداد تا کسی فکر نکنه به خمیسپردن و 

به جز وحید که همچنان با کینه و دشمنی باهاش برخورد ...همه از کارش و رفتارش راضی بودن تقریباً...نداره
مکالمه شون محدود ...تصمیم گرفت کاري به کارش نداشته باشه تا خودش کم کم دیدشو عوض کنهلیا هم ...میکرد

لیا و تکون دادن سر از طرف وحید و گاهی اوقات سفارش براي انجام یه سري از طرف  سالم و خسته نباشیدمیشد به یه 
  ...کار

سعی کرده بود به بهانه هاي مختلف مانی و راضی کنه تا یه منشی جدید و با تجربه تر بیارن ولی  وحیدم حتی چند بار
م اینو میدونست براي م این کارو نمیکنم که البته لیا هو کارش نبینت ته بود که تا وقتی خطایی از لیامانی خیلی راحت گف

  ...همین هیچ آتویی دست کسی نمیداد
شون زیاد شده بود و در نتیجه سفارشا...یه جورایی وقت سرخاروندن نداشت از صبح تو شرکت درگیر بود ولیا  اون روز

  ...باید از صبح تا وقتی میرفت فقط جواب تلفنا رو میداد و عالوه بر اون کاراي روزانه و تایپیشم انجام بده لیا
نفسشو با عصبانیت فوت ...تازه گوشی و گذاشته بود و برگشته بود تا ادامه تایپشو انجام بده که تلفن دوباره زنگ خورد

  ...کرد و گوشی و جواب داد
  بله؟؟؟-
  :زنی تو گوشی پیچیدصداي لرزون  

  ؟؟؟شرکت آران گستر-
  ؟؟امرتون؟...بله-
  ؟؟من میتونم با آقاي وحید یکتایی صحبت کنم؟...ببخشید-
  ...اگه پیغامی دارید بگید من بهشون اطالع میدم...ف ندارنآقاي یکتایی اآلن تشری-
  ...باهاش صحبت کنم...نه خودم باید...نه-
  ؟؟؟ممن چی کار میتونم براتون بکن...خب-
  ...با من تماس بگیره زنگ زده بود و حتماً شقایقبگید ...اگه میشه وقتی اومد بگید-

  :که از لحن هراسون زن متعجب شده بود گفت لیا
  ...اگه کارتون شخصیه میتونید با موبایل مهندس تماس بگیرید-
  ...شما فقط لطف کنید بگید سریع با من تماس بگیره...متاسفانه جواب نمیده-
  ...چشم...بله-
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  ...خداحافظ...خیلی ممنون-
  ...و انداخت باال و به فکر فرو رفتابروهاش لیا

چرا انقدر صداش میلرزید؟؟؟یعنی زنشه؟؟؟ ؟؟؟با وحید چی کار داشت که جوابشو نمیدادشقایق؟؟؟یعنی کی بود؟؟؟«
خوبی داره حاال فکر نازنینم و به  آخه اصالً به من چه ربطی داره؟؟؟خیلی رفتار...ولی مانی که گفت وحید زن نداره

  »...خاطرش مشغول کنم
تا ظهر یه سري از کاراشو کرد و بعد با مانی رفتن پایین تا غذا ...شخود شونه هاشو انداخت باال و برگشت سر کار

  ...بخورن
مانی با شد که سر کارش تند تند مشغول خوردن از هولش که زودتر تموم شه و برگرده  غذاشون و که آوردن لیا

  :دیدنش گفت
  از سومالی اومدي؟؟؟اآلن یکی ببینتت فکر میکنه من تو خونه بهت گشنگی میدم؟؟؟-

  :لیا با همون لقمه اي که گوشه لپش و باد کرده بود و چشماي گرد شده اش گفت
  مگه کسی میدونه من خونه توام؟؟؟-
  چرا انقدر هولی؟؟؟...حاال مثالً گفتم-
  ...رگردمکارام مونده باید زود ب-
  ...خدا منشی تنبل و نصیب گرگ بیابون نکنه-

  :لیا چپ چپی نگاش کرد و گفت
واقعاً خجالت نمیکش این ...یه نفر آدم و اینهمه مسئولیت...چشت و بگیره یه جوري میگی انگار من هر روز کارم اینه-

حاال من که ...یتون حتی تایپم بلد نبودسویل بهم گفته که منشی قبل...ببخشیدا...حرف ومیزنی؟؟؟اصالً خیلی دلتم بخواد
  ...مسئولیت تایپم افتاده گردنم و دارم از زیاد بودن کارا مینالم باید اینجوري جوابم و بدي؟؟؟دستت درد نکنه

انتظار داشت از این لحن نسبتاً تندش عصبانی بشه و یه جورایی ...نگاهش که به لبخند گوشه لب مانی افتاد ساکت شد
دیگه خبر نداشت مانی از قصد یه جوري حرف ...ساکتش کنه ولی با آرامش کامل حرفاشو گوش میداد بهش بتوپه و

چون این یه هفته اکثراً تو خودش بود و دیگه اون سرخوشی سابق و نداشت و تو کل کالشون ...زده بود که لیا رو بچزونه
ولی ...بهش ثابت میکرد که همه چیز مثل قبل نیستچون ...اولین نفري که کوتاه میومد لیا بود و مانی اینو نمیخواست

مانی همون لیاي قبلی رو میخواست براي همین گاهی از قصد میخواست با حرفاش تحریکش کنه و اآلنم از اینکه موفق 
  ...شده بود نطقش و باز کنه و این حرص توي چشماشو ببینه حسابی کیفور بود

  :رو شنید تا اومد حرفی بزنه صداي غرغر زیر لبی لیا
قدیمیا یه چیز میدونستن که میگفتن ...از خدا و رسول نقل است آدم قد دراز کم عقل است...مادربزرگم راست میگفتا-

  ...دیگه
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  قدیمیا راجع به آدم کوتوله ها پند و اندرزي ندادن؟؟؟-
  :دسرشو بلند کرد وجدي پرسی...لیا که اصالً فکرشم نمیکرد مانی صداشو بشنوه خودش و نباخت

  آدم کوتوله داري دور و برت که بخواي اندرزش کنی؟؟؟-
  ...بله متاسفانه یکیش صبح تا شب جلوي چشممه-
به خاطر من اومدن شما خون خودت و کثیف ...از قدیم و االیام گفتن همیشه دور و بر سفید برفی هفت تا کوتوله بوده-

  ...نکن
نمیدونست چرا ولی ...ه با بیخیالی داشت غذاشو میجویید کشیده شدنگاه پر از حرص مانی بی اختیار به سمت لباي لیا ک

اون لحظه واقعاً دلش میخواست از روش هاي منحصر به فرد خودش دهن این دختر و ببنده تا اینجوري بلبل زبونی 
وشکر ولی وقتی یادش میفتاد که لیاي ساکت و گوشه گیر چقدر غمگینش میکنه خدار...نکنه و خونش و به جون نیاره

  ...میکرد به خاطر این حاضرجوابیاش
  :با دیدن نگاه لیا که هی به ساعت میفتاد با کالفگی قاشق و چنگالش و تو بشقاب هل داد و گفت

اگه میدونستم انقدر میخواي خودت و درگیر کنی هیچوقت این ...من اشتباه کردم کاراي تایپی رو سپردم به تو اصالً-
  ...کار و نمیکردم

  :از عصبانیت یهویی مانی گفت لیا متعجب
  بیکار بشینم خوبه؟؟؟...درگیر چی؟؟؟خب کارمه-
  ...یه جوري رفتار میکنی انگار مثالً اگه کوتاهی کنی قراره اخراج بشی-
پس بهتره خودم پیشگیري کنم ... واال تو این مدت تنها چیزي که از تو فهمیدم اینه که ازت هیچ چیز بعید نیست-

  ...دیگه
تو فکر کردي من به این راحتیا پات و از این شرکت میبرم؟؟؟اگه بدونی چه عشقی میکنم ...پوووووف...دختره يآخه «

  »یعنی اگه بدونی بازم حاضري بمونی تو خونه ام و شرکتم؟؟؟...از اینکه کل ساعت هاي روز باهمیم
***  

با دیدن برگه هاي تو لیا ...ه جدید اومد طرفشهمچنان مشغول کارش بود که سویل با یه سري برگ لیابعد از وقت ناهار 
  :دستش وا رفت

  ...واااااااااااي سویل خیلی کار دارم به خدا-
شوهرم منو میکشه اگه ببینه تو خونه هم ...کار دارم اینا هم مونده رو دستمبه خدا منم خیلی ...میدونم قربونت برم-

قول شرف ...یل فقط همین چند تاست قول میدم جبران کنمبه مرگ سو...دارم کار میکنم دیگه نمیذاره بیام شرکت
  ...میدم

  ...فوقش یه کم دیرتر میرم...بذارش رو میز یه کارش میکنم دیگه...باشه بابا قسم نخور-
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  :گرفت و گفتلیا سویل پرید یه ماچ از لپ 
  ...شی انتخاب کردنشدرد و بالت بخوره تو سر مهندس یکتایی با اون من...الهی قربونت برم که انقدر ماهی-

  :خندید و گفت لیا
  ...خیله خب دیگه برو بذار منم به کارم برسم-

یه  لیا...یک ساعت بعد در شرکت باز شد و وحید اومد تو...یشتري به کارش ادامه دادحاال با سرعت ب لیاسویل رفت و 
  :با صداي بلند گفت تو همون حالنیم نگاه بهش انداخت و دوباره مشغول کارش شد 

  ...سالم مهندس-
وحیدم دید که نگاش نمیکنه ...میدونست جوابش بازم حرکت سرشه براي همین اصال نگاش نکرد که وقتشو الکی بگیره

  ...دیگه سرشم تکون نداد و رفت تو اتاقش
***  

صندلی و یه نفس راحت کشید و لم داد رو ...کاراش تموم شدباالخره یه ساعت به پایان ساعت کاریشون مونده بود که 
همینجوري که داشت چایی میخورد حواسش رفت سمت مهندس یکتایی ...به آقا کمال گفت براش یه لیوان چایی بیاره

با اینکه دل خوشی ازش ...با یه نگاه دقیق تیپ و قیافه شو بررسی کرد...که داشت با مهندس رادمنش صحبت میکرد
همیشه لباساي قشنگ و شیک میپوشید حتی روزایی که باید ...نداشت ولی نمیتونست منکر تیپ و قیافه جذابش بشه

  ...ناخودآگاه داشت تو ذهنش با مانی مقایسه اش میکرد...میرفت سر ساختمونا

ولی خدایی مانی من یه سر و گردن همه جوره ازش ...تیپ و قیافه بدي نداره...هرچند با چشم پوشی از اخالق گندش«
هرچند مانی هم بعضی اوقات نمیشه با یه ...آدم باید یه کم اخالقم داشته باشه...یستبعدشم همه چی که ظاهر ن...باالتره

آخه کدوم دختري حاضر میشه اخالق گند اینو ولی ...ولی جدیداً الهی قربونش برم خیلی بهتر شده...من عسل خورد
کی  شقایق...راستی...باشهالبته خدا رو چه دیدي شاید نامزدي چیزي داشته ...فقط بلده پاچه بگیره؟؟؟تحمل کنه

  »؟؟بود؟
قلبش به ضربان افتاد و ...زنگ زده بود و کارش داشت دش رفته بود به وحید بگه که شقایقیا...یهو عین برق از جا پرید

ولی امروز چون سرش ...از این بهونه ها دست کسی به خصوص وحید نمیداد معموالً...استرس تمام وجودش و گرفت
  ...قی که نباید میفتاد افتادلی شلوغ بود اتفاخی

ولی ...اگه هم بعداً ازش پرسید که همچین کسی زنگ زده انکار کنه...اولش فکر کرد بیخیالش بشه و اصالً بهش نگه
چون اصالً کار درستی نبود و ممکن بود اون شخصی که پشت تلفن اونجوري صداش می لرزید ...خیلی زود پشیمون شد

  ...نفس عمیقی کشید و رفتار مسلماً بد وحید و بعد از شنیدن تاخیرش به جون خرید...اشهکار واجبی با وحید داشته ب
  :صداش کرد لیاصحبت وحید و مهندس رادمنش تموم شده بود و داشت میرفت سمت اتاقش که 

  ؟؟مهندس یکتایی؟-
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  :وایستاد و با همون اخمی که همیشه فقط مختص لیا بود چرخید سمتش
  ؟؟بله؟-
  ...باهاشون تماس بگیرید خواستن حتماً...شقایقهگفتن اسمشون ...کت نبودید یه خانومی تماس گرفتنشرشما که تو -

که عدم شایستگیش و ثابت  بود لیاآشفته شده بود و هم منتظر یه اشتباه از طرف  شقایق وحید که هم از شنیدن اسم
  :با عصبانیت گفت کنه

  ؟؟باید به من بگی؟خانوم من دو ساعته اومدم شرکت شما اآلن -
  ...فراموش کردم...شرمنده مهندس سرم خیلی شلوغ بود-
  ...دلیل قانع کننده اي نیست-

  :لیا تا خواست حرفی بزنه وحید توپید
  ...اگه سرتون خلوته به اون شماره اي که تماس گرفته شده زنگ بزنید و وصل کنید به اتاقم-

میکرد که چرا دست این موجود بددل و  فقط داشت خودشو لعنت لیا...اینو گفت و با حرص رفت تو اتاقش و در و بست
و پیدا کرد و گرفت و قبل از شقایق از بین شماره هاي دریافتی اون روز با مشقت شماره ...بی رحم و کینه اي آتو داده

  ...اینکه کسی جواب بده وصل کرد به اتاق وحید تا خودش صحبت کنه
مطمئن بود وحید به ...یگه اتفاقی بود که افتاده و نباید فکرشو الکی مشغول میکرداز دست خودش عصبانی بود ولی د

خاطر دشمنی باهاش یه خرده پیاز داغشم زیاد کرده ولی بازم میترسید که همین مسئله رو بهونه کنه تا پیش بقیه 
بزرگ کردن ماجرا لیا رو فقط داشت تو دلش خدا خدا می کرد که مسئله خاصی نباشه و وحید الکی با ...خرابش کنه

  ...کوچیک نکنه
دستشو  دو تا...بلند اومد وایستاد جلوي میز لیاتو همین فکرا بود که در اتاق وحید باز شد و وحید با عصبانیت و قدماي 

خیره شد تو چشماي  و به وحشت انداختر که لیا و با چشماي به خون نشسته اش به صورت عمود رو میز کوبوند
   ...ونشمتعجب و هراس

  :با خشمی که صداشو دورگه میکرد تقریباً داد زد
خانوم مشرقی وقتی شما عرضه انجام یه مسئولیت ساده رو ندارید بیخود میکنید که خودتونو یه منشی با استعداد و -

 اًواقع؟؟؟شما هنوز انقدر بزرگ نشدید که بدونید خصومتاي شخصی رو نباید وارد محیط کار کرد...کاربلد میدونید
  ...براتون متاسفم که در انجام وظایفتون انقدر کوتاهی و غرض ورزي میکنید

داشت میلرزید و استرس که از ترس و ناراحتی  زد و بدون توجه به حال خرابشنعره لیا تمام حرفاشو تو گوش 
  ...برگشت تو اتاقش و در و محکم کوبید

نفهمید اصالً جریان چی بود ولی وقتی فهمید طرف صحبتش  اولش...نشسته بود که صداي وحید بلند شدمانی تو اتاقش 
  ...ناخودآگاه گوشاش تیز شد لیاست
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  »؟؟؟تو شرکت من سر لیا داد زد؟؟؟به چه حقی؟؟این دري وري ها رو به لیا گفت؟؟؟؟این چی داره میگه«
که صداي کوبیده شدن بلند شد بره با دو تا داد بلندتر از خودش بشونتش سر جاش ...داشت از خشم آتیش میگرفت

که رنگش شده بود عین  ولی چشمش افتاد به لیا...در و باز کرد و خواست یه راست بره سراغش...در اتاق وحید و شنید
  ...بهت زده و صامت نگاهش خیره لبه میزش بودگچ و 

دیدن روحیه بهتر لیا و تازه همین چند ساعت پیش بود که با ...قلبش تو سینه اش خودش و محکم اینور و اونور میکوبید
  ...ولی وحید دوباره کاري کرد که بشه مثل اکثر روزاي این یه هفته...سرخوشیش سر کیف اومده بود

میترسید از ...دلش میخواست از خجالت آب بشه...لیا قدم هاي مانی رو حس میکرد که داره به میزش نزدیک میشه
از ...کتش بشه و حاال چیزي که ازش میترسید سرش اومده بودروزي که کاري کنه تا باعث رفتن آبروي مانی تو شر

  ...میترسید با نگاه سرزنشگر مانی رو به رو بشه...خجالت و ناراحتی سرشو بلند نکرد
د کرد و خیره شد به چشماي غمگین و تا اینکه مانی دستشو گذاشت زیر چونه اشو سرشو بلنانقدر تو همون حالت موند 

  ...به اشک نشسته اش
نمیخواست پیش مانی ضعیف جلوه کنه ولی موفق نشد و ...گرفت که جلوي ریزش اشکاشو بگیرهلبشو به دندون  یال

  ...باز کردن خودشونو رو صورت رنگ پریده لیا قطره هاي اشک راه
اي یه هفته داشت خودش و به آب و آتیش میزد و با وجود همه محدودیت ه...طاقتش تموم شد لیامانی با دیدن اشکاي 

  ...ولی حاال وحید هرچی رشته بود پنبه کرد...توي رابطه اشون سعی میکرد چشماي لیا به اشک نشینه
فقط میدونست که وحید حق نداشت اشک ...راش مهم نبود لیا چی کار کردهب...با عصبانیت رفت طرف اتاق وحید

  ...ولش کنهسکه یه پپیش بقیه و تو شرکتش سرش داد بزنه و ...دربیاره عزیزکرده اش و
در حالیکه سعی میکرد صداشو پایین ...رفت تو اتاقش که دید وحید پشت میزش نشسته و سرشو بین دستاش گرفته

  :نگه داره گفت
  ؟مرتیکه؟؟ چرا افسار پاره کردي؟؟چته وحید؟-
  ...برو بیرون اعصابم داغونه ها-
  ؟؟باید بکشه؟ جور اعصاب تخمی تو رو لیا...به جهنم...به درك که داغونه-
  ...نو خراب میکردداشت با بچه بازي و ندانم کاریش زندگی م...و خدا انقدر از اون طرفداري نکنمانی تو ر-
  ؟؟مگه چه هیزم تري بهت فروخته؟؟؟؟تو چرا چشم دیدن اونو نداري-
من خیلی گرون تموم  این کوتاهیش ممکن بود براي...کوتاهی میکنه مانی...براي اینکه وظایفشو درست انجام نمیده-

فکر کرده هر گهی ...رش داشتهکت چهار نفر ازش تعریف کردن هوا بدو روزه اومده تو این شر؟؟؟بشه چرا نمیفهمی
  ...دلش بخواد میتونه بخوره و کسی هم صداش در نیاد دختره آشغال
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ونده شد و با فریادش مانی اون لحظه خیلی خودش و کنترل کرد که مشت محکمش به جاي صورت وحید رو میزش کوب
  ...صداي وحید و قطع کرد

بیخیال همکاري و دوستیمون میشم و خودم دهنتو سرویس ...راجع به لیا اینجوري حرف بزنیاگه یک بار دیگه -
  ...وحید ببین کی گفتم...میکنم

  ...وحید با ناباوري بلند شد وایستاد و زل زد به چهره ي خشمگین مانی
  ؟؟اینجوري جلوي من وایمیستی؟ به خاطرش عزیزه کهاون دختره انقدر برات -
یه بار بهت گفته بودم بازم میگم تا وقتی هیچ خطایی ازش ندیدم که بخواد ضرري به شرکت ...عزیز هست یا نیست-

اون که مسئول مسائل شخصی تو ...وارد کنه همینجا می مونه و تو هم حق نداري اینجوري باهاش رفتار کنی
  ...اراي شرکت و بدون کوچکترین خللی بی کم و کاست انجام میده یعنی لیاقت این شغل و دارههمینکه ک...نیست

این جانبداري ها فقط داشت آتیش وحید و تندتر و تندتر میکرد و به کینه بی دلیلی که از روز اول از این دختر داشت 
  ...دامن میزد

  ...ندارمتحملش میکنم و کاري به کارش ...ت انجام دادفشو تو شرکت خوب و درستا وقتی وظای فقط پس منم...باشه-
با خودش یا کارش مشکل داشتی میاي به خودم میگی تا ...بار آخرتم باشه تو جمع سرش داد بزنی و تحقیرش کنی-

  ؟؟بهش تذکر بدم شیر فهم شد؟
  !بله قربان-

وقتی دید حالش بهتره  با یه نیم نگاه به لیا...نگاه طوفانیشو از چهره دلخور ولی عصبانی وحید گرفت و رفت بیرون مانی
دوست نداشت مسائلشون بیشتر از این تو شرکت و بین ...پیششه و داره باهاش حرف میزنه رفت تو اتاقشو سویل 

  ...دبعداً تو تنهایی باید باهاش حرف میز...کارمندا پخش بشه
که به طرفداري از اون رفته سراغ حرفاي مانی و نمیشنید ولی صداش که گاهی بلند میشد بهش این اطمینان و میداد  لیا

حس داشتن یه پناه و تکیه گاه که هواشو داشت براش از هرچیزي تو دنیا ...همین کافی بود براي آروم کردنشوحید و 
ولی هنوز بابت رفتار زشت وحید ناراحت ...همون کسی بود که باید باشهچه بهتر که این تکیه گاه ...لذت بخش تربود

  ...وقتی فکرشو میکرد که همه کارکناي شرکت صداشو شنیدن مخصوصاً...بود
  :سویل سعی داشت با حرفاش آرومش کنه

حالشو با دادش خوب ...دستش درد نکنه مهندس ساعی...پسره ي بی شعور خجالتم نمیکشه صداشو انداخته تو سرش-
  ...من نمیدونم چه پدرکشتگی اي با تو داره که از روز اول باهات چپ افتاد...یکی باید اینو میشوند سر جاش...گرفت

  :لیا با ناراحتی و کالفگی گفت
  ...اگه فهمیدي به منم بگو-
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دست و صورتت  پاشو برو یه آبی به...که با دو قطره اشک شد کاسه خونچشماشم ...رنگ و روشو ببین...الهی بمیرم-
یکی یه بار پاچه همه رو گرفته تو غصه ...همه اینجا می دونن که این اخالقش بگیر نگیر داره...بزن و از فکرش بیا بیرون

  ارزش داره آخه به خاطرش اینجوري کنی خودتو؟؟؟...نخور
به زور سویل ...ش کرده بودلیا که بیشتر ناراحتیش به خاطر مانی و آبروش بود چون اون براي کار تو این شرکت معرفی

  ...از رو صندلی بلند شد که همون موقع تلفن زنگ خورد
  :گوشی و برداشت و هنوز الو نگفته صداي خشک و جدي وحید تو گوشی پیچید

  ...همین اآلن...تو اتاق من بیایدخانوم مشرقی سریع -
  ...بازم بدون اینکه اجازه زدن حرفی به لیا بده گوشی و قطع کرد

  یکتایی بود؟؟؟-
  ...گوشی خشک شده تو دستش و گذاشت سر جاش

  ...میگه برم تو اتاقش آره-
پس خدا به ...ولی از این شمر ذي الجوشن همچین چیزي محاله...اگه نمیشناختمش میگفتم میخواد معذرت خواهی کنه-

  ...دادت برسه
  ...با دلشوره و نا امیدي و قدم هاي لرزون رفت سمت اتاقش لیا

مگه دست ...خراجم چی؟؟؟نه بابا بیخود کردهاگه بگه ا؟؟؟میخواد ادامه دعواهاشو تو اتاق بکنه؟؟؟نی چی کارم دارهیع«
 اصالً...میخواست موبایلشو جواب بده تا خانومه مجبور نشه به شرکت زنگ بزنهمگه؟؟؟ چه خالفی ازم سر زدهاینه؟؟؟

پسره کینه اي ...دس چشم مهندس کردم هوا برش داشتهیکی دوبار بهش احترام گذاشتم و چشم مهن؟؟؟به من چه
  »...بدترکیب

وحید که آروم تر به نظر میرسید پشت میز نشسته بود و داشت چند تا دسته ...یه نفس عمیق کشید و در زد و رفت تو
  ...برگه اي رو که رو میزش بود بررسی میکرد

  :ور همیشگیش قایم کنه و با سري باال گرفته پرسیدتمام سعیش و کرد که لرزش صداشو غم توي چهره اش و پشت غر
  ؟؟امري داشتید مهندس؟-

کینه اي که ازش به دل گرفته بود نمیذاشت به خاطر رنگ پریده و چشماي قرمزش ...شو بلند کرد و به لیا خیره شدسر
  ...بیشتر داشت به خاطر این غروري که تو استایلش بود کفري میشد...به حالش ترحم کنه

  :گفت نهایت جدیت و لحنی که به راحتی میتونستی ازش بوي نفرت و دشمنی رو استشمام کنهبا 
ولی باید اینو ...با من دارید که میخواید به هر طریقی اینو نشون بدید ن نمیدونم شما چه خصومتیخانوم مشرقی م-

پس لطف کنید این فکرو خیال ...هم منبدونید که این بچه بازیا و حسادتاي بی جا ممکنه هم براي شما گرون تموم بشه 
  ...بچه گونه و خام و از سرتون بیرون کنید و تو شرکت فقط حواستون به انجام کارتون باشه
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  :که دید اگه بذاره ادامه بده هرچی دلش میخواد میگه سریع گفت لیا
  ...هیچ خصومتی در کار نیست من فقط فراموش-
  ...وسط حرف من نپرید و اجازه بدید حرفم تموم شه خانوم لطفاً-

  ...هرلحظه بیشتر داشت احساس حقارت میکرد پیش این موجود از خود راضی بی رحم
گفتم که  حتی چند بارم به مهندس ساعی...به هر حال از نظر من صالحیت شما براي این شغل تایید شده نیست-

اآلنم میخوام ...وانایی انجام این شغل و دارید و میتونید از پسش بربیایدعذرتون و بخوان ولی ایشون معتقدن که شما ت
  ...تا چه حد درسته و براي خودمم ثابت بشه گفته هاي مهندس ساعیببینم 

  :که متوجه منظورش نشده بود با گیجی نگاهش کرد که وحید ادامه داد لیا
اینکار وظیفه ...مشکلی پیش نیاد ثبت بشه تا بعداًرفتن و سفارشایی که در طول سال گباید سوابق کاري  تو این شرکت-

ولی متاسفانه منشی قبلی فرصتشو پیدا نکرده و حاال این وظیفه ي شماست ...و معموالً آخر سال انجام میده منشی شرکته
  ...که این کارو انجام بدید

  :میز گفت بعد همینطور که چند تا دسته بزرگ برگه و پرونده رو رو هم رو هم میذاشت رو
و بررسی و ثبت ر تا اینا...روز مهلت دارید سهشما فقط ...اینا لیست سفارشات و سوابق کاري شرکت تو دو سال اخیره-

اگه تونستید بدون ...این برگه ها با فایل ثبت شده اش باید روي میز من باشه...یعنی صبح روز پنج شنبه...کنید
  ...باشید در غیر این صورت دنبال یه کار دیگه ...صالحیتتون و تایید میکنم که منم...کوچکترین خطایی از پسش بربیاید

؟؟؟وقتی هیچ ذهنیتی از کاري که اون همه پرونده و برگه رو باید چی کار میکرد...لیا با بهت و ناباوري بهش خیره شد
یپرسید با یه متلک دیگه باید انجام میداد نداشت چه جوري تو سه روز تمومش میکرد؟؟؟مطمئن بود اگه از خودش م

باید بهش ثابت ...پس پرسیدن و بی خیال شد...بهش میفهموند که این وظیفه خودشه و باید ازش اطالع داشته باشه
لیا آدمی نبود که در برابر سختی ها کوتاه ...هم به خودش هم به وحید و هم به مانی...میکرد که میتونه از پسش بر بیاد

  ...ایی هاشو به اثبات برسونهمیجنگید تا توان...بیاد
به سختی که به خاطر زیاد بودنش حسابی سنگین بود رفت سمت میز وحید و برگه ها رو با قدم هاي محکم و مصمم 

انقدرم مهم نبود که  زیادي بهش سخت گرفته و کار لیا میدونست...یره شده بودوحید با بی تفاوتی بهش خ...برداشت
ست به دلش میخوا...بخواد براش همچین جریمه اي در نظر بگیره ولی دادي که مانی سرش زد براش گرون تموم شد

  ...لیاقت اعتماد و ندارهمانی هم ثابت کنه که لیا 
نشست و با  با دیدن چهره لیا که به خاطر سنگینی برگه ها و پوشه هاي توي دستش درهم شده بود پوزخندي رو لبش

  :بدجنسی گفت
  اگه از پس اینم برنمیاید بگم آقا کمال بیاد کمکتون؟؟؟-

  :با حرص گفت لیا
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  ...اینا دربرابر کارایی که من از پسش برمیام چیزي نیست مهندس...نخیر-
که بود رفت سمت با هر سختی اي ...جزم کنه عزمش واون پوزخند مسخره وحید و حرفی که زد باعث شد 

  :قبل از اینکه بره بیرون دوباره صداي وحید و شنید رو با آرنجش پایین داد و گیرهدست...در
  ...خانوم مشرقی فقط تا پنج شنبه صبح وقت دارید-
  ...چشم...بار اولی که گفتید شنیدم مهندس-

برگه ها  لیا...از اتاق وحید که اومد بیرون سویل و دید که منتظرش نشسته و تا دیدش با چشماي گرد شده زل زد بهش
  ...رو انداخت رو میز و نفسشو با حرص بیرون داد

  ؟؟یکتایی چی گفت بهت؟؟؟اینا دیگه چیه؟-
اینا هم لیست سفارشا و سوابق کاري شرکت این ...گفت میخوام بهم ثابت شه که صالحیت این شغل و دارم یا نه-

  ...گفت باید تا صبح پنج شنبه همه رو ثبت کنم و تحویلش بدم...دوساله
شیطونه میگه برم همه خالفاي ...حاال آقا چه رو اصول و برنامه شده...مرتیکه مزخرف این چه کاریه آخه...واااااااااااااي-

  ...کاریشو تو این مدت رو کنما
  ...نمیدونم باید با اینا چی کار کنم تو رو خدا به داد من برس من اصالً...ولش کن اونو سویل-
  ...بعید میدونم بتونی تو این وقت کم این همه رو ثبت کنیعزیزم من بهت میگم ولی -
  ...نمیخوام پیشش کم بیارم...حاال تو بگو من یه خاکی میریزم تو سرم-
  ...پس بیا برات توضیح بدم...خدایی منم نمیخوام کم بیاري...شهبا-

از شدت فشار و استرس غش نزدیک بود ...انجام میدادبا اون برگه ها  ي که بایدسویل درباره کاربا توضیحات 
سرسخت تر از این حرفا بود که به این سرعت ...ناامید نشدولی بازم ...نطور که معلوم بود خیلی کار داشتچون ای...کنه

  ...کنار بکشه
  :سویل بلند شد و گفت

شتی شرکت تو هم دیگه برو یه سري از پرونده ها رو تو خونه دستی انجام بده و فردا که برگ...خب دیگه من برم-
  ...واردشون کن تو سیستم اینجوري کارتم سریع تر پیش میره

  ...باشه عزیزم دستت درد نکنه خیلی لطف کردي-
  ...خواهش میکنم از ته قلبم امیدوارم موفق باشی و پوز این مهندس یکتایی و به خاك بمالی-

  :با دیدن پرونده هاي رو میز گفتلیا و یه راست رفت میز ...همون موقع در اتاق مانی باز شد و مانی اومد بیرون
  ؟؟اینا چیه؟-
  ...گفتن تا پنج شنبه باید تموم بشه...اینا رو مهندس یکتایی دادن تا ثبتشون کنم-
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شاید اگه ...مانی یه لحظه خواست بگه مهندس یکتایی غلط کرد ولی جلوي سویل نخواست معاون شرکت و خرد کنه
اد نمیزد میرفت میگفت این مسخره بازیشو تموم کنه ولی هم یه کم از کارش همین چند دقیقه قبل سرش اونجوري د

دلش نمیخواست با هر بار دفاع کردن مانی ...پشیمون شده بود و هم نمیخواست بیشتر از این وحید و رو لیا حساس کنه
این دو سه روز آماده کنه ولی  با اینکه بعید میدونست لیا بتونه همه اینا رو تو...از لیا کینه اش بیشتر و عمیق تر بشه

  :گفت
  ؟؟بلدي چی کار کنی؟؟؟؟برسونیمیتونی -
  ...سعیمو میکنممنم ...سویل جون بهم توضیح داد...آره-

حتی یک ثانیه رو هم از دست نداد  لیا...خداحافظی کرد و رفت سویلم از لیا...مانی سرشو تکون داد و برگشت تو اتاقش
اگه وقت تلف نمیکرد و همه کارا ...اي سویل کار رو برگه ها و پرونده ها رو انجام دادبالفاصله شروع کرد طبق گفته ه

البته اگه شانس بهش رو میاورد و کاراي جانبیش تو ...سریع ولی بادقت انجام میداد میتونست تا پنج شنبه برسونهرو 
  ...این چند روز کمتر میشد

سرشو بلند کرد که دید ...بعد سایه اش و رو میزش حس کرداول صداي قدم هاي کسی و سخت مشغول کارش بود که 
  ...وحید با همون پوزخند تحقیر کننده اش باالسرش وایستاده و داره نگاش میکنه

مثل اینکه من هربار باید بهتون یادآوري کنم که موقع کار انقدري غرق نشید که متوجه حضور اشخاص دور و برتون -
  ...نباشید

  :داشت منفجر میشد با حرص گفتکه از عصبانیت  لیا
  ...شما که دیگه جاي خود داري...توجه حضور مدیر عامل شرکتم نمیشممن وقتی تمام حواسم و به کارم بدم م-

متوجه منظورش  وحیدم کامالً...میخواست با این حرف بهش ثابت کنه که در حضور مانی اون هیچ کاره اس
  :همینطور که از میز فاصله میگرفت گفت...شد

  ...تو این شرکت ببینمتون ولی امیدوارم موفق باشید دلم نمیخواد دیگه با اینکه اصالً-
امیدوارم انقدر بزرگ شده باشید که بدونید ...آقاي مهندس چه شما دلتون بخواد چه نخواد من تو این شرکت می مونم-

  ...خصومت و کینه شخصی رو نباید وارد محیط کار کرد
یه کم همونجا با ...فکر نمیکرد انقدر زود حرفشو تالفی کنه...انیت تو ثانیه اي رنگ خون گرفتنگاه وحید از شدت عصب

  ...خشم بهش زل زد و بعد با قدم هاي بلند از شرکت خارج شد
حاال ...همینکه جوابشو داده بود و عصبانیش کرده بود براش کافی بود...حتی فرصت فکر کردن به رفتاراشو نداشت لیا

زیادي از گلیمش درازتر  خیال رفتار روز اول لیا نشده بود و کینه اشو تا اینجا کشونده بود و دیگه داشت پاشو که اون بی
  ...باید اونم جوابشو میداد تا فکر نکنه میتونه هرجور دلش میخواد رفتار کنه و لیا هم صداش در نیاد...میکرد

***  

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 266



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

ید خبري از لیا نشد که بیاد بگه کارش تموم شده تا برن خودش تو شرکت فقط مانی و لیا مونده بودن و مانی وقتی د
  ...بلند شد رفت بیرون

  ؟؟؟لیا-
  :بدون اینکه نگاش کنه گفت

  ؟؟بله؟-
  ...با بی محلیش حرصیش کرد

  ...سرتو بلند کن وقتی دارم باهات حرف میزنم که احساس درخت بودن بهم دست نده-
انگار یادش رفته بود که هدفش از برگشتن در وهله اول مانی ...خیره شدر کشید و با ناراحتی بهش دست از کا لیا

  ...حاال انقدر خودش و تو مشکالت کار و شرکت غرق کرده بود که از هدف اصلیش دور افتاده بود...بود
  ...بعید میدونم تا پنج شنبه تموم بشه...نیکلی کار دارم ما-
  ؟؟؟تا پنج شنبه تموم نشه چی میشه حاال مثالً-
  ...اخراجم میکنه گفت وحید-
  ؟؟مگه اون آوردتت که حاال اخراجت کنه؟...وحید گه زیادي خورده-
  ...خودش گفت-
  اآلن فهمیدي من چی گفتم یا نه؟؟؟-
  ...ولی من دلم میخواد این کارو انجام بدم تا بهش ثابت بشه که فقط از رو پارتی بازي اینجا استخدام نشدم-

  :لیا وقتی تصمیم به کاري بگیره اونو تا آخر پیش میره کوتاه اومد و گفتمانی که تجربه شو داشت 
  ...حاال جمع کن بریم خونه...خیله خب ثابت کن-
  ؟؟آخه اینا رو چی کار کنم؟-
  ...بقیه اش می مونه واسه فردا...واضحه-
  مانی؟؟؟-
  ؟؟؟بــــــــــله-
  ...؟؟من بعداًمیشه تو تنها بري؟-
  ...نــــــــه-

دوست نداشت کارشون سر این پرونده هاي ...دیگه ساکت شد و هیچی نگفت لیامحکم و قاطع گفت نه که  همچین
وسایلشم جمع کرد و با هم رفتن ...رو برداشت تا تو خونه کارشو انجام بده حدود نصف پوشه ها...کوفتی به دعوا بکشه

  ...بیرون
***  
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حسرت خورد که چرا بیشتر نیاورده که ...خونه رو تکمیل کرد کار اون پرونده هایی که آورده بودصبح  ايتا نزدیک
انگشت وسطی دست راستشم از بس خودکار ...باز نمیشدولی دیگه چشماشم ...حداقل کارش تو شرکت راحت تر باشه

با چشماي بسته خودشو انداخت رو تخت تا فرصت باقی مونده رو یه کم ...تو دستش گرفته بود بی حس شده بود
  ...بخوابه

  ...اعتم نگذشته بود که مانی زد به درهنوز نیم س
  ...پاشو هفت و نیمه...لیااااااا-

رفت ...بی خبر از این شب زنده داري لیامانی ...شنید ولی دوباره خوابش بردکه تو خواب و بیداري بود صداي مانی و  لیا
  ...کرد و دوباره رفت سمت اتاقشزیر کتري و روشن  آشپزخونه و براي صبحونه

تعجب کرد ...خواب خواب بود لیا...آروم در و باز کرد و رفت تو...چند بار زد به در و صداش کرد ولی جوابی نشنید
حتی تو این چند وقته اکثراً اون بود که مانی و بیدار ...چون تا حاال سابقه نداشته انقدر صداش کنه و بیدار نشه

دیگه داشت ...غرق خواب بود رد و شونه اشو تکون داد ولی لیاکصداش دیگه هم چند بار  رفت باال سرش و...میکرد
  ...کالفه میشد

شک کرد به اینکه نکنه تا صبح به خاطر اینا بیدار مونده که حاال ...که رو میزش بود نگاهش رفت سمت برگه هایی
طرف میزد تا چک کنه  رفت...اگه اینجوري بود اول حسابی حال لیا رو جا میاورد و بعد حال وحیدو...نمیتونه پاشه

  ...که مانی داره میره سمت میز الي چشماشو باز کرد و تو خواب و بیداري دید چقدرش مونده که همون موقع لیا
  :سریع بلند شد نشست و گفتاینکه نفهمه تا صبح بیدار بوده براي 

  ...صبح بخیر...سالم-
  ...گفتم مثل خرسا رفتی به خواب زمستونی!چه عجب...سالم-

  :چپ چپی بهش نگاه کرد و چون حوصله کل کل نداشت حین خمیازه کشیدنش توضیح داد لیا
  ...دیشب بد خواب شدم نتونستم خوب بخوابم-

  :گفت اي که براي خودشم عجیب بود با مهربونی...مانی که با دیدن قیافه خوابالو و پریشون لیا پرونده ها از یادش رفت
  ...خودم برات مرخصی رد میکنم؟؟؟کنیمیخواي امروز بمونی خونه استراحت -

لیا خودش و درگیر مسئله ...حاال که مانی داشت نرم میشد و رفتارایی که لیا همیشه ازش انتظار داشت و نشون میداد
  ...دیگه اي کرده بود و نسبت به رفتارهاي مانی بی توجه شده بود

  ...نه باید برم کلی کار دارم...نه-
  :وسط راه صداي مانی هم میشنید بلند شد رفت سمت دستشویی

میدونم انقدر کله گچی هستی ...به خدا اگه بخواي براي کل کل با وحید به خودت لطمه بزنی من میدونم و تو حاال ببین-
  ...که این کارو بکنی ولی ایندفعه بدجوري باهات برخورد میکنم
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فکرشه قند تو دلش آب شد و لبخند  به رفا رو میزنه واز رو نگرانیه که داره این ح با این فکر که مانی نگرانشه و لیا
  ...ولی ذهنش هنوز داشت صبح پنجشنبه رو بهش یادآوري میکرد...کل صورتشو پوشوند خسته اي

***  
تنها کسی که ...حوصله هیچکس و نداشتو کارایی که رو سرش ریخته بود  اونروز به خاطر شب زنده داري دیشبش

ازش میخواست به اینور اونور زنگ بزنه و وصل مدام  که با بدجنسی فاده میکرد وحید بودداشت از این وضعیت سو است
  ...کنه به اتاقش

خواست بره به ...ولی مجبور بود اوامرشو اطاعت کنه...و فقط براي آزار و اذیت بیشتره میدونست همش الکیه لیا هم
مسائلشو خودش حل کنه و سر هر چیز پاي مانی و  ولی پیش خودش فکر کرد که باید...مانی بگه که بشونتش سر جاش

  ...وسط نکشه
شرکت بود و کسی زنگ ساعت تعطیلی ...چون اون ساعت...هرچقدر مانی اصرار کرد نرفت پایین غذا بخوره سر ناهارم
  ...میتونست کلی کاراشو جلو بندازه نمیزد و لیا

مالی حسابی به تو اولین فرصت یه گوش ی تو فکرش اومد کهو با اینکه حرفی به خود لیا نزد ول مانی هم ازش دلخور شد
چون ...هرچند این تالش لیا براي خودشم بد نمیشد...و ازش دور کرده و خسته اش کردهر لیااینجوري  وحید بده که

  ...پیش وحید درازتر بود و دیگه هیچ بهونه اي واسه اخراج کردنش نداشتاونجوري زبونش 
بودنش راضی به گشنگی کشیدن لیا اونم به خاطر کاراي شرکت خودش نشد و از رستوران پایین با وجود همه دلخور 

حتی فرصت نداد لیایی ...بدون حرف گذاشت رو میزش و رفت تو اتاقش وقتی رفت باال یه ساندویچ گرفت و واسه اش
ن و نگاه قدرشناسانه لبخند مهربوبا یه تونست فقط ...که تازه به خودش اومده بود و متوجهش شده بود ازش تشکر کنه

  ...بدرقه اش کنه
***  

لیا تو مانی جلوي تلویزیون بود و  بعد از شامی که لیا فرصت نداشت درستش کنه و از بیرون سفارش داده بودن
حرف ...دلش میخواست لیا پیشش بشینه و با هم فیلم ببینن...از این وضع خسته شده بود دیگه واقعاً...اتاقش

  ...و ازش دور میکردر ی این کار وحید بدجوري داشت لیاول...یوه بخورنم...بزنن
با کالفگی چند تا کانال عوض کرد و وقتی دید هیچی نداره تلویزیون و خاموش کرد و رفت تو بالکن سیگار 

سیگار میخواست با نگاه کردن به چراغ خونه هاي شهر که تو تاریکی شب سو سو میزد و با کشیدن چندتا نخ ...کشید
ولی ...پشت سر هم از فکر لیایی که تو یکی از اتاقاي خونه اش بود و مانی نمیتونست بهش دسترسی پیدا کنه بیرون بیاد

  ...حتی همون چراغ ها هم برق چشماي مشکلی لیا رو تو تاریکی آسمون سیاه شب به یادش میاورد
  ال انقدر رویایی و احساساتی کرده بود؟؟؟چی تو وجود این دختر بود که مانی بی احساس دو سال اخیر و حا

  ...چی تو چشاته که تو رو انقدر عزیز میکنه
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  ...این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه
  ...اینکه نگات نمیکنم یعنی گرفتار توام

  ...نترس منکه طرفدار توام رفتن همه ولی
واقعیه؟؟؟یا فقط یه هوس بود تحت تاثیر انزوا و یعنی وقتش شده بود همونطور که به پدرش گفت بفهمه این احساس 

یعنی ممکن بود هر دختر دیگه اي بعد از این دو سال وارد زندگیش میشد احساس مانی بهش ...گوشه گیري این مدتش
  مثل همین حسی بود که به لیا داشت؟؟؟

رو تختش ...باز کرد ش و در وآروم رفت سمت اتاق...هر کاري کرد نتونست بدون دیدنش و شب بخیر گفتن بره بخوابه
دلش سرش و احتمال میداد که بیدار مونده تا کاراشو تموم کنه براي همین یه کم سرك کشید که دید عزیز...نبود

  ...گذاشته رو میز و خوابش برده
م الي چون پرونده ها همونجا زیر دستش بود و یه خودکار...بودبیهوش شده تقریباً از خستگی زیاد ...آروم رفت طرفش

ولی  زیر لب...دلش کباب شد...ید که دید رو انگشت وسطیش جا انداختهخودکار و از دستش بیرون کش...انگشتاش
  :گفت پرحرص

  ...به چه روزي انداختی این دختر وببین ...خدا لعنتت کنه وحید-
نمیخواست تحت هیچ ؟؟؟ولی از اونجایی که بیدارش کنه تا به بقیه کارش برسه یا بذاره راحت بخوابه شک داشت

  ...شرایطی به خاطر کار توي شرکتش به خودش آسیب بزنه باید میذاشت اآلن بگیره بخوابه
یه دستشو گذاشت زیر زانوهاشو یه دستشم گذاشت پشتش و آروم بلندش کرد برد گذاشت رو تخت و روشو 

  ...انقدر خوابش عمیق بود که حتی کوچکترین تکونی هم نخورد...کشید
این ...این خیرگی ممتد این تند شدن ضربان قلب...نشست لبه تخت و بهش خیره شداز فرصت استفاده کرد و مانی هم 

کافی نبود براي اینکه بفهمه این دختر فرق میکرد براي ...دوال شدن ناخودآگاه و این بوسه اي که رو پیشونیش کاشت
  قلبش؟؟؟

خرین سکسش کی بود و باکی؟؟؟فکر میکرد احساس نیاز اصالً یادش نبود آ...لباش ثابت شد يرو نگاهش اینبار
حالت هاي غیر ارادي بدنش وقتی به این ...فکر میکرد دیگه تحت هیچ شرایطی تحریک نمیشه ولی...جنسیشو کشته

فکر میکرد که یه دختر خوشگل و غرق خواب رو تخت کنارش بود و از قضا هربار با دیدنش قلبش براش میتپید بهش 
  ...ش دو ساله اش بی نتیجه بودهمیگفت که تال

طوري که حتی از شدت وسوسه چشیدن طعم لباي لیا ...با لیا داشت زنده میشد نیازهاي سرکوب شده و طبیعی وجودش
که تو خواب الش یه کم باز مونده بود آب دهنش و قورت داد و بی اختیار انگشتشو گذاشت رو لبش و آروم به صورت 

از برخورد پوست نازك لب با انگشتش حس خوبی ...روم میشدهمیشه با این کار آ...داد رفت و برگشت رو لبش حرکت
دوسش داشت ...هوس بهش غلبه کنه نه میخواست و نه میذاشت...همین آرامش براش کافی بود...بهش دست میداد
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داشت نیاز روحیشو ارضا میکرد با لیا ...اونم بعد از اینهمه وقتی که ازش دور بوده...ولی نه فقط براي رفع نیاز جسمانیش
ولی حاال ...احساس نیازش برگشته بود...ولی حاال دیگه یه چیزي و مطمئن بود...و ارزش این براي مانی خیلی بیشتر بود

نباید یادش میرفت ...نباید یادش میرفت که چرا میخواست لیا فعالً ازش دور بمونه...باید به خاطر لیا جلوش و میگرفت
نمیخواست لیا رو قاطی معضالت زندگیش کنه وقتی هنوز ...ناباروریش به قوت خودت سر جاش بود که هنوز مشکل

  ...مطمئن نبود که میتونه تا آخر این راه باهاش باشه یا نه
  ...اثر نذاشتهرچی سرم شلوغ شد رو قلب من 

  ...بدون تو دنیاي من انگار تماشاگر نداشت
  ...لعنتیمنو نمیشه حدس زد با این غرور 

  ...استم ببینیم تو لحظه ناراحتیمهیچوقت نخو
***  

اگرچه با این بیدار ...اون شب برخالف چیزي که مانی فکر میکرد لیا نصفه هاي شب بیدار شد و دوباره تا صبح کار کرد
ارش اهمیت بده وحید فکرشم نمیکرد که لیا انقدر به ک...موندناش داشت از پا در میومد ولی کلی کاراش جلو افتاده بود

  ...و اینجوري به تکاپو بیفته
باید امروز هرچی که ...سوابق تو سیستم شد تند مشغول ثبتلیا تنداون روز وحید زود براي نظارت ساختمون رفت و 

بود تموم میشد چون فردا وحید فایل آماده شده اشو میخواست و لیا طبق محاسباتش اگه مثل روز قبل تا آخر وقت تو 
  ...موند میتونست تمومش کنهشرکت می 

***  
  :با گفتناومد بیرون و  از اتاقش مانی...از ناهاري که لیا بازم نتونست مانی رو همراهی کنهیکی دو ساعت بعد 

  !جمع کن بریم-
  :با چشمایی گشاد شده گفت دوباره خواست برگرده سمت اتاقش که لیا

  !!!؟؟؟کجا-
  ...دارم باید زودتر برم اونا رو انجام بدممن امروز یه سري کار تو خونه ...خونه-
  ...مانی من نمیتونم بیام-
  چــــــــی؟؟؟-

لحنش از اون وقتایی بود که لیا خوب میدونست یه دعواي حسابی پشتشه ولی اون لحظه نه میتونست و نه باید بهش 
  ...چون پاي آبرو و حیثیتش وسط بود...اهمیت میداد

  ...تموم نشدههم وقت کاري  هنوز...در ضمن...اینجا کار دارمتو تو خونه کار داري منم -
  ؟؟اوکی؟...من دارم اآلن میرم خونه تو هم باید با من بیاي...لیا با من بحث نکن-
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  ...شرمنده چون نمیتونم-
  :و با صدایی که سعی میکرد بلند نشه گفت لیامانی چشماشو ریز کرد و سرشو برد نزدیک 

  ...نشنیدم-
هاي عصبی و ذهنی اون لحظه و تو اون شرایط آخرین چیزي بود که میخواست ولی زورگویی مانی حسابی  دعوا و فشار

  ...با اینحال از در مالیمت درومد تا شاید مانی هم نرم بشه...کالفه اش کرده بود و انتظار داشت که یه کم درکش کنه
با آژانس  اصالً...تو رو خدا تو برو من خودم میام...همانی به خدا اگه امروزم تا وقت کاري بمونم تو شرکت تموم میش-

  ؟؟میام خوبه؟
کارایی که باید تو خونه انجام میداد انقدر مهم نبود و یه ...مانی خودشم نمیدونست چرا یهو به سرش زد که بره خونه

ح بیدار مونده و حاال فقط طاقت نداشت چشماي سرخ لیا رو ببینه که حتم داشت شب تا صب...جورایی اونا رو بهونه کرد
ولی انگار ...میخواست به این بهونه بکشونتش خونه تا بتونه یه کم استراحت کنه...هم از صبح زل زده به صفحه مانیتور
  ...لیا گوشش به این حرفا بدهکار نبود

  :هرکاري کرد نتونست کوتاه بیاد و اینبار با حرص بیشتري گفت
  میدونی که اگه سگ بشم چی میشه؟؟؟...گه داري رو اعصابم راه میري لیادی-
کی میخواد جواب ...به مدیر احتیاج نداشته باشه ولی به منشی داره در طول روز شرکت شاید ؟؟؟مانی چرا زور میگی-

  ؟؟تلفنا رو بده؟
  ...هموناآلنم ؟؟؟میدادتلفن تو اون چند روزي که منشی نداشتیم کی جواب ...تو نمیخواد کاري به این کارا داشته باشی-
  ...تو برو من خودم هروقت کارم تموم شد میام...به هر حال من نمیتونم امروز باهات بیام-

دلش میخواست سرشو محکم ...یگه داشت از عصبانیت منفجر میشد و حس کرد کل وجودش داره نبض میزنهمانی د
فکش از عصبانیت منقبض شده  دستاش و محکم مشت کرده بود و...بکوبه به دیوار از دست کله شق بازي هاي لیا

  :گفت ز اتاقش اومد بیرون و رو به لیااومد یه چیز بگه که همون موقع سویل ا...بود
  ؟؟وقت داري برام چند تا ایمیل سند کنی؟-

  :با نیم نگاهی به مانی که هنوز با عصبانیت بهش خیره شده بود گفت لیا
  ...آره عزیزم-

براي اینکه سویل متوجه رفتار مانی نشه لیا هم ...وایستاد و با خشم بهش خیره شد کوتاه بیا نیست صاف مانی که دید لیا
  :گفت

  ...فردا میبینمتون...خسته نباشید مهندس-
  :با این حرف سویل رو به مانی گفت

  ؟؟؟تشریف میبرید مهندس؟؟؟عه-
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  :گفت حن سرديلداشت با میبرنشمگینشو یه ثانیه هم از چشماي ناراحت لیا مانی همونطور که نگاه خ
  ...خدافظ...بله-
  ...به سالمت-

  :گفتسویل با تعجب ...چند قدم عقب رفت و بعد از شرکت رفت بیرون لیابازم خیره به 
  ؟؟چش بود؟-

حسابی ترسیده بود و از عواقبش وحشت داشت به زور که براش حکم تهدید و داشت مانی آخر که حاال از اون نگاه  لیا
  :به خودش مسلط شد و گفت

  ؟؟؟چی بود ایمیالت...چه می دونم-
  ...آهان بیا-

***  
تو این مدت بد عادت شده بود و دیگه دوست ندات ...مانی تو خونه داشت خون خونشو میخورد و حسابی کالفه بود

زو به زور خودشو نگه داشت که نزنه چند تا چی...بی اختیار یاد اون چند ماه عذاب آور میفتاد...خونه باشه و لیا نباشه
آرزو میکرد کاش الاقل همونجا تو شرکت پیشش می ...هزار بار از اینکه گفت باید بره خونه پشیمون بود...بشکونه

  ...ولی غرورش اجازه نداد و مجبور شد پاي حرفی که زده وایسته...موند
  :ودش میگفتمدام با خ...بود کارشم همه هوش و حواسش پیش لیا سعی کرد با کارش به خودش مسلط بشه ولی وسط

وحید یه بالیی سرت بیارم فقط ؟؟حاال رو حرف من حرف میزنی آره؟...وقتی اومد خونه میدونم باهاش چی کار کنم«
  »...وایستا و تماشا کن

م چند بار خواست زنگ بزنه به مانی و از دلش دربیاره چون میدونست خیلی از دستش عصبانی شده بود ولی فکر لیا ه
هرچند احتیاج ...ترجیح داد رو در رو با آرامش کامل براش توضیح بده براي همین منصرف شد و...کرد ممکنه بدتر بشه

  ...به توضیح نداشت و مانی خودش باید درك میکرد
  ...لیامشغول بقیه کارش شد که همون موقع آقا کمال از تو آبدارخونه اومد بیرون و وایستاد کنار میز 

  ؟؟م؟خانوم چایی میخورید براتون بیار-
  ...نه خیلی ممنون-

  :که دید هنوز همونجا وایستاده و هیچی نمیگه گفت لیا
  ؟؟چیزي میخواید آقا کمال؟-
  ؟؟؟چه جوري بگم خانوم...راستش-
  ؟؟چی شده؟-
  ...از خونه زنگ زدن گفتن قلب خانومم گرفته بردنش بیمارستان-
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  ؟؟خب شما چرا نمیري؟!اي واي-
  ؟؟کلیداي شرکت و به کی بدم؟آخه آقا وحیدم که نیستن من -
به آقاي ...من تا آخر وقت کاري هستم خودم درا رو قفل میکنم میرم...آقا کمال کلیدا رو هم بده به من شما برو-

  ...مهندسم خبر میدم
  ...دست شما درد نکنه...خدا خیرتون بده خانوم-
  ...ایشاال که هیچی نیست سریع تر برو...خواهش میکنم-

یه ...دیگه از بس به مانیتور خیره شده بود چشماش داشت دو دو میزد لیا...لیا و خودش رفتا رو داد به آقا کمال کلید
  ...کاراشم دیگه داشت تموم میشد اگه وقت کشی نمیکرد میتونست برسونه...ساعت بیشتر وقت نداشت

بی نخوابیده بود و امشب دو شب بود که درست حسا...سرشم بدجوري درد میکرد...با دستاش چشماشو محکم مالید
  ...بیهوش میشد مسلماً

آدماي اون  از تیپ و ظاهرش تعجب کرد چون معموالً...با باز شدن در شرکت چشماشو باز کرد و دید یه آقایی اومد تو
   ...شدیداً چاله میدونیه درب و داغونتیپ  مرد نسبتاً میانسال با یه یه...تیپی کاري با این شرکت نداشتن

  :وایستاد و با صداي نخراشیده اش گفت لیابا یه نگاه به در و دیوار شرکت اومد رو به روي میز 
  ...با وحید یکتایی کار داشتم-

  لیا داشت فکر میکرد این مرد بی ادب با این سر و شکل چه کاري با وحید میتونست داشته باشه؟؟؟
  ...تشریف ندارن-

  :و در میاورد گفتر لیامرده پوزخندي زد و همینطور که اداي حرف زدن 
  ؟؟کی تشریف میارن؟-

  ...کرد و مشغول به کارش شدبهش اخمی  لیا
  ...معلوم نیست-
 لشش و بیارههر قبرستونی که هست زودتر  بگو زنگ بزن به اون بچه راکفلر سوسول...ارخانوم واسه من بازي در نی-

  ...دارممن کارش ...اینجا
شما هم اگه کارشون دارید با موبایلشون تماس بگیرید و با ...آقاي محترم اینجا جاي حل مسائل شخصی نیست-

  ...خودشون صحبت کنید
دهن به دهن باتري قلمی این خراب شده با توئه ضعیفه  که این همه راه پا نمیشدم بیام تود اگه موبایلشو داشتم -

  ...بذارم
  ...باشید آقامراقب حرف زدنتون -

  :گفتلیا  که همون موقع مهندس رادمنش از اتاقش اومد بیرون و با اخم رو به...صداشون کم کم داشت باال میرفت
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  ؟؟مشکلی پیش اومده خانوم مشرقی؟-
  ...این آقا با مهندس یکتایی کار دارن هرچی بهشون میگم شرکت نیستن زیر بار نمیرن-

  :رادمنش رو به مرده گفت
شما هم اگه کارتون واجب نیست تشریف ببرید یه روز دیگه ...رم وقتی میگن تو شرکت نیستن یعنی نیستنآقاي محت-

  ...بیاید
  ...جهنم دره ایه زودتر بیاره جنازه شوبهش زنگ بزنید بگید هر ...خیلیم واجبه...کارم واجبه-

  :گفتلیا به و صداش لحظه به لحظه داره بلند تر میشه رادمنش که دید مرده کوتاه بیا نیست 
  ...خانوم مشرقی لطف کنید با موبایل مهندس تماس بگیرید بگید خودشون و برسونن-
  ...چشم مهندس-

  :در حالی که نمیخواست نگاهش به مرده بیفته گفت رادمنش رفت تو اتاقش و لیا هم
  ؟؟بگم کی باهاشون کار داره؟-
ببینم اون موقع ...فقط بگو اگه نیاد این شرکت رو سر همه کارگراش خراب میکنم...خودش میفهمه بهش بگی...پرویز-

  ...تخم میکنه نیاد
 به یه فکر دیگهبراي همین ...نداره طبل تو خالیه و از این عرضه ها کامالً حس میکرد که این مرد بی چاك و دهن لیا

اومدن وحید نه تنها چیزي درست نمیشد حتی ممکن بود خراب ترم  مسلماً با...ذهنش رسید جاي زنگ زدن به وحید به
بعید نبود این مردي که انقدر عصبانیه با وحید دست به یقه بشه و اونوقته که آبروي وحید و مانی و شرکت یه جا ...بشه

  ...با هم میره و لیا نمیخواست در نبودشون همچین اتفاقی بیفته
شماره موبایل خودشو ...دید پرویز باال سرش وایستاده و منتظره که لیا حرف بزنه تیگوشی و برداشت و وق براي همین

  ...گرفت و وقتی تماس برقرار شد سریع با اون یکی دستش موبایلشو قطع کرد و شروع کرد به صحبت کردن الکی
  ...الو سالم مهندس-
...  
  ؟؟خوب هستید؟-
...  
  ...برسونیدگفتن هرجا هستید خودتون و  ...پرویز اومدن با شما کار دارن مهندس یه آقایی به اسم-
...  
  ...امروز شما رو ببینن بله من بهشون گفتم که شما جایی کار دارید ولی ایشون اصرار دارن که حتماً-
...  
  ...چشم حتماً-
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...  
  ...خدافظ-

  :گفتگوشی و گذاشت و روبه پرویز که داشت از حرص سیبیالشو میجوید 
  ...مهندس گفتن تشریف داشته باشید تا بیان-
  ...نمیخوردم نمیگفتی هم تا نمیومد از اینجا جنب...!هه-

فایلی که تو  شماره وحید و از تو...لیا که دید دیگه حواسش بهش نیست...اینو گفت و رفت رو یکی از مبال نشست
  :اس ام اس دادپیدا کرد و با گوشی خودش بهش  سیستم به اسمش ذخیره شده بود

  ...یدامروز شرکت نیا دهرجا هستی...سالم-
ولی چون ...به جاي جواب اس ام اس وحید باهاش تماس گرفت و لیا حدس زد چون نشناختتش خواسته بفهمه کیه

  :داد وحید جواب اس ام اسشو تا اینکه...رد تماس کرد پرویز باهاش حرف بزنه جلوينمیتونست 
  ؟؟شما؟-
من خودم ...شر میشه دخیلی عصبانیه اگه بیای...ه آقایی به اسم پرویز اومده شرکت باهاتون کار دارهی...من مشرقی ام-

  ...یه جوري ردش میکنم بره
ولی هرچی بود ...یا اصالً لطفه که داره در حقش میکنه یا نهخودشم نمیدونست چرا داره این لطف و به وحید میکنه  لیا

  ...حداقل میتونست تا جایی که راه داره جلوي این اتفاق و بگیره...و خون راه میندازهمطمئن بود اگه وحید بیاد این یار
با خودش فکر کرد که مگه میشه؟؟؟لیا که به خونش تشنه بود و ...باورش نمیشد...ار اس ام اس و خوندوحید چند ب

ولی آخه اون پرویز و از کجا ...شایدم میخواست از این طریق تالفی اذیت کردناشو در بیاره...ازش کینه به دل داشت
ولی این مسئله چرا باید ...میشناخت؟؟؟میدونست حق با لیاست اگه پرویز وحید و تو شرکت میدید شر درست میشد

  براي لیا مهم باشه؟؟؟یعنی نگران وحید شده؟؟؟
ولی هنوز ذهنش درگیر ...تا بعد ببینه باید بره شرکت یا نه به کاراش برسه تصمیم گرفت فعالً...مونده بود چی کار کنه

  ...اون اس ام اس بود
***  

باالخره همه کارایی که وحید بهش سپرده بود تکمیل ...عت کاري تموم میشدچند دقیقه دیگه سا...نگاهی به ساعت کرد
نجوري خودش و خسته نمیکرد و هرچند اگه ای...باورش نمیشد باالخره تموم شده باشه...شد و یه نفس راحت کشید

همه فایال رو با دقت سیو کرد تا فردا صبح با پرونده ها بذاره رو میز ...شب تا صبح بیداري نمیکشید محال بود تموم بشه
  ...وحید
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 اتاقاشون اومدن بیرون و از لیا کم کم همه از...پرویز هنوز همونجا نشسته بود و با حرص پاشو رو زمین میکوبید
م شونه هاشو انداخت و با نگاهی به پرویز رو به لیا با اشاره گفت این کیه که لیا ه سویلم اومد...ی کردن و رفتنخداحافظ

  ...باال
  :با دیدن پرونده هاي بسته شده روي میز با خوشحالی گفت

  ؟؟کارات تموم شد؟-
  ...باالخره تموم شد...آره خدا رو شکر-
برو استراحت کن حتی اگه شده از  ولی امروز حتماً...پسره رو کم کرديبدجوري روي ...باورم نمیشه...دمت گرم-

  ...گود افتاده رنگم که به روت نیستزیر چشمات ...مهندس ساعی فردا رو مرخصی بگیر
  ...پس فردا که جمعه اس استراحت میکنم...ولی فردا رو باید بیام...اره میترکه از بی خوابیآره سرمم د-

  :گفت لیا به پرویز رو به دیگه سویل با یه نگاه
  ؟؟؟میخواي بمونم تا این بره-
  ...نه عزیزم تو برو دیرت میشه منم اآلن دیگه باید درا رو قفل کنم برم-
مونده بود با پرویز که  سویلم رفت و تو شرکت فقط لیا...نجاشو بلند گفت تا پرویزم بشنوه و زودتر شرشو کم کنهای

اگه بالیی سرش میاورد ...هیچکی تو شرکت نبود...یه لحظه ترس برش داشت...هرلحظه داشت عصبانی تر میشد
  ؟؟چی؟

حتماً فکر کرده بود لیا زنگ زده براي منت ...گوشی و برداشت و شماره مانی و گرفت ولی هرچی بوق زد جواب نداد
شاید ...دیگه بهش حق میداداآلن ...کشی و آشتی کردن و البد منتظر بود لیا بره خونه که مثل بمب بترکه از عصبانیت

  ...اگه میرفت خونه بهتر بود
  :پرونده هاي تکمیل شده رو گذاشت تو کمدش پیش قبلیا و همینطور که وسایلشو جمع میکرد گفت

  ...شما میتونید فردا بیاید...میدونم آقاي مهندس تشریف بیارن دیگه بعید-
  :و رو میزش دوال شد و داد زد لیاکرد سمت  با یه حرکت حملهکه انگار منتظر همچین چیزي بود پرویز 

  ...من دو ساعت اینجا ننشستم که حاال بگی نمیاد...شر و ور نباف واسه من زنیکه-
دیگه علناً ترس تو وجود لیا نشست طوري که حتی صداي ضربان قلبشم بلند شد ولی چیزي بروز نداد تا پرویز از 

  ...دستپاچگی و هراسش سواستفاده نکنه
اآلنم دیگه باید ...اگه میخواستن بیان تا اآلن میومدن...ن که جلوي خودتون بهشون زنگ زدمم...ون و بیارید پایینصدات-

  ...برید چون من میخوام در اینجا رو ببندم
خدا خدا میکرد که هرچه زودتر بره تا با یه داد دیگه نزنه زیر ...میگفت ولی از درون داشت میلرزیداینا رو خونسردانه 

  :پرویز مشت محکمشو کوبوند رو میز و با فریاد گفت...ریه و رسوا نشهگ
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  ...تو کله اش فرو کنم اگه نیاد چی میشهشماره اون حرومزاده رو بده تا خودم -
و مسائل شخصی شما هم به خودتون  تمشکال...من اجازه ندارم شماره شون و بدم...احترام خودتون و نگه دارید-

اگه صالح ...من فردا که آقاي یکتایی اومدن بهشون اطالع میدم که کارتون واجب بود...ف ببریدمربوطه لطف کنید تشری
  ...بدونن خودشون باهاتون تماس میگیرن

نه اش و گرفت و کیفشو برداشت و داشت میرفت سمت در که پرویز یهو شو...رو گفت و با ترس از جاش بلند شداینا 
  ...چسبوندش به دیوار

  :داد زد وشو محکم فشار داد و در گوششدستشو گذاشت رو گل...ه خودش بجنبه و جیغ و داد راه بندازهتا لیا بیاد ب
اون بی خاصیت پیداش شد ...ولی اگه تا فردا صبح...من اآلن میرم...ن ببین چی میگم زنیکه نسناسخوب گوشاتو باز ک-

  ؟؟فهمیدي؟...اینجا رو رو سر صاحابش خراب میکنم بعد...میام اینجا اول خون تو یکی رو میریزم...اگه نه...که هیچی
با با ترس داشت به پرویز نگاه میکرد که پرویز ...نفسش بند اومده بود به کبودي میزد ورنگش ...لیا داشت خفه میشد

  ...پشت اونیکی دستش ضربه محکمی تو دهن لیا کوبوند و بعد از شرکت رفت بیرون
از ترس و ناراحتی اشکاش سرازیر شد و به هق هق ...حاال به سرفه افتاده بود د ونفسش برگشته بو...لیا پخش زمین شد

  ...افتاد
و شنید که داشت بهش نزدیک  صداي قدماي کسی دستشو سمت کیفش دراز کرد که قرصاشو از توش دربیاره که

ید اون شخص وحیده که با ترس سرشو بلند کرد و خودشو یه کم کشید عقب که د با فکر اینکه پرویز برگشته...میشد
  ...داره با چشماي گیج و نگران بهش نزدیک میشه

با اینکه اونم دل خوشی ازش نداشت و یه جورایی دشمنش محسوب ...ا دیدن وحید یه نفس راحت کشیدناخودآگاه ب لیا
آسیبی بهش  به خاطر مانی هم که شده از سمت اون میشد ولی حداقل میتونست مطمئن باشه که اون لحظه

 و پرویز و همه حرفاي لیا...ه ي رنگ پریده و لب زخمیشنشست رو زانوهاشو زل زد به چهر وحید جلوي لیا...نمیرسه
وقتی حس کرد پرویز داره اذیتش میکنه خواست بیاد تو که همون موقع صداي قدماشو شنید و ...از پشت در شنیده بود

  ...رفت یه جا قایم شد تا پرویز بره و بعد بیاد تو
رفتارایی که تو این  حالش از خودش با...اینجوري پشتش درومده باشه و نذاشته که تو هچل بیفته لیاورش نمیشد که با

چه جوري تونسته بود همچین آدمی و که قلب به این بزرگی و مهربونی داره تا این ...داشت بهم میخورد مدت باهاش
  شه؟؟؟حد آزار بده و اون فکراي بیخود و درباره اش داشته با

به خودش اومد و سریع رفت از آبدارخونه یه لیوان آب  لیا و حرکت دستش رو قفسه سینه اشبا شنیدن سرفه هاي 
  ...آورد و داد بهش

ولی هنوز نفساش به حالت عادي برنگشته بود و هراز گاهی ...قرص گذاشت دهنش و همراه آب قورتش دادیه  لیا
  ...میکردسرفه 
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  ؟؟؟حالت خوبه-
با صداي گرفته ...وحید که تا حاال ازش ندیده بود نتونست متعجبش کنهو شرمنده انقدر حالش بد بود که لحن مهربون 

  :اي گفت
  ...اون آقا گفت تا فردا...خوبم-
نمیدونستم اون مرتیکه عوضی ممکنه اذیتت ...شرمنده ام من واقعاً...من...خودم شنیدم چی گفت و تو چی جواب دادي-

  ...کنه
  ...زنگ بزنید آژانس...فقط میشه لطف کنید...من خوبم...مهم نیست-

ش سر خورد دل وحید و به درد از چشمناخواسته بود و به دنبالش قطره هاي اشکی که  عجزي که تو صداي لیا
د این انگار تازه اآلن داشت میفهمی...هر لحظه داشت بیشتر از کارایی که تو این مدت کرده بود پشیمون میشد...آورد

  ...دختر چه شخصیتی داره و چقدر تو این مدت اشتباه کرده
  ...خودم میرسونمت...بلند شو بریم-
  مزاحم نیستم؟؟؟-
  ...بلند شو...نه-

  :با کمک دیوار داشت بلند میشد که وحید گفت لیا
  ؟؟میخواي کمکت کنم؟-

  ...نیادرسید تا مشکلی پیش اول ازش پ به خاطر همون...وز اول لیا از یادش نرفته بودهنوز برخورد ر
  ...خودم میتونم...نه-

  :بود و گرفت در و قفل کرد و گفت لیاکلیدایی که دست ...از شرکت اومدن بیرون وحید دیگه چیزي نگفت و کنار لیا
  ؟؟پس آقا کمال کجاست؟-
  ...گفت من به شما خبر بدم...اونم مجبور شد بره...ودحال خانومش بد شده ب-
  ...بریم...باشه-

***  
  :گفت لیارو به  تو ماشین که نشستن 

  ...شاید فشارت پایین باشه...رنگت خیلی پریده...الت بده ببرمت درمونگاهی جاییاگه ح-
  :لیا که یواش یواش داشت حالش جا میومد و تازه داشت یاد رفتار سه روز پیش وحید میفتاد با کنایه گفت

  ...کنم خوب میشماستراحت ...حتماً مال خستگی و بی خوابیه-
  :وحید با لحنی که شرمندگی ازش میبارید گفت

  ...هر طور راحتی...باشه-
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  :همونطور که ماشین و به حرکت در میاورد پرسید
  ؟؟خونه تون تو همون ساختمون مانیه درسته؟-

  :گفت براي همین...وحید خبر نداره با مانی زندگی میکنهتازه یادش افتاد که ...ی برگشت طرفشبا گیج لیا
  ...بله-

وحید باید یه جوري هم معذرت خواهی میکرد هم ...نه لیا حرفی میزد نه وحید...تو سکوت داشت رانندگی میکرد
انقدري مثل مانی غرور براش تو اولویت نبود که نتونه هیچ وقت کلمه ببخشید و به زبون ...ولی براش سخت بود...تشکر
خیره شده بود و تو حال  یار همینطور که به خیابونتا اینکه خیلی بی اخت...نمیدونست از کجا شروع کنهفقط ...بیاره

  :خودش بود گفت
 دهاین یه زمانی یعنی ...یه زمانی دوسش داشتم...حرف زديهمونی که اونروز پاي تلفن باهاش ...شقایق دخترخاله منه-

لی دوسش سالم ازم بزرگتر بود و دوبا اینکه ...بیست ویک سالش بود...ل پیش که من نوزده سالم بود و اونسا
ت برم جلو به خانواده اش بگم که ازم خواس...تا اینکه براش خواستگار اومد...اونم منو دوست داشت...داشتم

وضعشم ...کامیون بود خواستگارش راننده؟؟با کدوم پشتوانه؟؟؟؟با کدوم پول؟؟ولی آخه با کدوم مدرك؟...میخوامش
و بال باید با  تو یه کفش که اال ولی باباش پاشو کرد...ه قیافه ده سالم ازش بزرگتر بودن ولی نه تیپ داشت...خوب بود

دختره شو باباش یه مرد پخته و پولدار و ول نمیکرد بیاد  مسلماً...جدیه رفتم جلومنم که دیدم قضیه ...اون عروسی کنه
ه خواستم باهام فرار کن شقایقاون موقع انقدر بچه بودم که از ...سالم از دخترش کوچیکتر بود بده به یه الف بچه که دو

رش که همین پرویز بود ولی در کمال تعجب دیدم اونم بی میل نیست که با خواستگا...و قید خونواده هامون و بزنیم
  ...زدم نجوریه قیدشومنم که دیدم ای...گفته بود که اونم راضی شده بود گوششتو انگار پدرش انقدر ...عروسی کنه

هیچ وقت فکر نمیکرد همچین آدم سرد و یه ...انقدر تو لحن صداش حسرت و غم داشت که لیا تحت تاثیر قرار گرفت
و از اون عجیب تر این بود که هیچ وقت فکر نمیکرد با وحید تو یه ماشین ...دنده اي یه زمان عاشق یه نفر بوده باشه

  ...ت قبلی زندگیشو بشنوهبشینه و از زبونش خاطرات عاشق شدن و تجربیا
از فکرش اومدم  عروسی که کرد کالً...چه گونه که تبش زود به عرق نشستب وعاشقش بودم ولی یه عشق خاممن -

دم دیگه باهاش چشم تو چشم حتی سعی میکر...م که به زن مردم چشم داشته باشمانقدر بی شرف نبود...بیرون
شوهرش از قضیه من خبر نداشت براي ...ممدن خونمون خونه می موندنه من خونه اشون میرفتم نه وقتی میو...نشم

ه عروسی شقایق و با شوهرش سال تو یشیش هفت تا اینکه بعد از ...با وجود من بهش شک کنه همین نمیخواستم
ق تم زمین تا آسمون فربا اونی که من دوسش داشمن یه مدت عاشق این آدم بودم؟؟؟ یعنی واقعاً...شوکه شدم...دیدم

ا بعد از چند سال منو دیده هم اونج شقایق...شولی دیگه اونی نبود که من میخواستم...نمیگم بد شده بود...کرده بود
تا اینکه شوهرش ...ا آخر عروسی چشم از من برنداشتاز اول ت...گ شده بودم و خوش تیپ و قیافهبزر خب مسلماً...بود

  ...همه رفتنعصبانی شد و زودتر از 
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  :کشید و ادامه دادنفس عمیقی 
شقایق هنوز دست از سر من از اون روز میگذره و  که ساله سهدرست ...بعد شقایق پیچید به پر و پاي مناز اون به -

به همه سپرده بودم هیچ آدرس و ...کی دو بارم خونه امو عوض کردمحتی ی...چند بار خطمو عوض کردم...برنداشته
یه ...ه شوهرشم فهمیدانقدر تابلو بازي درآورد ک...زم با هزار ترفند پیدام میکردولی با...شماره تلفنی از من بهش ندن

ولی خب ...منم گفتم هیچ رابطه اي باهاش ندارم...پاتو از زندگی شقایق بکش بیرونبار اومد دم خونه امو بهم گفت 
تنها چیزي که ...شقایق دیگه پیدام نکردض کردم و تا اینکه این چند وقت دوباره خط و خونه امو عو...باور نکرد مسلماً

بیاد و زنگ اونم از وقتی شوهرش محدودش کرده بود دیگه نمیتونست آزاد ...و آدرس شرکت بودداشت شماره 
ن گوشی و جواب همسایه شو...وز وقتی من زنگ زدم به خونشوناون ر...اونروز زنگ زد و با تو حرف زد تا اینکه...بزنه

 فقط براي...از این جراتا نداشت...حالش خوب بود البته...خودکشی کرده و بردنش بیمارستان داد و گفت که شقایق
و خودکشیش بی ربط به من  منو دوست داره شوهرش میدونه شقایق...ترسوندن شوهرش اینکارو کرده بود

اون عوضی ...نبکشم بیرو میخواست بگه پامو از زندگیش دوباره...راي همینم امروز اومده بود شرکتب...نیست
  ...این زنشه که فیلش یاد هندستون کرده...هیچوقت نفهمید که من ده ساله که دیگه کاري به شقایق ندارم

هنوز باور نمیکرد وحید دشمن شده این روزا اونو محرم ...با شنیدن داستان وحید هم ناراحت شده بود هم متعجب لیا
سوتفاهما برطرف  مین نشونه خوبی بود تا بفهمه احتماالًولی ه...دونسته براي خصوصی ترین مسائل زندگیش

گاهی وقتا حرق زدن میتونه خیلی از مشکالت و حل و کنه و وحید اآلن با این کارش هم علت عصبانیت اون ...شده
  :روزش و توضیح داد و هم باعث شد دلخوري لیا هم از بین بره و بگه

  ...فقط انقدر سرم شلوغ بود که...نمیخواستم اینجوري بشه...ون کارو نکردماون روز من از قصد ا...شرمنده ام من واقعاً-
هرچند ته قلبم دوست داشتم با این کارش هم خودشو از این زندگی سرتاسر گناه راحت ...گفتم که چیزیش نشده بود-

  ...ولی بازم راضی به مرگش نیستم...میکرد هم منو
  ؟؟میخواید چی کار کنید؟...حاال-
آدم ترسوییه ...مامور میرم دم خونشون و به جرم مزاحمت تو محیط کارم و تهمت ناروا ازش شکایت میکنم امشب با-

  ...اگه مامورا رو ببینه پاشو کوتاه میکنه و دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه...انگار تو کارش خالفم میکنه
  ...واقعاً متاسفم-
 من اون موقع داشتم میومدم شرکت مسلماً...ي باید ازت تشکر کنمنمیدونم چه جور واقعاً...من باید متاسف باشم لیا-

  ...ازت ممنونم...تو آبرومو نجات دادي...اگه میومدم اونجا آبروم میرفت
  :لیا با گیجی از شنیدن این لحن مهربون و مالیم و اسم کوچیکش از زبون وحید فقط تونست بگه

  ...وظیفه ام بود...کاري نکردم-
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لیا خیلی حال و حوصله حرف زدن نداره و با حرف زدن بیشتر خودشم فقط شرمنده تر میشه دیگه وحید که میدید 
  ...چیزي نگفت

رو  و براي اینکه دینی گردنش نمونه قبل از اینکه در و ببنده دوال شدجلوي در ساختمون نگه داشت و لیا پیاده شد ولی 
  :به وحید گفت

  ...نید و خودتون و تو دردسر نندازیدهش میکنم این کار و نکامشب به خاطر من میخواید برید خوااگه -
با عصبانیت از ...همچین شخصیتی داشته باشه لیاباورش نمیشد که اصال ً...با گیجی از رفتار لیا فقط سرشو تکون دادوحید 

  ...دست خودش و رفتاراي زشتت پاشو گذاشت رو گاز و رفت
ولی لیا ...ونست اآلن مانی منتظره تا شاید یه دعواي درست و حسابی راه بندازنمید...لیا با تنی خسته و داغون رفت باال

اون لحظه فقط به خواب و استراحت و شایدم یه دل سیر گریه به خاطر اتفاق ساعت پیش که هنوز با فکرش قلبش 
  ...تکون میخورد احتیاج داشت

حتی از ساعت همیشگی ...شد تا مانی در و باز کنه زنگ در و زد و منتظر...کلیداشو تو اونیکی کیفش جا گذاشته بود
  ...و لیا اینبار واقعاً بهش حق میداد...برگشتشونم گذشته بود و این فقط باعث عصبانی تر شدن مانی میشد

در باز شد و لیا سرشو بلند کرد که چهره برافروخته مانی و ببینه ولی مانی بیخیال و بی اهمیت به لیا پشتشو کرد بهش و 
نمیدونست این حال بدش به خاطر اینه که کار ...لیا درمونده و خسته پشت سرش رفت تو و در و بست...ت سمت هالرف

اون پرویز بی رحم واقعاً بد و آزاردهنده بود یا به خاطر فشارهاي عصبی این هفته اخیر لیا بود که انقدر زود 
انگار حضور خانواده پشتش ...از پس مشکالتش بربیاداحساس میکرد دیگه نمیتونه مثل قبل محکم باشه و ...میشکست

ولی حاال که جاشونو خالی میدید و یادش میفتاد که اونا دیگه نمیخوانش یه چیزي تو ...یه دلگرمی و پشتوانه بود براش
یه حس بد بهش دست میداد یه سوراخ و خال تو قلبش حس میکرد که اسمش بی پناهی بود و ...قلبش فرو میریخت

  ...ه اندازه مرگ آزار دهندهحسش ب
مانی چند قدم جلوتر ولی همچنان پشت بهش وایستاده بود و لیا از اینکه حتی برنمیگشت نگاهش کنه تا شاید با دیدن 
صورت رنگ پریده و عجز و التماس نگاهش دلش به رحم بیاد و رو برنگردونه از این دختر عاشق و بی کس و کار شده 

  ...شیداین روزا داشت عذاب میک
ولی قدم هاش ...خواست اونم بی توجه بهش بره تو اتاقش و زار بزنه براي این حال داغون شده و روح زخم خورده اش

  ...یاریش نکرد و همونجا خیره به اندام ورزیده مانی موند
یا شاید چه اهمیتی داشت که مانی چه برداشتی داره از کارش ...آب دهنش و قورت داد و یه قدم به سمتش برداشت

چه اهمیتی داره که عقلش شدیداً داشت ممانعت میکرد از این تصمیمی که باز ...اونو یه دختر سبک و آویزون بدونه
اون لحظه فقط صداي ضربان قلبی که ...چی درسته چی غلط...چه اهمیتی داشت چی خوبه چی بد...براساس دلش گرفت

  ...میشد و میشنید با نزدیک شدن به مانی و استشمام عطر وجودش بیشتر
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یه طرف ...کیفشو کنار پاش انداخت زمین و دستاشو از دو طرف پهلوهاي مانی رد کرد و خودش و چسبوند بهش
صورتش و گذاشت رو کتف مانی و دستاشو دور بدنش حلقه کرد و براي آروم گرفتن قلبش با تمام وجود نفس عمیق 

  ...کشید
لیا بود که اینجوري سفت و محکم بهش چسبیده بود و بغلش ...روش نگاه میکردمانی هاج و واج داشت به پنجره رو به 

کرده بود؟؟؟اولین بار بود که خودش براي بغل کردن پیش قدم شده بود و مانی با اینکه شدیداً داشت لذت میبرد از 
اطر معذرت خواهی و یعنی به خ...ولی براش مهم بود که بفهمه چرا این کارو کرد...این آغوش یهویی و عجیب غریب

نیومدنش به خونه با مانی بود؟؟؟ولی همچین چیزي از لیاي لجبازي که همیشه معتقد بود بهترین تصمیم و گرفته و 
  ...پشیمون نمیشد بعید بود

با تکون خوردن جسم ظریف لیا که از پشت بهش چسبیده بود و شنیدن صداي هق هقی که سعی کرد تو گلو خفه اش 
  ...ولی واسه چی؟؟؟نکنه تو شرکت اتفاقی افتاده...لیا داشت گریه میکرد...مدکنه به خودش او

دستشو گذاشت رو دستاي گره خورده لیا و با لمس پوست سردش دیگه طاقت نیاورد و علی رغم لذتی که داشت از 
ت رنگ پریده و سرشو یه کم پایین برد و خیره شد به صور...این نزدیکی میبرد قفل دستاشو باز کرد و چرخید سمتش

چی شده بود تو این چند ...نگاهش رفت پایین تر و مات پارگی و بادکردگی جزئی گوشه لبش شد...چشماي گریونش
  ساعتی که ازش دور بود؟؟؟

  چیه لیا؟؟؟گریه ات واسه چیه؟؟؟-
ی باهاش گرفته که یا تماس...فکر کرد شاید دوباره دیدتش...اشکاش اونو یاد اون روزي که باباش و دیده بود مینداخت

  :حالش و بد کرده و همینکه خواست فکرش و به زبون بیاره لیا با صداي ضعیف و گرفته اش نالید
  ...نمیخواستم اینجوري بشه-
  ...چه جوري بشه؟؟؟حرف بزن لیا-

ویز و اون از رفتن آقا کمال تا اومدن پر...لیا شروع کرد به تعریف کردن ماجرایی که بعد از رفتن مانی اتفاق افتاد
حین تعریف کردنش دوست داشت خودش و خفه کنه که نه میتونست جلوي لرزش صداشو بگیره و نه ریزش ... جنجال

حتی سرشو بلند نمیکرد تا تغییرات چهره مانی رو ببینه چون مطمئناً با دیدن عصبانیتش حالش خراب و ...اشکاشو
  ...آشفته تر میشد

حاال دیگه میتونست خیره شه ...م گرفت و تونست بغض و گریه اش و مهار کنهباالخره وقتی تعریف کرد یه کم آرو
مانی که سومین سیگارشو داشت تند تند دود میکرد و وقتی تموم شد برگشت سمت لیا که همچنان همونجا وسط سالن 

لیا افتاده دیوونه  حال داغون و پریشونش و فکر کردن به این قضیه که این اتفاق تو شرکت خودش براي...وایستاده بود
  ...اش کرد
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گفته بودم خوشم نمیاد این کاري که وحید ازت خواسته و لجبازي کردناي خودش باعث شه که ...بهت گفته بودم لیا-
  نگفته بودم؟؟؟نگفته بووووووووووودم؟؟؟...آسیب ببینی

  چه میدونستم که اینجوري میشه؟؟؟...ولی من...چرا گفتی...چرا-
میذاشتی ...نه؟؟؟اصالً واسه چی نشستی به خاطر وحید نقشه کشیدي و یه کاري کردي که نره شرکتنمیدونستی -

  به تو چه که خودت و میکنی نخود هر آش؟؟؟...میرفت خودش حسابشو و با اون یارو صاف میکرد
  ...لیاي جسور وجودش خودنمایی کرد و نذاشت ساکت بمونه در برابر این مانی خشمگین

حاال میگی به خاطر ...اون لحظه تنها فکري که تو ذهنم بود نرفتن آبروي تو و شرکتت بود...چی کار دارم من به وحید-
  وحید؟؟؟

  این بچه بازي هاي مسخره تونم که کار و به اینجا کشوند به خاطر و من و شرکتم بود؟؟؟-
  ...شرکتت از رفیقت سرکوفت نشنوي که خداي نکرده پس فردا به خاطر معرفی من واسه...بله اینم به خاطر شما بود-
  یعنی من انقدر بی مسئولیتم که نفهمم واقعاً کی صالحیت داره و به خاطرش تو روي معاون شرکتم وایستم؟؟؟-
از روي هزار و یک جور فکراي غلط و مسخره منو اونجا تنها نمیذاشتی فقط براي اینکه بسنجی ...اگه صالحیت داشتی-

  ...کاري که وحید ازم خواسته حرف تو برام مهم تره یا
  ...ببند دهنتــــــــو من همچین فکري نکردم-
الزم به توجیه نیست خیلی وقته میدونم که همه کارا و تصمیمات زندگیت به خاطر این ...باشه باور کردم-

  ...ببخشید این ترس مسخره اته که یهو کسی ازت باال نزنه...غرور
  :که لیا عصبی جیغ زد...کر دستشو برد باال که بکوبه تو صورت لیامانی از شدت خشم و عصبانیت بی ف

  ...دستت بهم بخوره به قرآن میرم و دیگه منو نمیبینـــــی-
نگاهش و از دست مشت شده مانی که رو هوا مونده بود دوخت به صورت سرخ شده از خشمش و درحالیکه دوباره 

  :بغضش ترکید زار زد
اگه یک ...اون لحظه فقط این به ذهنم رسیـــــــــد...نمیدونستم باید چیکار کنــــــــــــم...من ترسیــــــــده بودم-

ولی ...من همون موقع به توام زنگ زدم...درصد فکر میکردم همچین اتفاقی میفته و تصمیمم غلطه انجامش نمیدادم
  چی کار میکردم خــــــــــــب؟؟؟...جوابم و ندادي

شوند و زار زار گریه کرد براي بی کسی و تنهایی و ترس و عجز خودش تو این شهر غریب و صورتش و با دستاش پو
امیدش ...بین آدمایی که هیچ بویی از انسانیت و عاطفه نبرده بودن و یه دختر مظلوم و بی پناه و آزار و اذیت میکردن

  ...فقط به مانی بود که اونم اینجوري داشت داد و بیداد میکرد
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دستاشو ...از شدت گریه و خستگی و کالفگی همونجا از حال میرفت که یهو حس کرد بین زمین و هواست کم کم داشت
از رو صورتش برداشت و با بهت و حیرت زل زد به چهره درهم و غرق اخم مانی که با نهایت جدیت لیا رو تو بغل 

  ...گرفته بود و داشت میبرد سمت اتاقش
ت ولی تو عصبانیت نمیتونست جلوي زبونش و بگیره و گاهی بعدش از حرفایی که به حرفایی که میزد اعتقادي نداش

اآلن که فکرش ومیکرد میتونست بفهمه مانی به خاطر نگرانی بابت خودش بود که گفت لیا ...میزد پشیمون میشد
ز شرکت بره و لیا رو وگرنه تو این مدت سابقه نداشته که بخواد این ساعت ا...کاراشو ول کنه و بره خونه استراحت کنه

  ...هم با خودش ببره
شال و مانتوشو درآورد ...مانی با همون اخماي آویزون انگار که داشت یه محموله رو حمل میکرد لیا رو گذاشت رو تخت

یه کم مکث کرد و سرشو چرخوند سمتش و نگاه خیره اشو شکار ...خودشم نشست کنارش...و کمک کرد دراز بکشه
  ...کرد

یادم رفت که تا ...یه لحظه یادم رفت...عصبانی شدم از دستت...نمیخواستم بزنمت...نمیخواستم داد بزنم...لیا ببخش منو-
  ...معذرت میخوام...چند ماه با یادآوري صورت کبودت چه عذابی کشیدم وحاال میخواستم دوباره تکرارش کنم

با عصبانیت اون عصبی میشد و با آرامشش ...نیانگار روحش وصل بود به روح ما...لیا نفس عمیق و پرآرامشی کشید
  ...این چه حسی بود که انقدر خودش و به مانی نزدیک میدید...آروم میگرفت

  ...تا اومد حرف بزنه دست گرم مانی رو دستش نشست وصداي گرمش تو گوشش
  خیلی ترسیدي آره؟؟؟-

حاال فقط میخواست بشکنه تا شاید درمانی ...ودلیاي همیشه محکمی که سعی میکرد جلوي مانی نشکنه هیچ اثري ازش نب
  ...داشته باشه براي این سینه پر دردش

  ...خیلی-
غم داشت پشت این کلمه که مانی دست لیا رو بلند کرد و تند و پشت سر هم چند بار ...درد داشت...انقدر عجز داشت

مانی داشت ...داشت که دستشو بکشهلیا هاج و واج داشت بهش نگاه میکرد و حتی قدرت اینو ن...روش و بوسید
آرزو داشت هیچ وقت این ...کم مونده بود جیغ بزنه...کم مونده بود قلبش وایسته از شدت هیجان...میکشتش با این کار

  ...لحظه تموم نشه
  :ولی مانی یهو ازش جدا شد و حین مرتب کردن مالفه روش زیر لب گفت

  ...بگیر تخت بخواب خیلی خسته اي-
ولی همین کارش چنان رخوتی تو وجود ...اینکه به لیا فرصت حرف زدن بده سریع رفت بیرون و در و بست بعد بدون

  ...لیا تزریق کرد که تو ثانیه تمام آشفتگی ها و فکراي درهم و هراس آور از ذهنش پرکشید و پلکاش رو هم افتاد
***  
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  :هنوز کالفه و عصبانی بود وقتی صداي وحید تو گوشی پیچید
  ؟؟و مانی؟ال-
در  و لجبازي هاي بچه گانت واسه لیااگه یک بار دیگه از این تنبیه هاي تخمی ...به قرآن مجید...د به خداوندي خداوحی-

  ؟؟فهمیدي یا نه؟...دردسر بشه من میدونم و توو براش نظر بگیري که بخواد اینجوري از پا درش بیاره 
  :مانی وحید با مالیمت و شرمندگی گفتولی بر خالف ...همچین داد زد که نفس کم آورد

  ...تو دیگه نمک رو زخمم نپاش...من خودم داغونم مانی-
  ؟؟اآلن دیگه پشیمونیت چه فایده اي داره؟-
  ؟؟مگه براش اتفاقی افتاده؟؟؟؟چرا-
  حتماً باید اتفاقی بیفته تا آدم شی؟؟؟-
  ؟؟تو از کجا فهمیدي؟...اصالً ببینم...میگم که پشیمونم-

  :ه لحظه گیج شد و نفهمید چی باید جواب بده ولی سریع به خودش اومد و گفتمانی ی
  ...هرچی از دهنش درومد بهم گفت اینجا اومد همین اآلن باباش...باباش-
  ...اصالً فکر نمیکردم اینجوري شه...اي واي-
  ؟؟و سپرده بود دست من چرا نمیفهمی؟ر اون لیا-
 به خدا موندم چی کار ...دیوونه نشم هنر کردم...گرفتاري دارم گیر و هزار تامن خودمم ...داداش شرمندتم به خدا-

  ...کنم
اون نباید وحید و مقصر ...شاید تو هر شرایطی بازم این اتفاق میفتاد...لحن شرمنده و درمونده وحید مانی و نرم کرد

رویز و شقایق هم خبر داشت و از جریان پ...مقصر اصلی خودش بود که لیا رو تو شرکت تنها گذاشت...میدونست
دوست نداشت دیگه بیشتر از این با حرفاش ...میدونست وقتی پاي این دختره تو زندگی وحید باز بشه کلی بهم میریزه

  ...داغونش کنه
  :با لحن آروم تري گفت

  د؟؟؟کاري از دست من برمیاحاال با اون پفیوز عوضی میخواي چی کار کنی؟؟؟-
  ...قول میدم...پاشو از زندگیم و شرکت میبرم...م یه کاریش میکنمنه دستت درد نکنه خود-
  ...دردسر واسه خودت درست نکنی وحید...امیدوارم-
  ...نه میدونم چی کار کنم-
  ...فعالً...مراقب باش...خیله خب-
  ...خدافظ داداش-
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خسته اس که انقدر راحت خوابش معلوم بود حسابی ...رنگ به رو نداشت...ع کرد و دوباره رفت باال سر لیاگوشی و قط
ولی وقت یاد ضربه ...و فشار داده بود و قطع میکردر لیادلش میخواست دستاي اون پرویز حرومزاده رو که گلوي ...برده

اي که میخواست به صورتش بکوبه افتاد به این فکر کرد که باید اول دستاي خودش و قطع کنه که سرهرچیزي باال 
ولی اینجوري و با این اتفاق همه حرفاش دود شد ...براش تکیه گاه باشه...راش امنیت ایجاد کنهمثالً میخواست ب...نره

  ...رفت هوا
  این تکیه گاهی که حتی نمیتونه تو این شرایط پناهش باشه به چه دردي میخوره؟؟؟

***  
تا اینکه صداي کالفه و ...تولی انقدر گیج خواب بود که درکی از زمان و مکان نداش...با تکون دستی چشماشو باز کرد

  :نسبتاً عصبانی مانی رو شنید
  ...انقدر که من واسه بیدار شدن این تالش کردم اگه واسه زندگیم سگ دو میزدم اآلن میلیاردر بودم-

  :لیا با پشت دست چشماشو مالید و همونطور که مالفه رو میکشید رو سرش غر زد
  ...کار کنم که سگ دو نزديبه من چه؟؟؟برو بیرون من چی...واااااااي-

  ...مالفه با فشار دستی از روش پرت شد و اینبار که چشماشو باز کرد با چشماي عصبی مانی رو به رو شد
  میدونی از صبح چند بار صدات کردم؟؟؟...بلند شو دیگه حوصله امو سر بردي-

  ...ابروهاي لیا پرید باال
  از صبح؟؟؟ساعت چنده مگه؟؟؟-
  ...نمیخواي بري من میرمااگه ...ده و نیم-

  :با نگاهی به چهره گیج و منگ لیا که نمیتونست باور کنه بیشتر از دوازده ساعت خوابیده پوفی کرد و گفت
  ...بگیر بخواب من خودم میرم...اصالً از اول اشتباه کردم که بیدارت کردم-

  :یهوي لیا با یه خیز از رو تخت بلند شد و هراسون گفت
  ...بمون اآلن حاضر میشم...نـــــــــــهنه -

از کنار مانی رد شد که بره سر لباساش ولی به خاطر افت قند خون سرش گیج رفت و نزدیک بود بیفته که مانی دستاي 
  ...معلق مونده رو هواشو گرفت و چرخوندش سمت خودش

  ...یواااااااااااش-
  :فرو میرفت بود وقتی گفتنگاهش به لب بادکرده اي که مثل خار داشت تو قلبش 

  ...بعدش میریم...بیا برو یه آب به دست و صورتت بزن یه چیز بخور رنگ به روت نیست-
  ...امروز قرار بود کارا رو به وحید تحویل بدم...نه مانی دیر شده همینجوریشم-

  :مانی همونطور که به سمت بیرون اتاق هلش میداد گفت
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  ...دیر نمیشه برو-
پس مانی چرا ...ساعت هفت بود...اعتراض کنه چشمش خورد به ساعت دیواري هال و سرجاش وایستادلیا تا خواست 

  گفت ساعت ده و نیمه؟؟؟
  :با چشماي گشاد شده چرخید سمتش و عصبی توپید

  مرض داري؟؟؟-
  ...یه خورده-

  :با دیدن قیافه از خواب پف کرده لیا و حرص توي چشماش لبخند شیطنت باري زد و گفت
  ...ه اینجوري نمیگفتم که تا شبم بیدار نمیشدياگ-

لیا بی حرف خواست بره ولی با دیدن بازوهاي مانی که از زیر آستیناي کوتاه تی شرتش بیرون زده بود و شدیداً تو 
چشم بود به خیال اینکه کارشو تالفی کنه دستشو درازکرد و خواست وشگونش بگیره ولی انقدر سفت بود که هیچی تو 

  ...یومددستش ن
لیا اینبار دو دستی به جون بازوي مانی افتاد همونطور که لباشو محکم رو هم فشار میداد سعی میکرد با تمام زورش 

مانی به زور خنده اش و در حد لبخند نگه داشته بود درحالیکه ...فشاري هم به بازوي مانی وارد کنه که بازم نتونست
مشتی به بازوش کوبوند و با ...آخرش وقتی خسته شد و به نتیجه اي نرسید...داشت منفجر میشد از اداها و حرکات لیا

  ...حرص به مانی خیره شد
  این چرا اینجوریه؟؟؟-

  :مانی خنده کوتاهی کرد و گفت
  چه جوریه؟؟؟-
  چرا انقدر سفته؟؟؟-
  ...مدلشه-
  ...چرا هر چیز عجیب غریبی مال توئه-
  بشن؟؟؟ کجاش عجیب غریبه؟؟؟همه آرزوشونه اینجوري-

  :لیا پشت چشمی نازك کرد و همونطور که میچرخید بره گفت
یعنی واقعاً باید به حال اون کسی که دلش میخواد به جاي دست از دو طرف بدنش تنه درخت آویزون بشه تاسف -

  ...خورد
    :مانی با لبخند کج روي لبش خیره خیره نگاهش کرد و تو دلش گفت
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میدونم شما دخترا میمیرید براي بازوها و بدن عضله اي چرا الکی فیلم بازي میکنی آخه من که ...تو که راست میگی«
مگه من میتونم به صراحت بگم که عاشق قد و هیکل متناسبتم؟؟؟عاشق تن نرمتم که ...واسه من؟؟؟هرچند حق داري

  »...وقتی بغلت میکنم مثل موم می مونه تو دستم
***  

از جاش بلند شد و  لیا...لیست میکرد که همون موقع در باز شد و وحید اومد توداشت کاراي اون روزشو  تو شرکت لیا
  :گفت

  ...سالم مهندس-
ولی عکس العمل وحید همونی نبود که همیشه انجام ...و جواب نمیگرفت درست همون کاري که همیشه میکرد

  ...داینبار با صداي بلند سالمشو جواب داد و سرشو به نشونه احترام خم کر...میداد
نگاهش ...آروم به میز لیا نزدیک شد...زل زده بهش و ماتش برده ممات تغییر رفتار وحید بود که احساس کرد وحید لیا

دیروز بعد از رفتن پرویز لب زخمیش و دید ولی فکرشم نمیکرد اینجوري ...بادکردگی و زخم گوشه لبش گیر کردرو 
  ...رمندگی وحید و پیش لیا هزار برابر کنهبه این روزي که ش...با کنه و به این روز بیفته

نگاهش رفت ...که چرا با کاراش و حماقت هاي بچگانه اش کار و به اینجا کشوند دلش داشت خودشو لعنت میکرد تو
 مید که همه اینا به خاطر نجابتشهنفه لیا چقدر احمق بود که با برخورد روز اول...چقدر معصوم بودن...سمت چشماي لیا

تازه تازه داشت اون پرده ضخیمی که جلوي چشمش کشیده بود کنار ...ولی حاال داشت اینو درك میکرد...نه بی احترامی
  ...میرفت و جنبه دیگه اي از شخصیت لیا رو میدید که به شدت اون و تبدیل میکرد به یه موجود مهربون و محبوب

همیشه هم با احترام از  بی توجه به رفتار زشت وحید...د که هیچندیده بو لیاتو این مدت کوچکترین بی احترامی اي از 
همیشه کارایی که بهش میسپرد و با دقت زیاد و بدون وقت تلف کردن انجام ...جاش بلند میشد و سالم میکرد

  پس چه جوري میتونست به همچین آدمی لقب بی ادب و بی مسئولیت بده؟؟؟...میداد
دست وحید  تا اومد ازش بپرسه که چی شده ...که بهش خیره شده بود نگاه میکرد هنوز با تعجب داشت به وحید لیا

  ...باال و رفت سمت لب بادکرده و کبودش آروم اومد
  :ناخودآگاه سرشو کشید عقب که همون موقع صداي مانی جفتشون و به خودشون آورد لیا
  ...بیا تو اتاق من کارت دارم...وحید-

ولی هنوز ...نفسشو بیرون داد و نشست سر جاش لیا هم...گرفت و رفت سمت اتاق مانی الیوحید به سختی نگاهشو از 
  ...اینکه چرا یهو رفتار وحید عوض شد براش جاي سوال بود

کنه تا اونجوري بهش زل نزنه و دستش  شدور که هدفش از کشوندن وحید تو اتاق فقط براي این بود که از لیامانی 
  :جوري سر حرف و باز کنه گفتبهش نخوره براي اینکه یه 

  ؟؟با اون یارو چی کار کردي؟...دیشب-
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  :وحید هوش و حواسش و از پیش لیا برداشت و رو به مانی گفت
اونم مامور و که دید کپ کرد و به ...هیچی با مامور رفتم در خونشون و گفتم تو محیط کارم برام مزاحمت ایجاد کرده-

  ...تعهد داد که اگه یه بار دیگه تکرار بشه بازداشتش کننبردیمش کالنتري ...غلط کردن افتاد
و مدام به خودش میگفت وقتی دیشب رفته خونه جواب یه لحظه هم از جلوي چشمش کنار نمیرفت لیا  وحید که قیافه

  :پدر و مادرش و چی داده با کالفگی گفت
  ...و به من بدهر مانی شماره پدر لیا-
  !!!؟؟چی؟-
  ...لیا شماره پدر-
  ؟میخواي چی کار؟؟-
  ...هم جریان دیروز و بهش بگم هم معذرت خواهی کنم بابتشمیخوام بهش زنگ بزنم -
  ...من خودم معذرت خواهی کردم...الزم نکرده-
  ...چیزا رو براش توضیح بدممنم باید یه سري ...معذرت خواهی تو از طرف خودت بوده-

  :مانی کالفه از این همه اصرار وحید داد زد
معذرت خواهی تو دیگه دردي و دوا ...یه اتفاقی افتاده تموم شده رفته؟؟چرا انقدر پیله میکنی؟دیگه گفتم نمیخواد -

  ...انقدر لج نکن...نمیکنه
هیچ فکر کردي ...لبش به چه روزي افتاده؟؟؟آش و الش شدهدیدي ؟؟و دیدي؟ر لیااز صبح  تو اصالً؟؟؟لج چیه مانی-

تو اون جریان هیچ تقصیري نداشته و همش  یک جور فکر غلط بکنن؟؟؟باباش باید بفهمه لیاخانواده اش ممکنه هزار و 
  ...اصالً شاید روش دست بلند کرده باشه...زیر سر منه احمقه

که خودشم با دیدن لب لیا و اون کبودي کمرنگ دور گلوش از صبح کالفه و عصبی شده بودو حاال هم این اصراراي مانی 
وحید کوتاه بیا ...و سرشو با دستاش نگه داشتبهش فشار میاورد نشست رو صندلیش  وحید داشت شدیداً

از طرفی مانی تا کی ...تا چیزي رو که میخواست به دست نمیاورد دست از سرش بر نمیداشت...میشناختش...نبود
ال زنگ زدن به ه بی خیچه جوري باید بهش حالی میکرد ک...میتونست دلیل و بهونه بیاره براي ندادن شماره پدر لیا

  ...؟؟؟هرچقدر فکر کرد تا دنبال یه بهونه مناسب بگرده به هیچ چی نرسیدبشه باباي نداشته لیا
  :وحید کالفه رفت طرفش و گفت

  ...مانی میدي شماره رو یا برم از خودش-
  ...پدر و مادر لیا اینجا نیستن که بخوان ببیننش-

شایدم فهمید و چون با تصوراتش تضاد ...نفهمید چی میگه واقعاً...نگ کردگفت که وحید ه انقدر سریع این جمله رو
  :براي همین دوباره پرسید...داشت نخواست باور کنه
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  ؟؟؟چی گفتی-
  ...لیا تنها داره اینجا زندگی میکنه...پدر و مادر لیا شهرستانن-
  تنها؟؟؟تو ساختمون خونه تو؟؟؟-

اینکه هر دفعه استرس اینو داشته باشه که یه وقت جلوي وحید سوتی نده یه بار باید میگفت و خالص میشد به جاي 
  ...درباره خانواده و محل زندگی لیا

  ...تو خونه من-
  ...سرشو بلند کرد و نگاهی به چهره بهت زده و چشماي از حدقه درومده وحید انداخت

سبت دیگه اي به جز آشنایی خانوادگی با مگه ن...؟؟لیا تو خونه تو زندگی میکنه؟؟؟مگهچی داري میگی واسه خودت؟-
  ...یعنی منظورم اینه که با هم...هم دارید؟؟؟یـ

لیا به خاطر یه سري مشکالت نمیتونه با خانواده اش و تو ...به یه چیز پیله کنی دیگه ول نمیکنیا...نه وحید نـــــــه...نه-
چون کسی و نداشت تو این شهر مجبور شد ...باالاومده اینجا که کار کنه و خودش و بکشه ...شهر خودش زندگی کنه

  ...بیاد خونه من
  ...سکوت چند دقیقه اي بینشون و وحید با لحن تلخ و گزنده اش شکست

  باباش از گذشته تو خبر داشته که گذاشته دخترش تو خونه ات بمونه؟؟؟-
  ...اخماي مانی درهم شد

  یعنی چی؟؟؟چه گذشته اي؟؟؟-
  ...نکنه اصالً لیا دوست دخترته و داري با این قضیه ماست مالیش میکنی...وست دختر بازيیعنی سابقه خرابت تو د-

  ...مانی میزش و دور زد و وحید تا به خودش بجنبه یقه اش تو دست مانی مشت شد
ککم نمیگزه چون خود خرم میدونم ...هر مزخرف و شر و وري که دلت میخواد بار من کن...حرف دهنت و بفهم وحید-

میفهمی؟؟؟لیا پاك ترین ...ولی حق نداري حتی یه فکر اشتباه راجع به لیا بکنی...کثافتی گرفته زندگی گذشته امو چه
اگه مجبور نمیشد هیچوقت تو خونه من زندگی نمیکرد ولی حاال که به من پناه ...دختریه که من تو تمام عمرم دیدم

  ...بخواد پشت سرش حرف نامربوط بزنهآورده نمیذارم آسیبی به روح و جسمش وارد بشه و کسی 
  :وحید دستشو گذاشت رو دستاي مانی که یقه اشو محکم گرفته بود و با حرص گفت

آخه با عقل جور در میاد؟؟؟چه جوري میشه این دختر تو خونه ات باشه و تو کاري بهش نداشته ...ولم کن مانی-
  باشی؟؟؟

تو ...تو این یکی دو سال...دارم؟؟؟انسانیت و شرف سرم نمیشه؟؟؟بعدشمآخه مگه من حیوونم عوضی؟؟؟فقط غریزه -
  کسی و دیدي تو زندگی من؟؟؟

  ...اتفاقاً خیلی کنجکاوم که بدونم دلیلش چی بوده...نه-
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دلیلش هرچی که بوده اآلن لیا هم جزو همون دختراییه که تو این دو سال جایی تو زندگی من نداشتن و نخواستم که -
پس اگه آدم دونستمت و از روي دوستی و رفاقت یکی از خصوصی ترین مسائل زندگی ...ابطه داشته باشمباهاشون ر

  ...آدم باش و با حرفات یه کاري نکن پشیمون بشم از اعتمادم...خودم و اون دختر و بهت گفتم
ست حرفایی که به خودش خوب میدون...یقه وحید و ول کرد و پشت بهش وایستاد و دستشو ستون بدنش رو میز کرد

ولی به خاطر ...وحید زد حقیقت نداشت و لیا جایگاهش فرق میکرد با اون دخترایی که نخواست وارد زندگیش بشن
  ...دوست نداشت بهش دید بدي پیدا کنه...خود لیا نباید حقیقت و به وحید میگفت

دیگه اون گستاخی رو نداشت و حاال نگاهش ...با قرار گرفتن دست وحید رو شونه اش سرشو چرخوند و بهش خیره شد
  ...با شرمندگی نگاهش میکرد

خودت بهتر از هرکسی صالح خودت و میدونی و لیا ...به منم ربطی نداره...خب...حرف نامربوطی زدم...معذرت میخوام-
  ...من فقط نخواستم رفیقم ندونسته تو دردسر افتاده باشه...هم به نظر دختر عاقلی میاد

  ...میقی کشید و سرشو به تایید تکون دادمانی هم نفس ع
  ...به جاي باباش باید از خودش معذرت خواهی کنم...من دیگه برم سر کارم-
  ...چیزي به روش نیاریا...وحید-
  ...خرم مگه؟؟؟حواسم هست-

  :مانی زیر لب غرغر کرد
  ...خر نبودي کار اون دختر دیروز به اونجا کشیده نمیشد-

  :گفت ز اینکه بره تو اتاقش رو به لیاقبل ا...ید ضربه اي به پشت سرش زد و رفت بیرونوحید که حرف مانی و شن
  ...چند لحظه تشریف بیارید تو اتاق من خانوم مشرقی لطفاً-
  ...چشم مهندس-

در ...پرونده هاي تکمیل شده رو با فلشی که فایالي ثبت شده رو توش ریخته بود برداشت و رفت سمت اتاق وحیدلیا 
به سختی داشت حملشون میکرد آه از  وحیدبا دیدن پرونده هایی که لیا...بعد در و با آرنجش باز کرد و رفت تو زد و

با خودش گفت که این چه کاري بود از این دختر خواست تا انجام بده؟؟؟اون حتی خودشم نمی ...نهادش بلند شد
  ...مان کم این همه پرونده رو ثبت کنهتو این زتونست 
در نبود پدر و مادرش تو این شهر غریب داره تمام تالشش و براي گذران زندگی و پاك موندش فهمیده بود  حاال که

انگار اون وحید بی رحم که با اون همه غیض و نفرت به لیا نگاه میکرد رفته ...میکنه ناخودآگاه براش احترام قائل میشد
  ...بود و حاال این وحید با دید بهتر جاشو گرفته بود

  :پرونده ها رو گذاشت رو میز و خیلی عادي گفت یال
  ...اینم فایالي ثبت شده اش...اینا پرونده ها و لیست سفارشاته دو سال اخیره-
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  :لبخند پیروزمندانه اي زد و ادامه داد
  ...الوعده وفا-

  :لبخند تلخی هم رو لباي وحید نشست و گفت
 دیگه لزومی نداشت آن تایم بودنتم به رخ بکشی...م میديتی انجابه درستو با کار دیروزت ثابت کردي که وظایفت و -

  ...خانوم
  ...اینم جزو وظایفم بود که باید انجام میدادم...به هر حال-

  :وحید یهو خیلی بی مقدمه گفت
لم نمیخواست همچین اتفاقی اصالً دجدا از بحث چند روز پیشمون ...من دوباره بابت جریان دیروز معذرت میخوام-

  ...بیفتهات بر
امیدوارم ...به هر حال پیش میاد...در اینکه شما هم همچین قصدي نداشتید شکی نیست...ایرادي نداره مهندس-

  ...مشکلتون حل شده باشه
  :وحید نگاه قدرشناسانه اي بهش انداخت و گفت

  ...فعالً با یه تعهد از شرش خالص شدم...بله-
  ...خداروشکر خب-
  ...مسلماً به اینجا ختم نمیشد...که نیام شرکت یواشکی به من نمیگفتی...باالت استفاده نمیکردي واگه دیروز از هوش -
  ...هرکاري از دستم برمیومد کردم-
  ...بابت اینا از من به دل گرفتیبا کینه اي که حس میکردم  مخصوصاً بیشتر از توانت انجام دادي-

  :لبخند گفت با لیا...اشاره اش به پرونده هاي روي میز بود
من نه تنها از شما کینه اي نداشتم بلکه تمام تالشم این بود که سو تفاهمی که از روز اول براتون به وجود اومده رو رفع -

  ...کنم
  !م شديموفق ه-

نسبت به رفتار و طرز زیاد ازش سر در نمیاورد و  لیاکه ...انگارنگاهش یه جور خاص بود ...لیا به چشماي وحید خیره شد
  ...گاه کردن روزاي قبل به نظرش عجیب ودن

  :براي اینکه از شر اون نگاه خیره که داشت معذبش میکرد خالص شه گفت
  ...با اجازتون من دیگه برم سر کارم...خب-
  ...خواهش میکنم...بله-

  ...داشت میرفت سمت در که  با صداي وحید دوباره برگشت طرفش
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 یفه شناس و مسئولیت پذیري مثل تومحال بود بتونیم همچین منشی کاردان و وظاآلن دیگه میتونم با اطمینان بگم که -
  ...تبریک میگم بهت...ادي رو هم نداره پیدا کنیمکه سابقه و تجربه زی

  !ممنون از لطفتون مهندس-
تو  حس بد و آزار دهنده سه روز پیش لیا با این حرف و تایید وحید از بین رفت و حاال یه غرور و شادي عمیق و

  ...وجودش حس میکرد و خوشحال بود که تونست خودش و به وحید و مانی ثابت کنه
***  

  :بودن و هنوز خیلی از شرکت دور نشده بودن که مانی گفتتو ماشین مانی 
  ؟؟کجا بریم؟...خب-
  ...کجا بریم؟؟؟خونه دیگه-
  ...خستگی در کنیم یه هفته اس داریم کار میکنیم امروز میخوایم بریم بیرون...خونه نه...نه-
  ...ولی من میخواستم به جبران اون شبی که نتونستم غذا درست کنم یه شام خوشمزه بهت بدم-
  ...اآلن بریم یه کم خوش بگذرونیم...اونو که به زور ازت میگیرم حرفی هم توش نیست-

براش تبدیل به رویا شده لیا خوشحال از این سرحال و سر کیف بودن مانی که کمتر ازش دیده بود و یه جورایی 
  :ناخودآگاه خندید و گفت...بود

  ...هرجا دوست داري برو...راسته که میگن مردا بنده شکمن ها-
  ...تو بگو-
  ...نه تو بگو-
  ...دلم میخواد جایی بریم که تو دوست داشته باشیمن ...خب-
  ...نمیدونم آخه-
  ...وشحالت کنهفکر کن اآلن چی میتونه بیشتر از همه خ...چشماتو ببند-

درست نبود ...یه لحظه خواست بگه با کنار تو بودن خوشحالم ولی جلوي زبونش و گرفت...لیا با ذوق چشماشو بست
  ...اونم جلوي کسی که کوه غروره و قفل زبونش به راحتی باز نمیشه...انقدر احساساتشو واضح به زبون بیاره

  :خیلی بی اختیار گفت بش به خنده باز شد ویهو ل ج دارهبا یادآوري چیزي که اون لحظه حس کرد بهش احتیا
  !هیجاااااان-
  ؟؟چی؟-
  ...دلم هیجان میخواد-

  ...بلند شد لیا هم و پرخنده با تموم شدن آخرین کلمه حرفش ماشین از جا کنده شد که صداي جیغ پرهیجان
  دیوونه شدي مانی؟؟؟-
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  کی بود هیجان میخواست؟؟؟-
  :گفت از ته دل خندید و

  ...مانی خطرناکه تو رو خدا آروم برو-
پس اسم خطر و ...تو ماشین یکی از خوش دست فرمون ترین آدماي شهر نشستی...سوسول بازي در نیار بچه-

  ...اآلن میبرمت یه جا که نتونی از هیجان زیاد نفس بکشی...تازه این اولشه...نیار
ون یکاد خوند و فوت کرد به جفتشون که خوشی و خنده لیا همونطور که دستشو براي بستن کمربند دراز میکرد یه 

  ...هاي اون روز براشون تبدیل به ناراحتی نشه
  ...مانی هم ضبط و روشن کرد و صداي بلند آهنگ تو ماشین پیچید و به هیجانشون دامن زد

  ...چشماي من خواب چشاتو دیده
  ...غم از دلم با دیدنت پریده

  ...ناز نگاته همه هستی من
  ...دارم اي از خدا رسیده دوست

  ...عاشقم و به عشق تو اسیرم
  ...بیا که بی تو از زندگی سیرم
  ...بگو بگو تو هم اسیر عشقی

  ...بمیـــــــرم...تا که واست جون بدم و
  ...میمیرم میمیرم واسه برق چشات

  ...میمیرم واسه ناز نگات
  ...میمیرم میمیرم واسه خندیدنت

  ...میمیرم تا بشم فدات
  ...یمیرم میمیرم میمیرم میمیرمم

  ...بازم سر راهتو من میگیرم
  ...جسارتی کردم و سر به زیرم

  ...لحن نگاهت میگه دوسم داري
  ...خدایا حاضرم براش بمیرم

***  
اون روز مانی لیا رو برد شهربازي و لیا انقدر از این کارش ذوق زده شد که با دیدن سر در شهر بازي دستشو دور گردن 

هرچند که پشیمون نبود و ...مانی حلقه کرد و گونه اش و بوسید ولی خیلی سریع به خودش اومد و فاصله اشو حفظ کرد
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نصف بیشتر بازي ها رو  تو دست هم رفتن تو شهر بازي و تقریباًدست ...اون بوسیدن خیلی به خودشم مزه داده بود
  ...به جفتشون خیلی خوش گذشته بود...سوار شدن

به  پدر و مادرش به خاطر مشکل قلبیش نمیبردنش وبه خاطر بازي هایی که همیشه دوست داشت سوار بشه ولی  به لیا
براش مهم نبود کجا باشن همینکه میتونست ...حضورشو شنیدن خنده هاش و حس کردن  لیامانی به خاطر دیدن ذوق 

  ...کافی بودلیا باشه کنار 
لیا ...محکم نگهش میداشت از ترس خودشو میچسبوند به مانی ضربان قلبش تند میشد و ناخودآگاه لیابعضی وقتا که 

ده بود و خندیده بود که انقدر جیغ ز هم بی خبر از آشوبی که با این بغل کردناي یهویی تو وجود مانی ایجاد میکرد
خستگی این چند روز کاري کامالً از تنش بیرون رفته ...مانی خوب تونسته بود درکش کنه...صداش کامالً گرفته بود

  ...بود
مانی با لذت به چشماي لیا که بعد از چند روز اون برق ...با هم رفتن تو رستوران همون شهربازي و غذا سفارش دادن 

  ...ید خیره شده بود که با صداي لیا نگاه خیره اش و گرفتهمیشگیش و توش مید
  ؟؟مانی باورت میشه فکر میکردم دیگه هیچوقت این هیجان و تجربه نمیکنم؟ دستت درد نکنه...خیلی عالی بود-
  ؟؟چرا؟-
قلبیم و  مامان و بابا هم همیشه مشکل...هیچکی حاضر نمیشد بریم شهربازي...اینکه همه دوستاي من ترسو بودن براي-

  ...منم دیگه کالً بی خیالش شدم...تنهایی هم که مزه نمیداد...میکشیدن وسط
  :مانی که یهو با شنیدن بیماري قلبی لیا که همیشه فراموشش میکرد نگران شد پرسید

  مگه این بازي ها براي قلبت ضرر داره؟؟؟-
زمانی ...تازه هیجان زیاد اثري روش نداره...بکشممن که نمیتونم به خاطر این مشکلم از عالیقم دست ...بی خیال بابا-

  ...این بازي ها که برام لذت بخشم هست...که خیلی از نظر روحی داغون میشم یا میترسم تیر میکشه
وقتی خوشحال کردن ...مانی چیزي نگفت و فقط با خودش فک کرد که تاحاال چند بار این قلب کوچیک و ناراحت کرده

  بود پس چرا باید اذیتش میکرد؟؟؟این دختر انقدر راحت 
  :موقع خوردن غذا مانی خیلی ناگهانی گفت

  ...من امروز به وحید گفتم که ما یه جا زندگی میکنیم-
  :با بهت و ناباوري غذاشو قورت داد و گفت لیا
  ؟؟؟چراااااااااا-
  !مجبور شدم-
اآلن راجع به من چی فکر ؟؟؟سرمو بلند کنممن از فردا چه جوري تو اون شرکت ؟؟مانی مگه قرار نبود کسی نفهمه؟-

  ؟؟میکنن؟
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ولی ...من اگه به وحید اعتماد کامل نداشتم اصالً به اونم نمیگفتم...که قرار نیست کس دیگه اي بفهمه اوالً...تند نرو لیا-
ون هیچ ا...یمبنا به شرایطی مجبور به اینکار شدمن براش توضیح دادم که  دوماً...مطمئنم که دهنش قرصه خیالت راحت

  ...مجبور شدم که بگم سوماً...ما کار بدي نکردیم که بخوایم ازش بترسیمدر ضمن ...فکر بدي درباره ات نمیکنه
  ؟؟چرا مجبور شدي؟-
جریان دیروز چی بوده و تو تقصیري  شماره باباتو بهش بدم تا براش توضیح بده اال و بال صبح گیر داده بود به من که-

فکر میکرد شاید بابات روت ...به ناچار بهش همه چیز و گفتم که دیدم خیلی داره پیله میکنه منم...حرفانداشتی و از این 
  ...دست بلند کرده باشه

معموالً سرش ...میدونست وحید آدمی نیست که بخواد از این قضیه سواستفاده کنه...لیا که حاال یه کم آروم تر شده بود
  ...د سر این قضیه با مانی بحث نکردبراي همین زیا...به کار خودش بود

  :نفس عمیقی کشید و گفت میخواست بهش بزنه مانیاي که با یادآوري سیلی  اما
دیگه خبر نداشت به جاي بابام یه آقا باالسر دیگه هست که راه به راه دستش میره باال واسه کوبیدن رو سر و صورت -

  ...من
  :مانی بهش چپ چپی نگاه کرد و گفت

  ...مطمئن باش همین کارو میکرد...اتم جاي من بوداگه باب-
  ...کار من انقدر بد نبود که مستحق همچین مجازاتی باشه-
  ...یه سیلی واسه کار تو مجازات سنگینی نبود-
مغزي آدم و مختل میکنه  کل سیستم عصبی و وقتی با این تنه درختت میزنی تو صورتم...سیلی داریم تا سیلی-

  ...چی میگمنمیفهمی ...نچشیدي
اینهمه عضله اي که تو دستش ساخته بود ...لیا حق داشت...پشیمونی و ناراحتی به خودش گرفت نگاه مانی اینبار رنگ

یاد اون کشیده اي که پرده گوشش و سوراخ کرد افتاد و ...به خصوص براي صورت نحیف لیا...دستشو سنگین میکرد
  ... یا نذاشت این اتفاق بیفته وگرنه اآلن مانی از عذاب وجدان می مردخوشحال بود که دیروز ل...شرم نگاهش بیشتر شد

  :ولی اآلن با بی خیالی همونطور که مشغول غذاش میشد گفت
از این به بعد وقتی من عصبانی بودم سعی کن دور و بر من آفتابی ...تو اوج عصبانیت نمیفهمم دارم چه غلطی میکنم-

  ...نشی
آخه چرا انقدر زور داشت براش یه ...دستاشو دور گلوش حلقه میکرد و خفه اش میکرد لیا دلش میخواست از همونجا

حداقل به خاطر ترسی که تو جونش ...معذرت خواهی؟؟؟با اینکه دست روش بلند نکرده بود ولی ژستش و که گرفت
عمل نشون میده  ولی خوب میدونست که معذرت خواهی و شرمندگیش و تو...انداخت یه معذرت خواهی ناقابل میکرد
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و همین کاري که امروز کرد انقدر حس خوبی بهش داد که خستگی هاي این چند روز و استرس و ناراحتی دیروزش 
  ...جبران شد

***  
  ...من دوست دارم...؟من؟؟لیا-
  ؟؟چی داري میگی مانی؟-
-ت دارم لیادوس...خواهش میکنم...باورم کن...باور کن...عاشقتم...ت دارمخیلی دوس...  
  ...من نمیدونم چی بگم...من-
کوچکترین حسی بهم نداشته باشی خودم با  حتی دم اگهمیقول ...گو تو هم منو دوست داري یا نهب...فقط حقیقت و بگو-

  ...پاي خودم از زندگیت میرم بیرون
  ...مانی-
  ؟؟جان دلم؟-
  ...من...من-
  ...بگو تو هم منو دوست داري؟؟؟دارم دیوونه میشم میفهمیاز عشقت ...دارم دیوونه میشم...بگو خالصم کن...لیا بگو-

ت باید خوشحال باشه یا نمیدونس...این حرف و از زبون مانی بشنوهباورش نمیشد یه روز ...سرشو انداخته بود پایین
  ؟؟؟یعنی باید بهش میگفت که اونم دوسش داره...ناراحت

د کرد و به چشماي آشفته ي عشقش که با بی صبري با حس گرماي دست مانی که دستاي سردشو گرفت سرشو بلن
دیگه نباید وقت و تلف ...با تمام وجودش حسش کرد...عشق و تو چشماي مانی دید...بهش خیره شده بود نگاه کرد

  :براي همین مصمم از تصمیمش گفت...یه عمر منتظر همین روز بود...میکرد
  ...ودم دوست دارمبا تمام وج...عاشقتم مانی...منم دوست دارم...آره-

به لباش  لیانگاهشو از چشماي ...بالفاصله لباي مانی به لبخند شیرینی باز شد که خیلی سریع از رو صورتش محو شد
انگار مدتها بود که داشت براي این لحظه ثانیه شماري میکرد و حاال که ...سرشو خیلی آروم بهش نزدیک کرد...دوخت

  ...ه نمیخواست از دستش بدهموقعیتش پیش اومده بود به هیچ وج
وقتی انتظارش طوالنی شد ...شد یدن طعم لباي مانیکه نیت مانی و فهمیده بود چشماشو بست و منتظر چش لیا هم

برق عشقی که تا چند لحظه پیش تو چشماي مانی دیده ...چشماشو باز کرد که دید مانی داره با خشم بهش نگاه میکنه
  ...و ترسوندلیا ر شعله هاي آتیشی نگاه مانی...یل شده بودبود حاال به وضوح به نفرت تبد

  :با وحشت پرسید
  ؟؟چی شده مانی؟-
  ...نباید بهم دروغ میگفتی...از دروغ متنفرم...از دروغ متنفرم لیا-
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  ...من که بهت دروغی نگفتم؟؟مانی چی داري میگی؟-
  ...نمیبخشمت...نباید بهم دروغ میگفتی لیا-

با بهت و سردرگمی یه قدم به طرفش برداشت که دید هرچی بهش  لیا...و ازش فاصله گرفت رو ول کرد لیادستاي 
و صدا  کم کم راه رفتنش به دویدن تبدیل شد و حین دویدن با صداي بلند مانی...نزدیک میشه مانی ازش دورتر میشه

به سرعت قدم هاش ...گمش نکنهلیا چشم ازش برنمیداشت تا یه وقت ...صداشو نمیشنیدمیزد ولی انگار مانی اصالً 
  ...اضافه کرد ولی مانی کم کم از جلوي دیدش محو شد

به خودش که اومد دید وسط یه جنگل تاریک و بزرگه و هیچ اثري هم از مانی  نفهمید دقیقاً چقدر دنبالش دویید ولی
رخید و با درموندگی مانی رو با وحشت چند بار دور خودش چ...ترس تمام سلوالي بدنشو به لرزه انداخته بود...نیست

صداي بهم خوردن دندوناشو میشنید ولی اون لحظه تنها چیزي که براش مهم بود پیدا ...صدا زد ولی هیچ جوابی نشنید
مانی کجا بود که آرومش کنه و بگه نترس من پیشتم؟؟؟پس باید تو اون لحظه دلش و به چی خوش ...کردن مانی بود

  میکرد؟؟؟
تاریکی جنگل با تابیدن نوري از یه نقطه نامعلوم روشن اطرافش خیره شده بود که یهو  با ترس و وحشت به

ها میدونست تن...تو یه لحظه ترس و ناراحتی از وجودش رفت و یه حس خوب جاشو گرفت...برگشت طرف نور...شد
به سمت نور برنداشته  چند قدم بیشتر...پس معطل نکرد...راه نجاتش از این جنگل ترسناك رفتن به سمت همین نوره

  :بود که با شنیدن صداي مانی ایستاد
  ...برگرد...لیـــــــــــــا-

مگه تو این چند دقیقه چه اتفاقی افتاده بود و ...چقدر خسته و شکسته شده بود...یه لحظه ماتش برد...برگشت طرفش
  ...که هیچ از کل وجودش میباریدنگرانی از چشماش چی به مانی گذشته بود؟؟؟

  ...تنهام نذار-
حاال ازش میخواست که  اون که تا چند دقیقه پیش از دستش عصبانی بود؟؟؟چرا مانی انقدر مضطرب و نگران بود

از شدت ضربه ...د شالق وار به  صورت لیا خوردهمون لحظه طوفان شدیدي شروع شد ضربه هاي شدید بابرگرده؟؟؟
  ...به صورتش میخورد چشماشو محکم بستهایی که 

  :داي مانی خیلی ضعیف به گوشش رسیدص
  ...چشماتو باز کنلیا؟؟؟-

هنوز ضربه هایی رو روصورتش حس میکرد و با واضح شدن صداي مانی و قطع شدن صداي طوفان که با عبور از بین 
  ...درختاي جنگل صداهاي ترسناکی رو به وجود آورده بود چشماشو آروم باز کرد
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دهنش خشک شده بود و گلوش ...جنگل نبود و از باد و سرما هم خبري نبوددیگه تو ...همه چیز عوض شده بود
سرشو که برگردوند مانی رو دید که با بهت و نگرانی ...رو تخت خوابیده...خوب که دقت کرد دید تو اتاقشه...میسوخت

  ...باال سرش وایستاده
خودشو یه کم نیم خیز کرد و به پشتی ...داز شدت ترس هنوز داشت نفس نفس میز...درك نمیکرد که چه اتفاقی افتاده

چه ؟؟؟اون جنگل کجا بود؟؟؟هنوز گیج بود و نمیدونست اتفاقایی که افتاده رو به زبون بیاره یا نه...تخت تکیه داد
  ؟؟؟جوري سر از اونجا درآورده بود

  :با صداي مانی به خودش اومد
   ؟؟؟تو حالت خوبه-

  :به سختی آب دهنشو قورت داد و گفت
  ؟؟؟چی شده...خوبم-
خوابی ولی مدام اسم منو  اومدم دیدم...م که احساس کردم داري صدام میکنیمن تو هال بود...داشتی خواب میدیدي-

حسابی  فکر کردم حتماً...مجبور شدم چند تا سیلی بهت بزنم تا بیدار شی...هرچی صدات کردم جواب ندادي...میاوردي
  ...ترسیدي وگرنه بیدارت نمیکردم

خوشحال از اینکه از اون محیط ...هم خوشحال بود هم ناراحت...همه این اتفاقات و خواب دیده بود...زه فهمید چی شدهتا
ترسناك و خوف آور و نگاه پر از خشم و نفرت مانی خالص شده بود و همچین چیزي واقعیت نداشت و ناراحت از 

بود و اونو فقط دختري میدید که داره مثل ش اعتراف نکرده اینکه مانی هنوزم همون مانی اي بود که به عشق و عالقه ا
آرزو میکرد کاش اون چند ثانیه اول خوابش واقعیت داشت و بقیه ...یه دوست خوب تو خونه در کنارش زندگی میکنه

  ...ولی حیف...اش خواب بود
  ؟؟خواب بدي دیدي؟-
  ؟؟ساعت چنده؟...ب یادم نیستخو...یعنی نمیدونم...آره-
  ...بلند شو دست و صورتتو بشور بعد بیا صبحونه بخور تا حالت جا بیاد...بعده و ر-

چون هنوز خستگی این یه هفته از تنش در نیومده بود و حاال هم که این ...خدا رو شکر کرد که اون روز جمعه بود
  ...خواب عجیب غریب ذهنش و حسابی درگیر کرده بود

***  
  :اتاقش اومد بیرون و در جواب نگاه سوالی لیا گفت بعد از صبحونه مانی حاضر و آماده از

  ...احمقا از پس یه کار درست برنمیان روز تعطیل آدم و زهرمار میکنن...باید برم سر ساختمون-
  :همونطور که تو آینه راهرو موهاش و مرتب میکرد خیلی رك به لیا گفت

  ...تا برگردم یه قرمه سبزي درست کن که حساب اون شبت صاف بشه-
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  :لیا ابرویی باال انداخت و گفت
  امر دیگه؟؟؟-
  ...اگه بود برگشتنی زنگ میزنم میگم فعالً خدافظ...فعالً نه-

  ...رفت بیرون و در و بست لیا رو همونجا هاج و واج گذشت
اي هم چه افه ...آخه چرا انقدر این بشر پرروئه؟؟؟یه بارکی بیا بگو من کلفتتم خودت و خالص کن دیگه...عه عه عه«

یه قرمه ...اگه این قلب صاحاب مرده ام واسه تو نمیزد...آخ اگه دوست نداشتم مانـــــــی...واسه من میاد بچه پررو
  »...حیف که دیگه دلم نمیاد اذیتت کنم...ولی حیف...سبزي اي برات درست میکردم یه وجب روش روغن باشه

***  
چند وقتی بود که به خاطر ...گرفت یه کم به خودش برسهتصمیم رفت یه دوش گرفت و خورشت و که بار گذاشت 

ولی اآلن دلش میخواست یه کم جلوي مانی به چشم ...درگیري هاي شرکت همش بی رنگ و رو و بی حال بود
هرچند یه بار این کار و با پیشنهاد غزل کرد و نتیجه اي نداد ولی اینبار به خاطر دل خودشم که شده دوست داشت ...بیاد

شلوار چسبون سفید پوشید با یه تی شرت آستین سرخود سورمه اي که بلندیش تا زیر یه ...به خودش برسه یه کم
یه آرایش ...موهاشم حسابی ژل زد تا فر بشه بعد از دو طرف جمع کرد و بقیه شو رو شونه اش ریخت...باسنش بود

  ...خونهقتی از خودش راضی شد رفت آشپزمالیم ولی خوشگلم رو صورتش نشوند و و
چرخید سمتش که دید ...صداي باز و بسته شدن در و شنید و بعد سالم کالفه مانی و صداي گرومپ افتاد جسمی رو مبل

  :از پشت کانتر زل زد بهش و گفت...ولو شده رو مبل و از صورتش خستگی میباره
  چیه؟؟؟...سالم-
  چرا انقدر گرمه این خراب شده؟؟؟...مردم بابا-

  :برمیگشت سر کارش گفتلیا همونطور که 
حاال انگار چی شده همچین خودش و اومد پرت کرد رو مبل گفتم گچ و سیمان جا به جا کرده از کت و ...اوووووووو-

  ...کول افتاده
  ...کار من سر ساختمون کم از جا به جا کردن گچ و سیمان نیست-

  :لیا مشغول کارش شد و تو همون حال تن صداشو پایین آورد و گفت
  لت ماساژ میخواد بگو دیگه چرا تو لفافه حرف میزنی برادر؟؟؟د-
  مگه تو بلدي؟؟؟...حاال مثالً دلم ماساژ بخواد-

شنید که نه رو ...این کی اومد تو آشپزخونه و چه جوري حرف لیا رو شنید...با صداي مانی از پشت سرش یهو از جا پرید
د سمتش و درحالیکه سعی میکرد اضطراب وجودش تو نگاهش اثر چرخی...ولی لیا هم آدم جا زدن نبود....هوا قاپیدش

  :نداره خیلی معمولی گفت
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  ...تعجب داره اگه بلد باشم؟؟؟اینم جزو یکی از توانایی هاي خدادادیمه دیگه-
  »...خفه شو تا یه چیز در جوابت نگفت که هم نونت بشه هم آبت...خفه شو لیا«

برقی که موقع نگاه خیره اش به ...سکنش میکرد حرارت بدنش و باال بردنگاه مانی که داشت از باال تا پایین ا
توي چشماش میدید سر ذوق میاوردش از اینکه متوجه تغییرات جزئی ظاهریش شده ولی با حرفش کامالً وا ...صورتش

  ...رفت
بعد صدات ...رق کردمخیلی ع...ولی اول یه دوش بگیرم...خیلی دلم میخواد از این توانایی خدادادیتم بهره مند شم-

  ...میکنم
  ...رفت از آشپزخونه بیرون و لیا سر جاش خشک شد

  »...خوردي لیا خانوم؟؟؟حاال بشین پاي لرزش«
تا وقتی مانی از حموم بیرون بیاد هزار تا فکر کرد که چه جوري این قضیه رو ماست مالی کنه که نه سیخ بسوزه نه 

براي ...مانی تا یه عمر میخواست چماقش کنه و بکوبه تو سرش این موضوع رومیدونست اگه بهونه بیخود بیاره ...کباب
اون که خودش گفت ...بعدشم...مگه چیکار میخواست بکنه؟؟؟یه ماساژه دیگه...همین تصمیم گرفت پاي حرفش وایسته

اال و پایین شدن دست پس مطمئناً با چهار بار ب...میثمم که گفت احساس نیازش و از بین برده...هیچی روش تاثیر نداره
  ...لیا رو بدنش از این رو به اون رو نمیشه

خدا خدا میکرد که حداقل فراموش کرده باشه ولی با شنیدن صداش که خیلی عادي و معمولی صداش میکرد نفس 
  ...عمیقی کشید و راه افتاد سمت اتاقش

دمت ...جبران میکنم برات...سکه یه پول نشم بذار من...یه چند دیقه این هورمون مورموناش و غیر فعال کن...خدایا«
بذار من پوز این پسره رو به ...فقط همین چند دیقه...من شوهر عیب و ایرادي نمیخوام...البته بعدش فعال بشه...گرم

  »...که فکر میکنه همچین چیزي نقطه ضعف منه...خاك بمالم
رو نقطه ضعف لیا و میخواست از این طریق یه کم سر  مانی با فکر اینکه دست گذاشته بود...لیا درست حدس زده بود 

خیسی بدنش و با حوله گرفت و با باال تنه لخت به شکم خوابید رو تخت و ...به سرش بذاره این کارو ازش خواست
حتی ...مطمئن بود که میخواد به یه بهانه اي از زیرش در بره یا هزار جور ماده و تبصره بذاره...منتظر موند که لیا بیاد

خودش و آماده کرده بود که با شیطنت ذاتی خودش مثل اون روز که آب پاشید روش یه کاري کنه مانی کالً فراموش 
  ...کنه همچین قضیه اي رو

روش سمت در نبود ولی صداي باز شدنش و شنید و چشماشو بست و منتظر موند تا با هر حرکت غیر منتظره اش 
چشماش تا ...یین شد و مانی تا به خودش بیاد حجمی سبک و رو کمرش قرار گرفتجوابش و بده که یهو تخت باال و پا

آخرین حد باز شد و سرشو چرخوند که دید لیا پشتش نشسته و کف دو تا دستاشو خیلی عادي و جدي رو کتفش 
  ...حرکت میده
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  :نگاه گیج و حیرت زده مانی رو که دید سري به دو طرف تکون داد و گفت
  توانایی هاي خدادادي یه آدم تعجب داره؟؟؟چرا اینجوري نگاه میکنی؟؟؟بهره مندي از -

  ...مانی هرچقدر سعی کرد نتونست تعجب تو ام با حرصش و از این شخصیت پیش بینی نشده لیا به زبون نیاره
  ...دارم جدي میگم...پررو بودن بیش از حد تو تعجب داره لیا-

نی زد و به کارش ادامه داد درحالیکه اونقدر که نشون میداد عادي و نرمال نبود لیا لبخندي به عصبانیت نهفته در کالم ما
  ...و هر لحظه با لمس پوست تن مانی حالی به حالی ترمیشد

مشابه این وضع و شاید حتی بدترش براي مانی هم بود و عصبانی بود از دست خودش که چرا بعد از اینهمه دوري 
خورد دست یه دختر با تنش اینجوري دماي بدنش باال بره و قلبش به تاپ تاپ کردن و خودداري حاال باید با بر

چون تضمینی نداشت که اگه لیا ...حاال اون بود که میخواست با دلیل و بهونه خودش و از این وضعیت خالص کنه...بیفته
  ...ید بیفته بازم نیفتههمینطوري حرکات ماهرانه گر دستشو که الحق داشت معجزه میکرد ادامه بده اتفاقی که نبا

  ...این بود تواناییت؟؟؟گفتم ماساژم بده نگفتم شتر سواري کن که-
  ...شلیک خنده لیا با این حرف مانی رفت هوا و مانی با کالفگی سرشو به بالش کوبوند

نبات؟؟؟میشه کنارش بود و من چی کار کنم با این شیرین تر از ...دیوونه ام میکنه خداااااااا...خنده هاش...آخخخخخخخ«
  »...بهش دست نزد؟؟؟هرچند فعالً که این داره به من دست میزنه

خستگیش بیشتر با شنیدن صداي خنده لیا رفع شد و همونطور که خودش و تکون میداد با اینکه بیشتر وزن لیا رو 
  :زانوهاي خودش بود گفت

  ...بسه دیگه پاشو لهم کردي-
یه دونه محکم با کف دست زد رو کتفش طوري !!!از اینکه مانی حتی نیم خیز بشه شاالاااااپ لیا از روش بلند شدولی قبل

  ...که جاي پنج تا انگشتش روش موند و صداي آخ مانی بلند شد
  ...آدم تشکر میکنه از کسی که براش یه کاري انجام میده-

نبود اگه برمیگشت با دیدن این ظاهر  چون اوضاع شرایط خیلی وخیم بود و بعید...مانی حتی برنگشت نگاهش کنه
  ...جدید و خواستنی لیا معنی واقعاً تشکر و بهش بچشونه

  :لیا رفت و مانی سرشو بلند کرد و طوري که انگار چشم تو چشم خداست عاجزانه زیر لب گفت
متر خواستنی چی میشد یه کم کمتر خوشگل بود؟؟؟چی میشد یه کم کمتر مهربون بود؟؟؟چی میشد یه کم ک...خدایا-

بود؟؟؟چرا همه چیزش داره منو جذب میکنه خدا؟؟؟چی و میخواي ثابت کنی؟؟؟میخواي بگی تا وقتی تو نخواي خود 
فقط کاري نکن آتیشش ...بنده ات هیچ اختیاري رو سرنوشتش نداره نه؟؟؟میخواي امتحانم کنی؟؟؟باشه حرفی نیست

  ...دامن این دختر و بگیره
***  
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تو فکر اینکه یعنی اون ماساژ هیچ تاثیري رو مانی نذاشت؟؟؟یعنی با حضورش ...شدیداً تو فکر بودلیا سر میز ناهار 
  هیچ حسی تو مانی برانگیخته نمیکرد؟؟؟

برداره ولی مانی که متوجه حواس پرت دستشو دراز کرد تا نمکدون و ...روي میز خیره شده بودهمونطور که به یه نقطه 
داشت براي برداشتن نمکدون تو هوا باز و بسته میشد و مانی هم به  انگشتاي لیا...و برداشتلیا شده بود زودتر نمکدون 

  ...زور خودشو کنترل میکرد که نزنه زیر خنده
بدون توجه به مانی که لبخندش هی داشت ...نگاهشو از اون نقطه نامعلوم گرفت و به جاي خالیه نمکدون خیره شد

  :که مانی سریع گفت از سر میز بلند شد عریض تر میشد
  ؟؟؟کجا-
  ...برم نمکدون بیارم-

هنوز گیج بود و مات این رفتاراي غیر  لیا...مانی یهو زد زیر خنده و نمکدون و از تو مشتش درآورد و گذاشت رو میز
  :شونه هاشو باال انداخت و نشست سر جاش و همونطور که داشت به غذاش نمک میزد گفت...عادي مانی شده بود

  ؟؟مانی؟-
  ؟؟جانم؟-

  :قلبش به هول و وال افتاد با همین یه کلمه ولی با یه نفس عمیق ساکتش کرد و خیلی عادي پرسید
  کرم داري؟؟؟-

  ...با این حرف دوباره مانی زد زیر خنده
  ...باز و بسته میکرديانگشتاتو تو هوا ...نیم ساعت داشتی...عین خنگا-

به خاطر خنده از ته دل مانی که انقدر حالش و خوش میکرد که انگار ...ودشاینبار لیا هم زد زیر خنده نه واسه کار خ
انگار تو مسیر زندگی و خوشبختیشون همه راه ها هموار بود و هیچ غصه و ...هیچ مشکل و معضلی سر راهشون نبود

  ...ناراحتی و درد و رنجی قرار نبود مانع ایجاد کنه براشون
  ...لیا و لبخند از رو لبش رفتمانی یهو وسط خنده مات شد رو صورت 

  ؟؟همیشه بخند باشه؟...لیا-
  ...ابروهاي لیا پرید باال

  جان؟؟؟-
  ...وقتی میخندي...وقتی میخندي-

  :با کالفگی دست کشید تو موهاش و ادامه داد
  ؟؟وقتی با منی همیشه بخند باشه؟-
  ؟؟؟آخه مگه دیوونه ام که الکی بخندم-
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  ...به خاطر من دیوونه شو-
چی میگفت ...زبونش براي گفتن هیچ حرفی نمیچرخید...شده امروز خیره موندبا بهت به این مانی عجیب غریب  لیا

  دربرابر اینهمه کالفگی مانی رو همچین مسئله اي؟؟؟
  ...تو رو شاد ببینمدوست دارم همیشه ...پووووووف...وقتی میخندي...دلم نمیخواد هیچوقت ناراحتیتو ببینم-

تنها کاري که اون لحظه از لیا براومد زدن طرح لبخندي رو لباش بود براي خاتمه بحثی که داشت قلبش و از تو سینه 
کم کم داشت میفهمید که زندگی با مانی خشک و سرد و بی احساس خیلی راحت تر از این مانی جدیدي ...اش درمیاورد

  ...اساتش نداشت و هرچند ناقص و مبهم ولی باعث قل قل کردن احساسات لیا میشدبود که انگار ابایی از بیان احس
***  

رفت تو آشپزخونه و وقتی دید همه وسایل کیک و دارن تصمیم ...خوابش نبرد لیا بعد از ظهر مانی رفت خوابید ولی
فکر ...دست به کار شدسریع ...درست کنهخیلی وقت بود نخورده بود گرفت یه کیکی که خیلی خودش دوست داشت و 

براي همین کم ...آخه مثل کیکاي معمولی نبود و مسلماً همه خوششون نمیومد...ممکنه مانی دوست نداشته باشه کرد
بیدار بشه چایی هم گذاشت و منتظر شد تا مانی ...نهایتاً اگه خوشش نیومد سهم مانی هم خودش بخورهدرست کرد تا 

  ...با هم بخورن
باز شد و مانی با خمیازه اومد  داشت فکر میکرد بره سراغ مانی یا نه که همون موقع در اتاقش...بیرون از آشپزخونه اومد

  :رو کاناپه و تلویزیون و روشن کرد و با صداي بلند و خوابالویی گفتخودشو انداخت 
  ...صداي ویژ ویژت که نذاشت بخوابیم...بردار بیار ببینیم چی درست کردي-

ی و برد گذاشت رو میز خودشم کیکی که درست کرده بود و گذاشت تو سین ا لیوان چایی با دو تا برشدو ت لیا خندید و
بعد از برانداز کردنش چینی به بینیش  دوال شد کیک و برداشت وبا دیدن سینی اي که رو میز بود مانی ...نشست

  :گفتانداخت و 
  ؟؟درست کردي؟ اینو-

  :مانی بود خیلی جدي گفتلیا که آماده شنیدن مسخره کردناي 
  ...بله-
  ؟؟چرا این مدلیه؟-
  ...با بیسکوییت درست میشه...براي اینکه موادش با بقیه کیکا فرق میکنه-
  ...از بیسکوییت خوشم نمیاد من اصالً...اوه اوه اوه-

  :ت گفتبخوره این نظر و داده بود ولی بی تفاو حتی یه گاز دلخور شده بود چون بدون اینکه لیا با اینکه
  ...مناگه نمیخوریش بده ...واسه همین کم درست کردم...حدس زدم ممکنه دوست نداشته باشی اتفاقاً...خب نخور-
  تو که زحمت حدس زدن و کشیدي واسه چی درست کردي اینو؟؟؟-
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  حرفیه؟؟؟...چون خودم هوس کرده بودم-
  با وسایل خونه من هوس خودت و برطرف میکنی؟؟؟-
  ...م آشپزخونه ات برو تو هم هوست و برطرف کناون...اون وسایل-
فقط کافیه دست بندازم و بلندش کنم بشونمش رو ...همینجا رو به روم نشسته...هوس من تو آشپزخونه برطرف نمیشه«

  »...پاهام و
 دبا چایی خورد به نظرش از همیشه هم خوشمزه تر شده بوکند و کیکشو یه تیکه کوچیک از  لیا بی تفاوت به مانی

خواست به مانی بگه نخوره از دستت رفته ولی دوست نداشت تو رودبایسی لیا قرار بگیره و مجبور شه 
  ...همینکه نظرش و صادقانه گفت براش ارزش قائل می شد...بخورتش

وقتی ...کنه که کمرنگ ترشو رفت آشپزخونه  شبرداشت...تلخی چاییش داشت اذیتش میکرد و بهش نمیچسبید
 بود خورده لیا رو هممانی عالوه بر کیک خودش نصف کیک ...صحنه رو به روش سر جاش خشک شد از دیدنبرگشت 

  ...تا بخورهبود و نصف دیگشم تو دستش نگه داشته 
  :جیغ زد با بهت و ناراحتی تقریباً

  ؟؟مانــــــــــــــی؟-
  :مانی کیکی که تو دهنش بود و قورت داد و خیلی خونسردانه گفت

  نداریم؟؟؟دیگه -
  :لیا بهش نزدیک شد و ناباورانه گفت

  چرا خوردیش؟؟؟...اون کیک من بوووووووووود-
  ...بگی نگی خوشمزه بود همچین...یه کم تست کردم دیدم بدك نیست-

  ...کیک خودش و نصف کیک لیا رو خورده و تازه داشت میگفت بدك نیست...لیا داشت آتیش میگرفت
  ...ـــــــهمال منــــ...بقیه اشو بده-
  ...نمیتونم پسش بدم...شرمنده ام-

  ...لیا که داشت بال بال میزد واسه اون کیک به التماس افتاد
  ...همین یه تیکه مونده دیگه نداریـــــــــــم...تو رو خدا بده-
  ...باور کن غیر ممکنه...نمیتونم عزیزم-

لیا ...دهنشیع با یه حرکت کل کیک و گذاشت تو نی سربا عصبانیت خیز برداشت که کیک و از دستش بگیره ولی ما لیا
دهنش که از شدت ...این بین حس عصبانیتش بیشتر بودتو ...هم متعجب بود و هم عصبانی...هم خنده اش گرفته بود

  :ا خشم مشتی کوبوند تو بازوي مانی و اي الي دندوناش جیغ زدبو  تعجب باز مونده بود و به زور جمع کرد
  وقتی دوست نداشتی واسه چی سهم منو خوردییییییی؟؟؟...ــــــیمانــــــــ-
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و میجوید و لذت دزدي داشت با خونسردي تمام اون تیکه کیک  پایین پریدنا و حرص خوردناي لیامانی بی توجه به باال 
خیال راحت وقتی کیک و با ...تو عمرش همچین کیک خوشمزه اي نخورده بوده میبرد و با خودش فکر میکرد واقعاً

  :قورت داد سرك کشید تو آشپزخونه و گفت
  ؟؟؟نه دیگه نداریمگفتی -

بدون اینکه به خودش زحمت جواب دادن به این آدم پررو رو بده فقط ...لیا دلش میخواست تک تک موهاي مانی و بکنه
  :مانی بی خیال خندید و گفت...خیره خیره با چشماي آتیشیش نگاهش کرد

  ...ست کنی خوشمزه اسریادم رفته بود که هرچی تو د...خوشمزه باشه کر نمیکردم انقدرف-
هیچ اون   ناراحتیش که به طور کامل از بین رفت...همین یه جمله کافی بود تا آبی رو آتیش عصبانیت لیا ریخته بشه

اولین بار  این تعریف براي...لحظه آرزو میکرد کاش بیشتر درست میکرد تا مانی بازم از دستپختش تعریف میکرد
  ...بهش مزه کرده بود

  :رفت سمت اتاقش و تو همون حال گفت با این حال با حالت قهر
  ...پررو خودخواه-

  :هنوز به اتاق نرسیده بود که صداي مانی و شنید
  ...به خاطر یه تیکه کیک بچه بازي در نیاري منماگه -

  ...برگشت سمتشو خیره تو چشماش موند فت تا اینکه لیانه مانی چیزي نگهرچی منتظر موند تا مانی جمله شو کامل ک لیا
  ...یعنی فقط کافیه حس فضولی زنا رو تحریک کنی تا به خواسته ات برسی-
  میشه بفرمایید خواسته اتون چیه که با تحریک حس فضولی من میخواي بهش برسی؟؟؟-

دستاشو گذاشت رو شونه اش و خیره تو چشماش جفت ...مبل و دور زد و رو به روي لیا وایستاد...مانی از جاش بلند شد
  :که هنوز رگه هاي خشم و عصبانیت توش بود با مالیمتی کم نظیر گفت

خواسته ام اینه که این دختر خانوم ورپریده و جذابی که چشماي قورباغه ایش میگه دلش میخواد اآلن خرخره منو -
  ...سهم کیکش یه کیک شکالتی مهمونش کنم چشمم کور عوض...بجوئه بره حاضر شه که با هم بریم بیرون

با جمع کردن لباش جلوي خنده اشو گرفت و همونطور که با سري ...لیا درحالیکه از شدت ذوق میخواست قهقهه بزنه
  :باال گرفته میچرخید سمت اتاقش گفت

  ...افتخار همراهی و بهت میدم-
***  

آروم رفت ...تصمیم گرفت تالفی کیکشو اآلن سرش در بیاره...دمانی هنوز تو اتاق بو...حاضر شد و اومد بیرونمثل جت 
لیا هنوز حاضر نشده مانی اومد بیرون و به خیال اینکه ...نی دید نداشت منتظر موندپشت یکی از مبال که از سمت اتاق ما

  ...پاورچین پشت سر مانی راه افتاد آروم از پشت مبل اومد بیرون و پاورچین لیا هم...رفت سمت اتاقش
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  :لیاهمین که خواست یهو بترسونتش مانی با یه حرکت برگشت سمت 
  ...پـخخخخخخخخخخخخخخخخخ-

  ...لیا سه متر پرید هوا
  ...قلبم وایستاد دیوونه...واي خداااااااااااااا-
  ...تا تو باشی واسه من نقشه قتل نکشی-
  تالفی کیکمو سرت در بیارم؟؟؟ میذاشتیچی میشد خب -
خوب کردم خوردم اصالً هم ...حاال یه برش کیک بود دیگه...لوس و ننر بیرون دیگهقرار شد به جبرانش ببرمت -

  ...پشیمون نیستم
  ...چرخید بره که یه لحظه نگاهش به مانتوي شکالتی نسبتاً کوتاه لیا افتاد

  :اشاره اي به مانتوش کرد و با جدیت تمام گفت
  ...نتا کفشامو میپوشم سریع عوضش ک-
  ؟؟؟چرا-
  ...چون خیلی کوتاهه-
  ...به نظر من خیلی هم مناسبه-
  ...یا همین اآلن میري عوض میکنی یا...لیا-

که متوجه خشم ساختگی مانی شده بود نذاشت جمله شو تموم کنه و سریع از زیر دستش فرار کرد و از خونه رفت  لیا
ز تو آسانسور داره براش دست تکون میده تا به خودش بجنبه مانی هم دنبالش دویید و وقتی رفت بیرون دید ا...بیرون

با این مونده بود ...هم از دستش عصبانی شده بود هم خنده اش گرفته بود...رفت پایین لیادر آسانسور  بسته شد و 
  ...و با اون تیپ تنها نذاره سریع رفت پایینر لیا در و قفل کرد و براي اینکه...موجود چه جوري رفتار کنه

ن دختر شیطون انگار نه انگار که این دختر همو...پایین بود رو صندلی البی و سرشم انداخته بود خیلی سنگین نشسته لیا
البته حرص و جوش مانی فقط تو همون لحظه ...که مانی و با حرکاتش چزونده بود حسابی چند دقیقه پیش بود

 لذت و تحسینفقط واسه اون شیطنت میکرد غرق غرور و  لیااز اینکه  سنگینی و متانت اآلن لیا باعث شد همین...بود
  ...بشه

  ...خواب خوب کوتاه تو
  ...صورت مثل ماه تو

  ...نظم دنیامو بهم ریخت
  ...وقتی دیدمت دلم ریخت

  ...آروم آروم تو شدي همه دنیام
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  ...از دنیا چیزي به جز تو نمیخوام
  ...خنده هاي بچگیمیتو مثل 

  ...زندگیمی بهترین اتفاق
ولی براي اینکه نشون بده هنوز ازش عصبانیه و دیگه از این کارا نکنه رفت طرف دستشو محکم گرفت و دنبال خودش 

اون لحظه شاید هیچی تو زندگیش طبق برنامه پیش نرفت و هنوز از هیچ چیزي مطمئن نبود ولی یه چیزي و ...کشید
دستاي کسی که تو همین چند ماه دنیاش ...نصیب کس دیگه اي بشه محال بود بذاره این دستا...خیلی خوب میدونست

  ...شده بود باید تا آخر تو دستاي خودش می موند
  ...لحظه لبه لحظه عاشقونه...با تو می مونم
  ...میخوام که دنیا بدونه...شدي تو دنیام
  ...لحظه به لحظه عاشقونه...با تو می مونم

  ...بدونهمیخوام که دنیا ...ه خوبهحالم چ
جایی که ...اونروز مانی همونطور که قول داد تالفی کیکی که لیا رو درست کرده بود و درآورد و بردش کافی شاپ کلبه

حدسشم درست بود و لیا با دیدن دکوراسیون ...همیشه خودش میرفت و حدس میزد لیا هم فضاشو دوست داشته باشه
ه و مانی حسرت زده بهش نگاه کرد و پیش خودش اقرار کرد که و فضاي داخلی شیکش همونجا اقرار کرد که عاشقش

  ...کاش حسی که لیا بهش داشت مثل حسش به این کافی شاپ بود
  ...با تو نفس میکشم...همیشه

  ...تو اونی که عمري دنبالشم
  ...محاله بی خیال تو بشم

  ...به لحظه عاشقونهلحظه ...با تو می مونم
  ...ا بدونهمیخوام که دنی...شدي تو دنیام
  ...لحظه به لحظه عاشقونه...با تو می مونم
  ...میخوام که دنیا بدونه...حالم چه خوبه

***  
لیا براي اون روز یه پیرهن گیپور ...روز مهمونی شهرزاد و علیرضا بود و جفتشون داشتن تو اتاقاشون حاضر میشدن

گ داشت با جوراب شلواري و کفشاي پاشنه آستین سه ربع مشکی که زیرش فقط تا قسمت  سرشونه ساتن طالیی رن
ولی خدا رو شکر میکرد که مانی تو ...پیرهنش چسبون بود و اندام شو خیلی جذاب کرده بود...بلند مشکی پوشیده بود

  ...وگرنه اآلن باید استرس اینو میکشید که یه چیز نگه...اتاق پرو دیدش و پسندیدش
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آرایششم  ترکیبی بود از رنگاي بژ و مشکی که هم به رنگ ...رو شونه اش موهاش و با اتو و سشوار حالت داد و ریخت
  ...لباسش میومد و هم حالت چشماشو جذاب تر نشون میداد

با اینکه ...رفت سمت میز و دستبند اهدایی مانی اون روزي که رفته بود لباس بخرن و برداشت و با لذت بهش خیره شد
رایزي داد بهش و در جواب تشکر غلیظ و از ته دل لیا هم فقط به زدن یه لبخند خیلی معمولی و بی هیچ برنامه و سورپ

شاید مانی فکر میکرد داره به یه دوست یا همخونه ...اکتفا کرد ولی این کادوي بی مناسبت خیلی براش ارزش داشت
  ...اش کادو میده ولی لیا کادو رو از عشقش گرفت

مرتبه رفت سراغ مانتو و روسریش که همون موقع مانی از تو اتاق خودش دستبند و دستش کرد و وقتی دید همه چیز 
  ...صداش کرد

  لیــــــــــــــــا؟؟؟-
  بلــــــــــه؟؟؟-
  ...یه دقه بیـــــــــــا-

  :همونطور که میرفت سمت در زیر لب گفت
  ...چه شاعرم شده واسه من-

صداي ...سرش تو کمده و از توش یه کراوات برمیداره نگاه میکنه و میندازه رو تخت رفت تو اتاقش که دید پشت به لیا
  :و که از پشت سرش شنید بدون اینکه برگرده گفتلیا رقدم هاي 

  ...من گیج شدم...یه کراوات برام پیدا کن به رنگ لباسم بیاد؟؟بیا اینجا ببینم میتونی کمک کنی؟-
یه نگاه به !!!بود و باز نمیدونست چی بپوشه تا کراوات با رنگاي مختلف انداختهنزدیک بیس...لیا آروم رفت سمت تخت

  ...بیشتر داشت دنبال یه کراواتی میگشت که به لباس خودش بیاد تا مانی...تک تکش انداخت
در عین خوشگلی ...و خط هاي مورب کرم و طالیی داشت بود مشکییهو چشمش خورد به یه کراواتی که زمینه اش 

  ...سریع اونو برداشت و برگشت سمت مانی که پشتش وایستاده بود...هم به لباس جفتشون میومد خیلی
  ؟؟نظر خودت چیه؟...به تیپتم میاد...این خیلی خوبه-

نمیتونست ...نگاه کنه به لیا دوست داشت تا شب بشینه یه جا و فقط...محوش شده بود...چی میگه مانی اصالً نشنید لیا
 روش به رو داشت ستاره یه مثل لیا...میترسید حتی پلک بزنه و ببینه اینا همش یه رویاست...چشم ازش برداره

  ...میشد تر مصمم تصاحبش براي لحظه هر مانی که اي ستاره...میدرخشید
  :داره دستشو جلوي صورتش تکون میده لیابه خودش اومد دید 

  کجاااااایی؟؟؟-
  ...همینجا-
  ؟؟؟میگم این کراواته خوبه-
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  :گفت لیاخیره تو چشماي ...وچکترین نگاهی به کراوات بندازهمانی بدون اینکه ک
  ...به سلیقه ات ایمان دارم...من...حتماً خوبه دیگه-

این نگاه هاي خیره و حواس پرتی مانی به خاطر تیپ و سبک  یه جورایی فهمیده بود...تو پوست خودش نمیگنجید لیا
براي رهایی از اون نگاه نفهمید چی شد ...آرایش جدیدشه ولی دیگه داشت زیر این نگاه خیره و پر حرارت میسوخت

  :که گفت
  ؟؟میخواي من برات ببندم؟...داره دیر میشه ها-

و ر لیایچ چیزي اونو از این خلسه دربیاره با لحن عجیبی که دل مانی که انگار تو خلسه اي شیرین بود و دوست نداشت ه
  :میلرزوند گفت

  اینم از اون توانایی هاي خدادادیته؟؟؟-
  ...اوهوم-
  ؟؟پس معطل چی هستی؟-

فهمید چقدر بی فکر حرف بوي عطرش که به مشامش خورد ...آب دهنشو قورت داد و رفت یه قدمی مانی وایستاد لیا
ج رو لبش مانی یه لبخند کبی اختیار نفس عمیق کشید که به دنبالش ...ود هر لحظه یه سوتی اي بدهچون ممکن ب...زده

  ...نشست
سرشو تا حد امکان پایین  لیاولی ...فاصله شون از یه وجبم کمتر بود...دستاشو برد باال و کراوات و انداخت دور گردنش

  ...هم نگاه داغ و سوزانش قطع نمیشد نیفتهنگه میداشت که نگاهش با چشماي عسلی مانی که یه لحظه 
سینه مانی هم که درست جلوي چشمش بود با ...ضربان قلبش تند شده بود...بوي عطر تلخ مانی مستش کرده بود

مطمئن بود اگه یه کم دیگه اونجا بمونه رسوا میشه براي همین سریع گره کراوات و بست و ...هیجان باال و پایین میشد
  ...دم به عقب برداره مانی دستشو گذاشت پشت کمرشو نگهش داشتتا خواست یه ق

چرا ...کجا بود اون لیاي جسور وپر دل و جرات...ی و نداشتسرش هنوز پایین بود و جرات نگاه کردن به چشماي مان
   پاي عشق و خواستن که وسط میومد دست و پاش شل میشد؟؟؟

  ...به من نگاه کن-
از تو چشماش حالش و بفهمه و دستش رو بشه ولی اینجوري بیشتر مشکوك میشد باید میترسید اگه نگاهش کنه مانی 

همه ترس و ...سرشو بلند کرد که دید مانی داره با نهایت مهربونی و محبت بهش نگاه میکنه...عادي برخورد میکرد
  ...ی رسیداضطرابش با نگاه کردن به چهره آروم و خونسرد مانی از بین رفت و به آرامشی باور نکردن

لیا دیگه رو پاي خودش بند ...کاشت رشو خم کرد وبوسه شیرین و کوتاهی رو گونه اشتا به خودش بیاد مانی س
بوسه داغ و شیرین تموم  دوست داشت زمان از حرکت وایسته تا هیچ وقت از اون آغوش جدا نشه و اون...نبود
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جدا شد و خیره تو چشماي برق و خواستنی لیا لبخند دستپاچه ولی مانی خیلی سریع بعد از لمس گونه اش با لبش ...نشه
  :اي زد و گفت

  ...عیدت مبارك-
وگرنه این بوسه ها ...لیا  یه جورایی خوشحال شد از اینکه این بوسه رو به خاطر تبریک عید مناسبتی اون روز تلقی کرد

اینهمه خواست جواب بوسه اش و بده به همون با ...تو رابطه اآلنشون جایی نداشت و یه کم همه چیز و سخت تر میکرد
  :همونطور که میرفت سمت در گفت...مناسبت عید ولی پشیمون شد و روشو گرفت

  ...دیر برسیم شهرزاد ناراحت میشه هامن میرم  مانتومو بپوشم -
همه حساي ...رفت ولی مانی هنوز به جاي خالیش خیره بود با یه لبخند رضایت که حاال خوب میدونست دلیلش چیه

  ...خوب و تو یه جمله خالصه کرد و زیر لب به زبون آوردش
  ...عاشقتم لیا-

***  
مانی و لیا براي تبریک به ...از همون اول ورودشون صداي موزیک و آهنگ بلند بود و همه براي رقص ریخته بودن وسط

ایش و مو و لباس چند برابر شده بود و لیا نتونست حس زیبایی شهرزاد و که با اون آر...سمت شهرزاد و علیرضا ر فتن
  :تو دلش نگه داره و همونطور که دستشو براي گفتن تبریک میفشرد با لحن صمیمی و گرمی گفت

  ...خیلـــــــــی خوشگل شدي شهرزاد جون-
  ...مرسی عزیز دلم تو هم همین طور-

شت ولی همین آرومی و متانتش خیلی به دل شیطنت هاي سپیده و نیوشا رو ندا...لیا از مهربونی شهرزاد خوشش میومد
  ...لیا مینشست

مانی با میثم صحبت میکرد و لیا سرش پایین بود و ...نیم ساعت بود که رسیده بودن و رو مبلی کنار هم نشسته بودن
  ...غرق تو فکر و خیاالت خودش بود...داشت با لبه لیوان شربتش بازي میکرد
از اینکه چرا اون نمیتونست خودشو تو همچین روزي با ...ی تو دلش حس کرداز همون لحظه ورودشون یه غم عجیب

کسی که عاشقانه دوستش داشت تصور کنه؟؟؟یعنی میشه یه روز تو جمع دوستاي مانی به عنوان زن و شوهر کنار هم 
  بشینن ؟؟؟یعنی میشه یه روز اونا هم یه جشن بگیرن و نامزدیشون و اعالم کنن؟؟؟

رو خودش حس میکرد ولی فکر کردن به آینده اي که میتونست در کنار مانی براش رقم بخوره  سنگینی نگاهی رو
  ...براش انقدر شیرین بود که دلش نمیومد از این رویا خارج بشه و ببینه این نگاه خیره مال کیه

مال مال خودش فقط دلش میخواست کسی که کنارش نشسته تمام و ک...اون لحظه هیچ چیز و هیچ کس براش مهم نبود
باشه و بتونه با افتخار سرش و تو همچین مراسمایی باال بگیره و به دخترایی که به مانی چشم داشتن بگه که مانی فقط 
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نه مثل حاال که به چشم همه یه مهمون ناخونده و مزاحم میاد که نه میتونه خودشو تو دل مانی جا کنه و نه راه ...مال اونه
  ...تا به مانی نزدیک بشن و براي بقیه باز میذاره

تا اینکه باالخره ...چون سرش پایین بود متوجه نزدیک شدن فردي که خیلی وقت بود زیر نظر گرفته بودتش نشد
حضور کسی و تو یه قدمی خودش حس کرد و قبل از اینکه سرشو بلند کنه تا ببینه اون شخص با این فاصله کنارش 

  :چیکار داره صداش و شنید
  ...بزرگیه براي من که تو این مهمونی شما رو مالقات کردم بانو چه افتخار-

سر لیا و مانی هر  دو با هم باال اومد و با دیدن سامیار که نگاه پر از لذتش و دوخته بود به لیا از جاشون بلند 
نداشت و چشماي  مسلماً دیدن لیا به همراه استاد سابق و مشترك جفتشون تو یه مهمونی در کنار هم وجهه خوبی...شدن

  ...حریص سامیار این قضیه رو خوب شکار کرده بود
سر دفاع پایان نامه اش که تو همین هفته رفت دانشگاه ماشین سامیار و تو خیابون دیده بود ولی انقدر پنهونی و قایمکی 

کرد اینجا جلوي روش ولی اآلن فکرشم نمی...رفت و اومد که خودش و نبینه و اون روز خیلی خوشحال بود از این اتفاق
  ...سبز بشه اونم وقتی شونه به شونه مانی وایستاده

  ...سالم استاد-
مانی بدون اینکه نگاه خیره شو ...سامیار حاال به مانی خیره شده بود و دستشو براي دست دادن باهاش دراز کرده بود

ولی تو همون ...انشجوش نداشتشناخت زیادي از این د...بگیره دستشو گرفت و سري به نشونه سالم تکون داد
برخورداشون متوجه شده بود جنسش شدیداً شیشه خورده داره و حتی از سپهرنیا هم شنیده بود که باباش از اون گردن 

  ...کلفتاس
قبل از اینکه کسی تو اون جو سنگین بتونه حرفی بزنه شهرزاد و علیرضا اومدن سمتشون و شهرزاد با تعجب از مانی 

  :پرسید
  قاي خداپناه و میشناسی؟؟؟تو آ-

  :مانی به سختی نگاه خیره اشو از سامیار که حس میکرد یه شرارتی توشه گرفت و رو به شهرزاد گفت
  ...از شاگردام بودن-
اینه که اآلن آقا ...متاسفانه پدرشون مدتیه به رحمت خدا رفتن...ایشون پسر شریک علیرضا هستن...چه جالب...عه-

  ...شریک علیرضا شدنسامیار جانشینشون و 
  :مانی پوزخندي زد و گفت

  ...بهت تبریک میگم...خیلی خوبه که آدم یه شبه ره صد ساله رو بره-
از اون بهتر اینه که یکی لقمه حاضر آماده یکی دیگه رو بخوره بدون اینکه زحمتی براي تصاحبش ...ممنون استاد-

  ...کشیده باشه
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ولی نمیتونست جوابی بهشون ...خوب میفهمید کنایه ها و متلکاي مانی و سامیارو...بیرونلیا داشت قلبش از دهنش میزد 
  آخه چرا باید از بین این همه آدم پدر سامیار شریک علیرضا باشه؟؟؟...بده چون زبونش بند اومده بود

ینه اي باشه براي اصالً فکرشم نمیکردم که اون بحث و کل کالتون سر کالس به خاطر غیبت هاي خانوم مشرقی زم-
  ...واقعاً شوکه شدم...آشنایی و ازدواجتون

شهرزاد که اصالً فکرشم نمیکرد سامیار ممکنه قصد و منظوري از حرفش داشته ...قبل از اینکه مانی یا لیا حرفی بزنن
  :باشه بی فکر گفت

  ازدواج؟؟؟مانی مگه نگفتی فقط دوستید و یه مدت قراره با هم زندگی کنید؟؟؟-
همین آتو براي برق زدن چشماي سامیار کافی بود و مسلماً ...بش و محکم به دندون گرفت و مانی فکش منقبض شدلیا ل

اگه میدونست قراره همچین آدم فرصت طلبی رو اینجا ببینه از قبل به شهرزاد و علیرضا میگفت که حرفی از رابطه اش 
  ...به لیا نزنن

  :سامیار پوزخندي زد و گفت
خارج از عرف و ...چی بهش میگن؟؟؟آهان...خارج از...فکر میکردم این مسائل تو ایران...ثل خارجم...چه جالب-

  یعنی اآلن شما مجرمید؟؟؟...و یه جورایی جرم محسوب میشه...شئونات اسالمیه
  :شهرزاد

این ...ی کنناین چه حرفیه آقا سامیار؟؟؟چه جرمی؟؟؟مانی و لیاجون مجبور شدن بعد از یه سري مسائل با هم زندگ-
  کجاش جرمه؟؟؟

  :سامیار
  !قانون میگه...من که چیزي نگفتم-

مانی به قدر کافی از این حضور نابهنگام سامیار عصبی بود و حاال هم با این حرفا و دخالت هاي بیجاش فقط داشت بیشتر 
  ...کالفه و برزخیش میکرد

  ...ستیماگه الزم باشه براي با هم زندگی کردنمون جلوي قانونم واي می-
برق نگاهش هیچ نشونی از نصیحت دوستانه نداشت و ...سامیار خیره تو چشماي مانی سیگاري درآورد و روشن کرد

نمیدونست درد سامیار دقیقاً چیه و با این نگاها ...مانی هم اینو خوب فهمیده بود...فقط دشمنی و نفرت و تداعی میکرد
ه و بی گاهش به لیا مطمئنش میکرد که این آدم براش حکم تهدید و ولی نگاه هاي گا...چیو میخواد بهش ثابت کنه

  ...داشت
با اومدن مهموناي جدید علیرضا و شهرزاد عذر خواهی کردن و ازشون جدا شدن ولی سامیار همچنان خیره تو چشماي 

  ... خشمگین مانی سر جاش مونده بود
  ...ی داشته باشماگه اشکالی نداره میخوام با همکالسی سابقم یه صحبت خصوص-
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حرفی که شهرزاد زد اجازه نداد که مانی با یه دروغ مصلحتی یه جورایی خودش و صاحب ...مانی هیچی نتونست بگه
اختیار لیا بدونه و اآلن البد سامیار لیا رو یه آدم مستقل میدونست که احتیاجی به اجازه از طرف مانی براي صبحت کردن 

فی هم دلش نمیخواست سامیار و رو رابطه اشون حساس کنه تا بتونه از طریق بهشون از طر...با یه پسر غریبه نداشت
  ...لیا هم مطمئناً خودش از پس سامیار بر میومد...ضربه بزنه یا آتویی داشته باشه

نه خودش دوست داشت از جلوي چشم مانی دور ...لیا چند قدم به سمتش برداشت که حس کرد داره میره سمت حیاط
  :براي همین گفت...مسلماً مانی با اون نگاه تند و تیزش اینو میخواست بشن و نه

  ...لطفاً همینجا حرفتون و بزنید آقاي خداپناه-
  ...سامیار با ابروهاي باال رفته چرخید سمتش

  ...آقاي خداپناه؟؟؟مایلم سامیار صدام کنی-
  ...اهمیت بدماین چیزیه که خودم باید تشخیص بدم پس لزومی نداره به میل شما -
  ...اشکالی که نداره...پس منم تشخیص میدم لیا صدات کنم...باشه حرفی نیست-
  ...فکر نمیکنم بعد از اینجا دیدار دیگه اي با هم داشته باشیم که احتیاج به صدا کردن اسم باشه-
  ...من میخوام براي خواستگاري از شما برم پیش خانواده تون...چون...چرا اتفاقاً هست-

ماي لیا گشاد شد و با قلبی که ضربانش به آنی تند و نامنظم شد مات سامیار که با خونسردي و آرامش داشت چش
  ...حرفش و میزد شد

***  
اون یه پسر ...نگاه مانی لحظه اي از سامیار و لیا جدا نمیشد و داشت خودش و میکشت که بفهمه چه حرفی دارن میزنن

میار و وقتی به قد و باالي لیا خیره میشد تشخیص بده و همینم عذابش بود و خوب میتونست حس توي نگاه سا
  !ولی مدام تو دلش میگفت تقصیر خودته...چقدر براش سخت بود که شاهد همچین صحنه هایی باشه...میداد
  :میثم

  مانی چته؟؟؟خوبی؟؟؟چرا انقدر عصبی و آشفته اي؟؟؟-
  ...چیزي نیست-

دید لیا داره با یه پسر غریبه حرف میزنه فهمید این عصبانیت مانی از کجا آب  میثم رد نگاه مانی و گرفت و وقتی 
  ...میخوره

  این پسره کیه؟؟؟-
  ...همکالسی لیا-
  ...خب حاال تو چرا انقدر عصبانی شدي؟؟؟دارن حرف میزنن دیگه-
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از وایستاد رو به روي سامیار و  کامالً میفهمید که اونم معذبه...با عصبانیت یه سیگار روشن کرد و خیره شد تو چشماي لیا
مطمئناً سامیار داشت تالفی اون روزي که مانی نذاشت تو دانشگاه با لیا حرف بزنه و پیچوندش ...گوش دادن به حرفش

  ...و دربیاره که انقدر داشت لفتش میداد
  ...بعد که من میگم یه خبرایی این وسط هست توبگو نه اشتباه میکنه و لیا واسه من مثل-
  راضی شدي؟؟؟همینو میخواي بشنوي؟؟؟...لیا فرق داره واسم با همه-
از همون روزي که با رفتنش خودش و داغون ...چون خیلی وقته میدونم برات فرق داره با همه...نه اینو نمیخوام بشنوم-

تالشت و  میخوام بشنوم براي نگه داشتنش حاضري تمام...اآلن میخوام یه چیز دیگه ازت بشنوم...کردي فهمیدم
  ...حاضري همه مشکالت و از سر راهتون برداري...حاضري حتی براي عمل اقدام کنی...بکنی

  ...مانی فقط به کشیدن سیگارش ادامه داد چون جوابی براي حرفاي میثم نداشت
این نذار ...دیر بجنبی یهو میبینی فقط خودت موندي و حسرت داشتن دختري که از نظرت با همه فرق داشت...مانی-

  ...تفاوت ها نصیب کس دیگه اي بشه
***  

  ...چی شد؟؟؟حرف بدي زدم؟؟؟حداقل مطمئنم که خواستگاري خالف شرع نیست-
  :با چند تا پلک نگاه خیره اش و گرفت و گفت

و مشروط به اینکه اون طرف و خانواده اش ...البته اگه دلیلی باشه براي این کار...نه خواستگاري حرف بدي نیست-
  ...به این وصلت باشنراضی 

فکر میکنم عشق و عالقه دلیل کافی و مستحکمی واسه ...در ضمن...خب منم میخوام بیام خواستگاري که همین و بدونم-
  ...این کار باشه

تو یه لحظه ...دیگه سامیار علناً پاي عشق و عالقه و احساسات و وسط کشیده بود و این اصالً چیزي نبود که لیا میخواست
  ...گرفت که یه دروغی سر هم کنه تا این فکر به کل از ذهن سامیار بیرون برهتصمیم 

  ...چون نه من تمایلی دارم نه خانواده ام اینجا هستن که شما بتونید برید خواستگاري...متاسفم-
  ...اونو که میدونم خانواده اتون اهواز-
  ...خارج از کشورن...منظورم اهواز نبود-

  :که دید خونسردانه گفتنگاه متعجب سامیار و 
اینو گفتم که ...استاد ساعی هم یکی از آشناهاي خانوادگیمون هستن...درضمن...به خاطر مسئله اي مجبور شدن برن-

  ...فکر غلط راجع به ایشون نداشته باشید
  :سامیار که داشت دوباره همه نقشه هاش براي تصاحب لیا نقش بر آب میشد با حرص و عصبانیت گفت
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یعنی میخواي بگی بی هیچ چشم داشتی تو رو تو خونه ات راه داده؟؟؟فقط محض رضاي خدا؟؟؟بدون هیچ ...هه-
  ...البد تو هم به پشتوانه همین...تو دانشگاه از یکی دو نفر شنیده بودم که خواجه اس...هرچند...خواسته اي؟؟؟عجیبه

صالً نمیدونست از کجا و چه جوري همچین خزعبلی رو از حرفاي سامیار که ا...لیا یه لحظه مکان و زمان و فراموش کرد
شنیده چنان خشم و نفرتی وجودشو پر کرد که نفهمید کجاست و چی کار داره میکنه فقط یه لحظه دستشو برد باال و با 

  ...تمام قدرتش کوبوند تو صورت سامیار
  :یده اش غریدنگاه پر از نفرتشو دوخت تو چشماي حیرت زده اش و از الي دندوناي بهم چسب

برو اول ...متاسفم برات که با این ذهنیت دم از عشق و عالقه میزنی...وقتی درباره مانی حرف میزنی دهنتو آب بکش-
  ...ذهن خرابتو درست کن بعد بیا ادعاي عاشقی کن

  چی شده لیا؟؟؟-
مانی کی ...از اشک شد با دیدن مانی که با نگرانی و کمی عصبانیت داشت بهش نگاه میکرد بی اختیار چشماش پر

مطمئن بود مانی ...خواسته نامعقولی ازش داشت؟؟؟ نمیتونست اجازه بده به همین راحتی درباره اش این فکرارو بکنن
  ...طاقت نداشت این حرفارو درباره اش بشنوه...به خاطر خود لیاست که حرفی از عالقه اش نمیزنه
  ...با عصبانیت رفت طرف سامیار...نیاورد مانی حلقه اشک و تو چشماي لیا دید و دیگه تاب

  چی بهش گفتی مرتیکه؟؟؟-
  :سامیار که هنوز از اون سیلی اونم تو این جمع حرصی بود نگاه پر از خشمشو بین لیا و مانی چرخوند و گفت

بکنم؟؟؟فکر کی این چرندیات و باور میکنه که من ...ولی هیچ رابطه اي بینتون نیست...خوبم پشت هم در میاید...خوبه-
  کردید با هالو طرفید؟؟؟

مانی خواست جوابشو بده ولی لیا از ترس آبرو ریزي و بهم خوردن مهمونی شهرزاد سریع رفت طرفش و بازوش و 
  :گرفت و خیره تو چشماي سامیار با عصبانیت گفت

ه تو دانشگاه به پروپام باور کردن یا نکردن آدمی مثل تو چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟؟؟از همون روزاي اول ک-
ولی نمیدونم چه اصراریه که بازم جلوي راهم سبز ...میپیچیدي بهت گفتم که فکر این قضیه رو از سرت بیرون کن

  ...پس لطفاً تمومش کن...دیگه نمیخوام ببینمت آقاي خداپناه...میشی
هیچکدوم نه برق شرارتی که ...رد شدنبعد مانی و هول داد و از جلوي سامیار که داشت جاي سیلی لیا رو لمس میکرد 

  :تو چشماي سامیار درخشید و دیدن و نه صداشو شنیدن که زیر لب گفت
  ...به همین خیال باش خانوم مشرقی-

به اندازه کافی جلب توجه کرده بودن و ...وسط راه مانی دست لیا رو گرفت و اونو دنبال خودش کشوند تو حیاط
وقتی خوب از ساختمون دور شدن بازوهاي لیا رو تو دستش گرفت و ...اشونم باشننمیخواست بقیه شاهد بگو مگو ه

  :خیره تو چشماي نمناك و غمگینش با جدیت گفت
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  چی بهت گفت؟؟؟-
  ...هیچی-
  به خاطر هیچی زدي تو گوشش؟؟؟-
  ...بریم تو...یه حرفی زد منم جوابشو دادم دیگه اینهمه عصبانیت الزم نیست-

  :مانی رد بشه که مانی محکم تر نگهش داشتخواست از زیر دستاي 
  لیا میگی بهت چی گفت یا برم خودم تو جمع از زیر زبونش بکشم بیرون؟؟؟-
من خودم به قدر کافی از حرفش عصبانی شدم و نشوندمش ...مانی تو دیگه بس کن به خدا همه تن و بدنم داره میلرزه-

  ...سر جاش تو دیگه کشش نده
  !!!گـــــــــفتبهت میگم بگو چی -

با ترس نگاهشو از در ساختمون ...صداي مانی باال رفته بود و لیا میترسید هرلحظه یکی بیاد و تو اون وضعیت ببینتشون
  :به چهره برافروخته مانی و چشماي سرخش دوخت و ملتمسانه گفت

  ؟رفتیم خونه بهت میگم باشه؟؟...مانی خواهش میکنم ازت مهمونی شهرزاد و بهم نریز-
  ...همین اآلن بگو-

مانی هم رد ...لیا کالفه از اینهمه اصرار و پافشاري مانی روشو برگردوند که دید میثم و نیوشا دارن میان طرفشون
میدونست اآلن باید به میثم ...نگاهشو دنبال کرد و با دیدنشون از لیا جدا شد و با یه نفس عمیق به خودش مسلط شد

  ...جواب پس بده
  :میثم

  ...اومدید شما؟؟؟بیاید بریم تو دیگهکجا -
  :مانی

  ...خیله خب شما برید ما میایم-
  :میثم

  ...من و مانی هم بعداً میایم...تو با لیا برید تو...نیوشا-
  :نیوشا

  ...بیا بریم عزیزم...باشه-
  :مانی چشم غره اي به میثم زد و رو به لیا که با درموندگی بهش خیره شده بود گفت

  ...میامبرو منم -
  ...لیا و نیوشا که رفتن مانی یه سیگار روشن کرد و کالفه شروع به قدم زدن کرد

  هیچ معلوم هست چته مانی؟؟؟-
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  ...اینجوري نمیشه...باید برم حالشو بگیرم...نفهمیدم پدرسگ بی ناموس چی به لیا گفت که اونجوري عصبانیش کرد-
ل گرگ برات دندون تیز کردن جلب توجه کنی؟؟؟مسئله زده به سرت؟؟؟خوشت میاد جلوي این جماعت که مث-

اونم نه با جنگ و دعوا با آرامش بهش بگو که لیا مال توئه و اون حقی ...شخصی داري؟؟؟بعداً تو تنهایی باهاش حل کن
  ...تو با این کارا و عصبانیتاي بی جات فقط داري لیارو اذیت میکنی...در قبالش نداره

  ...دید ولی از موضعش پایین نیومدنگاه طلبکارانه مانی و 
اون از قضیه کوه که هربار لیا نگاهت میکرد و میدید از دست سینا یا هر کره خر دیگه اي عصبی و کالفه اي فوري -

اینم از اآلن که به جرم دو کلمه حرف زدن جوري عصبانیتتو سرش خالی کردي که رنگ به روش نمونده ...نگران میشد
ود تمام انکار کردنا و غد بازیات میفهمم رو لیا و هرچیز و هرکس که به نوعی بهش مربوط میشه با وج...مانی...بود

باید جوري که کمترین استرس و فشاري به لیا با اون مشکل قلبیش وارد کنی ...حساسیت داري ولی این راهش نیست
  ...نه اینکه اونم وارد جریان کنی...پاي این افراد و از زندگیش ببري

همین ...تو این دعواها و عصبانیتا لیا بی گناهش خیلی آسیب میدید...دید راست میگه...ي میثم مانی و آروم کردحرفا
دوست ...باید سر فرصت پاي سامیارو از زندگیش قطع میکرد...اآلن داشت بین دستاش از ترس و استرس میلرزید

  ...ماه جون کندن تاره حسش میکرد ازش بگیره نداشت یه تازه از راه رسیده عشقی رو که مانی بعد از هفت هشت
  ...سیگارشو زیر پا له کرد و با دست چند ضربه به نشونه تشکر رو شونه میثم زد و راه افتادن طرف ساختمون

  ...آخر این حساسیت هاي خرکیت تو رو به جنون میرسونه ببین کی گفتم -
خنده ...وایستادن و دارن در گوش هم پچ پچ میکنن و میخندن دو تایی رفتن تو که دیدن لیا و نیوشا و سپیده کنار هم

مدام چشمشو میگردوند اینور اونور تا سر و کله ...هاي اونا از ته دل بود ولی لیا به یه لبخند مصلحتی قناعت میکرد
 یکی دو بار دیدش که از دور زوم کرده روش ولی اهمیتی نداد و خودشو بی تفاوت نشون...سامیار پیدا نشه

  ...اون فکرش فقط براي یه نفر مشغول میشد اونم مانی بود...نمیخواست سامیار فکر کنه فکرشو مشغول کرده...داد
  ...رفتن سمتشون انقدر مشغول دید زدن این و اون بودن که متوجه مانی و میثم نشدن

  :میثم
  خوش میگذره خانوما؟؟؟-

میخواست ببینه از اون عصبانیت ...چهره آروم مانی ثابت موندبا این حرف هر سه برگشتن سمتشون نگاه نگران لیا رو 
ولی وقتی لبخند مهربون مانی رو ...حداقل به ظاهر که آروم بود...ولی انگار آروم تر شده بود...هنوز چیزي  مونده یا نه

  ...روي لباش دید دیگه خیالش راحت شد و نفسش و بیرون داد
  :نیوشا

  ...رهبه شما انگار بیشتر خوش میگذ-
  :میثم
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  ...آدم کیف میکنه نگاهشون کنه...با این همه دختر خوشگل موشگل...چرا نباید خوش بگذره؟؟؟مهمونی به این خوبی-
  :مانی

  از جونت سیر شدي میثم؟؟؟-
  ...فقط دارم از کیفیت مهمونی تعریف میکنم...چیزي نگفتم که-

  :نیوشا
  ونی و خوشگلی دختراشو بعداً که خودمون تنهاییم بزنی؟؟؟چطوره باقی حرفات راجع به کیفیت مهم...میثم جان-

  :میثم
به نظر من که دختراش یکی از یکی زشت !!!من اصالً حرفی راجع به خوشگلی دخترا زدم؟؟؟نه واال...من غلط بکنم-

  ...ترن
  میثـــــــــــــــــم؟؟؟-
  جووووووووووونم؟؟؟-

تو دلش فقط حسرت بود ...با چشم غره اي به میثم سرشو انداخت پایین لیا براي اولین بار دید که نیوشا خجالت کشید و
چقدر دوست داشت بی مهابا ...حسرت بودن در کنار مانی ولی نچشیدن این لذت هاي بچه گونه و خواستنی...و حسرت

این کوه  دیگه کم کم داشت ناامید میشد که...هرموقع میخواست خودشو براي مانی لوس میکرد و اونم نازشو میکشید
شاید اصالً جایی تو قلبش ...شایدم حرفی نداشت که بخواد بزنه و لیا بیخودي منتظرش مونده بود...غرور به حرف بیاد

  ...واسه لیا نبود
انگار واسه من ...حتی توي رویاتم...اما حست پیدا نیست...صدبار منو میبینی...اما واسه من جا نیست...دنیات پر احساسه*

  ...*اما حست پیدا نیست...بار منو میبینیصد ...جا نیست
لیا فشار ...مهمونی تموم شد و لیا لباساشو پوشید و اومد کنار مانی تا با هم برن که همون موقع سامیار جلوشون سبز شد

دست مانی رو که رو شونه اش قرار داشت و نشونه عصبانیتش بود و کامالً حس کرد و تو دلش داشت به این موجود 
  ...بدپیله بد و بیراه میگفت گستاخ و

  :سامیار همونطور که با نگاه بی شرم و گستاخانه اش سر تا پاي لیا رو برانداز میکرد با بیخیالی گفت
  خب ما کی باید خدمت برسیم؟؟؟-

  :مانی
  براي چه کاري میخواید خدمت برسید؟؟؟-

  ...سامیار اینبار نگاهشو تو چشماي مانی قفل کرد
  ...اینجور که فهمیدم فعالً شما وکیل وصیش هستید...ز لیابراي خواستگاري ا-
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مانی داشت تمام سعی و تالششو میکرد تا از کوره در نره چون میدونست هدف سامیار از این حرفا فقط عصبانی 
  ...کردنشه

  فکر کردي به دست آوردن لیا به این آسونیه؟؟؟...آتیشت خیلی تنده آقا سامیار-
  ...به راحتیه آب خوردن...ولی براي من خیلی آسونه...بوده باشهشاید براي تو سخت -
  ...پس پاتو از زندگیش بکش بیرون و برو ردکارت...میترسم رو دل کنی...به خاطر خودت میگم!هه-
  تا وقتی خودش قدرت تصمیم گیري داره تو چی کاره اي این وسط؟؟؟-
  !مطمئن باش...نمیذارماگه لیا هم راضی بشه من ...تو فکر کن من همه کارشم-
  ...من ترجیح میدم نظر خودشو بپرسم-

لیا که نگاه کنجکاو هردوشون و منتظر دید براي تموم ...به دنبال این حرف روشو کرد سمت لیا و خیره شد تو چشماش
و دور کردن این بحث بی خود و براي آروم کردن مانی که میدونست عصبانیه و به زور داره خودشو کنترل میکنه دستش

  :بازوي مانی حلقه کرد و گفت
  ...تمومش کن...بازم میگم...صدبار گفتم...پس دیگه حرفی نمی مونه...نظر من همونیه که مانی گفت-

به ظاهر بی ...لبخند رضایت بخش و پیروزمندانه اي رو لباي مانی نشست که برق کینه و دشمنی سامیار و بیشتر کرد
  ...رفت تا رد شن ولی تو وجودش خبري از کوتاه اومدن نبودخیال شد و از جلوي راهشون کنار 

میدونستن اگه حرفی بزنن مسیر حرفشون ناخودآگاه به ...تا رسیدن به خونه جفتشون ساکت بودن و هیچی نمیگفتن
  ...سمت سامیار و حرفاش کشیده میشه و این براي هیچ کدومشون خوشایند نبود

***  
نگاهش رفت سمت لباساش یه تی شرت و شلوار ...میشد براي خواب که مانی در زدلیا تو اتاقش بود و داشت آماده 

وقتی براي تعویضش نبود براي همین ...سفید نخی و گشاد که روش خرس هاي کوچولو کوچولو داشت پوشیده بود
  :گفت

  ...بفرمایید-
س خواب با موهاي آشفته اش عین بچه ها مانی با چهره درهم و ناراحت اومد تو ولی تا چشمش به لیا افتاد که تو اون لبا

  :نگاه سرشار از لذتشو دوخت تو چشماي لیا و گفت...شده بود بی اختیار لبخندي رو لباش شکل گرفت و رفت طرفش
  ...عین بچه ها شدي-

  :تو دلش حرفش و ادامه داد
  »...دلم میخواد درسته بخورمت بیشرف«

نی هم که تازه یادش اومد براي چی اومده بود به خودش مسلط شد و ما...لیادر جوابش فقط لبخند زد و چیزي نگفت
  :گفت
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  ...اومدم به خاطر اینکه جلوي سامیار ازم دفاع کردي ازت تشکر کنم...راستش-
  ...حقیقت و گفتم...تشکر الزم نیست-
  نمیخواي بگی سامیار چی گفت؟؟؟-

  ...محال بود حرفی که سامیار درباره مانی زد و به زبون بیاره
  ...درباره خواستگاري و عالقه و این حرفا...همون حرفایی که داشتیم میومدیم زد-
  تو بهش چی گفتی؟؟؟...تو-
  ...همون حرفی که از اول بهش میزدم ولی به خرجش نمیره...گفتم مخالفم-

  :مانی با کالفگی بیشتري گفت
  پس واسه چی زدي تو گوشش؟؟؟-

چرا نمیتونست تکلیفش و با خودش و زندگیش و احساسش و ...ی مانی سوختلیا یه لحظه دلش براي اینهمه درموندگ
  ...آینده اش روشن کنه که حاال اینجوري عذاب نکشه؟؟؟مانی به جاي جواب بیشتر به آرامش احتیاج داشت

خیره تو چشماي خوشگلش که یه برق خوشگلترم ...مانی منتظر یه حرف از لیا بود که دستاش و رو دستاش حس کرد
  ...داشت مونده بود و زبونش از بیان هرچیزي قاصر بود

با همین گرمایی که از دستاش منتقل میشد و همین انرژي اي که انگار نگاهش داشت متصاعد میکرد چنان منقلب شده 
حرکت انگشتاي لیا که نوازش گونه روي دستش تکون ...بود که ضربان قلبش تند شد و نفساي بلند و کشدار میکشید

رد حالتایی رو تو مانی زنده میکرد که شاید یه زمانی جزو اصلی ترین نیاز هاي وجودش بود ولی اآلن خیلی وقت میخو
نگاه پریشونشو از چشمهاي لیا به لباش ...بود که ترکش کرده بود حاال دوباره داشت شروع به فعالیت میکرد

غلبه میکرد به قدري که بی اختیار سرشو به  وسوسه یک بار دیگه چشیدن طمع این لبا بدجوري داشت بهش...دوخت
  ...سمتش خم کرد

انگار اونم دلش میخواست مانی حداقل با این بوسه قفل زبونشو ...لیا هیچی نمیگفت عین مجسمه سرجاش وایستاده بود
رو بکنه ولی عقلش بهش میگفت ممانعت کنه و نذاره تا وقتی مانی احساساتشو بروز نداده این کا...بشکنه و به حرف بیاد

  ...دلش راضی نمیشد و میگفت شاید اگه یه کم کوتاه میومد همه چیز حل میشد
مانی انگار مسخ شده ...آب دهنشو قورت داد و خیره شد به لباي مانی که هر لحظه داشت بهش نزدیک تر میشد

  ...ن لیاهیچ اراده اي دربرابر حرکاتش نداشت فقط یک لحظه نگاهش افتاد به چشمهاي هراسو...بود
سریع صاف وایستاد و وحشت زده به لیا خیره ...همون یک لحظه کافی بود تا به خودش بیاد و بفهمه داره چی کار میکنه

حرکتش به قدري محسوس بود که نمیتونست هیچ ...باید یه چیزي میگفت باید توضیحی براي این کارش میاورد...شد
  ...ولی زبونش بند اومده بود...ه تا این حد دربرابر اراده اش کوتاه بیادتا حاال پیش نیومده بود ک...جوره انکارش کنه

  ...معذرت میخوام...لیا من...من-
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تا اینکه مانی کالفه ...لیا از اینهمه تناقضی که تو رفتار مانی بود ماتش برده بود و خیره شده بود بهش و هیچی نمیگفت
درحالیکه صداي وجدانش یه لحظه هم ...و شروع کرد به قدم زدنخودشو انداخت تو اتاقش ...رفت بیرون و در و بست

  ...قطع نمیشد
  چی کار کردي مانی؟؟؟اون دختر اآلن دربارت چه فکري میکنه؟؟؟-«

  ...مگه چی کار کردم؟؟؟وسط راه برگشتم دیگه-
حس کوفیتیتو به  اگه دیگه تو این خونه احساس امنیت نکنه چی؟؟؟اگه بذاره بره چی؟؟؟میدونی قبل از اینکه این-

یعنی فعالً با من باش تا ...زبون بیاري همچین کاري میکردي یعنی چی؟؟؟یعنی من هوسم و به عشقم ارجحیت میدم
خاك بر سرت که انقدر راحت ...خاك بر سرت مانی...هوسم بخوابه بعداً درباره احساس عالقه ام با هم صحبت میکنیم

  ...شکستی
پس یعنی اونم ...میتونست زودتر کاري کنه که به خودم بیام...نم از جاش تکون نخورداو...ولی اونم میخواست...ولی-

خب وقتی من راضی باشم اونم راضی باشه کی میخواد این وسط موش بدوئونه؟؟؟اصالً ما به هم ...اونم میخواد...راضیه
  خالفت کنه؟؟؟چه جوري میخواد با خواسته من م...اون اآلن زن شرعی منه...اون اآلن...صیغه ایم

یعنی انقدر پستی که میخواي از اون صیغه نامه سو استفاده کنی؟؟؟لیاقت لیا اینه؟؟؟که بعد از اینهمه مهر و محبتی که -
حاال تو فقط براي ارضاي این ...بعد از اینکه از اون موجود منزوي و گوشه گیر تبدیل به آدمیزادت کرد...در حقت کرد

  به این کارش کنی؟؟؟ هوس زهر ماریت به زور مجبور
وقتی هیچ واکنشی نشون نداد یعنی اونم بی میل ...خودش وضعیتمو درك میکنه...نمیخوام مجبورش کنـــــــــم-

  ...نیست
میخواد تکلیفشو بدونه میخواد حتی اگه شده با یه بوسه تو رو به خودت بیاره تا بتونی به ...مانی اون فقط خسته شده-

ولی حقشه که ...همی دختر بودن یعنی چی؟؟؟اون دخترم در عین پاکی و معصومیت نیاز دارهمیف...عشقت اعتراف کنی
نه کسی که هنوز جرات یکی کردن دل و زبونش و ...این نیاز و با کسی که عاشقشه و دوسش داره برطرف کنه

  ...رهم خودت و نجات بده از این منجالب هم اون دخت...از احساست بگو...حرف بزن مانی...نداره
میترسم که نتونه پاي من و ...میترسم از نبودنش...لعنتی به چه زبونی بگم که میترسم؟؟؟میترسم از ازدست دادنش-

میترسم محبت لیا رو با عشق اشتباه ...اون موقع من نابود میشم...میترسم ولم کنه...میترسم کم بیاره...مشکلم بمونه
  ...میترسم...گرفته باشم

***  
دیشب کلی خودشو سرزنش ...یدار شده بود ولی از ترس رو به رو شدن با مانی از اتاق بیرون نمیرفتخیلی وقت بود ب

کرده بود که چرا وقتی تصمیم مانی جدي شد جلوشو نگرفت؟؟؟چرا اعتراض نکرد؟؟؟چرا عین یه مجسمه ماتش برده 
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ونو نسبت به خودش متعهد و مسئول کنه بود؟؟؟اگه مانی پیش خودش فکر کنه که لیا هیچی نمیگه تا مانی بره جلو و ا
  چی؟؟؟اگه فکر کنه اونم مثل بقیه دختراي دور و برشه و فقط آب نداره تا شناگر ماهري بشه چی؟؟؟

فکر و خیال داشت دیوونه اش میکرد ولی ساعت باالسرش که شیش و نیم و نشون میداد میگفت که وقت زیادي براي 
منفی و بد و از خودش دور کرد و رفت به سمت زندگی عادي و روزمره اش با فکراي ...رفتن به شرکت براش نمونده

  ...این موجود غد و یه دنده و مغرورش
***  

دلش براي ...صداهایی که از تو آشپزخونه میومد نشون میداد که لیا بیدار شده و مثل همیشه داره صبحونه آماده میکنه
هر شرایطی از انجام وظایفی که طبق یه قانون نانوشته به نام اون نوشته اینهمه خانومی و مسئولیت پذیریش لرزید که تو 

  ...شده بود کوتاهی نمیکرد
داشت  فکر میکرد اگه همینجا بشینه لیا ...دیگه داشت دیرشون میشد ولی مانی هنوز روي بیرون رفتن از اتاقو نداشت

به در خورد فهمید قلب این فرشته کوچولوش  میره سراغش صداش کنه یا نه که همون موقع با چند تا ضربه اي که
  ...بزرگ تر از این حرفاست

  مانی؟؟؟-
  ...تمام وجودش لرزید

  »...جان دلم عشق من«
  بله؟؟؟-
  بیداري؟؟؟-
  »مگه با وجود عشق تو خواب به چشمم میاد؟؟؟«

  ...آره-
  ...پس چرا نمیاي صبحونه بخوریم دیرمون میشه-
  »...یه لقمه چپ میکردمکاش میشد به جاي صبحونه تو رو «

  ...میام اآلن-
ولی همینکه با ...پس اونم داشت از مانی فرار میکرد...لیا مثل همیشه که مانی خواب می موند نیومد تو اتاق و باال سرش

وجود گند دیشب مانی پا پیش گذاشت تا مانی هم با خیال راحت تري باهاش رو به رو بشه اوج مهربونی و بزرگ منشی 
  ...ر و نشون میداداین دخت

اون روز موقع صبحونه و حتی تو ماشین که داشتن میرفتن سمت شرکت هیچ حرفی به جز سالم صبحشون نزدن و تا 
  ...اونجا که میتونستن سعی میکردن نگاهشون و از هم بگیرن
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ده بود هم نتونست لیا تو شرکت انقدر فکرش مشغول بود که حتی نگاه هاي خیره وحید و که به مراتب از قبل بیشتر ش
تو ذهن و قلبش فقط یه نفر جا داشت که درست همون یه نفر در ظاهر هیچ ...از دنیاي فکر و خیال بیرون بکشدش

  ...توجهی بهش نداشت
همونطور که به یه نقطه خیره شده بود و داشت به آینده مجهول و ...آخراي ساعت کاریش بود که گوشیش زنگ خورد

  :رد بدون نگاه کردن به شماره مخاطبش گوشیشو جواب دادمبهمش با مانی فکر میک
  بله؟؟؟-
  ...سالم خوشگل خانومم-

با شنیدن صداي مشمئز کننده سامیار که با وقاحت میم مالکیت و راجع به لیا به کار میبرد صاف نشست و خیره به در 
  :اتاق مانی با صداي لرزون ولی پر غضب گفت

  ردي؟؟؟شماره منو از کجا آو...تو...تو-
از من خیلی کاراي دیگه هم ...به همین راحتی...یافتم...خواستم...یه مثل خوبی هست  که میگه جوینده یابنده اس-

  ...تو منو دست کم گرفتی...برمیاد
نمیتونست از شهرزاد دلگیر ...فهمیدن اینکه سامیار شماره اشو با هزار دوز و کلک از شهرزاد گرفته کار سختی نبود

اون که از نیت سامیار خبر نداشت و البد رو حساب آشنایی که تو مهمونی فهمید با لیا و مانی داره این کارو باشه چون 
  ...کرده

براي اینکه مانی از صداش متوجه مکالمه ...دلش میخواست همون موقع قطع کنه ولی باید میفهمید حرف حسابش چیه
  ...اشون نشه بلند شد و رفت تو دستشویی

  از جونم؟؟؟مگه دیشب بهت نگفتم پاتو از زندگیم بکش بیرون؟؟؟چی میخواي -
مثل اینکه یادت رفته قبل ...پاي من انقدر عمیق تو زندگیت پیشروي کرده که دیگه به راحتی نمیتونم بکشمش بیرون-

م پنبه یک سال و نیم دنبالت بودم و آخرش اون یارو اومد هرچی رشته بود...از اون پسره من بودم که اومدم طرفت
حتی اگه دیشبم نمیدیدمت انقدري ...تو فکرت بودم ولی درگیري داشتم...فکر نکن تو این مدتم از یادم رفتی...کرد

  ...خرم میرفت که زیر سنگم باشی پیدات کنم
فکر نکن با همین ...من هیچ عالقه اي به هم صحبت شدن با تو نداشتم و ندارم...خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم-

امیدوارم انقدر مردونگی و انسانیت تو وجودت باشه ...ز و کلکی که شماره امو گیر آوردي خودمم میتونی گیر بیاريدو
 ...هر آدمی حق داره براي زندگیش خودش تصمیم بگیره...که بدونی نمیشه کسی و مجبور به انجام کاري کرد

  فهمیدي؟؟؟
م سعیشو میکرد که صداش بلند نشه و مانی و تا پشت در لیا که از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بود تما

  ...ولی برعکس اون صداي سامیار در نهایت آرامش وخونسردي بود...نکشونه
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من دوست دارم ...چرا انقدر به خودت و اعصابت فشار میاري عزیزم؟؟؟خب تو هم یه کم منو درك کن-
  ...میفهمی؟؟؟عاشقتم

از زبون کسی که بی ...ا عجیب محتاج شنیدن این جمله بود ولی نه از زبون سامیاراین روزه...آه از نهاد لیا بلند شد
انقدر دست دست کرد تا ...صبرانه منتظر بود تا عشقشو به زبون بیاره ولی اون با بدجنسی سردرگم نگهش داشته بود

هرچند خوب میدونست یه ...کسی مثل سامیار که به راحتی بهش تهمت هرزه بودن زده بیاد و بهش ابراز عالقه کنه
  ...ضربه زدن به مانیه...طرف خواسته سامیار

دل من با تویی که از همون اول با ...این حرفا هیچ چیزو عوض نمیکنه...خواهش میکنم بس کن...بس کن سامیار-
با تویی ...با تویی که بدون هیچ شناختی ادعاي عاشقی میکنی صاف نمیشه...پیشنهاد وقیحانه ات اومدي جلو صاف نمیشه

اگه اینی که ...به خدا صاف نمیشه...که ادعاي عاشقی میکنی ولی تهمت خراب بودن و رابطه نامشروع میزنی صاف نمیشه
پس برو پی زندگیت بذار منم طمع ...تو داري ازش حرف میزنی واقعاً عشق باشه بازم یه طرفه اس که دو زارم نمی ارزه

  ...آرامش و خوشبختی و بچشم
منم براي لمس ذره اي از اون آرامشی که تو چشمات دیدم ...اج همین آرامشی هستم که ازش حرف میزنیمنم محت-

  ...پس این آرامش و از من دریغ نکن...تمام تالشم و میکنم
لحنش کامالً آمرانه بود و یه جورایی داشت به لیا دستور میداد که فقط براي ...حرفاي  سامیار لیارو عصبی تر کرد

  ...این در نظر لیا نهایت خودخواهی بود...ل خودش باهاش ازدواج کنهآرامش د
تو انقدر خودخواهی که براي رسیدن به یه ذره آرامش حاضري من و مجبور به کاري ...واقعاً نمیدونم بهت چی بگم-

  ...حرفات و درك نمیکنم...من نمیتونم بهت اعتماد کنم سامیار...کنی که اصالً تمایلی بهش ندارم
  ولی به مانی اعتماد داري که تو خونش زندگی میکنی نه؟؟؟ -

  :بازم اون و قاطی قضیه کرد...با شنیدن اسم مانی خون به صورتش هجوم آورد
مشکل من دقیقاً با ...چرا نمیفهمی حرف من یه چیز دیگه اس...انقدر اسم مانی و نیار و هر موضوعی  رو بهش ربط نده-

این مسئله فقط حسیه که تو وجود خودمه نه به مانی ربط داره نه به ...میفهمی؟؟؟بدم میاد...میادتوئه من از تو بدم 
  ...هیچکس دیگه

پس اون پسره هم یه ...خیلی از اآلن مالیم تر بودي...ولی اون موقع که هنوز پاي این پسره تو زندگیت باز نشده بود-
  درست میگم؟؟؟...شده این حرفا رو بزنیاون باعث ...پاي این تصمیم و حسیه که به من داري

فکر کن منو تو اون مهمونی لعنتی ...اصالً دیگه هیچوقت به من زنگ نزن...دیگه کشش نده...تمومش کن سامیار-
  ...برو پی بخت و اقبال خودت...فکر کن اصالً آدمی به اسم لیا تو زندگیت نیست...ندیدي

شایدم هیچوقت فراموش ...یه چیزایی رو خیلی دیر فراموش میکنممن حافظه ام خیلی قویه و ...متاسفم عزیزم-
اینو مطمئن ...تو مال منی...به خصوص اون حساي نابی رو که براي اولین بار با تو تجربه کردم و تو دلم لونه کرده...نکنم
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که وقتی ...یتاون صورت ملیح و دوست داشتن...اون چشماي خوشگلت مال منه...به این راحتی پا پس نمیکشم...باش
  ...اون اندام هوس انگیزت که تازه دیشب کشفش کردم...میخندي انگار هیچ غمی تو دنیا نیست مال منه

  ...لیا دیگه کنترلشو از دست داد و بی توجه به موقعیتی که توش قرار داشت صداش و برد باال
  میفهمی؟؟؟...خودت کنیبا این فکر و خیاالي خام نمیتونی کسی رو که ازت متنفره مال ...خفه شو-
حتی اگه اون مال ...من چیزي رو که میخوام به دست میارم...فقط بشین و تماشا کن...قدرتشو دارم...میبینی که میتونم-

  ...به هر قیمتی به دست میارم تا به همه ثابت کنم که میتونم...من نباشه
فکر میکرد با حرفاش آب پاکی رو میریزه رو ...بودتلفن قطع شد و لیا بهت زده به دیوار رو به روش خیره مونده 

ولی در اصل این سامیار بود که با وقاحت تمام تهدیدش کرد و اتمام ...فکر میکرد حداقل بهش برمیخوره...دستش
  ...حجت کرد

رشم به خاطر دردس...انقدر جربزه نداره...اگه بخواد براي پیش بردن اهداف کثیفش به مانی آسیب برسونه چی؟؟؟نه«
  »خدایا حاال من چی کار باید بکنم؟؟؟...ولی مطمئناً این عوضی ساکت نمی شینه...که شده این کارو نمیکنه

سریع به خودش مسلط شد و بعد از یه نفس عمیق در و باز کرد که سینه به سینه مانی ...چند ضربه به در توالت خورد
کمی عصبانیش تو صورت لیا میچرخید و لیا تمام تالشش این اخم غلیظی بین ابروهاش بود و نگاهش با کنجکاو و ...شد

این ...دیگه دلش نمیخواست مانی و وارد این دردسرم بکنه...بود که نگاهش و ازش بگیره تا متوجه حال خرابش نشه
  ...یکی و باید خودش حل می  کرد

  ...نیم ساعت اون تو چی کار میکردي؟؟؟همه بچه ها رفتن-
  :سوال مانی رو بده از کنارش رد شد و گفت لیا بدون اینکه جواب

  ...اآلن وسایلمو جمع میکنم-
  ...مانی کامالً متوجه حال خراب و کالفگی لیا شده بود

  :رفت طرفش و یه دستشو رو میز تکیه داد و خم شد و خیره تو صورت رنگ پریده اش گفت
  نمیخواي بگی چت شده؟؟؟-
  ...چیزي نیست-
  ؟؟؟پس چرا انقدر رنگت پریده-

دوست نداشت به خاطر تهدیداي ..لیا میدونست مانی کوتاه بیا نیست و باالخره یه جوري از زیر زبونش حرف میکشه
میشناختش و میدونست تو اینجور ... سامیار که احتمال میداد همش پوچ و بی پایه باشه مانی و عصبانی و نگران کنه

  :تو گلوش میلرزید گفت با صدایی که از زور بغض...مواقع چقدر عصبانی میشه
  ...رفتم دستشویی کسی نبینتم...میخواستم گریه کنم...دلم گرفته بود-
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مانی حاال دیگه خوب میتونست بفهمه قرمزي چشماش از ...مانی شونه هاي لیا رو گرفت و اونو برگردوند سمت خودش
  ...زور عصبانیت و خشمه نه گریه

  :با این حال به روي خودش نیاورد و پرسید 
  براي چی دلت گرفته بود؟؟؟-
از اینکه با نبودشون باعث شدن آدمی مثل سامیار براي آینده من تصمیم بگیره و ...از اینکه...دلتنگ پدر و مادرم بودم-

کاش قبل ازاین تصمیمشون به این فکر میکردن که من باید بدون اونا چی ...بخواد به زور به هدفش برسه دلم گرفت
  ...کار کنم

مانی از تهدیداي سامیار و حرفاي پشت تلفنش خبر ...هرچند...اون لحظه واقعاً به حس حمایت مانی احتیاج داشت لیا تو
نداشت ولی لیا میخواست هرجور شده این آرامش و از وجود تنها پشت و پناهی که تو زندگی براش مونده بود 

  ...ارونی میشد خیره شده بوداما مانی فقط با نگرانی به چشماي لیا که کم کم داشت ب...بگیره
  مانی؟؟؟-
  جان دلم؟؟؟-

عاشق این جواب دادن مانی بود و بعضی وقتا چنان دلش به همین دو تا کلمه خوش ...لیا از شدت لذت چشماشو بست
نمیدونست عکس ...چشماي هراسونشو دوخت به دکمه پیراهن مانی...میشد که یادش میرفت چی میخواست بگه

  ...شنیدن حرفش چیه ولی جرات نگاه کردن تو چشماشو نداشتالعملش بعد از 
  ...میشه من...میشه-
  تو چی لیا؟؟؟-
  میشه بیام بغلت؟؟؟-

چسبیدن بی درنگ سرش به سینه مانی همزمان شد با ریختن قطره هاي اشکی که به زور تو چشماش نگه داشته    
شیرین ترین و گرم ترین احساس دنیا که براي لیا همش تو بازم ...بازم خلسه...بازم رخوت و لذت...بازم آرامش...بود

و بازم نوازش دستهاي مانی رو کمرش که بعضی وقتها به شدت پدرانه میشد و بازم ...آغوش مانی خالصه شده بود
  ...صداي دلنشین حرفایی که میزد براي آروم کردن دل لیا

  ؟؟قبول داري که تو هرکاري حکمتی هست؟...عزیزم...لیا جانم-
  ...اوهوم-
  مگه میشه پدر و مادري نسبت به آینده بچشون بی تفاوت باشن؟؟؟-

  :سر لیا رو بلند کرد و خیره تو چشماي به اشک نشسته اش ادامه داد
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تو باید ...مطمئن باش اونا بهترین و براي تو میخوان و همه تالششونم این بوده که تو رو به این بهترین ها برسونن-
هرچند مطمئنم ...بذار در آینده به وجودت افتخار کنن...که میتونی از پس خودت و زندگیت بربیايبهشون ثابت کنی 

  ...همین اآلنشم تو مایه افتخارشونی
  من اگه تو رو نداشتم چی کار میکردم مانی؟؟؟-

با حرف اونم دوست نداشت ...فشاري که بعد از این حرف دور بازوهاش شدید شد و حس کرد ولی مانی  چیزي نگفت
چقدر لذت بخش بود تکیه گاه ...این لحظه شیرین و که میتونست پناه و حامی تنها عشق زندگیش باشه از دست بده

چقدر لذت بخش بود این اعتمادي که تونسته ...چقدر لذت بخش بود این حس آرامش متقابل...دختري مثل لیا بودن
  ...چقدر بودن در کنار لیا لذت بخش بود...هبود تو قلب لیا بکاره و به دنبالش این حس و تجربه کن

  :بی اختیار زیر لب زمزمه کرد
  ...خدایا شکرت-

آغوشی که وقتی توش غرق ...شکر نعمت حضور لیا و حس کردن آغوش گرمش...کاري که مدتها بود انجامش میداد
ی که سعی در تصاحب آغوش...میشد بهترین حس هاي موجود تو دنیا یک جا به قلب و جسم و روحش سرازیر میشد

  ...تمام و کمالش داشت
***  

  :صداي آقالطیف و شنیدن...فرداي اون روز مانی و لیا از شرکت برگشتن و همونطور که از جلوي نگهبانی رد میشدن
  جناب مهندس؟؟؟-

  ...چهره اش نگران و مضطرب بود... مانی به طرفش برگشت
  بله؟؟؟-

  :تو البی نشسته بود گفتآقالطیف با اشاره به شخصی که پشت مانی 
  ...ایشون با شما کار دارن-

مانی و لیا هر دو برگشتن که دیدن یه مامور آگاهیه و حاال با دیدن مانی و لیا سر پا منتظرشون وایستاده بود زوم کرده 
  ...روشون

این بود که دستاي تنها کاري که کرد ...لیا ناخودآگاه ضربان قلبش باال رفت و عرق سردي رو تو تمام تنش حس کرد
ولی مانی بدون هیچ استرسی با قدم ها محکم به سمت مامور رفت و لیا ...لرزونش و تو دستاي قوي و محکم مانی جا داد

  ...رو دنبال خودش کشید
  آقاي مانی ساعی؟؟؟-
  امرتون؟؟؟...بله خودم هستم-
  ...سروان نجفی هستم از اداره آگاهی-
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که مامور جلوي چشمش نگه داشته بود و با دقت خوند و بعد با اخماهاي درهم  مانی چشماشو ریز کرد و کارتی رو
  :گفت

  ...در خدمتم-
  ...شما همراه این خانوم باید با ما به کالنتري بیاید-

  ...قلب لیا عین یه بچه گنجشک بی پناه میزد
  به چه جرمی؟؟؟...معذرت میخوام-
  ...ه صورت نامشروع تو این خونه زندگی میکنید و با هم رابطه داریدبه کالنتري ما گزارش شده که شما و این خانوم ب-

این گزارش کار کی میتونست باشه به جز تنها کسی که به فکر قانون و روابط نامشروع ...نفس لیا تو سینه حبس شد
  ...بود؟؟؟سامیار

  :مانی هم که فهمیده بود جریان از کجا آب میخوره نفسشو فوت کرد و گفت
هیچ رابطه نامشروع و غیر قانونی اي بین ما ...این خانوم همسر شرعی من هستن...تباهی شده جناب سروانحتماً اش-

  ...نیست
مانی چی داشت میگفت؟؟؟ولی همینکه یاد صیغه محرمیتشون افتاد بی اختیار نفس راحتی ...لیا یه لحظه کپ کرد

  ...کشید
خودتون بیارید تا با هم براي رسیدگی به شکایت بریم  مدارکتون و با...خب پس اگه این طوره که شما میگید-

  ...اونجا مشخص میشه همه چی...کالنتري
  ...مانی سرشو تکون داد و همراه لیا و مامور شناسنامه ها و صیغه نامشون و برداشتن و راهی کالنتري شدن

***  
نکه با حضورش پاي مانی رو به کالنتري باز مانی تو سکوت رانندگی میکرد و غرق تو فکر و خیال بود و لیا شرمنده از ای

لیا علی رغم تالشی که کرد مانی و به دردسر انداخته بود و ...کرده بود سر به زیر و ساکت تو خوش مچاله شده بود
خوب یادشه برخورد اولین روزاي آشناییشون بعد از اینکه ...مسلماً این عصبانیت و سکوتش هم به خاطر همین بود

  ...مانی طاقت نمیاورد از بین رفتن آبروشو...تري باز شدپاش به کالن
باید هرطور شده به خاطر این جریان ازش ...باید یه چیزي میگفت دوست نداشت مانی و انقدر برزخ و داغون ببینه

  ...معذرت خواهی میکرد
  مانی؟؟؟-

سرشو به نشونه ...نگه داشته بودمانی همونطور که یه دستش و از آرنج تا کرده بود و با تکیه بر پنجره  سرش و 
  ...چیه؟؟؟تکون داد

  ...من واقعاً معذرت میخوام...من-
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  واسه چی؟؟؟-
  ...میدونستم باالخره یه روز نیشش و میزنه...کار اون سامیار بی همه چیزه...مطمئنم این کار-
  ...مهم نیست-
من خودمو ...پات به کالنتري هم باز شد...در خونت مامور اومد...تو بازم به خاطر من به دردسر افتادي...چرا مانی مهمه-

  ...که اینجوري دارم باعث آزار و اذیت و آبرو ریزیت میشم...نمیبخشم
  :فریاد مانی صداي لرزون لیا رو قطع کرد

اون سامیار کثافت فقط میخواست با این کارش تو رو از چنگ من دربیاره که به ...گفتم مهم نیست لیا تمومش کن-
  ...پس دیگه تموم شد...رسیدهدفش ن

مانی میگفت تموم شده ولی لیا خوب حس میکرد که این عصبانیت مانی چیزي نبود که به ...بغض راه گلوي لیارو بست
  ...همین راحتی از دل و ذهنش بیرون بره

مسبب اینهمه  اون خودش و...از دست خودش...نه از دست سامیار...ولی نه از دست لیا...خیلی زیاد...مانی عصبی بود
  ...بدبختیش میدونست

اگه زودتر لیا رو مال خودش میکرد که مجبور نباشن به اون سامیار فرصت ...اگه زودتر عشقش به لیا رو اعتراف میکرد
کسی به خودش اجازه نمیداد اونا رو به جرم زندگی کردن با هم ...کارشون به اینجا نمیکشید...طلب همچین آتویی بدن

  ...ولی فقط و فقط از دست خودش...خیلی خشمگین بود...مانی خشمگین بود...ز این طریق آزارشون بدهتهدید کنه و ا
***  

  :شب مانی با عصبانیتی که حتی ذره ایش هم کم نشده بود رفت تو اتاق لیا و با خشم گفت
  ...شماره اون عوضی رو بده-

  :عصبانیتش فقط تونست بگهلیا بهت زده از این حرکت یهویی مانی و این همه خشم و 
  چی؟؟؟-
  ...زود باش...میگم شماره اون سامیار پفیوز و بده-

  :لیا که همچنان میخواست قضیه تلفن سامیار مخفی بمونه با تته پته گفت
  ...من که شماره اشو ندارم...من-
دیروز فکر ...ف میزديخودم دیروز از پشت در دستشویی شنیدم که داشتی باهاش حر...لیا خودتو نزن به اون راه-

  ...زود باش...بده شماره شو لیا تا اون روي سگم باال نیومده...ولی امروز دیگه نمیتونی...کردي تونستی منو بپیچونی
لیا که اصالً فکرشم نمیکرد مانی مکالمه اش با سامیار و شنیده باشه با دهن باز مونده بهش خیره مونده بود که با فریاد 

  :دمانی به خودش اوم
  میدي یا نـــــــــــــــه؟؟؟-
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اون ارزششو نداره که بخواي خودتو اینجوري داغون ...ولی اول یه کم آروم شو بعد زنگ بزن...باشه مانی میدم...باشه-
  ...کنی

فقط میخوام بهش بگم که تیرش به سنگ خورد و به فکر نقشه دیگه اي هم براي ...عصبانیت من به خاطر اون نیست-
  ...چون همشو نقش بر آب میکنم...از من نباشهگرفتن تو 

وقتی تا اینجا پیش رفته پس حتماً ...من ازش میترسم...خودش میگه قدرت داره هرکاري بکنه...مانی ما اونو نمیشناسیم-
  ...خواهش میکنم ازت سر به سرش  نذار...کاراي دیگه اي هم از دستش برمیاد که براي خراب کردن ما انجام بده

دلش نمیخواست با داد و بیدادش بیشتر از این لیا رو که عین یه بچه گنجشک ...نفسشو پر حرص فوت کردمانی 
  :با لحن آروم تري گفت...میلرزید بترسونه

یه کاري میکنم سایه نحسشو واسه همیشه از رو زندگی ما ...من خودم میدونم چی کار کنم باهاش...تو شماره اشو بده-
  ...برداره

ولی خوب میدونست اون آدمی که تازه داشت شخصیت هاي پلیدشو ...ید و دو دلی شماره سامیار و به مانی دادلیا با ترد
فقط تو دلش دعا میکرد دمشو بذاره رو کولش و مثل یهویی ...یکی یکی رو میکرد به این راحتیا دست بردار نیست
  ...اومدنش یهویی هم بره و دیگه پشت سرشو نگاه نکنه

***  
  بله؟؟؟-

  :صداي سامیار که تو گوشی پیچید عصبانیتش به اوج خودش رسید
فکر کردي اگه از طریق قانون پا پیش بذاري میتونی منو بزنی زمین ...تیرت به سنگ خورد حمال بی ناموس-

تو الزم نیست به منی که بیست و نه ساله دارم اینجا زندگی میکنم درس قانون و ...بچه جون...کور خوندي!آره؟؟؟هه
تا اگه آدمهاي ...خوب میدونم اگه بخوام با یه دختر نامحرم زیر یه سقف زندگی کنم باید صیغه اش کنم...شریعت بدي

فرصت طلب و آشغالی مثل تو بخوان از این طریق بهم ضربه بزنن با دست پرم همچین بکوبم تو دهنشون تا دیگه گه 
  اضافی نخورن فهمیــــدي؟؟؟

  :شخص بودبهت صداي سامیار کامالً م
  چی داري میگی واسه خودت؟؟؟کدوم صیغه؟؟؟-
رو دست خوردي نه؟؟؟فکر کردي با این کار من از زندگی لیا میرم بیرون و میتونی تمام و کمال مال خودت کنیش -

آره؟؟؟آخه عوضــــــــی تو که الف عشق و عاشقی میزنی نفهمیدي که اگه ادعات راجع به رابطه نامشروع ما درست 
کسی که بیشترین ضربه رو میخوره اون دختر بی گناهه؟؟؟اینجوري دوسش داري؟؟؟میخواستی بشینی و شالق باشه 

  خوردنشو تماشا کنی؟؟؟شایدم خودت با دست خودت اولین ضربه شالق و میزدي آره؟؟؟
  ...کسی قرار نبود لیا رو شالق بزنه...ببند دهنت و بی شرف-
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اول مجازاتی که براي این جرم ...از طریق قانون جلو بیاي و قدمت و محکم برداري بهتر بود قبل از اینکه مثالً بخواي-
مطمئن باش کسی که کمترین     ...نوشته شده رو خوب میخوندي و بعد وقتتو براي به دام انداختن ما هدر میدادي

یست ولی خودت گوش بهت گفتم به دست آوردن لیا به این راحتیا ن...هنوز بچه اي...ضربه رو میخورد من بودم
  ...نکردي

انگار میخواست به زور خودشو با طناب نگه ...دیگه از اون خونسردي خبري نبود...لحن سامیار شکست و فریاد میزد
  ...داره که به ته دره سقوط نکنه

  ...اونو به دستش میارم حاال ببین...از اولم مال من بود...لیا مال منه آشغال فرصت طلب-
ولی دفعه بعد قول نمیدم دلم به رحم بیاد و به جرم ...میتونی بازم براي به دست آوردن لیا نقشه بکشی...دانیخود -

  ...مزاحمت براي همسر شرعیم ازت شکایت نکنم
  ...صداي سامیار از حرص میلرزید

  ین شما نیست؟؟؟فکرکردي نمیدونم این صیغه نامه مصلحتیه و هیچ رابطه زن و شوهري اي ب...پست فطرت بی شرف-
تو هم بهتره بري دنبال زندگیت و وقتتو با این ...کسی هم نمیتونه انکارش کنه...به هر حال این صیغه نامه وجود داره-

از این به بعد اگه خواستی کسی و زمین بزنی یا خواستی به زور ...یه نصیحت دوستانه بهت میکنم...فقط...کارا هدر ندي
با یه نقشه حساب شده و با دست پر بیاي جلو که بعدش اینجوري شرمنده خودت  مالشونو تصاحب کنی سعی کن

  ...شرت کم...دیگه دور و بر لیا نبینمت...نشی
***  

دیگه براشون مهم نبود کسی از جریان ...با دك کردن مزاحم سمجی مثل سامیار تا حدودي  خیالشون راحت شده بود
  ...ر و از سرشون باز کردن کافی بودصیغه شدنشون با خبر باشه همینکه شر سامیا

  :وسطاي غذا سویل پرسید...پایین که ناهار بخورن سر ساختمون و لیا هم با سویل رفتنزدیکاي ظهر وحید و مانی رفتن 
  هفته دیگه چی کاره اي؟؟؟-
  ...بیکارم!هیچی-
  ؟؟یعنی مسافرت نمیري؟-
  مسافرت؟؟؟چه خبره مگه؟؟؟-
یعنی عمالً فقط شنبه رو ...و روز وسط هفته که تعطیله دو روز آخرشم بین التعطیلینهد...تعطیالته دیگه...انیشتین-

  ...بقیه اش و مهندسین گرام لطف کردن تعطیل نمودن...میام
  چطور مانی بهش چیزي نگفته بود؟؟؟...ابروهاي لیا پرید باال

  ...در هر صورت بیکارم من...خب...عه؟؟؟نمیدونستم-
  ؟؟؟ت توپ هستی یا نهپایه یه مسافر...ببین-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 333



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ؟؟کجا؟-
  ...اکیپی با یه سري از بچه ها...شمال-
  ؟؟تنهایی؟-
یعنی تو تو این سن اجازه نداري یه مسافرت مجردي ...ساله اس چهاردههمچین میگه تنهایی انگار دختر !واه واه واه-

  ؟؟بري؟
  :لیا که تا حاال به همچین قضیه اي فکر نکرده بود باشرمندگی گفت

  ...نمیدونم-
  ؟؟بابات اجازه نمیده؟...ببینم-

یعنی میتونست مانی و راضی ...بهش این اجازه رو بده عمراًت فکر میکرد که بدتر از باباش یکی و داره که داش
مسلماً خیلی خوش ...مسافرت دسته جمعی به شمال...یه جورایی محال بود ولی وسوسه شد شانسشو امتحال کنه؟کنه؟؟

  ...میگذشت
  ؟؟میاي یا نه؟؟؟؟کجایی تو!هوي-

  :فکرو خیال و از سرش بیرون کرد و گفت
  !ولی بعید میدونم بابام اجازه بده...به خدا نمیدونم سویل-
تازه ...هستن جمع و میترکونن از خندههم چند تا از دوستاي من و شوهرم ...خیلی خوش میگذره...لوس نشو دیگه-

  ...شاید وحیدم بیاد
  ؟؟وحیـــــد؟-
خیلی هم خوش ...چند بار باهامون اومده مسافرت؟؟دیگه وحید از دوستاي شوهرمه مگه نگفته بودم بهت؟آره -

تازه شاید اگه بابات بفهمه بچه هاي شرکتم هستن قبول ...اصالً زمین تا آسمون با چیزي که تو شرکته فرق میکنه...سفره
  ...کنه

  ...میشه یا نهحاال بذار باهاش صحبت کنم ببینم راضی ...نمنمیدو-
  ...آبم از آب تکون نمیخورد...برابر تو شیطونی میکردم دهبه خدا من مجرد بودم ...صحبت کن...باشه نی نی کوچولو-

لیا چیزي نگفت و فقط به فکر فرو رفت که چطور میتونه مانی و راضی کنه؟؟؟اصالً چرا اون باهاشون نمیرفت؟؟؟مگه 
  ...امه دیگه اي داشت براي این چند روز تعطیلیوحید دوست اونم نبود؟؟؟شایدم یه برن

***  
مناسب دید براي همین بعد از کلی باال و پایین کردن حرفاش  وقعیت و براي مطرح کردن پیشنهاد سویلم لیاشب 
  :گفت

  ؟؟تعطیالت و میخواي چیکار کنی؟؟؟مانی؟-
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  ؟؟یعنی چی؟-
  یعنی برنامه اي نداري واسه این چند روز تعطیلی؟؟؟-

  :با حالت موشکافانه اي گفت لیاصاف نشست و خیره به مانی 
  ...حرفتو بزن-

واقعاً از عکس العمل این آدم پیش بینی نشده ...جوري نفس عمیقی کشید که انگار میخواست کوه جا به جا کنه
  ...میترسید

طمئنم حضور من تو این من م...برنامه تو به خاطر من بهم نزنی...یعنی میخواستم خواهش کنم که...میخواستم بگم که-
مه اگه واسه این تعطیالت برناولی ...تو خیلی از کارایی که قبال میکردي و نتونی بکنی باعث میشه...خونه باعث میشه

  ...من مشکلی با این قضیه ندارم...ي انجامش بدي اینکارو نکنخاصی داري و به خاطر من نمیخوا
  ؟؟حرفات تموم شد؟-
  ...بله-
  ...برو بگیر بخواب انگار خیلی خسته اي...شب بخیر عزیزم-

  ...از اینکه اینهمه حرف زد و مانی نادیده اش گرفت کفري شد
  ...من دارم باهات جدي حرف میزنم-
  ؟؟وقتی جواب منو میدونی پس چرا انقدر واسه گفتن این حرفا انرژي هدر میدي؟-
  ؟؟یعنی تو هیچ برنامه اي نداري نه؟-
  ؟؟؟ته که میخوام به خاطر تو بهمش بزنمولی کی گف...چرا دارم-

با اینکه خودش اون حرفا رو زده بود ولی ته قلبش از اینکه مانی ...احساس کرد با این حرف قلبش فشرده شدلیا 
اون همه فکرش این بود که چه جوري مانی و راضی کنه با سویل اینا برن تا از ...بذارتش و بره مسافرت ناراحت میشد

  ...ولی مانی...هم دور نمونن
  :به روي خودش نیاورد و گفت با اینکه خیلی ناراحت شد ولی

  ...حاال منم با خیال راحت میتونم با سویل اینا برم شمال...خوبه...خب پس-
  !!!؟؟چــــــــــــی؟-
  ؟؟چرا داد میزنی؟-
  ؟؟شما قراره با سویل کدوم قبرستونی تشریف ببري؟-

  :که انتظار عصبانیت مانی رو تا این حد نداشت با تعجب گفت لیا
  ...شمال-
  ...خیلی غلط میکنید-
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  یعنی چی؟؟؟-
  ؟؟با اجازه کی همچین قراري گذاشتی؟...کوفت یعنی چی-

  ...حاال دیگه جفتشون داشتن با صداي بلند و عصبانیت با هم حرف میزدن
چرا نباید براي خودم تصمیم کسی گفته که اجازه من دست توئه؟؟؟...خودمبا اجازه دوماً ...اوالً هنوز قرار نذاشتم-

  ؟؟بگیرم؟
  ...پس اجازتم دست منه...نه من زندگی میکنیبراي اینکه شما اآلن داري خو-
  ...یعنی حاضري من تو این تعطیالت تنها بمونم ولی...واقعاً نامردي-
  ؟؟من کی همچین گهی خوردم؟-

اصالً ...میدونست وقتی عصبانیه هرچی بیشتر سر به سرش بذاره اوضاع خراب تر میشه...پریداز جاش  لیابا داد مانی 
مانی دیگه از ...براي همین سرشو انداخت پایین و هیچی نگفت...دلش نمیخواست دوباره کارشون به قهر و دعوا بکشه

ن کرد یه سیگار روش و از بین ببره بیخود آرامششوندوست نداشت با داد وبیداداي  اونم...دست خودش کالفه شده بود
  ...کشیدو بدون توجه به حضور لیا 

تو اون هوا هم ...معموالً به خاطر بیماري قلبیش پیشش سیگار نمیکشیدچون ...لیا هم از این حرکتش ناراحت شد
  ...نمیتونست نفس بکشه براي همین بلند شد رفت تو اتاقش

از ...با حرص بلند شد رفت تو اتاقش و بقیه سیگارشو اونجا کشید...ر کردها رفتن لیا فهمید چی کامانی هم که تازه ب
چرا هیچوقت نمیتونستن عین آدم بشینن و با ...عصبانیت پکهاي عمیق به سیگارش میزد و دودشو با حرص فوت میکرد

درسته از ...هم حرف بزنن؟؟؟همیشه باید حرفاشون به دعوا ختم میشد؟؟؟اینبار مقصر و صد در صد خودش میدونست
  ...حرف لیا ناراحت شد ولی میتونست با دالیل منطقی قانعش کنه نه با داد و بیداد

چند  پشت در...لیا براي معذرت خواهی رفت سمت اتاق...بعد از یکی دو تا سیگاري که پشت سر هم کشید و آروم شد
خودش در و باز ...سه نازکشیدن آماده کنهفهمید که باید خودشو وا وقتی جوابی نگرفت...بار نفس عمیق کشید و در زد

  ...کرد و رفت تو
برش ...بیرون که چشمش خورد به کاغذي که رو میز بود چرخید بره...یه لحظه قلبش ریخت لیابا دیدن اتاق خالی 

  ...داشت و خوند درحالیکه با خوندن هر کلمه اش چهره اش بهت زده تر می شد
به خاطر همه ...کنی مرا درك امیدوارم...ندارم مل عصبانیتهاي بیجایت رااد و تحطاقت شنیدن داد و بید دیگر...مانی-

ن م از این حق را...را دارم حق زندگی کردن به شخصه مه ولی من...از تو سپاسگذارمکشیدي  هایی که برایم زحمت
  ...!لیا...فراموشت نمیکنده هیچوقت کسی ک...به امید دیدار...کردم تو را تركروزي میفهمی که چرا اآلن  یک...نگیر
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دوست ...چشماش از هجوم اشک تار شده بود ولی نمیخواست اشک بریزه...احساس کرد راه نفسش داره بسته میشه
چند دقیقه بیشتر ؟؟؟اتاق بود یه لحظه فکر کرد مگه چه قدر تو...داشت تو اون لحظه هرچی دم دستش بود میشکوند

  ...ونه بهش برسهمیت...پس هنوز زیاد دور نشده...نبود
سرکارش گذاشته باشه و یه جا تو  لیابا قدمهاي بلند رفت سمت در که بره بیرون ولی یه لحظه به این فکر کرد که نکنه 

با اینکه از رو دست خوردن اونم توسط یه دختر بچه ...که داشت همین بود اون لحظه تنها آرزویی...خونه قایم شده باشه
با سرعت همه سوراخ سمبه هاي خونه رو که ...رو دست بخوره و اون نامه واقعی نباشهحاضر بود  واهمه داشت ولی

  ...اونجا قایم شده باشه رو گشت ولی خبري ازش نبود لیاحدس میزد 
کالفه از نرده هاي بالکن دوال شد و تو اون تاریکی ...ولی اونجا هم نبود...سمتشیهو یاد بالکن افتاد با سرعت رفت 

سی کرد که یهو چشماش رو دختري که داشت با یه چمدون پیاده طول خیابون و طی میکرد میخکوب خیابون و برر
  ...دیگه واینستاد تا ویژگی هاي ظاهریشو تشخیص بده مطمئناً لیا بود...شد

به اون سمتی که دختره داشت میرفت شروع  با قدم هاي بلند...با چه سرعتی خودشو رسوند پایین نفهمید چه جوري و
با دیدن دختره ...خواست با عصبانیت سرش داد بزنههمینکه ...کردخودشو رسوند بهش و راهشو سد ...رد به دویدنک

  ...بودن انگار یه سطل آب رو سرش خالی کرده...وا رفت!!!لیا نبود این که...حرف تو دهنش ماسید
  ؟؟؟چرا جلوي راه مردم و میگیري؟؟؟آقا حالت خوبه-

گش گرفت و سرشو موهاشو تو چن...خودشو کشید کنار و کالفه وسط پیاده رو وایستاد...اومدبا حرف دختره به خودش 
ضربان قلبش باال ...انگار قدرت هر کاري ازش سلب شده بود...کجا بره...نمیدونست چی کار کنه...گرفت رو به آسمون

  ...بدنش کوره آجرپزیهرفته بود و حس میکرد 
  :و فقط زیر لب زمزمه کردچشماشو بست و یه نفس عمیق کشید 

  ...بهم برگردونلیاي من و !خدایا-
اون وقت شب تو اون تاریکی تک و تنها تو خیابون  لیا از فکر اینکه...تازه داشت مغرش بهش فرماناي بد صادر میکرد
ماشین  ؟ باید با؟؟چرا وایستاده بودکجا رو داشت که بره؟؟؟اصالً ...داره پرسه میزنه خون به صورتش هجوم آورد

  ...مسلماً خیلی نمیتونست دور شده باشه مگه اینکه سوار ماشین بشه...میرفت دنبالش هرجور شده پیداش میکرد
  »...دستم بهت نرسه فقط دعا کن...دختره احمق«

با صداي بوق ماشینی به خودش اومد ...در حالیکه خودش داشت تو دلش دعا میکرد تا هرچه زودتر دستش بهش برسه
  :شنیدن صداي دخترونه اي سر جاش میخکوب شد و بعد با

  !برسونمــــــــتمهندس؟؟؟-
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؟؟فقط داشت خدا خدا میکرد چیزي که تو فکرشه این صداي آشنا مال کی بود که اینجوري داشت گستاخی میکرد؟
دوباره بوق  با صدايار خیابون توقف کرده بود جا خورد و با دیدن ماشین خودش که کن...روشو برگردوند...درست باشه

  ...سرشو خم کرد و چشماش تو دو تا چشم مشکی که با نهایت شیطنت بهش خیره شده بود ثابت موند
با جراتی که براي خودشم عجیب بود با  ولی...یه کم هول برش داشت که حاال حرص خوردن مانی رو به وضوح میدید لیا

  :لحن موزیانه اي گفت
  ...ش میگذره هاخو؟؟افتخار نمیدید سوار شید مهندس؟-

میخواسته با این کار تالفی اون دادي که ...براي درآوردن حرصش بود لیاهمه اینا نقشه ي  مانی تازه داشت میفهمید که
که اآلن  میخواست با دو سه تا داد جانانه لیاییدلش ...فکش هر لحظه بیشتر داشت منقبض میشد...سرش زد و در بیاره

فکر  چون...اآلن وقت داد و بیداد نبود ولی...داشت پشت فرمون ماشین بلبل زبونی میکرد و تبدیل کنه به یه موش
  ...باید یه چیزایی رو به این دختر حالی میکرد...شاید بیشتر از داد و فریاد زدن جواب میداد...بهتري به ذهنش رسید

ز با آرامش رفت طرف ماشین و در و با بود و وقت نکرده بود عوضش کنهبا همون شلوار گرمکن و تی شرتی که تنش 
  :سرشو گرفت سمت آسمون و زیر لب گفت یه لحظه...کرد ولی قبل از اینکه سوار شه

  !خدایا شکرت-
بدون اینکه کوچکترین حرفی راجع به کاري ...که به وضوح داشت میخندید لیابه محض سوار شدن خیره شد تو چشماي 

  :با خونسردي گفتیا اینکه بخواد سرزنش و توبیخش کنه کرد و مانی و انقدر ترسوند بزنه  لیاکه 
  ...راه بیفت-
  ؟؟کجا؟-
  ...میفهمیبرو -

مانی ...شب بود و اون دوتا داشتن تو ماشین به سمت جایی که فقط مانی ازش خبر داشت میرفتن دوازدهساعت نزدیک 
  ...تو کل مسیر هیچ حرفی نمیزد

که از سکوت غیر عادي مانی تا حدودي ترسیده بود ساکت شده بود و بدون حرف به مسیري که مانی راهنمایی  لیا هم
نمیخواست مانی و اذیت کنه فقط میخواست اینبار به جاي قهر و دعوا با یه شوخی سر و ته قضیه رو هم ...میکرد میروند

  ...ي بهش میدادولی این سکوت عجیب و غریب مانی داشت هشدارهاي بد...بیاره
از پسش براومد با اشاره مانی ماشین و نگه داشت لیا به سختی طوالنی و طی کردن سرباالیی که  بعد از طی مسافت نسبتاً

و نگاهش و ناخودآگاه رفت سمت لبه دره  لیا...یه جایی مثل دره تو ارتفاعی باالتر از سطح شهر بود...نو پیاده شد
  ...دوخت به خونه هاي شهر

  ؟؟نگه؟قش-
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لیا هم درست لبه دره بهش چسبیده بود و کامالً از پشت ...صداي آروم مانی که درست کنار گوشش بود ترسوندش
 شدور با آرنجش سعی کرد یه کم...هیچ جایی براي تکون خوردن نداشت تا یه کم از مانی فاصله بگیره...وایستاده بود

  ...کنه
  ...مانی یه کم برو عقب تر-

دیگه داشت  لیا...اون نیمچه فاصله اي هم که بینشون مونده بود و به صفر رسوند لیا توجه به تقالي ولی مانی بدون
داشت کار خودشو  ولی باز بدون توجه به ترس لیا...میدید که لیا داره میترسه...رفتار مانی عجیب بود...میترسید

  :و سست کرد گفتر لیاآورد پایین و با لحنی که پاهاي  رشو تا نزدیک گوششس...میکرد
  ؟؟میترســــــــی؟؟؟؟چیه عزیزم-

  ...لیا که زبونش بند اومده بود آب دهنش و قورت داد و فقط تونست سرشو تکون بده
  ...حاال مونده تا بترسی-

 قبل از اینکه بتونه عکس العملی نشون بده مانی دستاشو گذاشت دو طرف پهلوي لیا...نیش کالم مانی قلبشو ریش کرد
  ...تو فضاي خلوت دره پیچید جیغ لیا...حرکت ناگهانی به جلو پرتش کرد و دوباره برگردوند با یهو
  ــــــــــــــه؟؟؟چی کار میکنی دیوون...مانـــــــــــــــــــــــــی...مانــــــی-

و زبونش بند  حسابی ترسیده بود ود نمیذاشت ازش جدا بشه ولی لیاو نگه داشته بر لیامانی با دستاي قویش محکم 
فقط با چشماي گرد شده به پایین خیره شده بود و فکر اینکه از اون ارتفاع سقوط کنه همه وجودشو ...اومده بود
  ...میلرزوند

  :دوباره صداي خونسرد مانی رو کنار گوشش شنید
  ؟؟میترسی آره؟...دیگه بلبل زبونی نمیکنی؟؟چی شد کوچولو؟-

با سکوتش ...بیفته ولی با همین کارشم تا مرز سکته پیش رفته بود کاري نمیکنه که میدونست مانی...لیا بازم حرفی نزد
  ...بین زمین و هوا نگه داشتبا دستاش و ر لیاروي زمین بلندش کرد و یه قدم رفت جلو و از  به راحتیمانی اینبار 

  :کشید چشماشو محکم بست و با تمام توانش جیغ لیا
  ...دارم سکته میکنم...تو رو خدا منو بذار زمیـــــــــــــــــن!مانــــــــــــــــــــــی-
  :با صداي بلندي گفتو اینبار خاموشش کرده بود دوباره روشن شده بود  لیاکه با دیدن  ت مانیعصبانیاون حاال  

باید یاد ...میشهچون حاال میفهمی که وقتی آدم تا مرز سکته پیش بره چه حالی ...عـــــه؟؟؟داري سکته میکنی؟؟؟خوبه-
  ...بگیري که شوخی با مسائلی که روش حساسیت دارم چه عواقبی داره

  ...وووووود میخواستی انقدر سر هرچیز داد و بیداد نکنیــــتقصیر خودت ب...لعنتی منو بذار زمین-
  ...مثل اینکه باید یه جور دیگه حالیت کنم...یبینم که زبونت هنوز کوتاه نشدهم-
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از ترس جیغشو  اینبار لیا...و بین زمین و هوا معلق نگه داشته بود با دستش تکون شدیدي بهش دادارهمونجور که لی
دستاي بی جونشو بلند کرد و گذاشت رو دستاي مانی که با فشار پهلوشو نگه ...خفه کرد و تمام وجودش به لرزه افتاد

بی رحمی از مانی مهربون شده این روزاش بعید  اینهمه...احساس کرد سرش سنگین شده و داره گیج میره...داشته بود
  ...بود

  ...بگو غلط کردم تا بذارمت زمین-
دوست داشت براي رهایی هرچه سریع تر از اون وضعیت با تمام توانش جیغ بزنه غلط کردم ولی زبونش قفل شده 

  :مانی که فکر کرد دوباره داره لجبازي میکنه با صداي بلندتري گفت...بود
  ز همینجا پرتت کنم پایین؟؟؟میگی یا ا لیااااا-
  ...کردم...غلط...غ-

برش گردوند ...رو زمین شگذاشت ش عقب وکشید...رسید ولی همینم مانی و راضی کرد به زور به گوشش صداي لیا
و رنگش که مثل گچ سفید شده بود و لباش که از شدت ترس  با دیدن چشماي به اشک نشسته لیا...طرف خودش

  ...میلرزید از کرده خودش پشیمون شد
  ...کردضربه هاي کم جون مشتش و روي سینه اش حس ...اقدامی کنهز اینکه براي به آغوش کشیدن لیا قبل ا

میخواستم ...رت میذاشتممن داشتم سر به س...من باهات شوخی کردم...خیلی آدم مزخرفی هستی مانــــــــــی-
م کنی؟؟؟من داشتم سکته اینجوري باید اذیت؟؟؟اینجوري باید تالفی کنی...کنم که دیگه انقدر سرم داد نزنیتنبیهت 
  ؟؟؟چرا انقدر بی فکري؟؟؟پات لیز میخورد با هم میفتادیم پایین چی؟؟؟اگه دستت ول میشد میفتادم چی...میکردم

ولی هنوز ته دلش ...مانی شرمنده شده بود...حس میکرد نفسش هی داره کمتر میره و میاد با گریه اینارو زار میزد و لیا
و که هنوز داشت رو سینه مانی فرود میومد و تو دستش گرفت ر مچ دستاي لیا...یه دلیل قانع کننده براي خودش داشت

  :و محکم نگهش داشت
شوخی بچه گانه ات تو همون چند دقیقه چی به روز من  میفهمی با اون؟؟؟اینو میفهمی لیامنم داشتم سکته میکردم -

میفهمی وقتی فکر کردم که تو تک و تنها داري این وقت شب تو این شهر بی در و پیکر پرسه میزنی چه ؟؟آوردي؟
من میخواستم فقط با این کارم بهت ثابت کنم که با ؟؟؟فکر اینا رو کردي و بازم به شوخیت ادامه دادي؟؟حالی شدم؟

با این کارت منو تا چه حد  باید میفهمیدي که دقیقاً...اون یادداشت و فکر کردن به این چیزا چه حالی شدم دیدن
ترسی که از این کار من تو وجودت ریخت همون اندازه ترسی بود که من از حس نبود تو پیدا ...ترسوندي

  ؟؟میفهمی اینو؟...کردم
در از نبودش ترسیده بود آروم شده بود با لحنی که هنوز رگه هاي که حاال با حرفاي مانی و فهمیدن اینکه چق لیا

  :دلخوري توش به چشم میومد گفت
  ...آآآآآآآآخخخخخخ...میتونستی...ي بهتري هم بودراه ها...براي فهموندن این موضوع-
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چشماش و محکم بست و صورتش جمع  و ضربان تند ونامنظمش یه لحظه با حس دردي که تو قفسه سینه اش پیچید
  ...مانی هراسون بهش خیره شده بود...شد

  !!!؟چی شدي لیا؟؟-
بدون ...با این کارش مانی فهمید که چه کار نسنجیده اي کرده...دستاشو از دستاي مانی درآورد و قلبشو ماساژ داد لیا

م میبردش سمت ماشین با لحنی که نگرانی همونجوري که آرو...تا مرض سکته برده بودتش قلبی لیاتوجه به وضعیت 
  :توش به وضوح مشاهده میشد گفت

  ؟؟یه کم تحمل کن اآلن میریم بیمارستان باشه؟؟؟؟حالت خیلی بده-
  :لیا با چند تا نفس عمیق یه کم وضعیتش و نرمال تر کرد و با ترشرویی گفت

تو خودت و درست کن نمیخواد واسه من اداي ...کارش و میکنه هی زرت و زورت بیمارستان...بیمارستان...برو بابا-
  ...بریم سر راه یه بسته قرص بگیر اگه بهتون برنمیخوره یهو...قهرمانا رو دربیاري
بهش ...و فقط نگاه پر از شرم و نگرانیشو که هنوز رگه هاي خشم توش خودنمایی میکرد...مانی چیزي نگفت

تو تمام مسیر جفتشون ساکت ...دون حرف ماشین و دور زد و سوار شدو سوار کرد و صندلیشو خوابوند و بر لیا...دوخت
اون فقط ...نباید همچین شوخی اي باهاش میکرد لیا...روي کرده ولی حق و به خودش میدادمانی میدونست زیاده ...بودن

  ...نشون بده لیا میخواست با این کار شدت ترسشو به
دلش نمیخواست دوباره باهاش ...که فقط قصدش شوخی بود فکر نمیکرد با این کارش مانی و تا این حد بترسونه لیاهم

  ...قهر کنه ولی تو اون لحظه ترجیح داد ساکت بمونه تا نشون بده که کار مانی اونم با این وضعیت قلبیش درست نبوده
***  

  :سمت اتاقش که صداشو شنیدداشت بدون توجه به مانی میرفت خونه که رسیدن لیا 
  ...بیا اینجا بشین کارت دارم-
  ؟؟چی کار داري؟-
  ...باید باهات حرف بزنم-
  ؟؟درباره چی؟-
  ...بیا بشین انقدر سوال نکن-

ولی دوست ...چون میدونست فعالً مراعت قلبش و میکنه و کاري به کارش نداره...نترسوندو ر دیگه لیالحن محکم مانی 
همونطور که میرفت سمتش از پشت براي مانی ...ترجیح داد بشینه حرفاشو بشنوه...احترامی کنه و بذاره برهنداشت بی 

به زور خودشو ...شکلک درآورد و حواسش نبود که مانی داره از شیشه تلویزیون نگاش میکنه که رو مبل نشسته بود
  ...کردفعالً باید ظاهر خشک و جدي خودشو حفظ می...کنترل کرد که نخنده
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نه تا دلش دوباره بهش نگاه نک سعی میکرد اصالً...رفت رو مبل کناري مانی نشست و منتظر موند تا حرفشو بزنه لیا
که بخواد همه  مید حتی صداشم انقدر براش لذتبخش هستبا شنیدن صداي مانی فه...و فراموش کنهبلرزه و کاراش

  ...و گیرایی و جذابیت انکار ناپذیري داشتهرچند خشن و جدي بود ولی گرما ...چیزو فراموش کنه
ولی تو هم باید بهم ...قبول دارم یه کم زیاده روي کردم که بدون توجه به بیماري قلبیت تا اون حد ترسوندمت...ببین-

ولی تو ...بهت گفته بودم که وقتی عصبانی بشم هرکاري ازم برمیاد و تو باید تا حد امکان ازم فاصله بگیري...حق بدي
اصله که نگرفتی هیچ با ندانم کاریت و سواستفاده از نقطه ضعف من با دست خودت زمینه عصبانی شدنم و فراهم ف

  ...کردي
از کلمات و اصطالحات کتابی اي که ...من حتی اون نامه رو یه جوري نوشتم که بفهمی مسخره بازیه...مانی شوخی بود-

  به کار برده بودم اینو نفهمیدي؟؟؟
من اون لحظه تو شرایطی نبودم که بخوام شوخی یا جدي کار تو رو از رو ادبی بودن جمالتت تشخیص ...لیا جان-

مشکل قلبی تو رو  اون لحظه کامالً...مطمئن باش من هیچ بالیی سر تو نمیاوردمولی ...خیلی عصبانی بودم...بعدشم...بدم
بفهم که اگه این ...ازت خواهش میکنم درکم کن...م که راست میگملیا به جون مادرم قسم میخور...فراموش کرده بودم

  ...در کل اگه زیاده روي کردم معذرت میخوام...شوخی به واقعیت تبدیل بشه چی به روز من میاد
شاید از ...لحن مانی و حرفاش آرومش کرده بود با این حال دوست داشت یه جوري از زیر زبونش حرف بکشه

  ...بالتکلیفی در میومد
  ...تو نمیتونی منو تو این خونه زندانی کنی...من که اول و آخر باید برم...؟؟شوخی یا جديه چی مانی؟باالخره ک-
  ...مشکل من با بیخبر رفتنته...من تو رو اینجا زندانی نکردم-
  اگه زندانی نکردي پس چرا نمیذاري با سویل اینا برم شمال؟؟؟-

  :قبل از اینکه مانی چیزي بگه خودش سریع گفت
  ...پس الکی داد و بیداد نکن...چی شدا یادت باشه همین چند ساعت پیش-

  :مانی با خونسردي سر جاش صاف نشست و گفت
  ...شما اونجا تشریف نمیبري...لزومی نداره داد و بیداد کنم-
  ؟؟تو هم که نیستی من تنها تو خونه چی کار کنم؟؟؟آخه چرا؟-

  :حن آروم و دلنشینی گفتخیره شد و با للیا مانی مستقیم تو چشماي 
  ؟؟تو خونه تنها بمونی؟ این تعطیالت ومن کی گفتم تو قراره  آخه-
  ...؟؟؟خودت که براي خودت برنامه ریختیمگه غیر از اینه-
  ؟؟کی گفته تو جایی تو برنامه من نداري؟-

  :متعجب پرسید لیا
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  ؟؟منظورت چیه؟-
اینور و اونور و تو رو تنها بذارم؟؟؟اصالً همچین چیزي با عقل جور یعنی من انقدر نامردم که تعطیالت خودم پاشم برم -

ولی من اصالً به این موضوع حتی نمیتونم ...دور از من و پیش سویل باشیالبته تو نامردتري که اصرار داري در میاد؟؟؟
  ...فکر کنم

  :لیا که تازه داشت به این مسئله فکر میکرد با شرمندگی گفت
  ...خب من نمیخواستم-
 خواستم بعدش بهت بگم که قراره می...من داشتم سر به سرت میذاشتم...منظور منو اشتباه متوجه شديتو ...میدونم لیا-

  ...ولی تو نذاشتی که!دوتایی با هم بریم ویالي من
  ...چشماي لیا گرد شد

  دوتایی بریم ویالي تو؟؟؟-
  ...اوهوم-

تو یه خونه زندگی میکنن ولی ه ماه یک درسته که اآلن...تو ویالدوتایی تنهایی ...غیر ممکن بود حتی فکرشم براش
  ...شبانه روز که پیش هم نبودن و مسلماً این مسافرت و تنهایی تو ویالي شمال موندن ممکنه خیلی چیزا رو عوض کنه

  ؟؟یعنی تو برنامه جدا با دوستات نداشتی؟-
  اون کله گچی خودت چی میگه؟؟؟-
طبیعیه  ریزي کردي وازت دلگیر شدم ولی فکر کردم برنامه خدایی ...خیلی شانس آوردي...یعنی خدا بهت رحم کرد-

  ...که نتونی به خاطر من بهمش بزنی
  ...هیچ برنامه اي براي من انقدر ارزش نداره که بخوام به خاطرش دل تو رو بشکونم-

از طرفی هم ...ی رفتنشون به اون ویالولی هنوز یه کم واهمه داشت از تنهای...لیا دلش ضعف رفت با این حرف مانی
  ...دوست داشت تو جمع سویل و دوستاش باشه

  ؟؟قول میدي نه نگی؟ ...یه چیزي ازت بخوام-
  ...معلومه که قول نمیدم-
  ...اذیت نکن دیگه-
  ...ولی سعی میکنم اگه مقدور باشه نه نگم...تا ندونم که نمیتونم قول بدم-
  ...هم با سویل اینا بریم ویالشون و میشه من و تو...میگــــــــم-
  ...نـــــــه-

  ...لیا با حرص بهش خیره شد
  ؟؟اصالً شنیدي من چی گفتم؟ تو -
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  ...که دیدم نیست...گفته بودم اگه مقدور باشهولی ...بله شنیدم-
  ...بیشتر خوش میگذره...اینجوري تنها هم نیستیم...چرا؟؟؟خیلی خوبه که-
  ؟؟نمیگذره؟ یعنی اگه تنها باشیم خوش-
  ...خب اونجوري شاید...منظورم اینه...اي بابا-

ولی وقتی دید مصره که با اونا ...این دست دست کردن و استرسش براش عجیب بود...دوخت لیامانی نگاه مشکوکشو به 
  :بره گفت

  ...من یه پیشنهاد دارم-
  چی؟؟؟-
  ...فکر نمیکنم زیاد ازمون دور باشن...شیم به اونا ملحق میبعد از اونجا ...بیا یکی دو روز اول و دوتایی بریم ویالي من-
ما جلوي اونا باید فقط ؟؟خب بعد به این فکر نکردي که وقتی منو تو رو با هم ببینن پیش خودشون چی فکر میکنن؟-

  ...منشی و رییس باشیم
میدونن با هم تو یه  من توشرکت به همه گفتم که تو دوست خانوادگی ما هستی و حتی؟؟حرفی زده؟ کی همچین-

ا من درمیون گذاشتی منم بتو به سویل میگی موضوع رو ...پس لزومی نداره نقش بازي کنیم...ساختمون زندگی میکنیم
که از صبح تا غروب تو  یه مدتهما اآلن  لیا...؟؟؟در ثانیاشکالی داره دوتا دوست با هم سفر کنن...که بیام قبول کردم

که میخواستیم یه نفس راحت بکشیم تو میخواي بازم بریم زیر منگنه ي  یم این چند روزمنقش بازي میکنشرکت داریم 
  ؟؟اونا؟

است دست از پا خطا مانی اگه میخواز طرفی با خودش فکر میکرد ...حاال که فکرشو میکرد میدید مانی راست میگفتلیا 
  ...بکنهو نیمم میتونست این کارو ماه کنه تو این یه

  ...شو نسبت به پیشنهاد مانی اعالم کرد و گوشیشو درآورد و شماره سویل و گرفتبا لبخندي رضایت
  به کی زنگ میزنی؟؟؟-
  ...سویل-
  شاید خواب باشه؟؟؟-
  ...نه فردا شیفت بعداز ظهرشه شب دیر میخوابه-

  :بعد از چند بوق صداي سرحال سویل تو گوشی پیچید
  ؟؟احوال شما؟...ـــــــــه سالم خانوم خوشگلهب-
  ...شبت بخیر...سالم سویل جون -
  ؟؟چه خبرا؟...مرسی گلم شب توهم بخیر-
  ؟؟میخواستم بپرسم سفر شمالتون چند روزه اس؟راستش ...سالمتی-
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  ؟؟اي شیطون باالخره باباهه رو راضی کردي آره؟-
  ...هی کم  و بیش-
  حاال چرا کم و بیش؟؟؟...ما یکشنبه ظهر راه میفتیم تا جمعه دیگه-
منم قضیه ...بحث کار و شرکت پیش اومد...روز مهندس ساعی یه کاري با بابام داشت و اومده بود خونمونام آخه-

هم که اصرار منو دید گفت اگه بتونی  ساعیمهندس ...بابام مخالف بود...مسافرت با بچه هاي شرکت و به بابام گفتم
بابامم فقط درصورتی موافقه که با ...ال باباتم راحت ترهاینجوري خی...صبر کنی منم باهاتون میاماول تعطیالت و چند روز 

  ...اید صبر کنم تا کارشون تموم شه بعد بیایمحاال هم ب...برم و برگردم مهندس ساعی
  ؟؟؟هم میخواد بیاد واااااااي یعنی مهندس ساعی-
  ؟؟آره چطور مگه؟-
  ...پس حسابی خوش میگذره...جدید میبینمتغییرات ...ایول مهندس...از این کارا نمیکرد آخه معموالً...هیچی-
  ...امیدوارم-
  ...فردا یادم بنداز آدرس و حتماً بهت بدمپس عزیزم -
  ...باشه گلم-
  ...خداحافظ...میبینمت-
  ...خداحافظ-

و همینکه اومد بچرخه سمت مانی تا حرفی بزنه یهو مانی که اصالً نفهمید کی اومد نشست رو گوشی و که قطع کرد 
   :مبلی که لیا روش بود دراز کشید و سرش و گذاشت رو پاهاي آویزون لیا و با چشم بسته گفتهمون 

  ...تو عجب مارمولکی بودي و من نمیدونستم-
یه لحظه خواست با دو سه تا ...گیج از این حرکت غیر منتظره مانی به چهره خسته و چشماي بسته اش خیره شد لیا

درسته هنوز یک ساعتم نگذشته بود از ...اطر این پررو بازیش ولی پشیمون شدحرف و تیکه حالش و جا بیاره به خ
ولی همینکه فکر میکرد به خاطر ترس از رفتن لیا بود که عصبی شده بود یه ...زمانی که تا دم مرگ بردش و برگردوند

  ...غ نمیکرداین میتونست جبران اون آغوشاي آرامش بخشی باشه که مانی از لیا دری...جورایی آروم میشد
  :ولی براي اینکه نسبت به این کارش خیلی بی تفاوت نباشه با لحن متعجبی گفت

  جات راحته؟؟؟-
  :مانی بدون اینکه چشماشو باز کنه با صداي خسته اي گفت

  ...خیلی-
جوري باید یه ...متوجهش میشه مطمئن بود اگه ساکت بشینه مانی هم...ضربان تند قلبشو به راحتی میشنیدصداي لیا 

  ...حواسش و پرت میکرد
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  پس برنامه شمالمون اوکی شد دیگه؟؟؟-
  ؟؟به این سرعت چه جوري تونستی همچین سناریویی بنویسی؟ولی خداوکیلی تو ...اوهوم-
  ...یعنی چند بار باید بگم که-
  ...همون توانایی هاي خدادادي...آهاااااان-

نمیدونست چرا ولی دلش ...اونو به حرف نکشه صمیم گرفت دیگهشده بود تکه حاال متوجه خستگی بیش از حد مانی  لیا
براي همین ناخودآگاه دستشو برد باال و فرو کرد تو ...یشترین آرامش و به مانی هدیه کنهمیخواست تو اون لحظه ب

گونه تو موهاي مانی حرکت انگشتاشو نوازش ...ش حالت مانی که رو صورتش پخش و پال شده بودموهاي خو
  ...نگاهش رو لبخند رضایت بخش مانی که با اون خستگی رو لباش نشسته بود خیره موند...میداد

یه حسی که نمیذاشت نگاهش از روي لباي مانی ...یه حس قشنگ...یه حس جدیدي داشت توي وجودش قلقلکش میداد
و داشت ولی نه به اون هرچند تجربه اش...یه حسی که دوست داشت این لباي خوش فرم و تجربه کنه...جدا بشه
حسی که شاید تا حاال نسبت به هیچ بنی بشري تو وجودش ایجاد نشده بود و این احساس بکر فقط ...مالیم تر...خشونت

  ...مختص مانی بود
فکر میکرد مانی فقط براي رفع ...به خواب رفتنش بود به خودش اومد با شنیدن صداي نفساي منظم مانی که نشونه

یعنی نباید ...ده ولی جوري به خواب عمیق فرو رفته بود که انگار حاال حاال ها قصد بیدار شدن ندارهخستگی دراز کشی
بیدارش میکرد؟؟؟مسلماً مانی هم نمیخواست اونجا بخوابه ولی از شدت خستگی و فشار عصبی این چند ساعت بیهوش 

  ...شده
ابیدن خودشو از این حسی که دامنگیرش شده بود سعی کرد با خو...سرشو به پشتی صندلی تکیه داد و چشماشو بست

و اون اینو ...میدونست دامن زدن به این حس یعنی پایان پاکی و نجابتش و شاید دنیاي دخترونه اش...رها کنه
باید صبر میکرد تا روزي ...پایانی ندارهحداقل تا وقتی که حس میکرد این رابطه اي که ممکنه شکل بگیره ...نمیخواست

  ...ه اشون به قدر کافی محکم بشه تا شعله عشقشون با هر بادي خاموش نشهکه رابط
***  

چشماشو که باز کرد متوجه جاي غیر عادي اي که خوابیده بود شد ولی انقدر گیج بود که نمیفهمید کجاست یا چرا تو 
از خواست بود؟؟؟ چرا موقع خواب چراغ و خاموش نکرده...نور لوستر باالسرش چشماشو میزد...تخت خوابش نیست

خیلی وقت بود که دختري کنارش ...دست یه دختر بود...که متوجه دستی که روي سینه اش افتاده بود شد جاش بلند شه
  ؟؟بود؟ پس این دست کی ...نخوابیده بود

همینجوري که روي مبلی که روش دراز کشیده بود نیم خیز میشد سرشو ...نمیتونست اتفاقات اطرافشو درك کنه
تازه یاد گندي که دیشب زده بود ...غرق خواب بودو که سرشو به پشتی مبل تکیه داده بود لیا دوند و با دیدن برگر
  ...افتاد
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خوابیده بود بدون اینکه بیدار لیا یعنی این همه وقت رو پاي ...چهار صبح بود...گیج و متعجب نگاهشو به ساعت دوخت
لیا حتی ...شده بود شگی بیش از حدش اینجوري باعث آزاراز دست خودش عصبی بود که به خاطر خست؟؟بشه؟

  ...نتونسته بود شال و مانتوشو دربیاره و همون شکلی خوابیده بود
اونم بعد کاري که مانی باهاش کرد خیلی کاراي دیگه ...هم براش عجیب بود و هم لذت بخشلیا اینهمه مهربونی 

  ...ولی حاال...میتونست بکنه
دلش ...چهره اش تو خواب بیشتر شبیه بچه ها شده بود...لیا نزدیک شدناخواسته رو مبل خودشو جلو کشید و به 

انگار تو ...دستشو بلند کرد و با پشت انگشت اشاره اش آروم گونه اشو نوازش کرد...میخواست تا صبح فقط نگاهش کنه
دوست داشت اونو تمام و ...و ندارهر لیا قت صبوري جلويیه حسی داشت بهش میگفت که دیگه طا...خلسه فرو رفته بود

  ...کنهکمال مال خودش 
و ر لیابا این حسی که حاال کل وجودشو پر کرده بود واجازه دخالت عقل و بهش نمیداد بی اختیار سرشو خم کرد و گونه 

از خواب بیدار کنه ازش جدا شد  ور لیا قبل از اینکه با این حرکت ناشیانه اش...داغ و پر حرارت و هوس انگیز بوسید
  ...و اینبار نزدیک تر به لبش چسبوند ود که دوباره لباشو به گونه لیاولی هنوز چند سانت هم فاصله نگرفته ب

لیا با بوسه هاي آروم ولی داغ و با ولع نرم نرم به لباي ...حرکاتش غیر عادي بود و کنترلش از دستش خارج شده بود
بهت زده به ...یه لحظه خون به مغزش رسید و خودشو سریع کشید عقب است بذاره رو لباي لیا کهو لباشو میخو...رسید

توي دستشویی  فاصله رفتباللیا که هنوز تو خواب بود نگاه میکرد و براي اینکه دوباره هوس تا این حد بهش غلبه نکنه 
  ...و سرشو گرفت زیر شیر آب سرداتاقش 

نباید میذاشت این حس انقدر تو وجودش ...از خودش بدش اومد...شو نگاه میکردآب تو آینه داشت چهره خیس از
به هدفش میرسید مثل همیشه پشیمونی  بعد از اینکه میدونست اآلن داره خودش اذیت میشه ولی مطمئناً...جولون بده

  ...و از خودش میروندر لیامیومد سراغش و 
لیا فقط از روي مهربونی و محبت ...جواب میداد پیش خودش شرمنده بود و اینجورير لیااز اینکه محبتاي بیش از اندازه 

چون بهش اطمینان داشت و میدونست اگه شب تا صبحم انقدر بهش نزدیک باشه ...بیدارش نکرده بود تا راحت بخوابه
یدار میشد و ولی حاال چی؟؟؟اگه موقع بوسیدناي مانی ب...چون فکر میکرد مانی حد خودشو میدونه...اتفاقی نمیفته

  چشمش میفتاد به این صحنه چی فکر میکرد پیش خودش؟؟؟
شرم  شحتی تو خوابم از...تمام سعیشو میکرد که نگاهشو ازش بگیره...از اتاق رفت بیرون تا لیا رو بذاره سر جاش

و به آغوش کشید و بردش تو اتاقش  دستاشو انداخت زیر بدنش...داشت و از کاري که میخواست بکنه خجالت میکشید
   ...شالشو درآورد ولی ترسید مانتوشو درآره بیدار شه...رو تخت شو خوابوند

یه ...بیرونون نگاه به چهره اش از اتاق اومد باز بد کنارش وو بوسید و گذاشت  تخت بیرون افتاده بوددستش که از 
  ...لیاد ولی قلب و روحش تو اتاق بغلی و کنار جسمش تو اتاقش بو...لیوان آب خورد و برگشت تو اتاقش
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***  
و البته با اصرار مانی صبح زود به سمت چالوس حرکت کردن تا بیشتر از طبیعت و  روز سفرشون علی رغم غرغراي لیا

 لباس بپوشه و نیمه باز ونست با چشمايت لیااز شب قبل ساکشونو بسته بودن و صبح فقط ...هواي اونجا استفاده کنن
مانی هم اعتراضی نکرد و تا جایی که میتونست سعی ...ودشو به ماشین برسونه و دوباره از شدت خواب بیهوش بشهخ

  ...عشقش پا به پاش تو شرکت کار میکرد و طبیعی بود که انقدر خسته بشه...کرد آروم برونه
***  

م گوششو خاروند و خواست دوباره یه ک...با حس خارش گوشش از خواب بیدار شد ولی زورش میومد چشماشو باز کنه
قبل از اینکه چشماشو ...فهمید کار از کجا آب میخوره...به خوابش ادامه بده که باز احساس کرد یه چیز رفت تو گوشش

  :باز کنه صداي مانی رو شنید که با نهایت تعجب گفت
  لیا؟؟؟تو چرا انقدر گوشات کوچولوئه؟؟؟-

  :صداي خوابالویی گفتلیا بدون اینکه چشاشو باز کنه با 
  پس انتظار داشتی با این قد و هیکل گوشام آینه بغل مینی بوس باشه؟؟؟-

یه چشمشو باز کرد و دید مانی همونطور که به پهناي صورتش میخنده روش دوال شده  صداي خنده ي مانی رو که شنید
  :که دید گفت لیارو چشماي نیمه باز...لیا هم تو دستشهو گوشه شال 

  ...خوردنی به نظر میاد...خیلیم...وچولوئه آدم دوست داره همش اذیتش کنهچون ک-
کاش ...لیا ترجیح داد به جاي اینکه چشماشو گشاد کنه از تعجب این حرف مانی محکم ببنده تا عادي تر به نظر برسه

  ...میتونستی یه کاري هم براي این ضربان تند قلبش میکرد
  ...تو که همش خواب بودي...دیم مسافرتمثالً اوم...پاشو دیگه خوش خواب-

  :خودشو رو صندلی باال کشید و با یه نگاه به دور و اطراف گفت با لحن دلخور مانی لیا
  ؟؟رسیدیم؟-
  ...نخیر-
  ؟؟پس براي چی بیدارم کردي؟-
  ؟؟؟بخوابی می موندي خونه میخوابیدي دیگهمیخواستی -

حس کرد مانی و ناراحت  لیا...ن پیاده شد و رفت اونور خیابونبده از ماشی لیاقبل از اینکه فرصت حرف زدن به 
حداقل باید ثابت میکرد نسبت به خودش همسفر ...باید همسفر بهتري براش میشد...حقم داشت...کرده

سرشو از پنجره کرد بیرون و از ظرف ...م سر و وضع آشفته خودشو درست کردآفتابگیر و داد پایین و یه ک...بهتریه
نسیم خنک سر صبح که به صورتش میخورد حس خوبی بهش ...یه مشت آب پاشید رو صورتش آب معدنی

  ...امیدوار بود این حس خوب که یه سرشم میرسه به حضور مانی در کنارش تو این سفر هیچوقت از بین نره...میداد
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  ...وردک بود و گذاشت رو داشبیه سینی که توش دو تا لیوان شیر کاکائو و دوتا کی...چند دقیقه بعد مانی هم سوار شد
  ...بزن روشن شی-

  :شنیدن لحن سرخوشش گفتکه فکر میکرد مانی با قهر از ماشین پیاده شده حاال با  لیا
  ؟؟مگه تو قهر نبودي؟-
  ...بخور تا سرد نشدهمگه من مثل تو بچه ام؟؟؟-

  :همونطور که کیکی و شیرکاکائوشو برمیداشت گفت لیا
  ...جوابتو میدادمحیف که گشنمه وگرنه -
  ...پس از این به بعد گشنه نگهت میدارم ترفند خوبیه براي خالص شدن از شر زبونت-

***  
  ...سرشو گذاشته بود رو شیشه ماشین و به بیرون خیره شده بود لیاتوي جاده بودن و 

  :مانی که سکوتشو دید پرسید
  ؟؟به چی فکر میکنی؟ -
  ...به اولین سفرمون-
  ...سفر؟؟؟مگه این نیستاولین -
  ...اون موقع اس که داشتیم دوتایی از اهواز برمیگشتیم...نخیر-

مانی که تو این چند وقت انقدر از حضور لیا و اتفاقات جدید ذهنش پر شده بود که اون سفر اصالً تو یادش 
  :متعجب از اینکه چی شده لیا یادش افتاد پرسید...نبود

  حاال چرا یاد اون افتادي؟؟؟-
  ...داشتم به تفاوت اآلن و اون موقع امون فکر میکردم-
  مثالً؟؟؟-
  ...به این برج بازم زهرمار ولی با درصد زهر کمتر...مثالً تبدیل شدن اون برج زهرمار-
  یعنی انقدر افتضاح بودم که اینجوري درباره ام حرف میزنی؟؟؟...اوه اوه-
بعدشم که شیشه ...پري بهم با ترس و لرز ضبط و کم و زیاد میکردمیعنی من از ترس اینکه یهو ن...مانی داغون بودي-

  ...رو کشیدم پایین فوري از سمت خودت دادیش باال
  ...بعد در حالی دهنشو کج میکرد اداي مانی و درآورد

گند  یعنی همه تصوراتم از خودت و تو اون سفر بهم زدي با...اه اه اه...سینوزیت دارم باد بهم بخوره سر درد میشم-
  ...اخالقیات
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حاال دیگه خودشم یادش بود اون سفر کذایی و که تمام تالشش و کرد تا ...مانی که بیخیال داشت به حرفاي لیا میخندید
اون موقع فکرشم نمیکرد که یه روز خالف جهت اون مسیر دوباره تو یه ماشین بشینن ...لیا از همون اول ازش ناامید بشه

  ...ولی اشتباه فکر کرده بود...فکر میکرد همه چیز یکی دو ماه بعد تموم میشه...ندنو با یادآوري اون روزا بخ
ولی دو هفته بعد که از ...اون موقع با خودم گفتم چقدر آرومه سر به زیره...آره یادمه عین موش شده بودي تو ماشین-

  ...کالنتري بهم زنگ زدي همه باورام پوچ شد
عوض اینکه بگی این بنده خدا اینجا غریبه یه کم کوتاه بیام احساس ...رومديتو هم که چقدر خوب از خجالتم د-

  ...تنهایی و غربت نداشته باشه انداختیم تو اتاق در بسته
ولی فرداش که اون یادداشت و ...البته اون شب یه کم پشیمون شدما...همیشه چوب زبون درازت و خوردي...حقت بود-

  ...مطمئن باش اگه دم دستم بودي سرت و از تنت جدا میکردم...رو به رو شدمرو در اتاقم دیدم و با در بسته 
 شهمونطور که داشت با آرامش پوست میکند دوال شد از ظرف جلوي پاش یه سیب برداشت و...لیا غش غش خندید

  :گفت
  ...شمات بیرون میزدوهیچ وقت یادم نمیره آتیشی که داشت از چ...ولی خدایی قیافه ات تو دفتر سپهرنیا تماشایی بود-
  ...عین لشکر شکست خورده...قیافه خودت و ندیدي وقتی مجبور شدي چند ساعت پیاده راه بري...هه-

هنوز براشون تازگی داشت و ...نزدیک نیم ساعت از خاطرات روزاي اول آشنایی و اتفاقاتی که بینشون افتاد حرف زدن
ب میدونستن اگه همون تلخی ها نبود شاید این شیرینی زندگی شاید اون موقع گاهی تلخ میشد ولی اآلن دیگه خو

  ...اآلنشون و نداشتن
  :بعد از چند دیقه اي که بینشون سکوت بود مانی پرسید

  بدترین خاطره زندگیت چیه؟؟؟-
  حاال چی شد اینو پرسیدي؟؟؟-
  ...اگه به منم مربوط میشه بگو...کنجکاو شدم بدونم...همینجوري-

بلکه خاطراتش با مانی اصالً تلخ نبود ...نه اینکه نخواد خاطرات تلخش با مانی رو دوره کنه...کردلیا یه کم فکر 
بدترین خاطره زندگیشم انقدر تو ...حتی اونایی که باعث اذیتشم میشد یه جور شیرینی خاص خودش و داشت...براش

ولی نمیدونست گفتنش به مانی درسته ...ببرتش ذهنش پررنگ بود که تا اآلن هیچی نتونسته بدتر از اون باشه که از یاد
  ...یا نه

  چی شد؟؟؟خاطره بد نداري یا نمیدونی کدومش و بگی؟؟؟-
  :لیا که دوباره با جون گرفتن اون روز نحس تو ذهنش یه کم حالش دگرگون شد سرش و انداخت پایین و آروم گفت

  ...تا حاال به کسی نگفتم...آخه...روم نمیشه بگم...دارم ولی-
  هیچکس؟؟؟حتی پدر و مادرت؟؟؟-
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لب پایینیشو بین دندوناش گرفته بود و دستاشو تو هم ...مانی نیم نگاهی بهش انداخت...لیا سرشو به تایید تکون داد
با اینکه خیلی کنجکاو بود بدونه چی بهش ...حرکاتش نشون میداد که جدي جدي داره اذیت میشه...قفل کرده بود

  :گذشته ولی گفت
ولی اگه تا حاال به کسی نگفتی شاید اگه درباره اش حرف ...یلی ناراحت کننده اس برات نمیخواد بهش فکر کنیاگه خ-

  ...بزنی بریزیش بیرون بهتر باشه
  :وقتی دید هنوز لیا تردید داره خودش پرسید

  مربوط به کیه؟؟؟همین اواخر؟؟؟-
  ...نوزده سالم بود...نه-
  خب؟؟؟-
خب یک سالِ کنکور و از خونه بیرون نرفته بودم و بعدش که یکی از ...منتظر جوابش بودمتازه کنکور داده بودم و -

چون ...بدون اینکه حتی به مامان بابام بگم تولدش مختلطه...بدون اینکه...دوستام واسه تولدش دعوتم کرد با کله رفتم
  ...میخواستم هیچ جوره از دستش بدمممکن بود مخالفت کنن و منم که شدیداً به یه جشن و تفریح احتیاج داشتم ن

وقتی یادش میوفتاد چه رو دستی خورد از دوستش ...آرنجشو گذاشت لب پنجره رو لب پایینشو بین انگشتاش گرفت
  ...کیمیا دلش میخواست خودش و حلق آویز کنه

و کارایی که دیدنش تو اون سن  یه پارتی مفصل بود با انواع و اقسام خالفا...بعداً فهمیدم اصالً جشن تولدي در کار نبود-
دلم میخواست فقط دوستم و پیدا کنم و ازش بپرسم چرا منو با دوز و کلک کشوند اینجا و وقتی ...واقعاً حالم و بد میکرد

یکی از مهمونا گفت باال تو اتاقشه رفتم تا با یه سیلی و دو سه تا داد خیر سرم آدمش کنم که گیر افتادم تو یه اتاق در 
  ...با داداش همون دوستم...بابسته 

صداي ترمز شدید ماشین مانی از خاطره نوزده سالگی پرتش کرد به حال و بعد از یه رفت و برگشت به جلو به خاطر 
  ...ترمز یه دفعه اي مانی چرخید سمتش که دید داره با چشماي از حدقه درومده نگاهش میکنه

  چی شد مانی؟؟؟-
چرا ادامه نمیداد؟؟؟چرا نمیگفت چی شد پشت در ...حرفاي لیا که زبونش باز نمیشدمانی به قدري شوکه شد از این 

  دختر نباشه؟؟؟...لیا...بسته اون اتاق؟؟؟یعنی ممکن که لیا
  چی شد بعدش؟؟؟...حرف بزن دیگه لیا-

روز به سختی  لیا که حاال ازیه طرف بااین خشونت مانی حسابی گیج و هراسون شده بود و از طرف دیگه با یادآوري اون
  ...زبون باز کرد

  ...برم اونجا و...راضی کرده که به بهونه جشن تولد...دوستم و...واسه من نقشه کشیده بوده...تازه فهمیدم که عوضی-
  ...نفس عمیقی کشید و بازدمشو بریده بریده بیرون داد
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گ صداي منوبشنوه؟؟؟عوضی پست کی بود که با اون صداي بلند آهن...التماس کردم...زار زدم...هرچی جیغ زدم-
  ...افتاد به جونم و همه لباسام و پاره کرد...فطرت

نگاهش که به صورت کبود شده از خشم مانی و رگاي بادکرده زیر پوست و پریدن پلکش که درست جلوي چشمش 
  :نکنه گفتبود افتاد پشیمون شد از تعریف کردن این خاطره و براي اینکه یهو مانی از شدت فشار عصبی سکته 

تا صداي جیغ و داد کردنم به گوش یکی از مهمونایی که داشت رد میشد برسه و بیاد نجاتم ...ولی...کاري نتونست بکنه-
نمیتونستم از جام ...تمام بدنم با لگد زدنا و تقالهاي خودم کبود و زخم و زیلی شد...بده از دست اون گرگ وحشی مست

سنگین بود و داشت شکنجه ام میکرد که تا اون مهمونشون بردش از اتاق بیرون فقط  انقدر اون فضا برام...بلند شم ولی
یه ماه فقط ...تا یه ماه با کسی نمیتونستم حرف بزنم...تونستم یه دست لباس از کمد دوستم بردارم بپوشم و فرار کنم

از اتاقمم بیرون ...بود این اتفاق خیلی برام سنگین...من زندگی آروم و بی دردسري داشتم...کابوس میدیدم
هرچی مامان بابام میپرسیدن چی شده نمیتونستم ...زخما و کبودي هاي تنم دو هفته طول کشید تا خوب شه...نمیومدم

چی میگفتم؟؟؟میگفتم میدونستم مهمونی مختلطه و رفتم و خودم و تو این دردسر انداختم؟؟؟عقلم ...حرفی بزنم
فقط ...با شکایت و گواهی پزشک قانونی حساب اون عوضی رو کف دستش بذاریم نمیرسید که حداقل بهشون میگفتم تا

اونا هم فکر کردن به خاطر استرس نتایج کنکوره که به ...هم پدر و مادرم...فکر میکردم اگه بگم هم آبروي خودم میره
لبم به خنده باز شد و بابا هم  بعد از دو ماه...این حال افتادم و همین اتفاق باعث شد که وقتی فهمیدم تهران قبول شدم

  ...براي اینکه روحیه ام عوض شه اجازه رفتن بهم داد
حتی فکرشم نمیکرد تو گذشته لیا همچین ...مانی صاف رو صندلیش نشست و مات و مبهوت به رو به روش خیره موند

نیدن این خاطره اینجوري و اینم براش عجیب بود که حال روز خودش چرا بعد از ش...تجربه تلخی وجود داشته باشه
فکر اینکه اون مرتیکه عوضی تن و بدن لیا رو به قصد لذت ...شد؟؟؟حتی تصور همچین چیزي هم براش غیر ممکن بود

دیده و لمس کرده و براي رسیدن به هدف کثیفش نقشه کشیده و کتکش زده تمام خون توي بدنش و به جوش 
  یخواست مشابهشو براش ایجاد کنه؟؟؟لیا همچین تجربه اي داشت و مانی م...میاورد

به هواي آزادو یه سیگار احتیاج داشت براي سر و سامون دادن ذهن آشفته و در ...ناخودآگاه از ماشین پیاده شد
  ...عذابش

خودش بعد از پنج سال دیگه باهاش کنار اومده ...نمیدونست با حرفاش انقدر مانی اذیت میشه...هاج و واج مونده بود لیا
  ...به خودش لعنت فرستاد که چرا بهش گفت...ولی انگار مانی هنوز نتونسته بود درك کنه...بود

دوست نداشت ...باید یه جوري از اون حال و هوا درش میاورد...مانی تکیه داده بود به کاپوت ماشین و سیگار میکشید
ه جفتشون سالم و سالمت کنار هم بودن لزومی این ماجرا مال گذشته بود و حاال ک...روز اول مسافرتشون براش تلخ بشه

  ...نداشت که انقدر با خاطرات تلخ گذشته اشون عذاب بکشن
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مانی همچنان به نقطه نامعلوم خیره شده بود و پک هاي عمیق به سیگارش ...ماشین پیاده شد و کنارش وایستاداز
  ...دستشو برد باال و بازوي مانی ونوازش کرد لیا...میزد

  مانی؟؟؟-
...  
یعنی فراموش که ...منم فراموش کردم...اآلن که دیگه همه چی تموم شده...مانی انقدر خودتو اذیت نکن دیگه-

  ...ولی سعی میکنم بهش فکر نکنم...نمیشه
  :خیره شد و دوباره نگاهشو ازش گرفت و با صداي گرفته اش گفتلیا مانی یه کم به چهره 

وقتی فکر ...ه یه دختر نوزده ساله بی پناه و تا اون حد بترسونه و عذاب بدهچطور تونستوقتی به این فکر میکنم که -
وقتی فکر میکنم چه ترسی کشیدي تو اون لحظه ها و وقتی یادم میاد خودمم ...میکنم نگاه حریصش به تن و بدنت افتاده

  ...نزدیک بود یه روز همچین بالیی سرت بیارم دلم میخواد بمیرم لیا
ولی هرچی که بود دوست نداشت تو این حال ...ه اون روز نحس و بخوره یا این حال مانی ولیا مونده بود غص

  ...باید نشون میداد که این قضیه خیلی وقته تموم شده و حتی اون کار مانی هم دیگه انقدري اذیتش نمیکنه...ببینتش
اآلن من صحیح و سالم ...؟؟اون روزا گذشتهباشه؟...بیخیال دیگه...م بهت گفتمغلط کرد اصالً...مانی اینجوري نگو دیگه-

  ...جلوت وایستادم
  :گفت لیامانی سیگارشو زیر پا له کرد و بدون نیم نگاهی به 

  ...خیله خب برو سوار شو-
  :دستشو کشید و گفت لیاقبل از اینکه برگرده 

  !باید بخندي...نه اینجوري نه...نه-
  ...ولم کن حوصله ندارم لیا-

  :به روش وایستاد و با دستاش بازوهاشو گرفت و با لجاجت گفت اینبار رفت رو لیا
  ...خواهش...خواهش...خواهش...تا نخندي نمیذارم بري...باید بخندي...باید بخندي-

مونده بود و حرکات بچه گانه اشو نگاه  لیامانی بدون اینکه به خودش زحمت لبخند زدن بده خیره تو چشماي 
و متعجب بود از اینکه لیا چه  عصبانیت تو چشماش بود و هیچ دلیلی براي خنده نمیدیدهنوز رگه هاي خشم و ...میکرد

  ...جوري داره خودش و انقدر خوب کنترل میکنه بعد از یادآوري و به زبون آوردن اون خاطره
  :یه ابروشو داد باال و خیره تو چشماي به خون نشسته مانی گفتلیا 

  ...ادیگه وارد شممجبورم از یه راه ؟؟؟نمیخندي نه-
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وقتی دید عکس العملی نداره دو دستی ...آروم و با احتیاط انگشت اشاره اشو به حالت قلقلک تو پهلوي مانی چرخوند
آخرشم با حرص مشت کم جونی به ...قلقلکش داد و حتی چند بارم انگشتشو خواست فرو کنه تو پهلوش که نرفت

  :شکمش زد و گفت
  ...و حس نمیکنه المصبانقدر عضله داره که هیچی -

دیگه از اون خشم و عصبانیت خبري نبود و حتی تو دلش داشت بهش ...داشت دل مانی و میبرد لیاحرکات و لحن بامزه 
  ...بیشتر دلش میخواست با این سکوت حرکات شیرین لیا ادامه پیدا کنه...میخندید ولی تغییري تو چهره اش ایجاد نشد

  :یه ذره فکر کرد و گفت...ود واسه خندوندن مانیلیا هم که حسابی مصمم شده ب
  ؟؟میخواي برات شیرین کاري کنم؟-
-...  
  ...خب یه چیزي بگو مجسمه نیستی که-
-...  
  ؟؟میخواي ببینی؟...بلدم اردك بشم-

بیرون و لب باالییشو داد ...پره هاي بینیشو باز کرد...چشماشو چپ کرد...وقتی بازم سکوت مانی و دید دست به کار شد
با صداي بلند میخندید و ...همین حرکتش کافی بود تا مانی کنترلشو از دست بده و بزنه زیر خنده...گردنشو کج کرد

  ...انگار نه انگار که تا چند دقیقه پیش داشت از شدت عصبانیت منفجر میشد...قهقهه میزد
نفسشو با خیال راحت بیرون داد و ...ت آمیز میدیدو عملیاتشو موفقی که از خنده هاي مانی قند تو دلش آب شده بود لیا

  :گفت
  ...خطر رفع شد...خب خدا رو شکر-

  :مانی به زور خنده اشو قطع کرد و گفت
  ...ولی عین بچه ها می مونی...دوست داري عاقالنه رفتار کنیا... خیلی سرتق و تخسی لیا-
  ...نشده برمتا بارون القاب برازنده ات رو سرم نازل ...نظر لطفتونه-

  :خواست بره سوار ماشین شه که مانی دستشو گرفت و گفت
  ...من میخوام یه کم استراحت کنم...تو رانندگی کن-

  :نگاه عاقل اندر سفیهشو بهش دوخت که مانی گفت لیا
  ؟؟به من نمیاد بخوام استراحت کنم؟؟؟چیه؟-
  ...یستباشه اگه قصدت واقعاً استراحت باشه و نخواي اذیت کنی حرفی ن-

  :ماشین و روشن کرد و قبل از اینکه راه بیفته زیر لب گفت لیاهر دو سوار شدن و 
  ...بسم اهللا الرحمن الرحیم-
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داشت به این فکر میکرد هرکس ...و حرکاتش خیره شده بودلیا مانی سرشو به پشتی صندلی تکیه داده بود و با لذت به 
ولی لیا تا مانی و مجبور به ...مانی میترسید و از جاش تکون نمیخورددیگه اي جاي لیا بود با دیدن خشم و عصبانیت 

اصالً کاش بدون اینکه ...زبونش و باز کنه...کاش میشد بدون اینکه مانی از چیزي بترسه...خندیدن نکرد دست بر نداشت
  ...به زبون بیاره لیا از چشماش بخونه حسشو

  :دوباره به روبه رو خیره شد و گفت...غافلگیر کرد یه لحظه سرشو برگردوند و نگاه خیره مانی و لیا
  ...اگه خوابت میاد بخواب-

  :مانی صاف رو صندلی نشست و گفت
  ...از جونم که سیر نشدم-
  ؟؟؟من خوابیدم از جونم سیر شده بودم-
  ...رانندگی خانوما هیچ وقت به پاي آقایون نمیرسه که...تو فرق میکنی-
  ...خوبه حاال قبالً دیدي دست فرمون منو...پایین زیر بغلت خسته شد ارو بذارهندونه هنه بابا؟؟؟-

  :یه پرتقال براي خودش برداشت و گفت...همونطوري که داشت ظرف خوراکی هاي جلوي پاشو بررسی میکردمانی 
  ؟؟چیزي میخوري؟-
  ...من موقع رانندگی حواسم پرت میشه نه-
  ...آقایون و خانومایکی دیگه از تفاوت هاي رانندگی ...بفرما-
  ...دلم نمیخواد یه خط رو بدن این عروسکت بیفته...در ضمن...این نشون میده خانوما با دقت بیشتري رانندگی میکنن-

  :مانی لبخندي مالیم به لب نشوند و همونطور که پرتقاالرو پر پر میکرد گفت
  ...سرتا پاي عروسکم فداي یه تار موت-

از طرفی ...حرف بزنه مانی یه پر از پرتقالی رو که پوست کنده بود و گذاشت تو دهنش تا لیا از بهت درومد خواست
  :به زور قورتش داد و گفت...عصبانی شد از طرفی هم خنده اش گرفته بود

  ...مانی مگه نمیبینی دارم رانندگی-
نگار نه انگار خیلی مانی هم ا...نگاه خشمگینشو به مانی دوخت...همون موقع دومین پر پرتقالم رفت تو دهنش

  :خونسردانه یه پرم گذاشت دهن خودشو گفت
کاري نکن آخرین بارم ...من اولین باره دارم براي کسی میوه پوست میکنم و میذارم دهنش...بخور صداتم در نیاد-

  ...باشه
  ...حاال مثالً آخرین بارت باشه یا نباشه چه فرقی-

  ...ودشو کنترل کنه و غش غش خندیدسومین پرتقال که رفت تو دهنش دیگه نتونست خ
  :وقتی مطمئن شد دیگه پرتقالی تو دست مانی نمونده گفت...خوب که خنده هاشو کرد
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  ...این خیلی بده که همه کاراتو با زور پیش میبریا-
  ...تو هم اگه میتونی ببر...پیش میبرم...میتونم-

یا هم ترجیح داد فعالً سکوت کنه چون تو چهره مانی ل...اینو گفت و سرشو به پشتی صندلی تکیه داد و چشماشو بست
  ...هنوز اثراتی از ناراحتی و کالفگی بود

یه ربع بیست دیقه تو همون حال رانندگی کرد و دوباره نگاهی به چهره مانی انداخت که به نظر غرق خواب 
ش گرفت خوابید؟؟؟پخش وقتی خودش خواب بود مانی سریع بیدارش کرد حاال خود...حوصله اش سر رفت...میومد

گشت دنبال فولدر آهنگ هاي بابک جهانبخش و وقتی به آهنگ مورد نظرش رسید صداشو بلند ...ماشین و روشن کرد
  ...ونست از اون حال و هوا درش بیارهمیدونست مانی خواب نیست و الکی چشماشو بسته و مطمئناً اون آهنگ میت...کرد

  ...خواستن چشمات به هر بهونه
  ...خودش میدونه...جنونه کاریش ندارم چیزي نمیگمخود 

  ...پی بهونه...خودش میدونه دل دیوونه بذار مونه به پاي اونکه همش میگرده
  ...از حرف رفتن...واسه گذشتن واسه شکستن واسه نبودن کنار اونکه همش میترسه

  ...رشدل صبو..اونکه نمیخواد باهات بجنگه واسه غرورش دل شکسته اش دل گرفته اش
  ...دل دل چشمات براي گریه منو نگات هواي گریه

  ...با تو می مونم یا غم و غصه...بگو چی میشه آخر قصه
  ...حالم خرابه برام دعا کن...چشماتو وا کن منو نگاه من
  ...مهمون قلبت یکی دو روزم...خبر نداري از حال و روزم

  ...حالم خرابه برام دعا کن...مثل قدیما منو صدا کنه
  ...خبر نداري از حال و روزم مهمون قلبت یکی دو روزم

کاش میشد با ...حاال مانی چشماش باز بود و داشت با عشق به دوست داشتنی ترین کسی که تو زندگیش بود نگاه میکرد
 کاش یه...میفهمید که چقدر عاشقشهخودش  لیاکاش احتیاج نبود چیزي رو به زبون بیاره و ...نگاه همه چیزو فهمید

  ...کاش...اشاره کوچیک میکرد تا مانی میفهمید لیا با مشکل مانی کنار اومده یا نه
  ...آروم آروم رد شدي از من

  ...من و احساسم از یادت رفتن
  ...هرکاري کردي تو بازم عزیزي تو
  ...هرکاري کردن که بهم نریزي تو

دلش یه ...نگاه داغ و ملتهب بهش نگاه میکنهدید با چشماي خمار و ...لیا روشو کرد طرف مانیآهنگ که تموم شد 
  :خودشو زد به اون راه و گفت جوري شد از نگاهش ولی
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شرمنده دیگه از همسفرم خیري ندیدم مجبور شدم دست به دامن بابک ؟؟؟صداي آهنگ بلند بود بیدار شدي...عه-
  ...جون بشم

  ...خوب بلدي آدم و از اون حال و هوا دربیاري-
  ؟؟؟کدوم حال و هوا-

  :مانی لبخندي به مارمولک بازي لیا زد و گفت
  ...خسته شدي بیا پایین من بشینم...بیخیال-
  ؟؟چون خودت رانندگی نمیکنی آروم و قرار نداري نه؟؟؟؟چیه-
  ...تا حاال انقدر آروم و راحت مسافرت نکرده بودمشاید باور نکنی ولی اتفاقاً ...نه دیوونه-
  ...بعد بگو رانندگی خانوما بده-
  !!!ولی تو استثنایی مثل همیشه...رانندگی خانوما که بده-

  ...دارهکه چقدر این مرد مغرور و دوست ...و پوشوند و تو دلش براي هزارمین بار اقرار کردر لیا لبخند رضایتی صورت
***  

بود و نماي بیرونیشم با سمت چپ ویال دریا ...پیاده شد و رفت سمت ویال لیا...نزدیکاي ظهر بود که رسیدن ویالي مانی
محو اون مکان دل انگیز ...سنگاي گرانیت سفید و قهوه اي تزیین شده بود که نماي شیک و مدرنی رو ایجاد کرده بود

  :بود که صداي مانی و شنید
  ؟؟دوست داري بیاي ساکتو ببري؟آهااااي خانوووم؟؟؟-

  ...لعنتی به حواس پرتش فرستاد و دویید سمت مانی
  ...بده من-

  :خواست ساکو ازش بگیره که مانی دستشو کشید
  ...تو برو خودم میارم...شوخی کردم بچه-
  ...سنگین میشه واسه تو-
برگ ...از زور و بازوتم استفاده نکن...تا وقتی یه مرد قوي کنارته غصه سنگین شدن بار و نداشته باش...برو تو میگم-

  !چغندر نیستم که
  ...لبخند شیرینی رو لباش نشست

  »...فداي این مرد قوي خودم بشم من«
با توجه به سلیقه خوب مانی ...داخل ویال هم مثل بیرونش شیک و قشنگ بود...کلیدا رو از مانی گرفت و جلوتر رفت تو

آشپزخونه هم سمت راست در ...میشدي روبه رو یه سالن بزرگ بود از در که وارد...انتظار همچین جایی و داشت لیا
  ...پله میخورد میرفت باال کنارش  ورودي بود و از
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  :داشت با لذت به وسایل خوشگل و تزیین قشنگ سالن نگاه میکرد که صداي مانی و از پشت سرش شنید
  ؟؟قشنگه؟-

  :برگشت سمتش و صادقانه گفت
  ...خیـــــــــــــلی-
  ...قابل شما رو نداره-
  ...صاحابش قابل داره-

  :مانی خندید ولی تو دلش گفت 
  »...صاحابشم قابل تو رو نداره این ویال که چیزي نیست«

  ؟؟خب اتاق من کجاست؟-
  ...بیا باال-

هم ...حس عجیبی نسبت به اون ویال پیدا کرده بود...همونطور که هنوز اطراف و زیر نظر داشت دنبال مانی راه افتاد لیا
براش لذت بخش و شایدم دلهره آور  حسی که...عاشقش شده بود و هم یه چیزي حس جدیدي رو توش زنده میکرد

  ...بود
  :مانی در یکی از اتاقا رو باز کرد و کنار وایستاد و گفت

  ...بیا ببینم حدسم تا چه اندازه دقیق کار میکنه...حدس میزنم از این اتاق خوشت بیاد-
اق بود که رو به دریا بود رفت تو و اولین چیزي که توجهشو جلب کرد پنجره بزرگ و سرتاسري دیوار رو به رویی ات لیا
  ...مات و مبهوت و هیجان زده برجا گذاشترو  لیاو 
  ؟؟حدسم درست بود؟-

  :صداي مانی که از کنار گوشش شنید برگشت سمتش و گفت
  ...چه جوووووووووورم-

ستش و کمد  اتاق بزرگی بود که یه تخت دو نفره خیلی خوشگل داشت با...نگاهشو از پنجره گرفت و تو اتاق چرخوند
  :برگشت طرف مانی و گفتیهو ...سمت چپم یه در بود که سرویس حموم و دستشویی بود...یه کاناپه و چرم مشکی

  ؟؟؟اینجا که قبالً اتاق تو نبوده-
  ...کاري نداشته باش اآلن اتاق توئه تو به قبالً-

  :لیا تا خواست حرفی بزنه مانی گفت
  ...حرف اضافه موقوف...هیـــــــــــس-

  :با حرص گفت لیا
  ...میخواستم بگم در هر صورت من اینجارو تصاحب میکردم پس نذار پاي لطف و معرفتت-
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  :مانی غش غش خندید و همونطور که میرفت سمت در گفت
  ...میرم یه کم خرید کنم...جز این از تو انتظار نمیره قورباغه چموش-

بزرگ و خوشگل اتاقش وسوسه اش کرد که بره دوش  حموم...مانی رفت و لیاهم مشغول جا به جا کردن وسایلش شد
با یه ...از حموم که اومد یه تی شرت بلند و لیمویی که روش یه عکس کارتونی داشت...بگیره تا خستگی راه از تنش بره

  ...شلوار چسبون زیتونی پوشید و موهاشم همه رو از باال بست و رفت پایین
چقدر دلش براش ضعف رفت که عین مرداي وظیفه شناس خرید ...جا میکردمانی داشت تو آشپزخونه خریدا رو جا به 

سریع رفت کمکش و همونطور که مشغول بررسی وسایل خرید بود ...کرده بود و حاال هم داشت جا به جاشون میکرد
  :گفت

  مگه چند روز میخوایم بمونیم؟؟؟...اوووووووه چقدر خرید کردي-
  :بود بدون اینکه جواب سوالشو بده بی پروا گفتمانی که با لذت خاصی بهش خیره شده 

  ...خوشگل شدي-
  ...لیا نیم نگاهی به مانی انداخت و سرشو با خجالت انداخت زیر و زیر لب تشکر کرد

  :مانی حین جا به جا کردن وسایل زیرلب گفت
  ...چقدرم که به تو میاد خجالتی باشی-

  :و عوض کنه گفتلیا که هنوز تو مود خجالتش بود براي اینکه بحث 
  براي ناهار چی درست کنم؟؟؟...خب-
اآلنم فقط ...شما به اندازه کافی تو این مدت آشپزي کردي...من تو رو نیاوردم اینجا که واسه من پخت و پز کنی-

  ...میشینی یه گوشه خستگی این چند وقته رو که تو خونه من زحمت کشیدي و در میکنی
  دوماً جواب قار و قور شکمامونو تو میخواي بدي؟؟؟...داشتماوالً زحمت نبود من خودم دوست -
  ...ناهار امروز با منه...معلومه که من میدم-
  عـــــه؟؟؟از این هنرا هم داشتی و رو نمیکردي؟؟؟-
  ...از هرکی دوست داشتی بپرس...بله کباباي من حرف نداره-
  ...شامم با من واسه فردا هم خدا بزرگه...ناهار امروز با تو...قبول پس تقسیم کار میکنیم...خیله خب-

  :مانی تا خواست اعتراض کنه لیا سریع گفت
  باشه؟؟؟...تو هم تو این مدت همش سر کار بودي خسته اي احتیاج به استراحت داري...دیگه جر نزن-

سرشو به نشونه باشه مانی از اینکه یه نفر انقدر به فکرش بود غرق لذت شد و بدون اینکه نگاهشو از چشماي لیا بگیره 
  ...کج کرد
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روي میز و صندلی اي که تو تراس ...ناهار اون روز و با کلی شوخی و مسخره بازي مانی و خنده هاي شاد و از ته دل لیا
مانی تا حاال به یاد نداشت براي خندوندن کسی انقدر ...رو به دریا بود خوردن و حسابی از در کنار هم بودن لذت بردن

همینکه خودش میتونست راضی و ...هیچوقت خندیدن و شاد بودن بقیه براش اهمیت نداشت...ه بذارهاز خودش مای
خوشحال باشه براش کافی بود ولی حاال از ته دل خواهان تماشاي خنده ها و دیدن شادي لیا بود که دلش و بیشتر از 

  ...همیشه میلرزوند
***  

ي به جفتشون خوش گذشت که آرزو میکردن هیچ وقت این سفر دو روز از سفرشون گذشت و تو این دو روز به قدر
  ...کلی جاهاي دیدنی چالوس و گشتن و از بودن با هم لذت بردن...تموم نشه

مانی به نیمرخ لیا که به دریا خیره ...شب قبل از اینکه برن پیش سویل اینا به اصرار لیا رفتن کنار دریا تو ساحل نشستن
اش با نور چراغاي محوطه بیرونی ویال روشن شده بود و اونو در نظرش از همیشه زیباتر چهره ...شده بود نگاه کرد

  :بدون اینکه نگاهشو ازش بگیره جوري که انگار تو یه حال و هواي دیگه باشه گفت...کرده بود
  لیا؟؟؟-

  :چرخید سمتش و نگاه خیره اشو که دید با تعجب گفت
  بله؟؟؟-
  برام میخونی؟؟؟-

  ...نیه چشماش گشاد شد و ابروهاش پرید باالتو کسري از ثا
  چـــــی؟؟؟-
  ...برام آواز بخون-
  چی داري میگی؟؟؟...حالت خوبه مانی؟؟؟من صدام اصالً خوب نیست-
  ...یه بار که از بیرون اومدم دیدم تو آشپزخونه داري میخونی...چرا اتفاقاً خیلی هم خوبه-
  ...همینجوري که نمیتونم...میخوندماون موقع داشتم همراه با آهنگ -
  ...حاال یه کاري کن بتونی-
  ...بازم داري زور میگیا-
  ...انقدر نه نیار...یه بار ازت یه چیز خواستما-

  :نفسشو فوت کرد و گفت...لیا در مقابل اینهمه اصرار و خواهش مانی کم آورد
  چی بخونم؟؟؟...باشه-
  ...به سلیقه خودت...هرچی دوست داري-
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دلش میخواست حاال که فرصتی پیدا کرده تا آهنگی رو با صداي خودش واسه مانی بخونه آهنگی باشه ...کم فکر کرد یه
وقتی آهنگ مورد نظرش و پیدا کرد گلوشو صاف کرد و خیره تو چشماي ...بتونه با تمام وجودش به عشقش تقدیم کنه

  :منتظر مانی  شروع کرد
  تو روشن اي چراغ هر بهانه از تو روشن از-

  اي که حرفاي قشنگت منو آشتی داده با من
  منو گنجشکاي خونه دیدنت عادتمونه

  به هواي دیدن تو پر میگیریم از تو لونه
  باز میاي که مثل هر روز برامون دونه بپاشی

  منو گنجشکا میمیریم تو اگه خونه نباشی
  همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام

  و داره نفس هامبس که اسم تو رو خوندم بوي ت
  عطر حرفاي قشنگت عطر یک صحرا شقایق

  تو همون شرمی که از اون سرخه گونه هاي عاشق
  شعر من رنگ چشاته رنگ پاك بی ریایی
  بهترین رنگی که دیدم رنگ زرد کهربایی

  منو گنجشکاي خونه دیدنت عادتمونه
  به هواي دیدن تو پر میگیرم از تو لونه

  ...بش آورد و خجالت زده سرشو انداخت پایینصداي تشویق مانی لبخند رو ل
  خدایی این صدارو کجا قایم کرده بودي بیشرف؟؟؟-

  :لیا چپ چپی نگاش کرد و گفت
  واسه این گفتی بخونم که مسخره ام کنی؟؟؟-
تا حاال انقدر دقیق به متنش ...این ترانه برام با صداي تو قشنگ شد...مسخره چرا خنگ؟؟؟دارم تعریف میکنم ازت-

  ...توجه نکرده بودم
  ...تقریباً به هدفش رسید...لیا از اینکه مانی معنی آهنگ و خوب درك کرده بود خوشحال شد

  تا حاال براي کسی خوندي؟؟؟...تاحاال-
  ...نه تو اولین نفر بودي که ازم خواستی براش بخونم-
  ...یادت باشه...اولین و آخرین نفر-

  :رزید و با لبخندي که کل صورتشو پوشونده بود گفتلیا از اینهمه حس مالکیت مانی دلش ل
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  ...سعی امو میکنم-
اگه همونطور که فکر میکرد لیا واقعاً واسه اون این شعر و خوند پس ...اون شعر به مانی خیلی چیزا رو ثابت کرد

بذاره کنار و به  همونجا تصمیم گرفت وقتی به تهران برگشتن غرورشو...میتونست به یقین برسه که لیا هم دوسش داره
  ...باید لیا رو تمام و کمال مال خودش میکرد...عشقش اعتراف کنه

موقع خواب یه بار دیگه صداي لیا رو که موقع خوندن تو گوشیش ضبط کرده بود و گوش کرد وبا بهترین احساس دنیا 
  ...به خواب رفت

***  
هر دو در سکوت تو ماشین نشسته ...ترك کردن فرداي اون روز به قصد ملحق شدن به اکیپ سویل و شوهرش ویال رو

لیا بر خالف فکري که تو تهران میکرد و از تنها موندن با مانی میترسید اآلن کامالً پشیمون ..بودن و هیچکی حرفی نمیزد
فکر نمیکرد تنهایی با مانی تو ویالش ...بود که میخواست بره جایی که مجبور بودن نقش رییس و کارمند و بازي کنن

  ...انقدر بهشون خوش بگذره و براش لذت بخش باشه
مدام تو دلش به خودش بد و ...مانی هم از اینکه تو چند روز بعدي لیا رو تمام کمال در کنار خودش نداره ناراحت بود

  :بیراه میگفت
حاال بایدم ...وقتی الل مونی میگیري و یه کلمه از عشقت به دختر بیچاره حرفی نمی زنی...بکش...بکش آقا مانی«

میتونستی ...میتونستی خیلی راحت بدون نقش بازي کردن پیش همه داشته باشیش...اینجوري مثل خر تو گل بمونی
اصالً ...سرتو باال بگیري و با افتخار بگی این دختر نامزدمه تا دیگه کسیم جرات چپ نگاه کردن بهش و نداشته باشه

ولی حاال ...دن کل تعطیالت و تو ویال کنارخودت داشته باشیشمیتونستی با خیال راحت بدون ترس از وسوسه ش
  »...بشین ببین دیگه چی کار میتونی بکنی که به غرورت لطمه اي وارد نشه...چی؟؟؟هیچی

  :حین رانندگی با صداي نسبتاً بلندي که ناشی از عصبانیتش بود غرید
  تو اون ویال از کنار من تکون نمیخوریا فهمیدي؟؟؟-
  ...اینجوري که نمیشه...چی؟؟؟قرار بود رعایت کنیم دیگهیعنی -
پس لزومی نداره انقدر ...چرا نمیشه؟؟؟همه میدونن که ما عالوه بر رییس و کارمند مثالً دوست و همسایه هم هستیم-

  ...سفت و سخت بگیریم
اینکه عصبانی ترش نکنه دیگه  لیا که حال مانی رو دید و تقریباً حدس میزد اینهمه عصبانیتش از کجا آب میخوره براي

  ...چیزي نگفت
  !بازم همه کارات باید تحت نظر من باشه...فکر نکنی آزادي هرکاري دلت میخواد بکنیا-
  چرا مثالً؟؟؟-
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همه هم اینو درك ...منم قرار نیست نسبت به رفتارات بی تفاوت باشم...مثالً...براي اینکه بابات تو رو سپرده دست من-
  فهمیدي؟؟؟...ون اجازه من کاري نمیکنیپس بد...میکنن

  ...لیا نفسشو با حرص فوت کرد
  »...عجب غلطی کردم گفتم بریم پیش اونا...خدایا خودت این چند روز و به خیر بگذرون«

نه من ...ما که به جز سویل و وحید کس دیگه رو نمیشناسیم...از اآلنم گفته باشم که خوشم نمیاد با کسی گرم بگیري-
  ...دلم نمیخواد این چند روز که اینجاییم همش باهات جنگ اعصاب داشته باشم...اخالقیاتشون چه جوریه نه تومیدونم 

یهو بگو مثل یه مجسمه برم بشینم اونجا و نه به کسی نگاه کنم نه با کسی حرف بزنم و نه به گوشام اجازه بدم صداي -
  ...کسی و بشنون دیگه

  ...یعنی سنگین و رنگین باش تا نگاه کسی و به سمت خودت جلب نکنیمیگم ...من منظورم این نبود-
  ...مانی یه جوري حرف میزنی انگار من...نیست من همیشه با اداها و جلف بازي هام جلب توجه میکنم-
  ...فقط محض اطمینان گفتم که خیال خودمم راحت بشه...انقدر بحث نکن...میدونم...وااااااي لیــــــــا-

طوري وانمود میکرد که انگار از اینهمه حساسیت مانی ناراحت شده ولی در اصل از دست خودش ...حرفی نزد لیا دیگه
  ... عصبانی بود که چرا از اول پیشنهاد داد که برن ویالي سویل اینا

***  
فش و سویل با دیدن لیا سریع رفت طر...سویل و شوهرش و وحید به استقبالشون اومدن...به محض رسیدن به ویال

  :بغلش کرد
  ...واااااااي عزیزم خوش اومدي-

  :بعد رو به مانی گفت
  ...مگه اینکه لیا جون باعث بشن شما افتخار بدید همسفر ما بشید مهندس-
  ...اختیار دارید-

شو وقتی لیا به وحید رسید متوجه نگاه خیره اش که از بدو ورودشون سنگینی...لیا و مانی با همه سالم و احوالپرسی کردن
  ...حس میکرد شد

  ...سالم مهندس-
  ...رسیدن بخیر...سالم-

  :بعد با صداي بلندتري رو به جمع حاضر گفت
مگه ما اسم نداریم؟؟؟اینجوري همه ...گفته باشم تو این سفر دیگه از القاب مهندس و رییس و این چیزا خبري نیستا-

  ...راحت ترن
  :قرار بگیره و آروم گفتبعد سرشو یه کم خم کرد تا رو به روي صورت لیا 
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  باشه؟؟؟-
لیا فقط با یه لبخند زورکی جوابشو داد و بدون توجه به نگاه خیره و خشمگین مانی همراه سویل رفت توي 

تو ساختمون با بقیه دوستاي سویل که دو تا دختر و دو تا پسر جوون بودن هم آشنا شدن و بعد از سالم و ...ساختمون
  ...براي استراحت رفتن تو اتاقاشون احوالپرسی و مراسم معارفه

سویل لیا رو به سمت اتاق خودش راهنمایی کرد و مانی ... به خاطر کمبود اتاقا مجبور بودن دو نفري تو یه اتاق بخوابن
  ...هم رفت تو اتاق وحید

  :همونطور که داشت مانتوشو در میاورد سویل اومد تو اتاق و در و بست
  چیزي الزم نداري؟؟؟-
  ...نوننه مم-
  تو راه با مهندس خوش گذشت؟؟؟...ببینم-

عالی بود ولی سریع حرفشو خورد و با ...لیا که از لحن شیطنت بار سویل خنده اش گرفته بود یه لحظه خواست بگه آره
  :یادآوري رفتار مانی با کارمنداي شرکت گفت

  ...ش حوصله آدم و سر میبرهیه کم  با سکوت و غرور...خودت که اخالقشو میدونی...مهندس ساعیه دیگه-
اصالً چه جوري حاضر شدي با این برج زهرمار همسفر بشی؟؟؟وقتی به من گفتی داشتم از تعجب شاخ ...واي آره-

  ...درمیاوردم
دلش میخواست بگه که مانی اصالً هم برج زهر مار نیست و مسافرت باهاش خیلی هم ...لیا عذاب وجدان گرفته بود

خواسته خود مانی بود که به لیا گفته بود نمیخواد بقیه به خصوص کارمنداي شرکتش اون روشو که ولی این ...لذت بخشه
  ...ترجیح میداد پیش اونا غرورشو حفظ کنه تا همچنان ازش حساب ببرن...فقط مختص لیا بود و ببینن

  ...برگردمبابامم فقط با این شرط راضی شد بیام که با مهندس ساعی برم و ...دیگه چاره اي نبود-
  ...تا باشه از این شرط و شروطــــــــــا-
  ...مسخــــــــره-

سریع بازش کرد که دید ...اس ام اس و مانی فرستاده بود...صداي خنده اشون همزمان شد با صداي زنگ اس ام اس لیا
  :نوشته

است از هر جهت پوشیده باشه لب...حواست باشه یکی از این پسرا خیلی هیزه بد نگاه میکرد...لباساتو عوض کن بیا-
  بلندم نخند صداي خنده ات تا اتاق من میاد اوکی؟؟؟...ها

براش عجیب بود که ...فکر نمیکرد مانی انقدر حواسش به همه چیز باشه...نفهمید چرا ناخودآگاه لباش به خنده باز شد
  ...این رفتار مانی به جاي اینکه اذیتش کنه بیشتر براش دوست داشتنی بود

  !چی میخندي؟؟؟بگو ما هم بخندیم به-
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  :با صداي سویل به خودش اومد
  ...یکی از دوستامه دارم به چرت و پرتاش میخندم...چیزي نیست-

ترجیح داد به جاي کل کل کردن ...میدونست مانی اآلن زیادي رو مهموناي سویل حساسه و اعصابش حسابی خورده
ا در بیاره و بهش بفهمونه که به هیچ کدومشون توجهی نمیکنه با تمام بیخود و فقط براي اینکه اونو از این حال و هو

  :عشقش جواب اس ام اسشو داد
  ...فداي اون گوشاي تیزت...چـــــشم-

  :به ثانیه نکشید که جوابش اومد
  ...خدا نکنه دیوونه ي من-

راحت شد و رفت سر وقت  لیا هم خیالش...از اس ام اس دوم کامالً میتونست تشخیص بده که مانی آروم شده بود
  ...لباساش درحالیکه من آخر جمله مانی از جلوي چشمش کنار نمیرفت

***  
بدون توجه به حضور ...مانی یه لحظه با کالفگی سرشو برگردوند تا ببینه لیا چرا نمیاد پایین که باهاش چشم تو چشم شد

ش و اون اس ام اس آرامش بخشش سرتا دلش میخواست به خاطر حرف گوش کردن...بقیه لبخندي صورتشو پر کرد
پاشو غرق بوسه میکرد ولی اآلن فقط میتونست با نگاهش ازش تشکر کنه و همین لبخند شیرینش براي لیا قدر یه دنیا 

  ...می ارزید
تو جمع پسرا از همون لحظه اول رو یکیشون حساس ...لیا رفت سراغ سویل و مانی هم سرشو چرخوند و صاف نشست

براي همین چشم ازش ...نست درست فکر میکنه یا نه ولی حس کرد نگاهش زیادي داره هرز میپرهنمیدو...شد
  ...برنمیداشت

  چرا اونجوري نگاه میکنی پسر مردمو؟؟؟-
  :با صداي وحید نگاه خیره اش واز امیرحسین گرفت و همونطور که یه سیگار روشن میکرد گفت

  ...چشم چرونه...ازش خوشم نمیاد-
  ...متوجهش شديپس تو هم -
  چیو؟؟؟-
  ...نگاهاي دزدکیش به لیا رو-

انگار باید بیشتر از امیرحسین ...مانی از اینکه وحیدم حواسش به لیا و نگاه اطرافیانش بود دمغ شد و چیزي نگفت
چند وقتی بود که زیادي طرف لیا میرفت و برعکس روزاي اولی که دیده بودتش مدافعش ...حواسش به وحید می بود

  ...بود شده
  :سویل رو به جمع گفت...شب بعد از شام همگی دور هم جمع شدن و براي فرداشون برنامه ریزي میکردن
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اینجا یه بازار قشنگ داره من منتظر بودم ...آقایون فردا یه کم به خودتون زحمت میدید خانوما رو میبرید بیرون...خب-
  موافقید؟؟؟حاال ...لیا و مهندسم به جمعمون اضافه بشن بعد بریم

  :یکی از پسرا که اسمش هیراد بود گفت
  ...ما که در قبال خانوماي جمع مسئول نیستیم...تو این جمع فقط علی متاهله که اونم وظیفه اشه تو رو ببره-

  :امیرحسین
  ...خودم میبرمشون واسه خرید...من به شخصه مخلص همه خانوماي جمعم هستم-

عجیب رو این پسره حساس شده بود و هیچ جوره نمی تونست دلش و باهاش ...گرفتنگاه مانی دوباره رنگ خشم 
  ...صاف کنه

  :وحید 
همگی با هم ...خانوماي اینجا الحمداهللا همشون شاغلن و دستشون تو جیب خودشونه...شما نمیخواد ولخرجی کنی-

  ...میریم هرکیم خواست براي خودش خرید میکنه
از همون اول چشمش بدجوري مانی و گرفته بود و از اول بهش خیره شده ...ریسا بودیکی از دختراي جمع که اسمش پ

  :وقتی دید سکوت کرده و هیچ نظري نمیده رو بهش گفت...بود
  آقا مانی شما چرا انقدر ساکتید؟؟؟-

میدونست تیپ ...بودولی خب اونم کم رو اطرافیان مانی حساس ن...شاید به اندازه مانی نه...اینبار رادار هاي لیا فعال شد
حاال هم ...واسه همین همیشه باید حواسش و جمع میکرد...و قیافه ي مانی جوریه که کم پیش میاد دختري نپسنددش

  ...فقط چشم دوخته بود به عکس العمل و جواب مانی تا ببینه همونطور که از لیا میخواد سنگین باشه خودشم هست یا نه
  :مانی خیلی سرد گفت

  ...جمع هر تصمیمی گرفت منم قبول میکنم...حرفی ندارم-
  ...تو مسافرت همه باید به نظر جمع اهمیت بدن...آفرین به شما میگن یه آدم ایده آل-

از این چاپلوسی هاي ...مانی حتی یه لبخند نصفه و نیمه هم در جواب تعریف پریسا تحویل نداد و روشو کرد اونور
  ...روش حسابی باز نمی کرددخترونه زیاد شنیده بود و واسه همین 

از اینکه مانی خودشم به اصول خودش پایبند بود و فقط لیا رو ...پریسا حسابی کنف شد ولی لیا تو دلش عروسی بود
  ...مجبور نمیکرد خیلی خوشش اومد

  :اونیکی دوست سویل که اسمش سمانه بود گفت
کر میکنم همه مون تو دوتا ماشین جا میشیم دیگه ف...حاال که همه موافقید فردا صبح همگی راه میفتیم...خب پس-

  هان؟؟؟
  :علی
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  ...اینجوري همدیگه رو هم گم نمیکنیم...بقیه رو هم سوار می کنیم...من و امیر حسین فقط ماشین میاریم...آره بابا-
  :امیرحسین

  آماده اي؟؟؟...پس بیا یار کشی کنیم ببینیم کی و باید سوار کنیم...عالیه-
  :ده بود قصد امیرحسین از این کار چیه سریع گفتمانی که فهمی

  ...از اونجا میایم پیشتون...چون من قبلش باید جایی برم نمیخوام معطل ما بشید...من و لیا که با ماشین خودم میایم-
  :امیرحسین

  ...ما لیا رو میبریم بازار بعد شما هم به ما ملحق شید...خب شما تشریف ببرید-
  :کامالً رو لحنش اثر گذاشته بود گفتمانی با حرصی که 

  ...  نمیشه-
  چرا؟؟؟-
کساي دیگه هستند که تو ...شما هم اصالً لزومی نداره خودتون و تو زحمت بندازید...براي اینکه مسئولیت لیا با منه-

  ...ماشینتون بشینن
  : مانی با نیم نگاهی به لیا بهش حالی کرد که اونم یه حرفی بزنه و لیا سریع گفت

  ...آقا مانی زحمت میکشن من و میبرن...مربوط به کار منه...چون اونجایی که میخوان برن...من باید با آقا مانی برم-
  :سویل

  ...باشه عزیزم مشکلی نیست من بهتون آدرس میدم بعد از اینکه کارتون تموم شد بیاید-
فقط مانی بود که با نگاه قدرشناسانه اش  همه مشغول صحبت خودشون شدن...بقیه هم دیگه چیزي در این باره نگفتن

  ...زل زده بود به لیا
***  

مانی خیلی ...فرداي اون روز طبق قرارشون مانی و لیا زودتر راه افتادن و بقیه هم با دو تا ماشین رفتن سمت بازار
هم از اینهمه عصبانیت مانی لیا ...عصبانی بود و مدام سیگار میکشید تا اینکه دید لیا به سرفه افتاد و سریع خاموشش کرد

  :براي همین بهش توپید...دوست نداشت هر دیقه از شدت عصبانیت خودشو با سیگار خفه کنه...خسته شده بود
  مانی چه خبرته؟؟؟چرا انقدر سیگار میکشی؟؟؟-
  ...اگه میدونستم دوستاي سویل و شوهرش انقدر هیز و چشم چرونن عمراً پامو تو این خراب شده نمیذاشتم-
  ...انقدر اعصاب خودتو به خاطر هر چیز کوچیکی خورد نکن...تو رو خدا بیخیال...واي-
اگه من دیشب این دروغ و نمیگفتم که ...کوچیک؟؟؟تو به این میگی کوچیک؟؟؟فکر کردي نفهمیدم اون پسره-

  ...میخواست با هزار ترفند تو رو بکشونه تو ماشین خودش
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من خودمم اصالً دوست نداشتم تو ماشین اون بشینم ولی این دیگه مسئله اي  هرچند...داري بزرگش میکنی مانی-
  ...پیش توام...اآلن که میبینی من اینجام...نیست که تو بخواي به خاطرش انقدر کالفه بشی

  :مانی نفسشو با حرص فوت کرد و گفت
  ...تو که جاي من نیستی...نمیفهمی چی میگم-

  :حال و هوا در بیاره با موزیگري گفتلیا براي اینکه مانی رو از اون 
  ...منم دیدم که دیشب پریسا خانوم داشت درسته با چشاش قورتت میداد...شما که نباید از این جمع بدتون بیاد-

  :مانی که اصالً هیچ توجهی به پریسا نداشت با اخمهاي در هم پرسید
  پریسا کیه؟؟؟-
  ...خودتو به موش مردگی نزن...برو آقا مانی-
  پریسا کدومشون بود؟؟؟...ارم جدي میگمد-
  ...چشماش روشنه موهاشم شرابیه...همون دختر خوشگله-

  :مانی با یادآوري چهره پریسا گفت
  تو به اون میگی خوشگل؟؟؟...اَه اَه اَه-
  ...چشه مگه؟؟؟به نظر من خیلی ناز و ملوسه...خوشگله دیگه-
  ...زمین تا آسمون فرق میکنهمالك من براي یه چهره زیبا با چهره این دختره -

  ...به لحظه خواست بگه مالك تو براي زیبایی چیه ولی پشیمون شد
  ...به هر حال اون که چشمش بدجوري تو رو گرفته بود-
تو فکر کردي من ...من نفهمیده بودم ولی حاال یه جوري میشونمش سر جاش که دیگه از این غلطا نکنه...بیخود کرده-

  که من و مال خودش بدونه؟؟؟ به کسی اجازه میدم
یه لحظه ...تازه داشت معنی حرف مانی و درك میکرد...دهن لیا که براي گفتن جواب باز شده بود بالفاصله بسته شد

  یعنی مانی با این حرف میخواست بهش ثابت کنه که مال اونم نمیشه؟؟؟...دلش گرفت
دوست داشت ...بغض بدي هم گلوشو گرفته بود...ا بودولی تو دلش غوغ...روشو کرد سمت پنجره و دیگه چیزي نگفت

مانی تو جوابش حداقل یه اشاره کوچیک به اون میکرد تا دلش و خوش کنه به اینکه زن مورد عالقه مانی یکی از 
  ...ولی مانی هر روز و هر لحظه بیشتر امیدهاي کوچیک کوچیک قلب لیا رو ناامید میکرد...خصوصیات لیا رو داشته باشه

***  
براي گذروندن وقت رفتن تو یه پارك که جزو مکانهاي گردشگري اون شهر بود نشستن تا دروغی که دیشب راجع به 

مانی به پیشنهاد لیا که از گرماي هوا شاکی بود رفت دوتا فالوده بگیره و لیا هم نشست ...کارشون گفتن ماست مالی بشه
  ...رو یکی از نیمکتاي پارك
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دش بود و خیره شده بود به زمین بازي بچه ها بدون اینکه هدف خاصی از نگاهش داشته غرق تو فکر و خیال خو
ناخودآگاه با دیدن دعواي بچگانه دوتاشون سر سرسره لبخند کمجونی رو لبش نشست و همون لحظه سرشو ...باشه

به لیا با یه نگاه عجیب و با دو تا فالوده توي دستش وایستاده بود و زل زده بود ...چرخوند که چشم تو چشم مانی شد
مانی البد پیش خودش هزارتا برداشت کرده بود از ...مونده بود علت این نگاهش چیه که خیلی سریع فهمید...پرحسرت

  ...این نگاه خیره لیا به زمین بازي بچه ها
  ...بازي بودحاال اون بود که خیره زمین ...حرفی نزد و مانی هم اومد نشست کنارش و فالوده لیا رو داد بهش

  بچه دوست داري؟؟؟-
  ...اگه اون نگاه و اشتباه معنی کرده بود حاال با این سوال مطمئن شد که تو فکر مانی داره چی میگذره

  ...بستگی داره بچه کی باشه-
  مثالً بچه خودت؟؟؟-

ندگی برام تو اولویت میخواست بگه بچه اصالً تو ز...کی از بچه اش خیر دیده که من ببینم...یه لحظه خواست بگه نه
تا کی باید همه راه ها رو براي مانی ...ولی پشیمون شد...میخواست بگه زندگی بدون بچه هم میتونه زندگی باشه...نیست

تا کی باید با زبون بی زبونی ...باز میکرد؟؟؟تا کی باید به سمتش قدم برمیداشت بدون اینکه یه بارم مانی به سمتش بیاد
باید نشون میداد که اگه ...یه چیزایی رو خود مانی باید میفهمید...یل اصلی برگشتن و موندنش چیهحالیش میکرد که دل

براي رسیدن به خواسته هاش باید هرکاري از دستش برمیاد ...لیا براش ارزشمنده براي رسیدن بهش باید تالش کنه
  ...وقتش بود غرورش و بشکنه...حتی اگه در نظرش غیرممکن بود...انجام بده

  کی بدش میاد از حس مادرانه؟؟؟...خب معلومه دوست دارم-
  :مانی پوزخندي زد و همونطور که محتویات فالوده اش بی هدف هم میزد گفت

  ...هیچکی-
چرا انقدر ناامید گفت هیچکی؟؟؟یعنی هنوز امید نداره به ...لیا اون لحظه دلش میخواست مانی رو خفه کنه

از دست بده؟؟؟یعنی از دست دادن لیا براش راحت تر از از دست دادن آبرو و بهبودیش؟؟؟دیگه چی و میخواست 
  غرورش بود؟؟؟

حتی اگه نتیجه ...غافل از اینکه مانی با این حرف میخواست لیا رو محک بزنه که بفهمه حتی اگه بعد از عمل خوب نشه
ولی لیا خیلی راحت از عالقه اش ...زندگیشونبدون اینکه هیچ بچه اي باشه تو ...بازم حاضره باهاش بمونه...مثبت نگرفت

  ...به حسی گفت که شاید مانی هیچ وقت نمیتونست ارضاش کنه
***  

اون روز تو بازار و حتی وقتی برگشتن به ویال و سرناهار دور هم جمع شدن و مشغول حرف زدن شدن مانی و لیا حرفی 
صبح توي پارك از هم دلخور بودن ولی به روي خودشون انگار ناخواسته هردوشون تحت تاثیر مکالمه ...با هم نزدن
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نمیاوردن و اآلنم از سر اجبار کنار هم نشسته بودن و گوش میدادن به بحثی که از اینترنت و شبکه هاي اجتماعی رسید 
  ...به طرز عجیب لباس پوشیدن پسرا و آرایش عجیب تر دخترا

  :هیراد که انگار بیشتر تو این مسائل وارد بود گفت
به نظر من دخترا اآلن به اشتباه فکر میکنن زیبایی توي دماغاي عملی و لباي پروتز شده و لنز و پوست برنزه و موهاي -

  ...بلوند و هزار و یک جور آرایش و این عمالي زیباییه که من اصالً نصف بیشترشو نمیدونم چی هست
  :سمانه وسط حرفش اومد و با لحن حق به جانبی گفت

جوري میگی که انگار فقط دختران که این تیپ و ظاهرو میپسندن؟؟؟به نظرم طبیعت دخترا اینجوریه که چرا یه -
دوست دارن خودشون و اونجوري بگردونن که جنس مخالفشون که حاال شوهرشون باشه یا دوست پسرشون دوست 

  ...الح مد روز بگردنپس مسلماً اونا ازشون میخوان که خودشون و اون سبک آرایش کنن و به اصط...داره
  :امیرحسین

من به شخصه به عنوان یه پسر زیبایی ...دخترا فکر میکنن که پسرا همچین تیپایی رو دوست دارن ولی کامالً اشتباهه-
شاید پسرا با این سبک ظاهر به وجد بیان و ببخشید به چشم خریدارانه به اون دخترا ...طبیعی دخترا رو بیشتر میپسندم

اونا این دخترا رو ...شما که تو جمع ما پسرا نیستید که بدونید پشت سر همچین آدمایی چه حرفایی هست نگاه کنن ولی
  ...علناً داد میزنن میگن بیاید ما رو نگاه کنید...دخترا هم این کاراشون فقط براي جلب توجهه...کاال میبینن نه زن زندگی

  :ین گفتپریسا که بینی خودشم عملی بود با دلخوري به امیرحس
  یعنی میگی من براي جلب توجه رفتم بینیم و عمل کردم؟؟؟-
  ...چون سایز قبلیش خیلی بیشتر جلب توجه میکرد...نه عزیزم تو خوب کردي بینیتو عمل کردي-

همه زدن زیر خنده و پریسا که اصالً دوست نداشت تو اون جمع بخصوص جلوي مانی کنف بشه با عصبانیت به 
  :امیرحسین گفت

  !حرف نزنی کسی نمیگه اللی تو-
  :هیراد که اصرار داشت اون بحث ادامه پیدا کنه گفت

نه فقط دخترا که پسرا هم دارن ...ولی من میگم همه اینا به خاطر تقلید کورکورانه جوونا از این غربیاي بی پدر مادره-
ر چشم سبز و آبی با موهاي روشن شما فکر کردید ایران واقعاً اینهمه دخت...خودشون و میکشن که مثل اونا بگردن

  داره؟؟؟
  :امیرحسین

من نمیدونم این چشماي روشن چه جذابیتی داره که ورمیدارن یه تیکه پالستیک میکنن تو چشمشون و ...نه واال-
  ...خودشون و از ریخت میندازن

  :یهو خیلی بی مقدمه دستشو به سمت لیا دراز کرد و گفت
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  ...ببینید...مثالً همین لیا خانوم-
  ...با این حرف نگاه همه چرخید سمت لیا

  ...ایشون نمونه بارز یه دختر چشم و ابرو مشکی ایرونیه-
  ...همه حرفشو تایید کردن و این وسط فقط مانی بود که داشت خون خونش و میخورد

  :ولی امیر حسین بی خیال به نگاه هاي خشمگینانه مانی ادامه داد
که توي طیف رنگهاي چشم اصالً رنگ مشکی ...ارید اینو بگم تو یه مقاله اي خونده بودمحاال که بحث به اینجا رسید بذ-

ولی با دیدن ایشون ...اونایی که فکر میکنن چشمشون مشکیه در اصل قهوه اي تیره است که مشکی به نظر میاد...نداریم
ري مشکیه که مردمک چشمش قابل فهمیدم اون مقاله دو زارم نمی ارزید چون اگه دقت کنید میبینید چشماش به قد

  ...تشخیص نیست
مانی که از اول حرفاي امیرحسین هر لحظه داشت آتیش خشمش بیشتر وبیشتر میشد به اینجا که رسید با لحن نه 

  :چندان دوستانه اي گفت
  شما همیشه به همه چیز انقدر خوب دقت میکنید؟؟؟-
  ...جورایی خیره کننده اسآخه دقت زیادي هم نمیخواد سیاهی چشماشون یه ...نه-

  :قبل از اینکه مانی در جوابش حرفی بزنه که ناهار و براي همه کوفت کنه سویل سریع گفت
  ...واقعاً زیبایی دختراي شرقی و داره...اتفاقاً منم روز اولی که دیدمش فهمیدم چقدر فامیلیش برازنده اشه مشرقی-

  :لیا
  ...تو لطف داري...مرسی عزیزم-

  :امیرحسین
  ...زیباي شرقی...دقیقاً همینطوره-

ولی بازم به خاطر لیا خشمشو با مشت کردن دست و منقبض کردن ...مانی اینبار دیگه واقعاً داشت از کوره در میرفت
  ...فکش مهار کرد

  :علی
  ...هما همگی فهمیدیم که دختر ایرونی مثل گله چه رنگ و بویی دار...خب به نظر من دیگه این بحث و تمومش کنید-

  :وحید
  ...خب البته بعضی از گال خوشبوتره-

  :علی
  خوشت میاد دختراي جمع و بندازي به جون هم؟؟؟...وحید تنت میخاره ها-

  :سمانه
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  بذار ببینیم سلیقه ایشون چیه؟؟؟...علی آقا؟؟؟آقا وحید که نگفتن کدوم گل خوشبوتره...عه-
  :وحید

هرگلی که موندگاریش بیشتر باشه ...نه زیبایی و خوشبو بودنش...خانوممن بیشتر به عمر گل اهمیت میدم سمانه -
ولی ...کسایی که به زیبایی گل اهمیت میدن با پژمرده شدنش میندازنش دور...مطمئناً براي گلدون قلبت انتخاب بهتریه

  ...من اگه گلم تا پژمردگیش باهام بمونه خشکش میکنم و میذارمش الي کتاب
  :سویل

  ...جواب دندون شکنی بود...ـــی مهندسمرســـــــ-
فکر نمیکرد اون مهندس بداخالق ...لیا از این حرف وحید خیلی خوشش اومد و ناخودآگاه با لبخندي بهش خیره شده

انقدر روحیه قشنگ و ...شرکت که تا همین یک ماهه پیش اونو یه غول بی شاخ و دم میدید که به خونش تشنه اس
  ...لطیفی داشته باشه

کسی متوجه نگاه وحید و لیا نبود و این وسط فقط مانی نگاه ...جواب لبخندشو داد...حید با نگاهش غافلگیرش کردو
ولی غیر ممکن ...باور فکري که داشت تو ذهنش ریشه میداد براش سخت بود...گنگشو از لیا به وحید میچرخوند

وگرنه وحید آدمی نبود که حتی ...یزي محال نیستتغییرات رفتاري اخیر وحید داشت بهش میگفت که همچین چ...نبود
دیگه باید تو اولین فرصت این قفل محکم زبونش و باز ...تو محیط کار دست از جلف بازیاش برداره و سنگین رفتار کنه

  ...کوچکترین تعللش ممکن بود باعث شه لیا رو براي همیشه از دست بده...میکرد
***  

پریسا که خیلی تو نخ لیا ...م رو صندلی هاي حیاط نشسته بودن و با هم حرف میزدننزدیکاي عصر بود که دخترا دور ه
  :و مانی بود و میخواست هرجور شده از رابطه شون سر در بیاره با نگاه موشکافانه اي به لیا گفت

  لیا جون؟؟؟میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟؟؟-
  ...بپرس عزیزم-
  بین تو و آقا مانی چیزي هست؟؟؟-

انگار گلوش پیش مانی گیر کرده ...حدسش درباره پریسا درست بود...را داشت براي لیا به صدا در میومدزنگ خط
  ...بود

  منظورت چیه؟؟؟-
احساس میکنم این رفتارا واسه یه کارمند و رییس یه کم ...روت حساسه...خیلی هواتو داره...چه جوري بگم...آخه-

  ...میخواستم بدونم...زیاده
سویل که دید لیا از حرفاي پریسا ناراحت شده وسطش ...که میگفت اخماي لیا بیشتر درهم میرفت با هر کلمه اي

  :حرفش گفت
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بهت که گفته بودم عالوه بر اینکه همسایه ...این چه حرفیه پریسا؟؟؟خب معلومه رابطشون فقط همکاري نیست-
  ...مسئولیت لیا رو به عهده بگیرهپدراشونم با هم دوستن و آقاي مهندس قبول کرده تو این سفر ...ان

  :پریسا
  ...فقط یه کم کنجکاو شدم همین...میدونم-

  :لیا
خب طبیعیه که این رفت و آمدا باعث یه ...ما چند ساله که خانواده هامون با هم دوستن...سویل جون راست میگه-

  ...صمیمیتایی شده همین
  :سمانه پرید وسط حرفشون

  ...براتون یه چیز باحال تعریف کنم بخندیمول کنید این حرفا رو بیاید -
نگاه مانی رو ...مانی و بقیه پسرا که به قصد بازي والیبال رفتن تو حیاط با شنیدن صداي خنده دخترا برگشتن سمتشون

  ...لیا قفل شد که برعکس بقیه داشت خیلی سنگین و بی صدا میخندید
ش اهمیت میداد غرق غرور میشد ولی هنوز یه چیزي ته دلش از اینکه به حرفا...چقدر تو دلش قربون صدفه اش رفت

  ...اونم نگاهاي معنی دار وحید و لیا بود...از ظهر یه حس بدي پیدا کرده بود...بود که آزارش میداد
  :علی از همونجا با صداي بلند گفت

  ...کاري داشتید بیاید اونجا...ما پشت ویال داریم والیبال میزنیم-
  :سویل

  ...کاري نداریم تشریف ببرید ما با شما-
همین یه لبخند ...همینکه داشتن دور میشدن لیا هم براي لحظه اي به مانی خیره شد و یه لبخند قشنگ بهش هدیه کرد
  ...براي مانی کافی بود تا دلش خوش باشه به اینکه هنوز لبخنداي دلنشین این دختر و براي خودش داره

سمانه که ...صله اشون سر رفته بود و هرکی براي رفع خستگی یه پیشنهاد میدادبعد از نیم ساعت دخترا  حسابی حو
  :نسبت به بقیه شیطون تر بود یه کم رو میز دوال شد و جوري که انگار میخواد مسئله مهمی رو مطرح کنه گفت

  ...بچه ها یه فکر بکر دارم-
  ...بقیه هم به تبعیت از اون رو میز دوال شدن تا صداشو بشنون

  ...ن میگم حاال که مردا رفتن واسه خودشون بازي کنن ما هم واسه خودمون بریم گردشم-
  :سویل

  ...علی دوست نداره من تنهایی اونم بدون اطالع اون برم بیرون...نه فکر خوبی نیست-
ي ویال یه جایی یه کم اونور تر تقریبا پشت نرده ها...منم نگفتم از ویال بریم بیرون...تو هم با اون شوهر گیرت...عه-

من یه بار پارسال داشتم میرفتم ولی همون موقع صدام کردن و مجبور شدم ...مثل جنگله که پر از دار و درخته
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حتم دارم اگه یه کم بریم جلوتر ...حاال امسال که موقعیتش هست بریم ببینیم اون جنگل به کجا میخوره...برگردم
  ...جاهاي قشنگی رو توش کشف کنیم

  :سویل 
  ...ل شدي سمانه؟؟؟چند تا دختر تنها بزنیم تو دل جنگل که جاهاي جدید و کشف کنیم؟؟؟خطرناکه دخترخ-
دوماً یه کم سر ...یا اینکه مثالً قراره چه اتفاقی بیفته؟؟؟اوالً کلی هیجان داره...واي سویل همچین میگی انگار ما بچه ایم-

سوماً مگه تو همیشه نمیگفتی عاشق خطر ...رو تو بازیشون راه ندادن چون که ما...این آقایون و شیره میمالیم با این کار
  ...کردنی؟؟؟خب بسم اهللا

لیا که اصالً دوست نداشت با این نقشه احمقانه سمانه پیش بره و حس کرد اگه ساکت بشینه ممکنه اتفاقات بدي بیفته 
  :گفت

اول به آقایون بگیم؟؟؟اگه گم بشیم چی؟؟؟به هر  منم دوست دارم اونجایی که سمانه میگه رو ببینم ولی بهتر نیست-
  ...حال باید همه احتماالت و در نظر بگیریم دیگه

یه درصد فکر کن بهشون بگیم و اونا ...اگه بگیم که دیگه لطفی نداره...لیا جان ما میخوایم یه جورایی اذیتشون کنیم-
موبایالمونم که پیشمونه فوقش اگه دیدیم ...برمیداریمدر ضمن با خودمون چراغ قوه ...هم گذاشتن ما تنهایی بریم

  ...خطري شد زنگ میزنیم بیان دنبالمون
  :پریسا

هم حوصله امون میاد سر جاش هم یه درسی به این مردا میدیم تا دیگه درباره ضعیف ...آره به نظر منم فکر خوبیه-
  ...بودن دخترا و قوي بودن خودشون نطق نکنن

  :سویل
  ...بحث رو کم کنیه حرفی نیست باشه حاال که-

مطمئن بود اگه مانی بفهمه خیلی عصبانی میشه ولی نمیتونست به اونا چیزي بگه چون ...همه راضی شده بودن به جز لیا
پس خودشو سپرد دست خدا و همراه ...باید دوباره سر اینکه رابطه اشون بیشتر از یه همکار ساده نیست بحث میکرد

  ...اونا راه افتاد
***  

اوایل مسیر چند تا منظره ...بعد از برداشتن یه سري وسایل مورد نیاز بدون اینکه کسی متوجه بشه رفتن سمت جنگل
خیلی قشنگ داشت که وایستادن و از خودشون عکس گرفتن ولی یه کم که رفتن جلوتر درختاي بزرگ جنگل جلوي 

که اونم با گذشت زمان و تاریک ...از ال به الي درختا میومد فقط نور گاهی...نور و گرفت و تقریباً همه جا رو تاریک کرد
  ...تر شدن هوا کامالً از بین رفت
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لیا فقط داشت تو دلش ...حاال دیگه ترس تو چهره تک تکشون مشخص شده بود ولی نمیخواستن به این زودي جا بزنن
ونست دنبال این دختراي کله شق راه افتادن مید...خدا خدا میکرد که مانی زودتر متوجه غیبتشون بشه و بیان دنبالشون

  ...خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو...ولی تو اون لحظه فقط به این موضوع فکر میکرد که...خریت محض بود
  :پریسا

  ...سمانه اینجا دیگه کجاست ما رو آوردي؟؟؟کم کم دارم میترسما-
  ...دیگه نترس بابا یه کم همین دور و برا میگردیم و برمیگیردیم-

  :سویل
  ...نمیخوام همش آیه یاس بخونما ولی فکر میکنم مسیر برگشت و گم کردیم-

  :سمانه که جلوتر از همه داشت میرفت وایستاد و با تعجب به سویل گفت
  چی؟؟؟مگه اون پارچه هایی که بهت دادمو نبستی به درخت؟؟؟-
اآلن از این درخت تا درخت قبلی رو نمیدونم چه جوري باید ...براي اینکه پارچه کم نیاد با فاصله زیاد بستم...چرا ولی-

  ...بریم
  حاال چی کار کنیم؟؟؟...تند تند میبستی هرجا تموم شد برمیگشتیم دیگه...خدا بگم چی کارت کنه...واي سویل-
  ...خیلی شیک و مجلسی زنگ میزنیم آقایون میان دنبالمون...ناراحتی نداره...هیچی-

  :پریسا
  ...نتیجه میگیریم که...ستان منم نمیخوام بترسونمتون ولی خیلی وقته آنتن موبایالمون رفتهببخشید دو-

  :لیا
  ...بدبخت شدیم-
  ...دقیقاً-

  :سویل
  ...اآلن وقت مسخره بازي نیست چند بار امتحان کن شاید گرفت-

  :پریسا
  ...هی گفتید حاال بریم جلوترچند بارم بهتون گفتم آنتن داره میره ولی ...مسخره بازي چیه من حواسم بود-

  :لیا
  ...پریسا راست میگه آنتن خیلی وقته رفته-

  :سویل
  خب پس حاال چی کار کنیم؟؟؟-

  :پریسا
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  ...هیچی دیگه بشینید دور هم اشهدمون و بخونیم-
  :سمانه که حاال بیشتر از همشون ترسیده بود چون اومدن به جنگل ایده اون بود به پریسا توپید

چند ...بیشتر از یک ساعت از اومدنمون گذشته حتماً مردا تا اآلن فهمیدن ما تو ویال نیستیم...نگو پريچرت و پرت -
ما از یه مسیري اومدیم که اگه بیان ...بارم موبایالمون و میگیرن و وقتی میبینن خبري ازمون نیست میان دنبالمون دیگه

  ...راحت تر از راه هاي دیگه بود...تو جنگل حتماً پیدامون میکنن چون این راهی که اومدیم
  :لیا
  ...پس همینجا بشینیم تا پیدامون کنن چون اگه برگردیم ممکنه بیشتر گم بشیم...چاره اي نیست-

قبل از اینکه بشینن رو زمین لیا با شنیدن صدایی که اول از همه به گوش اون رسید برگشت عقب و با ترس تو تاریکی 
  ...ه شدجنگل به البه الي درختا خیر

  ...مثالً...یا...مثل شکستن یه تیکه چوب زیر پاي یه آدم...بچه ها یه صدا میاد-
  :صداي دوم شکستن چوب و همشون شنیدن و سمانه با صداي بلندي گفت...از ترس فکرشو به زبون نیاورد

  ...بچه ها ممکنه گرگ باشه بدوییـــــــــد-
  ...شروع کردن به دوییدن به دنبال این حرف هر چهار نفر خالف جهت صدا

***  
مانی کالفه تو ویال قدم میزد و سیگار میکشید و هرازگاهی به علی که داشت شماره تک تکشون و میگرفت نگاه 

  ...از این قرارا با لیا نداشتن...تو دلش فقط داشت واسشون خط و نشون میکشید...میکرد
همین چند روز پیش سر این جریان بی خبر ...خبر داشت آخه واسه چی بی خبر رفتن؟؟؟اون که از حساسیت هاي من«

  »خدایا اگه اتفاقی براش بیفته چی؟؟؟...رفتنش اون الم شنگه راه افتاد
ولی بازم نمیتونست نگرانیش و ...وقتی رفت تو اتاقش و دید کیفش نیست خیالش از اینکه قرصاش پیششه راحت شد

  ...انکار کنه
  :علی

  ...هیچ کدوم...ستنهیچ کدومشون در دسترس نی-
  :وحید

موبایالشونم که در ...یک ساعته رفتن بیرون هنوز برنگشتن...بلند شید بریم دنبالشون بابا...اینجوري فایده نداره-
  ...اگه بالیی سرشون اومده باشه...دسترس نیست

  :مانی با فریادي حرفشو قطع کرد
  خفه شو وحیــــــــد چه بالیی سرشون اومده؟؟؟-
  ...رم احتماال رو در نظر میگیرمبابا دا-
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  :امیرحسین که تا اون موقع ساکت بود گفت
چون تو یه ساعت انقدر نمیتونن دور بشن که ...به نظر من اگه بیرون ویال بودن موبایالشون خارج از دسترس نمیشد-

  ...مثالً برن خارج از شهر
  :هیراد

  پس چی؟؟؟نکنه تو ویال ان و ما رو سر کار گذاشتن؟؟؟-
  ...ولی از تو این ویال یه جایی رفتن که آنتن موبایلشون پریده...نه-

  :علی
  ...آخه اینجا جایی و نداره که-

  ...همون لحظه با یادآوري جنگل هاي پشت ویال حرفشو قطع کرد
  :هیراد

یرفت اونوري که پارسالم که اومده بودیم داشت م...واااااااااااااااي نکنه رفتن سمت جنگل؟؟؟حتم دارم کار سمانه اس-
  ...نذاشتیم

  :علی
جنگالي اینجا تو شب حیوون ...بچه ها بلند شید...حتماً راهم گم کردم که تا اآلن برنگشتن...آره همونجان...آره-

  ...یا خدا خودت به دادمون برس...داره
و دوییدن سمت با این حرف اول از همه مانی به سمت در خیز برداشت و بقیه هم یکی یکی پشت سرش رفتن بیرون 

  :علی که رفته بود دنبال چراغ قوه آخر از همه بهشون رسید و همونطور که نفس نفس میزد گفت... جنگل
  ...از سه تا راه جدا بریم تو جنگل...باید سه تا گروه بشیم... سه تا چراغ قوه بیشتر نداریم...بچه ها -

  :امیرحسین
  و ویال نیستیم چی؟؟؟حاال اگه تو جنگل نباشن و برگردن ببینن ما ت-

  :مانی یکی از چراغ قوه ها رو از علی گرفت و همونطور که میرفت سمت راست جنگل گفت
  ...ما میریم دنبالشون...پس تو بمون تو ویال-

  :علی
وحید تو هم با هیراد مستقیم برید ...بچه ها منم اینوري میرم...خدا کنه تو جنگل نباشن...آره امیر اینجوري بهتره-

  ؟؟؟باشه
  :وحید

  ...باشه داداش برو-
***  
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  ...بعد از اینکه مطمئن شدن به قدر کافی از اون حیوون احتمالی دور شدن وایستادن تا نفسی تازه کنن
  :سویل

  خوبید همه؟؟؟-
  :یه نگاه به پشت سرش انداخت و با تعجب گفت

  پس لیا کو؟؟؟-
  :سمانه

  ...خودم دیدمش...همین اآلن پشتمون داشت میدویید-
  :سویل با صداي بلندي زار زد

  اگه بالیی سرش بیاد من چه خاکی تو سرم بریزم؟؟؟...ولی اآلن نیــــــــــست-
لیا که در حین دوییدن پشت یکی از درختا پاش به یه چیز تیز گیر کرده بود و افتاده بود داشت از شدت درد به خودش 

با بلند ترین صدایی که اون لحظه میتونست ایجاد کنه ...کنه بعد از خوردن یه قرص تازه تونست نفسی تازه...میپیچید
  :داد زد

  ...پشت این درخت...من اینجــــــــــام-
  ...لیــــــــــا؟؟؟کجایی تو؟؟؟صدات که خیلی دور میاد-
  ...پام به یه چیزي گیر کـــــــــــرده...پشت این درخت بزرگه...اینجام-

احساس میکرد دندونه هاش کامالً تو پاش ...از تو پاش باز کنه ولی خیلی محکم بوددستشو دراز کرد تا اون شی تیزو 
  ...چشماشو بست و لبشو به دندون گرفت تا درد و کمتر حس کنه...فرو رفته

  »...قهرمان من بیا نجاتم بده...دارم از ترس زهره ترك میشم...مانی کجاااااایی؟؟؟تو رو خدا بیا پیدام کن...مانی«
  :د نور چراغ قوه تو صورتش چشماشو باز کرد و بعدش صداي داد پریسا رو شنیدبا افتا

  ...بچه هـــــــــــــــا بیاید اینجاااااااااااااااااس-
  :پریسا همونطور که کنارش زانو میزد گفت

  خوبی؟؟؟-
  ...فقط پام به این گیر کرده نمیتونم بازش کنم...آره-

  :هشون و سویل با دیدن لیا بغلش کرد و گفتهمون موقع سویل و سمانه هم رسیدن ب
  حالت خوبه؟؟؟...عزیز دلم-
  ...فقط اینو یه جوري باز کنید داره به پام فشار میاره...خوبم-
  چیو؟؟؟-

  :پریسا

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 378



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...تله اس انگار-
  ...وااااي اینجوري که پاش باید داغون شده باشه-

  :سمانه
فقط باید تا ...الش کامل بازه...نگاه کنید...ه هاش تا آخر بسته بشهنه خدارو شکر یه سنگ الش گیر کرده نذاشته دندون-

  درد که نداري؟؟؟...پاشو زخمی نکرده بازش کنیم
  ...میتونم تحمل کنم...زیاد نیست-
سویل تو هم با دوتا دستت از هم ...تو لبه هاي پایینی و بگیر بده پایین منم اینیکی و میدم باال...پریسا...خیله خب-

  ...سه...دو...آماده اید؟؟؟یک..کندورشون 
  ...با فشاري که از هر طرف به دنده هاي تله آوردن باالخره تونست تا حدي بازش کنن که پاي لیا از الش در بیاد

  :سویل
  اگه شکسته باشه چی؟؟؟...یه کم داره خون میاد-

  :لیا
  ...میکنهزیاد درد نداره فقط یه کم گز گز ...نه اگه شکسته بود دردش بیشتر بود-

  :سویل
  حاال چیکار کنیم؟؟؟-

  :سمانه
  ...بچه ها من واقعاً معذرت میخوام به خدا نمیخواستم اینجوري بشه-

ولی در اصل تو دل همشون یه ...با جاري شدن اشکهاي سمانه دلشون به رحم اومد و هرکی یه جوري دلداریش داد
نمیدونستن تو این  جنگل تاریک چی در ...ترس و وحشتی لونه کرده بود که فقط خودشون ازش خبر داشتن

  ...انتظارشونه
***  

نمیدونست ...ولی هیچ جوابی نمیگرفت...یک ساعت گذشته بود مانی داشت با صداي بلند عشقش و تو جنگل صدا میزد
باید از دست خودش عصبانی باشه یا لیا؟؟؟چرا بی خبر گذاشتن رفتن؟؟؟مگه اون تنهایی اومده مسافرت که حاال 

  نهایی تصمیم میگیه که واسه خودشون برن بیرون؟؟؟ت
قسم میخورم خودمو ...خودمو میکشم...اي خدا اگه بالیی سرش اومده باشه که میدونی چی میشه؟؟؟اگه نمیدونی بدون«

  »...من بدون اون میمیرم...خدایا خودت کمک کن...تو رو قرآن لیاي منو سالم بهم برگردون...میکشم
***  

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 379



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

اگه نزدیک تابستون نبود مطمئناً لرزش سرما هم به درداشون ...مونطور که از شدت ترس میلرزیدنچهارتا دختر ه
  :سمانه با یه نگاهی به دور و اطراف گفت...اضافه میشد

  ...اینجوري که ما خودمون و پشت درختا استتار کردیم اگه بیان اینورم ما رو پیدا نمیکنن...بچه ها-
  :پریسا

  یم؟؟؟پس میگی چی کار کن-
  ...من میگم بیاید ما صداشون کنیم شاید از یه فاصله اي صدامون و بشنون-

  :لیا
  ...اگه با هم داد بزنیم ممکنه صدامون و بشنون و پیدامون کنن...آره فکر خوبیه-

  :سمانه
  ...خیله خب بچه ها پس شروع کنید-

زدن انقدر که صداي همشون نزدیک نیم ساعت داشتن جیغ می...شروع کردن به داد زدن و کمک خواستن
  :سویل همونطور که نفس نفس میزد با بغض گفت...گرفت

  ...هیچکس صدامون و نمیشنوه...فایده نداره-
  :قبل از اینکه بقیه هم ناامید بشن لیا گفت

  ...یه صداهایی میاد...صبر کن صبر کن-
  :پریسا

  ...دارن صدامون میکنن...واي خدا آره-
  :سمانه

  ...کمـــــــــــــــــــــــــــک...ما اینجاییــــــــــــــــــــــــــــــــم...آهاااااااااااااااااااااااي-
  :صدا داشت هی نزدیک تر میشد

  کجایید شمــــــــــــــــــــــــا؟؟؟...سمــــــــــــانه-
  :پریسا

  ...پیدامون کردن...خداجون شکرت...صداي هیراده-
مشون با هم شروع کردن به جیغ زدن تا اینکه صدا بهشون نزدیک و نزدیک تر شد و تو اون تاریکی جنگل با دوباره ه

  ...نور کم چراغ قوه وحید و هیراد و دیدن که از الي درختا اومدن سمتشون
  :سمانه زد زیر گریه

  ...هیـــــــراد داشتیم سکته میکردیم...واااي خدایا شکرت-
  :وحید

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 380



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

اینجا چی کار میکنید؟؟؟میدونید چند ساعته داریم دنبالتون میگردیم؟؟؟این ...ه ما رو نصف عمر کردیدآخه شماها ک-
  بچه بازي چیه که درآوردید؟؟؟

  :هیراد
اآلن علی و مانی هم سکته ...نمیبینی چقدر ترسیدن؟؟؟تا دیر نشده باید برگردیم...اآلن وقت این حرفا نیست وحید-

  ...میکنن
دوست نداشت جلوي ..ولی اآلن وقت گریه نبود...م مانی داغ دلش تازه شد و بغض بیخ گلوش نشستلیا با شنیدن اس

  ...نگاه خیره و نگران وحید لیا رو نشونه گرفته بود...اونا گریه کنه
  :وحید

  ...همینجوریشم تا یه ساعت دیگه میرسیم...پاشید راه بیفتیم...حاال خدارو شکر که سالمید-
راه افتادن ولی لیا که پاي آسیب دیده اش بعد از یه ساعت نشستن حسابی خواب رفته بود و بی  همشون بلند شدن و

اولین نفري که متوجهش شد وحید بود که دویید ...حس شده بود با اولین قدمی که برداشت دوباره نقش زمین شد
  :سمتش

  چی شدي لیا حالت خوبه؟؟؟-
  ...به دنبال وحید بقیه هم دورش جمع شدن

  :لسوی
  ...الهی بمیرم لیا پاش درد میکنه اصالً حواسم نبود...آخ آخ-

  :وحید
  چرا مگه چی شده؟؟؟-

  :سویل ماجرا رو براش تعریف کرد و وحید و بیشتر از قبل نگران و ناراحت کرد رو به لیا گفت
  اآلن حالت خوبه؟؟؟میتونی راه بري؟؟؟-
  ...خوبم فقط یه کم پام خواب رفته بود...آره-
  ...میخواي بغلت کنم...میخواي-

مانی باهاش کاري کرده بود که حتی وقتی نبودم نمیتونست به همچین چیزي فکر کنه و ...با وحشت به وحید خیره شد
  ...همچنان ازش میترسید

  ...نه باور کنید میتونم راه برم...نه-
  ...خیله خب پس بلند شو-

  ...با اینحال نگاه نگران وحید هنوز روش بود...ت فقط یه کم میلنگیدمشکلی نداش...بلند شد و شروع کرد به راه رفتن
***  
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بعد از یک ساعت مانی خسته و کالفه برگشت و به امید اینکه برگشته باشن رفت سمت ویال و با دیدن امیرحسین  با 
  :حال زار گفت

    هنوز نیومدن؟؟؟-
  شمام پیداشون و نکردید؟؟؟...نه-

  :باره دویید سمت جنگل که همون موقع علی هم از نرده ها اومد سمت حیاط ویالبدون اینکه جوابشو بده دو
  چی شد خبري ازشون نیست؟؟؟-
  ...وحید و هیراد هنوز برنگشتن...نه منم همین اآلن اومدم-

  :دوباره داشت میرفت سمت جنگل که علی جلوشو گرفت
کم صبر کن وحید اینا که اومدن یه فکر دیگه یه ...با این حالت میري خودتم گم میشی...کجا میري؟؟؟خطرناکه-

  ...میکنیم
  دست رو دست بذاریم که تا صبح حیووناي جنگل تیکه پاره اشون کنن؟؟؟-

  :علی با تصور بدن آش و الش شده همسرش سویل اشک تو چشماش نشست و گفت
  ...ساعت دیگه نیومدن میریم اگه تا نیم...ایشاال که وحید اینا پیداشون میکنن...زبونتو گاز بگیر...خدا نکنه-

  ...مانی دیگه چیزي نگفت و یه سیگار روشن کرد و کالفه جلوي نرده هاي ویال قدم زد
***  

  :پریسا
  هیراد خیلی مونده برسیم؟؟؟-
  ...دیگه کم کم میرسیم...اینجاها رو نشونه گذاري کرده بودم...نه فکر نمیکنم-

  :خودشو رسوند بهش و گفت...قب افتاده بودوحید پشت لیا بود که به خاطر پاش از بقیه ع
  پات درد نمیکنه؟؟؟-
  ...یه کم درد گرفته...چرا-
  میخواي بمونیم اینجا یه کم استراحت کنی؟؟؟-
  ...چیزي نیست دردشو تحمل میکنم فقط میترسم بچه ها به خاطر من سرعتشون کم بشه...نه اگه بمونیم خطرناکه...نه-

  :که میخواست بزنه رو به زبون بیاره یا نه ولی وضعیت بد لیا رو که دید گفتوحید شک داشت اون حرفی رو 
  ...اگه به من تکیه بدي هم کمتر به پات فشار میاد هم از بقیه عقب نمی مونیم...دستتو بده به من-

که وحید و  لیا حاال...لیا تردید داشت که اینکارو بکنه یا نه ولی ممکن بود وحید بازم این حرکتشو بد تعبیر کنه
براي همین دست وحید و گرفت و یه کم ...از طرفی هم درد پاش داشت بیشتر میشد...میشناخت بهش اعتماد داشت

  ...دلش یه دفعه هواشو کرد و بغض راه گلوشو بست...با حس گرما دست وحید باز یاد مانی افتاد...بهش تکیه داد
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لش میخواست تو این موقعیت به چیزي غیر از کمک به لیا فکر نکنه وحید که براي اولین بار بود دستش به لیا میخورد د
از اینکه تکیه گاه لیا شده بود یه حس ...نمیتونست منکر حس خوبی که اون لحظه بهش دست داد بشه...ولی نمیتونست

  ...جدید و خوبی داشت که تاحاال تجربه اش نکرده بود
  مانی چی کار میکرد؟؟؟خیلی عصبانی بود؟؟؟-

  :داي لیا نگاهشو به رو به رو دوخت و گفتبا ص
  ...اون اول از همه رفت تو جنگل...هم خیلی ترسیده بود هم کالفه و عصبانی...آره-
  از کجا فهمیدید تو جنگلیم؟؟؟-
  ...اگه بالیی سرتون میومد...خدا میدونه چقدر ترسیده بودیم...وقتی موبایالتون آنتن نداد حدس زدیم باید اینجا باشید-
هرچند مقصر اون نبود ولی میتونست با رفتنشون مخالفت ...ا این حرفا لیا بیشتر از کاري که کرده بود شرمنده میشدب

  ...کنه
***  

  ...باید همین امشب پیداشون کنم...من دیگه نمیتونم صبر کنم...اینا هم نیومدن...علی-
  :علی

  ...پس با هم بریم...باشه-
  :امیر حسین

  ...فکر کنم دارن میان...از الي جنگل نور چراغ قوه میبینم...وایستید وایستید-
  ...نفسشون حبس شد...با این حرف مانی و علی به دنبال نور حرکت کردن و با دیدن هیراد که از الي درختا اومد بیرون

شو علی جور...طاقت چیزي که ممکن بود از هیراد بشنوه رو نداشت...مانی اومد حرف بزنه ولی دید صداش در نمیاد
  :کشید و گفت

  ...چی شد هیراد پیداشون-
علی با دیدن سویل بی درنگ دویید ...ولی قبل از اینکه حرفش تموم شه بقیه یکی یکی از ال به الي درختا اومدن بیرون

  ...امیر حسینم رفت سمت سمانه و پریسا...رفت بغلش کرد
  ...مانی عین بهت زده ها همونجا وایستاده بود

  »ي من کو؟؟؟پس لیا...پس«
از دیدن ...خشکش زده بود...همون موقع لیا رو دید که دست تو دست وحید و تکیه به شونه اش آخر از همه اومدن

  ...ولی وحید...سالمتی لیا خوشحال بود
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دستشو از دست وحید جدا کرد و با قدمهاي آروم ...لیا که از همون فاصله میتونست میزان عصبانیت مانی و تشخیص بده
لیا سالم بود و ...اآلن وقت این فکراي مزخرف نبود...لنگیدن پاي لیا مانی و به خودش آورد...نگونش رفت طرفشو ل

  :همونطور که میرفت سمتش زیر لب میگفت...داشت میومد طرفش
  ...شکرت...خدایا شکرت...لیام سالمه...خدایا شکرت-

بود کل زندگیشو بده تا یه بار دیگه این  چشماي حاضر ...به یه قدمیش که رسید خیره شد تو چشماي هراسونش
لیا بغضی رو که از همون اول گم شدنشون تو گلوش نگه داشته بود و نذاشته بود جلوي کسی سر ...معصوم و ناز و ببینه

  ...باز کنه با دیدن مانی شکوند و هاي هاي گریه کرد
جوري این کارو میکرد؟؟؟هزاربار خودشو لعنت کرد مانی داشت دیوونه میشد که بغلش کنه ولی جلوي نگاه بقیه چه 

  ...که چرا پاشو تو این خراب شده گذاشت که اینجوري جفتشون عذاب بکشن
  :با صدایی که براي خودشم عجیب بود نالید

میخواي دیوونه ترم کنی؟؟؟لیا خواهش میکنم ...ببین دارم دیوونه میشم...طاقت ندارم...لیا تو رو خدا گریه نکن-
  ...تمومش کن جلوي اینا نمیتونم بغلت کنم لعنتی

لیا اون لحظه چقدر دلش میخواست مانی همونجا بغلش میکرد و در مقابل نگاه کنجکاو بقیه با صداي بلند میگفت که این 
 یا شایدم لیا واقعاً...ولی انگار هنوز غرورش و ترجیح میداد...دختر عشقمه و حق دارم براي آروم کردنش بغلش کنم

بدون اینکه نیم نگاهی به مانی بندازه روشو گرفت و لنگون ...با این فکر...عشقش نبود و این حسا فقط فکر و خیال بود
  ...لنگون رفت سمت ساختمون

  :قبل از اینکه مانی بهش برسه امیر حسین که جلوتر بود با دیدن لیا گفت
  کنم؟؟؟ میخواید کمکتون...مثل اینکه تنها مصدوم این ماجرا شمایید-

لیا از اینکه امیرحسین متوجه لنگیدن پاش شد ولی مانی انقدر عصبانی بود که اینو نفهمید پوزخند تلخی رو لباش شکل 
  :گرفت و گفت

  ...چیزي نیست...نه-
  :مانی که حاال نگران وضعیت پاي لیا بود داشت میرفت طرفش که وحید بازوشو گرفت و نگهش داشت و گفت

حاال تو به جاي اینکه خدارو شکر ...کل راه نگران این بود که تو چقدر ترسیدي و عصبانی هستیچی بهش گفتی؟؟؟تو -
  کنی که سالمه با نگاهت درسته قورتش میدي؟؟؟

  پاش چی شده؟؟؟...پاش...نمیدونم چی کار باید بکنم...شوکه شدم...دست خودم نیست وحید-
  ...برو از دلش در بیار خیلی ترسیده...وناخورده زمین پاش گیره کرده به تله حیو...چیزي نیست-

  ...مانی با یادآوري دستاي قفل شده وحید و لیا روشو با دلخوري ازش گرفت و رفت سمت ویال
***  
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اون شب همه از اینکه دخترا سالم بودن و مشکلی پیش نیومده خوشحال بودن و البته بعد از کلی سرزنش که به خاطر 
پسرا هم به خاطر پیاده روي تو جنگل انقدر خسته بودن که سریع خوابشون ...بخوابن این کار نصیبشون شد رفتن که

  ...این وسط فقط مانی و لیا بودن که از ناراحتی خوابشون نمیبرد...برد
لیا رو تختش بود و با یادآوري رفتار مانی بی صدا اشک میریخت و مانی تو حیاط با یاد صحنه اي که لیا رو تقریباً تو بغل 

باید یه جوري ...انقدر گیج و عصبی بود که حتی وضعیت پاي لیا رو نپرسید...حید دید کالفه قدم میزد و سیگار میکشیدو
  ...باهاش حرف میزد وگرنه تا فردا دووم نمیاورد

  :گوشیشو برداشت و بهش اس ام اس داد
  بیداري؟؟؟-

  :یه کم طول کشید تا جوابش اومد
  ...آره-
  پات درد نمیکنه؟؟؟ -
  ...نه-

  :مانی از این جواباي کوتاه لیا بیشتر کالفه شد و با عصبانیت نوشت
  ...میخوام باهات حرف بزنم...همین اآلن...بلند شو بیا پایین تو حیاط-

  :لیا با خودش گفت
  »...زوده حاال«

  :ولی نوشت
  ...خسته ام میخوام بخوابم-
  ...حرفامو که زدم بعد برو بخواب...گفتم بیا پایین-
  اگه یکی ببینتمون چی؟؟؟...نمیشه-
  میاي پایین یا نه؟؟؟...لیا منو سگ نکن...به جهنم-

ولی ...یه لحظه خواست نره...کامالً میتونست میزان عصبانیت مانی و تشخیص بده...این اس ام اس یعنی اعالن جنگ
بدون ...میرفت یه کم آرومش میکردباید ...مانی هم مطمئناً ترسیده بود و این رفتارش نشونه همون بود...دلش نیومد

اینکه کوچکترین سر و صدایی ایجاد کنه آروم آروم رفت پایین تو حیاط که دید مانی داره سیگار میکشه و با دیدن لیا 
  ...چشماي سرخ و باد کرده لیا رو دید ولی چیزي به روش نیاورد... سیگارشو زیر پا له کرد و رفت طرفش

  بهتري؟؟؟-
  ...کون دادلیا فقط سرشو ت

  ...این چه کاري بود که شما کردید؟؟؟لیا از تو بعید بود که خودتو قاطی بچه بازي اونا بکنی...من نمیفهمم-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 385



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...چی کار کنم مانی؟؟؟ترسیدم اگه مخالفت کنم و بگم باید حتماً به تو بگم فکر کنن بین ما چه خبره-
ر کنن بهتر بود یا من هزار بار از ترس اینکه بالیی سرت اونا واسه خودشون هزار جور فک...به درك...خب فکر کنن-

  بیاد بمیرم و زنده بشم؟؟؟
  ... صداي مانی کم کم داشت میرفت باال

راه و گم ...میخواستیم زود برگردیم که یهو...در ضمن ما که نمیدونستیم اینجوري میشه...حاال که ما سالم برگشتیم-
  ...کردیم

این از بچه بازي امروزت اونم از ماجرات با وحید که مغزم و ...یکی دو تا نیست کهآخه چقدر از دست تو بکشم؟؟؟-
  ...داره سوراخ میکنه

  ...اخماي لیا درهم رفت
  منظورت چیه؟؟؟من چه ماجرایی با وحید دارم؟؟؟-
و بغل آقا فکر کردي ندیدم؟؟؟فکر کردي نفهمیدم؟؟؟اون از نگاه هاي محبت آمیز دیروزتون اینم از امشب که باید ت-

  ...خدا فردا رو به خیر بگذرونه...وحید ببینمتون
  هیچ میفهمی چی داري میگی مانی؟؟؟حاال گیر دادي به وحید؟؟؟-
  ...همین...من به کسی الکی گیر نمیدم فقط چیزي رو که با چشم خودم میبینم به زبون میارم-

  :بدون توجه به نگاه حیرت زده و دلخور لیا ادامه داد
  براي چی دست وحید و گرفتی؟؟؟مگه نامحرم نیست؟؟؟ اصالً تو-

انگار نمیدونست لیا تو جنگل گیر افتاده بود و ...انگار اصالً وضعیتشو درك نمیکرد...با این حرف خون لیا به جوش اومد
و حدس میزد همه این حرفاي مانی از روي عصبانیته ...به خاطر پاي آسیب دیده اش مجبور شده از وحید کمک بگیره

عقده هاي این چند وقتی ...بعداً خودش پشیمون میشه ولی حرفاش براي لیا سنگین بود و باید یه جوري جوابشو میداد
با ...رو که مانی میتونست از احساسش بگه و نگفت و حاال داشت بیخودي یکی دیگه رو به ریشش میبست و جمع کرد

  :گفت...ه راجع به حرفی که میزنه فکر کنهلحنی که همه خشمش اون لحظه اشو نشون میداد بدون اینک
خودتم میدونی اون صیغه نامه ...تو هم مثل وحید...نمیدونم چرا فکر میکنی تو براي من با پسراي دیگه فرق داري-

  براي چی بهم دست میزنی؟؟؟...پس تو هم بهم نامحرمی...ارزشی نداره
ولی پشیمونی دیگه فایده اي ...ه بود تازه فهمید چی گفتهبا دیدن نگاه سرد و یخی مانی که خیلی وقت بود ازش ندید

لیا هدفش از اون حرف این بود که مانی و به خودش بیاره تا اگه واقعاً بهش احساسی ...اون حرفشو زده بود...نداشت
  :تولی مانی هزارجور تعبیر دیگه از حرف لیا کرد و با پوزخند تلخی که رو لبش بود گف...داره به زبون بیارتش

ممنون ...تا حاال به این قضیه فکر نکرده بودم که ممکنه منم برات مثل بقیه پسراي دور و برت باشم...راست میگی...آره-
  ...که روشنم کردي
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لیا موند و هق هق گریه اش و یه دنیا ...قبل از اینکه اجازه حرف دیگه اي به لیا بده از کنارش رد شد و رفت تو ویال
حرفی که مانی و کرد همون سنگ غیر قابل نفوذ و این و تو همین ...ناخواسته از دهنش خارج شد پشیمونی از حرفی که

  ...تاریکی شب دید و حس کرد هر چی رشته بود پنبه شد
***  

فردا صبح سرصبحونه همه داشتن برنامه یه پیک نیک و میریختن تا هم اتفاق بد دیشب فراموش بشه هم یه آب و 
  ...هوایی عوض کنن

  :علی
  ...اونجا اآلن آب و هوا محشره...من میگم بریم سمت نمک آبرود-

  :سویل
  ...من وعلی یه سال عید رفتیم اونجا خیلی خوش گذشت...واي آره-

  :امیرحسین
  ...آخه اآلن وقت برنامه ریزي واسه نمک آبروده؟؟؟اگه میخواستید برید باید از دیشب برنامه ریزي میکردید-

  :پریسا
  ...ناهار و میخوریم بعد راه میفتیم...وسایل و آماده میکنیمخب تا ظهر -

  :وحید
  ...منم میتونم ویالي یکی از دوستامو واسه یه شب قرض بگیرم...فکر خوبیه-

  :وقتی همه با این فکر موافقت کردن وحید رو به مانی که با قیافه درهم ساکت نشسته بود گفت
  نظر تو چیه مانی؟؟؟-
  ...ما ظهر برمیگردیم تهران...چون متاسفانه ما نمیتونیم باهاتون بیایم...میدونید هر جور خودتون صالح-

از صبح با دیدن اخماي درهم مانی منتظر یه اتفاق ...با این حرف همه به خصوص لیا با بهت و تعجب به مانی خیره شدن
  ...پس داشته واسه برگشتشون برنامه ریزي میکرده...غیر منتظره بود

  :علی
  چی میریم تهران؟؟؟بهتون بد میگذره؟؟؟ یعنی-
  ...ولی یه سري کار دارم تهران باید انجامش بدم...نه اتفاقاً خیلی هم خوش گذشت-

  :وحید
  ...امروزم بمونید فردا باهم برمیگردیم دیگه...چی کار داري؟؟؟ شرکتم که تعطیله-

  :بعد با لحن محکم و قاطعی رو به جمع گفت...مانی با نگاه معناداري به وحید حالی کرد که اصرار بیخود نکنه
  ...یه سري کار شخصی دارم باید انجامش بدم-
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لیا که میدونست وقتی مانی یه تصمیمی رو بگیره دیگه محاله منصرف بشه ساکت یه گوشه نشسته بود و فقط به 
  ... اصرارهاي بیخودي این و اون براي نگه داشتن مانی نگاه میکرد

انی بخواد از تصمیمش برگرده و مونده بود که این وسط اون چه نقشی داشت؟؟؟یعنی نباید نظر میدونست محاله که م
  اونم درباره برگشت می پرسید؟؟؟

  :پریسا
  ...اینجوري به ما هم خوش نمیگذره...آقا مانی بمونید دیگه-
کاري نداشتم می موندم ولی اآلن با این حال اگه ...من با موندنم هم کاري نمیکنم که بخواد به شما خوش بگذره خانوم-

  ...شرمنده
  ...با سنگ رو یخ شدن پریسا دیگه کسی اصرار بیشتر از اینو صالح ندونست

  :امیرحسین ولی از یه راه دیگه وارد شد و با نیم نگاهی به لیا گفت
تون خیلی واجبه شما آخه لیا خانوم چه گناهی کرده که به خاطر کار شما بقیه تعطیالت و بشینه تو خونه؟؟؟اگه کار-

  ...برید ما هم قول میدیم لیا رو صحیح و سالم برسونیم دست خانواده اش
مانی با اینکه دلش میخواست اون لحظه گردن امیرحسین و خورد کنه ولی یه لحظه فکر احمقانه اي به ذهنش 

از اینکه فکرشو به زبون بیاره  اما قبل...خواست به تالفی حرف دیشب لیا اونو بذارتش اینجا و خودش برگرده...رسید
  ...پشیمون شد

هنوزم طاقت ...ولی دلیل نمیشد ازش متنفر بشه...هرچند با اتفاق دیشب رابطه اشون بازم حسابی شکرآب شده بود
  :دید اگه این حرف و بزنه خودش بیشتر ضربه میخوره واسه همین گفت...دوري و نبودش و نداشت

چون آقاي مشرقی دخترشون و به من سپردن و تاکید کردن که با خودم ببرم با خودم ...خب اینکه مسلماً شدنی نیست-
  ...منم یه جوري با پدرش صحبت میکنم و قانعش میکنم...اگه دوست داره بمونه خودش میدونه...ولی...هم بیارمش

همه ...ع باید چه غلطی میکردولی نمیدونست اگه لیا قبول کنه که بمونه اون موق...اینو گفت تا بفهمه نظر خود لیا چیه
  ...نگاه ها به سمت لیا بود و منتظر بودن تا نظرشو بگه

  :امیرحسین
من به شخصه تضمین میکنم که نذارم کوچکترین ناراحتی و مشکلی واسه شما پیش بیاد و این سفر براتون به یاد -

  ...موندنی بشه
  :سویل

  ...و علی باهاش صحبت میکنیم راضیش میکنیم اگه سختته میخواي به بابات زنگ بزن من...آره لیا-
لیا بدون اینکه کوچکترین توجهی به حرفاي بقیه داشته باشه فقط خیره شده بود به فشار انگشتاي مانی دور لیوانی که 

  ...هر لحظه امکان شکسته شدنش بود
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  :با صداي وحید به خودش اومد
  لیا؟؟؟میخواي من با پدرت صحبت کنم؟؟؟-

اون دیگه چرا داشت نقش بازي میکرد؟؟؟شایدم منظورش از ...وحید که از جریان باخبر بود...باال پریدابروهاي لیا 
قبل از اینکه لیا ...مانی بود که از صبح با دیدن چهره آشفته و به خون نشسته اش فهمید که اتفاقی بینشون افتاده...پدر

  :حرفی بزنه مانی رو به جمع گفت
  ...نظر خودش مهمه که میخواد بمونه یا نه...اون با من...درش نباشیدمن که گفتم شما نگران پ-

بر ...توپ و انداخته بود تو زمین و لیا...لیا احساس کرد مانی از این حرفا یه منظوري داره که میخواد تهش لیا متهم بشه
  ؟؟بعد از چند روز با چه رویی میخواست دوباره تو خونه مانی پا بذاره؟...فرض که می موند

هرچند خیلی دلم میخواست به جبران این چند روز که اینجوري چزوندیم ....من گولتو نمیخورم...کور خوندي آقا مانی«
ولی چی کار کنم که خود احمقم هم طاقت دوریتو ندارم و اگه یه روز ...بمونم و از این طریق تالفی کنم و حالتو بگیرم

منم یه ذره ...کاش همونقدر که تو برام مهمی...کاش تو هم اینو میفهمیدي...ماون قیافه برج زهرمار تو نبینم دیوونه میش
  »...برات مهم  بودم

  :نگاهشو از مانی گرفت و گفت...لیا نفس عمیقی کشید
ولی ...تو این دو روزم خیلی بهم خوش گذشت...راستش و بخواید نمیتونم از این جمع صمیمی و دوستانه اتون بگذرم-

  ...منم با آقا مانی برمیگردماگه اجازه بدید 
از فکر اینکه لیا اینجا پیش وحید ...مانی نمیتونست اون لحظه منکر حس آرامشی که یه دفعه کل وجودش و گرفت بشه

  ...و امیرحسینه و اون اونجاست به مرز جنون میرسید
  :سویل

  ...کاش می موندي تو...خیلی حیف شد-
  :پریسا

  ...اینجوري بیشتر بهش خوش میگذره دیگهچرا انقدر اصرار میکنید حتماً -
لیا یه لحظه خواست جواب کنایه اشو بده و بگه آره بودن با مانی واقعاً برام لذتبخشه ولی ترسید اینبار مانی حال اونو 

  ...واسه همین ساکت موند...بگیره و تو جمع کنفش کنه
  :هیراد

  ...نخوریم دیگهپس پاشید جمع و جور کنیم تا به ترافیک ...خیله خب-
***  
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برعکس رفتنیشون که کلی مسخره بازي درآورده بودن و خندیده بودن حاال ...ماشین تو سکوت جفتشون غرق شده بود
هم از اینکه پیشنهاد رفتن به ویالي ...لیا چقدر پشیمون بود...هردو غرق فکر و خیاالي خودشون ساکت نشسته بودن

  ...حرف دیشبش به مانی سویل اینا رو مطرح کرد و هم به خاطر
این چه حرفی بود که زدي؟؟؟اي ...یعنی واقعاً مانی برات با پسراي دیگه فرق نمیکنه؟؟؟خاك بر سرت...آخه احمق«

آخه چرا انقدر نسنجیده حرف زدم؟؟؟خب اون ...خدا تو که میدونی من یه تار موشو به صد تا از پسراي دیگه نمیدم
چی میشه مگه؟؟؟اصالً کاش ویالي خودمون می ...تو عصبانیت حرف میزنه یه بارم من اینهمه مانی...لحظه عصبانی بودم

لیا خانوم برو دعا کن که مانی از خونش پرتت نکنه ...هه!!!!!ویالي خودمون؟؟؟...موندیم چقدر خوش گذشته بود
واسه ...بقیه پسرا محل نمیذارماون که منو میشناسه میدونه به جز خودش به ...اصالً تقصیر خودشه!ویال که سهله...بیرون

  »چی هر بار امیر حسین و وحید و بهونه میکرد و اعصابم و بهم میریخت؟؟؟
حتی با معذرت خواهی هم چیزي عوض ...یه دلش میخواست معذرت خواهی کنه ولی این حالت مانی و میشناخت

از طرفی هم هنوز از دستش ناراحت ...یخیدوباره شده بود سرد و ...مانی دوباره تو الك خودش فرو رفته بود...نمیشد
بود که چرا این همه عشق و عالقه لیا رو نسبت به خودش نمیبینه ولی به یه نگاه محبت آمیزش با وحید یا گرفتن 

چرا نمیفهمید لیا عاشق اونه نه وحید نه هیچ کس دیگه؟؟؟چرا تو رابطه ...دستش تو اون وضعیت حساسیت نشون میده
عادي لیا با پسراي دیگه انقدر دقیقه ولی نمیبینه که دلش که هیچ همه وجودش داره واسه مانی پر معمولی و حرفاي 

  میزنه؟؟؟
***  

حرفاشون تو ...تقریباً یه هفته بود که برگشته بودن و تو این مدت هیچ کدوم نه روي صحبت با هم و داشتن نه میلشو
فقط براي حفظ ...باً همه فهمیده بودن که بین این دو تا شکرآبهتو شرکت تقری...یکی دو کلمه اونم به زور خالصه میشد

  ... ظاهر گاهی با هم صحبت میکردن و با هم میرفتن و میومدن ولی انقدر عادي نبودن که بقیه رو به شک نندازن
لیا میدونست براي تغییر این شرایط باید غرورش و بشکنه و بره آویزون مانی بشه ولی این کار براش سخت 

هرچند تا اآلنم بیشتر لیا بود که گاهی غرورشو میشکوند و مانی کوچکترین کاري براي تموم شدن این جنگ و ...ودب
  ...اعتصاب انجام نمیداد

هر دو درست تو زمانی که حس میکردن وقتشه تا عالقه اشون به زبون بیارن سرخورده شده بودن و احساسشون 
چون هنوز همدیگه رو در کنار خودشون داشتن حاضر ...ون گیر افتاده بودنبازم بین غرور و عشقش...سرکوب شده بود

درحالی که میدونستن اگه هم و از دست بدن چقدر از این سکوت و خودخواهی پشیمون ...نبودن غرورشون و بشکنن
  ...میشن
***  
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تو آخرین روزاي بهار از صبح انگار آسمونم فهمیده بود که چقدر حال این روزاشون غم انگیزه که ...اون روز جمعه بود
  ...داشت میبارید

لیا که عاشق قدم زدن زیر بارون بود از صبح منتظر یه فرصت بود که بره بیرون تا هم از اون بارون بهاري لذت ببره و 
  ...هم یه کم خودش و سبک کنه از فشار این غمی که یه هفته تو دلش بود

ز ناهار مانی بدون گفتن یه تشکر خشک و خالی آشپزخونه رو به سمت ناهارشون و تو سکوت و آرامش خوردن و بعد ا
یه ...لیا موند و یه عالمه ظرف کثیف و هوایی که هر لحظه داشت بیشتر میطلبید که زیرش قدم بزنه...اتاقش ترك کرد

ساختمون و زود مانی رفته بخوابه و تا بیدار شه میتونه بره تو محوطه پشت ...لحظه فکر کرد اآلن بهترین موقعیته
دوست نداشت تو این وضعیت یه بهونه دیگه دستش بده براي راه ...اینجوري حتی اصالً متوجه نبودشم نمی شد...بیاد

  ...انداختن جنگ اعصاب و ممکن بود مانی تو این شرایط به هرچیزي پیله کنه
  ...حاضر شد...ظرفا رو شست تا خواب مانی حسابی سنگین بشه و بعد رفت تو اتاقش

از زیر نگاه مشکوك آقالطیف گذشت و به ...براي رفتن به محوطه پشتی باید از ساختمون خارج میشد و از حیاط میرفت
اون پشت یه باغچه بزرگ و خوشگل داشت با یه تاب ...قصد رفتن تو محوطه پشتی ساختمون و دور زد و وارد حیاط شد

  ...بارون همه رو خونه نشین کرده بود...هیچکس اونجا نبود...براي بازي بچه ها و یه استخر
دستاشو از هم باز کرد و سرشو گرفت باال تا قطره هاي بارون به صورتش بخوره و تو ...لیا هم از فرصت استفاده کرد

آرامشی که تو این چند روز از ...هیچ حسی براش از این لذت بخش تر نبود...همون حال دور خودش میچرخید
فقط یه لحظه از ذهنش گذشت اگه این ...مین کار داشت یواش یواش به وجودش برمیگشتزندگیش رفته بود با ه

  ...آرامش و در کنار مانی داشت چقدر شیرین تر و لذتبخش تر از این بود
  وااااااااااااااااااي سلت جیج نمیله؟؟؟-

دست از چرخیدن برداشت و ...با صداي دختربچه اي که نفهمید کی اومده اونجا و درست پشت سرش وایستاده بود
یه دختر بچه چهارپنج ساله خیلی خوشگل بود که با یه چتر رنگی و یه عروسک تو بغلش زل زده ...وایستاد نگاش کرد

  ...بود به لیا
ولی با دیدن اون دختر ...لیا معموالً نه با بچه ها خوب ارتباط برقرار میکرد نه دوست داشت کسی آرامشش و بهم بزنه

  ...احساس کسی و داشت که بعد از مدت ها یه دوست پیدا کرده...آگاه لباش به خنده باز شد و رفت طرفشبچه ناخود
دختر بچه چتر کوچیکش و گرفت سمت لیا و با لحن شیرین ...رفت رو به روش رو زانوهاش نشست و بهش خیره شد

  :بچه گونه اش گفت
  ...بیا زیل چتل من...واااي خیس شدي-
  اسمتو به من میگی خانوم کوچولو؟؟؟...یام زیر چترت چیزیش واسه تو نمی مونه کهنه خوشگلم من ب-
  ...اوهوم-
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  :لیا خنده اش گرفت
  خب اسمت چیه؟؟؟-
  ...لیلی-
  خونتون همینجاس لیلی؟؟؟...اسم منم لیاس-
  ...آله طبقه دبازدهم-
  ما هم خونمون اینجاس میاي با هم دوست شیم؟؟؟-
  ...ولی تو که بزلگی-
  ...مگه چی میشه؟؟؟منم با خیلیا دوستم که از خودم بزرگترنخب -
  یعنی باهام بازي میتنی؟؟؟-
  ببینم مامان بابات کجان؟؟؟...معلومه-
  ...با هم دعوا کلدن منو فلستادن پایین تاب بازي تُنم...خونمونن-
  یعنی تنها اومدي؟؟؟-
  ...نه بابام تا اینجا آولدم-
  ...خیله خب پس بدو بریم بازي-

چقدر از خدا ممنون بود که هواشو داشت و نذاشته بود تو اون روز احساس ...چشماي لیلی برق زد و دنبال لیا راه افتاد
چون حتم داشت اگه یه ذره دیگه زیر اون بارون تنهایی می موند با یاآوري رفتار مانی چشمه اشکش ...تنهایی کنه

  ...میجوشید و بدبختیا و تنهاییاشو به یادش می اومد
***  

معموالً وقتی تو ...چشمش افتاد به در اتاق لیا که الش باز بود...یکی دو ساعت بعد مانی بیدار شد و از اتاقش بیرون اومد
  ...با یه نگاه گذرا به کل خونه هم میتونست بفهمه که خونه نیست...اتاقش بود در و میبست

  »...رون رفته باشه بیرون اینبار زنده اش نمیذارمباز این دختره کله شق کجا رفته؟؟؟به خدا اگه تو این با«
  :همونطور که زیر لب غر میزد رفت سمت تلفن و شماره نگهبانی و گرفت

  ...الو آقالطیف-
  ...سالم آقا-
  تو لیا خانوم و ندیدي که از خونه بیرون بره؟؟؟...سالم-
  ...صداشون میاد فکر کنم حیاط پشتی ان چون...چرا آقا یکی دو ساعتی میشه اومدن رفتن-

ولی یهو حرف آقالطیف تو ...ازاینکه کله شقی نکرده و تو این بارون از ساختمون بیرون نرفته نفس راحتی کشید
  ...گوشش زنگ خورد
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  صداي چی میاد؟؟؟-
  ...دارن با این کوچولوي طبقه دوازده بازي میکنن صداي خنده هاشون میاد آقا-
  ...مرسی...باشه-

  ...فسشو با حرص فوت کرد بیرونتلفن و قطع کرد و ن
بعد دنبال حس مادرانه میگرده ...از یه بچه از این بیشتر انتظار نمیره...هنوز بچه اس که داره با بچه ها بازي میکنه دیگه«

آخه بدبختی اینجاس که منم عاشق همین بچه ...یکی نیست بگه تو خودت اول بزرگ شو بعد به فکر...دختره خیره سر
  »...ببین با من چی کار کردي...دا بگم چی کارت کنه لیاخ...بازیاشم

میخواست بی خیالش بشه و بمونه تا خودش برگرده ولی حتم داشت که بدون چتر رفته زیر بارون و اگه نره دنبالش 
  ...درسته باهاش قهر بود ولی نمیتونست نگرانش نباشه...حاال حاال ها بر نمیگرده و حسابی سرما میخوره

حرفاش لیا رو به خنده ...لیلی زیر سقف شیروونی تاب نشسته بودن و لیلی داشت با شیرین زبونی با لیا حرف میزدلیا و 
یعنی میشد یه روزم با اون اینجوري بشینه و حرف بزنه؟؟؟البته با این شرایطی که ...یاد بچه خواهرش افتاد...مینداخت

  دیگه ببینتش؟؟؟به وجود اومده بود باید میگفت یعنی میشه یه بار 
خیلی وقت بود که با یه بچه این سنی هم صحبت نشده بود و به خاطر همین انقدر حرفاش براش جالب و خنده دار 

  ...بعد از هر جمله اش بدون اینکه کنترلی رو خودش داشته باشه با صداي بلند میخندید...بود
  ...صداي خنده ات تا دم ساختمون میاد-

  ...شو بلند کرد و بهش خیره شدبا شنیدن صداي مانی سر
ولی آخه مگه جن به این خوش تیپی هم داریم؟؟؟نگاش کن ...این از کجا پیداش شد یهو؟؟؟مثل جن می مونه المصب«

  »...آخخخخ چقدر دلم براي بیشرف گفتناش تنگ شده...تا دم در میخواد بیاد چه تیپی میزنه بی شرف...تو رو خدا
  لیا جون این آقاهه کیه؟؟؟-

  :لیا نگاه خیره اشو از مانی گرفت و رو به لیلی گفت
  ...دوستمه عزیزم-
  ...همش منو چپ چپ نگاه میتُنه...چقد دوستت بداخالقه-

  :لیا که خودشم متوجه نگاه هاي خصمانه مانی به لیلی شده بود و میتونست بفهمه علت این نگاه ها چیه گفت
  ...ه کردناش بند دلت پاره بشهالهی قربونت برم عادتشه باید هردفعه با نگا-

قبل از اینکه لیلی حرف دیگه اي بزنه باباش اومد و بعد از کلی تشکر از لیا به خاطر سرگرم کردن دخترش دستشو 
با بی تفاوتی ...با رفتن اونا مانی به لیا نزدیک شد و با همون نگاه سرد و یخی که قلبش و پاره میکرد...گرفت و برد

  :آشکاري گفت
  پیدا کردي؟؟؟ دوست-
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  :لیا که بعد از چند روز حاال داشت با مانی حرف میزد فرصت و مناسب دید و گفت
حرف زدن برام عقده شده واسه همین هرکی و که گیر میارم به حرف میارم ...از بس تو خونه کسی و نمیبینم...اوهوم-

  ...تا حرف زدنم یادم نره
  میره؟؟؟این زبون شیش متري هم مگه حرف زدن و یادش -

میخواست با این حرفا مانی و به خودش بیاره تا ...سرشو انداخت پایین و چیزي نگفت...لیا فهمید دوباره تند و تیز شده
  ...این وضعیت و تمومش کنه ولی انگار مانی کوتاه بیا نبود

  ...سرما میخوري...همه لباسات خیسه...راه بیفت بریم-
  :توجه مانی نسبت بهش خوشحال بشه مانی ادامه دادقبل از اینکه لیا بخواد به خاطر 

چون نه حوصله ...هم کاراي تو تو شرکت عقب بمونه و هم من از کار و زندگیم بمونم...نمیخوام با این بچه بازي هاي تو-
  ...مریض داري دارم نه وقتشو

ساعتش با این حرف مانی از تمام آرامش این یکی دو ...بازم بغض بود که مهمون گلوي لیا شد و راه نفسشو بست
  ...ولی اشکاش و سرازیر نکرد...وجودش رفت

با حرص و عصبانیت اومد از جلوي مانی رد بشه که پاش رو سرامیکاي سر کف حیاط لیز خورد و از پشت افتاد 
  ...دستاشو ستون بدنش کرد تا سرش به زمین نخوره ولی کف دستاش خیلی درد گرفته بود...زمین

ا درد قلبش بود وقتی دید مانی هیچ تالشی براي کمک کردن و بلند کردنش از رو زمین نکرد و در کمال بیشتر از اون
  :وقاحت دوال شد و دم گوشش گفت

  میدونی که؟؟؟...آخه منم بهت نامحرمم...ولی نمیتونم بهت دست بزنم...دلم میخواد کمکت کنم تا از رو زمین بلند شی-
  :وقتی نگاه خونسرد مانی دید با حرص همونجوري که از جاش بلند میشد گفت لیا با ناراحتی بهش خیره شد و

  ...هروقت ازت کمک خواستم منت بذار جناب رییس...احتیاجی به کمک شما ندارم-
مانی از حرفایی که لیا رو میچزوند پشیمون بود ولی ...روشو برگردوند و سریع تر از مانی به سمت ساختمون راه افتاد

  ...عدش با پررویی جوابشو میداد خونش به جوش میومد و تشویقش میکرد تا به این رفتارش ادامه بدهوقتی لیا ب
از اینکه میدید مثل خودش بی تفاوت نیست و نسبت به ...یه جورایی از اذیت کردن لیا و درآوردن حرصش لذت میبرد

  ...رفتاراش عکس العمل نشون میده احساس رضایت میکرد
***  

وضعیت قهر و دوري کردناي لیا و مانی فقط براي وحید خوب شده بود چون از فرصت استفاده میکرد و دور از چشم 
حاال دیگه لیاهم فهمیده بود که وحید یه فکرایی تو سرش داره و اصالً دوست نداشت ...مانی بیشتر به لیا نزدیک میشد

  نست مانی فکري تو سرشه یا نسبت به لیا احساسی داره؟؟؟ فکراشو زودتر از مانی عملی کنه ولی اون از کجا میدو
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با این حال براي اینکه ...این فقط یه حدس بود و خب مسلماً لیاهم نمیتونست زندگیشو بر پایه حدس پیش ببره
ی وضعیتشون و از این خراب تر نکنه سعی میکرد تا اونجا که ممکن بود فاصله اشو با وحید حفظ کنه تا بهونه دست مان

  ...نده
به خیالش میخواست با کم محلیاش وحید و از خودش دور کنه غافل از اینکه اونم مثل مانی این رفتارش و پاي نجابت و 

  ... خانومیش میذاشت و روزبه روز بیشتر بهش عالقه مند میشد
حدس بزنه که اونم  چون علی رغم قهر و دعواشون ولی میتونست...تنها چیزي که مانع بیان احساساتش میشد مانی بود

براي همین دست ...دلش میخواست یه جوري از زیر زبونش حرف بکشه ولی ترسید خودش لو بره...به لیا عالقه داره
  ...نگه داشت تا هم از احساس مانی به لیا مطمئن بشه و هم از حسی که لیا به مانی داشت

***  
حدس میزد باشگاه یا ...مانی از صبح رفته بود بیرون...ایین میکردبیکار تو خونه نشسته بود و کاناالي تلویزیون و باال و پ

لیا هم بی حوصله تر از همیشه تو خونه بود ...استخر رفته چون وقتی داشت میرفت دید که یه ساك ورزشی دستش بود
  ...و داشت وقت بیکاریشو با تلویزیون پر میکرد

آهنگ شاد از اندي پخش شد که لیا رو به وول وول زد کانال موزیک و بعد از چند تا آهنگ غمگین یهو یه 
عاشق رقصیدن بود و خوبم میرقصید ولی خیلی وقت بود که ...ناخودآگاه بلند شد و یه کم خودشو تکون داد...انداخت

  ...واسه همین اون لحظه داشت عقده هاي این چند وقتشو خالی میکرد...جایی پیش نیومده بود تا برقصه
آهنگ اوج گرفت و ...آینه قدي هال خودشو نگاه میکرد میرقصید و ترانه رو زیر لب زمزمه میکردهمونطور که جلوي 

  ...رقص لیا هم هماهنگ باهاش شدیدتر شد
مات یه جفت چشم ...آهنگ که تموم شد خواست رقصشو با یه دور چرخیدن تموم کنه که وسط چرخشش خشکش زد

  ...متعجبی که بهش خیره بودن شد و کپ کرد
نی با چشماي گشاد شده اش چنان به لیا زل زده بود که انگار تاحاال دختري رو ندیده که جلوي آینه واسه خودش ما

نمیدونست چرا فکر میکرد بلد نیست برقصه و ...تا حاال رقصش و ندیده بود و براي همین انقدر متعجب بود...برقصه
  ...اآلن این حرکات ماهرانه و هماهنگ با تصوراتش تضاد داشت

لیا حاال دیگه وایستاده بود سر جاش ولی جلوي چشم مانی هنوز صحنه هاي چرخیدن و لرزیدن اندام هاي هوس انگیز 
انقدر باال برد که یه لحظه خواست بیخیال قهر بشه و ...انقدر پررنگ که دماي بدنش و شدیداً باال برد...لیا پررنگ بود

ش بگیره تا شاید این هوس لعنتی که بعد از دو سال دوباره با شدتی بیشتر بپره بغلش یه ماچ آبدار از اون لباي خوشگل
  ...از قبل به وجودش برگشته بود بخوابه

  ...سالم-
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نگاهشو به سختی ازش گرفت و همونطور که با قدم ...با صداي لیا فهمید که چند دقیقه اس همینجوري بهش زل زده
نمیدونست ...باالفاصله لباساشو درآورد و رفت حموم...وابش و دادهاي بلند و باسرعت میرفت سمت اتاقش زیر لب ج

فقط میدونست که کنترل کردن خودش دربرابر لیا ...اگه چند ثانیه بیشتر اونجا بمونه چه بالیی سر خودش ولیا میاد
  ...دیگه غیر ممکن شده

***  
خیلی کارا میتونست ...اگه رابطه شون سرد نبود...سر ناهار لیا فهمیده بود که مانی اصالً نمیخواد نیم نگاهی بهش بندازه

  ...تا قفل زبون مانی و بشکنه ولی اآلن نه روش میشد نه همچین کارایی  درست بود...بکنه
از تصور کارایی که میخواست با مانی بکنه ولی نمیتونست بی اختیار خندید و همین حرکتش باعث شد مانی باالخره 

با اینکه با هر نگاه خشمگین مانی بند دلش پاره میشد ولی همین نگاه ها رو ...ره بشهبرگرده سمتش و با اخم بهش خی
مانی غذاشو خورد و بدون اینکه تشکر کنه باز داشت میرفت سمت اتاقش که لیا با ...به بی محلیاي مانی ترجیح میداد

  :صداي بلند گفت
  ...نوش جااااان...خواهش میکنم-

با ...باید باهاش اتمام حجت میکرد...ت رد شه و بره ولی یه لحظه تصمیم دیگه اي گرفتمانی اول خواست بازم بی تفاو
عصبانیت برگشت سمتش و همونجور که رگاي گردن و پیشونی بیرون زده اش و به معرض نمایش گذاشته بود با 

  :صداي بلندي گفت
  ...تو هم هی روش پیاده روي نکن...اعصابم داغونه...لیا-

  :ش نگاه کرد که مانی گفتلیا بهت زده به
  ...تا اون روي سگ من  باال نیومده...بلند شو برو تو اتاقت-

  :لیا که اصالً انتظار همچین رفتاري رو نداشت با بغض و عصبانیت بلند شد رو به روش وایستاد و خیره تو چشماش گفت
  اون روي سگت کی پایین بوده که حاال واسه باال اومدنش تهدید میکنی؟؟؟-
نی خیز برداشت که به سمتش حمله کنه و لیا با جیغ بلندي از کنارش رد شد و خودشو به اتاقش رسوند و در و ما

ولی مانی انقدر از اون رقص و این جسارت و پررویی لیا تحریک ...فکر میکرد مانی اگه بگیرتش کتکش میزنه...بست
  ...شده بود که اگه میگرفتش بالي دیگه اي سرش میاورد

همین اآلنم تو چنگش ...ه و نفس نفس زنون وسط هال وایستاده بود و به در بسته اتاق لیا خیره شده بودبهت زد
ولی ارزش لیا باالتر از این بود که زوري بهش دست درازي ...مثل آب خوردن بود براش...میتونست گیرش بندازه...بود

  ...کنه و باعث اذیتش بشه
***  
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فیلش یاد ...میترسید از خودش و قدرت نفسش که شدیداً داشت احاطه اش میکرد...بیرونبعد از ظهر زد از خونه 
یاد زمانی افتاد که هر موقع دلش میخواست و اراده میکرد میتونست با هردختري رابطه برقرار ...هندستون کرده بود

  ...کنه و خودشو از این نیازي که براش مثل غذا خوردن بود ارضا کنه
هرچند ...وسوسه همخوابگی با یه دختر بدجوري داشت بهش غلبه میکرد...افتاده بود اون لذت بی نظیردوباره یادش 

باید از یه راه دیگه خودشو ...ولی حاال که نمیتونست بهش برسه...اگه اون دختر لیا بود خیلی براش لذتبخش تر میشد
  ...خالی میکرد

هنوز از کاري که میخواست بکنه مطمئن نبود تا اینکه باالخره ...چند ساعت بود که بی هدف تو خیابوناي شهر میروند
شاید میتونست با یه رابطه دیگه از این عطشش خالص بشه تا با کاراش نه خودش عذاب بکشه نه لیا ...تصمیمشو گرفت

  ... رو عذاب بده
و قلبش نبود و رابطه  میدونست کارش اصالً درست نیست به خصوص اآلن که به جز لیا هیچ دختر دیگه اي تو ذهن

  ...ولی اآلن دیگه صبرش به لب رسیده بود...برقرار کردن با یه دختر دیگه یه نوع خیانت به عشقش محسوب میشه
همون دالل دختري که ...با علم به اینکه آخر این کارش چیزي جز پشیمونی نیست شماره دوستش پویا رو گرفت

  ...همیشه بهترینا رو براي مانی سوا میکرد
  احوال شما؟؟؟...به به سالااام آقا مانی-
  چطوري پویا؟؟؟-
به خدا یه لحظه شماره ات و ...چه عجب شما یادي از ما کردي...هــــــی یه نفسی میاد و میره...از احوال پرسیاي شما-

  ...دیدم کپ کردم
  ...درگیر بودم یه مدت-

  :نداشت خودش گفتپویا که میدونست مانی هیچ کار دیگه اي باهاش جز دختر 
  ببینم جنس منس میخواي این وقت شب یاد فقیر فقرا افتادي؟؟؟-

به اون لحظه اي فکر کرد که لیا ...قیافه لیا یه لحظه از جلوي چشمش کنار نمی رفت...بازم تردید داشت که بگه آره
فاصله چشماي خوشگلش پر از مطمئن بود بال...یعنی براش اهمیت داره؟؟؟معلومه که داره...بفهمه اون شب چیکار کرده

  ...اشک میشد
  پشت خطی؟؟؟...الو مانی-
  چیزي تو دست و بالت داري؟؟؟...چی...آره...آره -
هرچند خیلی وقته که سایه ات سنگین شده و دیگه ما رو قابل نمیدونی ولی ...من واسه دوستاي فابم همیشه دستم پره-

  ...اداشمما مشتریاي پر و پا قرصمون و از یاد نمیبریم د
  ...یکیشو براي امشب واسم جور کن...اوکی پس-
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  بگم بیاد خونت دیگه؟؟؟...شما جون بخواه-
  ...نه یه مکانم برام ردیف کن بعداً باهات حساب میکنم...نه-
  ...آدرس و برات اس ام اس میکنم تا نیم ساعت دیگه اونجا باش...خیله خب-
  ...فعالً...باشه-

اون لحظه ذهنشو از عشق و لیا و خیانت و تعهد و خالصه همه چی خالی کرد ...پشیمونی نبود دیگه تموم شد و جایی براي
  ...و فقط داشت به ارضاي هوسش فکر میکرد

***  
لیا کالفه داشت تو خونه قدم میزد و نگاه مضطربشو از در ...ساعت از دوازده شب گذشته بود و مانی هنوز برنگشته بود

یه دلش میگفت زنگ بزنه بهش ببینه ...سابقه نداشت مانی انقدر دیر برگرده...رخوندخونه به ساعت و برعکس میچ
  ...کجاست و یه دلش میگفت اگه زنگ بزنی دوباره سنگ رو یخ میشی

حس کرد ...معموالً دلشوره نمیگرفت ولی وقتایی که میومد سراغش بی دلیل نبود...ولی دل شوره امونش و بریده بود
  ...گوشی و برداشت و با دستاي لرزون شماره اشوگرفت...دیگه دست دست نکرد...ش افتادهشاید اتفاق بدي برا

دیگه داشت ناامید از جواب دادن مانی ...با هر بوقی که میخورد ولی صداي مانی و نمیشنید ضربان قلبش تند تر میشد
  :میشد که صداي خسته و کالفه اش تو گوشی پیچید

  بله؟؟؟-
  :نشونه بغض و ترسش بود گفتبا صداي لرزونی که 

  مانی؟؟؟-
  بله؟؟؟-
  کجایی تو؟؟؟...ك-
  ...بیرون-
  خونه؟؟؟...چرا نمیاي-
  بیام چی کار؟؟؟-

  چه سوالی پرسید؟؟؟خب همیشه میاد خونه چی کار؟؟؟منظورش از این حرف چی بود؟؟؟...لیا موند چی بگه
  ...یدگفتم شا...مگه همیشه میومدي چی کار؟؟؟نگران شدم...اممم...خب-
  کاري نداري؟؟؟...نگران نباش-

دلشوره راحتش نمیذاشت حتی اگه ...ولی لیا هنوز خیالش راحت نشده بود...این یعنی زودتر قطع کن بذار به کارم برسم
  :اینبار بغضش به گریه تبدیل شد...مانی بهش میگفت نگران نباش

  ...مانی تو رو خدا بیا خونه-
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  :تعجب مانی بود صداش تو گوشی پیچید بعد از چند ثانیه سکوت که نشونه
  چته لیا؟؟؟داري گریه میکنی؟؟؟-
  ...بیا خونه...دوسش داري...تو رو جون هرکی که...من میترسم-
  ...باشه تا نیم ساعت دیگه خونه ام...باشه...پوووووووووف...قسم نده...قسم نده لیا-
  ...من بیدار می مونم تا بیاي...باشه-
  لیا؟؟؟-
  جانم؟؟؟-

  ...اي نفساي آشفته و کالفه مانی بود که داشت تو گوشی میپیچید ولی حرفی نمیزدصد
  مانی؟؟؟...الو-
  ...من زود برمیگردم...چیزي واسه ترس نیست...چراغا رو روشن کن...دیگه گریه نکن-

یا دور شدن و فراموش کردن این دختر به همین راحت...تلفن و قطع کرد و بهت زده به رو به روش خیره شد
  :نفس عمیقی کشید و جواب داد...پویا بود...صداي زنگ تلفنش از فکر و خیال درش آورد...نبود

  بله پویا؟؟؟-
برو اونجا ...یه جاي دیگه رو میگم همون اطرافه...داداش زنگ زدم بگم اونجایی که برات اس ام اس کردم ردیف نشد-

  ...بگو
  ...پشیمون شدم...زحمت نکش...الزم نیست پویا-
  چی؟؟؟واسه چی آخه؟؟؟-
  ...یه کاري برام پیش اومده باید برم خونه-
  داداش از دست من ناراحت شدي میخواي بري سراغ یکی دیگه؟؟؟-
  ...بهت خبر میدم...بچه ام مگه؟؟؟فقط اآلن حوصله اشو ندارم شاید چند روز دیگه...نه بابا-
  ...باشه هر جور راحتی-
  فعالً-

سرشو به پشتی صندلی تکیه داد و چشماشو محکم ...پرت کرد رو صندلی کناریش تلفن و قطع کرد و گوشیش و
عشق پاك و خالصی که تو این مدت نسبت به لیا پیدا کرده بود و میخواست با هوس و شهوتش به گند ...بست
  ...نباید خرابش میکرد...عشقی که تونست انقدر تغییرش بده یه عشق افسانه ایه...بکشه
***  

صورت خیس از اشکشو شست و رفت رو مبل نشست تا مانی ...ا مانی حرف زد خیالش تا حدودي راحت شدلیا وقتی ب
  :زیر لب داشت غر میزد...بیاد
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ولی ...همچین منو مریض میکنی که تا ده روز نتونم از جام بلند شم...آخه خدایااااا این انصافه؟؟؟وقتایی که نمیخوام-
بابا یه ...ارم تا توجه مانیو جلب کنم و ازم مراقبت کنه سر و مر و گنده اینجا نشستماآلن که به یه مریضی تپل احتیاج د

  ...اینجوري که نمیشه...چیزي...معجزه اي
با بدجنسی و موذي بازي رو مبل دراز کشید و پاهاشو تو شکمش جمع کرد و ...همون موقع یه فکري به سرش زد

یعنی باالخره بهش ...مانی وقتی ببینه لیا اونجا خوابش برده چیه میخواست ببینه عکس العمل...خودشو زد به خواب
دست میزنه و بغلش میکنه که ببرتش تو اتاق یا بازم به این لجبازیش ادامه میده؟؟؟با اینکه کارش خیلی بدجنسی بود 

  ...ولی اون لحظه فکر بهتري به ذهنش نمیرسید
  ...ششو خوب بازي کنه از خستگی چشماش گرم شد و خوابش بردهمونطور که چشماشو بسته بود تا وقتی مانی اومد نق

  ...باال سرش وایستاد و بهش خیره شد...مانی که اومد با دیدن لیا که رو مبل خوابش برده بود رفت طرفش
من میخواستم به این فرشته خیانت کنم؟؟؟تهش به چی برسم؟؟؟دنبال لیا تا هرجا که برم میدونم که تهش «

همشم به خاطر این عروسکیه که عین بچه ها اینجا مچاله ...این خوشبختی رو همین اآلنشم حس میکنم من...خوشبختیه
  »...عاشقتم عروسک کوچولوي من...شده و خوابش برده

میدونست کارش خیلی خودخواهیه ولی باید یه چیزایی رو ...رفت از تو اتاق لیا رو تختیشو برداشت و آورد کشید روش
دوست نداشت فکر کنه اون صیغه زمینه اي شده براي سو استفاده مانی که راه به راه بهش دست ...ردبه لیا حالی میک

  ...بزنه
***  

به سرش زد که بره با میثم صحبت ...لیا کارش شده بود صبح تا شب و شب تا صبح فکر و خیال نسبت به رفتار مانی
اگه مانی حرفی بهش نزده باشه چی؟؟؟اینجوري فقط لیا سکه ...ولی پشیمون شد...شاید مانی حرفاشو با اون میزنه...کنه

  ...یه پول میشد
***  

البته این روزها خیلی بی جهت دلش میگرفت و وقتی خوب به زندگیش نگاه ... اون روز بی جهت دلش گرفته بود
ت این وضع و تحمل دیگه نمیتونس...عشق مانی داشت اونو از پا در میاورد...میکرد میفهمید که همچین بی علتم نیست

یا اینکه براي همیشه از ...دو راه بیشتر نداشت یا اینکه خودش پا پیش بذاره و به مانی بگه که چقدر دوسش داره...کنه
  ...زندگیش بره بیرونو دیگه هیچ وقتم برنگرده

نی در مقابل عمل دوست نداشت ما...چون نه دلش میخواست و نه میتونست که این کارو بکنه...راه اول که شدنی نبود
انجام شده قرار بگیره و اگه میلی هم به این کار نداشت فقط براي اینکه دل لیا رو نشکنه یا براي اینکه لیا یه دختر طرد 

  ...شده اس و با رد درخواستش ممکنه آواره کوچه و خیابون بشه قبول کنه
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باید پا میذاشت رو دلش ...یه جوري با دلش  کنار میومدکه انگار تو شرایط فعلی تنها راهش بود باید ...می موند راه دوم 
اگه به خودش اومد که میره دنبالش و ...یا میاد یا نمیاد...شاید اینجوري مانی هم به خودش بیاد...و از پیش مانی میرفت

  ...ولی اگه به خودش نیومد میفهمید که مانی هیچ حسی بهش نداره و با رفتنش راضی تره...پیداش میکنه
ولی اگه برنگشت بدون از اولم مال تو ...اگه برگشت بدون واقعاً دوست داره...ه جایی خونده بود  عشقت و رها کنی

ولی قبلش باید ...هم مانیو...حاال لیا با تمام وجود میخواست این کارو بکنه تا هم خودشو از سردرگمی نجات بده...نبوده
  ...باکی؟؟؟چقدر بی کس و کار بودن بده ولی...دلش خیلی گرفته بود...با یکی حرف میزد

***  
  :مانی سرش تو حساب کتاب و نقشه هاش بود که با شنیدن صداي در بدون اینکه سرشو بلند کنه گفت

  ...بفرمایید-
  :در باز و بسته شد و بعد از چند ثانیه صداي گرفته و خسته وحید به گوشش رسید

  مانی میشه باهات صحبت کنم؟؟؟-
ن وحید تعجب کرده بود سرشو بلند کرد و  به ظاهر آشفته دوستش که تاحاال ازش ندیده بود خیره مانی که از لح

  ...مانی اینو از ته ریشی که تا به حال رو صورتش ندیده بود فهمید...معلوم بود چند روزه که تو خودشه...شد
  چی شده وحید؟؟؟-
  ...صحبت کنممیخواستم راجع به موضوعی باهات ...فقط...چیز خاصی نیست-

  :مانی که شدیداً کنجکاو شده بود ساعدشو گذاشت رو میز و خم شد به جلو
  ...بگو میشنوم-
  ...بعد از شرکت یه سر بیا خونه من با هم حرف میزنیم...میخوام برم خونه...اآلنم حالم زیاد خوب نیست...اینجا نمیشه-
  میگی چی شده یا نه؟؟؟...نگرانم کردي وحید-
  ...فقط یه مسئله اي هست که شاید فقط تو بتونی حلش کنی...نیستجاي نگرانی -

  :مانی که کالفگی و سردرگمی وحید و دید گفت
  ...مواظب خودت باش...برو...خیله خب-
  ...فعالً...مرسی داداش-

  وحید چش شده بود؟؟؟...وحید رفت و مانی غرق فکر و خیاالتش شد
رفتار عجیب غریبش میچرخید و نمیتونست رو کارش تمرکز تاپایان ساعت کاري فکرش حول و حوش وحید و 

راس ساعت پنج رفت بیرون و به لیا که سرشو گذاشته بود رو میز   ...وقتی دید موندنش بیشتر از این فایده نداره...کنه
  :گفت

  ...وسایلتو جمع کن بریم-
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  :برگشت بره تو اتاقش که لیا گفت
  منو ببري پیش نسرین جون؟؟؟...میشه-
  واسه چی؟؟؟-
  ...تنهایی...یه کم باهاش حرف بزنم...میخوام...همینجوري-
نکنه اتفاقی افتاده و من ازش بی ...چرا امروز همه عجیب و غریب شدن؟؟؟اون از وحید اینم از لیا...این یعنی تو نیا...هه«

  »...خبرم؟؟؟نکنه قضیه مربوط میشه به این دو تا؟؟؟خدایا خودت امروز و به خیر بگذرون
مانی با فکر اینکه اینجوري خیالش راحته که لیا تو خونه تنها نیست و میتونه بره ببینه وحید چش شده  بیشتر اصرار 

  :نکرد وگفت
  ...بري اونجا خیالم راحت تره...باید خونه تنها می موندي...اتفاقاً منم یه کاري داشتم میخواستم انجام بدم...باشه-
  ...مرسی-

***  
دیدن لیا تو این حال که سرشو چسبونده بود به شیشه ماشین و غم از چشماش ...فتار وحید از یه طرففکر کردن به ر

نمیدونست ذهنشو باید رو کدومشون متمرکز کنه ولی هرچی که بود داشت ...میبارید از طرف دیگه گیجش کرده بود
  ...یه جورایی میترسوندنش

  :لیا گفتماشین و جلوي در خونه پدرش نگه داشت و رو به 
  ...شب میام دنبالت-
  ...خودم میام...نمیخواد-
  خودت چه جوري میخواي بیاي؟؟؟-
  ...آژانس میگیرم-
  ...خدافظ...شب میام دنبالت عزیزم-

  ...زیر لب خداحافظی کرد و پیاده شد...لیا که نه فایده اي تو بحث کردن میدید نه حوصله جر و بحث بیشتر و داشت
  :متعجب نسرین و از پشت آیفون شنیدزنگ در و که زد صداي 

  لیا جان تویی؟؟؟-
  مهمون نمیخواید؟؟؟...بله...سالم مامان-
  ...الهی قربونت برم عزیزم بیا تو-

نسرین از دیدن ...رفت تو و براي مانی که هنوز همونجا وایستاده بود تا بعد از رفتن لیا بره دستی تکون داد و در و بست
یه کم میترسید از اینکه پسرش دست از پا خطا کرده باشه و لیا اومده باشه براي ...ا خورده بودلیا اون وقت روز واقعاً ج

  ...از چهره داغون و درهم لیا مسلماً چیزي جز این نمیتونست برداشت کنه...شکایت
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  مانی کجاست؟؟؟...خوش اومدي دخترم-
  ...من خودم خواستم تنهایی بیام...کار داشت جایی-
  ...مانتوتو دربیار راحت بشین...زمخیر باشه عزی-

  :لیا که زیر مانتوش یه تاپ تنش بود با یه نگاه به پله ها گفت
  پدرجون نیستن؟؟؟-
  ...راحت باش...رفته بیرون شب میاد...نه عزیزم-

اب نمیدونست چرا اونو براي درد و دلش انتخ...حاال راحت تر میتونست حرفاشو به نسرین بزنه...لیا نفس راحتی کشید
رفت تو پذیرایی و منتظر شد تا ...کرده بود ولی میدونست که میتونه تو اون شرایط به عنوان یه مادر روش حساب کنه

  ...نسرین از تو آشپزخونه بیاد که همون موقع با یه سینی چاي اومد تو
رفته بود و من حوصله ام  زیورم...دیگه داشتم از تنهایی میپوسیدم تو خونه...اگه بدونی وقتی دیدمت چقدر ذوق کردم-

  ...خوب کردي اومدي عزیزم...حسابی سر رفته بود
  ...راستش اومدم یه کم باهاتون درد و دل کنم...بیاید بشینید...زحمت نکشید مامان-
  ...من سراپا گوشم...خیر باشه عزیز دلم-

چیزي رو که مدتها بود بهش  لیا بی اختیار بلند شد و رفت کنار نسرین نشست و مظلومانه تو چشماش خیره شد و
  :احتیاج داشت عاجزانه به زبون آورد

  میتونم سرم و بذارم رو شونه اتون؟؟؟-
  ...معلومه که میتونی عزیزم-

همونطور که مشغول نوازش ...به دنبال این حرف خودش دستشو دور شونه لیا حلقه کرد و سرشو گذاشت رو شونه اش
  :بازوي لیا بود گفت

  ک خوشگل من و شکونده که هوس درد و دل کرده؟؟؟کی دل این عروس-
  مامان؟؟؟-

  :بغض و لرزشی که تو صداي لیا بود دل نسرین رو به درد آورد
  جون مامان؟؟؟-
  یه امروز و مامان من میشید؟؟؟-
  ...من همیشه مامان توام خوشگلم-

  :لیا سرشو بلند کرد و خیره تو چشماي نسرین گفت
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میخوام فقط و فقط مادر ...نه مادر کسی که عاشقشم...نه مادر...باشید و به حرفام گوش کنیدمیخوام امروز فقط مادر من -
اومدم شکایت مانی و به شما بکنم ولی ازتون میخوام یه ...ازش دلگیرم...ازش گله دارم...نه مادر کسی که...من باشید

  ...دل پسرتون امروز مادر مانی نباشید و فقط به حرف دل دخترتون گوش بدید نه خواسته
نیکو به قدري از آشفتگی لیا حیرت زده بود که مات و مبهوت به چشماي خیسش نگاه میکرد و تو دلش میگفت این 

ولی انتظار نداشت ...دختر چی کشیده  که حاال اینجوري داره قطره قطره آب میشه؟؟؟از عالقه لیا به مانی خبر داشت
  ...کارشون به شکایت کردن از همدیگه بکشه

  ...نذار بمونه رو دلت...هرچی تو دلته بگو تا سبک شی...بگو عزیز دل مامان...بگو دخترم-
تنها کسی که برام مونده ...ولی دیگه پدرومادرمم منو نمیخوان...نمیدونم میدونید یا نه...خیلی...مامان من خیلی تنهام-

  ...ولی باهام بد تا میکنه...همه زندگیم اونه...مانیه
هرچیزي که تو این مدت تو دلش نگه داشته ...حرفاي دلشم رو کرد...شکش که رو گونه اش سرازیر شدقطره هاي ا

از حرفها و احساسی که تو دل خودش بود تا رفتاراي مانی و سردرگمیش تو این ...بود و ریخت بیرون بلکه سبک شه
موند مشکل مانی بود که خب خودش تنها چیزي که همچنان پنهون ...منجالبی که هی داشت بیشتر توش فرو میرفت

  ...خوب میدونست اگه احساسی هم باشه بزرگترین مانع براي مانی همینه
ولی حاال با ...نسرینم با وجود اینکه این چند وقته تغییرات رفتاري مانی رو دیده بود و خیلی بهش امیدوار شده بود

  ...جبازشهشنیدن حرفاي لیا فهمید که هنوز همون پسر غد و یه دنده و ل
  ...لیا دستی به صورت خیس از اشکش کشید

انقدر آروم آروم تو وجودم پیشروي کرد که دیگه ...مامان عشق مانی قشنگ ترین لحظه هاي زندگیمو برام ساخت-
ولی یارم خیلی ...انقدر دل بسته و وابسته شدم که جدا شدن ازش و مساوي مرگم میدونم...نتونستم جلوشو بگیرم

ولی هیچ حرفی ...حاضرم قسم بخورم که میدونه من دارم چی میکشم...دردمو میشناسه...نو میبینهم...سنگدله
بعضی وقتا جوري رفتار میکنه ...حتی حاضرم بهم بگه که هیچ حسی بهم نداره تا منو از این بالتکلیفی نجات بده...نمیزنه

هیچ نقشی تو زندگیش ندارم و براش شدم مثل  ولی بعضی وقتا احساس میکنم اصالً...که حس میکنم از من عاشق تره
چند روز جاي خالیشو حس میکنه و بعد دوباره زندگیشو از ...اگه نباشه...خوبه...که اگه باشه...اتفاقاي روزمره زندگیش

که چرا گذاشتم این عشق بی اجازه انقدر پرو بال بگیره؟؟؟من چی کار ...اونجاست که از خودم بدم میاد...سر میگیره
چجوري خودمو از این آتیش عشق یک طرفه که شعله هاش داره همه زندگیمو میسوزونه نجات ...نم؟؟؟شما بهم بگیدک

  بدم؟؟؟ 
انقدر گفت و گریه کرد که تو آغوش نسرین و همراه با نوازش هاي دستی که بی شباهت به نوازش هاي آرامش بخش 

ولی حاال ...اگه حرفاي دلشو به کسی نمیزد دق میکرد از غصهمطمئن بود ...هیچ پشیمون نبود...عشقش نبود آروم گرفت
  ...حداقل اگرم میرفت نسرین میفهمید که براي خودش دلیل داشت
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با شرمندگی ...لیا که آروم شده بود تازه داشت چشماي خیس از اشک نسرین و که پا به پاي خودش گریه کرد و میدید
  :گفت

  ...با حرفام اذیتتون کنمنمیخواستم ...تو رو خدا ببخشید مامان-
قول دادم امروز مادر تو باشم و ...به خدا نمیدونم چی بگم...این چه حرفیه دختر گلم؟؟؟خوب شد خودتو سبک کردي-

فقط حس مادرانه ام بهم میگه که این مانی مانی هفت هشت ...نمیتونم راجع به مانی قضاوت کنم...به حرفات گوش بدم
حاال ...شک ندارم این تغییرات از برکت حضور توئه که تو خونشی...خیلی بهتر شده...هاون عوض شد...ماه پیش نیست

ولی ...من از خدامه که تو عروسم بشی دختر خوشگلم...نمیدونم که این تغییر رفتارش میتونه نشونه عشقش باشه یا نه
اگه چیزي تو دلش ...ولی باالخره میاره...یه کم دیرحرف دلشو به زبون میاره...یه دنده اس...مانی مغروره...بازم صبر کن

  ...فقط باید صبر کنی...باشه مطمئن باش به زبون میاره
ولی مشکل لیا این ...حس دخترانه اش بهش میگفت که مانی هم دوسش داره...لیا هم خودشم این چیزا رو میدونست
  ...بود که از انتظار کشیدن خسته شده بود

هرچند مطمئن نیستم که عشقی ...ولی اون غرورشو به عشق ترجیح میده...صبر کردم به خدا خیلی...صبر کردم مامان-
اومدنم امروز به اینجا فقط براي این بود که ...به هر حال من که نمیتونم خودمو بهش تحمیل کنم...تو وجودش باشه

شما راهی پیش روم بذارید  نمیخواستم...از این حرفایی که چند ماه تو دلمه و کسی و ندارم که بهش بگم...خالی شم
  ...چون خودم راهمو پیدا کردم

  چه راهی پیدا کردي؟؟؟-
  ...من میخوام از پیش مانی برم...من-
  آخه واسه چــــی؟؟؟-
مانی غرورشو نمیشکنه حتی اگه ده سال دیگه هم صبر کنم تا وقتی بدونه من پیششم و ...تنها چاره ام همینه مامان-

میخوام از زندگیش برم یا میاد دنبالم که اون موقع میفهمم عشقی بوده ولی ...لشو نمیزنهجایی نمیخوام برم حرف د
غرور مانعش میشده یا نمیاد دنبالم که میفهمم از اولم مانی مال من نبوده و من بیخود داشتم این عشق و ذره ذره تو 

  ...نمدر هر دو صورت من از این بالتکلیفی نجات پیدا میک...وجودم بزرگ میکردم
دوماً مگه تو کجا رو ...اینو دفعه پیشم دیدي...اوالً که مانی بدون تو دیوونه میشه...این راه درستی نیست...ولی دخترم-

  ...داري که بري؟؟؟مگه نگفتی که خانواده ات
به هر ...ه امشایدم برگردم پیش خانواد...خداي منم بزرگه نمیذاره بنده اش بی سرپناه بمونه...یه جایی رو پیدا میکنم-

  ...راضی نمیشن آواره خیابونا بشم...حال دخترشونم
خودش با پاي ...قول میدم مانی بیاد جلو...اینبار به خاطر من یه کم دیگه هم صبر کن...ولی تو بازم صبر کن...میدونم-

  ...خودش بیاد
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به خدا ...که نیست خیلی سختهمامان آخه من منتظر چی بمونم؟؟؟اگه اصالً چیزي نباشه چی؟؟؟انتظار براي چیزي -
  ...سخته

  ...میدونم دخترم ولی وقتی بهش برسی و بفهمی اینهمه انتظارت بیهوده نیست برات شیرین و لذت بخش میشه-
با اومدن سعید حرفاشون خاتمه دادن ولی هر دو غرق فکر و خیال بودن تا به نوعی این مشکل و که اآلن دیگه خیلی 

نسرین فقط خدا خدا میکرد قبل از اینکه لیا تصمیم عجوالنه اي بگیره و بخواد دوباره از ...بزرگ شده بود حل کنن
  ...وگرنه دیگه از دست هیچکس کاري ساخته نبود...زندگی پسرش بره مانی به حرف بیاد

***  
  نه؟؟؟میگی چه مرگته یا ...وحید نمیخواي حرف بزنی؟؟؟اآلن دو ساعته که من اومدم و تو الل مونی گرفتی-
  ...دارم دیوونه میشم...به خدا نمیدونم چه جوري بگم و از کجا شروع کنم-
  ...فقط حرف بزن...از هرجا که میخواي شروع کنی شروع کن...حرف بزن وحید-

  :وحید با کالفگی دستی رو صورتش کشید و با شک و تردید پرسید
  ؟قول میدي تا آخر به حرفام گوش بدي و بعد منطقی رفتار کنی؟؟-
  ...کم کم داري عصبیم میکنی-
  ...تو فقط قول بده مانی-
  ...بگو...باشه قول میدم-
  ...من عاشق شدم-

حاال میتونست بفهمه پشت این آشفتگی ...با این اعتراف بی مقدمه وحید نگاه پرسشگر مانی رنگ ترس و تعجب گرفت
ولی میدونست که باید دیر یا زود ...شتوحید چه حرفایی هست؟؟؟حرفایی که مانی با اینکه از شنیدنش وحشت دا

  ...بشنوه
  :وحید نفس عمیقی کشید و بدون اینکه راجع به عواقب حرفاش فکر کنه شروع کرد

در نظرم یه دختر بچه پررو و بی تربیت و امل اومد ...فکر کردم هیجده نوزده سال بیشتر نداره...اولین بار که دیدمش-
نمیدونم چرا ولی از همون اول ازش کینه به دل ...گترشو هم بلد نیستکه حتی آداب احترام گذاشتن به بزر

حالم از این مظلوم ...روزي صدبار به خودم میگفتم ازش بدم میاد...روز به روزم این کینه رو گسترش دادم...گرفتم
دامه پیدا کرد که این نفرت و کینه تا جایی ا...نمیاییش و اینکه میخواد خودشو جلوي همه خوب نشون بده بهم میخوره

ولی اون چی کار کرد؟؟؟به جاي تالفی کارم که خیلی ...زهرمو باالخره بهش ریختم و عقده هامو سرش خالی کردم
راحتم میتونست آبرومو ببره جلوي ریختن آبروم و گرفت و با وجود خطري که جونشو تهدید کرد وایستاد و ازم دفاع 

  ...ه و من شیطان باهاش بد تا کردماونجا بود که فهمیدم چه فرشته ای...کرد
  ...پس باید تا تهش میرفت...از قبل خودش و براي چنین روزي آماده کرده بود...نفس عمیقی کشید
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من چشمامو رو همه خوبیهاش بسته بودم و کورکورانه فقط به همون بی احترامی روز اولش فکر میکردم که بعداً -
دقیقاً نفهمیدم کی و کجا این اتفاق ...نفهمیدم...ز روي نجابت و محجوبیتش بودفهمیدم همونم بی احترامی نبود و همش ا

انقدر ...انقدرشدید... به دختري که یه روز ازش متنفر بودم دل بستم...ولی به خودم که اومدم دیدم دل بستم...افتاد
  ...مکه حاال عشقش تو تمام رگ و پی وجودم نشسته و دیگه نمیشه از خودم جداش کن...عمیق

دستاي مشت شده و فک منقبض شده اش ...حاال مانی همه چیو میدونست...وحید همه چی و گفت و خودشو خالی کرد
  ... نشونه این بود که فهمیده کسی که وحید داره راجع بهش حرف میزنه عشق خودش لیاست

  ...ی این حسشو به زبون بیارهشاید یه بوهایی برده بود ولی فکر نمیکرد انقدر وقیح باشه که بخواد در حضور مان
عاشق دل ...عاشق مظلومیت و مهربونیش...عاشق رفتار و نجابتش...عاشق نگاهش...من عاشق لیا شدم مانی-

  ...عاشق خنده...عاشق حرف زدنش...عاشق چشماي خوشگلش که وقتی به آدم نگاه میکنه دل و دین آدم میره...پاکش
  ...بســــــــــــــه...بسه دیگه وحید-

میدونست محاله کسی شب و روز با لیا زندگی کنه و اونو کنار خودش داشته ...وحید انتظار این عصبانیت و از مانی داشت
  ...ولی نمیدونست مانی هم همون اندازه که اون لیا رو میخواد دوسش داره یا نه...باشه و عاشقش نشه

نمیکرد و خیلی زودتر از اینا لیا رو مال خودش  همش به خودش میگفت اگه واقعاً دوستش داشت انقدر دست دست
  :نفس عمیقی کشید و گفت...میکرد

  ...کار این دل بی صاحابم بود که انگار اصالً تحت فرمانم نیست...دست خودم نبود...اسیرش شدم مانی-
  :زد به دریا و گفتدل و ...و خوب میدونست که علتش چیه...کالفگی مانی انقدر شدید بود که وحید کامالً حسش میکرد

  دوسش داري نه؟؟؟تو هم لیارو دوست داري؟؟؟-
مانی فقط داشت خودشو کنترل میکرد که مشتاي گره خورده اش و رو تن و بدن و صورت رفیق چند ساله اش پیاده 

  ...نکنه
  ...تمومش کن وحید-
ا تو خونه تو زندگی میکنه ولی هیچ تازه شروع شده چیو باید تموم کنم؟؟؟اون روزي که بهم گفتی لی...تمومش نمیکنم-

میدونستم یه حسایی بهم دارید ولی روتون نمیشه به زبون ...رابطه اي بینتون نیست میدونستم داري دروغ میگی
به احترام رفاقتمون و نون و نمکی که باهات خوردم خودمو بکشم کنار تا راحت ...حتی خواستم به خاطر تو...بیاریدش

میتونستم از پسش بر بیام ولی وقتی دیدم تو هیچ قدمی براي رسیدن به لیا بر ...من نوپا بودعشق ...به عشقت برسی
نمیداري دیدم که نمیتونم ساکت بشینم تا دختر موردعالقه ام تو خونه تویی که پاکی و حساسیتشو درك نمیکنی و 

  ...ن عاشق لیام مانیم...همچنان به رفتاراي خودخواهانه ات ادامه میدادي تباه بشه و از بین بره
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لیا مال منه میفهمــــــــــــــــی؟؟؟ ...خفه شــــــــــــــــو کم این جمله رو تکرار کن...خفه شو وحیــــــــــــــــــــد-
حتی اگه خود لیاهم بخواد نمیتونه از چنگ ...کسی هم حق نداره اونو ازم بگیره یعنی من به کسی اجازه نمیدم...مال منه
  ...ار کنهمن فر

تو نمیتونی اونو تا آخر عمر تو اون خونت زندانی کنی تا باالخره یه روزي دلت به رحم بیاد و ...ولی لیا حق انتخاب داره-
یا شایدم بعد از چند سال که ازش خسته شدي و کیساي بهتري اومدن تو زندگیت لیا رو ...بخواي باهاش ازدواج کنی

هیچکس نگاهشم نمیکنه و اینا همه به خاطر اینه که توي خودخواه میخواستی اونو اون موقع اس که دیگه ...دك کنی
  ...براي خودت نگه داري بدون اینکه وارد قلبت کنیش

وحید چند قدم به طرفش برداشت و بدون توجه به حال روز مانی که هرلحظه با شنیدن حرفاي وحید داشت داغون تر 
  :میشد گفت

لیا با من ...زندگیشو از این رو به اون رو میکنم مانی...نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره...من لیارو خوشبخت میکنم-
لیا با کسی خوشبخت میشه که عشقش و به زبون بیاره و روزي صد بار بهش بگه ...خوشبخت میشه نه تو خونه تو

مرش اونو مثل برده دنبال دوسش داره و فقط مال اونه نه با کسی که غرورش براش انقدر مهمه که حاضره تا آخر ع
  ...خودش بکشونه ولی یه کلمه از دوست داشتن حرفی  نزنه

  ...مشتش هر لحظه براي کوبیده شدن تو صورت وحید فشرده تر میشد ولی به زور خودشو کنترل کرد
خیلی ...چشب...حاال حاالها باید چوب الل مونی گرفتنت و بخوري...کمته...واقعاً خاك بر سرت...خاك بر سرت مانی«

  »...بچش...حقته...درد داره نه؟؟؟حرفاي وحید که درباره عشقت میزنه آدم و میسوزونه نه؟؟؟عیب نداره
چه طور میتونست بشینه و حرفاشو که ...دیگه طاقت شنیدن حرفاي وحید که سرتاسر توهین و زخم زبون بود و نداشت

ید ازش میخواست عشقشو دو دستی تقدیمش وح...عشقشو میخواد بشنوه...داشت جار میزد لیاشو میخواد
  ...حتی شنیدنشم براش سنگین بود چه برسه به عمل کردنش...نمیتونست...کنه

ولی با صداي وحید ...رفت طرف در تا از این فضاي خفقان آور که مثل قبر براش تنگ و تاریک شده بود خالص بشه
  :دوباره وایستاد

گاري کنم مانی ولی خواستم قبل از اینکه به خودش بگم تو رو درجریان من میخوام لیارو از خانواده اش خواست-
نمیگم خودت ...تو هم که فعالً نزدیک ترین شخص بهش محسوب میشی وظیفه داري پیشنهاد منو بهش برسونی...بذارم

هرچی ...بگوبهش ...حتی اگه عالقه ات بیشتر از من باشه...بگو که چقدر دوسش داري...تو هم بهش بگو...و عقب بکش
ولی بگو تصمیمشو خودش بهم ...تو دل خودته و هرچی تو دل من بوده رو بهش بگو تا خودش تصمیم بگیره

موفق ...حاال برو...هرچند من انقدر جربزه نداشتم که با خودش حرف بزنم ولی مطمئنم اون شهامتش بیشتر از منه...بگه
  ...باشی
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نفهمید با اون اعصاب داغون چه جوري داره رانندگی ...هم کوبید و رفتدر و ب...مانی دیگه ثانیه اي هم صبر نکرد
دوست داشت وقتی ...مثل ناقوس مرگ براش به صدا درمیومد...حرفاي وحید یکی یکی تو گوشش زنگ میخورد...میکنه

فقط ...نمیدونست چه مرگش بود...داشت راجع به لیا و خنده هاش و نگاهش و چشماش حرف میزد خفه اش کنه
  ...میدونست اگه لیا اونو با این وضعیت میدید سکته میکرد

انقدر داغون بود که اون لحظه تنها چیزي که میخواست این بود ...باید یه جوري خودشو میساخت بعد میرفت پیش لیا
  ...چون میدونست اگه آروم نشه انقدر تا صبح این فکرا تو سرش رژه میرن که از پا درش میارن...که آروم بشه

  ...گوشیش و برداشت و شماره پدرشو گرفت...ساعت از ده گذشته بود
  ...الو-
  ...سالم بابا-
  سالم پسرم خوبی؟؟؟-
  ...اگه زحمتتون نمیشه لیارو برسونید خونه...بابا من یه کاري دارم دیر وقت میرم خونه...ممنون-
  ...مانی طوري شده؟؟؟صدات یه جوریه-
  خیالم از بابت لیا راحت باشه دیگه؟؟؟...رام قاطی پاتی شدهنه بابا چیزي نیست فقط یه کم کا-
  ...برو به کارت برس من لیارو میبرم خونه...آره پسرم-
  ...دستتون درد نکنه-
  ...نمیخواي با خودش حرف بزنی؟؟؟از سر شب چند بار شماره تو گرفت ولی جواب ندادي نگرانت شده-

اون لحظه آخرین چیزي که میخواست حرف زدن با لیا ...منقبض مانی بی اختیار دستاش مشت شد و عضالت صورتش
از طرفی براي آروم شدنش تصمیمی گرفته بود که میترسید حرف زدن با لیا ...چون اصالً آمادگیشو نداشت...بود

  ...منصرفش کنه
  ...شب که رفتم خونه باهاش حرف میزنم...دارم رانندگی میکنم نمیتونم زیاد حرف بزنم...نه بابا-
  ...باشه هر جور راحتی-
  ...خدافظ-

  ...گوشی و قطع کرد و پرتش کرد رو داشبورد و تخت گاز به سمت خونه اش حرکت کرد
***  

هیچ کس و تا ...خلوتگاه عیش و نوش و مستیش قبل از ورود لیا به زندگیش بود...این خونه...کلید انداخت و رفت تو
همون خونه طبقه هفتمی که تو قرارداد شرکت به عنوان خونه ...تنهاییاش بود این خونه...حاال تو این خونه راه نداده بود

خونه ...اون خونه فقط مخصوص خودش بود و مشروب هایی که ارزشش و فقط خودش میفهمید...لیا ازش استفاده کرد
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ده بود که اثرش چون براي آروم شدن یه منبع آرامش جدید پیدا کر...اي که با برگشتن لیا به فراموشی سپرده بودش
  ...به مراتب بیشتر از این شیشه ها بودن

خیلی وقت بود که ...شیشه مشروبی که مناسب حال اون شب و دواي دردش بود و برداشت و خودشو پرت کرد رو مبل
به خاطر حضور لیا و ترس از اینکه تو مستی یه بالیی سرش بیاره سمتش نرفته بود ولی اآلن آرامشش و فقط تو همین 

  ...شیشه دستش میدید
به جاي اینکه با عملش این غم تو دلش رو از خودش دور کنه متوسل ...مانی فقط داشت صورت مسئله رو پاك میکرد

شده بود به مشروباتی که خودش میدونست وقتی زیاده روي کنه چه بالیی ممکنه سر اطرافیانش به خصوص یه دختر 
  ...معصوم و بی گناه بیاره

خورد تا خودشو از این بدبختی اي که با سکوتش هر لحظه داشت بیشتر تو زندگیش نمود پیدا ...ردبا این حال خو
آرامش این شیشه و محتویاتش حتی به اندازه یک دهم آرامشی ...دریغ از ذره اي آرامش...دریغ...میکرد نجات بده ولی

  ...و طلب میکرداون لحظه تمام سلول هاي بدنش لیار...که از حضور لیا میگرفت هم نبود
***  

چرا جواب تلفناش و نمیداد؟؟؟چرا ...رفتار مانی براش عجیب بود...تو ماشین سعید نشسته بود و به سمت خونه میرفت
حتی وقتی به باباش زنگ زد نخواست باهاش حرف بزنه؟؟؟چی کار داشت که تا این وقت شب طول کشیده بود و حتی 

  نمیتونست بیاد دنبالش؟؟؟
  یتت نمیکنه دخترم؟؟؟مانی که اذ-

  :با صداي سعید روشو از خیابون گرفته و با شرمندگی گفت
  این چه حرفیه؟؟؟...نه پدرجون-
  ...بعضی وقتا شیطنت هایی داره که متاسفانه تو ذاتشه و نمیتونه از خودش دور کنه...من بچه خودمو میشناسم-
به هر حال ...حرفی یا مشکلی بوده به خاطر خودم بوده...اییاگرم دعو...هیچ آزار و اذیتی ازش ندیدم...مانی خیلی خوبه-

  ...منم تا اونجا که بتونم به نظرش احترام میذارم...صالح من و بهتر از خودم میدونه...مانی از من بزرگ تره
  :سعید با لبخندي رو لبش به لیا خیره شد و با مهربونی گفت

  ...ارزشمندهاین طرز فکرت خیلی ...آفرین...آفرین دخترم-
  ...به خونه رسیدن و سعید ماشین و نگه داشت

  ...زحمت کشیدید...خیلی ممنون پدرجون-
  لیا جان؟؟؟-
  بله؟؟؟-
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ولی بعضی وقتا هنوز به مراقبت احتیاج داره که پاشو ...هرچند به اصطالح مردي شده براي خودش...مواظب مانی باش-
مثل همین اآلن که حال مانی و انقدر خوب ...ش فقط از پس خودت برمیادمیدونم به راه آوردن...تنهاش نذار...کج نذاره

  ...کردي
  ...هرچند خود مانی باید اینو بخواد...سعیمو میکنم پدرجون-
  ...مرسی دخترم-
  تشریف نمیارید باال؟؟؟-
  ...مواظب خودت باش...نه دیگه دیر وقته میرم خونه-
  ...شبتون بخیر...شما هم همینطور-
  ...خدانگهدارشبت بخیر -
  ...خداحافظ-

ساعت نزدیک دوازده بود دیگه کم کم ...انتظار داشت مانی تا اآلن برگشته باشه ولی هنوز نیومده بود...لیا رفت تو خونه
  ...داشت نگرانش میشد

ثل قبل از اینکه لباساشو دربیاره شماره اشو گرفت که اینبار صداي زنی که میگفت تلفن مشترك مورد نظرش خاموشه م
نمیدونست چرا انقدر دلش شور میزنه ولی میدونست این رفتار مانی عادي نیست و یه ...ناقوس مرگ تو سرش پیچید

  ...ربطی یه این دل شوره عجیبش داره
داشت از اتاق میرفت بیرون که در خونه با کلید باز شد و لیا قامت مانی رو دید که سر به زیر ...لباساشو عوض کرد

  ...خونه افتاده اومد تو
سرشو ...مانی همیشه نیست و حالت عادي نداره...با خوشحالی رفت طرفش ولی به چند قدمیش که رسید فهمید که مانی

موهاي آشفته و دکمه ...صورتش سرخ بود و چشماي خمارش دو دو میزد...که بلند کرد لیا بهت زده بهش خیره شد
با چند قدمی که تلو تلو خوران به سمت ...مرتبش ایجاد کرده بودهاي باز پیرهنش وضع بدي رو براي همخونه همیشه 

  چرا خودشو به این روز انداخته؟؟؟...لیا برداشت شکش به یقین تبدیل شد که مانی مسته و تو حال خودش نیست
 ندیده زبونش از صحنه رو به روش که تاحاال...با ترس و لرز همراه با هر قدم نصفه و نیمه ي مانی یه قدم میرفت عقب

با تته پته براي اینکه خیال خودش و راحت کنه که مانی همون مانی سابقشه و مستی نمیتونه اونو از ...بود بند اومده بود
  :حالت عادیش خارج کنه گفت

  مانی خوبی؟؟؟...ما-
  ...خوب نیستـــــــــــــــم...خوب نیستم لیـــــــا-

  ...لحن کشدار مانی آب پاکی رو ریخت رو دستش
  چرا؟؟؟چرا خوب نیستی؟؟؟چت شده؟؟؟چرا خودتو به این روز انداختی؟؟؟-
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  مگه نـــــــــه؟؟؟...مگه چمــــــه؟؟؟مثل همیشه خوشتیپ و جذابم-
قلبش تند تند میزد و علتش فقط استرسی بود که از این ...پشتش خورد به دیوار و دیگه جایی براي عقب رفتن نداشت

بدترین کاریه که میتونه بکنه ...داشت فکر میکرد حرف زدن با یه آدم مست...ش افتاده بودرفتار و حرفاي مانی به جون
دو طرف صورتش رو دیوار نشست و خودش بین ...که همون موقع دستاي مانی...و اآلن فقط باید از دستش فرار کنه
  ...دیوار و بازوهاي قوي مانی حبس شد

ش بیشتر از زیبایی ترسناکش کرده بود لیا رو به وحشت چشماي خوشرنگش که حاال رگه هاي قرمز اطراف
  ...بهت زده به چشماي خمار مانی خیره شد و آب دهنشو قورت داد...انداخت

  :با همه ترسی که از این مانی عجیب تو وجودش بود زار زد
  چرا مست کردیییییییییییییییی؟؟؟-

نع کنه که مست نیست ولی مانی با عصبانیتی که هرلحظه داشت انتظار داشت مانی مستیشو انکار کنه و با کاراش لیا رو قا
  :بیشتر و رعب آور تر میشد فریاد زد

  میفهمــــــــــــــــی؟؟؟...طاقت این زندگـی رو ندارم...چون دیگه خسته شدم-
  ...له تر میشدبا هر عربده اي که می کشید دستاشو بیشتر تو بغلش جمع میکرد و مچا...داد مانی لیا رو بیشتر ترسوند

  از چی خسته شدي مانی؟؟؟از من؟؟؟-
هم از اون خواستگاراي رنگارنگت که دورم و پر کردن و نمیذارن نفس ...هم از تو...آره از تو...آره-

  ...بکشـــــــــــــــــم
  :مشت محکمشو کنار صورت لیا رو دیوار کوبید

  میفهمـــــــــــــــی؟؟؟...نمیذارن...بکشم نمیذارن یه نفس راحت...دارن خفه ام میکنــــــــــــن-
  مانی چی داشت میگفت؟؟؟از کدوم خواستگار حرف میزد؟؟؟...لیا گیج شده بود

  ...میخوام همینجا تمومش کنم...میخوام تمومش کنم...به خدا دیگه بریدم...لیا دیگه نمیتونم-
  ...حرفاي مانی حس خوبی رو بهش نمیداد...نگاه لیا رنگ وحشت گرفت

  منظورت چیه مانی؟؟؟...من-
  ...دیگه کسی جرات نکنه بیاد طرفت...میخوام کاري کنم تا دیگه کسی اسمتم نیاره-

میخواست از این طریق لیا رو مال خودش ...بهش تجاوز کنه...مانی میخواست بهش...فهمید قضیه از چه قراره
ردن پاي غرور و سکوت مانی حاال این بود بعد از اینهمه صبوري ک...اشکاي لیا راهشون و پیدا کردن...کنه

  پاداشش؟؟؟این بود پاداش طرد شدنش از خانواده؟؟؟این بود پاداش حرف شنیدن از این و اون؟؟؟

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 412



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

وقت گریه زاري نبود باید هرچه زودتر خودشو از دست این ببر زخم خورده که بدجوري براي لقمه چرب و نرمی مثل 
شاید بتونه زودتر از مانی برسه و در و ...باید یه جوري خودشو به اتاقش میرسوند...لیا دندون تیز کرده بود خالص کنه

  ...قفل کنه
ولی اون لحظه به تنها چیزي که فکر میکرد فرار ...نفساي داغ مانی که به صورتش میخورد حالش و دگرگون کرد

نم آدمی که قدرتشو داشت هرکاري که موندن با یه آدم مست تو یه خونه او...حتی اگه شده فرار از این خونه...بود
  ...میخواد انجام بده اصالً کار درستی نبود

با تمام زورش کوبوند تخت ...ولی همینکه یه کم ازش جدا شد...دست مانی رفت باال نمیدونست میخواد چی کار کنه
  ...سینه مانی و از همون سمتی که دستش و برداشته بود با تمام توانش دویید

زیاد فاصله بگیره چون تا رفت تو اتاقش مانی هم خودشو بهش رسونده بود و این بار شونه اشو گرفت و ولی نتونست 
  ...عضالت صورت لیا از درد جمع شد و چشماشو محکم بست...محکم کوبوندش به دیوار پشت سرش

  ...چیکار داري میکنی؟؟؟آدم باش دوباره خر نشو مانــــــــــــی...آخخخخخخخ مانی-
  ...تو داري دیوونم میکنی...دارم دیوونه میشم...دیگه نمیتونم نفهــــــم...دیگه نمیتونم لیا-

مانی همیشه مهربونش حاال چرا انقدر ...تو چنگال مانی اسیر شده بود و راهی براي فرار نداشت...اینبار لیا به التماس افتاد
  چرا انقدر داشت اذیتش میکرد؟؟؟ سنگدل شده بود؟؟؟اون که طاقت دیدن ناراحتی لیارو نداشت

نباید میذاشت با انجام این کار پشیمونی به ...میدونست مانی همچین آدمی نیست و همه اینا بعد از مستی از سرش میره
  ...شاید حتی بیشتر از لیا..مطمئناً خودشم بعدش داغون میشد...بار بیاره

  :اشه نگاش کرد و از ته دل زار زدبا ملتمسانه ترین نگاهی که اون لحظه میتونست داشته ب
تو حال خودت ...تو اآلن مستـــــــی...تو رو قرآن این کارو نکن...داري میترسونیـــــــــم...مانی تو رو خداااااااااااااا بسه-

مگه ...با آبروي من بازي نکن آخه بیشعور...تو رو خدا با آینده مون بازي نکن...نمیفهمی داري چی کار میکنی...نیستی
تو با شنیدن خاطره من انقدر ناراحت عصبانی نشــــــــدي؟؟؟حاال میخواي دوباره برام تکرارش کنی؟؟؟من به تو 

  ...اعتماد کردم مانــــــــــی
نگاهش بارونی بود مثل بچه اي که به محبت و نوازش احتیاج ...حاال دیگه نگاه مانی اون ببر خشمگین و درنده نبود

پیشونیش و چسبوند به ...ون حالم طاقت دیدن اشکاي لیا رو نداشت و همین اشکا دلش و به رحم آوردحتی تو ا...داشت
با صداي گرفته و ...حتی اون سیبک گلوش هم با درموندگی باال و پایین میشد...آب دهنش و قورت داد....پیشونی لیا

  :خشدارش نالید
بفهم دارم ...دیگه اراده ام دست خودم نیست...برام فرق داره امشب...لیا نمیتونم امشب راحت ازت بگذرم...نمیتونم-

  ...نمیتونم...نمیتونم راحت از این تن و بدنت بگذرم...چی میکشم
  ...لحن آروم مانی چنان به نعره تبدیل شد که لیا از شدت ترس عین یه گنجشک تو خودش مچاله شد
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  ـــــــــــــــم؟؟؟میفهمی چی میگـ...نمیتونم لعنتـــــــــــــــــــــی-
  :یقه لباس لیارو گرفت و کشیدش باال

نمیخوام اولین ...شنیدي؟؟؟بایـــــــــد آرومم کنــــــــی...تو باید آرومم کنی...باید امشب آروم شم...آرومم کن لیا-
  ...پس خودت قبول کن...تجربه ات با زور باشه

  :کرده بود نشست و اینبار با آخرین توانش نالید دستاي یخ زده لیا رو دستاي مانی که یقه لباسشو مشت
تو رو مرگ ...تو رو خدا...این کارو نکن...به خدا همه چی خراب میشه...واسه هردومون سخت میشه...نمیشه...نه مانی-

  ...لیا
  ...قسم ندهههههههه...لیا قسم نده مرگ خودتــــــــو...قسم نده-

ضربان تند و نامنظمش و کامالً میتونست حس کنه و دوست داشت ...به تاپ تاپلیا دیگه به هق هق افتاده بود و قلبش 
  ...مانی هم حسش کنه ولی مانی اصالً تو این دنیا نبود انگار

چی کار کنم مانی؟؟؟چی کار کنم آروم شی؟؟؟چی کار کنم جفتمون آروم شیم؟؟؟هاااااان؟؟؟هرکاري بگی میکنم ولی -
  ...نمیتونم مانی...نمیتونم به خواسته ات تن بدم

  :مانی با یه دست دو طرف صورت لیا رو نگه داشت و دوباره پشتشو کوبند به دیوار و از الي دندوناش با حرص غرید
  ...پس اینو ازم دریغ نکن...نمیتونی نه؟؟؟باشــــــه-

چرا هیچ لذتی ...ده شدتا لیا بخواد بفهمه معنی حرفشو سر مانی اومد جلو و لباش با بیشتر فشار ممکن به لباش چسبی
درد رابطه شکسته بسته ...درد چشماي غمناك مانی...پشت اون بوسه نبود؟؟؟در نظرش فقط درد بود و درد و درد

درد ترس از جدایی و ...درد حرفاي نگفته اي که انقدر تو سینه اشون موند که حاال اینجوري داشت میزد بیرون...اشون
  ...درد ترس از نابودي...سته نشدندرد ترس از نخواستن و خوا...دوري

فشار لب و دندوناي ..مانی عمالً عین یه درنده حمله کرده بود به لباي لیا طوري که حتی بهش اجازه نفس کشیدنم نمیداد
مانی از یه طرف و دندوناي خود لیا از طرف دیگه انقدر زیاد شد که طعم خون کامالً تو دهنش پخش شد ولی 

شاید اینجوري درد ...شاید اینجوري آروم میگرفت...شی براي جدا کردن مانی از خودش نمیکنهنمیدونست چرا هیچ تال
شاید میفهمید که انقدري براي لیا ارزش داره که به ...شاید اینجوري عذابش از بین میرفت...توي چشماش کمتر میشد

  ...خاطر آروم شدنش از خودش بزنه
حتی فکرشم نمیتونست بکنه که اولین ...حتی اگه خشن و دردناك باشه...فقط خدا خدا میکرد که در همین حد بمونه

  ...رابطه اش با مانی تبدیل بشه به بدترین خاطره عمرش
ولی تنگی نفسش و فشار روحی و روانی اي که اون لحظه روش بود انقدر زیاد شد که بی اختیار زانوهاش شل شد ولی 

تا ...دن بهش نداد و خودشم یقه مانی رو مشت کرد تو همون حالت مونددست مانی که دور کمرش حلقه شد اجازه افتا
  ...اینکه باالخره صورت مانی ازش جدا شد و لیا تونست نفس هاي حبس شده تو سینه اش و بریده بریده بیرون بده
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گاهش روي یه دستش رو لب خونیش بود و یه دستش تکیه ...با تکیه به بدن مانی سر خورد و با زانو رو زمین نشست
با چهار تا نعره و وحشیگري تن ...اومد...زمین و چشماش بسته که صداي کوبیده شدن در ورودي خبر از رفتن مانی داد

انگار بهش ماموریت داده شده که این دختر و تا دم مرگ ببر و برگردون که هر ...و بدن لیا رو به رعشه انداخت و رفت
با اینحال لیا انقدر درد و غم و زجر تو نگاه مانی دید که اون ...مش میشهبار یه جوري باعث داغون شدن روح و جس

  چی به روز خودش آورده بود؟؟؟...لحظه بیشتر از خودش دلش به حال اون سوخت
***  

به اینکه ...زیر دوش آب سرد همون خونه شومی که منشا اتفاقات امشب بود وایستاده بود و به گندي که زد فکر میکرد
به اینکه مستی از ...وگرنه به التماس ها و ضجه هاي لیا توجه نمیکرد و به زور کارشو پیش میبرد...یار بودکامالً هش

پس چرا انقدر اون دختر معصوم و آزار داد؟؟؟صداي ضربان ...سرش پریده بود و تونسته بود نفسش و کنترل کنه
ید چه زجریه براش تحمل اون بوسه ولی دم میفهم...قلبشو وقتی لباشو با بوسه هاي خشنش بست کامالً میشنید

  چرا سهم لیا از مانی فقط اشک بود؟؟؟...فقط اشک ریخت...حتی مانی و هل نداد کتک نزد تقال نکرد...نزد
  :نگاهی تو آینه حموم به خودش انداخت و لب زد

  ...درست مثل همیشه...گند زدي...گند زدي مانی-
انقدري که دیگه ...تا خود صبح راه رفت و فکر کرد و سیگار کشید...نمیومدخواب به چشماش ...شب و همونجا موند

دیگه ...راه چاره براي لیایی که مسلماً با این شرایط...ولی باید به فکر راه چاره می موند...مغزش داشت منفجر میشد
  ...جایی توي خونه اش نداشت

***  
تمام وجودش شده بود این سوال که ...ت اتفاقات دیشب بوداولین چیزي که بعد از باز کردن چشماش تو ذهنش رژه رف

  مانی چش بود و اون غم از کجا و سر چی تو چشماش لونه کرده بود؟؟؟
  :حرفاي مانی تو گوشش زنگ میخورد

  »...از تو...از تو...از این زندگی...از تو و اون خواستگاراي رنگارنگت...من خسته شدم«
اینکه بودنش تا ...چقدر براش سخت بود که اینو بفهمه...یا مانی رو خسته کرده بودحضور ل...پس مانی خسته شده بود

فکر میکرد دوري اونه ...لیا برگشته بود که مرهمی باشه براي حال خراب مانی...این حد مانی و کالفه و داغون کرده بود
  ...ار حضورش بیشتر مانی رو زجر میدهولی حاال داشت میدید که انگ...که مانی و به اون حال و روز اسف بار انداخته

معلوم نیست امشب چی ...دیشب فقط به یه بوسه رضایت داد...مانی دیگه نمیتونست خودشو دربرابر لیا کنترل کنه
از کجا معلوم لیایی که دیشب با داد و بیداد و مشت و لگد مانی و از ...با یادآوري بوسه مانی همه وجودش داغ شد...میشه

  امشبم باهاش همراهی نکنه؟؟؟...کردخودش جدا ن
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اگه ذره اي هم نسبت به تصمیمی که گرفته بود شک داشت ...دیگه وقتش بود...بیشتر از مانی باید از خودش میترسید
باید مانی و به حال خودش رها ...باید میرفت...حاال دیگه مطمئن شد تنها راه نجات خودش و مانی همین بود

طاقت دیدن اون ...به خاطر مانی...نه فقط به خاطر خودش...اهد صحنه هایی مثل دیشب باشهدیگه نمیتونست ش...میکرد
  ...غم و ناراحتی و آشفتگی مانی و نداشت

گفت ..فقط گفت دیگه نمیتونه جلوي اراده اشو بگیره...مانی تو اوج مستی هم هیچ حرفی از عالقه و دوست داشتن نزد
گفت خودت داري دیوونه ام ...نگفت عشقت داره دیوونه ام میکنه...دوست دارم نگفت...دیگه نمیتونه از بدنش بگذره

  ...فقط لیا رو بوسید و با همون بوسه هزار برابر بیشتر وابسته اش کرد...میکنی
انقدر ...اصالً نفهمید دیشب برگشت یا نه...خونه و اتاق خالی مانی خبر از نبودنش میداد...بلند شد و آروم رفت بیرون

  ...داشت که قرصشو خورد و سریع خوابش برد درد
باید میرفت چون دیگه رویی براي ...با اینکه مانی قبالً درباره بیخبر رفتن بهش تذکر داده بود ولی انگار چاره اي نداشت

هرچند مطمئناً اگه میومد و میدید لیا نیست بهش زنگ میزد و این ...چشم تو چشم شدن و حرف زدن با مانی نداشت
  ...ت خوبی بود براش که یه بار دیگه صداشو بشنوهفرص

با فکر اینکه بره ترمینال و براي مشهد و رفتن به خونه خواهرش بلیط بگیره وسایلش و جمع کرد و با یه ساك توي 
نگاهشو از ...و صد البته دلی پر از غصه و گلویی پر بغض...دستشو یه دنیا خاطره از اون خونه و صاحب مغرور و غدش

ي جاي خونه اي که میخواست جایگاه عشق و خاطرات شیرینش باشه ولی جایگاه بیکسی ها و تنهایی هاش شده بود جا
  ...گرفت و رفت بیرون

چیزي نمیتونست جلوي ...دیدشو تار کرده بود ولی باید میرفت...اشکایی که پشت سر هم رو گونه اش میریخت
  ...تصمیمشو بگیره

دستی به چشماي خیس از اشکش کشید و با توقف آسانسور و باز شدن ...موند که بیاد باالدکمه آسانسور و زد و منتظر 
در خواست بره تو ولی با دیدن مانی که با چشماي گرد شده تو آسانسور وایستاده بود و نگاه متعجبشو از لیا به ساك 

که در آسانسور داشت بسته میشد  انقدر همونجا خیره تو چشماي هم موندن...توي دستش میبرد و میاورد میخکوب شد
  ...و مانی سریع دستشو گرفت جلوي در

لیا بدون هیچ حرف یا توضیحی منتظر موند مانی بیاد بیرون ولی وقتی هیچ حرکتی از مانی ندید به ناچار بدون نیم 
تو  نگاهی به چهره حیرت زده اش و بدون اینکه بدنش کوچکترین تماسی باهاش داشته باشه از کنارش رفت

دستشو که براي زدن دکمه همکف دراز کرد مانی مچ دستشو گرفت و خیره تو چشماي لیا که زل زده بود ...آسانسور
  :به دکمه ها و نهایت تالشش و براي چشم تو چشم نشدن با این چشماي غرق خون میکرد گفت

  جایی تشریف میبرید؟؟؟-
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نمیدونست چرا ولی انتظار داشت به محض دیدنش به ...گرفتانقدر خونسرد این جمله رو به زبون آورد که لیا حرصش 
براي اینکه زودتر از اون فضاي خفه اي که ...غلط کردن و معذرت خواهی بیفته و یه جوري گند دیشبش و توضیح بده

از  حاال با این رفتار سرد مانی خفه کننده ترم به نظر میرسید خالص بشه سري به تایید تکون داد و خواست مچ دستشو
  ...بین انگشتاي محکم مانی بیرون بکشه تا دکمه آسانسور و بزنه که مانی با اونیکی دستشو دکمه پارکینگ و زد

دوال شد ...نه گفت کجا میخواي بري؟؟؟نه گفت چرا میخواي بري؟؟؟نه ازش خواست برگرده تو خونه باهم حرف بزنن
  :سردي لعنتی صداش گفتدسته ساك لیا رو از تو دستش کشید بیرون و با همون خون

  ...خودم میرسونمت-
لیا بهت زده از اینکه فکر میکرد مانی جلوي رفتنشو میگیره ولی حاال انقدر خونسرد میگفت خودم میرسونمت بهش 

  ...انگار اون مانی که دیروز جلوي خونه پدرش ازش جدا شد کالً رفته بود و یکی دیگه جاش اومده بود...خیره شد
تازه داشت ذهنش به فعالیت ...ومد که در آسانسور باز شد و مانی با قدم هاي بلند رفت سمت ماشینشوقتی به خودش ا

  :دویید دنبال مانی که ساکشو گذاشته بود صندوق عقب و داشت سوار میشد و گفت...میفتاد
  ...ساکم و بده...خودم میرم...الزم نیست-

  :رو باز  کرد و با تحکم گفت مانی با همون آرامشش ماشین و دور زد و در سمت لیا
  ...سوار شو-
  ...گفتم خودم-

قبل از اینکه جمله اشو کامل کنه مانی بدون هیچ مالیمتی و کامالً با خشونت بازوشو گرفت و تقریباً هولش داد تو ماشین 
و چیزي به روش  هرچقدر اون دربرابر اشتباهاتش کوتاه میومد...این رفتارش لیا رو به شدت اذیت میکرد...و در و بست

یعنی انقدر این مسئله ...انگار نه انگار که دیشب میخواست به زور باهاش رابطه برقرار کنه...نمی آورد مانی بدتر میکرد
  براش عادیه؟؟؟

  :مانی که نشست تو ماشین سرش داد زد
  منو کجا میخواي ببري؟؟؟-
  ...همونجایی که میخواستی بري-
  ...من...من-

حس کرد همه این کاراي مانی براي اینه که لیا و بی ...یه لحظه حس خیلی بدي پیدا کرد...نداختبغض به گلوش چنگ ا
  کسیشو تحقیر و تمسخر کنه؟؟؟ 

  :براي جلوگیري از سربازکردن بغضش نفس عمیقی کشید و گفت
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ی کس و کار بدبخت و من یه ب...همه این کارارو کردي که به من ثابت کنی جایی و ندارم برم؟؟؟آره اصالً حق با توئه-
آواره ام که اآلنم میخواستم برم التماس خواهري رو که دو ماهه خبري ازم نداره و عین خیالشم نیست بکنم که منو تو 

  ...ولی دیگه پامو نذارم تو این خونه...خونه اش راه بده
شت توش ظاهرش میشد مانی که حاال از اون حالت خونسردش فاصله گرفته بود و کم کم نشونه هاي عصبانیت دا

  :همونطور که به رو به روش خیره شده بود فقط نالید
  چرا؟؟؟-
به خاطر حضور من تو خونت ...دیگه نمیتونم ببینم به خاطر من...طاقت دیدنت تو اون حال و روز و ندارم...چون...چون-

ینکه تا این حد دارم برات مشکل از فکر ا...اون غمی که دیشب تو چشمات بود همه وجودمو لرزوند...انقدر عذاب بکشی
مانی دلم نمیخواد دیگه ...دلم نمیخواد...دارم میرم تا تو یه نفس راحتی بکشی...از خودم بدم اومد...درست میکنم

  ...بذار برم تا بیشتر از این باعث عذابت نباشم...پس بذار برم...هیچوقت تو رو انقدر آشفته و خسته ببینم
که انقدر به فکر ...یکرد و اون چشماي خوشگلشو که حاال خیس بود و غرق بوسه میکرددوست داشت همونجا بغلش م

ولی خودشو کنترل کرد و بدون هیچ حرفی ماشین و به حرکت ...حتی بیشتر از خودش...این همخونه نادونشه
  ...لیا هم دیگه هیچی نگفت و سرشو به شیشه تکیه داد و اشک ریخت...درآورد

پس ...داشت لیا رو از خودش دور میکرد...این یعنی قبول کرده بود با نبود لیا به آرامش میرسهمانی داشت میرفت و 
  قبول کرده بود؟؟؟

این اون مردیه ...اینم آخر عاقبت چند ماه عاشقی کردن واسه مردي که حاضر نشد قدر یه سر سوزن از غرورش بگذره«
  »...مانی عوض شده بود...ی که این نبودولی آخه اون مان...که به خاطرش جلوي بابات وایستادي

اصالً دلش نمیخواست از مانی بپرسه داره کجا ...مانی همچنان داشت میروند و مقصد حداقل براي لیا مشخص نبود
دور شدن از مانی ...فقط میخواست هرچه زودتر مانی پیاده اش کنه تا بتونه با خیال راحت زار بزنه و گریه کنه...میره

  ...گش بودمساوي با مر
حتی چند بارم اگه جلوي زبونش و ...چقدر دلش میخواست اون لحظه با یه حرفی یا یه حرکتی مانی و به خودش بیاره

  :ولی حرفاي نسرین براش تکرار میشد...نمیگرفت خودش حرفاي دلش  و براي مانی ردیف میکرد و خالص میشد
  »...شو میشکنهمانی هرچقدرم مغرور باشه باالخره قفل زبون...صبر کن«

با اینکه دفعه قبلی که ...اونجا رو خوب میشناخت...با توقف ماشین از فکر و خیال بیرون اومد و یه نگاه به اطراف انداخت
همون پرتگاهی که مانی چقدر به خاطرش ...اونجا بودن شب بود و هوا تاریک بود ولی شکنجه گاهشو خوب یادش بود

  یعنی مانی از اینجا اومدنش هدف خاصی داشت؟؟؟...ه جونش افتاددلشوره عجیبی ب...ترسونده بودتش
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دلش میخواست بدونه مانی براي چی بردتش اونجا ولی مانی لب اون ...مانی پیاده شد و لیا هم دنبالش رفت پایین
ایستاد تا همونجا کنارش و...پرتگاه وایستاده بود و انقدر تو خودش غرق بود که لیا میترسید بره جلو و سوالی بپرسه

  :مانی باالخره به حرف اومد...اینکه بعد از چند دقیقه سکوت
  ...ولی نمیدونم چرا بی اختیار به سمت اینجا کشیده شدم...میدونم خاطره خوبی از اینجا نداري-

  :برگشت سمت لیا و خیره تو چشماش گفت
اموش کردي و امروز دوباره میخواستی یه چیزایی که انگار فر...شاید میخواستم یه چیزایی رو بهت یادآوري کنم-

  ...تکرارش کنی
سرشو انداخت پایین ...لیا میدونست منظورش قضیه بی خبر رفتنش بود و اینکه مانی از زندگی بدون لیا چقدر میترسید

ی بود تو ماشین به مانی گفته بود که علت بی خبر رفتنش چی بود و حاال نوبت مان...اون حرفاشو زده بود...و چیزي نگفت
  ...که علت رفتار دیشبشو به لیا بگه

مانی همونطور که نگاهشو بین ساختمون هاي تهران میچرخوند و ...بعد از چند لحظه که به نظر لیا چند سال طول کشید
  :غرق فکر و خیاالتش بود گفت

امروز که ...همه دارمدفعه قبلی که آوردمت اینجا میخواستم بهت ثابت کنم که از رفتن و نبودنت تا چه اندازه وا-
فهمیدم ...وقتی تصور کردم که از این به بعد قراره بدون تو تو اون خونه زندگی کنم...دیدمت با اون ساك توي دستت

  ...که دیگه از نبودنت نمیترسم
سته مانی انگار  اینبار با حرفاش کمر به قتل لیا ب...دلش نمیخواست دیگه چیزي بشنوه...لیا بی اختیار چشماشو بست

  ...بود
  ...با نبودت میمیرم-

فقط تمام وجودش گوش شده بود و داشت تک تک ...هیچ حرفی نمیزد...چشماشو باز کرد و متعجب به مانی خیره شد
  ...انتظار داشت یه جور دیگه حرفشو ادامه بده ولی...کلمات مانی و تو ذهنش حالجی میکرد

اینبار اگه بخوام حسی که بعد از رفتنت دارم و ...هزاربار مردم و زنده شدمحتی با تصورشم ...لیا من بدون تو میمیرم-
  ...باید از این باال پرتت کنم پایین تا بفهمی چی میگم...برات زنده کنم

  ...نگاهشو از ساختموناي شهر غبارآلودش گرفت و تو چشماي لیا خیره شد
این لبخند دلنشین و خیره ...معصوم و جذاب این چشماي...من بدون دیدن این چهره ملیح و دوست داشتنی-

من هر شب با یاد چشمهاي تو میخوابم و صبح که بیدار میشم ...من...دلیل زندگی من تویی لیا...روزم شب نمیشه...کننده
هیچ ...زندگی من بدون تو پوچه...اولین چیزي که میاد تو ذهنم حس خوبیه که از حضور تو توي خونم میاد تو وجودم

  میفهمی؟؟؟میفهمی چقدر دوست دارم؟؟؟میفهمی که عاشقتم؟؟؟...ی نداره لیامعنای
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هر دو مدت ها منتظر این لحظه بودن و نمیخواستن هیچ چیزي ...تو اون لحظه و ثانیه قلب جفتشون دیوانه وار میکوبید
ارج میشد و لیا با ناباوري به لب هاي مانی چشم دوخته بود و تک تک کلماتی که از دهنش خ...خرابش کنه

  ...که به دنبالش زبون خودش بسته شده بود...عشقش باالخره زبون باز کرده بود...میبلعید
باید تک تک حرفاي مانی و تو ...نمیخواست تحت هیچ شرایطی این لحظه اي که مدت ها منتظرش بود و از دست بده

  ...ذهنش ثبت میکرد تا روزي هزار بار پیش خودش تکرارشون کنه
ولی نتونستم بیام جلو و این حس و ...خیلی وقته که عاشقانه میپرستمت ولی...ق و عالقه مال یکی دو ماه نیستاین عش-

آره خب من ...همه فکر میکردن از غرورمه که نمیخوام به کسی که دوستش دارم ابراز عشق کنم...به زبون بیارم
شاید خودت از هرکسی بهتر بدونی که دلیلش ترس ...خودمم اینو قبول دارم ولی دلیل این کارم غرور نبود...مغرورم

مشکل ...من سالم نیستم...میترسیدم لیا و تو باید بهم به خاطر این ترس حق بدي...ترس از دست دادن تو...بود
مشکلی که شاید بعدها برات فقط حسرت بهمراه ...مشکلی که شاید هیچوقت نتونه حس مادرانه بهت ببخشه...دارم

میترسیدم که یا نتونی با این وضع من بسازي و با مطرح کردن خواستم از پیشم بري و من همین حضورتم ...داشته باشه
  ...یا اینکه تو طوالنی مدت نتونی باهاش کنار بیاي...یا اینکه...از دست بدم

ئن کنه از حضور کاش قدرتی داشت که میتونست به پشتوانه اش مانی رو مطم...عجز صداي مانی دل لیا رو به درد میاورد
  ...همیشگیش در کنارش

شاید من هنوز از مطرح شدن این قضیه بین کسایی میشناسنم واهمه دارم و تحت هیچ شرایطی نمیخوام که این ...لیا-
انقدري تو زندگیم انگیزه دارم که بخوام براي عمل اقدام کنم و همه تالشم و ...ولی حداقل اآلن دیگه میدونم...اتفاق بیفته

اگه باشی منم حاضرم سختی هاي اون عمل و با همه احتمال ...تو انگیزه منی...برداشتن این مانع از سر راهم بکنم براي
فقط میدونم ...چون دیگه بعدش دست من نیست...ولی نمیتونم هیچ قولی درباره مداوا شدنم بدم...کمش به جون بخرم

من ...لیا...ه از پس معضلی که دو سال زندگیمو مختل کرد بربیامعشق تو انقدر بهم قدرت داده که یه تن...اآلن حضور تو
  ...قبلش فقط خاکستري بود...زندگی با تو برام رنگ گرفت...عشق و با تو شناختم...عاشقی کردن بلد نبودم

  ...انقدر از گفتن این حرفا حس خوبی بهش دست داد که ناخودآگاه لبخندي رو لبش نشست
چیزي به اسم قلب تو سینه ام هست که یه زمانی دیگه کنترلش از دست آدم خارج میشه و  تو به من فهموندي که یه-

عذاب ...با رفتنت زندگیمو ازم نگیر...تو همه زندگی منی...وقتی به خودمون میایم که میبینیم پاك دل و دین و باختیم
عذاب من وقتیه که یک ...ی یاد تو صبحعذاب من وقتیه که روزامو بدون تو شب کنم و شبامو ب...من با بودن تو نیست

عذاب من وقتیه که خنده ...فقط یک روز این نگاه و این چشمایی که از همون روزاي اول دیوونه ام کرد و نبینم...روز
عذاب من وقتیه که اون دستاي لطیف و اون آغوش ...هاي خوشگل و از ته دلت و که آدم و به خنده میندازه رو نبینم

  ...ات و نداشته باشمآرامش دهنده 

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 420



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

همونطور که داشت با نگاهش جز به جزء صورت لیا رو میکاوید نگاهش افتاد به کبودي و خونمردگی هاي روي 
  ...نگاهش رنگ شرمندگی و ندامت گرفت...لبش

ت عذاب من وقتیه که تو رو کنارم داشته باشم ولی از ترس اینکه به آبرو و نجابتت آسیبی نرسونم این بال رو سر-
نه ...عذاب من وقتیه که تو عشق واقعی من و درك نکنی و فکر کنی فقط از نیازه که به سمتت کشیده میشم...بیارم
عذاب من وقتیه که بفهمم تو هیچ حسی بهم نداري و حاال که حرفاي دلم و شنیدي فکر ...عذاب من...نه عشق...عالقه

  ...کنی تو اون خونه امنیت نداري و ترکم کنی
  ...حتی به زبون آوردن این موضوع هم عصبیش میکرد...صورتش کشید دستی به

برگرد و چراغ ...خواهش میکنم ازت...حاال اگه واقعاً میخواي که شاهد عذاب کشیدنم نباشی و بهم آرامش بدي نرو-
ل برگرد گ...برگرد لیا...برگرد و این دل داغون و داغون تر نکن...اون خونه رو با حضورت روشن نگه دار

  ...برگرد...خوشرنگم
همیشه فکر میکرد وقتی مانی به ...لیا هیچ وقت فکرشم نمیکرد که یه روز مانی عشقشو انقدر قشنگ به زبون بیاره

عشقش اعتراف کنه اون لحظه انقدر به خاطر تاخیرش از دستش عصبانی میشه که حاضر نمیشه به حرفاش گوش بده 
  ...که حتی نمیخواست کلمه اش و از دست بده ولی اآلن حرفاي مانی انقدر دلنشین بود

فهمید مانی هم داره تو آتیش این عشق ...حاال دیگه خیالش راحت شده بود که این عشق یک طرفه نیست
این ترسی که ...خیلی خوب درکش میکرد...فهمید مانی هم کم عذاب نکشیده و مجبور شده که ساکت بمونه...میسوزه

خودشم هزار بار به این فکر کرده بود که اگه پا پیش بذاره ممکنه مانی از ...خودشم بود مانی ازش حرف میزد تو وجود
  ...پس باید درکش میکرد...روي اجبار قبول کنه یا قبولش نکنه و در اون صورت حتی دیگه نمیتونن با هم همخونه باشن

  ...خیره تو چشماي مانی بود که دستاي گرم مانی رو رو صورتش حس کرد
  ...هر قطره اشکی که از این چشمات پایین میاد جیگر منو به آتیش میکشه...این اشکا رو نریز-

دلش میخواست مانی ...سرشو انداخت پایین و اشکاشو پاك کرد...لیا  که تازه متوجه صورت خیس از اشکش شده بود
بگه ...زیاد میخواست از پیشش برهبگه که از عشق ...رو از این کالفگی نجات بده و اونم بهش بگه که چقدر دوسش داره
  ...ولی فکر بهتري به ذهنش رسید...ولی...که اونم بعضی وقتا نمیتونست دربرابر اراده اش خودشو کنترل کنه

پس شاید با این سکوتش به مانی میفهموند که تو این ...مانی تا رسیدن به این روز و این لحظه کم لیا رو دق نداده بود
مانی از نگاه لیا خوند که هنوز سر حرفش هست و ...و بلند کرد و بی حرف به مانی خیره شدسرش...مدت چی کشیده

  ...چیزي که مانی رو تا حد مرگ میترسوند...تصمیم رفتنش قطعیه
  :صورت  لیارو تو دستاش نگه داشت و با عجز و التماس گفت

  ...ی نزنم تا تو با خیال راحت فکراتو بکنیقول میدم منم دیگه حرف...فقط برگرد خونه...نمیخوام اآلن هیچی بگی-
  :نگاهش افتاد به لباي لیا و ادامه داد
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قسم میخورم حس ...تا وقتی که خودت بخواي...اون بوسه تکرار نشه...قول میدم دیگه اتفاق دیشب و اون...قول میدم-
من بدون تو نمیتونم ...تنهام نذار...ناصالً میشم مانی هشت ماه پیش خوبه؟؟؟فقط کنارم بمو...امنیتت و بهت برمیگردونم

  ...لیا
  ...پس بهش مهلت داده بود که فکراشو بکنه...مانی یه جورایی لیا رو راحت کرده بود که گفت هیچی نگو

  :صورتشو از دستاي مانی بیرون آورد و گفت
  میشه بریم؟؟؟-

  :مانی نفس عمیقی کشید و گفت
  ...یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی-

نگاه پرسشگر لیا رو که دید باالخره حرفی رو که براي گفتنش تردید ...و بلند کرد و متعجب بهش خیره شد سرش
  :داشت و باالجبار به زبون آورد

  ...وحید دیروز تو رو از من خواستگاري کرد...وحید-
یی که هیچ جوابی سواال...سواال یکی یکی داشتن تو ذهنش رژه میرفتن...رنگ لیا به وضوح پرید و بدنش یخ کرد

  ...براشون نداشت
چرا؟؟؟چرا حاال که احساس میکرد همه چیز داره خوب پیش میره باید دوباره به اضطراب بیفته و همه چیز خراب  

بشه؟؟؟چرا مانی زودتر از اینا این حرفا رو نزد که حاال وحیدم این اجازه رو پیدا نکنه؟؟؟چرا باید وحیدي که باهاش 
ی اي که خیلی قبل تر از وحید دیده بودتش و عاشقش بود زودتر خواسته دلشو به زبون بیاره؟؟؟چرا دشمن بود از مان

انقدر شرایط و براش سخت کرده بودن؟؟؟چه جوري میتونست عکس العملشو کنترل کنه تا مانی از حالتش چیزي 
  برداشت نکنه؟؟؟

دل ...نفهمید کی و کجا ولی وقتی به خودش اومد کهگفت ...بهم گفت که چقدر دوست داره...خونه وحید بودم...دیشب-
عاشق ...عاشق...عاشق مهربونی و دل پاکت...عاشق نجابتت...عاشق نگاهت...گفت عاشقت شده...و دینشو برده بودي

  ...عاشق خنده هات...چشماي خوشگلت
نه به خاطر عشقی که نمیدونست ...نه به خاطر حرفاي وحید...لیا احساس کرد قلبش داره از قفسه سینه اش میزنه بیرون

فقط به خاطر زجري که ...چه جوري شکل گرفته و خیلی راحت بیانش کرده بود و حاال مانی داشت به زبون میاوردش
انگار که داشت سخت ...این زجر و همین اآلنم میتونست تو چهره اش بخونه...مانی دیشب با شنیدن این حرفا کشیده

  ...دترین کار ممکن و انجام میدا
  »پس عصبانیت و آشفتگی دیشبت مال این بوده؟؟؟چی کشیدي تو عشق من؟؟؟...بمیرم برات مانی«

ولی نذاشت بریزه ...براي اولین بار دید تو چشماي خوشرنگ عشقش نم اشک نشسته...چیزي رو که میدید باور نداشت
  :خیلی سریع دستی رو چشماش کشید و بعد از یه نفس عمیق گفت...پایین
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گفت زندگیتو از این رو به اون رو ...گفت نمیذاره آب تو دلت تکون بخوره...گفت که خوشبختت میکنه...دوحی-
گفت تو با کسی خوشبخت میشی که مثل وحید عشقشو به زبون بیاره و روزي صد بار بهت بگه که دوست ...میکنه

  ...نمنه در کنار منی که به خاطر غرورم حاضر نیستم به عشقم اعتراف ک...داره
دلش میخواست همونجا محکم بغلش ...قلب لیا داشت براي اینهمه مظلومیت مانی که کمتر ازش دیده بود پر پر میزد

بهش میگفت که این حرفا و هزارتا ...میکرد و بهش میگفت که نه وحید نه هیچ کس دیگه هیچ جایی تو قلبش نداره
این قلب که اآلن دیوانه وار داره ...جودش هست و کمرنگ کنهحرفاي از این قشنگ تر نمیتونه عشقی که از مانی تو و

  ...ولی زبونش یاري نکرد...مال خود خودش...میکوبه تمام و کمال مال اونه
وحید گفت بهت بگم هرچند ...هم حرفاي منو شنیدي هم وحید...حاال دیگه باید به جاي یه نفر به دو نفر فکر کنی-

منم نمیخوام ...جلو و حرفشو بزنه ولی ازت خواسته جوابشو مستقیم به خودش بگی انقدر جربزه نداشته که خودش بیاد
مطمئن باش نه اون صیغه نامه نه هیچ چیز دیگه اي ...خودت حق انتخاب داري...مجبورت کنم که حرفاي منو قبول کنی

چون ...ی تو آرزوي قلبی منهخوشبختی و خوشحال...پس با خیال راحت فکراتو بکن...نمیتونه خللی تو تصمیمت ایجاد کنه
  ...خودم عاشقم درك میکنم که بخواي کنار عشق واقعیت بمونی

ترسید اگه یه ثانیه دیگه بمونه از تصمیمش منصرف ...لیا سرشو انداخت پایین و بدون هیچ حرفی راه افتاد سمت ماشین
شکی که داشت تو چشماي مانی تمام ذهنش شده بود اون نم ا...بشه و عشقی که به مانی داره رو فریاد بزنه

میدونست مانی انقدر غیرتی هست که از دیشب تا حاال خیلی بهش فشار اومده تا بخواد حرفاي وحید و به ...میدرخشید
  ...اگه زودتر اعتراف میکرد...ولی همه اینا تقصیر خودش بود...زبون بیاره

***  
  :تو شهر داشتن بی هدف با ماشین پرسه میزدن که لیا گفت

  ...منو برسون ترمینال-
  ...قلب مانی تا تو دهنش اومد و برگشت

  ترمینال واسه چی؟؟؟-
هم درباره ...مگه قرار نیست فکر کنم؟؟؟اگه ازت دور باشم راحت تر میتونم تصمیم بگیرم...میخوام برم خونه خواهرم-

  ...تو هم وحید
بشین و ...شرکتم نیا...وبه؟؟؟تا هروقت که بخواياصالً خونه نمیام خ...ولی من قول میدم جلوي چشمت نباشم...ولی-

  ...فکراتو بکن
پس خواهش میکنم به تصمیمم احترام ...فکر کنم این حق و داشته باشم خودم تصمیم بگیرم کجا راحت ترم مانی-

  ...بذار
  دیگه برنگردي؟؟؟...تا کی؟؟؟تا کی می مونی؟؟؟ممکنه دیگه...ولی آخه-
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  ...مانی خیره شد و سعی کرد زار نزنه براي عجز و التماسش لیا چرخید و به چشماي هراسون
ولی باید قول بدي تو این مدت هیچ تماسی باهام ...براي گفتن تصمیم و انتخابم برمیگردم...معلوم نیست تا کی ولی-

  ...نگیري
  ...چی میگی من نمیتونم-
تماس تو ممکنه همه چیز و بهم ...از تو فکر کنممن میخوام تو آرامش و دور ...تو رو جون لیا..باید بتونی...میتونی-

  ...بریزه
که لیا بعد از به زبون ...این بود همون چیزي که ازش میترسید...مانی مات و مبهوت چرخید و به رو به روش خیره موند

بدون یعنی ممکن بود این رفتن برگشتی نداشته باشه؟؟؟مانی چه جوري اون خونه رو ...آوردن حرفاش بذارتش و بره
  لیا تحمل میکرد؟؟؟اونم تو یه مدت نامعلوم؟؟؟

وگرنه همه حرفاي خودش و که درباره ...نباید تحت فشار میذاشتش...ولی این فرصت و این آرامش و به لیا مدیون بود
حرفاشو زده بود و حاال باید لیا تصمیم میگرفت که میخواد با زندگی و ...اختیارش تو تصمیم گیریش گفت نقض میکرد

  ... آینده اش چیکار کنه
***  

لیا رو راهی کرده بود به شهري که خودش میگفت برمیگرده ولی مانی امیدي ...خسته و کالفه برگشت خونه
  ...میترسید از این روزا که انقدر کشش میداد این ترس و غرور لعنتیشو...نداشت

ده بود از فکر و خیال و اآلنم از دوري لیا دیشب تا صبح خوابش نبر...تن کوفته اشو انداخت رو مبل و چشماشو بست
چه جوري سر میکرد این مدت؟؟؟بعد از دو ماهی که شب و روز لیا کنارش ...دیگه خواب به چشمش نمیومد

  ...این دیگه نهایت بی انصافی بود...بود؟؟؟حتی نمیتونست بهش زنگ بزنه
تو جیبش درآورد و نگاهی به صفحه اش با لرزش گوشیش براي صدمین بار که دیگه کالفه اش کرده بود از 

  :با اینکه اصالً حوصله شو نداشت ولی به ناچار جواب داد...وحید بود...انداخت
  بله؟؟؟-
  ...الو مانی؟؟؟سالم-
  ...سالم-
  کجایید شما؟؟؟چرا نیومدید شرکت؟؟؟-
کارا رو راست و ریسش  خودت یه جوري...من و لیا یه چند روزي شرکت نمیایم...گوش کن وحید...کاري پیش اومد-

  ...کن
  چرا؟؟؟اتفاقی افتاده؟؟؟-
  کاري نداري؟؟؟...نه چیزي نیست-
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  مانی؟؟؟-
  بله؟؟؟-
  لیا طوریش شده؟؟؟-

  ...مانی دستاشو مشت کرد تا به خودش مسلط بشه
  ...منتظر باش تا جوابتو از خودش بگیري...تمام و کمال...حرفاتو بهش گفتم...نه-
  ...کنیبه خدا داري نگرانم می-

فقط میخواست زودتر قطع کنه تا سیل ...اآلن اصالً تو شرایطی نبود که بخواد با وحید حرف بزنه...نفسشو کالفه فوت کرد
  :به زور به خودش مسلط شد و گفت...کلمات گهربارش و به سمتش روونه نکرده

  ...نگران نباش فقط میخوام چند روز تو حال خودم باشم-
  ...کاري از دستم برمیومد بگو...باشه هر جور راحتی-
  ...فعالً...اوکی-

فکري که مدتها تو ذهنش بود ولی اآلن دیگه ...گوشی و قطع کرد ولی قبل از اینکه بندازتش کنار فکري به ذهنش رسید
  ...به خاطر همون عشق...به خاطر همون انگیزه اي که درباره اش حرف زد...تصمیم داشت عملیش کنه

براي رسوندن لیا به خواسته قلبیش هرکاري ...ذره اي تردید نداشت...و منتظر موند جواب بدهشماره میثم و گرفت 
  ...میکرد

  احوال شما؟؟؟...سالم بر رفیق شفیق-
  خوبی میثم؟؟؟-

  ...صداي گرفته مانی میثم و متعجب کرد
  تو چطوري؟؟؟...بد نیستم-

  ...پوزخندي رو لباي مانی نشست
  ...من عالی ام-
  شده؟؟؟مانی چیزي -
  ...تصمیمم و گرفتم...من...میثم-
  راجع به چی؟؟؟-
  میتونی ترتیبش و بدي که برم اونور؟؟؟...میخوام عمل شم-

  ...شادي رو به وضوح تو لحن میثم حس کرد
  پس باالخره از خر شیطون پیاده شدي؟؟؟حاال چرا اونور؟؟؟-
  خودت نمیدونی چرا؟؟؟-
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  ؟؟چی شد که اصالً تصمیم به عمل گرفتی؟؟؟خب اگه هنوز همون فکراي سابقت و داري؟-
میخوام دلم و خوش کنم به اون ...ولی نمیخوام کسی بو ببره از این جریان...انگیزه پیدا کردم براي ادامه زندگیم-

  ...دوست ندارم...ولی اگه نشد...احتمال بهبودي
من کاراتو ردیف ...مسئله اي نیستباشه اگه دوست داري اونور عمل کنی ...میشه مانی من مطمئنم میشه...میشه-

  ...ولی نباید امیدتو از دست بدي مانی...میکنم
  ...دیگه چیزي براي از دست دادن ندارم-

***  
بالششو گرفته بود بغلش و هرازگاهی خودشو با عطر وجود لیا ...تا شب خودشو تو اتاق لیا حبس کرد و بیرون نیومد

ولی اون ...و عجیب تر این بود که میدونست این رفتارش دیوونگی محضه...هاشده بود عین دیوونه ...سیراب میکرد
  ...لحظه تنها چیزي بود که آرومش میکرد

ولی سریع یاد ...حتی از سر بی حواسی شماره اش هم گرفت...چند بار دستش رفت طرف گوشیش که بهش زنگ بزنه
خب اونم که نمیخواست حرفی ...همون قسمش داده بود خوب میدونست نقطه ضعف مانی چیه و به...قسم لیا افتاده بود

ولی بازم ...فقط در همین حد که میفهمید سالم و سالمت رسیده براش کافی بود...باهاش بزنه یا اصرار کنه که برگرده
  ...اون حق داشت که تنها باشه...نتونست
براي همین ...حاال از هم دور افتاده بودن...ودنهمیشه کنار هم ب...بعد از دو ماه که چه تو قهر و چه تو آشتی...اون شب

تا صبح هیچ ...این چیزي بود که خودشون خواسته  بودن...ولی باید تحمل میکردن...به جفتشون داشت سخت میگذشت
این دوري میتونست خیلی چیزا رو بهشون ثابت کنه اینکه حضورشون براي همدیگه چقدر ...کدوم پلک رو هم نذاشتن

  ...نبودشون چه لطمه به هم وارد میکننمفیده و با 
***  

هم حرف دلشو زده ...تا هم دلشو نشکنه...دیشب تا صبح داشت حرفاشو کنار هم میچید...فکراشو کرده بود
ولی  اول و آخر باید  این حرفا زده ...که بخواد به ابراز عالقه یه نفر جواب منفی بده...همیشه از این روز میترسید...باشه

  ... میشد
داشت خدا خدا میکرد که زود جواب بده چون دیگه طاقت تحمل این استرس و ...نفس عمیقی کشید و دکمه تماس و زد

  ...نداشت
  :تا اینکه باالخره صداشو شنید

  ...الو-
  ...سالم-

  :بعد از یه مکث کوتاه جواب داد
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  خوبی؟؟؟...سالم لیا جان...س-
  شما خوبید؟؟؟...ممنون آقا وحید-
  ...کجایی؟؟؟پیدات نیست شرکتم که نیومدي...مرسی-
  ...بله یه چند روزي نمیتونم بیام شرکت-
  ...منظورم تو و مانیه...مشکلی پیش اومده؟؟؟رفتاراتون عجیب شده-

  ...به وضوح لرزش دستشو که باهاش گوشی و نگه داشته بود حس کرد
  مگه رفتار مانی چه جوري شده؟؟؟...مگه-
  ...دیروز بهش زنگ زدم زیاد میزون نبود...گفت چند روز نمیتونه بیاد شرکتاونم می...هیچی-

ولی ...به خودش لعنت میفرستاد که چرا با رفتنش مانی رو انقدر داغون کرده...لیا احساس کرد قلبش فشرده شد داشت
  ...د دلش قرص میشدیاد روزایی که مانی اینهمه آشفتگیشو میدید و هیچی نمیگفت و یاد ادامه نقشه اش که میفتا

  ...راجع به پیشنهادتون صحبت کنم...زنگ زدم که باهاتون راجع به...راستش-
  به این زودي فکراتو کردي؟؟؟-
  ...بله-
  میخواي یه جا قرار بذاریم و رو در رو صحبت کنیم؟؟؟-
  ...ن صحبت کنماگه اجازه بدید از همینجا باهاتو...نه من متاسفانه جایی هستم و نمیتونم ببینمتون...نه-
  ...هرجور راحتی من سراپا گوشم...باشه-

  ...با توکل به خدا شروع به گفتن حرفایی کرد که از دیشب داشت کلماتش و کنار هم میچید
شاید هرکس دیگه اي تو این موقعیت قرار میگرفت بالفاصله به این پیشنهاد جواب مثبت ...ببینید آقا وحید-

مطمئنم ...زدواج شما که از دید من از هر نظر تایید شده هستید پیشنهاد وسوسه کننده ایهطبیعیه که پیشنهاد ا...میداد
  ...ولی...خودتونم میدونید چون همه معیارهایی که یه دختر براي همسر آینده اش میپسنده رودارید

  :نفسی گرفت و با آسودگی خاطر از تصمیمش ادامه داد
 دلش و به کس دیگه اي داده و اآلن حتی اگه بخوادم نمیتونه پسش ولی شما دختري رو انتخاب کردید که قبالً-

نمیگم یه برادر به چشمِ یه دوست خوب و ...شاید گفتن این حرف به شما درست نباشه ولی من شما رو به چشمِ...بگیره
  ...صمیمی میبینم و حرف دلم و بهتون میزنم

  :لبش نشست و گفتبا حس ضربان تندش لبخندي رو ...دستشو گذاشت رو قلبش
شما خودتونم قبالً عاشق ...این عشقم قبل از آشنایی با شما تو وجودم جوونه زده بود...من عاشق مانیم آقا وحید-

منو ...پس مسلماً درك میکنید و میدونید که من چی میگم...برام از عشقی که به دختر خالتون داشتید گفتید...بودید
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ولی ترجیح دادم حقیقت ...ه دلیل قانع کننده دیگه براي رد پیشنهادتون داشته باشمببخشید خیلی فکر کردم که بخوام ی
  ...امیدوارم درکم کنید...و بگم

چون میدونست مسلماً وحیدم از اینکه به ...این سکوت داشت لیارو اذیت میکرد...مدتی سکوت بینشون برقرار شد
  ...کار کار دلش بودکه پیش کس دیگه اي گیر بود...ولی دست خودش نبود...پیشنهادش جواب رد داده راضی نیست

  :بعد از دقایقی که براي لیا به کندي گذشت باالخره گفت 
  آقا وحید؟؟؟پشت خطید؟؟؟-

  ... صداي ضعیف وحید با تاخیر اومد
  ...بله-
  نمیخواید چیزي بگید؟؟؟-
وقتی داشتم این قضیه ...لحظه اي بودممنتظر همچین ...راستش و بخواي...چی باید بگم؟؟؟گفتنی ها رو خودت گفتی-

  ...واسه همین اآلنم زیاد غافلگیر نشدم...یه جورایی تقریباً مطمئن بودم که جوابت چیه...رو با مانی در میون میذاشتم
  اگه میدونستید براي چی مطرحش کردید؟؟؟...پس-
مند شده بودم و اینو نمیتونستم انکار من به تو عالقه ...اولیش این بود که میخواستم تیري در تاریکی زده باشم-

عادتم ندارم حرفی رو تو دلم نگه دارم براي همین گفتم تا خیالم راحت شده باشه از اینکه بعداً حسرت نمیخورم ...کنم
من یه مردم خوب حال هم جنساي ...دلیل دومم مانی بود...که چرا اون موقع که فرصتشو داشتم عشقمو به زبون نیاوردم

مطمئن بودم که مانی هم دوست داره ...مخصوصاً اگه اون طرف رفیق چندین و چند ساله ام باشه...درك میکنمخودم و 
ولی میدونستم همونطور ...با شناختی هم که ازش داشتم محال بود بخواد چیزي از عشقش بگه...شاید حتی بیشتر از من
  ...فقط منتظر یه تکون از طرف شخصی مثل من بود...رهعشقشم باالخره یه روزي به زبون میا...که محال بود عاشق بشه

  چی داشت میگفت؟؟؟...حرفاي وحید و درك نمیکرد
این پیشنهاد و دادم ...ولی این سکوتتون برام قابل هضم نبود...میدیدم که جفتتون دارید تو آتیش عشق هم میسوزید-

هیچوقت حاضر ...مانی گردن من خیلی حق داره لیا...که هم مانی از این بالتکلیفی نجات پیدا کنه و هم تو هم خودم
حرف دلم و زدم ...دل این چیزا حالیش نبود...ولی خب...نمیشدم کسی رو که اون مال خودش میدونه رو تصاحب کنم

حاال که میبینم با این پیشنهادم به یکی از اهدافم ...ولی بیشتر دلم میخواست مانی هم حرفشو بزنه تا انقدر عذاب نکشه
  ...هرچند رسیدن  به اونیکی هدف یه لذت دیگه اي داشت  ولی همینم برام خیلی  ارزشمنده...سیدم خیلی خوشحالمر

هیچ وقت فکرشو نمیکرد که وحید تا این حد ...لیا به مانی به خاطر داشتن همچین دوست بزرگ منشی غبطه خورد
قفل سکوت مانی بخواد راز دلشو که مطمئن بود بهش حواسش بهشون باشه و براي رسیدن این دو تا بهم و باز کردن 

  ...نمیرسه رو فاش کنه
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و مانی ...شما با این کارتون ثابت کردید که چه دوست با وفا و با معرفتی براي من...واقعاً نمیدونم چی بگم-
  ...مانی باید به داشتن همچین دوستی افتخار کنه...هستید

من آدم بی معرفتی نیستم که بخوام این ...حبت هاییه که مانی در حقم کردهاین کار من شاید فقط جبران یکی از م-
  ... از ته قلبم امیدوارم با هم و در کنار هم خوشبخت باشید...چیزا رو فراموش کنم

  ...خیلی ممنون-
  راستی پس چرا مانی دیروز انقدر آشفته بود مگه بهش نگفتی؟؟؟-
  ...نه اون هنوز چیزي نمیدونه...نه-
  ...ی میکنی؟؟؟فکر میکردم اآلن از خوشحالی تو آسموناستشوخ-

  ...با یادآوري اینکه مانی اآلن از دوریش تو چه وضعیتیه بغض گلوش و گرفت
باالخره  تصمیم گرفت ...اونم احتماالً تحت تاثیر حرفاي شما و احساس خطري که کرده بود...تازه دیروز...راستش مانی-

  ...تراف کنهو به عشقش اع...راز دلشو بگه
  ...پس باالخره باز کرد قفل زبونشو-
امیدوارم شما هم راز ...باید بفهمه که این غرور بیجاش عواقب داره...بله ولی من هنوز چیزي از احساسم بهش نگفتم-

  ...نگهدار خوبی باشید
ق مغرور حقشه که بخواد یه اون کله ش...با اینکه دوست مانیم ولی حق و تمام و کمال به تو میدم...مطمئن باش...هستم-

  ...ولی بعدش مراقب خودت و مانی باش...توهم تو این مدت کم اذیت نشدي...کوچولو تنبیه بشه
  :از تصور اینکه باید از این به بعد مراقب خودش و مانی میبود لبخندي رولبش نشست و گفت

  ...شما هم مراقب خودتون باشید...چشم-
  ...خداحافظ...تو شرکت میبینمت-
  ...خدانگهدار-

انگار یه بار سنگین که وزنش به اندازه یه کوه بود از رودوشش ...با قطع کردن تلفن نفسشو با آسودگی فوت کرد
  ...برداشته شد

  :زیر لب فقط گفت
  ...خدایا شکرت-

***  
به مرز جنون  اون روز جمعه بود و مانی از صبح از فکر نبودن لیا تو خونه داشت...سه روز از رفتن لیا گذشته بود

  ...میرسید
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فکر میکرد روزي که این تخت ...حتی شبا همونجا رو تختش میخوابید...تو این سه روز تمام روز و شبشو تو اتاق لیا بود
  ...نه روزي که تو این خونه نباشه...روزیه که لیا شب تا صبح تو آغوش مانی به خواب بره...خالی بشه

دستشو دراز کرد و گوشیش و برداشت و ...هیچ انگیزه اي براي بلند شدن نداشت ولی...چند ساعت بود بیدار شده بود
بی اختیار از رو صفحه گوشیش ...با باز کردن قفلش چهره دوست داشتنی و ملیح لیا تو صفحه نمایش گوشیش ظاهر شد

  ...صورت لیا رو بوسید و به لبخند دلنشینش تو عکس خندید
حواست هست سه روزه که خنده هات و ندیدم؟؟؟کاش الاقل میذاشتی ...ت برم منالهی قربون اون خنده هاي خوشگل«

  »...دارم دیوونه میشم...صداتو بشنوم
لیا قسمش داده بود و ...سه روز بود که هیچ خبري ازش نداشت...یهو فکراي بد و آزار دهنده به ذهنش هجوم آورد

ه تو این مدت اتفاقی براش افتاده باشه چی؟؟؟حتی نمیدونست ولی اگ...مانی هم قبول کرده بود که بذاره فکراشو بکنه
  ...سالم و سالمت رسیده خونه خواهرش یا نه

  :به جاش یه اس ام اس براش فرستاد و نوشت...سریع شماره اش و گرفت ولی زود قطع کرد
  ...لیا فقط بهم بگو که سالمی-

  :جوابش سریع اومد
  ...خوبم-

  :خیالش راحت  شد و اینبار نوشت
هیچی نگو منم هیچ حرفی نمیزنم فقط میخوام صداي نفساتو بشنوم ...بذار یه زنگ بزنم...ولی من اصالً خوب نیستم-

  باشه؟؟؟
  ...مانی خواهش میکنم از این سخت ترش نکن-
لعنتی میفهمی سه روز ندیدنت یعنی چی؟؟؟میفهمی جمعه باشه و تو کنارم نباشی یعنی چی؟؟؟میفهمی دارم از دوریت -

  دیوونه میشم؟؟؟
این دوري داشت ...هم از دست خودش هم از دست لیا...عصبانی بود...هرچقدر صبر کرد جواب اس ام اسش نیومد

  ...رفت جلوي آینه وایستاد به چهره آشفته خودش خیره شد...خیلی بهش ضربه میزد
این ریخت و قیافه تو ...مرده متحرك شدي عین...مانی چته تو؟؟؟این چه ریخت و قیافه ایه؟؟؟یه نگاه به خودت بنداز-

نذار ...هرچند دیرولی باالخره طعم عشق و چشیدي...سی سالته...به چه درد لیا میخوره؟؟؟تو که دیگه بچه نیستی
پس تو هم ...حتی صبر کردن و انتظارش...عاشقی همه لحظه هاش قشنگه...باهاش زندگی کن...طعمش برات زهر شه
  ...دعا کن نتیجه اش شیرین باشه...عشقت برگرده پیشتتا ...صبر کن و منتظر باش

اما حاال میترسید که بعد از چند روز لیا برگرده بگه تصمیمشو ...خودشم قبول داشت که نباید انقدر به خودش فشار بیاره
  ...گرفته و میخواد به وحید جواب مثبت بده
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***  
م نمیخورد فقط در حدي که سیر بشه یه لقمه میذاشت تو این دو سه روز غذاي درست حسابی ه...نزدیکاي غروب بود

رو تخت دراز کشیده بود و خیره به سقف ...دهنش و دوباره به استراحتگاه و محل آرامشش یعنی اتاق لیا برمیگشت
  ...تو این اوضاع فقط همین و کم داشت...مادرش بود..داشت واسه خودش فکرو خیال میکردکه گوشیش زنگ خورد

  :وب ندادنش حسابی دلواپس میشه براي همین جواب دادمیدونست با ج
  ...سالم نسرین جون-
  سالم پسرم حالت چطوره؟؟؟-
  ممنون شما خوبید؟؟؟...خوبم-
  لیا چطوره؟؟؟...الحمداهللا بد نیستیم-
  ...اونم خوبه-
  ...مانی جان زنگ زدم بگم امشب شام بیاید اینجا...سالمت باشید جفتتون-

میگفت لیا کجاست؟؟؟دوست نداشت به پدر و مادرش دروغ بگه ولی اون لحظه توان گفتن ...بستچشماشو محکم 
  ...پس باید بازم به یه دروغی متوسل میشد...حقیقتم نداشت

  ...باشه براي یه وقت دیگه... نمیشه نسرین جون-
  ...چرا نمیشه؟؟؟پاشید بیاید ما هم تنهاییم-
  ...صله ندارممنم زیاد حو...آخه لیا نیست...آخه-
  کجاست؟؟؟-
  ...شام اونجاست...یعنی از همکاراشه تو شرکت...پیش یکی از دوستاش...رفته-
  میخواي تنها بمونی خونه چی کار کنی؟؟؟...باشه پس تو بیا...اي بابا-
  ...یه روز دیگه با لیا میایم...نه نسرین جون گفتم که حوصله ام سر جاش نیست-
  ...اگه حس و حال رانندگی نداري بگم بابات بیاد دنبالت...شام قیمه پختما...خودتو لوس نکن انقدر...بلند شو بیا دیگه-

  ...مادرش ول کن نبود...نفسشو کالفه فوت کرد
  ...خودم میام...باشه...نه آخه براي چی بابا رو زا به راه کنید-
  ...زود بیایا منتظریم...آفرین پسر گلم-
  ...فعالً خدافظ...چشم-
  ...همرات عزیزم خدا به-

نباید زیاد مادرش و حساس و کنجکاو ...تلفن و قطع کرد و رفت حموم یه دوش بگیره و بعد از سه روز ریشاشو بزنه
حتی اگه لیا دیگه نمیخواست باهاش ...دوست نداشت تا وقتی جوابی از لیا نگرفته کسی رو در جریان بذاره...میکرد

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 431



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

هرچند در اون صورت دیگه هیچ چیز و هیچ کس براش ...بفهمه بعد دیگران زندگی کنه بازم ترجیح میداد اول خودش
  ...معنا و ارزش نداشت

  ...دم دستی ترین لباسشو پوشید و بدون اینکه نگاهی تو آینه به خودش بندازه رفت بیرون
***  

سیده بود و استرس داشت که انقدر تر...تو حیاط خونه پدرش که قدم میزد یاد روز اولی که لیا رو آورده بود اینجا افتاد
  ...چقدر حسرت دوباره گرفتن اون دستاي سرد لیا رو داشت...دستاش یخ کرده بود

به سختی گره بین ابروهاش و باز کرد و سعی کرد لبخندي ...با قیافه درهم و شونه هاي آویزون تا دم در ورودي رفت
هنوز قدم اولش به دوم ...در و باز کرد و رفت تو...نفس عمیقی کشید...هرچند کوچیک و ظاهري رو لبش داشته باشه

همه دوستاش و دختر پسراي فامیل اونجا بودن و با ذوق به مانی ...نرسیده همونجا سرجاش میخکوب شد و خشکش زد
  ...مانی هم بهت زده به اونا...خیره شده بودن

ه باباش چی کار میکنن همگی با صداي بلند قبل از اینکه بخواد تو ذهنش تجزیه و تحلیل کنه که این همه آدم تو خون
  :گفتن

  ...تولدت مبـــــــــــــــــارك-
ولی انقدر تو فکر و خیال نبودن ...اون روز تولدش بود...بالفاصله آه از نهادش دراومد و لبخند غمگینی صورتشو پوشوند

ه براي تبریک گفتن به طرفش چقدر دوست داشت تو اون جمعیتی ک...لیا غرق بود که به کل فراموش کرده بود
ولی انگار لیا خیلی بی معرفت شده بود که حتی یه تبریک خشک و خالی هم براش ...میومدن لیاي خودشم میدید

طبیعتاً باید به خاطر این جشن و سورپرایزي که مادرش ترتیب داده بود شاد میشد ولی هرچی تو ...نفرستاده بود
  ...وجودش گشت ذره اي خوشحالی ندید

منبع خوشحالی و آرامشش مشهد خونه خواهرش بود و این اینجا باید با لبخندهاي ظاهري به مهموناي جشن تولدش که 
  ...اکثرشون دوستاي خودش بودن خوش آمد میگفت و ازشون تشکر میکرد

  :شراره بدو بدو اومد سمتش و با لحن شیطون و دوست داشتنی همیشگیش گفت
  ...ركتولدت مبا...سالم پسر خاله-
  ...مرسی از لطفت...سالم-
  ...پس یار عزیزکرده ات کو؟؟؟دلم براش تنگ شده-
  »...من بیشتر«

  ...جایی کار داشت نتونست بیاد-
  ...دختر که قحطی نیومده...عیب نداره بیا برو وسط بترکون...اي بابا چه شبی رو هم از دست داد-

  :ردن حال مانی این حرف و میزنه خندید و گفتمانی که میدونست  شراره فقط به خاطر شوخی و بهتر ک

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 432



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...گربه اي که مزه موش زیر دهنش باشه دیگه لب به شیر نمیزنه-
  ...بابا یه تکون که این حرفا رو نداره...کی میره این همه راهو...اوهو-
  ...تو برو شراره منم بعداً میام-

و سالن بزرگ خونه تو چند ثانیه پر شد از دختر پسرایی صداي موزیک که با اومدن مانی قطع شده بود دوباره بلند شد 
  :میثم و نیوشا اومدن طرف مانی و بعد از تبریک تولد میثم گفت...که واسه رقص میومدن وسط

  پس لیا کجاست؟؟؟-
روش نمیشد به میثم که انقدر جوش سکوت مانی رو میزد بگه که وقتی ...مانی سرشو انداخت پایین و چیزي نگفت

  ...و زده لیا ترکش کردهحرف دلش
میثم که به این سکوت مانی شک کرده بود اومد باز سرزنشش کنه که همون موقع نسرین مانی رو صدا کرد و بردش 

  :با اخم به سر تا پاي مانی نگاه کرد و توپید...تو آشپزخونه
  این چه سر و وضعیه؟؟؟-
حاال چرا انقدر خودتون و به زحمت ...ه رسمی تر میومدموگرن...من که نمیدونستم شما میخواید واسه من تولد بگیرید-

  انداختید؟؟؟
زنگ بزن بهش بگو تولدته ...اگه میدونستم نیست واسه یه روز دیگه تدارك میدیدم...حیف لیا نیست...چه زحمتی-

  ...شاید بیاد
  ...کنارم  باشهاگه براش مهم بود یادش می موند و طوري برنامه ریزي میکرد که امروز ...نه نسرین جون-
  با هم قهرید؟؟؟-

  :مانی براي عوض کردن بحث گفت
  شما دوستاي منو از کجا میشناختید که دعوتشون کردید؟؟؟-
  ...اونا هم بقیه رو خبر کردن...یکی دو تاشون و بابات میشناخت-
  ...دستتون درد نکنه سورپرایز خوبی بود-

  ...نیست نسرین از تو چشماي مانی میتونست بفهمه اصالً شاد
  به خاطر نبود لیا آشفته اي آره؟؟؟-

رفتن لیا داشت ...ولی حقیقت همین بود...دوست نداشت انقدر جلوي همه ضعیف به نظر بیاد...مانی سرشو انداخت پایین
  ...مانی و دوباره از پا درمیاورد

  حرفی چیزي بینتون پیش اومده؟؟؟-
  ...بیاید بریم پیش مهمونا...نه نسرین جون-
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دوستات همه کت شلوار و کراوات ...خیر سرت تولدته ها...برو باال از تو کمد اتاقت یه لباس درست حسابی بپوش بیا-
  ...پوشیدن تو با یه تی شرت میخواي بري پیششون؟؟؟برو بپوش تو عکسات قشنگ بیفتی

شلوغی و مهمونی و جشن تولدي نه ...مانی اون لحظه فقط به تنهایی و آرامش احتیاج داره...مانی نفسشو کالفه فوت کرد
  ...ولی به ناچار براي اینکه دل مادرشو نشکنه قبول کرد...که فقط حفره ایجاد شده تو قلبشو بزرگ تر میکرد

نفهمید این ...بی اختیار دستاش مشت شد...به محض اینکه پاشو از آشپزخونه گذاشت بیرون هستی خودشو رسوند بهش
به خصوص ...ستی همیشه عادت داشت تو مهمونیایی که دعوت نمیشد هم شرکت کنهه...دیگه از کجا فهمیده تولدشه

  ... اگه اون مهمونی تولد مانی باشه
  :دستشو به طرف مانی دراز کرد و گفت

  ...تولدت مبارك عزیزم-
  :مانی دستشو آروم گرفت و خیلی سرد گفت

  ...ممنون-
  :عشوه و ناز گفتهستی که با نبود لیا حسابی میخواست جولون بده با 

  نظرت چیه تو روز تولدت کدورتا رو کنار بذاریم و بشیم دو تا دوست خوب؟؟؟-
  ...من کدورتی نداشتم که حاال بخوام کنار بذارم-
  پس به پیشنهاد من فکر میکنی؟؟؟...پس-

  :مانی نفسشو پر حرص فوت کرد و غرید
  ...جدي دارم میگم تمومش کن...هستی تمومش کن-
  نی؟؟؟چرا حتی یه بارم نخواستی به من فکر کنی؟؟؟آخه چرا ما-
اگرم با دیدن من ...در حال حاضر براي تو نه جایی توي ذهنم هست نه قلبم...چون مشغله هاي ذهنی مهم تر از تو دارم-

  ...ممنونت میشم...اذیت میشی میتونی دیگه نیاي طرفم
  ...هستی بهت زده سر جاش موند و مانی به سمت پله ها حرکت کرد

کجایی لیا؟؟؟کجایی که بیاي با اون زبون یه متریت جواب گستاخیاي هستی و بدي؟؟؟هر لحظه دارم بیشتر جاي «
  »...خالیتو کنارم حس میکنم لعنتی

  :رفت طرفش و بعد از رو بوسی و تبریک تولد گفت...طبقه باال پدرشو دید که داشت از اتاقش میومد بیرون
  ...شدیم ببخشید دیگه مزاحم استراحتت-
  واسه چی اومدي باال؟؟؟...استراحت من وقتیه که بچه امو شاد ببینم...این چه حرفیه-
  ...شما برید منم بیام...اومدم لباسامو عوض کنم-
  ...وقتی اومدي پایین دوست دارم سر حال ببینمتا-
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آرزویی ...براش یه آرزو بود خوشحالی و سرحالی تو اون شرایط...مانی خنده تلخی کرد که بی شباهت به پوزخند نبود
  ...که در گرو رسیدن به عشقش لیا بود و انگار هیچ کسی درکش نمی کرد

رفت تو اتاقش و اولین چیزي که یادش افتاد وقتی بود که لیا واسه شب یلدا اومده بود اینجا و داشت خودشو تو آینه 
فت طرف همون میز و آینه اي که لیا اون روز جلوش بی اختیار ر...نگاه میکرد و مانی با دیدنش سرتاپاشو تحسین کرد

  ...چقدر اون اتاق بوي لیاشو میداد...دستاشو به میز تکیه داد و سرشو انداخت پایین...وایستاده بود
  :یه نفس عمیق کشید و همزمان با بازدمش گفت

کشیدي رو با تمام وجودم کجایی؟؟؟کجایی که من اینجا دارم ذره ذره هوایی که تو نفس ...نفسم...آخخخخ عشقم-
  ...استشمام میکنم

خیالش ...دلتنگیش براي لیا به اوجش رسیده بود و دیگه نمیتونست مهارش کنه...آشفته بود...داغون بود...کالفه بود
راحت بود که با اون صداي بلند موزیک هرچقدرم داد بزنه صداش به پایین نمیرسه براي همین با صداي تقریباً بلندي 

  :گفت
آخه این تولد و میخوام چی کار وقتی تو کنارم نباشی؟؟؟وقتی تو نیستی باید برام عزاداري کنن نه اینکه جشن تولد -

  کجایی که با اون چشماي خوشگلت نگام کنی و بهم تبریک بگی؟؟؟کجایــــــــــــــــــی؟؟؟...بگیرن
  ...به نفعته که مخاطبت من باشم-

تا بازم این صدایی که شدیداً به گوشش آشنا بود و ...شد و گوشاشو تیز کرد چشماش تا جایی که جا داشت گشاد
ولی آخه مگه تصور انقدر واقعی و واضح ...حتماً داشت تصور میکرد که صداي لیا رو شنیده...امکان نداشت...نه...بشنوه
اآلن خیلی رسا به گوشش ولی ...حس میکرد اگه تصور باشه باید یه صداي گنگ و مبهمی توي گوشش اکو بشه...میشه

  ...رسید این صداي دلنشین
سرشو بلند کرد و باالفاصله چشمش از تو آینه به دختري خورد که با همون لبخند دلفریبی که دلشو مدتها قبل برده بود 

 اینم...درست مثل همین تصویر تو آینه...اون صدا واقعی بود...پس خیال نبود...پس تصور نبود...داشت نگاش میکرد
  مگه میتونست واقعی نباشه؟؟؟...این برق چشماي لیا که مانی همیشه توش غرق میشد...واقعیه

حتی اگه برنمیگشت هم این ضربان کوبنده قلب ...برگشت سمتش و با چهره بهت زده سرتا پاي لیا رو برانداز کرد
  :با صداي لیا به خودش اومدمانی شوکه شده بود و از جاش تکون نمیخورد تا اینکه ...میشناسوندش این دخترو

  ...تولدت مبارك عشقم-
تو چند ثانیه این کلمه انقدر تو گوشش تکرار و تکرار شد که با انرژي اي که از همین یه ...عشقـــــم...عشقـــم...عشقم

  ...کلمه گرفت خودشو با چند قدم بلند بهش رسوند و با تمام وجود بغلش کرد
انقدر محکم نگهش داشته بود ...مثل تشنه اي که بعد از مدت ها به آب رسیده بود و حاال میخواست خودشو سیراب کنه

سه ...هرچند اونم از این وضعیت ناراضی نبود...که لیا زیر حصار بازوهاي قوي و امن مانی هیچ حرکتی نمیتونست بکنه
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ال سرشو با خیال راحت گذاشته بود رو سینه مانی و به صداي ضربان روز دوري اونم به قدر کافی داغون کرده بود که حا
  ...تند قلبش گوش میداد

  :مانی سر لیا رو بوسید و بعد بینیشو گذاشت رو موهاش و یه نفس عمیق کشید و همزمان با بیرون دادن بازدمش گفت
باورم ...لیا باورم نمیشه...بودلیا با من چی کار کردي؟؟؟چقدر دلم براي این بوي خوشت تنگ شده ...آخخخخخخ-

  ...بهم بگو دروغ نیست تو رو خدا بگو...خودتی که اینجا تو بغل منی...نمیشه که خودتی
  :لیا که در اثر چسبیدن صورتش به سینه مانی نمیتونست راحت حرف بزنه تو همون وضعیت گفت

  ...خب یه کم ولم کن تا بهت بگم...مانی له شدم-
  ...خودم جدات کنم و دوباره ولم کنی میترسم از...میترسم-
  ...واسه همیشه...من دیگه ور دل خودتم...نترس-

با این حرف مانی شونه هاي لیا رو گرفت و یه کم از خودش جدا کرد تا بتونه تو چشماش نگاه کنه ولی هنوز محکم 
  ...نگاه هیجان زده اش بین مردمک چشماي لیا در نوسان بود...نگهش داشته بود

  ...بار دیگه بگو چی گفتییه -
  :لیا لبخندي به این پریشونی مانی زد و با لحنی که اطمینان کامل و به قلب عشقش برسونه گفت

  ...قول میدم...گفتم از حاال تا همیشه من کنارتم و دیگه ازت جدا نمیشم-
  یعنی به پیشنهاد من فکر کردي؟؟؟...یعنی -
این سه روزم فقط براي این بود که ...لی وقت بود که فکرامو کرده بودممن خی...احتیاج به فکر کردن نبود عزیزم-

  ...اینهمه من منتظر موندم سه روزم تو...جنابعالی رو به خاطر اینهمه تاخیرت تنبیه کرده باشم همین
بعدشم من ...تو میدونستی که من چقدر رو نبودت حساسم نامرد...بدترین تنبیه و براي من در نظر گرفتی...واااااي لیا-

  ...که بهت گفتم چرا ساکت موندم و از عالقم حرفی نزدم
من که ...تو سه روز تو این وضعیت بودي...میخواستم بهت نشون بدم آدمی که بالتکلیف و سردرگم باشه چی میکشه-

ولی ...دمتو این سه روز من کنارت نبو...مانی...چند ماه داشتم تو آتیش این سکوت زجرآورت میسوختم چی باید بگم
  ...باور کن در کنار تو بودن و نداشتن تمام و کمالت مثل نبودنه

من چقدر احمق بودم که میترسیدم با ...حاال با تمام وجودم حس کردم که چی کشیدي...بخدا حق داري...حق داري-
  ...گفتن حرفم تو رو براي همیشه از دست بدم

  :بود با ناراحتی گفت لیا که با دیدن سر و وضع آشفته مانی دلش خون شده
حاال که دیگه همه چیز تموم شد و اگه خودتم بخواي من و بیرون کنی من نمیرم خیالت ...عیب نداره عزیز دلم-

  ...راحت
  مگه دیوونه ام؟؟؟...من غلط بکنم بخوام تو رو بیرون کنم-
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لباي ...ت لباش کشیده بشهلیا غرق شادي شد و لباش به خنده باز شد که همین حرکت باعث شد نگاه مانی به سم
با این حال بازم در نظر ...ولی هنوز بادکرده به نظر میرسید...آغشته به رژش اثري از کبودي هاي اون شب و نداشت

به لیا قول داده بود ...ولی باید جلوي خودشو میگرفت...خصوصاً حاال که یه بار طعمشو چشیده بود...مانی هوس انگیز بود
  ...دیگه از بوسه یهویی خبري  نیست تا وقتی خودش نخواد

  :براي همین به سختی نگاهشو جمع و جور کرد و براي اینکه از فکر لباي هوس انگیز لیا بیاد بیرون گفت
  کی برگشتی؟؟؟-

  :لیا با شیطنت گفت
  ...جایی نرفته بودم که بخوام برگردم-
  ...یعنی چی؟؟؟مگه نرفتی مشهد؟؟؟جلوي چشم خودم سوار اتوبوس شدي-
من وقتی از ترمینال درومدیم از ...فقط میخواستم فکر کنی خیلی ازت دورم و راحت نمیتونی بیاي سراغم...نخیر-

  ...خیلی هم بهشون زحمت دادم...اتوبوس پیاده شدم و از همون روز اول اومدم اینجا پیش مامان و پدرجون
  :مانی که با هر جمله لیا چشماش گشاد تر میشد با بهت حیرت گفت

  همه اینا کار تو بود نه؟؟؟دوستامو تو دعوت کردي؟؟؟...پس این تولد و جشن و...صبر کن ببینم-
البته کلی طول کشید ...نقشه شو از چند روز پیش کشیدم و با کمک مامان و پدرجون عملیش کردیم...پیشنهاد من بود-

  ...اطر پسر و عروسش راضی شدولی به خ...تا تونستم رضایت پدرجون و به خاطر مختلط بودن جشن بگیرما
  ...مانی با یادآوري فیلمی که پدر و مادرش با همدستی لیا براش بازي کردن خنده اش گرفت

  ...اونا هم تو زرد از آب درومدن...دلم خوشه از دار دنیا یه پدر و مادر دارم!هه...پس بگـــــــــو-
راستش وقتی بهشون گفتم آقا ...واستم چیزي بهت نگناین چه طرز حرف زدنه؟؟؟من ازشون خ...بی تربیت...عـــه-

پسرشون تازه اون زبون صدکیلوییش و حرکت داده و حرف دلش و زده اونا هم صالح دونستن شما یه کم تنبیه 
  ...تازه کلی اصرار کردن که مدت تنبیهتو بیشتر کنم ولی تولدت دستم و گذاشت تو پوست گردو...بشید

با اینکه هنوز ...یبینم چه تنبیه شیرینی بود وقتی قرار بود خدا بعدش این هدیه رو بهم بدهاآلن که فکرشو میکنم م -
کادوهامو باز نکردم ولی میتونم با اطمینان بگم که همین حضور تو بهترین هدیه اي بود که میتونستم تو روز تولدم 

  ...بگیرم
  ...یرم استخونام خشک شدحاال اجازه میدي من یه کم فاصله بگ...فداي دل مهربونت عشقم-
  ...اینهمه من تنبیه شدم یه کمم تو...کجا؟؟؟شما از این به بعد جاتون همین جاست-

  :لیا غش غش خندید و گفت
  !اآلن که فکرشو میکنم میبینم چه تنبیه شیرینیه-
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چقدر دلتنگ ...داشت با نگاهش تک تک اجزاي صورتشو قورت میداد...مانی مات خنده ها و حرفاي قشنگ لیا شده بود
چقدر دلش میخواست یه روزي برسه که دوباره از این فاصله به چهره دوست ...این اجزاي خواستنی صورتش بود

  ...چقدر شیرین بود وقتی میدید حاال دیگه لیا مال خودشه...داشتنی لیا نگاه کنه
  :خندید و گفت...گیر شدخیره تو چشماش بود و غرق تو فکر و خیال که یهو با بوسه اي روي گونه اش غافل

  این بوسه پاداش کدوم کار نیکم بود اولیا حضرت؟؟؟-
  ...دلم خیلی برات تنگ شده بود...و اینکه...بوسه تبریک تولد عشقم بود-

لیا از همون نگاه و سر و وضعش میتونست بفهمه که نبودش با مانی ...نگاهش گویاي همه چیز بود...مانی چیزي نگفت
فهمیدن اینکه مانی از دلتنگی زیاد به این حال و روز افتاده کار سختی ...ال که دیدتش چه حسی دارهچی کار کرده و حا

  ...تقریباً همه این و فهمیده بودن...نبود
همونطور که دنبال یه لباس مناسب ...به زور خودشو از تو دستاي مانی کشید بیرون و رفت طرف کمد لباساي مانی

  :میگشت گفت
بیا اینا رو بپوش سریع ...سرین جون تا اآلن چقدر واسه مهمونا به خاطر دیر کردن تو بهونه آوردهخدا میدونه ن-

  ...زشته مثالً براي تولد تو اومدن...بریم
  ...برگشت سمتش که دید مانی داره شلوارشو در میاره

  :چشماي گرد شده اشو چرخوند و گفت
  میشه بگی چیکار داري میکنی؟؟؟...حیا هم خوب چیزیهآخه یه کم ...عـــــــــــه...عـــــــه...عه-

  :مانی خیلی خونسرد گفت
  اشکالی داره؟؟؟...دارم لباسامو  عوض میکنم-
  ...خب میذاشتی من برم بیرون بعد دیگه-
  یادت رفته زن شرعی خودمی؟؟؟...تا کی میخواي نگاهتو بگیري؟؟؟اول و آخر که باید کوتاه بیاي عزیزم-

کدوم ...مانی شوهرش بود...ولی حقیقت بود...از حرفاي راحت مانی خجالت کشید...یه لحظه گر گرفتلیا احساس کرد 
  زنی از شوهرش خجالت میکشید که لیا بکشه؟؟؟

سریع لباساشو گرفت سمتش تا جلوتر نیاد ولی مانی با پررویی دوال شد و ...حضور مانی رو که پشت سرش حس کرد 
  ...ساشو گرفتگردن لیا رو بوسید و بعد لبا

  ...پوشیدم میتونی نگاه کنی شوهر خوشتیپتو-
  ...برق تحسین تو نگاهش نشست...که مثل همیشه تو کت و شلوار خیره کننده میشد...لیا برگشت و با دیدن عشقش

  ...فقط می مونه یه چیز...حاال شدي مانی خودم-
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لباس خودش یه پیراهن آبی تیره بود که ...گشتبرگشت سمت کمد و دنبال یه کراواتی که به رنگ لباس خودش بیاد 
  ...کمر بند مشکی پهنی داشت

  ...اینم قشنگه...عیب نداره حاال بیا اینو بزن...اَه مانی کاش اون کراوات آبیت اآلن اینجا بود با رنگ لباس من مو نمیزد-
خیره ...ر حس داشتن یه زن نمونه عالی بودچقد...مانی به میز توالت تکیه داده بود و فقط داشت با لذت به لیا نگاه میکرد

  :به دست دراز شده لیا که کراوات و به سمتش گرفته بود گفت
  ...خودت برام ببندش-
  ...بد عادت شدیا-
  ...بد عادتم کردي-

لیا که هنوز استرس نزدیک شدن بیش از حدش به مانی از وجودش نرفته بود با قدم هاي لرزون رفت سمتش و 
تا اومد فاصله بگیره مانی ...ی میکرد نگاهش به چشماي خواستنی و نگاه داغ مانی نیفته کراواتشو بستهمونطور که سع

با این بوسه تمام گرماي وجودشو به لیا منتقل کرد و سرما ...بازوهاش و گرفت و لباي داغش پیشونیشو به آتیش کشید
  ...و استرسش به کل از بین رفت

هرچند خیلی وقته که من با تو ...حضور تو برام مثل یه زندگی جدیده...دوباره متولد شدم انگار...مرسی بابت امشب...لیا-
طعم یه زندگی تازه رو میچشم ولی اآلن که دیگه میدونم تمام و کمال مال خودمی طعم این زندگی یه شیرینیه دیگه اي 

  ...برام داره
اگه تو تب و تاب تدارك براي جشن ...تو هیچ معنایی ندارهتو این سه روز فهمیدم زندگیم بدون ... واسه منم همینطوره-

  ...امروز نبودم دووم نمیاوردم
  ...فداي قلب پاك و مهربونت که انقدر راحت بدي هامو نادیده گرفت-
  ...بیا بریم دیگه اآلن همه صداشون در میاد...خدا نکنه-
ي قبل که در کنار هم بودیم ولی نمیتونستیم بگیم مال به تالفی دفعه ها...صداشون وقتی درمیاد که تو رو کنارم ببینن-

میخوام امشب همه جا جار بزنم که از این به بعد این خانوم خوشگل خانوم خودمه و کسی حق نداره بهش چپ ...همیم
  ...نگاه کنه

  ...فداي آقاي با غیرت خودم بشم مــــــــــن-
  ...ا همینجا کار دست خودم و خودت ندادمبیا بریم ت...جووووون دلـــــــــــــم...آخخخخخخ-

***  
دست تو دست هم داشتن از پله ها میرفتن پایین که یکی یکی نگاه مهمونا بهشون افتاد و تو کسري از ثانیه همه 

حتی کسایی که براي رقص وسط بودنم ...متعجب و حیرت زده اول به لیا و بعد به دستاي جفت شدشون نگاه میکردن
این وسط فقط نگاه سعید و نسرین عادي و ...پله ها و با چشماي گشاد شده بهشون خیره شده بودن اومده بودن پاي
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هیچکس از حضور لیا تو خونه خبر ...همراه با مهربونی بود ولی بقیه گیج و منگ منتظر بودن ببینن جریان از چه قراره
  ...نداشت و بیشتر تعجبشون به خاطر همین بود

چون ...میدونست تو ذهن همشون یه عالمت سوال گنده ایجاد شده...او دوستا و فامیالش شدمانی متوجه نگاه کنجک
دست ...یکی دو پله باالتر ازشون وایستاد...اآلن وقتش بود که به همه معرفیش کنه...خیلیاشون حتی لیارو نمیشناختنش

معیتی که داشتن بهشون نگاه رو به ج...راست لیا رو با دست راستش نگه داشت و دست چپش و دورش حلقه کرد
  :میکردن با صداي رسا و واضح گفت

کسی ...چون درست تو روز تولدم خدا یکی از بهترین هدیه هاشو به من داد...امروز یکی از بهترین روزاي زندگی منه-
دقیقه قبل که حاال با تمام وجودم میتونم بگم که جزیی از زندگیمه و بدون اون مثل مرده اي بودم که خودتون چند 

  ...دیدید
  :با عشق نگاهی به لیا انداخت و ادامه داد

این مهمونی و جشن امشب با مدیریت لیاي عزیزم و براي سورپرایز کردن من بوده و من همینجا ازش تشکر -
وح و قلب و ر...میخواستم حاال که همتون جمعید بگم که از این به بعد این خانوم کوچولویی که کنارم ایستاده...میکنم

هم شب نامزدیم با این فرشته اي که برام مثل نعمت ...در واقع امشب هم شب تولدمه...لیا همسرمه...عشق زندگی منه
  ...خدا ارزشمنده

اولین کسایی که از اون جمع حیرت زده به خودشون اومدن و شروع کردن به دست زدن میثم و نیوشا و شراره 
از مانی داشتن بیشتر از بقیه منتظر یه همچین روزي بودن و با دست زدن اونا  چون شاید با توجه به شناختی که...بودن

  ...تقریباً بقیه هم فهمیدن جریان از چه قراره و از بهت درومدن
لیا کامالً میتونست تشخیص بده که کی از این ...بعضی ها با خوشحالی و بعضیا از روي اجبار شروع کردن به دست زدن

برق کینه اي که تو چشماي دختراي فامیل میدید بدجوري اذیتش میکرد ولی حضور مانی ...راحتخبر خوشحاله و کی نا
مانی از بین اینهمه دختر تو دوست و آشناش اونو انتخاب ...در کنارش بهش آرامش و انگیزه و اعتماد به نفس میداد

  چه دلیلی باالتر از این براي آروم شدن؟؟؟...کرده بود
ملحق شدن و خیلی سریع دوستاي مانی با خنده و شادي دورشون و گرفتن وشروع کردن به اذیت مانی و لیا به جمع 

  ...کردن
  :سیاوش

قابل توجه شما شهرزاد ...شما هی میگفتید نه...بابا من از اول گفته بودم دل این پسره پیش همین دختره گیره ها-
  ...خانوم

  :شهرزاد
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ایشاال خوشبخت بشید لیا جون خیلی براتون خوشحال ...شگفت زده شدم واقعاً...اصالً فکرشم نمیکردم...آخه من-
  ...شدم

  :لیا
  ...مرسی عزیزدلم-

  :نیوشا
مانی از قبل برنامه ریزي کرده ...چه برسه به لیا...من قلبم داشت از دهنم میزد بیرون...واااااي خیلی صحنه قشنگی بود-

  بودید؟؟؟
  :مانی

  ...من خودم تا چند دقیقه پیش نمیدونستم جریان چیه...ورپریده بودهمه کاره این جشن این ...نه واال-
اون شادي و هیجانی که ...بچه ها که مشغول شوخی و خنده بودن میثم مانی و کشید کنار و بی اختیار برادرانه بغلش کرد

  ...بگیرهتو چشماي مانی دیده بود انقدر براش غریبه و دور از باور بود که نتونست جلوي احساسشو 
  باالخره بهش گفتی آره؟؟؟...خیلی برات خوشحالم رفیق-

  ... مانی داشت به پهناي صورتش میخندید
  ...باالخره مال خودم شد...آره-
با ...از طرز نگاه کردنت فهمیدم که عاشق شدي...اون روزي که لیا چاقو خورد و تو با اون حال آوردیش بیمارستان-

ین چیزي محاله ولی با تغییر رفتارت دیدم که نه انگار رفیق ما جدي جدي داره آدم اینکه خودمم فکر میکردم همچ
  ...میشه

  خفه شو مگه آدم نبودم؟؟؟-
  ...قدرشو بدون...لیا دختر خوبیه...بودي ولی اآلن آدم حسابی شدي-
  ...فرشته اس...میدونم-
  بهش گفتی تصمیمتو؟؟؟-
  ...ولی میگم...هنوز نه-
  ش حرف زدي این بود آره؟؟؟پس انگیزه اي که از-

میثم تو تک تک لحظه هاي زندگی ...لبخند رضایتی رو لباي جفتشون نشست...مانی با خنده سرشو به تایید تکون داد
ولی حاال میدید رفیق ...همیشه از رفتار تند و خشنش ناراحت بود...مانی بوده و همیشه از مسائل و مشکالتش خبر داشته

  ...به کمک لیا نیمه دوم شخصیت خودشم پیدا کرده و چقدر از این بابت خوشحال بود غد و یه دنده و مغرورش
  ...آقا دلشون یه جا گیر بود که دیگه به کسی اعتنا نمیکردن...پس همـــون-

  ..با شنیدن صداي هستی جفتشون برگشتن سمتش
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  :میثم قبل ازمانی گفت
  نکنه باید حساب کتاب دلشو به تو پس میداد؟؟؟-
لیا خانوم در جریانن که آقا مانی در عرض یک سال چند تا ...ببینم...ن نه ولی به همسر جدیدشون باید پس بدنبه م-

  دوست دختر عوض میکرده؟؟؟
  :لیا که با دیدن هستی از جمع جدا شده بود و رفته بود طرفشون با شنیدن این حرف بالفاصله گفت

مثالً اینکه مانی خیلی وقته از اون زندگی ...باید خیلی چیزا رو بدونه توییاونی که ...من همه چیز زندگی مانی و میدونم-
دست کشیده و قلبشو داده به من و منم از اونجایی که امانت دار خوبیم به این راحتی دست کس دیگه اي 

  ...پس بهتره بیشتر از این خودتو کوچیک نکنی و پاتو از زندگی همسر من بکشی بیرون...نمیسپرمش
تاکیدي که براي هستی زجرآور و براي مانی لذتبخش و شیرین ...همسر و با تاکید بیشتري به زبون آورد کلمه

رو به هستی که داشت با نفرت به ...هیچوقت از هستی خوشش نمیومد و از اینکه بخواد برجرونتش ابایی نداشت...بود
  :لیا نگاه میکرد گفت

حاال هم راتو بکش برو و لطف کن دیگه جلوي چشم من ...باش هستیدنبال نقشه براي خراب کردن من واسه لیا ن-
  ...آفتابی نشو چون اگه یک بار دیگه ببینمت یا اراجیفتو بشنوم جور دیگه اي باهات برخورد میکنم

  ...هستی که پره هاي بینیش از خشم میلرزید با تنفر روشو گرفت و بعد از برداشتن لباساش رفت طرف در
  :میثم

آفرین اگه همینجوري پیش برید میتونید دست تو دست هم بزنید دهن مهن ...د خوب پشت هم درمیایدخوشم میا-
  ...آمریکا رو سرویس کنید

همون موقع موزیک مالیمی پخش شد و همه دو به دو ...لیا و مانی هر دو خندیدن و برگشتن سمت جمع دوستاشون
  ...براي رقص دو نفره رفتن وسط سالن

  :گفت مانی رو به لیا
  سرکار خانوم براي اولین بار افتخار همراهی تو رقص و به بنده میدن؟؟؟-
  ...نه مانی من از این رقصا بلد نیستم-

سرشو خم کرد و نزدیک گوشش با صدایی ...مانی نگاه عاقل اندر سفیهی بهش انداخت و دستشو دور کمر لیا حلقه کرد
  :گفتکه حرارت بدن لیا رو لحظه به لحظه باال میبرد 

انتظار داري باور کنم کسی که تنهایی جلوي آینه واي میسته و اونقدر قشنگ و حرفه اي میرقصه حاال از این رقصا بلد -
  نیست؟؟؟

  ...لیا از خجالت سرخ شد و با خنده گوشه لبشو گاز گرفت
  :مانی نگاهش که افتاد به لباي لیا عین مسخ شده ها گفت

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 442



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  دیوونم کنی؟؟؟ میخواي...نکن این کارارو بیشرف -
انگار حاال که هردو به عشقشون اعتراف کرده ...لیا از اینهمه آشفتگی مانی هم خنده اش گرفته بود هم خجالت میکشید

اون تا حاال همچین تجربه هایی نداشت و براي همین سختش ...بودن از بودن کنارش بیشتر میترسید و خجالت میکشید
  ...بود که راحت باهاش کنار بیاد

درست ...ولی بعضی وقتا مخصوصاً یه حرفایی میزدم تا اون لپاي مثل هلوتو ببینم...ا اینکه از دیوار راست باال میرفتیب-
  ...آدم دلش میخواد...مثل اآلن که لپات قرمز شده

  :با طوالنی شدن سکوتش لیا ابروهاشو داد باال و با شیطنت گفت
  آدم دلش چی میخواد؟؟؟-

لیا براي اینکه آبروریزي نشه صداي جیغشو تو گلوش خفه ...با دندوناش لپ لیا رو فشار داد بالفاصله مانی خم شد و
  ... کرد ولی به محض اینکه مانی سرشو بلند کرد نگاه شاکیشو بهش دوخت

  :مانی با پررویی خنده موزیانه اي کرد و گفت
  ...آدم دلش از اینا میخواد-
  ...خب دردم گرفت...عجب آدمی هستیا-
من عاشق گاز گرفتنم مخصوصاً وقتی اون چشماي خوشگلتو واسم درشت میکنی و پررو بازي ...د تحمل کنی عزیزمبای-

  ...درمیاري دلم میخواد یه لقمه چپت کنم
  ...پس منتظر تالفی باش-
  ...مگه از دندونات سیر شدي؟؟؟نگاه به خودت نکن که عین پنبه می مونی منو کسی نمیتونه گاز بگیره-

هنوز باورش نمیشد که مانی حاال دیگه ...تصور عضالت بدن خوش فرم عشقش ناخودآگاه لباش به خنده باز شد لیا از
بی اختیار سرشو گذاشت رو سینه ...چیزي که رویاي هر شبش بود و حاال به واقعیت تبدیل شده بود...مال خود خودشه

یه لحظه تعجب کرده بود بوسه اي رو موهاش نشوند و مانی هم که از این تغییر رفتار لیا تو ...مانی و چشماشو بست
سوزشی رو روسینه اش حس کرد که به ...چونه اشوگذاشت رو سرش و بعد از چند دقیقه همینکه اومد چیزي به لیا بگه

لیا ...نگاه موذیانه و شیطون لیا رو که دید هم حرصش گرفت هم خنده اش ولی هیچی نگفت...دنبالش آخش رفت هوا
  :پاش وایستاد و سرشو به گوش مانی نزدیک کرد و دم گوشش گفت رو پنجه

  ...دردت گرفت؟؟؟چیزي که عوض داره گله نداره عزیز دلم...اوخی-
مانی که با حس نفساي داغ لیا رو پوستش کامالً مسخ شده بود ساکت مونده بود و هیچی نمیگفت تا لیا با همون نگاه 

  ...نسرین جون موذیانه اش ازش فاصله گرفت و رفت پیش
فکر نکن ...از چی فرار میکنی لیا خانوم؟؟؟تو که دیگه مال خودمی حاال حاال ها باهات کار دارم جوجه کوچولوي من«

  »...میتونی قسر در بري بی شرف
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  :انقدر که زیر لب گفت...چقدر از این حس که لیا دیگه مال خودش بود غرق لذت میشد
  ...خدایا شکرت-

  :یه گوشه وایستاده بود و گفترفت کنار میثم که 
  جفتت کو؟؟؟-
  جفت تو کو؟؟؟...دارن کله پاچه هستی رو بار میذارن-

  :مانی به لیا اشاره اي کرد و با لبخند کم جونی که رو صورتش نشست گفت
  ...انگار دارم خواب میبینم میثم-
ي حرف زدي دیگه منم باورم شد هیچ شایدم انقدر که تو از ناامید...من خودم هنوز تو شوکم...میفهمم چی میگی -

ولی معلومه که لیا خیلی دوست داره که با انقدر عاشقانه براي داشتنت تالش میکنه ...دختري حاضر نمیشه باهات بسازه
  ...و به خاطرت قید خانواده شو زده

  :مانی با اخماي ناشی از تعجبش رو به میثم گفت
  به خاطر من؟؟؟-

  :د و گفتمیثم سري به تایید تکون دا
اون روزي که بیمارستان ...لیا به خاطر تو پاشد اومد تهران...ولی به نظرم باید بدونی...شاید هیچوقت نخواد بهت بگه-

مادرت بهش زنگ زد و وقتی حال بدتو فهمید تصمیم گرفت برگرده و به بهونه کار تو خونه ات ...بستري شدي
  ...حساساتتو به زبون بیاري که خب تو هم دقش دادي تا بگیمیخواست کاري کنه تا باالخره بتونی ا...بمونه

یعنی اینکه بعد از پی بردن پدرش از موضوع بازم حاضر نشد باهاش برگرده اهواز ...مانی مات و مبهوت به لیا خیره شد
  ...به خاطر مانی بود؟؟؟لیا فداکاري و عشق و در حقش تموم کرده بود

  :زیر لب زمزمه کرد
  ر کنم؟؟؟چه جوري جبران کنم اینهمه محبتشو؟؟؟من براش چی کا-
بهترین ...اگه سیرابش کنی از محبتت...اگه همین عشق و عالقه اي رو که دارم تو چشمات میبینم به پاش بریزي-

اون موقع که تو رو منزوي و افسرده میدیدم خیلی برات ناراحت ...حضور این دختر تو زندگیت خالی بود...جبرانه
حتی چند نفرم خودم میفرستادم طرفت تا تو رو از ...حتی...ستم کلید مشکلت دست یکی از همین دختراسمیدون...بودم

هم از نظر ...البته دخترایی که من میفرستادم سمتت با لیا زمین تا آسمون فرق داشتن!هه...اون حال و هوا بیرون بکشن
ولی وقتی اون روزي که ...مثل لیا بخواد دلتو بلرزونههیچ وقت فکر نمیکردم یه دختري ...ظاهر هم اخالق و حجب و حیا

فهمیدم این همون دختریه که ...کتک خورده بودي دیدمش که رنگ به روش نیست و تو نگاهش نگرانی بیداد میکنه
  ...میتونه تو رو درست کنه
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بهش نگاه میکرد حکم  خیره تو چشماي لیا که حاال اونم داشت...مانی با شنیدن حرفاي میثم رفت تو یه دنیاي دیگه
  ...پرنده اي رو داشت که بعد از مدت ها اسارت حاال حکم آزادیش تو دستش بود

  ...حاال نوبت توئه که سورپرایزش کنی-
  من؟؟؟چه سورپرایزي؟؟؟-
  ...ولی به نظر من یه آهنگ مناسب واسه رقص دو نفره میتونه هر دختري و به وجد بیاره...دیگه اونش با سلیقه خودت-
ا نخی که از حرف میثم گرفت به فکر فرو رفت و خیلی سریع لبخندي رو لبش نشست و رفت سمت یکی از دوستاش ب

  ...در گوشش یه چیز گفت و رفت سمت لیا...که دي جی جشنش شده بود
  :همون موقع صداي خواننده بلند شد

یه دست بزنید به ...م کردناین آهنگ هم به ایشون تقدی...خب آقا داماد میخوان با عروس خانوم برقصن-
  ...افتخارشون

  :مانی با ژست دخترکشی دستشو به سمت لیا که ماتش برده بو دراز کرد و همزمان با تعظیم نصفه اش گفت
  عروس خانوم افتخار همراهی میدن؟؟؟-

  ...سرشو به سمت پدر و مادرش خم کرد
  ...البته با اجازه مامان و بابام-

  ...مانی زدسعید ضربه اي به شونه 
  ...برو بچه کم زبون بریز-

اصالً فکرشم نمیکرد که مانی همچین ...لیا هم با لبخند عریضش دستشو گذاشت تو دست مانی و با هم رفتن وسط سالن
دستاشو دور گردن مانی حلقه کرد و خیره تو چشماي عسلی عشقش گوش داد به آهنگ درخواستی اي که ...کاري بکنه

  ...مانی تو گوشش خونده میشد انگار داشت از زبون
  ...خیلی خوشحالم از اینکه تو بدنیا اومدي تو

  ...دنیا فهمید که تو انگار نیمه گمشدمی تو
  ...زندگی خیلی خوبه چونکه خدا تو رو داده

  ...وز تولدم برام فرشته اشو فرستادهر
  ...مانی تو انتخاب آهنگ شد به اینجا که رسید صداي سوت و جیغ همه مهمونا بلند شد و لیا مات این دقت

  ...خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم
  ...دستتو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم

مانی یکی از دستاي لیا رو از دور گردنش باز کرد و خیره تو چشماي به اشک نشسته اش بوسه اي روش نشوند که بازم 
  ...مهمونا رو به وجد آورد
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  ...دست خودمخدا مهربونی کرد تو رو سپرد 
  ...دستتو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم

لیا نه میتونست لبخند و از رو لبش پاك کنه نه میتونست لرزش پر از بغض لباش و مهار کنه واسه همین لباش و به 
  ...دندون گرفت و با ناباوري به مانی که حاال داشت همزمان با آهنگ لب میزد خیره شد

  ...نه پیش منهآورده دنیا یه دونه اون یه دو
  ...خدا فرشته هاشو که نمیسپره دست همه
  ...تو نمیومدي پیشم من عاشق کی میشدم

  ...خاطر اومدنت یه دنیا ممنون توام به
لیا دیگه طاقتش تموم شد خودشو انداخت تو بغل مانی و همزمان با شنیدن کوبش بی امان قلب عشقش قطره هاي 

  ...اشکش یکی یکی رو گونه اش سر خورد
  ...خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم

  ...دستتو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم
  ...مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودمخدا 

  ...دستتو گرفتم و
دن آهنگ سر لیا رو از سینه اش جدا کرد و همونطور که با دستش اشکاشو پاك میکرد تیکه آخر آهنگ و با با قطع ش

  :عشق تو چشماي لیا خوند
  ...عاشقت شدم فهمیدم

  ...صداي تشویق و جیغ و سوت مهمونا دیگه کر کننده شده بود
***  

مانی قبل از اینکه بره پشت میزي ...نوبت به باز کردن کادوها رسید... بعد از بریدن کیک و پخش کردنش بین مهمونا
  ...گرفت و به دنبال خودش کشیددست لیا رو از جمع دخترونه اي که توش بود ...که پر از کادوهاش بود بشینه

  :شراره با صداي بلندي گفت
  ...اوووووووو همچین سفت چسبیدیش که انگار ولش کنی میخواد در بره-
  ...آسون به دستش نیاوردم که حاال راحت ولش کنم-

خوشبختی صداي تشویق همه به خاطر این حرف مانی بلند شد و این وسط میثم بود که داشت با لبخند معنی داري به 
  ...دوست صمیمیش نگاه میکرد

  :کادوها که تموم شد رو کرد به لیا و گفت
    پس کادوي تو کو؟؟؟-
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  ...نیش لیا تا بناگوش باز شد
  کادوت کنارت نشسته دیگه از این بیشتر میخواي؟؟؟-

  :سیاوش از بین مهمونا با شنیدن حرف لیا خندید و گفت
  ...از مانی میگیري خوب داري انتقام تک تک ما رو...دمت گرم-

مانی خنده اي که داشت به قهقهه تبدیل میشد و در حد یه لبخند نگه داشت و خیره به لباي لیا که فاصله زیادي باهاش 
  :نداشت گفت

  یعنی میگی کادو نگرفتی؟؟؟-
  :لیا با موذیگري ابرو باال انداخت که مانی براي تالفی با بدجنسی گفت

  همینجا جلوي جمع به زور ازت بگیرم؟؟؟ کادومو خودت میدي یا...اوکی-
لیا ترسید یهو دیوونه شه و عمل ناشایستی ازش سر بزنه سریع بسته کادویی که کنار مبل قایم کرده بود و برداشت و 

  ...گرفت طرفش
  ...بیا بگیرش تا آبرومون و نبردي-
  با وجود تو مگه من به کادوي دیگه اي فکر میکنم؟؟؟...شوخی کردم عشق من-
  عــــــــه؟؟؟تا چند دیقه پیش که یه چیز دیگه میگفتی؟؟؟-
  ...نامرد میخواستم اونیکی کادوئه رو ازت بگیرم دیگه-

  :لیا آروم تقریباً لب زد
  ...اون باشه واسه بــــــعد-

  :مانی هم با همون ولوم گفت
  ...جووووووووووونم-
  ...امیدوارم خوشت بیاد-
  ...باز نکرده میگم خوشم میاد-

ادکلنی بود ...بسته بزرگه رو که باز کرد شوکه شد...توي بسته کادویی دو تا جعبه بود یکیش بزرگ و اونیکی کوچیک
جدا از گرون قیمتیش اصالً فکر نمیکرد لیا بوي عطرش و بشناسه و بفهمه که مانی ...که همیشه ازش استفاده میکرد

  ...همیشه از اون عطر استفاده میکرده
دوست داشت ساعت ها همونجا مینشست و ...ردانیشو ریخت تو نگاهشو خیره شد تو چشماي عشقشتمام تشکر و قد

  ...بدون وجود هیچ مزاحمی فقط به چشماش نگاه میکرد
  :با صداي سیاوش به خودش اومد 
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شوق چشم زیر لفظی میخواي؟؟؟اصالً بده اونیکی و من باز کنم شما با خیال راحت به مع...دهنمون آب افتاد برادر من-
  بدوزي؟؟؟

  :مانی که از فضولی هاي سیاوش کالفه شده بود گفت
  سیاوش تو چرا نمیمیري؟؟؟-

  :صداي خنده همه به خصوص سیاوش بلند شد ولی کم نیاورد و گفت
  ...واسه همین صبر میکنم به وقتش با هم بریم...یعنی رفتما ولی گفتن باید با بزرگترت بیاي...یه بار سعی کردم نشد-

یه زنجیر طال بود با پالك خرچنگ که نماد ...اینبار به معناي واقعی شگفت زده شد...ی خندید و بسته دوم و باز کردمان
  ...و درست ست همون دستبند چرمی که همیشه مینداخت دستش...ماه تولدش بود

  ...بازم این دقت و موشکافی لیا شگفت زده اش کرد
ولی چون طول میکشید تا حاضر شه نظرم عوض ...وش باشه رو بگیرممیخواستم پالکی که اسم خودم و خودت ت-

  ...اینو گرفتم که یادت بمونه چقدر مثل خرچنگ منو نیش زدي تو این مدت...شد
  :صداي خنده مهمونا که بلند شد با مظلومیت گفت

  ...من اگه خرچنگم این ماره با این نیش زبونش...بابا اینو اینجوري نگاه نکنید-
  :شراره

  ...ما که میشناسیم تو رو...دیگه واسه ما خالی نبند-
  ...گردن من از مو ام باریک تره-

  :بعد رو به لیا که داشت با خنده بهش نگاه میکرد گفت
  افتخار میدید این گردن از مو باریک تر منو به این گردنبند زیبا مزین کنید؟؟؟-

د و همونجور مشغول کلنجار رفتن با قفل زنجیر شد صداي دستشو دور گردن مانی حلقه  کر...لیا زنجیر و ازش گرفت
  :زمزمه مانند ولی پرحرص مانی رو کنار گوشش شنید

  ...تازه اون موقع میفهمی قبلیا نیش پشه بوده...فقط وایستا و نگاه کن...یه خرچنگی نشونت بدم لیا-
  ...لیا ریز خندید که گرماي نفسش که گردن مانی خورد که صداشو درآورد

  ...نکن بیشرفففففف...آخخخخخخخ-
نگاه کالفه و ملتهب مانی رو که دید خجالتزده سرشو انداخت پایین و قبل از اینکه دستشو ازش ...ازش فاصله گرفت

  ...فاصله بده مانی دستشو برد نزدیک لبشو بوسه شیرینی روش نشوند
گذشت و رو چهره آروم و خوشحال  نگاهش از چهره تک تک مهمونایی که داشتن با شادي براشون دست میزدن

میتونست بفهمه اشک شوقه شاید فکر نمیکرد یه ...لباش میخندید ولی چشماش گریون بود...نسرین جون ثابت موند
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ولی اآلن میفهمید ...شاید یه روزي براش مهم نبود...روز پسرشم عاشق بشه و بخواد دختري مثل لیا رو واسه خودش کنه
  ...راش چی کشیده بودن و حاال چقدر از اینکه لیا رو داره خوشحالنپدر و مادرش از دست کا

***  
آخرین نفر شراره بود که بعد از کلی ادا درآوردن و مسخره بازي و خندوندن بقیه باالخره ...مهمونا یواش یواش رفتن

اه مهربونی بهشون خیره سعید و نسرین با نگ...لیا ومانی و پدر و مادرش تو پذیرایی نشسته بودن...رضایت داد و رفت
  :شده بودن که لیا گفت

  ...ببخشید که این مدت باعث زحمتتون شدم...هیچوقت محبتاتون و فراموش نمیکنم-
  :نسرین

روزي که مانی باالخره یکیو به عنوان ...آرزوم بود که این روز و ببینم...این چه حرفیه دخترم؟؟؟اینجا خونه خودته-
  ...نامزدش به ما معرفی کنه

  :مانی
یعنی یه ندا نمیتونستید ...ولی خودمونیما انگار نه انگار که منم پسرتون بودم...لیا راست میگه خیلی زحمت کشیدید-

  بدید که من سه روز تو اون خونه عین جنازه سر نکنم؟؟؟
  :سعید

اومد اینجا و گفت که چه وقتی با اون رنگ و روي پریده و هراسون ...لیا هم حالش بهتر از تو نبود...تقصیر خوته بابا-
حتی ما بهش گفتیم تنبیهت و بیشتر کنه ...تو با سکوتت خیلی این دخترو اذیت کردي...تصمیمی داره دیدیم راست میگه

  ...گفت تا همین جاشم خیلی اذیت شدي...ولی دلش نیومد و قبول نکرد
  ...مانی نگاه قدرشناسانه اشو به صورت لیا دوخت و دستشو آروم فشرد

  :یننسر
  یکی نبود بگه شما که طاقت دو روز دوري از همو ندارید چرا انقدر خودتون و عذاب میدید؟؟؟-

  :لیا شرمنده سرشو انداخت پایین که سعید گفت
هرچی گفت باید بگی ...دیگه هم نبینم اذیتش میکنیا...پاشو این دختر گل من و ببر سر خونه و زندگیش...پاشو پسرم-

  فهمیدي؟؟؟...چشم
  :مانی

  ...چـــــــــــشم-
***  

به خواسته لیا ماشین و به آقالطیف سپردن و خودشون دوتایی زدن به ...دست تو دست هم داشتن تو خیابونا قدم میزدن
  ...دل شب
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مرد محرمش که ...شبی که لیا عاشقش بود ولی هیچوقت جرات تنهایی قدم زدن و توش پیدا نمیکرد ولی حاال این مرد
رش باعث شده بود که امنیت و با بند بند وجودش حس کنه داشت لیا رو به آرزوي دیرینه اش کنارش بود و حضو

  ...میرسوند
  :همینطور که داشتن راه میرفتن مانی پرسید

  جواب وحید وکی میخواي بدي؟؟؟...جوابِ-
  :لیا دستشو از دست مانی بیرون کشید و اینبار با دو تا دستش بازوشو بغل کرد و گفت

  ...دادمجوابشو -
  جدي؟؟؟چی بهش گفتی؟؟؟-
گفتم که من دلم پیش این همخونه همیشه اخمو و عصبانیم گیره و به این راحتیا ...همون چیزایی که باید میگفتم-

  ...گیرش باز نمیشه
  :مانی خنده تلخی کرد و گفت

  ناراحت شد نه؟؟؟-
رشو میکردم آروم بود و راحت با این قضیه منم مثل تو فکر میکردم ناراحت میشه ولی خیلی بیشتر از اونی که فک-

  ...برخورد کرد
  چرا؟؟؟مگه چی گفت؟؟؟-

پیش خودش از فکرایی که درباره وحید کرده ...لیا حرفاي وحید و براش تعریف کرد که مانی و حسابی به فکر فرو برد
  ...یارهوحید راست میگفت واقعاً با این کارش تونسته بود مانی و به خودش ب...بود شرمنده شد

  :ساعت از دو شب گذشته بود و اونا همچنان داشتن قدم میزد که مانی گفت
  لیا جونم؟؟؟-
  جونم؟؟؟-
  بریم خونه؟؟؟...فداي جونت بشم-

دست ...انگار از خونه رفتن میترسید...حس کرد لیا قدم زدن و بهونه کرده...سکوت و تعلل لیا مانی رو متعجب کرد
دوست نداشت حاال که به دستش ...رتش و بین دستاش گرفت و بهش خیره شدصو...لیارو گرفت و نگهش داشت

  ...با کوچکترین کارش باعث آزار و اذیتش بشه...آورده بود
  تو از اینکه تو خونه با من تنها باشی میترسی؟؟؟-
  واسه چی بترسم؟؟؟...من؟؟؟اونم از تو؟؟؟نه-
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ولی همینجا زیر همین ستاره ...میدونم ترست از چیه...میگهزبونتم دروغ بگه این چشمات راستشو ...دروغ نگو دختر-
که تا وقتی مراسم عروسیمون و ...هاي آسمون که قبل از دیدن چشمات همیشه برام مظهر زیبایی بودن قسم میخورم

  ...بگیریم هیچ اتفاقی قرار نیست بینمون بیفته
نفهمید چه جوري ذهنشو خونده بود ولی خوشحال بود از ...لیا مات حرفاي مانی شده بود و اصالً نمیدونست چی باید بگه

  ...اینکه مانی دردشو فهمیده بود
  حس میکنم یه جورایی استرس داري مگه نه؟؟؟...البته ترس نیست-

  ...لیا شرمگین سرشو تکون داد
  ...خیالت راحت باشه تسویه حساب ما می مونه واسه بعد از عروسی...الهی قربون اون شرم و حیات برم-

  :لیا باالخره زبونشو به حرکت درآورد و خجات زده گفت
من اآلنم زنتم و هیچ مانعی بینمون ...میدونم که این مسئله حق توئه...که تو اذیت بشی...من نمیخوام که تو رو...مانی-

  ...ولی من...نیست
تو اگه از همین ...در راحت برخورد کنیتو تو اولین تجربه ارتباطت با یه پسر نمیتونی انق...من حالتو میفهمم...عزیز دلم-

ولی این لپاي سرخ و ...شب اول با خواسته هاي من موافقت میکردي یا حتی خودت میومدي سمتم من تعجب میکردم
سخته حاال که به دستت آوردم ازت بگذرم ...خوردنیت به من نشون میده که این دختر کوچولوي من نیاز به زمان داره

دوساله که این نیاز و از ...یه مغزم دارم که درك میکنه...نیاز یه قلبم تو سینه ام دارم که حس میکنهولی به جز غریزه و 
من به ...حاال به نظرت انقدر بی اراده ام که تو این چند وقته نتونم؟؟؟اآلنم نمیگم بهت دست نمیزنم...خودم دور کردم

دیگه ترس و استرسی نداري جلو برم ولی بقیه اشو حتی اگه  عنوان یه شوهر وظیفه دارم تا جایی که بدونم آماده اي و
دلم ...چون ارزش تو براي من خیلی بیشتر از این حرفاس...تو هم تمایل داشته باشی باید نگه داریم براي بعد از عروسی

تو ...کنمنمیخواد فکر کنی حاال که مال خودم شدي و این صیغه محرمیتم دست و پامون و باز گذاشته من حریمتو میش
  ...وقتی زن من میشی که من تو رو از خانواده ات خواستگاري کنم و اسمت بره تو شناسنامه ام

حرفاي قشنگ مانی لیا رو به قدري تحت تاثیر قرار داد که چشماش پر از اشک شد ولی نذاشت سرازیر 
ور لبخند نصفه و نیمه اي رو به ز...میدونست مانی رو اشکاش حساسه و دوست نداشت شب قشنگشون خراب بشه...بشه

  ...لبخندي که شاید یه کم تلخ بود به خاطر نبود خانواده اش...لبش نشوند
  ...خانواده ام قبولم کنن...البته اگه-
مطمئن باش براي راضی کردن دوباره اشون تا جون دارم تالشم ...اگه به خاطر من قید خانواده تو زدي و اومدي پیشم-

  ...مو میکنم لیا قول مید
  :مانی که سوال و از تو نگاهش خوند گفت...نگاه متعجبانه لیا تو چشماي مانی خیره شد
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من چی بگم به تو دختر؟؟؟فکر ...میثم گفت چه از خود گذشتگی اي کردي و شغل و بهونه کردي براي برگشتنت-
چیزي رو میفهمیدم چی به نکردي اگه تو این مدت اتفاقات اینجوري که میخواستیم پیش نمیرفت و بعد من همچین 

  روزم میومد؟؟؟
  ...بغض لیا بازم خودنمایی کرد و صداشو به لرزه انداخت

  ...همینکه من تمام تالشم و براي رسیدن به عشقم کردم برام یه دنیا می ارزید...مهم نبود-
  ...هعشقش و خانواده اشو با هم داشته باش...تا عشقم...از این به بعدم من همه تالشم و میکنم-
  ...که به عنوان پاداش تو رو بهم داده... شک ندارم که من یکی از بنده هاي خوب خدام-
اگه تو بنده خوب خدایی که من بعضی وقتا حس میکنم از مقربین خدام که بهم اجازه همنشینی با یکی از فرشته هاشو  -

  ...داده
  ...دوست دارم-

رد و با بوسه  اي که روي پیشونیش نشوند و فشار دستاي قویش ذره اي از احساسی که داشت از وجودش فوران میک
  :دور شونه هاي لیا نشون داد و اینبار از ته قلبش زمزمه کرد

  ...خدایا شکـــرت-
***  

  :به خونه که رسیدن مانی دید لیا داره میره سمت اتاق خودش بی اختیار پرسید
  کجا؟؟؟-
  ...برم لباسام و عوض کنم بعدش بخوابم دیگه-
  اونجا میخوابی؟؟؟-

  :لیا که از شدت خستگی به کل از قضیه پرت شده بود با گیجی گفت
  ...خب آره دیگه-

مانی این حالت لیا رو هم ربطش داده بود به استرس و نگرانیش از اینکه مانی بخواد شیطنت کنه واسه همین سرشو 
  :تکون داد و زمزمه کرد

  ...شب بخیر-
تازه فهمید چی گفته و چی کار ...با رفتنش لیا به فکر فرو رفت...رفت تو اتاقش و در و بست قبل از اینکه لیا جوابشو بده

درسته مانی بهش گفته بود تا قبل عروسی هیچ اتفاقی نمیوفته ولی نگفته بود که تا اون موقع باید انقدر از هم دور ...کرده
حرفی راجع بهش به لیا نمیزد واقعاً براش ستودنی  این سکوت مانی که اآلنم اراده اشو کنترل میکرد و هیچ...بمونن

  ...ولی حاال لیا باید به خاطر این صبر و خودداریش یه جوري ازش تشکر میکرد...بود
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آخه پسره که گفت کاریت نداره دیگه چرا عین غار نشینا ...یعنی مرده شور این آي کیوي کمتر از جلبک منو ببره«
حیایی که از دوتا بوس و بغلم میترسی؟؟؟کی بود همین چند وقت پیش دلش میخواست رفتار میکنی؟؟؟انقدر تو دیگه با

  »...بیا برو که گند زدي اول کاري...یه ماچ آبدار بگیره از لباش؟؟؟بیا برو لیا
دلش براي همخونه اي که حاال با خیال راحت ...با فکر تالفی این خنگ بازیش رفت تو اتاقش که لباساشو عوض کنه

  ...انقدري که با سرعت رفت سمت کشوي لباساش...لقب شوهر و بهش بده تنگ شده بود میتونست
نمیدونست پوشیدن اون لباس خواب ساتن سرخابی که بلندیش تا باالي زانو بود و قسمت باالي سینه اش هم حریر 

ش میخواست اون شب نازك مشکی داشت اونم تو شرایطی که رابطه اشون هنوز مستحکم نشده درست بود یا نه ولی دل
  ...براي شوهرش که با این کارش خوبی بینهایتشو بهش ثابت کرد سنگ تموم بذاره

موهاشو باز ...آرایششو پاك کرده بود و فقط با یه کم ریمل به مژه هاش حالت داد و یه رژ لب سرخابی هم به لباش زد
ي مانی اینجوري ظاهر میشد و دلش مثل سیر و اولین بار بود که جلو...کرد و همونطوري پریشون رو شونه هاش ریخت

  یعنی مانی از ظاهر جدیدش خوشش میاد؟؟؟...سرکه میجوشید
***  

مانی ساعد دستشو گذاشته بود رو چشماش و همه تالشش این بود که بخوابه تا از فکر لیا بیاد بیرون ولی نمیشد که 
حاال که من گفتم کاریت ندارم الاقل تو هم انقدر دوري نکن چند بار خواست بلند شه بره تو اتاقش و بگه نامرد ...نمیشد

ولی ترسید لیا فکر کنه این حرفش زمینه سازیه براي ...و بیا پیش من بخواب تا اینجوري تو عطش خواستنت نسوزم
  ...اینکه زیر حرفش بزنه

باید بهش ...ي قانع اش کنهتصمیم گرفت بره بهش بگه و اگه لیا این فکرو کرد یه جور...ولی دیگه طاقتش تموم شد
دستشو از رو چشمش برداشت و همینکه نیم خیز شد تا از تخت بیاد پایین خشکش ...کمک میکرد تا کم کم راه بیفته

  ...زد
  :لیا که بهتشو از تو چشماش خوند گفت

تو دامم  همون همخونه سرتقتم که بعد از هشت ماه تور پهن کردن باالخره...چیه؟؟؟شاخ دارم یا دم؟؟؟خودمم-
  ...انداختمت

تا حاال با این لباس ندیده بودتش و ...نگاهش بی اختیار به سمت پاهاي سفید و خوشگلش کشیده شد...پس واقعی بود
  :اآلن دلش میخواست درسته قورتش بده که دوباره صداشو شنید

ه یا خساست به خرج تو نباید یه تعارف کنی که بیام پیشت بخوابم؟؟؟دلت تنگ نشد...یعنی من هیچی نمیگم-
  میدي؟؟؟

آنی با یه حرکت دست لیا رو کشید و انداخت تو بغلش و همزمان رو ...همین حرف لیا کافی بود تا کنترلشو از دست بده
  ...تخت غلت زد و خودشو انداخت روش
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یچ تالشی لیا که هم از این حرکت مانی خوشش اومده بود و هم تعجب کرده بود چشماشو محکم بست و بدون اینکه ه
  :براي بلند کردن مانی از روش بکنه گفت

  ...آخخخخخ کمرم درد گرفت مانی-
  آخـــــــــی میخواي بوسش کنم خوب بشه؟؟؟-

لحن صداي مانی به قدري به گوشش عجیب اومد که سریع چشماشو باز کرد که دید مانی عین مسخ شده ها از الي 
  ...چشماي خمارش به لباش خیره شده

تا حاال از این حسا ...حالشو نفهمید...ت بود که انگشتاي مانی رو که رو لباش میرفت و برمیگشت و حس کردهنوز تو به
نمیفهمید چشه فقط میدونست که اون لحظه همه وجودش این مرد آشفته اي که با نگاه آتیشی و دستاي داغش ...نداشته

  ...حرارتشو هر لحظه بیشتر میکرد و میخواد
منتظر بود مانی اقدام کنه ولی ...حاال نگاه اونم به لباي مانی دوخته شده بود...ر بود و گاهی منقطعنفساش گاهی کش دا

به محض اینکه دید سر مانی داره ازش ...یه دفعه حرکت انگشتاي مانی متوقف شد و نگاهش رنگ دلخوري گرفت
و لباشو اینبار با میل خودش چسبوند  فاصله میگیره نفهمید چی شد فقط تو یه لحظه دستاشو گذاشت پشت گردن مانی

  ...به لباي داغ مانی
حاال که لیا خودش خواسته بود پس مانی هم معطل نکرد و با ...با این کار لذت تموم عالم و یک جا به مانی هدیه کرد

ی بود که داشت لیا بعد از استارتی که زده بود دیگه اختیاري نداشت و این مان...تمام وجودش از این بوسه داغ لذت برد
با مهربونی همراه با خشونت لباي لیا رو میخورد و لیاهم تا جایی که میتونست و فشار لباي مانی اجازه میداد همراهیش 

  ...میکرد
هنوز جاي دندونا و زخماي چند شب پیشش یه کم درد میکرد براي همین ...چند بار حس کرد مانی لبشو گاز گرفت

از شدت درد اشک تو چشماش جمع شده بود ولی هنوز ...قدرت لباش صداشو خفه کردخواست جیغ بزنه که مانی با 
  ...دردي که تحمل کردنش خیلی لذت بخش بود...این درد درد عشق بود...داشت همراهیش میکرد

از این  داشت عقده هاي این چند وقتی که...مانی چشماشو بسته بود و حاال دیگه وحشیانه لباي لیا رو به دندون گرفته بود
همونطور که همیشه حس میکرد بوسیدن لباي لیا براش با بقیه ...حس به خصوص از لیا دور بوده رو یه جا خالی میکرد

لذتی که از چشیدن طعم لباي این دختر بی تجربه میگرفت به مراتب بیشتر  از  اون  دختراي حرفه اي و ...فرق میکرد
  ...دن بوداین کاره که اجازه کاري رو به مانی نمیدا

یهو تمام تنش ...لیا که حاال دیگه لباش بی حس شده بود یه لحظه احساس کرد دست مانی رفت زیر لباس خوابش
یه سري خاطره تلخ که فکر میکرد فراموشش کرده ولی از ته و توي ذهنش خودشو ...یخش کرد و چشماش باز شد

مانی هم متوجه تغییر حالتش شد و ازش فاصله لباش که از حرکت ایستاد ...نشون داد جلوي چشماش جون گرفت
  :گرفت و خیره تو چشماي به اشک نشسته لیا همونطور که نفس نفس میزد گفت
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  چی شدي خوشگلم؟؟؟-
  ...هیچی...هی-
  باز دروغ گفتی؟؟؟-

ز مانی لیا که روش نمیشد بگه از اینکه دستت به بدنم خورد مورمور شدم و ترسیدم و یاد اون عوضی افتادم نگاهشو ا
  :گرفت ولی مانی لجوجانه چونه اشو گرفت و  خیره تو چشماش گفت

نمیگم چون دو سال ...همین...این کارا فقط یه عشق بازي ساده اس...بهت که گفتم هیچ اتفاقی نمیفته...خانومم...لیاجانم-
ولی خودمو نگه ...اشتمچرا راستشو بخواي خیلی هم د...حسم و کنترل کردم هیچ حس نیاز و هوسی نسبت بهت نداشتم

  ...داشتم اآلنم مطمئن باش هیچی عوض نمیشه هنوز من همون مانی ام پس خیالت راحت باشه
  :لیا لبخند شرمگینی زد و مانی دوال شد روي لباي بادکرده اشو آروم بوسید و گفت

  دت گرفت؟؟؟در...یادم نبود چند شب پیش چه بالیی سر این لباي خوشگلت آورده بودم...ببخشید عزیزم-
  ...اوهوم-
  پس چرا نگفتی؟؟؟-
  مهلت نفس کشیدن داشتم که بخوام حرف بزنم؟؟؟-

  :مانی بلند بلند خندید و با شیطنت گفت
  شما که مشکلی نداري؟؟؟...اینم جزو نیش خرچنگ محسوب میشه...از این به بعد همینه عزیزم-
  مگه جراتشو دارم؟؟؟-
این لباي خوشگل  مال خودمه مخصوصاً وقتی اینجوري خوشرنگش میکنی ...ازم بگیرياینو دیگه نمیتونی ... نــــــــــه-

  ...باید بخورمش
  ...ولی هیچوقت یادت نره که من همیشه اهل تالفی ام...حرفی نیست-

مانی با چندتا بوسه کوتاه رو لبش کنارش دراز کشید و سر لیا رو گذاشت رو سینه اش و مشغول نوازش موهاش 
یزي نمیتونست این آرامشی که هر دو درگیرش بودن و بعد از کلی صبر بهش رسیده بودن و ازشون هیچ چ...شد

  ...بگیره
  خانومم؟؟؟-
  جانم؟؟؟-
  چرا یهو تنت یخ کرد و وایستادي؟؟؟فقط به خاطر ادامه دادن من نبود نه؟؟؟-

  :لیا نفس عمیقی کشید و همینطور که با انگشتش رو شکم مانی شکل میکشید گفت
یه کم دیدم به مردا و رابطه زناشویی بعد از ازدواج ...بعد از اون خاطره تلخی که برات تعریف کردم...من...نه مانی-

نه ...چون درباره اش با کسی حرف نزدم نشد که این ذهنیت از بین بره و انقدر موند و موند که بزرگتر شد...تغییر کرد
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میدونم ذهنیت بدیه ولی این فکر ...این ترس همیشه باهام بود...من فقط میترسم...نه...اینکه نخوام یا از مردا متنفر باشم
ممکنه زده بشه ...مثل خوره بعضی وقتا مغزم و سوراخ میکنه که همسرم فقط براي ارضاي هوسشه که منو میخواد بعدش

  ...از ازدواج با من
  یعنی هنوزم میترسی؟؟؟-
مخصوصاً حاال که ...ل من یه کم بیشتر باشه ولی آره هنوزم میترسمشاید ما...این ترس تو وجود هر دختري هست-

  ...انقدر وابسته ات شدم و بدون تو نمیتونم زندگی کنم
  یعنی من واقعاً همچین آدمیم که وقتی یه بار با تو خوابیدم دیگه ولت کنم؟؟؟...لیا؟؟؟داره کم کم بهم برمیخوره ها-
مطمئنم تو هیچ وقت ...من تو این مدت از چشمام بیشتر به تو اعتماد کردم...به خدا منظورم این نبود...نه مانی نه-

  ...چه جوري بگم...ولی این حس... همچین کاري نمیکنی
خودشو کشید پایین و کنارش به پهلو دراز کشید و لیا رو هم به پهلو خوابوند سمت ...مانی فهمید داره خجالت میکشه

  :از رو صورتش کنار میزد گفت خودش و همونطور که موهاي پریشونشو
اگه مسائل و مشکالتتو به من نگی به کی میخواي بگی ...پس از چیزي خجالت نکش...بهم محرمی...تو اآلن زن منی-

  هان؟؟؟
لیا از اینکه دیگه زن مانیه ناخودآگاه لبخندي رو لبش نشست و با حس اینکه داره براي محرم ترین شخص زندگیش 

  :حرف میزنه گفت
حس میکنم نمیتونم نیازهاي جنسی شریک زندگیمو تمام و کمال ...میکنم تو روابط زناشویی خیلی سردمحس -

ولی ...میدونم که مردا دوست دارن بعضی وقتا زناشون به این رابطه تمایل داشته باشن و بیان طرفشون...برآورده کنم
اینه که داره ...همون تجربه مزخرف نوزده سالگیمبه خاطر ...من فکر میکنم تو زندگیم هیچ وقت همچین اتفاقی نیفته

  ...اینه که باعث میشه فکر کنم بعد از یه مدت شوهرم ازم زده بشه...آزارم میده
لبخندي که رو لباي مانی شکل گرفته بود بعد از تموم شدن حرف لیا کم کم به قهقهه تبدیل شد که نگاه متعجب لیا رو 

  ...در بر داشت
  ي؟؟؟مانی به چی میخند-

  :مانی به زحمت خنده اشو قورت داد و گفت
اآلن فقط میتونم بهت بگم که این حست به خاطر اینه که تا حاال همچین تجربه اي و به ... بعداً میفهمی عزیز دلم-

تجربه ات خالصه شده تو اون خاطره تلخ و نصفه و نیمه که اون حرومزاده اي که مطمئن ...صورت عادي و کامل نداشتی
تو تاحاال لذت سکس و رابطه جنسی رو حس ...یه روز ببینمش سرش و از بدنش جدا میکنم برات ساختهباش 

وقتی با شوهرت یکی بشی اونو نیمه گمشده خودت بدونی میفهمی .. وقتی کامل حسش کنی...لمسش نکردي...نکردي
  ...که چقدر اشتباه کردي
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دوست نداشت از همون اول جا بزنه ولی باید ...این رابطه ناامیده قیافه لیا نشون میداد که قانع نشده و هنوز نسبت به
  ...شاید اون بتونه کمکش کنه...مشکالتشو به مانی میگفت

وظیفه دارم به عنوان کسی که با عرض شرمندگی و ...من شوهرتم...عسلم تو اصالً نمیخواد به این چیزا فکر کنی-
تو رو با این حسی که زیباترین اتفاق تو زندگی هر زن و شوهریه آشنات باید بگم تو این زمینه کار کشته اس ...ندامت

  ...کنم
تو قبالً با کسایی بودي که نیاز نبود بخواي همه چیزو براشون توضیح ...منظورم اینه که...این کار تو رو خسته نمیکنه-

  ...ولی حاال...بدي
ر کوچولویی که مال من شده تو این روابط هیچ سررشته اي لیا اگه بدونی چقدر لذت داره وقتی میبینم دخت...اگه بدونی-

من با کمال ...اگه بدونی براي یه مرد چقدر لذت بخشه که ببینه عشقش پاکه و حتی کسی دستشم بهش نخورده...نداره
اي همین بوسه خالی و پر از عشقی که از لب...تو غصه نخور...میل و رضایت قلبی این وظیفه خطیر و به عهده میگیرم

چون ...خوشگل تو گرفتم به قدري برام شیرین و دوست داشتنی بود که لذتش می ارزید به سکس با صد تا دختر دیگه
شاید باورت ...کسی تاحاال نبوسیده بودتش...کسی تا حاال این لباي خوشگل و وسوسه انگیز و لمس نکرده بود...تو پاکی

این حس امشب با وجود ...جوري که حسم و چند برابر میکنه...ادنشه ولی من از لمس لب قبل از بوسه خیلی خوشم می
  ...بی نظیـــــــــــر...تو بی نظیر بود لیا

به دنبال این حرف دوال شد و بوسه محکمی رو لباي لیا نشوند به قدري گرم و طوالنی که باز نفس لیا داشت قطع میشد و 
  :زدم عمیق گفتوقتی به تقال افتاد مانی سرشو عقب کشید و با یه با

  ...آخیــــــــــش چه چسبیـــــــــــــد-
لیا خیره تو چشماي همسرش با این حس داغ و عجیب که تازه داشت تجربه اش میکرد سوالی رو به زبون آورد که 

  ...مدت ها بود فکرشو مشغول کرده بود
  آخرین باري که با کسی بوده کی بوده؟؟؟-

  :شرمندگی گفتمانی یه کم فکر کرد و با 
  ...دقیق یادم نیست...دوس ال و نیم پیش...همون دو سال-
  یعنی بعد از آشناییت با من تو با کسی نبودي؟؟؟...یعنی-
وقتی بود که فهمیده بودم عاشقتم ولی جرات ابراز ...فکرش به سرم زد...نمیخوام در این مورد بهت دروغ بگم...لیا-

  ...ی از این حس کشنده به این رابطه رو بیارم که تو منصرفم کرديمیخواستم براي رهای...عشقمو نداشتم
  من؟؟؟کی؟؟؟-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 457



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

اون روزي که اومدم خونه و دیدم داري جلوي آینه میرقصی محو حرکات ...همین چند وقت پیش که با هم قهر بودیم-
سرد نمیرسوندم قشنگ بدنت که هماهنگ با موزیک تکونشون میدادي شدم و اگه به موقع خودمو به زیر دوش آب 

  ...معلوم نبود چه بالیی سرمون میومد
  پس واسه همون انقدر عصبی و بداخالق شده بودي؟؟؟-
شبش براي اینکه از فکرت بیام بیرون حتی با یکی قرارم گذاشتم و داشتم میرفتم ...عصبانیتم از خودم بود...آره-

دم چی شد فقط میدونستم بیرون اومدن از فکر پیشش که تو بهم زنگ زدي و اونجوري پشت تلفن گریه کردي نفهمی
چون عشق تو تو ...اون تلفن تو منو از منجالبی نجات داد که اینبار اگه توش میفتادم دیگه خودمو نمیبخشیدم...تو محاله

  ...وجودم بود و من میخواستم حس نیازم و تو بغل یکی دیگه ارضا کنم
  :سرشو گذاشت رو سینه اش و گفتمانی که دید لیا با این حرفا یه کم دمغ شده 

همه ...محاله که بخوام حتی فکرم و به سمت کس دیگه اي سوق بدم...ولی اآلن که تو رو تمام و کمال واسه خودم دارم-
  ...وجودم مال توئه و همه وجودت مال منه

  :لیا از این حس مالکیت قند تو دلش آب شد و نفهمید چی شد که یهو پرسید
  میکنیم؟؟؟ مانی؟؟؟کی عروسی-

  :مانی بلند بلند خندید و گفت
  حاال مشتاق شدي؟؟؟...همین اآلن داشتی ناله من چه کنم سر میدادي که من میترسم و ال و بل-

  :لیا مشتی به سینه اش کوبید و گفت
  ...منظورم این نبود...منحرف بازي درنیارا...هوووووووي-
اگه هم منظورت جشنمونه که بالفاصله بعد از سفرم ...از جشناون عروسی که می مونه واسه بعد ...میدونم عزیزم-

  ...مقدماتشو آماده میکنم
  :لیا با بهت برگشت طرف مانی و گفت

  سفر؟؟؟-
  ...اوهوم-
  کدوم سفر؟؟؟-
  ...میخوام برم آلمان-
  آخه واسه چی؟؟؟همینطوري یهویی؟؟؟...آ-
که ما ...برگزار میشه مربوط به شرکت هاي ساختمونی ده روز دیگه اونجا یه سمینار...خیلی یهویی هم نیست عزیزم-

  ...هم هرسال توش شرکت میکنیم
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چرا اآلن؟؟؟چرا اآلن که عشق مانی رو تو دستش داشت باید این سفر بینشون فاصله ...آه از نهاد لیا بلند شد
  مینداخت؟؟؟چرا لذت هاي زندگیش انقدر زودگذر بودن؟؟؟

  :مظلومانه ترین لحن گفتبی اختیار اشکاش سرازیر شد و با 
  میشه نري؟؟؟-
یه دلیل ...ولی...به خدا اگه فقط قضیه سمینار بود نمیرفتم...مانی فداي اون قطره هاي خوشگل اشکت بشه عزیز دلم-

  ...دیگه هم دارم
  چی؟؟؟-
  ...میخوام عمل کنم-

  ...چشماي لیا گشاد شد
  عمل؟؟؟چرا اونجا؟؟؟-
اون سمینار بهونه خوبیه براي اینکه برم و تو ...حتی بابا و نسرین جون باخبر بشن نمیخوام...اینجوري برام راحت تره-

  ...همون مدتم عمل میکنم و برمیگردم
  میخواي تنهایی پاشی بري اونجا عمل کنی؟؟؟...منم میخوام پیشت باشم...ولی مانی-

  ...مانی دوال شد و بوسه اي رو پیشونیش نشوند
بذار وقتی صحیح و سالم شدم برگردم ...؟؟؟دوست ندارم منو رو تخت بیمارستان ببینیتو باشی که چی کار کنی عشقم-

بهشون بگیم علت دور ...اون موقع میتونیم با دست پر بریم پیش خانواده ات و همه چیز و براشون توضیح بدیم...پیشت
  ...البته اگه بشه...افتادنمون چی بود و اآلن دیگه هیچ مشکلی بینمون نیست

  ...میشه مانی من مطمئنم درمان میشی...میشه-
  ...فقط به عشق تو دارم میرم...خداکنه-
  چند روز می مونی؟؟؟-
  ...نمیدونم احتماال دو هفته تا بیست روز-
  ...مانی من اینجوري اینجا دق میکنم که تو میخواي تنها بري-
  ...با وحید میرم...تنها نیستم-
  ...وحید که نمیدونه مشکلتو-
حاال یکی دو نفر دیگه هم بدونن مشکلی پیش ...نزدیک ترین شخص زندگیم میدونه و باهاش کنار اومده...مبهش میگ-

  ...نمیاد اگه بدونم تو پشتمی
مانی اینبار جلوي گریه اشو نگرفت و اجازه داد یه کم آروم ...لیا سرشو تو سینه مانی فرو برد و بی صدا گریه کرد

  ...میشست و پا به پاش گریه میکرد حتی اگه چاره داشت خودشم...بشه
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نباید مثل بچه کوچولوها که دنبال مامان باباشون گریه ...اون دیگه اآلن زن مانی بود...یه کم که گریه کرد آروم شد
هرچند براش سخت بود ولی باید بهش ...میکنن با گریه و زاري دل مانی رو خون کنه و مانی رو با دلواپسی روونه کنه

باید سعی ...مطمئناً مانی هم وقتی اونجا بود دلش پیش لیاست و نگرانشه...تا با خیال راحت بره و برگردهامید میداد 
کسی که درکش میکنه و ...دوست داشت براي شوهرش یه همسر نمونه باشه...میکرد این نگرانی رو به حداقل برسونه

  ...مثل یه بچه دست و پا گیرش نمیشه
  :و براي اینکه نشون بده نسبت به این موضوع دیگه حساسیتی نداره گفت اشکاشو پاك کرد و صاف نشست

  پس شرکت چی میشه؟؟؟...هم تو میخواي بري هم وحید-
  :بدون اینکه جواب سوالشو بده با نگرانی آشکاري گفت...مانی که تمام حواسش پیش چشماي قرمز و باد کرده لیا بود

  ...خاطر این مسائل الکی چشماي خوشگلتو به این روز میندازيلیا نمیبخشمت که به ...نگاش کن تو رو خدا-
  ...حاال بگو...بیخیال این مدلش اینجوریه-
  ...شرکت تعطیله کوچولوي من-
  بیست روز شرکت تعطیله؟؟؟-
  شرکتی که نه مدیر داره نه معاون براي چی باید باز باشه؟؟؟...آره دیگه-
  ...حوصله ام سر میرهوااااااااااي مانی اینجوري که من خیلی -
  ...تو دیگه بدترم نکن...لیا من همینجوریشم واسه رفتنم سست شدم-

  :لیا نفس عمیقی کشید و گفت
  تو فقط قول بده زود و سالم و دست پر برگردي باشه؟؟؟...یه جوري سر خودمو گرم میکنم...عیب نداره-

  :ردو میشکست و با ذوقی که تو صداش واضح بود گفتداشت با دمش گ...مانی از اینکه لیا با رفتنش کنار اومده بود
  ...به عشق تو هم که شده سر بیست روز خونه ام...چـــشم -

  :لیا رو گرفت تو بغلش که بخوابن و تو همون حال گفت
  میشه وقتی من نیستم بري پیش نسرین جون بمونی تا منم خیالم راحت باشه؟؟؟...عزیزم-
من تو خونه می ...روز که انقدر بهشون زحمت دادم کلی خجالت کشیدم و شرمنده شدممن تو همین سه ...واي نه مانی-

  ...نی نی کوچولو که نیستم...مونم دیگه
  واقعاً فکر میکنی نیستی؟؟؟-

  :نگاه تهدیدکننده لیا رو که دید بلند خندید و گفت
  ...نی نی نیستی ولی خانوم کوچولوي من که هستی...خب حاال-
مگه میخواد ...قبالً هم که رفته بودي شمال من تنها اینجا مونده بودم...تو اصالً نگران تنهایی من نباشخیلی هم بزرگم -

  چی بشه؟؟؟
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  ...ولی اونجوري خیالم راحت تر بود...نمیگم خداي نکرده چیزي میشه-
  اشه؟؟؟مگه من دیگه میتونم تو خونه اي بمونم که هوا و عطر تنت توش نب...بعدشم...خیالت راحت باشه-

  :مانی با حس شیرینی که بهش دست داد بعد از چند ثانیه مکث گفت
اگه یه ...درست مثل روشن کردن یه کبریت تو انبار باروته...اونم جلوي من...اینجور حرفات...محض اطالعت باید بگم-

  ...تر از خواب بیدار شیبنده هیچ تضمینی نمیکنم که جنابعالی فردا کماکان دخ...کم دیگه به دلبري کردنت ادامه بدي
  ...لیا سرشو تو سینه مانی قایم کرد و ریز ریز خندید

  ...قربونت خنده هات برم...جووووووووون دلـــــــــــــــم-
  پس قبول دیگه؟؟؟-
به نسرین جونم میسپرم که واسه اونجا رفتنت زیاد تحت فشار نذارنت فقط ...هر جور که تو راحتی...باشه سرتق تخس-

  ...حتی میتونی به نیوشا اینا بگی بیان پیشت...اهی تو برو پیششون یا بگو اونا بیانهرازگ
  خوبه؟؟؟...زیاد تنها نمی مونم...چشم-
  ...عالیه عشقم-

  :همون موقع لیا چشمش افتاد به ساعت و با تعجب گفت
  مانـــــــــــــــی؟؟؟...واي-
  جان مانی؟؟؟-
  ...صبح شده-
  ...با یادت شبمو صبح میکردم و از این به بعد با خودت چقدر شیرینه که تا اآلن-

  :لیا عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و گفت
  واقعاً شیرینه که دو ساعت دیگه باید بري سر کار و هنوز بیداري؟؟؟-

  :مانی دستاشو دور کمر لیا حلقه کرد و اونو به خودش فشار داد و گفت
دلم میخواد روز اول با هم بودنمون و در کنار هم ...از فردا میریم...لهامروزم شرکت مرکت تعطی...بگیر بخواب عشقم-

  ...جشن بگیریم
  :لیا خودش و تو آغوش مانی رها کرد و گفت

هر ...اینجوري هرموقع که دلش بخواد میتونه بره...چقدر خوبه که رییس شرکت آدم شوهرش باشه...آخیـــــــش-
  ...موقع نخواد نره

  :وش گرفت و توپیدمانی نیشگونی از باز
هر موقع دلت خواست چیه؟؟؟این یه بارم استعالجیه وگرنه از بعدش سر وقت میري سر ...آي آي از این خبرا نیستا-

  ...شوخی هم ندارم...کارت
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  ...چشم رییس-
  ...شب بخیر...فداي چشمت سرندیپیتی من-

  :سینه پهن و عضالنیشو بوسید و گفت
  ...صبح تو هم بخیر-

تا خاطراتش هیچ وقت از ...و به این فکر کرد که این ده روز باقی مونده تا رفتنشو باید سنگ تموم بذارهچشماشو بست 
  ...یادشون نره

***  
بدون اینکه براي جواب دادن عجله اي داشته باشه خیره شده بود به دختري که ...با صداي زنگ تلفن چشماشو باز کرد

میترسید وقتی بیدار شه ببینه همه اتفاقاي دیشب خواب بوده ولی اآلن این ...تو بغلش مچاله شده بود و غرق خواب بود
دختر ناز و معصوم با این موهاي فرفري که زیر حصار بازوهاش جمع شده بود همونیه که چندین ماه آرزو داشت موقع 

همیدن این که چقدر لذت بخش بود ف...لمسش کنه و موقع بیداري اولین چیزي باشه که میبینه...خواب حسش کنه
  ...رویاهاش به حقیقت تبدیل شده و اونهمه ترسش بیهوده بوده

  ...به ناچار دوال شد گونه لیا رو بوسید و رفت که جواب بده...صداي تلفن قطع نمیشد
  بله؟؟؟-

  :صداي آقالطیف تو گوشی پیچید
  بد موقع که مزاحم نشدم؟؟؟...سالم مهندس-
  نه چیزي شده؟؟؟...سالم-
گفتن باید امضاش ...هرچی گفتم بدید من بهشون بدم گوش نکردن...ه بسته آوردن میگن براي شماستیه آقایی ی-

  ...کنید
  ..!بفرستش بیاد باال...باشه-
  ...چشم همین اآلن-

مانی متعجب از اینکه اون شخص کیه و این وقت صبح چی براشون آورده رفت جلوي آینه یه کم سر و وضعشو مرتب 
  :د که همون موقع مردي از آسانسور بیرون اومد و با دیدن مانی رفت طرفش و گفتدر و باز کر...کرد

  آقاي مانی ساعی؟؟؟-
  ...بله خودم هستم-
  ...لطفاً اینجا رو امضا کنید...این بسته براي شماست-
  کی این بسته رو فرستاده؟؟؟...ببخشید-
  ...از موسسه نقش قلم...سفارشتونه-
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  ...این موسسه سفارشی داده باشممن یادم نمیاد به ...ولی-
اجازه بدید اسمشون باید اینجا ...یه خانومی اومدن موسسه و این تابلو رو سفارش دادن...ولی چند روز پیش...شما نه-

  ...باشه
  :بعد از یه کم گشتن تو دفتري که دستش بود گفت

  ...ضر بشه و به دستتون برسهتاکیدم داشتن که این بسته حتماً تا امروز حا...خانوم مشرقی...آها بله-
  :مانی که نمیدونست لیا باز چه آشی براش پخته دفتر و امضا کرد و گفت

  چقدر باید تقدیم کنم؟؟؟-
  ...با اجازه...قبالً حساب شده-

خواست بره لیا رو بیدار کنه تا بفهمه جریان چیه ولی دلش ...مرده رفت و مانی گیج و مبهوت بسته رو آورد تو
ته بندي دور اون بسته بزرگی که از ابعادش میشد فهمید یه تابلوئه بزرگه رو باز کرد و با دیدنش درجا بس...نیومد

  ...خشکش زد
به قدري قشنگ و حرفه اي ...تابلو تصویر نقاشی شده یکی از عکساي خودش با لیا بود که تو سفر شمال گرفته بودن

اصالً نمیتونست تصور کنه که این کار چه جوري به ذهن لیا ...هکشیده شده بود که مانی یه لحظه فکر کرد واقعاً عکس
  ...بازم با کارش مانی و سورپرایز کرده بود...رسیده

  :درحالیکه لبخند شگفتی لحظه اي از رو لبش کنار نمی رفت زیر لب گفت
و به من فکر این وروجک کلی نقشه واسه اون سه روزش کشیده بود و من احمقم فکر میکردم صبح تا شب نشسته -

  ...میکنه
  :چشمش خورد به گوشه سمت چپ و پایین تابلو که ریز نوشته بود

تقدیم به بهونه بودنم به مناسبت بیست و نهمین سالگرد ...بعد از تو زندگیم خالصه شد در چهار حرف میم الف نون ي«
  »...تولدش

حس ناب یه حسی که مدت ها دنبالش یه ...حسی که از این متن پر احساس دریافت کرده بود وصف نشدنی بود
هدیه هایی که دیروز ...انگار جدي جدي لیا میخواست با این کاراش دیوونه اش کنه...میگشت و حاال پیداش کرده بود

کم بود؟؟؟ که حاال همچین کادوي قشنگ و با ارزشی ...بهش داده بود و تدارکی که براي سورپرایز کردنش دیده بود
  یبا پشتش داشت هم سفارش داده بود؟؟؟که انقدر حس خوب و ز

تابلو رو گذاشت رو مبل و با قدم هاي بلند رفت تو اتاق ...دیگه نتونست احساساتشو کنترل کنه و صبر کنه تا لیا بیدار شه
با تکون خوردن تخت لیا از خواب پرید و تا بخواد مغزش به کار بیفته و بفهمه این تکون ...و خودشو پرت کرد رو تخت

  ...می که تخت و به لرزه درآورد در اثر چی بود صورتش آماج بوسه هاي داغ مانی قرار گرفتمحک
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گونه ...پیشونیش...چشم هاش...مانی بدون اینکه نگاه کنه لباش کجا فرود میاد فقط داشت میبوسید
ه نفس عمیق ازش همه اجزاي صورتشو غرق بوسه کرد و وقتی حسابی سیر شد با ی...چونه اش...لباش...بینیش...هاش

  ...فاصله گرفت و خیره شد تو چشماي متحیر و بهت زده اش که در اثر کم خوابی قرمز شده بود
  :چند بار چشماشو مالید و خودشو رو تخت کشید باال و با تعجب پرسید...لیا که هنوز تو شوك بود

  تموم شد؟؟؟-
  :مانی لبخند موذیانه اي زد و گفت

  ...نهصورت آره ولی جاهاي دیگه -
اولین بوسه ي داغی که رو گردنش نشست دماي ...خم شد رو لیا و اینبار از گردنش شروع کرد به بوسیدن و رفت پایین

حرکت لباي مانی رو ...حیرت زده از این تغییر حالت سریعش که تاحاال تجربه اش نکرده بود...بدنشو به شدت باال برد
همینجوري پیش بره دیگه نمیتونه جلوي خودشو بگیره چون هر لحظه فکر کرد اگه ...روي سرشونه و بازوش حس کرد

  ...اونم براي لمس گرماي تن مانی بی تاب تر میشد
و با لحنی که هنوز رگه هاي تعجب و حیرت توش موج میزد ...براي همین به طور نامحسوس خودشو یه کم عقب کشید

  :گفت
  !!!مانی حالت خوبه؟؟؟اول صبحی چت شده؟؟؟-

برقی که تو چشماش بود تمام وجود لیا رو ...دست از بوسیدن برداشت و خیره شد تو چشماي گشاد شده لیامانی 
  ...لرزوند

اول صبح فرداي تولدش اینجوري سورپرایز بشه باید ...وقتی خانوم من جوري برنامه ریزي میکنه که بهونه بودنش-
  !!!همینجوري ازش تشکر کنم دیگه

انقدر اتفاقات دیشب براش شیرینو لذتبخش بود که اون تابلویی ...معنی حرفاي مانی و درك کنهیه کم طول کشید تا لیا 
  :با ذوق و شوق بچگانه اي از تخت پرید پایین و جیغ زد...که سفارش داده بود به کلی از یادش رفته بود

  واااااااااااااي آماده شـــــــــــــده؟؟؟-
مثل پدري که دنبال بچه شیطون راه میره تا چیزي رو خراب ...دنبالش راه افتاد دویید سمت نشیمن و مانی هم با خنده

به ...با ذوق نگاهشو از تابلو...فکر نمیکرد انقدر طبیعی و قشنگ بشه...لیا با لذت جاي جاي تابلو رو از نظر گذروند!!!نکنه
  :دوخت و گفت چشماي عسلی مانی که کنارش وایستاده بود و داشت با شوق و لذت نگاش میکرد

  قشنگ شده؟؟؟-
  :مانی همونطور که خیره به اثر هنري زنده رو به روش مونده بود گفت

مگه میشه چیزي که از طرف تو باشه و قشنگ نباشه؟؟؟اصالً مگه میشه تو عکسی تو باشی اون عکس قشنگ -
  نشه؟؟؟چرا انقدر خودتو تو خرج و زحمت انداختی قربونت برم من؟؟؟
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  ...جبران زحمتات تو این مدت کمه همه اینا براي-
  :مانی صورت لیا رو با دستاش نگه داشت و خیره تو چشماش گفت

اگه بدونی با اومدنت تو این خونه چه کارایی در حق من ...نه حاال نه هیچ وقت دیگه...هیچوقت خودتو مدیون من ندون-
  ... میفهمی این منم که باید بهت مدیون باشم...کردي

  :نگی زد و براي اینکه از زیر تیر نگاه مانی بیرون بیاد با یه نگاه به دیوارا گفتلیا لبخند قش
  خب حاال اینو کجا بزنیم؟؟؟-

  :حد فاصل بین اتاق خودشو اتاق مطالعه رو نشون داد و گفت...مانی هم با یه نگاه به دیوارا
  ...اونجا خوبه؟؟؟هم از پذیرایی دید داره هم از هال هم از آشپزخونه-
  ...آره عالیه-

  :تابلو رو انداخت تو بغل مانی و گفت
  ...تا بزنیش به دیوار منم صبحونه رو آماده میکنم...پس دست خودتو میبوسه-
  امر دیگه؟؟؟...چشم بانو-
  ...یادم رفت...آهان چرا...عرضی نیست-
  جانم؟؟؟-
  ...گوشتو بیار-

کرد طرف صورت لیا که بجاي شنیدن حرفی بوسه مانی که فکر میکرد لیا میخواد تو گوشش چیزي بگه سرشو خم 
  ...شیرین لیا رو رو پوست صورتش حس کرد

  ...چون خیلی سریع رفت دستشویی و مانی موند و حس لذتبخش مالکیت لیا...فرصت هیچ عکس العملی رو بهش نداد
***  

کردن سیب زمینی بود که  مشغول خورد...میخواست سنگ تموم بذاره...بعد از صبحونه لیا مشغول تدارك ناهار شد
  :دستاي مانی رو که دور شکمش حلقه شدن حس کرد و بعد نفساي داغش که داشت زیر الله گوشش حرف میزد

  عزیز دلم داره چی کار میکنه؟؟؟-
  ...داره واسه عشقش ناهار درست میکنه-
  ...دلم برات تنگ شده خب...بیا یه کم بشین پیشم...عشقش کوفت بخوره-
  ...کارامو بکنم میامچشم یه کم -

  :بوسه ي آرومی به الله گوشش زد و گفت
  ...ناهارو ولش کن میریم بیرون...بیا دیگه-
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دلم میخواد امروز و به عنوان اولین ناهار عشقوالنمون من ...ما که از فردا میریم شرکت و اونجا ناهار میخوریم...نه مانی-
  برات غذا درست کنم باشه عشقم؟؟؟

  تونم از دستپخت تو بگذرم؟؟؟آخه مگه من می-
  :لیا با شیطنت گفت

  فقط دستپختم؟؟؟-
  :مانی که منظورشو فهمیده بود با لحنی که براي لیا تازگی داشت تو گوشش زمزمه کرد

  ...از خودتم نمیتونم بگذرم جیگر مــــــــــــن-
  ...ردنبه دنبال این حرف الله گوش لیا رو گرفت تو دهنش و شروع کرد به مک زدن و خو

مانی ...بدنش به طور نامحسوس لرزید...حالش دست خودش نبود...لیا بی اختیار دستاش شل شد و چاقو رو ول کرد
زیر دلش یه ...بی اراده بدنش منقبض شد و نفساش کش دار و طوالنی شد...دقیقاً داشت رو نقطه ضعفش کار میکرد

فرو میریخت و اگه همینجوري پیش میرفت دیگه نمیتونست یه چیز تو دلش هی ...حسی داشت که انگار قلقلکش میومد
  ...این حساشو کنترل کنه

همچین داشت با ولع و اشتیاق میخورد که لیا حس کرد هر لحظه گوشش از جاش کنده ...مانی انگار سیرمونی نداشت
  :میق گفتیه کم سرشو خم کرد تا مانی و از خودش جدا کنه که موفقم شد و مانی با یه بازدم ع...میشه

میدونستی گوشات خیــــــــلی خوشمزه ...از کی تو حسرت خوردن این گوشاي کوچولو ام...آخخخخخخخخخ لیا-
  اس؟؟؟

  ...نه از کجا بدونم؟؟؟زبونم که به گوشم نمیرسه-
  ...پس به جاي تو هم من میخورم برات تعریف میکنم-

  :ش فاصله گرفت و با خنده گفتداشت دوباره به سمت گوشش حمله ور میشد که اینبار لیا از
  ...نه نه بذار کارمو بکنم دیگه مانی-

  :مانی با شیطنت گفت
  ...من به کارت چی کار دارم خانومی؟؟؟تو کارتو بکن-
  ...یه کم چیزه...آخه اینجوري...آخه-
  دقیقا چقدر چیزه؟؟؟-
  ...مانی اذیت نکن دیگـــــــــــــه-

خانومش کم کم داشت با این حس آشنا میشد و نباید زیاد اذیتش ...ختلحن معترض لیا مانی و به خنده اندا
اآلنم فقط ...باید به عنوان یه چیز عادي تو زندگی بهش نگاه میکرد...نباید میذاشت فکر کنه خیلی اتفاق بزرگیه...میکرد

  ...میخواست یه کم اذیتش کنه
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  ...آخه نمیدونی اذیت کردنت چه لذتی داره-
مانی هم آروم بهش نزدیک شد و خیلی سریع یه بوسه رو گوشش نشوند و ...فت و مشغول کارش شدلیا چشم غره اي ر

  ...قبل از اینکه صداي اعتراض لیا بلند شه سریع رفت بیرون
***  

داشت با سلیقه سیب زمینیا رو دور مرغاي ...براي ناهار سوپ شیر با خورش فسنجون و زرشک پلو درست کرده بود
  :که صداي مانی از تو هال بلند شدسرخ شده میچید 

  ...چی شد پس این ناهار خانــومم؟؟؟مردیم از گشنگی-
  ...اآلن حاضر میشه عزیزم یه لحظه-

بشقاباي تخت و مربعی شکل سفید و زیر گذاشت و بشقاباي که مشکی بود و توي اونا گذاشت و ...به کارش سرعت داد
قاشق و چنگال و لیوان و کنار بشقابا گذاشت و ...اباي مشکی گذاشتدوباره پیاله هاي ساالد خوري سفیدم توي بشق

ظرف ساالدي رو که به طرز ماهرانه اي با کلم و ذرت و قارچ و هویج تزیین شده بود گوشه سمت چپ میز و پارچ 
  ...نوشابه رو گوشه سمت راست گذاشت

میز جا داد و خورشت و دیس مرغ رو هم  دیس برنج و که وسطش با زعفرون یه طرح خوشگل بته جقه زده بود و وسط
دستماالي سفید و مشکی اي که با رنگ یکی در میون بشقابا کامالً ست بودن و اول سه گوش کرد و بعد ...اطرافش چید

  ...به صورت لوله اي تو لیوانا گذاشت
ت تو هال که دید مانی لم داده وقتی دید همه چیز مرتبه رف...با یه نگاه به میز غذاي دو نفره ولی شیک و شاعرانه اشون

  :آروم رفت پشتش و از همونجا دستاشو دور گردنش حلقه کرد و کنار گوشش گفت...رو مبل و خیره شده به تلویزیون
  ...غذا حاضره سرورم-

مانی همونجوري که رو مبل نشسته بود سرشو به عقل تکیه داد و خیره به صورت لیا که برعکس جلوي چشمش قرار 
  :بود گفتگرفته 

  ...دیگه از اون غرور همیشگیت خبري نیست...از وقتی خانومم شدي چقدر شیرین حرف میزنی-
  ...لیا ناخودآگاه دوال شد رو صورت مانی و لب پایینیشو بین لباش گرفت و بوسید

حد و ...تو منی...اآلن دیگه من توام...اون موقع باید میفهمیدي غرور بیجاي خودت باعث لجبازي و فاصله افتادن میشه-
  ...مرزي بینمون نیست که بخوایم با غرور فاصله ایجاد کنیم

  ...که روي سینه اش بود و بلند کرد و بوسید...مانی دست لیا رو
  ...نفسمی بانو-
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لیا کامالً حس کرد که ...بدون اینکه دست لیا رو از تو دستش جدا کنه مبل و دور زد و همراه هم رفتن تو آشپزخونه
ا دیدن میزي که خوش سلیقگیش به طرز عجیبی به چشم میومد یه لحظه سر جاش وایستاد و با یه نگاه همه چی مانی ب

  ...رو از نظر گذروند
کاري کردي که من حاضرم عالوه بر همه اینا جنابعالی رو هم درسته قورت ...عزیز دلـــــــــــــــم چه کــــــــــرده -

  ...بدم
  ...بشین یخ کرد...ن دلت و بزنه عزیزممیترسم شیرینی زیاد م-

***  
حین مسواك زدن یه نگاه به چهره خودش تو ...مانی رو تخت دراز کشیده بود و لیا تو دستشویی داشت مسواك میزد

  ... آینه انداخت و بی اختیار لبخند رو لبش نشست
ن چه حس خوبی بهش شوهر داشت...چقدر براش لذتبخش بود که شوهرش اآلن منتظرشه تا لیا بره پیشش

همیشه فکر میکرد آخر عشق جداییه ولی اآلن با ...شوهري مثل مانی داشتن حس خوبشو چندین برابر میکرد...میداد
هرچند نصفه و نیمه و همراه با مشکالت ولی به ...تمام وجودش حس کرده بود که آخر عشق چیزي جز وصال نیست

  ...لذت بعدش می ارزید
مانی ساعدشو گذاشته بود رو چشماش و پیرهنشم درآورده ...و چشمش خورد به مانی خشکش زددر اتاقو که باز کرد 

  ...بود و رو تخت دراز کشیده بود
این چرا لخت خوابیده؟؟؟یعنی من باید تا صبح گرماي بدنشو حس کنم؟؟؟خدایا من طاقتشو ندارم وا ...عـــــه«

من فداي اون عضله هاي خوشگل سینه ات برم که اونجوري داره باال پایین الهی ...وااااااااااي نگاش کن تو رو خدا...میدما
  »!!!تو منو تا بعد از عروسی نکشی  خوبه...آدم دلش میخواد گازش بگیره...میره

  ...بسه خوردي منو-
 لیا متعجب از اینکه مانی متوجه دید زدنش شده چند قدم بهش نزدیک شد و درحالیکه سعی میکرد لحنش عادي باشه

  :گفت
  ...دندوناي من قابلیت جوییدن سنگو نداره-

  :مانی دستشو از رو چشماش برداشت و با خشم گفت
  من سنگم؟؟؟-
  ...همچین نرم تر میزنی یه خورده...هـــــــی...ولی حاال...بووووووودي-
  ...میکرديولی حسم میگه از نظر تو خیلی خوردنی تر از این حرفام که دوساعت اونجوري داشتی نگام -

لیا که از خنگ بازي خودش با اون نگاه خیره حرصش گرفته بود گوشه تخت جوري که هیچ تماسی با بدن مانی نداشته 
  :باشه پشتشو کرد بهش و دراز کشید و گفت
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  میدونستی؟؟؟...خیلی خودشیفته ایا-
  ...اوهوم-
  ...خدا قهرش میگیره...یه وقتم از رو نریا-

  :روم به لیا نزدیک میشد با لحن شیطونی گفتمانی همونطور که آروم آ
ولی امان از روزي که بنده خدا قهرش ...باالخره میبخشه...چون بخشنده اس دیگه...خدا قهرش بگیره عیب نداره-

  ...بگیره
لیا روشو کرد سمت مانی تا جوابشو بده که دید فاصله اشون خیلی کمه و نگاه هیزش باز به سمت عضالت سینه اش 

  :براي اینکه دوباره سوتی نده اینبار خودش گفت...شدکشیده 
  چرا لباستو درآوردي؟؟؟-
  ...من همیشه عادت دارم بدون لباس بخوابم...خب گرممه-
  پس چرا دیروز درنیاوردي؟؟؟-
 وقتی خیلی راحت میاي میشینی رو...از نظر شما که نباید اشکال داشته باشه...بعدشم خسته بودم خوابیدم...یادم رفت-

  ...کمر یه پسر لخت و مشغول ماساژ میشی
  ...خوبی بهت نیومده نه؟؟؟قصد من کمک بود-
  خب اآلن که چی؟؟؟اذیت میشی؟؟؟-
  ...میترسم تو اذیت بشی...فقط...نخیر-

هم دلش میخواست مانی پیرهنشو بپوشه و هم دوست داشت این گرماشو حس ...نفهمید از کجا این حرف و آورد
قبل از اینکه جواب قانع کننده اي براي توجیه حرفی که زد بیاره خودشو بین حصار بازوهاي ...رسیدولی هنوز میت...کنه

  ...به قدري حرکتش سریع و غافلگیر کننده بود که ضربان قلب لیا تو یه لحظه تند شد...قدرتمند و سوزان مانی دید
  به نظرت اآلن من دارم اذیت میشم؟؟؟-

که همون موقع دست ...یرسید و حس کرد ممکنه هر لحظه مانی هم صداشو بشنوهصداي قلبش به وضوح به گوشش م
  :مانی رو روي قفسه سینه اش حس کرد و لحن نگرانش تو گوشش پیچید

  این قلب کوچولوت چرا داره انقدر تند میزنه؟؟؟درد داري؟؟؟...عزیز دلم-
  :خیره تو چشماي پرسشگر مانی گفت...اینبار لیا خجالت و گذاشت کنار

  میخواي بهش بگم نزنه؟؟؟...حاال که به صاحبش رسیده دوست داره تند بزنه...از ذوقه عزیزم-
چون بالفاصله با بلعیده شدن ...فقط چند ثانیه تونست به چشمهاي کهربایی مانی که آشفتگی توش بیداد میکرد نگاه کنه

  ...لباش توسط مانی چشماش بسته شد
***  
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ببین چه به روز لب خوشگلت ...تو رو خدا تحریکم نکن...ا همین بوسه دیوونم میکنی بیشرفب...دیوونم میکنی...واي لیا-
  ...آوردم

  جنابعالی اختیاري تو کنترل خودتون ندارید تقصیر من چیه؟؟؟-
دوست نداشت اولین تجربه هاي لیا انقدر خشونت ...مانی دستشو گذاشت رو گونه اشو با انگشت شستش نوازشش کرد

  ...خشونت تو ذاتش بود و ازش لذت میبرد...ولی دست خودش نبود...باشهآمیز 
  ...جبران میکنم نفس-

حاال اون روش خیمه زده بود و با تکیه به دستش سعی میکرد سنگینی بدنش ...با یه حرکت سریع جاشو با لیا عوض کرد
  ...چشماي درشت لیاکه نگاش افتاد به ...داشت خیلی آروم میرفت سمت لباش...رو لیا نیفته

  ...چشماي جذابتو که میبینم وحشی میشم...چشماتو ببند لیا-
همه وجودش شده ...لیا خندید و چشماشو بست و اینبار بوسه هاي گرم و مالیم و آرامش بخش مانی رو لباش نشست

لباي مانی رو روي  حرکت...بوسه هاي وحشیانه اشم دوست داشت...بوسه هاي آروم و مالیمشو دوست داشت...بود مانی
حرکت دورانی زبون مانی رو روي ...مکیده شدن لباش توسط لباي قدرتمند مانی رو دوست داشت...لباش دوست داشت

نفساي داغ و پر از حس خواستن مانی رو که گهگاهی توي دهنش و گهگاهی روي ...لب و توي دهنش دوست داشت
که مانی موقع جدا شدن رو لباش مینشوند و عقب میکشید و بوسه هاي کوتاهی ...صورتش پخش میشد و دوست داشت

همه چیه این همخونه سابق و عشق فعلی رو که حاال کنارش دراز کشیده بود و داشت موهاشو نوازش ...دوست داشت
  ...میکرد و دوست داشت

 زبون بودبه شده پهن شلب رو که لبخندي و مینشست حسابی مانی دل به که لحنی زیباترین با رو داشتنا دوست این همه
 :آورد

 ...دارم دوست چقدر میدونه خدا فقط-

  ...بیشتر من...هامه خنده دلیل که بشم هات خنده فداي-
  ...سرشو گذاشت رو سینه اشو مشغول حرکت دادن انگشتش رو خطوط شکم عضله اي مانی شد

  ...دوباره داري شیطونم میکنیا...چی میخواي از جون این شکم من-
  :خندید و گفت لیا ریز

دوست داشتم یه بار ...آخه همیشه برام جاي سوال بود که این پسرا چه جوري شکمشون و اینجوري چند تیکه میکنن-
  دست بزنم بهش مگه چی میشه؟؟؟

  دوست داشتی به شکم پسراي مردم دست بزنی؟؟؟-
  ...ولی به شکم تو دوست داشتم دست بزنم...پسراي مردم که نه-
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باور کن اوایل که هنوز ...متعجبم میکنی که چه جوري میتونی هم انقدر بی حیا باشی و هم خجالتی لیا بعضی وقتا-
  ...انقدري ازت شناخت نداشتم همش میترسیدم یهو بیاي بهم تجاوز کنی

  :لیا غش غش خندید و گفت
  ...داشته باشیاتفاقاً منم با اینکه شناخت نداشتم ازت ولی میدونستم ممکنه از کارام همچین برداشتی -

  :بعد از چند دقیقه اي که فقط داشتن از هم آرامش میگرفتن لیا گفت
  باید چه جوري رفتار کنیم؟؟؟...تو شرکت...راستی مانی؟؟؟فردا-
  چه جوري چیه؟؟؟مگه جرم کردیم؟؟؟-
  یعنی به بقیه موضوع رو بگیم؟؟؟...یعنی-
اول و آخر ...در ضمن...و شرکت و پیش کارمندا خسته شدممن یکی که دیگه از نقش بازي کردن ت...معلومه که میگیم-

فردا هم با یه جعبه شیرینی میریم و خیلی راحت میگیم ...چه فردا چه یه روز دیگه...که همه باید بفهمن گلم
  ...نامزدکردیم

  یه وقت وحید فکر نکنه براي اینکه لج اونو دربیاریم این کارو کردیم؟؟؟...میگم-
  ...این دختر فکر همه جا و همه چیز و همه کس و میکرد...یشونیش نشوندمانی بوسه اي رو پ

میفهمه بعد از این ...نه عزیزم خودت که میدونی وحید وضعیت ما رو درك میکنه...الهی فداي اون دل مهربونت بشم-
  مدت حق داریم دادار دودور راه بندازیم مگه نه؟؟؟

  ...هرچی آقامون بگه-
***  

موهاي آشفته ...لپاش حسابی گل انداخته بود...دست مانی و خودشو تو آینه آسانسور برانداز کرد جعبه شیرینی و داد
  ...نگاهش رنگ سرزنش و شماتت داشت...پیشونیشو کرد توي شالش و برگشت سمت مانی که دید داره نگاش میکنه

  ...این خبر خوشحال میشن مطمئنم خجالت نکشیدي از قیافه خودت تو آینه؟؟؟لیا باور کن کارمون جرم نیست همه از-
نمیدونست وقتی اونا رو با هم ببینه چی  ...لیا هیچی نگفت ولی میدونست تنها کسی که از این خبر ناراحتم میشه وحیده

درسته حرف دلش و رك و راست ...هیچ وقت دوست نداشت دل کسی و بشکنه ولی دیگه چاره اي نبود...کار میکنه
وحیدم قرار نبود با چیز غیر منتظره اي رو به رو بشه ولی همینم نگرانش ...باید درکش میکردبهش زده بود و اونم 

  ...میکرد
ضربان قلب لیا باال ...با رسیدن آسانسور به طبقه دهم پیاده شدن و دست تو  دست هم به سمت شرکت حرکت کردن

با ورودشون اولین کسی که به ...م برمیداشترفته بود ولی مانی در نهایت خونسردي مثل همیشه قدم هاي بلند و محک
  :استقبالشون اومد آقا کمال بود با دیدن جعبه شیرینی که دست مانی بود گل از  گلش شکفت و گفت

  ...به سالمتی باالخره تشریف آورید؟؟؟دلمون براتون تنگ شده بود...سالم مهندس-
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  همه چیز رو به راهه؟؟؟...سالم آقا کمال-
  خیر باشه خبریه؟؟؟...فضولیه آقا...تون تختخیال...بله آقا-
بچین تو ظرف به همه بچه ها هم بگو تا پنج دقیقه دیگه بیان اتاق ...این شیرینی و بگیر...خیره...آره اگه خدا بخواد-

  ...من
  ...چشم آقا-

میدید که لیا استرس داره ولی مانی ...دوتایی با لیا رفتن تو اتاق و منتظر شدن تا همه کارمندا بیانو نامزدیشونو اعالم کنن
شاید چون بعد از اون شب و ...شاید چون حاال که اومده بودن خودشم یه کم استرس داشت...نمیتونست آرومش کنه

هرچی باشه وحید عشقشو زودتر اعتراف کرده بود ...بحث و مشاجره اش با وحید طاقت نگاه کردن تو چشماشو نداشت
  ...االها مهر سکوت مانی  نمیشکستو اگه چیزي نمیگفت شاید حاال ح

خیلی زود همه کارمندا تو اتاق مانی جمع شدن و منتظر موندن تا مانی علت این دعوت یهویی و این شیرینی اي که 
تنها کسی که میتونست یه حدسایی بزنه وحید بود که ساکت یه گوشه ...داشت توسط آقا کمال پخش میشد و بفهمن

  ...ردشو از لیا به مانی میبرد و می آوردوایستاده بود و نگاه خونس
  :مانی که همه رو منتظر دید با صداي بلندي رو به پرسنل شرکتش گفت

اولیش اینه که بلیط سفر من و مهندس یکتایی ...اینکه ازتون خواستم همتون بیاید اینجا درواقع دوتا علت داره...خب-
و طبیعتاً در جریانید اوکی شده و ما تو هفته آینده به آلمان براي شرکت تو همون سمیناري که هر سال برگزار میشه 

  ...سفر میکنیم و شرکت به مدت حداکثر بیست روز تعطیله
  ...همه از این خبر ابراز خوشحالی کردن و براي رییس و معاون شرکتشون آرزوي موفقیت کردن

  ...و اما خبر دوم که این شیرینی هم به خاطر اونه-
دستشو دور شونه لیا حلقه کرد و خیلی سریع اونا رو از بهت این ...اوي بقیه رو تشدید کردبا سکوتش حس کنجک

  :حرکتش درآورد
هرچند این شیرینی نمیتونه شیرینی همچین رویدادي باشه ولی خب بهتون قول ...منو خانوم مشرقی با هم نامزد شدیم-

  ...کنممیدم وقتی از سفر برگشتیم با دعوت به جشن عروسیمون جبران 
شاد ترین فرد تو اون جمع سویل ...کارمندا یکی یکی از بهت بیرون اومدن و شروع کردن به دست زدن و تبریک گفتن

  :و همونطور که باهاش روبوسی میکردگفت...که خودشو سریع به لیا رسوند...بود
  ...زده بودمهرچند تو شمال یه حدسایی ...اصالً باورم نمیشه...واااااااااي تبریک میگم عزیزم-

لیا که همه حواسش به عکس العمل وحید بود که حاال گوشه سالن تو خودش فرو رفته بود و حتی براي تبریک هم جلو 
  :نیومده بود با لبخند ساختگی رو به سویل گفت

  ...راستشو بخواي خودمم فکرشو نمیکردم...مرسی عزیز دلم-
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وگرنه مهندس ساعی کسی نبود که ...ري دل رییس ما رو برديبرو شیطووووون معلوم نیست چی کار کردي که اینجو-
  ...به این راحتی دم به تله بده

  ...جنس تله ام خوب بوده-
  ...سویل بلند خندید و به مانی هم تبریک گفت

  :رادمنش
  ...ما یه سور حسابی میخوایم...ولی بهتون بگما اینجوري قبول نیست-

  :مانی
  ...سرمون شلوغه ولی تو اولین فرصت جبران میکنمگفتم که فعالً به خاطر سمینار -

  :محمدي
  ...به پاي هم پیر شید...انشاال خوشبخت بشید مهندس-
  ...ایشاال خدا یه خوبشو قسمت شما بکنه...خیلی ممنون-
  ...اي بابا مهندس ما که سنی ازمون گذشته ولی باز هرچی خدا بخواد-

تنها کسی که ...یکی یکی برگشتن سر کارشون...براشون آرزوي موفقیت کردنبعد از اینکه همه تبریکاشون و گفتن و 
که با رفتن بقیه قبل از اینکه مانی یا لیا حرفی بزنن رفتن ...هنوز همونجا وایستاده بود و تکون نخورده بود وحید بود

  ...سمتشون
وحید به ...ن پایین و چیزي نمیگفتندوتاشون عین مجرمایی که حین ارتکاب به جرم دستگیر شدن سرشونو انداخته بود

  :یه قدمیشون که رسید با لحنی که نیش و کنایه اش به خوبی حس میشد گفت
  ...اگه میدونستم با اعترافم شما دو تا کبوتر عاشق باالخره به هم میرسید زودتر این کارو میکردم-

دوست نداشت این اتفاق رفاقتشون و بهم بزنه ...مانی سرشو باال گرفت و با شرمندگی به رفیقش چند ساله اش نگاه کرد
وحید نگاه شرمسار مانی رو که ...و دوستشو ازش بگیره ولی اتفاقی بود که افتاده بود و باید پاي عواقبش واي میستاد
  :دید لباش به خنده باز شد و همونطور که شونه هاي مانی و با دستاش نگه داشت گفت

نمیدونم این حرفی که میخوام بزنم درسته یا نه ولی فکر نمیکنم اگه ...استشو میگمدارم ر...اینجوري نگام نکن داداش-
  ...لیا خانوم به من بله رو میداد انقدر که اآلن خوشحال شدم خوشحال میشدم

  :نگاه جفتشون رنگ تعجب گرفت و وسط بهت اونا وحید ادامه داد
ولی آدمی نبودم که نتونه کسی و ...غلط و نصفه و نیمه بودهرچند ...من قبالً تجربه عشق و داشتم...خودت که میدونی-

ولی من هربار که باهات از ...دلم میخواست یه روزي تو هم این احساس و تو وجودت داشته باشی...دوست داشته باشه
  یادته؟؟؟...واسه کتابا و فیلماست...تو مسخرم میکردي و میگفتی و این چیزا چرته...عشق و عاشقی حرف میزدم

  ...مانی سرشو تکون داد
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جفتتون الیق ...همون موقع بود که از خدا خواستم یه روزي این حس و تو وجود تو ایجاد کنه تا بفهمی من چی میگم-
  ...پس قدر همو بدونید...بهترینایید مانی

داد و با مانی به قدري تحت تاثیر حدقاي صادقانه ي وحید قرار گرفت که با یه حرکت اونو تو آغوش مردونش جا 
  :صداي گرفته اي گفت

  ...جبران میکنم وحید-
  ...جبران شده هست برادر من...این چه حرفیه-

  ...از باالي شونه هاي مانی چشم وحید به لیا افتاد که صورتش خیس اشک بود
  ...من واقعاً شرمنده ام...آخ آخ مانی ببین با این فیلم هندیمون چه به روز این دختر آوردیم-

وحید لیا رو به خنده انداخت ولی اشکاش هنوز ادامه داشت تا اینکه قطره هاي اشکش توسط دستاي گرم و لحن شوخ 
  :خیره تو چشماي عسلی عشقش بود که صداي وحید و شنید...مردونه مانی مهار شد

  ...بازم براتون آرزوي خوشبختی میکنم...خب من دیگه برم سر کارم-
  :شش جا داد و حین نوازش کمرش دم گوشش زمزمه کردبا رفتن وحید مانی لیا رو تو آغو

  ...حاال به همین راحتی تموم شد...اینهمه الکی استرس داشتی...دیدي سخت نبود خوشگلم-
  ...خیلی دوست خوبیه...مانی قدر وحید و بدون-
  ...براش جبران میکنم مطمئن باش...میدونم-

***  
بعد از خوردن صبحونه اشون ...صبحونه حسابی و داد و رفت سراغ مانیاون روز لیا زودتر بیدار شده بود و تدارك یه 

مثل همیشه ...چون هنوز براي رفتن به شرکت وقت داشتن مانی رفت یه دوش بگیره و لیا رفت تو اتاق که حاضر بشه
هرکی مسلماً ...میخواست با یه آرایش ساده راهی بشه ولی کبودي ها و زخمهاي لبش بدجوري داشت تو چشم میزد

همین دیروز سویل پرسید چرا لبات انقدر خونمرده شده ولی جوابی جز ...میدیدتش میفهمید علتش چی میتونه باشه
  ...سرخ و سفید شدن لیا نگرفت

ولی لیا همه نگرانیش این بود که با کارمنداي مرد علی الخصوص ...سویل زن بود و مسلماً بهتر این چیزا رو درك میکرد
براي همین مجبور شد یه کم بیشتر آرایش کنه و براي پوشوندن رنگ غیر طبیعی گوشه ...به رو بشه وحید چه جوري رو

چشمش خورد به ...آرایشش تموم شده بود ولی مانی هنوز تو حموم بود...هاي لبش یه رژ قرمز زد تا کامالً محوشون کنه
براي ...کرده بود ازشون استفاده کنهالکاي رنگارنگی که تو این مدت براي خودش خریده بود و هنوز فرصت ن

الکی که رنگش با رنگ رژش مو نمیزد برداشت و دست به کار شد و تا وقتی مانی از ...گذروندن وقت فکر بدي نبود
  ...حموم بیاد کارش و تموم کرد
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لباساش میدونست مانی ممکنه به رنگ رژ لبش گیر بده براي همین سریع رفت تو اتاق قبلیش که هنوز یه سري از 
داشت با موبایلش حرف میزد ...همون موقع مانی هم از اتاقش اومد بیرون...همونجا حاضر شد و رفت بیرون...اونجا بود

  ...و متوجه لیا که سرش و پایین انداخته بود نشد و دوتایی با هم رفتن بیرون
اینکه تونسته بود با زرنگ بازي از شر  لیا  خوشحال از...تا وقتی سوار ماشین شدن مانی هنوز داشت با تلفن حرف میزد

  ...گیر دادناي مانی خالص بشه با لبخند موذیانه اي به بیرون خیره شده بود
مطمئن بود مانی دیگه تو شرکت نمیتونه خیلی به پر و پاش بپیچه و داشت خدا خدا میکرد تلفنش هر کی که هست  

با تعجب برگشت سمت مانی که ...وي چشمش تکون خوردطوالنی تر بشه که همون موقع یه برگ دستمال کاغذي جل
دید خیلی خونسرد همونطور که داشت با تلفن حرف میزد با حرکات چشم و ابرو به لیا اشاره کرد که رژشو با دستمال 

  ...پاك کنه
جایی که  لیا که هم از این تیزبازي مانی حرصش گرفته بود و هم متوجه اهمیت مکالمه تلفنیش شده بود ابروهاشو تا

میتونست داد باال و سرشو کشید عقب براي اینکه بیشتر حرص مانی و که حاال با اخم بهش خیره شده بود دربیاره یه 
  ...بوس براش فرستاد و لبخند پت و پهنی زد

مانی به وضوح عصبانی شده بود و داشت با نگاهش براي لیا خط و نشون میکشید و تو دلش به مهندس شفیعی که خیال 
وقتی پررو  بازیه لیا رو دید دیگه طاقت نیاورد و وسط حرف مهندس ...طع کردن تلفن و نداشت بد و بیراه میگفتق

  :شفیعی گفت
  ...فعالً خدافظ...به شرکت که رسیدم خودم باهاتون تماس میگیرم...معذرت میخوام مهندس من اآلن پشت فرمونم-

داشت و بدون هیچ حرف اضافی و داد و بیدادي خودش با دستمال رژ  بالفاصله بعد از قطع تماس ماشین و یه گوشه نگه
  ...لب لیا رو پاك کرد

  ...خب من دوست داشتم بمونه...اي خدا باز این رفت تو مود دیکتاتور بازیش-
  ...یهو مانی از کوره در رفت

یاي بیرون؟؟؟حاال واسه من چند بار بهت بگم خوشم نمیاد با این رژ پررنگ ب...تو بیخود کردي دوست داشتی بمونه-
پررو بازي هم در میاري؟؟؟اون موقع که فقط تو خونه ام زندگی میکردي حق این کارو نداشتی حاال چه جوري به خودت 

  این اجازه رو دادي؟؟؟
یه ...تو دلش حق و به مانی داد اون که مانی رو میشناخت نباید اینکارو میکرد...مانی حرکت کرد و لیا هم ساکت شد

چون خودشم از این وضعیت ناراضی ...حظه خواست بگه تقصیر خودته که لبامو به این روز میندازي ولی پشیمون شدل
  ...نبود و پا به پاي مانی میرفت حاال هم حق اعتراض نداشت
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بیرون اومدن لب پایینیش به سمت بیرون و کشیده شدن گوشه هاش به سمت ...تنها عکس العملش از این پرخاش مانی
مانی که هنوز عصبانی بود نیم نگاهی به لباي برچیده شده لیا انداخت و به رو به رو خیره شد ولی همه ...ایین بودپ

  ...حواسش پیش اون لباي خوشگلی بود که حاال به طرز شدیدي داشت با این حرکت تحریکش میکرد
چه فرعی که اون وقت صبح خلوتم بود و تا لیا نفهمید داره چی کار میکنه فقط یه لحظه بدون زدن راهنما پیچید تو یه کو

به خودش بیاد و دلیل این کارشو بدونه سرش به وسیله دستاي مانی بیحرکت موند و لباي زخم و زیلیش رفت زیر فشار 
  ...لب و دندوناي مانی

از حرکت ولی دیگه لباش بی حس شد و ...از شدت درد اشک از چشماش سرازیر شد و حتی سعی کرد همراهیشم بکنه
اندازه چند سانت بین لباشون فاصله انداخت و مثل همیشه چند تا بوسه ...همین عملش مانی رو به خودش آورد...ایستاد

همونطور که با دستاش صورتشو نگه داشته بود پیشونیشو چسبوند به ...آروم کننده و مالیم رو لباي باد کرده لیا نشوند
  ...اشو از رو گونه اش پاك کردپیشونی لیا و با شست دو تا دستش اشک

  :با لحنی که شرمندگی ازش میبارید گفت
این طرز ...به خدا من تا این حدم وحشی نبودم...لیا چرا تو اینجوري هستی؟؟؟با کوچکترین حرکتت تحریک میشم-

ر روز که هیچی هر ابراز عالقه و بوسیدنم مال وقتایی بود که خیلی از خود بیخود میشدم شاید یک بار در ماه ولی تو ه
  ...به خدا نمیدونم چی کار کنم با خودم...ساعت منو به این حالتم میکشونی

  ...لحن شرمنده مانی نذاشت لیا از در اعتراض و دلخوري دربیاد
  ...من که مشکلی ندارم-
ن شرکت چه مشکلی ندارم چیه؟؟؟تو حتی به خاطر درد لبات راحت نمیتونی حرف بزنی حاال میخواي تا عصري تو او-

  جوري جواب تلفنا رو بدي؟؟؟
  ...بیخودي اعصاب خودتو خورد نکن...یه کاریش میکنم حاال-

اون آرامشی که موقع بوسیدن لیا نصیبش ...گفت اعصاب خودتو خورد نکن ولی اعصاب مانی به این راحتیا آروم نمیشد
  ...موند میشد با دیدن لباي کبودش از بین میرفت و چیزي جز پشیمونی براش نمی

اآلن با بوسیدنت این بال رو ...چته مانی؟؟؟در دیزي بازه حیا گربه کجا رفته؟؟؟اون داره اذیت میشه ولی صداش درنمیاد«
سرش میاري فردا پس فردا که خواستی باهاش بخوابی هم اگه قرار باشه همین قدر وحشی بازي دربیاري که جونی 

نذار تو همین تجربه هاي اولش از هرچی بوسه و ...اید خودتو کنترل کنیب...از همین اآلن سعی کن...براش نمی مونه
  »که اگه بشه مقصر فقط و فقط تویی میفهمی؟؟؟...عشق بازیه زده بشه

راه افتاد سمت شرکت ولی همه حواسش پیش لیا بود که سعی داشت با کرم پودر قرمزي هاي روي پوست دور لبشو 
حاال از مانی با این اخماي ...ط مونده بود کبودي هاي روي لبش که با یه رژ حل میشدتقریباً محو شده بود فق...محو کنه

  ...آویزون چه جوري باید اجازه میگرفت که رژ بزنه
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از توي کیف آرایشش رژ قرمزشو درآورد و با لحنی که سعی میکرد مانی و نرم کنه و از این حال و هوا درش بیاره 
  :گفت

  مانی جونی؟؟؟-
  :ت لذت چشماشو آروم باز و بسته کرد ولی در جواب لیا خیلی خشک گفتمانی از شد

  هوم؟؟؟-
  :لیا چشماشو ریز کرد و سرشو به یه طرف خم کرد و خیره به نیم رخ پرجذبه و گیراي مانی گفت

  ...فقط یه کوچولو از این بزنم دیگه-
دلش داشت براي اینهمه سادگی و شیرینی این  تو...مانی با اخماي درهم به رژ لب قرمزي که تو دست لیا بود نگاه کرد

  :ولی انقدر از دست خودش عصبانی بود که با همون اخماي تو هم رفته گفت...دختر بال بال میزد
  ...یه رنگی که کمتر جلب توجه کنه...یه رنگ دیگه بزن...اون رژ نه...نه لیا-

تی جدا کرد و تا حدي که کبودي ها و زخماشو بپوشونه لیا چشم غره اي به مانی رفت و از تو لوازم آرایشش یه رژ صور
  ...زد

  :روشو کرد سمت مانی و با حرص گفت
  این خوبه عالی جناب؟؟؟-

  :مانی نگاش کرد و قبل از اینکه اظهار نظري بکنه لیا گفت
  ...به خدا اون کبودي ها و قرمزي ها بیشتر از این رژ صورتی جلب توجه میکنه...دیگه چیزي نگو-

به نشونه قبول کردن تکون داد و دوباره به خیابون خیره شد که یهو بوسه لیا رو روي گونه اش حس کرد و  سرشو
  :بالفاصله دستاي لیا دور بازوش حلقه شد

  ...من که هر چی آقامون میگه میگم چشم...اخم نکن دیگه-
  ...دیگه نتونست دربرابر این شیرین زبونی لیا ساکت بمونه

  ...فرشته کوچولوش بشه الهی آقاتون فداي این-
***  

با مانی کار داشتن همون موقع در اتاق وحید باز شد و مانی اومد ...نزدیکاي ظهر تلفن زنگ خورد و لیا جواب داد
  ...داشت میرفت سمت اتاقش که لیا صداش کرد...بیرون

  مهندس ساعی؟؟؟-
  :با لبخند برگشت طرفش

  جان دلم؟؟؟-
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مندا مثل سابق با مانی برخورد کنه ولی مانی اصالً تالشی نمیکرد چون معتقد بود وقتی لیا همش سعی میکرد جلوي کار
  ...از خجالت لبشو به دندون گرفت که بالفاصله آخش بلند شد...همه میدونن لیا عشقشه پنهون کاري الزم نیست

  چی شد؟؟؟-
فت سمت مانی که داشت با قدم هاي بلند با یه دست داشت گوشه لبشو ماساژ میداد و با اونیکی دست گوشی تلفن و گر

  :به سمتش میومد و گفت
  ...با شما کار دارن...مهندس ستاري هستن-

لیا هم خودکارش و ...مانی خیره به چهره درهم شده لیا و گوشه لبش گوشی و ازش گرفت و مشغول صحبت شد
لفن مانی تموم شد فقط تو یه لحظه نفهمید کی ت...برداشت تا لیست سفارشاي اون روز و مرتب تو دفترش بنویسه

دستشو سریع کشید عقب ...خودکار از تو دستش کشیده شد و با چند ضربه نسبتاً محکم رو انگشتاي دستش فرود اومد
  ...و با اخم به چهره ي خشمگین مانی نگاه کرد

  آخخخخ مانی چرا میزنی؟؟؟-
  :سعی در بلند نشدنش داشت گفتبدون اینکه گره ابروهاي مانی ذره اي باز بشه با صدایی که 

از صبح دیدم ولی چون وقت پاك کردنش نبود ...اونم این رنگ!دفعه آخرت باشه تو شرکت به ناخونات الك میزنیا-
 ...نشه ...تکرار ...دیگه ...نخواستم الکی جنگ اعصاب راه بندازم ولی اآلن دارم بهت میگم تو هم گوشاتو باز کن

  فهمیدي؟؟؟
و حفظ کرد و یه کم خودشو رو صندلیش جلو کشید و خیره تو چشماي عسلی مانی که حاال رگه هاي لیا اخم ظاهریش

  :قرمز اطرافش به نشونه خشم خودنمایی میکرد گفت
  ...فکر نمیکنید این حرفا خارج از رابطه رییس و کارمندیه قربان؟؟؟بهتره سرتون تو کار خودتون باشه جناب رییس-

مانی کامالً میتونست تغییر سایز مردمک چشمش و زیاد شدن رگه هاي قرمزشو به چشم چون خیره بود تو چشماي 
مانی خواست حرف بزنه که همون موقع مهندس رادمنش از ...ببینه ولی همچنان از موضع قدرت خودش پایین نیومد

  :اتاقش اومد بیرون و با دیدن مانی گفت
  لحظه بیاید تو اتاق من یه نگاه به این نقشه ها بندازید؟؟؟ میشه یه...مهندس اآلن داشتم میومدم پیشتون...عه-

وگرنه معلوم نبود با این عصبانیت مانی ...اون لحظه لیا واقعاً از رادمنش متشکر بود که نقش فرشته نجاتشو بازي کرد
  ...فکر نمیکرد مانی شوخیشو تا این حد جدي بگیره...چه بالیی قراره سرش بیاد

  :هنوز مانی و نشونه گرفته بود که دید مانی صاف وایستاد و خیره تو چشماي لیا گفت نگاه پیروزمندانه اش
  ...!مفصل...لیا جان  شما تشریف ببرید تو اتاقم تا من برگردم و سر اون مسئله باهاتون صحبت کنم-

ادمنش خم به جدیتی که تو کالم مانی بود لیا رو ترسوند به خصوص تاکیدي که روي کلمه مفصل داشت ولی جلوي ر
  :با لبخند مصلحتی گفت...ابرو نیاورد
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  ...چشم-
همه فکر و ...مانی نگاهشو با چشم غره اي که تا مغر استخون لیا نفوذ کرد گرفت و دنبال رادمنش رفت تو اتاقش

ذکرش پیش حرف لیا بود و در جواب توضیحات رادمنش بدون اینکه متوجه حتی یک کلمه از حرفاش شده باشه فقط 
  :گفت

  ...هر کاري که فکر میکنید درسته انجام بدید-
  ...رادمنشم که دید مانی زیاد میزون نیست قبول کرد و مانی برگشت سمت اتاق خودش

بذار حرفاشو بزنه بعد با دلیل قانعش کن که نباید این کارو بکنه ...کاري نکن که بعدش پشیمون بشی...باآرامش...مانی«
  »...درست نمیشهاوکی؟؟؟با داد و بیداد هیچی 

همون اول با دیدن اتاق خالی ...قبل از اینکه بره تو نفس عمیقی کشید تا به اعصابش مسلط بشه و در وباز کرد و رفت تو
فکر میکرد اون نگاه خشمگینش کار خودشو کرده و لیا رو ...انتظار داشت اآلن لیا رو در حال گریه ببینه...شوکه شد

  ...ولی خبري از این دختره نبود...ی نازشو بکشه تا آروم شهترسونده و حاال باید بیاد کل
خواست بره سمت میز تا ببینه اونجا قایم شده یا نه که یهو پاش به یه چیزي گیر کرد و چند قدم سکندري خورد و از 

  ...اونجایی یهویی بود آخر نتونست خودشو کنترل کنه و عمالً پرت شد رو مبالي وسط اتاقش
لیا رو دید که کنار در وایستاده و حین تکون داد انگشتاش به معناي باي باي با لحنی که مانی و آتیش همینکه برگشت 

  :زد گفت
  ...دالـــــــــــی-

جایی که همه ازش حساب میبرن و جرات ندارن جلوش ...اآلن چی شد؟؟؟لیا براش جفت پا گرفت؟؟؟تو شرکتش
  ...ت خورد؟؟؟این دیگه خارج از تحملش بودسرشون و بلند کنن حاال از یه دختر بچه رو دس

با چشماي گیج و حیرت زده و یه کم خشمگینش به لیا که یواش یواش داشت لبخندش محو میشد نگاه کرد و زیر لب 
  :با حرص گفت

  ...عزیـــــزم...گور خودتو کندي که-
رفت ...برسه رفت بیرون و در و بستآخرین کلمه اش مساوي شد با فرار لیا به سمت در و قبل از اینکه مانی بهش 

  :سمت تلفن و شماره اشو گرفت و به محض پیچیدن صداش تو گوشی پرحرص گفت
خواستم پیشاپیش بدونی یه کاري میکنم تا بفهمی جفت پا گرفتن جلوي پاي رییس ...باالخره که من دستم به تو میرسه-

  ..چه تاوانی داره
  ید؟؟؟رییس چی کار داره که منشیش الك میزنه یا نه ؟؟؟ببخشیدا کی به شما گفته رییس من...عه-
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حقیقتاً انقدري خشمگین نبود که نشون میداد و یه ...مانی دیگه به وضوح داشت حرص میخورد وگوشی و قطع کرد
جورایی ته دلش داشت قلقلکش میومد از این پررو بازي هاي لیا ولی بعضی وقتا باید زهرچشم میگرفت تا بفهمه وقتی 

  ...رش حرفی میزنه بگه چشمشوه
  ...با صداي در از فکر و خیال اومد بیرون و رو به در با تکیه به میزش نشست

  بله؟؟؟-
به مانی خیره ...با چشمایی که هنوز رگه هاي ترس توش موج میزد...در باز شد و صورت لیا از الي در اومد تو

  :ت و با مظلومانه ترین لحن ممکن گفتانگشت اشاره دست راستش و در راستاي صورتش باال گرف...شد
  میتونم بیام تو رییس؟؟؟-

میدونست این موش شدناي لیا الکیه وگرنه از اون دختري که به وقتش شیش متر زبون داشت این مظلومیتا بعید 
  :با فکر آتیشی که امروز سوزوند و این مظلومیت اآلنش لبخندي رو لبش نشست و گفت...بود

  ...بیا تو عشقم-
با قدم هاي آروم رفت سمت مانی که لبه میزش نشسته بود و با ...اومد تو و در وبست...چشماي لیا از تعجب گشاد شد

  ...چشمایی که هیچی رو نمیشد از توش خوند خیره شده بود به لیا
فی کنه ولی شاید مثل دفعات قبل تال...میدونست مانی انقدر بچه نیست که بخواد به خاطر همچین شوخی اي اذیتش کنه

سکوت مانی که طوالنی شد آروم ...به یه قدمیش که رسید سرشو انداخت پایین...مسلماً اون عصبانیتش ساختگی بود
  ...دستشو آورد باال و بدون اینکه به مانی نگاه کنه انگشتشو آروم فرو کرد تو پهلوش

سرش ...بازم هیچی...کرد تو شونه اش دستشو برد باال تر و انگشتشو فرو...هیچ تکون و عکس العملی و حس نکرد
باز دستشو ...میدونست اگه به چشماي مانی نگاه کنه میزنه زیر خنده و ممکنه دوباره عصبیش کنه...همچنان پایین بود

  ...برد باال تر و اینبار انگشتش تو لپ مانی فرو رفت
اشت تا ببینه این دختره تا کجا میخواد پیش حاال دیگه مانی دلش میخواست با صداي بلند قهقهه بزنه ولی خودشو نگه د

  ...انگشت لیا داشت میرفت تو چشمش که مچ دستشو رو هوا گرفت و باعث شد نگاه لیا به سمت مانی کشیده بشه...بره
  :ولی اون لحظه نگاه توبیخگر مانی میطلبید که بگه...معموالً اهل بچگونه حرف زدن نبود

  ...خب دلدم میگیله دیه... اووووخ-
لباشو گذاشته بود رو لپشو با ...تو کسري از ثانیه مانی با چنان شدتی تو بغل گرفتش که صداي تق تق استخوناش درومد

دستاشو دور بدنش حلقه کرده بود و با ...طوري که صورت لیا کج شده بود و لباش باز مونده بود...تمام توانش میبوسید
نمیتونه این دختري ...خواست به خودش ثابت کنه که هیچ کس وهیچ چیزانگار می...تمام قدرتش به خودش فشار میداد

  ...رو که حاال با بند بند وجودش بهش وابسته شده و عاشقشه ازش بگیره
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لباشو باالجبار از صورتش جدا کرد و خیره تو صورتش ...با ضربه هایی که لیا با سختی به بازوهاي حلقه شده اش میزد
  :گفت

  جونم؟؟؟-
خشی به گردن خشک شده اش داد و عضله هاي صورتشو باال و پایین کرد تا به حالت اولش برگشت و خیلی لیا یه چر

  :عادي و معمولی گفت
  ...له شدیم-

  :مانی غش غش خندید و بدون اینکه دستشو از دور لیا باز کنه تو گوشش زمزمه کرد
  ...له شدتم خریداریم-
  ...له شدمم قیمتیه ها...عـــه-
  ...پس ارزون حساب کن که نپره...پایین بیاي مشتري اول و آخرت خودمم باال بري-
  ...نه بابا؟؟؟خیلی خودت و تحویل گرفتیا-
  ...پس چی؟؟؟آدم که همچین فرشته اي رو داشته باشه بایدم خودش و تحویل بگیره-

  :لیا با نیش باز شده گفت
  ... من قربون رییس سکندري خورم میرمااااا-

  ...وچولو و خوردنی لیا طعمه ي لباي مانی شداینبار گوشاي ک
***  

هرچند مانی به ...شب مانی رو مبل لم داده بود و لیاهم تو بغلش و داشتن سریال مورد عالقه ي لیا رو نگاه میکردن
دیدن این سریاال عالقه اي نداشت ولی ترجیح میداد این روزاي آخر قبل از سفرشو پیش عشقش بمونه حتی اگه شده 

در اصل همه حواسش پیش لیا بود و کوچکترین توجهی به فیلمی که داشت پخش میشد نشون ...یدن سریالبا د
  ... نمیداد

  :هنوز یه ربعم از پخش سریال نگذشته بود که لیا پرسید
  مانی ساعت چنده؟؟؟-
  ...یازده و نیم عزیزم-

  ...لیا دوال شد از رو میز کنترل تلویزیون و برداشت و زد کانال سه
  :مانی با تعجب نگاهشو از تلویزیون به لیا دوخت و گفت

  چرا زدي اینجا؟؟؟مگه سریال نمیدید؟؟؟-
لیا از بغل مانی بیرون اومد و همونطور که کنارش مینشست و سعی میکرد کنجکاوترین حالت ممکن و به صورتش بده 

  :موقعی که داشت به تلویزیون خیره میشد گفت
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  ...اونو بعداً تکرارشو میبینم...رئال مادرید واجب تره بارسلونا و...بیخیال سریال-
ولی اصالً حرفی راجع بهش ...اون با اینکه دلش میخواست اون بازي حساس و ببینه...مانی مات و مبهوت مونده بود

 لیا سرش میرفتم باید اون سریال و هرشب تماشا میکرد ولی...تا لیا تو رودرواسی نمونه و سریالشو ببینه...نزد
فقط میتونست نگاه قدرشناسانه ...واقعاً نمیدونست دربرابر اینهمه مهربونی این دختر چه عکس العملی نشون بده...حاال

  ...اشو به نیمرخش که محو تلویزیون بود بدوزه
هرچند این کار لیا داشت دوباره حالی به حالیش میکرد ولی با ...مانی چونه اشو گرفت و سرشو چرخوند سمت خودش

  ...جون کندنی که بود خودشو کنترل کرد و با چند بوسه مالیم و نرم از لیا به خاطر این کارش تشکر کردهر 
لیا موقع صحنه هاي ...دیدن مسابقه فوتبال با لیا براي مانی صد برابر لذتبخش تر از وقتایی بود که تنهایی تماشا میکرد

با اینکه زیاد اهل تماشاي ...جان و به مانی هم منتقل میکردحساس بازي انقدر هیجان زده میشد که ناخودآگاه این هی
فوتبال نبود ولی یهو به خودش که میومد میدید موقع تک به تک شدن مهاجما با دروازه بان از جاش بلند شده و چند 
 قدمم رفته سمت تلویزیون و وقتی توپ به بیرون میرفت سرشو با حسرت میگرفت ومیپرید باال و به محض اینکه

برمیگشت و چشمش میفتاد به مانی که داشت با تعجب در عین لذت نگاهش میکرد تازه میفهمید چی کار کرده و 
  ...شرمنده برمیگشت سر جاش

اینکه خدا چقدر دوسش داشته که این فرشته شو بدون هیچ چشم ...همه این حرکات لیا براي مانی فقط یه معنی داشت
وقتی که لذت واقعی زندگیش درست کنارش ...مسابقه براش هیچ لذتی نداشت دیگه تماشاي اون...داشتی داده بهش

  ...نشسته بود
***  

  ...سیاوش بود...داشتن از شرکت برمیگشتن که گوشی مانی زنگ خورد
  چطوري سیاوش؟؟؟-
  سالم بی معرفت زن گرفتی ما رو فراموش کردي آره؟؟؟-

  :مانی با لبخند نگاهی به لیا کرد و گفت
  وقتی زن به این خانومی دارم تو رو میخوام چی کار؟؟؟آره دیگه -
  ...بابا پیش ما هم بیا نگاه به هیکل بدقواره ام نکن تو عمل خوب چیزیم بهت حال میدم-
  دهنت سرویس سیاوش یعنی هیچ کاري به جز چرت و پرت گفتن نداري نه؟؟؟-
  ...چاکریم دیگه-
  غرض از مزاحمت؟؟؟...خب بنال-
  ...لی ندارم ولی بچه ها اصرار دارن فردا شما هم به همراه بانو تشریف بیارید کوهواال من که تمای-
  خبریه؟؟؟-
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  ...نه بابا چه خبري؟؟؟مثل همیشه دور همیم گفتیم شما عتیقه هاي آدم ندیده ام تو جمعمون باشید-
  ...باشه با بانو مشورت میکنم اگه افتخار داد تشریف میاریم-
  کاري نداري؟؟؟...اگه خواستید بیاید قرارمون همون جاي همیشگیه...خیله خب...ن خودشونوچه تحویلی میگیر...اوه-
  ...نه سالم برسون-
  ...خدافظ-

  :تلفن و قطع کرد و رو به لیا که با کنجکاوي نگاهش میکرد گفت
  ...سیاوش بود گفت فردا ما هم باهاشون بریم کوه-
  میریم مانی؟؟؟...آخ جون کــــــــــــوه-
  ...اگه خانومیم دوست داشته باشه معلومه که میریم-
  ...پس پیش به سوي خرید-
  خرید واسه چی؟؟؟-
سري قبل که رفتیم کوه بچه ها همش گفتن کاش کیک درست میکردیم منم بهشون قول دادم دفعه بعدي که رفتیم -

  ...کیکشون با من
  :مانی نگاهی شماتت بار بهش انداخت و گفت

خودتو خسته کنی ...دو ساعت میخواي سر پا وایستی که اونا کیک کوفت کنن؟؟؟میخوام کوفت نکنن بی خیال دختر تو-
  که چی؟؟؟

  ...خسته نمیشم خودمم دوست دارم برو دیگه...مانی اذیت نکن-
  ...پس باید از اون کیک بیسکوییتیا درست کنیا-

  :لیا از این تغییر عقیده سریع مانی زد زیر خنده و گفت
  ...ــــــشم فقط به خاطر عشقمچـــــــ-

دست دراز کرد ضبط و روشن کرد و همزمان با ریتم آهنگ شادي که پخش میشد خودشو تکون میداد و دل مانی 
  ...عاشق و بیشتر از قبل میبرد

  ...هر روز هرشب فکرم با فکرت درگیره
  ...قلبم داره میره...گمون کنم دیره

  ...هر روز هر شب چشمات تو خاطره هامه
  ...نفسم میگیره...همیشه باهامه

  ...حتی دیگه یه ثانیه نمیشه بگذره بدون تو
  ...به جون تو...به جون تو...عشقم همه چی واضحه من عاشقت شدم
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  ...داره تو چشمام میباره...باروناي نم نم باز دوباره
  ...تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره

  ...غم و غصه ام خیلی کم شد...شدیکی یکی حرفات باورم 
  ...من میدیدم که دل تو عاشقم شد آخه توي خوابا

***  
لیا تو فروشگاه راه میرفت و هرچیزي که ...خریدشون از وسایل کیک رسیده بود به یه خرید کلی از مایحتاج خونه

از بعضی چیزایی ...میرفت هوس کرده بود و برمیداشت و مانی هم با چرخ دستی پشت سرش بدون گله و شکایتی راه
  ...که لیا خیلی با دیدنش ذوق میکرد و برش میداشت بدون اینکه لیا ببینه چند تا دیگه هم میذاشت تو چرخ

  :لیا یه لحظه برگشت و با دیدن اون حجم از کاالیی که تو چرخ خریدشون رو هم تل انبار شده بود با حیرت گفت
  ...لیش کنموااااي این کی انقدر پر شد؟؟بذار خا-

  :مانی با تعجب مچ دست لیا رو که داشت وسایل و از تو چرخ دستی برمیداشت گرفت و گفت
  ...تو کاریت نباشه به فکر زیاد شدنشم نباش هرچی دوست داري بردار...نصف بیشترشو خودم برداشتم...الزم نکرده-
  ...یه ذره هم صرفه جویی کن مرد...بابا انقدر الرژ نبــاش-
  ...هرچی خواستی فی الفور اطاعت میشه...با تو میام بیرون صرفه جویی معنایی ندارهوقتی -
  هرچی؟؟؟-
  ...هرچی-

  ...چشماشو درشت کرد
  هرچیه هرچی؟؟؟-

  :مانی خنده اش گرفت و گفت
  ...بگو هرچی میخواي ببین راست میگم یا نه-
  مثالً گازم بخوام میتونم بگیرم؟؟؟-

  :یره شد و عین گیجا پرسیدمانی با تعجب تو چشماي لیا خ
  ...گاز؟؟؟ما که گاز داریم-

لیا آروم رفت طرف مانی و وقتی مطمئن شد تو اون الین از فروشگاه کسی نیست خیلی سریع گازي از بازوي مانی 
  ...همینکه آخ مانی رفت هوا گفت...گرفت

  ...از این گازا که نداریم-
مانی موند با حس داشتن دختر تخسی که که با وجود همه ...رفتقبل از اینکه مانی عکس العملی نشون بده در 

  ...شیطنتاش بازم براش شیرین ترین موجود روي زمین بود
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***  
  :سیاوش

  ...واي مانی خوب شد زن گرفتی ما از این کیکا خوردیم وگرنه آرزو به دل می مردیم-
  :سپیده

  ...خیلی خوشمزه اس لیا جون من بازم میخوام...دقیقاً-
  :لیا
  ...نوش جونت عزیزم-

  :مانی
  ...خانوم من همه چیش نمونه اس از هر انگشتش هزار هنر میریزه-

  :میثم
  ...در ضمت کیکتم خیلی خوشمزه بود...برمنکرش لعنت-

  :نیوشا
  ...لیا حتماً دستور پختشو به منم بده...واااااااااااي باورم نمیشه میثم از یه کیک خوشش اومده باشه-

  :مانی
  ...این کیک باید به دست لیا درست شه تا خوشمزه بشه...نکن نیوشاتالش -

  :نیوشا
  میثم؟؟؟یه کلمه حرف بهش نمیزنی؟؟؟-
  ...نه تو این مورد با مانی موافقم-
  ...میثم کشتمت-

شد لیا با لبخند به کل کالي نیوشا و بقیه بچه ها که همیشگی بود نگاه میکرد که یهو توجهش به شهرزاد و علیرضا جلب 
  :دوست نداشت دوستشو ناراحت ببینه واسه همین پرسید...که ساکت یه گوشه نشسته بودن و چیزي نمیگفتن

  شهرزاد جان خوبی؟؟؟-
  :شهرزاد نگاهشو از زمین گرفت و با لبخندي ساختگی رو به لیا گفت

  ...آره فدات شم-
  چرا ساکتی؟؟؟-

  :سیاوش
  گرفته اید جریان چیه؟؟؟آره راست میگه شما از وقتی اومدید همینجوري -

  :علیرضا
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  ...حل میشه...چیزي نیست-
  :سیاوش

  ...دعوا کردید با هم؟؟؟راستشو بگید-
  :میثم

  به تو چه سیا؟؟؟فضولی مگه؟؟؟-
  :مانی

  تقصیري نداره نشنیدید میگن زن و شوهر دعوا کنن سیاوشان باور کنن؟؟؟-
  :سیاوش

  ...خر تو دست وبالش داره به من نسبت میدهاي بابا چرا هرکی هر لقب گاو گوساله و ابله و -
  :میثم

  ...خب هستی گلم-
  :سپیده

  ...بچه ها شوهرم و اذیت نکنید...الهــــــــی بمیرم برات-
  :با حالت گریه گفت...خودشو لوس کرد و سرشو گذاشت رو شونه سپیده...سیاوش که حمایت سپیده رو دید

  ...اینا اذیتم میکنن مامانی دعواشون کن-
سپیده هم با یه حرکت هولش داد عقب و ...سیاوش میدونست سپیده بدش میاد بهش بگه مامانی و مخصوصاً اینو گفت

  :با حرص گفت
  ...اصالً هرچی دلتون میخواد بگید بهش این لیاقت حمایت منو نداره-

  :قبل از اینکه به سمت پایین برگردن مانی رو به جمع گفت
همونطور که میدونید و از قبل بهتون گفته ...بیست روزي نیستم -یه ده...باید برم آلمان من تا چند وقت دیگه...بچه ها-

  ...بودم
  :دستی دور شونه لیا انداخت و ادامه داد

میتونم رو کمکتون ...ولی براي اینکه خیالم راحت تر باشه...البته پدر و مادرم هستن...لیا اینجا دوست و آشنایی نداره-
  ن مدت این خانوم من تنها نمونه؟؟؟حساب کنم که تو ای

  :نیوشا اول از همه گفت...روي صحبتش بیشتر با دختراي جمع بود
من و شهرزاد و سپیده نمیذاریم آب تو دلش تکون ...خیالت از بابت لیا جمع باشه...معلومه که میتونی مانی جان-

  ...بخوره
  :سپیده
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  ا مردیم که لیا تنها بمونه؟؟؟مگه م...راست میگه تو با خیال راحت  به کارت برس-
  :لیا
  ...دور از جون عزیزم-

  :سیاوش
  ...من تضمین میکنم...سرش بره قولش نمیره...آقا حرف خانوم من حرفه هااااااا-

  :مانی با شوخی گفت
  ...تو اگه تضمین نمیکردي خیالم راحت تر بود-

  :سیاوش
  !!!خیلی عوضی هستی مانی-

  :مانی زد و گفت همه خندیدنو میثم دستی به شونه
  ...خیالت از بابت لیا راحت باشه-

  :مانی لبخند پراطمینانی زد و گفت
  ...با وجود تو خیالم راحته-

***  
چون بیست روز شرکت تعطیل بود این چند روز ...از وقتی از شرکت برگشته بودن مانی سرش تو حساب کتاباش بود

خودشم از اینکه نمیتونست تمام و کمال در اختیار لیا باشه ...کنه آخر و باید تو خونه هم کار میکرد تا غیبتشو جبران
  ...ناراحت بود ولی این کارا باید تا قبل از رفتنشون انجام میشد

لیا هم با اینکه این شرایط و دوست نداشت ...شامشو هول هولکی خورد و سریع از سر میز بلند شد وبرگشت سر کارش
باید خیال مانی از این سفر جمع می شد و ...بیخودي اسباب ناراحتی و فراهم کنهنمیخواست ...ولی باید درکش میکرد

تازه داشت ...این چند روز خیلی بهش مزه داده بود...فکر رفتن مانی داشت دیوونه اش میکرد...رفت سراغ ظرفا
روزه هنوز نیومده دلش میخواست تا آخر همینجوري بمونه ولی این جدایی بیست ...میفهمید زندگی با عشق یعنی چی

  ...بدجوري داشت اذیتش میکرد
اون که !!!انگار هر موقع که میخواست طعم خوشبختی رو بچشه یه نیرویی مانعش میشد و میگفت صبر کن هنوز زوده

طاقت این بی محلی ساده مانی و نداشت چه جوري میخواست بیست روز دوریشو دووم بیاره؟؟؟هرچند اگه نتیجه اون 
ولی بازم چیزي نبود که بشه راحت باهاش ...میز میشد تمام سختی هاي این دوري از ذهنشون میرفتعمل موفقیت آ

  ...کنار بیاد
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رفت تو هال که دید هنوز سرش تو برگه ...ساعت نزدیک یک نصفه شب بود دیگه مانی باید کارشو تموم میکرد
به ...نه به خاطر بی توجهیاش...جلوشو میگرفتدیگه داشت زیاده روي میکرد و لیا باید ...خیلی حرصش گرفت...هاشه

  ...دوست نداشت انقدر خودشو با کار خسته کنه...خاطر خودش
  مانی کی کارت تموم میشه؟؟؟-

  ...مانی پشتش به لیا بود و متوجه عصبانیتی که از چهره اش میبارید نشد
  ...اآلن تموم میشه عزیزم-
  ...من خوابم میاد بیا بریم بخوابیم-
  ...و میام منمتو بر-

بیشتر دلش میخواست مانی کارشو تعطیل ...این جوابی نبود که دوست داشت از مانی  بشنوه...دیگه واقعاً ناراحت شد
کاش الاقل این روزاي آخر ...کنه و باهاش بیاد تو تخت خوابشون مثل هر شب با لمس گرماي تنش به خواب بره

  ...خودشو از لیا دریغ نمی کرد
ی مهم نبود خودش گفته بود میتونه بقیه رو فردا انجام بده ولی اینم از اخالقش بود که یه کاري و به اون کارش خیل

با حرص و عصبانیت رفت تو اتاق و در و ...دست بگیره تا تمومش نکنه بیخیالش نمیشه و لیا اینو خوب میدونست
لی یهو با فکري که به ذهنش رسید همونجوري که زیر لب غر میزد داشت میرفت سمت تخت که بخوابه و...بست

  ...سرجاش وایستاد
حاال که مانی نمیخواد دست از کار بکشه لیا باید از یه راه دیگه وارد میشد و اون راهم چیزي نبود جز قدرت زنانه 

 هر شب بغل هم میخوابیدن ولی...عشق بازیشون از همون اول محدود بود به بوسه هاي آتشین و خشونت بار مانی...اش
  ...از این حد فراتر نرفتن

لیا به خاطر این کار خیلی ازش ممنون بود ...هربار که مانی خواست پیشروي کنه با تغییر حالت لیا سریع عقب میکشید
حس میکرد اینبار دوست نداره توي ...ولی نمیدوست چش شده بود که حاال انگار اون داشت به سمت مانی کشیده میشد

وقتی یه بوسه انقدر لذت بخشه مسلماً ...دلش میخواست بره بیینه تهش چی میشه...کشهعشق بازیشون مانی عقب ب
  ...هرچی جلوتر میره این لذت چندین برابر میشه و این ترسش بیهوده بود

باید هرطوري که ...نمیخواست از همین اول بین رقابتی که با کار مانی داشت کار پیروز بشه...تنها راهش همین بود...آره
  ...اونشب مانی و میکشوند سمت خودش بود

آقا مانی حاال حرص منو درمیاري آره؟؟؟بشین و تماشا کن که چه جوري با میل خودت از اون دفتر دستکت جدات «
  »!!!میکنم

از بین لباس خواباي رنگارنگی که مانی براش خریده بود لباس خوابی رو انتخاب کرد که ...سریع رفت سراغ لباساش
یه شورت ...ولی اآلن واقعاً بهش نیاز داشت...یچوقت روش نمیشه همچین چیزي رو پیش مانی بپوشهفکر میکرد ه
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المباداي توري به رنگ قرمز که نواراي مشکی داشت با یه تاپی که از زیر سینه به صورت هشتی باز میشد و بلندیش تا 
که فقط کمر و پهلو ها رو میپوشوند به رنگ قسمت سینه و بنداي تاپ مشکی بود و حریر پایین تاپ ...زیر باسن بود

  ...قرمز
از طرفی میگفت زوده واسه پوشیدن اینجور لباسا و از طرف دیگه خودشو قانع میکردکه ...مدام با خودش درگیر بود

  ...پس هیچ اشکالی نداره...مانی شوهرشه یعنی از هرکسی بهش محرم تره
مشکیشو برداشت و با مهارت یه هاله مشکی دور چشمش ایجاد  سایه چشم...رفت جلوي آینه موهاش و باز گذاشت

مانی عاشق ...دستی تو موهاش کشید تا پریشون بشه...کرد و در نهایت با همون رژ قرمز معروف تیر خالص و زد
یه دوش حسابی هم با ادکلنش گرفت و ...موهاي فرفریش بود به خصوص وقتی آشفته باشه و لیا اینو خوب میدونست

  ...همه چیز مرتب بود یه نفس عمیق کشید و رفت بیرون...سرتا پاشو چک کرد...تو آینه برانداز کرد خودشو
حتی یادش رفته بود که به لیا گفته برو منم اآلن میام  و اگه لیا بر نمی گشت معلوم نبود ...مانی همچنان غرق کارش بود

  ...تا کی میخواست منتظرش بذاره
  »...یستاوا...دارم برات آقا مانی«

نشست رو مبل سه نفره ...آروم رفت سمت آشپزخونه یه لیوان شربت براي خودش و مانی درست کرد و بردش تو هال
مانی حتی سرشو بلند نکرد که نگاش کنه فقط از سر انجام ...اي که مانی روش نشسته بود و سینی و گذاشت رو میز

  :وظیفه گفت
  نخوابیدي چرا؟؟؟...دستت درد نکنه-

میخواست با جواب ...چیزي نگفت و مانی هم اصراري براي گرفتن جواب نداشت و این داشت لیا رو عصبی میکردلیا 
اینجوري نمیشد باید از یه روش دیگه استفاده ...ندادنش نگاه مانی و بکشونه سمت خودش ولی مانی عین خیالش نبود

ط با یه شورت پوشیده شده بود نگاهش و جذب کنه پاشو انداخت رو پاش تا شاید سفیدي پاهاي لختش که فق...میکرد
دوال شد کنترل تلویزیون و لیوان شربتشو برداشت همونطور که پاشو آروم آروم تکون میداد کاناالي ...ولی انگار نه انگار

  ...تلویزیون و باال و پایین میکرد و یه قلپ از شربتش میخورد
م میریخت یه لحظه چرخید سمت لیا که بگه خاموشش کنه ولی مانی که صداي بلند تلویزیون داشت تمرکزش و به

نگاهش از لباس نیمه برهنه لیا به سمت لباش ...دهنش از دیدن لیا با اون لباس و آرایش کامالً باز مونده بود...ماتش برد
با دیدنش به ذهنش تا حاال اندام برهنه لیا رو به این صورت ندیده بود و اولین چیزي که ...و برعکس باال پایین میشد

  :رسید این بود
  »لعنتی من دیگه چه جوري طاقت بیارم و جلوي خودمو بگیرم؟؟؟!!!چقدر صاف و سفیده«
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لیا هم که حاال فهمیده بود باالخره نگاه مانی رو شکار کرده لیوان و کنترل و برگردوند رو میز و کامالً چرخید 
که خودشم حالش بهتر از مانی نبود و حاال که به اینجاي کار رسیده آشفتگی تو نگاه مانی غوغا میکرد در حالی...سمتش

  ...بود قلبش داشت از شدت هیجان میزد بیرون
باالخره لباي قرمز و تحریک کننده لیا کار خودشو ...نگاه مانی همچنان باال و پایین میشد و تو همین نوسانات نگاهش

رت داد و طعم لبایی که چند روز خودشو ازش محروم کرده آب دهنش و قو...کرد و نگاه مانی روشون میخکوب شد
  ...بود و پیش خودش حس کرد

لیا فقط تو یه لحظه دید خودکار از دست مانی افتاد و بالفاصله ...ذهنش از هرچی کار و حساب کتاب و شرکت خالی شد
کار به سمت خودش جلب کرد و این توجه مانی و از ...باالخره به هدفش رسید...تموم شد...لباش توسط مانی بلعیده شد

  ...براي دختر بی تجربه اي مثل لیا شروع خیلی خوبی بود
بازم درد و سوزش از فشار دندوناي مانی لباشو به آتیش کشید ولی خوشحالی این پیروزیش باعث شد دستاش دور 

دلش براي همین بوسه هاي خشن حاال که فکرشو میکرد میدید ...گردن مانی حلقه بشه و اونو بیشتر به خودش بچسبونه
هرچند بوسه هاي مالیمش یه آرامش دیگه اي بهش میداد ولی این بوسه هاي وحشیانه لیا رو به ...مانی تنگ شده بود
  ...اوج لذت میرسوند

 حاال که لیا با میل خودش این...همونطور که داشت با ولع لباشو میخورد لیا رو روي مبل خوابوند و خودشم خوابید روش
لباسو پوشیده بود پس مانی این اجازه رو به خودش داد که همه جاي بدنش و با دستاي داغ و پرحرارتش لمس 

  ...حرارتی که تو کسري از ثانیه تن سرد و یخ زده از استرس لیا رو به آتیش میکشید...کنه
ا رو شنید که قاطی نفس صداي لی...با دیدن قطره هاي اشکی که از گوشه چشماي لیا سرازیر شد سرشو کشید عقب

  :نفس زدنش گفت
  ...نفسم رفت...چیزي بده...بابا یه آنتراکتی-

  :مانی خودشم از فشار بوسه هاي پر هوس و هیجان باالش به نفس نفس افتاده بود
  ...مجبوري تحمل کنی...یه ثانیه هم نمیتونم از  دست بدم...مگه میشه از این لب و این بدن گذشت...شرمنده-

  :خند پرهوسی زد و با چشماي خمار شده اش زل زد تو چشماي مانی و گفتلیا لب
  ...مجبوري چیه عزیزم؟؟؟با تمام وجودمممم میخوامــــــت-

اینهمه خوشبختی براش تو یه شب زیاد بود ولی باید از پسش برمیومد اینبار به سمت گردن لیا ...چشماي مانی گشاد شد
حاال دیگه بدن لیا هم داغ ...ش و با گاز هاي کوچیک و مکیدن میرفت و برمیگشتحمله کرد و مسیر گردن تا الله گوش

داغ بود و گاهی با فشار دندوناي مانی آه خفه اي میکشید که بالفاصله صداي پرهوس و زمزمه مانند مانی رو کنار 
  :گوشش میشنید

  قایم کرده بودي بیشرف هاااان؟؟؟اینهمه خوشگلیتو کجا ...عمــــرم...عشقــــم...جوووووون دلــــــــــم-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 490



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...گذاشته بودم به وقتش رو کنم عشقم-
  مگه نه؟؟؟...مال خود خودمه...امممممممممم همه چیت مال منه-
  ...همونطور که تو هم همه وجودت مال منه...همه چیم مال توئه...آره-

ین که لیا یه لحظه دستاشو گذاشت رو دستاي دستشو برد که تاپشو بده پای...بابوسه هاي ریز به باالي سینه ي لیا رسید
ولی مانی با نگاه کردن به ...میترسید مانی از خود بی خود بشه و زیادي پیشروي کنه...مانی و با دلهره بهش خیره شد

  :چشماش علت نگرانی عشقشو فهمید و با اطمینان گفت
لذت بدم تو چشماتو ببند و خودت و بسپار  امشب میخوام یه جور دیگه بهت...هنوز سر حرفم هستم...نترس خوشگلم-

  !!!شرط میبندم مشتري میشی...به من
آتیشی ...بوسه هاي داغ و بی پایان مانی بود که تمام نقاط بدنشو به آتیش میکشید...لیا خندید و خودش و سپرد به مانی

این یکی شدن با چقدر لذتبخش بود ...لذت یکی شدن با عشقت...لذت داشت...که سوختن توش عذاب نداشت
لذتی که به اوج رسیدنشو ...لیا اون شب با همین عشق بازیش با مانی اوج لذت و تجربه کرد...حق با مانی بود...عشق

  ...مدیون مهارت مانی بود
مانی مسیر رفته از رون تا لباي لیا رو با بوسه هاي ریز ...بدنش از شدت هیجان عرق کرده بود...نفس نفس میزد

خیره تو چشماي خمارش که تو این حالت زیباییش صد ...بوسه اي که رو لباش نشوند چشماي لیا باز شدبرگشت و با 
  :برابر میشد گفت

  خوب بود ملکه من؟؟؟-
  :لیا لبخند شرمگینی زد و از بین نفساي بریده بریده اش گفت

  ...لی...خی-
بالفاصله دستاشو دور ...از روش بلند میشه با دیدن لبخند شیرین مانی دوباره چشماشو بست که حس کرد مانی داره

  ...گردنش حلقه کرد تا نذاره پاشه
  کجااااا؟؟؟-
  ...بریم بخوابیم دیگه خانومم-

  :لیا چشماشو باز کرد و خیره تو چشماي عسلی مانی که به نحو غیر قابل باوري مهربون وخواستنی شده بود گفت
  پس تو چی؟؟؟-

  :چشماي مانی گشاد شد و گفت
  منظورت چیه؟؟؟-

  ...لیا خودشو کشید باال و بوسه ي محکمی رو لباي مانی نشوند
  ...منظورم اینه که حاال نوبت منه-
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فقط به فکر لذت دادن به لیا ...مانی حتی لباسشم درنیاورده بود...تا مانی خواست اعتراض کنه انگشتشو گذاشت رو لبش
ربه اش تو این چیزا خیلی بیشتر از لیا بود و با اینکه اندام وسوسه مسلماً اون تج...بود و خودش و فراموش کرده بود

  ...انگیز لیا بدجوري تحریکش کرده بود خودشو کنترل کرد تا فقط عشقش لذت ببره
فقط وظیفه مرد نبود که زنشو بدون سکس به لذت برسونه زنم باید این ...لیاهم که اینو فهمید میخواست جبران کنه

نگاهاي معنی دار و پرحرفشون و به هم ...جفتشون بدون حرف خیره بودن تو چشماي هم...باشه توانایی رو داشته
اندام ورزیده و ...لیا بدون اینکه چشم از مانی برداره دستشو دراز کرد و تی شرت مانی و از تنش درآورد...دوخته بودن

  ...عضله هاي مانی رو که دید بی اختیار لبش به خنده باز شد
حاال مانی زیر بود و لیا ...ذاشت رو سینه مانی و اونو آروم به سمت طرف مقابل مبل هول داد تا دراز بکشهدستاشو گ

برعکس مانی که خشونت چاشنی حرکاتش بود لیا همه کاراشو داشت با مالیمت پیش میبرد که ...روش خوابیده بود
دوباره رفت جلو و ...باش نشوند و سرشو برد عقبسرشو برد جلو و بوسه آرومی رو ل...همین مانی و دیوونه تر میکرد
دستاي ...بعد از چند باري که این کارو تکرار کرد متوجه نفس نفس زدناي مانی شد...بعد از بوسه آرومی اومد عقب

مانی که داشت میرفت سمت سر لیا تا نگهش داره که دیگه عقب نره رو با دست نگه داشت و اینبار تمام بدن مانی و 
  ...سه کردغرق بو

دوست داشت مانی هم مثل اون خودشو بسپره به ...آروم آروم پیش میرفت و اجازه نمیداد مانی تو کارش دخالت کنه
تو این زمینه مدیون غزل بود بعضی موقع ها که باهم در این باره حرف میزدن طبق تجربیاتی که از رابطه دوستاش ...لیا

رابطه بیشتر از چه چیزایی خوششون میاد لیا هم داشت سعی میکرد همون  به دست آورده بود بهش میگفت که مردا تو
  ...اون موقع متوجه حرف غزل نشده بود که گفت واسه بعد به دردت میخوره...گفته هاش و مانی پیاده کنه

مانی میدید برخالف رابطه هاي قبلیش که خودش کنترل حرکات دخترا رو تو دست داشت و مجبورشون میکرد یه 
رایی رو بکنن حاال لیا نمیذاره هیچ کاري بکنه و در نهایت تعجب میدید لذت این بی اختیاري به مراتب براش بیشتر کا

  ...بود
همینطور که با بوسه هاي داغش پایین میرفت رسید به شلوارش و همین که دست برد تا از تنش درش بیاره مانی 

  :اش از سر لذت بریده بریده شده بود گفتخیره تو چشماي لیا همونطور که نفس...دستاشو گرفت
  ...تا همینجا بسه...برات زوده خانومی...لیا-

لیا چیزي نگفت و فقط یه لبخند دلنشین تحویل مانی داد و دوال شد دو تا بوسه داغ رو دستاي مانی که رو دستش بود 
  ...گه مخالفتی نکردنشوند و بی توجه به حرف مانی کار خودشو پیش برد مانی هم از خدا خواسته دی

دوست نداشت لذت این رابطه اي ...میخواست اون لذتی رو که با وجود مانی حس کرد و تمام و کمال به عشقشم ببخشه
میخواست با همه بی تجربگیش به مانی و خودش یه چیزایی رو ثابت ...که به تازگی شروعش کرده بودن یه طرفه باشه
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برنمیاد ولی حاال بدون اینکه کسی چیزي بهش بگه خودش داشت همه کاري رو چیزایی که فکر میکرد از پسش ...کنه
  ...براي مانی انجام میداد

***  
لیا رو بدن مانی دراز ...نفساي تند و بریده بریده اشون آروم و منظم شده بود...حاال جفتشون آروم بودن...تموم شد

میکرد این لذتی که براي اولین بار تجربه اش کرد چقدر کشیده بود و همونطور که سرش رو سینه مانی بود داشت فکر 
  ...شیرین بود

مانی حین نوازش موها و کمر لیا داشت فکر میکرد لذت این رابطه اي که خیلی وقت بود ازش بی بهره بود وقتی با 
  ...عشق آدم باشه چقدر بیشتره

  :رو لبش نشست و گفت از یادآوري مهارتی که لیا تو کاراش به کار میبرد بی اختیار لبخند
  لیا جانم؟؟؟-
  جان دلم؟؟؟-
  ...تو که از منم حرفه اي تر بودي بیشرف-

  :لیا خندید و گفت
  ...نظر لطفته-
  تو این کارا رو از کجا یاد گرفتی؟؟؟داشتی دیوونه ام میکردي میفهمی؟؟؟-

  :لیا چونه اشو گذاشت رو سینه مانی و خیره تو چشماش گفت
  ...همین...فقط باید حواست و جمع کنی ببینی کدوم کارت عشقت و بیشتر سرحال میاره...زیز دلمیاد گرفتن نمیخواد ع-
  لیا میدونی که داري روز به روز منو بیشتر عاشق خودت میکنی؟؟؟-
  ...اوهوم-

  :بوسی به محلی که چونه اشو روز گذاشته بود زد و گفت
  عاشق من نشی عاشق کی میخواي بشی؟؟؟-

  :لیا شده بود داشت دوباره تحریک میشد که سریع به خودش اومد و گفتمانی محو چشماي 
  ...به کارم که نذاشتی برسم الاقل بریم به خوابمون برسیم...پاشو بریم بخوابیم...پاشو-

  :لباش به خنده باز شد و گفت...با یادآوري روشی که لیا براي جلب توجهش استفاده کرد...همونطور که بلند میشد
  ...واقعاً میگم...رفی لیاخیلی بیش-
  واسه چی؟؟؟...عه-
من موقع کارم حتی دختر لختم جلوم وایمیستاد بهش توجه نمیکردم ولی تو چی کار کردي باهام که اونجوري اختیارم -

  و از دست دادم هاااان؟؟؟
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  ...خودت گوش نکردي منم تالفی کردم...بهت گفتم بیا بریم بخوابیم-
بوسه اي رو پیشونیش نشود و با ...کمر لیا و اونیکی گذاشت زیر زانوهاش و بلندش کردمانی یه دستشو گذاشت زیر 

  :عاشقانه ترین لحنی که اون لحظه میتونست به لیا تقدیم کنه گفت
  ...تالفیت به شیرینی عسل بود واسم-

***  
پزخونه داشت ظرف تا ازشون خداحافظی کنه و لیا هم تو آش...بعد از شام مانی رفته بود خونه پدر و مادرش

فردا مانی میخواست بره و این جدایی حاال بعد از گذشت این ده روز لذت بخشی که فقط به گردش و تفریح ...میشست
  ...و عشق بازیاشون گذشت سخت تر شده بود

و  حین شستن ظرفا به این فکر میکرد که چه جوري قراره دوریشو طاقت بیاره؟؟؟اون سه روزي که مانی و تنها گذاشت
حاال این بیست روز و چه جوري دووم بیاره؟؟؟حتی فکر کردن ...رفت پیش نسرین به اندازه سه سال براش طول کشید

یعنی میتونست؟؟؟عقلش میگفت باید بتونه ...انقدري که دو قطره اشک سمج از چشمش چکید...بهشم براش سخت بود
چون این سفر مطمئناً تعیین کننده آیندشون ...بتونه باید...ترجیح داد به نداي عقلش گوش کنه...و دلش میگفت نه

  ...بود
با حلقه شدن دستاي مانی روي شکمش سریع اون دو ...انقدر تو فکرو خیال غرق شده بود که متوجه اومدن مانی نشد

 عجیب دلش میخواست اینبار براي...دوست نداشت مانی و دم رفتنش متزلزل کنه...قطره اشکشو با آستینش پاك کرد
  ...شوهرش یه خانوم نمونه و عاقل باشه نه یه بچه کوچولوي زبون نفهم

  ...سالم عشقم-
چقدر این بشر و دوست داشت ...تمام سلوالي بدنش به تپش افتاد...با شنیدن صداي مانی که درست کنار گوشش بود

  :ناراحتیش نباشه گفت درحالیکه سعی میکرد تو صداشم اثري از...که حتی با شنیدن صداشم حالی به حالی میشد
  کی اومدي؟؟؟...سالم عزیزم-
  ...همین اآلن-
  خداحافظی کردي؟؟؟-
  ...کلی هم سفارشتو بهشون کردم...آره-
  ...مانی من که گفتم نمیخوام مزاحمشون بشم-
فقط بهشون گفتم یه کم حواسشون بهت باشه که تنها ...منم نگفتم هرروز میري اونجا که...مزاحم نیستی خانومم-

  ...نمونی
  :لیا دیگه چیزي نگفت که دوباره مانی به حرف اومد

  خانومم نمیخواد بیاد یه دیقه پیش شوهرش بشینه؟؟؟-
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  ...تو برو بشین من دو تا چایی بریزم بیام...میبینی که خانومت داره ظرف میشوره-
گشتم ترتیب یه ماشین اصالً وقتی بر...من دوست ندارم خانومم انقدر ظرف بشوره و دستاي خودشو خراب کنه-

  ...ظرفشویی و برات میدم
چون حس میکنم ظرفا رو تمیز ...تازه از ماشین ظرفشویی هم خوشم نمیاد...مانی من که همیشه دستکش دستم میکنم-

دو نفر آدم که بیشتر نیستم مگه ظرفامون چقدر ...تازه موقع ظرف شستن آدم یه کم فکرش باز میشه...نمی شوره
  میشه؟؟؟

  ...بذار منم کمکت کنمپس -
  ...شما برو بشین من میام اآلن...نخیر-
  ...پس بیا تو هم همین اآلن بریم ظرفا رو بعداً میشوري-

مانی که حاال مثل بچه هاي دوساله بی منطق و بهونه گیر شده بود قصد نداشت دست از سرش ...نفسشو فوت کرد
دو تا چایی ریخت و به همراه مانی رفتن رو مبل نشستن و ...درآوردبه ناچار شیر آب و بست و دستکشا رو ...برداره

  ...مشغول خوردن شدن
  :با لحن تقریباً جدي اي گفت...حین چایی خوردنشون مانی که تو فکر و خیال فرو رفته بود

  ...الزمه یه سري مسائل و برات روشن کنم تا خیالم تو سفر ازت راحت باشه...لیا-
  ...ن خودم میدونم چی میخواي بگیم...الزم نیست مانی-
  ...ولی اگه بگم راحت ترم-
  ...خب بگو-
من نمیگم هرروز و هر ساعت باهات تماس میگیرم چون مطمئنم پام برسه اونجا انقدر درگیر عمل و بعدشم شرکت -

پس بذار ...زنمولی قول میدم هرموقع وقتم آزاد بود زنگ ب...تو اون سمینارا میشم که وقت سرخاروندن پیدا نمیکنم
  چون میترسم تو زنگ بزنی و من نتونم جواب بدم باشه؟؟؟...هربار خودم بهت زنگ بزنم

  ...چشم-
  :یه کم با شک و تردید و توچشماي لیا خیره شد و گفت

تو جوابمو ندي آمارتو از نسرین جون و بقیه میگیرم ...فکر نکن چون اون سر دنیام حواسم بهت نیست...در ضمن-
  افتاد؟؟؟

  :لیا با اخمی که بین ابروهاش افتاده بود گفت
  مثالً من قراره چه غلطی بکنم که فکر میکنی ازت پنهونش میکنم؟؟؟-
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غذا ...ضعیف شدي...اگه بفهمم الغر شدي...دوماً منظورم خورد و خوراکت بود...اوالً شما جرات نداري هیچ غلطی بکنی-
ب تا صبح گریه میکنی و اون چشماي خوشگلت و از بین میبري به خدا ش...شبا نمیخوابی...به خودت نمیرسی...نمیخوري

  از همونجا کاري میکنم که از کرده ات پشیمون شی فهمیدي؟؟؟
  ...لیا چیزي نگفت و با قهر روشو برگردوند

  ...اگه از جونت سیر شدي دور از چشم من پاتو کج بذار...در مورد اون غلطایی هم که گفتی-
اگه ذره اي شوخی تو لحن مانی میشنید دلگیر نمی شد ولی مانی داشت خیلی جدي ...تونست تحمل کنهدیگه لیا اینو نمی

  ...درباره این مسئله حرف میزد
  :با خشم و تعجب برگشت سمتش و با عصبانیت گفت

مو کج آره؟؟؟تو فکر کردي من آدمیم که تا چشمتو دور ببینم پا...تو منو اینجوري شناختی مانی...صبر کن ببینم-
بذارم؟؟؟یعنی انقدر عوضیم؟؟؟اینه اعتمادي که به زنت داري؟؟؟فکر کردي تو این چند ماه فرصت این کارو 
نداشتم؟؟؟کی همچین غلطی کردم؟؟؟حاال تو راحت جلوم نشستی میگی اگه پامو کج بذارم میکشیم آره؟؟؟یعنی من 

  انقدر پستم؟؟؟
  ...تو پستی؟؟؟من فقط گفتم اگهچی داري میگی واسه خودت؟؟؟من کی گفتم ...لیا-
  ...واقعاً متاسفم...به هر حال این فکر تو سرت بوده که به زبون آوردیش-

بلند شد بره تا به اعصابش مسلط بشه ولی دید چرا مانی و از زخم زبونش بی بهره ...دیگه طاقت نداشت حرفاشو بشنوه
  بذاره؟؟؟

  :بدجنسانه باشه گفت برگشت سمتش و با لحنی که سعی میکرد به قدر کافی
اگه یه نگاه به سابقه درخشان گذشته و نامه ...اونی که باید نگران پا کج گذاشتن همسرش باشه منم نه شما آقا مانی-

چون  اون همه دختراي خوش آب و رنگی که دور ...البته نامه اعمالت سیاه نیستا رنگیه...اعمال سیاهت بندازي میفهمی
  ...ارن نامه اعمالت سیاه بشهخودت جمع کرده بودي نمیذ

زیاده روي کرده بود و اینو میتونست از چشماي مانی ...لیا کم کم داشت میترسید...مانی بلند شد و با خشم رفت سمتش
  ...آب دهنش و قورت داد و همقدم با مانی میرفت عقب...بخونه

  حقیقت تلخه نه؟؟؟چرا جوش آوردي؟؟؟...چیه؟؟؟حق-
  ...طوریکه صداي لرزونش دل سنگم آب میکرد...زد و تو همون حال دردشو به زبون آوردیهو بغض به گلوش چنگ 

ولی تو نگاشون نکن ...ولی...خب معلومه که هیچ وقت به پاي دختراي خوشگل و خوش هیکل آلمانی نمیرسم...خب-
  ...خب؟؟؟اگه نگاشون کنی من میمیرم مانی
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تاري چشمش ...ت دست مانی رو که میرفت سمت کمربندش نبینهچشماش از هجوم اشک تار شد ولی این تاري نتونس
جوري با غضب به لیا نزدیک میشد ...مانی جدي جدي داشت کمربندشو باز میکرد...با سرازیر شدن اشکاش از بین رفت

  ...حتی قطره هاي اشکشم نتونسته بود دلش و به رحم بیاره...که انگار نقشه قتلش تو سرش بود
چشماي هراسونشو دوخته بود به ...ب رفت تا کمرش خورد به کانتر و دیگه نتونست تکون بخورهلیا انقدر عقب عق

از شدت ترس به نفس نفس افتاده ...یعنی مانی میخواست بزنتش؟؟؟اصالً باورش نمیشد...چشماي خشمگین مانی
که مثل یه بچه گنجشک بارون  ولی انگار مانی خیلی عصبانی تر از این بود که این چیزا روببینه و براي عشقش...بود

  ...خورده بود دل بسوزونه
به یه قدمیه لیا که رسید خیره تو چشماي هراسونش یه طرف کمربند و دور دست راستش پیچوند و طرف دیگه اشم با 
دست چپش نگه داشت و قبل از اینکه صدایی از لیا در بیاد با یه حرکت کمربند و انداخت دور کمر لیا و کشید سمت 

  ...ودشخ
قدرت حالجی کردن این اتفاقا رو هم ...حاال لیا مثل یه موش تو چنگ ببر اسیر شده بود و نمیتونست تکون بخوره

نگاه پر از اخم مانی به لباي لیا بود و نگاه لیا به چشماي مانی که ...نداشت فکر میکرد مانی میخواد بزنتش ولی حاال
  :صداي خشک و جدي مانی بلند شد

  ...میذارم به عهده خودتانتخاب و -
  انتخاب چی؟؟؟...انـ-
  ...بوس گاز کتک-

نه مثل اینکه این عصبانیت و خشم و ...تو چند ثانیه چشماش به قدري گشاد شد که نگاه مانی هم به باال کشیده شد
  ...ولی لیا هنوز از بهت درنیومده بود... کمربند همش ساختگی و براي ترسوندن لیا بود

  ...مانی تو که-
  ...فقط جواااااااااب-

  ...لباش به لبخند باز شد...پس مانی فقط میخواست بترسونتش...کم کم ترسش از بین رفت
  ...پس همون گاز...بوساي تو هم که همراه با گازه...کتک و که جرات نداري-

بانیت مانی واقعی نبود با وجود درد ولی از اینکه عص...به ثانیه نکشید که لب پایینیش بین فشار دندوناي مانی له شد
لبخند رو لبش نشست و وقتی حرکت لب و دندون مانی تبدیل به بوسیدناي منحصر به فرد خودش شد دستاي لیا هم 

  ...دور گردن مانی حلقه شد و با تمام وجودش عشقشو همراهی کرد
دستشو برد زیر رونشو با یه حرکت مانی بدون اینکه لحظه اي لباشو از رو لباي لیا جدا کنه کمربند و انداخت زمین و 

با لحن نسبتاً خشنی که مو ...سرشو برد عقب و خیره تو چشماي لیا که حاال خمار شده بود...بلندش کرد گذاشت روکانتر
  :به تنش سیخ میکرد گفت
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مطمئن باش ...من اگه دنبال اونا بودم که عاشق تو نمیشدم...بار آخرت باشه که خودتو با دختراي دیگه مقایسه میکنی-
در ضمن اینو ...چون مزه تو زیر دندونمه آبنبات من...تو بدترین شرایط به اون دخترایی که تو ذهنته نگاهم نمیکنم

حاال من ...دنبال دختریه که بتونه دنیاشو به زیباترین شکل ممکن بسازه...بدون که یه مرد واقعی دنبال دختر زیبا نیست
  ...رسیدم هم زیباست هم دنیامو زیبا کردهخیلی خوشبختم چون دختري که بهش 

با تمام وجودش به شوهرش اعتماد داشت و این ...لحن مانی به مرور مهربون شد و لبخند شیرینی هم رو لباي لیا نشست
  ...حرفا هم فقط از روي لجبازي زده بود
لیا میدید که مانی ...وردن گردنشاینبار از لبش فاصله گرفت و شروع کرد به خ...مانی دوباره به سمت لیا هجوم آورد

میدید که چقدر براي مانی ...هرازگاهی با چند تا نفس عمیق میخواد خودشو کنترل کنه که بیشتر از این پیشروي نکنه
حاال که لذتشو چشیده بود دیگه ترسی نداشت و ...حاال که فکرشو میکرد...سخته ولی به خاطر لیا داره دووم میاره

مانی اول و آخر شوهرش بود و همه وجودشون با هم یکی ...ه با مانی تا آخرش پیش برهخودشم دوست داشت ک
  ...پس اینهمه دست دست کردن معنا نداشت...بود

  ...سر مانی و با دستاش نگه داشت و یه کم برد عقب  که بتونه قشنگ تو چشماي خمارش نگاه کنه
  چی شد خانومم؟؟؟-
حاال ...دیگه الزم نیست خودتو کنترل کنی تا من آماده بشم...ه با تو تا تهش برمدیگه آمادگیشو دارم ک...مانی؟؟؟من-

  ...پس انقدر خودتو اذیت نکن...دیگه خودمم میخوام
  ...وسوسه حرف لیا براي مانی خیلی زیاد بود ولی هنوز نمیتونست قبول کنه

  ...رمحداقل بمونه واسه بعد از سف...بذار باشه واسه بعد از عروسی...نه لیا-
این مدتم فقط براي این بود که من آمادگیشو ...هیچی مانعمون نیست...آخه چرا؟؟؟ما همین اآلنشم زن و شوهریم-

  پیدا کنم مگه غیر از اینه؟؟؟
بذار خیال من از بابت این مشکل ...ولی بذار بمونه واسه بعد از سفر...تو همینجوریشم خانومی خودمی...معلومه که نه-

همه سلوالي بدنم خواستنتو فریاد ...دشم من بعد از اون شب دیگه به طرز وحشتناکی میخوامتبع...راحت بشه
بذار این سفر کوفتی تموم ...تا برم و برگردم که دیوونه میشم...حاال اگه لذت اصلی رو هم تجربه کنم...میزنه

ولی اآلن که ...گرفتم اومدم پیشت اینجوري یهو دیدي شبی نصفه شبی که دلم خواستت زدم زیر همه چیو یه بلیط...شه
  ...هنوز طعم اون اصلیه رو نچشیدم راحت تر میتونم دوریتو تحمل کنم خانومی

  :مانی اینبار با لحن ناراحتی ادامه داد...از اینهمه عشق و صداقت مانی لبخندي رو لباي لیا نشست
  ...اگه قضیه این عمل نبود نمیرفتم اصالً...به خدا پشیمونم-
  ...قرار گرفتن انگشت لیا رو لبش ساکت شدبا 
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واسه منم سخته که دوریت و تحمل کنم ولی باید تحمل کنیم ...هیـــــــــس مانی ما قبالً در اینباره صحبت کردیم-
بیا از این شب آخري که پیش همیم لذت ...دیگه غصه خوردن نداره...دیگه مگه نه؟؟؟واسه هر دومون اینجوري بهتره

  ؟؟؟اصالً میدونی شاعر چی میگه؟؟؟ببریم باشه
  :مانی با لذت به لب و دهن لیا خیره شد و گفت

  چی میگه؟؟؟-
  :گلوشو صاف کرد و گفت

که ...عزیزان همه با هم بخونیم...واسه فردا نذاریم...چرا قصه دردو...همین امشب و داریم...میگه یه امشب شب عشقه-
  ...که امشب شب عشقه...امشب شب عشقه

لحن صداي لیا که اون لحظه عجیب سعی میکرد مثل خواننده اش بخونه قهقهه بلندي زد که دل لیا رو  مانی از
درحالیکه هنوز اثرات خنده رو لباش بود پاهاي لیا رو که از اپن آویزون شده بود دور کمر خودش حلقه کرد و با ...برد

  :فتهمونطور که میبرد سمت اتاق خواب گ...یه حرکت لیا رو بغل گرفت
  ...یه شب عشقی برات بسازم که کیف کنی-

***  
انگار داشت به ...خنده هاش اول آروم بود...رو تخت تو آغوش هم دراز کشیده بودن که یهو صداي خنده مانی بلند شد

لیا خیره به این خنده هاي یهویی مانی لبخند کمجونی ...یه چیزي فکر میکرد و از یادآوریش کم کم به قهقهه تبدیل شد
  :زد و گفت

  چرا میخندي؟؟؟-
  ...هیچی عزیزم-
  ...بگو دیگه-

  :مانی به زور خنده اشو خورد و با لبخندي گفت
کی بود که میگفت من تو روابط زناشویی سردم و تا شوهرم نیاد طرفم من هیچ اقدامی نمیکنم هاااااان؟؟؟تو که هنوز -

  ...هیچی نشده پدر صاحاب منو درآوردي بیشرف
  :ي حرفایی که قبل از شروع روابطشون به مانی زده بود خجالت کشید و گفتلیا از یادآور

  ...خب من که اونموقع نمیدونستم اینجوري میشه...مانی مسخره نکن دیگه-
مسخره چیه عزیز دلم؟؟؟یادته اون موقع هم که گفتی به حرفت خندیدم و گفتم بعداً میفهمی به چی خندیدم؟؟؟حاال -

  ...کنی که تو این مدت تو چند بار اومدي طرف من خنده ات میگیره اگه خودتم به این فکر
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که یه روز خودش به همچین رابطه اي تمایل داشته  ...لیا اون موقع ها حتی فکرشم نمیکرد...حق با مانی بود
دم شده ولی حاال اون خودش چند بار پیشق...همیشه فکر میکرد باید باالجبار نیازهاي شوهرش و برآورده کنه...باشه
  ...بود

از یادآوري چند لحظه قبل لبخند خجالتزده اي رو لبش نشست و از شرم گوشه لبشو گاز گرفت که از دید مانی دور 
  ...نموند

  :همونطور که آروم لب لیا رو از زیر فشار دندونش خارج میکرد گفت
بارم به خاطر نعمت تو خدا رو شکر کنم روزي صد...تو همه معیارهایی که میتونه یه مرد و خوشبخت کنه رو داري...لیا-

  ...کمه
لبخندي زد و    ...لیا هم دستشو دور کمر مانی حلقه کرد و همینطور که صداي ضربان قلب مانی تو گوشش میپیچید

  :گفت
  ...منم همینطور-

  ...تو فرشته دوست داشتنی...تو فقط مال منی
  ...نمیتونی بد بشی تویی که ماه منی

  ...تویی که شیشه عمر منی...منیتو فقط حق 
  ...نمیتونی بشکنی تو خودت جون منی

  ...چقدر عاشقتم تموم دنیامی
  ...تو همون ستاره شرقی شبهامی
  ...چقدر عاشق اون رنگ چشماتم

  ...باهام حرف بزن من عاشق حرفاتم
  ...چقدر عاشقتم تموم دنیامی

  ...تو همون ستاره شرقی شبهامی
  ...اتمچقدر عاشق اون رنگ چشم

  ...باهام حرف بزن من عاشق حرفاتم
  ...وجودت گرمه مثل آتیشه

  ...دلت جنس شیشه دیگه بی تو نمیشه
  ...حاال دیگه وقتشه دل منو تو ما بشه پیشم باشی همیشه

***  
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هر دو میتونستن غم و ناراحتی رو تو چشماي هم بخونن ولی تمام ...فرداي اون روز براي هردوشون روز سختی بود
  ...ون این بود که خودشون و شاد نشون بدن تا دیگري و ناراحت نکننسعیش

مانی از صبح مشغول ردیف کردن کارهاش و جمع کردن وسایلش بود و لیا با اینکه خیلی دوست داشت کنارش باشه 
  ...ولی هربار که نگاش میفتاد به مانی بغض به گلوش چنگ میزد و به یه بهونه اي میرفت بیرون

میدونست مانی از چشماي قرمز و ...دشو انداخت تو دستشویی و شیر آب و باز کرد و هاي هاي گریه کردچند بار خو
نمیتونست نقش کسی رو بازي کنه که    ...باد کرده اش سریع میفهمه گریه کرده ولی دیگه واقعاً دست خودش نبود

  ...براشسخت بود ...عین خیالش نیست مانی میخواد بیست روز بره و تنهاش بذاره
مانی هم خوب میفهمید که لیا با هربار دیدنش اشک تو چشماش جمع میشه و از خانومی و صبوریشه که داره تحمل 

لیایی که بعضی وقتا از بچه بازي ...لبخند تلخی رو لباش نشست...میکنه و اداي بچه هاي لوس و بی منطق و درنمیاره
داشت براش خانومی میکرد و تمام تالشش این بود که پیش مانی هاش واقعاً کالفه میشد حاال که همسرش شده بود 

همه این کارا و رفتارش براش شیرین و دوست داشتنی بود حتی همون بغضی که موقع حرف زدن صداشو ...بچه نباشه
  ...میلرزوند

میترسیدن ...نسر ناهار هر دو درحالیکه با تمام وجودشون همدیگرو میخواستن ولی تو سکوت داشتن غذاشونو میخورد
  ...دوست نداشتن این روز آخر ناراحتی اي پیش بیاد...با شکستن این سکوت بغضی که از صبح تو گلوشونه هم بشکنه

  :لیا این سکوت و تاب نیاورد همونطور که با غذاش بازي میکرد و سرش پایین بود گفت
  دقیق بیست روز طول میکشه؟؟؟-

  :مانی با مهربونی نگاش کرد و گفت
  ... یکی دو روز دیرتر یا زودترحاال-
  ...زودتر بشه ولی دیرتر نه...نه دیگه-
  ...بعدشم سمیناراهرموقع کارم تموم شه بالفاصله برمیگردم...چند روز اول درگیر عملم...دست من نیست که خانومی-

  :سرشو انداخت پایین و گفت
  ...باشه-

  :به مراتب محزون تري گفت چند دقیقه بعد دوباره سرشو بلند کرد و اینبار با لحن
  قول میدي که خیلی خیلی خیلی مواظب خودت باشی دیگه مگه نه؟؟؟گفتی عملش سخت نیست دیگه آره؟؟؟-

میدونست اآلنه که اشکاش سرازیر بشه و مانی اصالً ...نگاه آشفته مانی بین مردمکاي لرزون چشم لیا چپ و راست میشد
  ...تا همینجا هم که خودشو کنترل کرده بود هنر کرده بود...یختنش باشهدلش نمیخواست تو این لحظات شاهد اشک ر

خیره تو چشماي لیا که آماده باریدن بود ...از جاش بلند شد و جلوي لیا رو زانوهاش نشست و دستشو تو دست گرفت
  :دستشو گذاشت رو قلب خودش و با مهربونی گفت
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  حسش میکنی؟؟؟ضربانشو حس میکنی؟؟؟-
  ...تکون دادلیا فقط سرشو 

اگه میبینی ...من دیگه حاال قلبمو دادم به تو...واسه توئه که میزنه...این قلبی که داره زیر دست تو میزنه...ببین خوشگلم-
واسه توئه که دست من امانته و من مثل چشمام از امانتی تو محافظت ...هنوز اینجاس واسه اینه که امانته

  این کارو میکنی دیگه مگه نه؟؟؟...هم مثل چشمات از امانتی من محافظت کنی همونطور که انتظار دارم تو...میکنم
  :لیا نفس عمیقی کشید و لبخند لرزونی زد و گفت

تا وقتی بدونم هنوزم طالبشی و این قلبی که زیر دستمه به خاطرش میزنه ازش مراقبت ...با همه وجودم مواظبشم-
  ...میکنم مطمئن باش

سرشو ...رد اینبار سرشو گرفت و یه کم خم کرد و بوسه داغ و لذتبخشی رو پیشونیش نشوندمانی با لذت بهش نگاه ک
  :برد عقب و با نگاهی که تمام سلوالي بدن لیا و از شدت حرارت میسوزوند گفت

  ...تا ابد...تا ابد طالبشم-
***  

مانی قبول نکرد و گفت دیروقته و  بلیط مانی براي دوازده شب بود و هرچی لیا اصرار کرد که باهاش تا فرودگاه بیاد
اولین شبی بود که ...همینجوري هم دل نگرانش بود...حتی به آژانسم اعتماد ندارم که اون وقته شب برت گردونه خونه

قرار بود تنها بذارتش تو خونه و هرچی گفت امشب و برو پیش نسرین جون لیا گفت نه و در عوض قول داد که دیگه از 
  ...فردا تنها نمونه

چمدونشو کنار لیا که جلوي در ورودي با قرآن و یه ظرف آب منتظرش وایستاده بود گذاشت زمین و با لبخند رفت 
غم و به راحتی میتونست از تو چشماش بخونه ولی همینکه لبخند غمگین و زورکی و رو لبش میدید به اندازه ...طرفش

  :شوخی گفت رفت جلوش وایستاد و با لحن...یک دنیا براش می ارزید
  تو راهرو میخواي آب بریزي؟؟؟-
  ...نه باهات میام پایین تو کوچه میریزم-
دلم نمیخواد به جاي اینکه اونجا وقتاي آزادمو به تو زنگ بزنم مجبور ...دوست ندارم تنها بمونی...دیگه سفارش نکنما-

  توجهی؟؟؟م...بشم آویزون این و اون بشم که حتی اگه به زورم شده تو رو تنها نذارن
مواظب خودتم ...نگران هیچی نباش...تو فقط حواستو به کار و عملت بده...آره عزیزم از بابت من خیالت راحت باشه-

تو خیابون که راه میري چشماتم درویش کن فکر کن همه ...در ضمن...زود زودم برگرد من بی صبرانه منتظرتم...باش
  ...خواهرتن

  :که لپ لیا رو میکشید گفت مانی بلند بلند خندید و همونطور
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تا وقتی خانومی خوشگلم که تازه بهش رسیدم و کلی کار باهاش دارم اینجا تو خونه ...من غلط بکنم به کسی نگاه کنم-
  ...منتظرمه باید دیوونه باشم که بخوام به کس دیگه اي نگاه کنم

لیا ...منتظرش بود و مانی بهش گفت اآلن میادوحید بود که پایین ...تا لیا اومد چیزي بگه صداي گوشی مانی بلند شد
تمام اعضاي داخلی و خارجی بدنش مانی و ...سعی میکرد با نفساي عمیق به خودش مسلط بشه ولی زیاد موفق نبود

  ...میخواست ولی مانی تا چند دقیقه دیگه به مدت بیست روز ازش جدا میشد
نکه مانی تلفنشو قطع کرد نفس عمیق آخرو کشید و بالفاصله سینی قرآن و ظرف آب و گذاشت رو جاکفشی و بعد از ای

دستاشو دور گردنش حلقه کرد و تا مانی بخواد به خودش بیاد لباي لیا ...چرخید سمتشو خودشو پرت کرد تو بغل مانی
  ...چسبید رو لباش و فرصت حرف زدن و ازش گرفت

قتی بیرون اومد بی اختیار لبخندي رو لباش که چسبیده چند ثانیه طول کشید که از بهت این حرکتش بیرون بیاد ولی و
لیا دوست نداشت ازش جدا بشه و ...به لباي لیا بود نشست و دستاشو دور کمر لیا حلقه کرد و محکم به خودش فشار داد

  ...مانی هم اصراري نداشت اون لحظه براشون به قدري شیرین بود که تلخی هیچ چیزي نمیتونست کمش کنه
ند دقیقه که عین چسب به هم متصل شده بودن آخر این لیا بود که خودشو کشید عقب چون حرکت نوازش بعد از چ

سرشو ...گونه دست مانی رو کمرش داشت از حالت عادي خارجش میکرد و میترسید اگه خارج بشه نتونه طاقت بیاره
  ...کرد خیره شدبلند کرد و به چشماي خمار مانی که داشت با حرارتی در عین آرامش نگاش می

  ...دلم برات تنگ میشه عشقم-
به شدت معتقد بود که نباید جلوي مسافر گریه کرد به خصوص که اون ...خیلی خودشو کنترل کرد که اشکاش نریزه

  ...مسافر شوهرش بود و مانی هم به شدت نسبت به اشکاي لیا عکس العمل نشون میداد
  :لحظات و تو ذهنش ثبت کنه گفت مانی که انگار میخواست ثانیه به ثانیه این

  ...دل منم برات تنگ میشه گل نازم-
  ...لیا به سختی نگاهشو ازش گرفت

  ...دیرت میشه...برو دیگه-
چقدر اشتباه فکر میکرد که لیا براي بزرگ شدن به ...چقدر این مسئولیت پذیري لیا براي مانی شیرین و لذت بخش بود

  ...جلوش وایستاده بود زمین تا آسمون با تصوراتش فرق داشناین لیایی که ...زمان احتیاج داره
مانی از آقالطیفم خداحافظی ...دوال شد چمدونشو برداشت و لیا هم سینی و از رو جا کفشی برداشت و با هم رفتن بیرون

  ...از ساختمون رفتن بیرون... و یه سري سفارش بهش کرد و دست تو دست لیا...کرد
تکیه داده بود و آماده بود که هروقت مانی اومد بیرون به خاطر تاخیرش بهش بتوپه ولی با وحید به ماشین آژانس 

رفیقش دیگه یه پسر ...دیدن لیا که با مانی اومد بیرون و غم و ناراحتی از صد فرسخی چهره اش معلوم بود ساکت شد
  ...داشتباید احترامشو جلوي لیا نگه می...مجرد نبود که مثل سابق باهاش رفتار کنه
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رفت طرفشون و بعد از سالم و احوال پرسی چمدون و از دست مانی گرفت و همونطور که میبردش سمت ماشین   
  :گفت

  ...عجله کن داداش باید تا یه ساعت دیگه فرودگاه باشیم-
  ...باشه اآلن میام-

  :با رفتن وحید مانی برگشت سمت لیا و گفت
  ...کنم هروقت بیدار شدي بهت زنگ میزنمصبر می...احتماالً وقتی برسم تو خوابی-
  ...هر موقع رسیدي زنگ بزن من بیدارم...نه مانی-

  :اخماي مانی تو هم رفت
  ...یعنی چی بیدارم؟؟؟قرارمون چی بود؟؟؟بیدار موندن ممنوع-
  ...فقط همین شب اول تا مطمئن نشم سالم رسیدي خوابم نمیبره خواهش میکنم...مانی تو رو خدا-

  :و فوت کرد و گفتمانی نفسش
  ولی از فردا طبق قوانین اوکی؟؟؟...فقط همین امشب...خیله خب-

  :لیا لبخندي زد و گفت
  ...چشم آقامون-

  :مانی با نگاه تک تک اجزاي صورت لیا رو از نظر گذروند و گفت
  ...دیروقته...برو تو دیگه-

  :کوچه وایستاد و از همونجا گفتلیا بی توجه به حرف مانی از پله هاي ساختمون رفت پایین و تو 
  ...بیاید اول از زیر قرآن رد شید بعد -

اول وحید از زیر قرآن رد شد و بعد از خداحافظی از لیا و گرفتن سفارشات الزم مبنی بر اینکه مواظب خودش و مانی 
  ...باشه سوار ماشین شد و بعد از اون مانی
  :شیشه ماشین و داد پایین و با تشر گفت

  ...رو تو دیگهلیا ب-
  :لیا ظرف آب و آورد باال و گفت

  ...اینو هنوز نریختم شما برید منم زود میرم تو-
خیره تو چشماي لیا براش یه بوس فرستاد و لیا ...مانی با کالفگی نگاهشو گرفت و به راننده آژانس گفت که حرکت کنه

مانی تا لحظه ...شروع کرد به خوندن آیت الکرسیظرف آب و پشت سرشون خالی کرد و زیر لب ...با لبخند جوابشو داد
لیا میدونست اآلن داره حرص ...آخري که از پیچ خیابون رد نشده بودن سرش بیرون بود و داشت به لیا نگاه میکرد

  ...میخوره که چرا نمیره تو و براي اینکه خیالش راحت بشه سریع برگشت تو ساختمون
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اعت تو گلوش بود اجازه بده که اشک بشه بلکه این قلب ناآرومش که به محض حاال دیگه میتونست به بغضی که چند س
  ...جدا شدن از مانی به طرز عجیبی میزد آروم شه

  :جواب آقالطیف و که با مهربونی گفت
  ...اگه کاري چیزي داشتید در خدمتم...جاي مهندس خالی نباشه خانوم-

به سرعت نور رفت باال و ...بعید میدونست چیزي شنیده باشه فقط تونست با یه لبخند بده و زیر لب تشکر کنه که
با اولین نفس عمیق و رفتن حجم زیادي از بوي عطر مانی که ...خودشو رسوند به اتاقش و با صورت پرت شد رو تخت

  ...رو بالش بود به بینیش بغضش سرباز کرد و با صداي بلندي شروع به گریه کرد
تمام بچه بازي هایی که تو این چند ساعته سعی داشت از خودش دور کنه ...رو صدا میزدزارمیزد و با صداي بلند مانی 

انقدر زار زد و به تشک تخت مشت کوبید که ...فکر میکرد با صدا زدن مانی برمیگرده...رو یه جا داشت بروز میداد
  ...بودو فقط داشت هق هق میکردبعد از اینهمه گریه وزاري حاال دیگه اشکاش تموم شده ...دیگه داشت از حال میرفت

  ...شب آغاز هجرت تو
  ...شب در خود شکستنم بود

  ...شب بی رحم رفتن تو
  ...شب از پا نشستنم بود

  ...شب بی من...شب بی تو
  ...شب دلمرده هاي تنها بود

  ...شب مردن...شب رفتن
  ...شب دل کندن من از ما بود

یک و نیم بود و مسلماً مانی نمیتونست به این ...ساعت انداختصداي زنگ گوشیش که بلند شد سریع یه نگاهی به 
با تردید دستشو دراز کرد گوشیشو برداشت و با دیدن اسم مامان رو صفحه ...زودي رسیده باشه که بخواد زنگ بزنه

  :گوشیش بی اختیار لبخند غمگینی زد و بالفاصله جواب داد
  ...سالم مامان-
  نی رفت؟؟؟خوبی؟؟؟ما...سالم دختر خوشگلم-

  :صداش از بغض لرزید
  ...دو ساعتی میشه که رفتن...آره...ممنون-
  ...اینجوري دل نگرانتم...عزیز دلم کاش میومدي اینجا-
  ...فعالً که خوابم نمیاد می مونم تا مانی زنگ بزنه و بعدش میگیرم میخوابم...نه مامان نگران نباشید-
  ...بود ما میایم لیاجان هرموقع خواستی بیااینجا اگرم سختت-
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  ...واقعاً نمیدونم چه جوري ازتون تشکر کنم...مرسی که انقدر به فکرمید-
اونم ...ما هرکاري هم بکنیم جبران لطف و محبتیه که تو در نبود ما در حق مانی انجام دادي...تشکر الزم نیست دخترم-

مانی راست  ...و به یه زندگی سالم برگردونهدرست زمانی که من و سعید فکر میکردیم دیگه هیچ چیزي نمیتونه مانی 
  ...امیدوارم قدر این نعمت و بدونه...میگفت تو براش مثل یه نعمتی

  ...بیشتر از این شرمنده ام نکنید-
مواظب خودت و اون چشماي خوشگلتم که با گریه هاش دل مانی من و خون میکنه ...دشمنت شرمنده دختر گلم-

  ...باشیا
  ...همینطور چشم حتماً شما هم-
  ...فردا ناهار منتظرتم حتماً میایا-
  ...چشم مزاحم میشم-
  ...شبت بخیر گلم خوب بخوابی...مراحمی-
  ...شب شما هم بخیر -

چقدر خوب بود حاال که مانیو نداشت مهر و ...حرف زدن با نسرین اعصاب متشنج و به هم ریخته اشو تا حدي آروم کرد
کسایی که مانی و اینجوري تربیت کردن که حاال لیا بخواد ...شقش بودن و داشتمحبت کسایی که از گوشت و خون ع

  ...لیا تا آخر عمرش مدیون پدر و مادر مانی بود...براش جونشم بده
  ...واسه جشن دلتنگی ما

  ...گل گریه سبد سبد بود
  ...با طلوع عشق من و تو

  ...هم زمین هم ستاره بد بود
گوشیشو گذاشت جلوش تا به محض اینکه مانی زنگ ...ه برگشت نشست رو تخترفت دست و صورتشو شست و دوبار

میدونست تقصیر خودشه و قرارنیست اتفاقی بیفته ولی دست ...دلشوره عجیبی به جونش افتاده بود...زد جواب بده
ذهنشو از  هرکاري میکرد نمیتونست...همیشه با فکر کردن به اتفاقات بعد خودشو به استرس مینداخت...خودش نبود

  ...چیزاي بد دور کنه
که مانی تا چند ساعت دیگه صحیح و سالم ...فقط به این فکر کن...ذهنتو منحرف کن...به چیزاي بد فکر نکن...لیا«

  »...به هرچیزي فکر کن غیر از اتفاقات بد...به روزاي خوشتون فکر کن...میرسه و بهت زنگ میزنه
اصالً اصالً اگه ...مراقبش باش...اصالً یه ماه نیاد فقط سالم باشه...ره وبرگردهخدایا التماست میکنم مانی من سالم ب-

  ...تنهاش نذار...هواشو داشته باش...فقط سالم برگرده...عملشم نتیجه نداد عیب نداره
  ...از هجرت تو شکنجه دیدم
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  ...کوچ تو اوج ریاضتم بود
  ...چه مومنانه از خود گذشتم
  ...کوچ من از من نهایتم بود

  ...به دادم برس...به دادم برس
  ...تو اي ناجی تبار من

  ...به دادم برس...به دادم برس
  ...تو اي قلب سوگوار من

اون موقع که ...خیره بود به عکس مانی...نزدیک سه ساعت همونجا نشسته بود و با خدا درد و دل میکرد و دعا میخوند
همچین روزایی رو باهاش تجربه کنه و این عشق دو طرفه و محکم هیچ وقت فکر نمیکرد ...مانی فقط استادش بود

لیا دختري که از جلوي یه پسر رد میشد صد تا رنگ ...عشقی که جفتشون و عوض کرده بود...بینشون شکل بگیره
 عوض میکرد و سرشو تا جایی که میتونست پایین نگه میداشت تا نگاهش بهشون نیفته حاال انقدر بی پروا خودشو پرت

میکرد تو آغوش مانی و سعی میکرد با کاراش تحریکش کنه تا بیاد طرفش؟؟؟همونطور که عشق لیا مانی و عوض 
وقتی فکر میکرد نسبت به پارسال چقدر از نظر ظاهر و اخالقیات و عقاید فرق کرده و وقتی به این نتیجه ...کرده بود

ش به سمت کسی که باعث این تغییرات شد  پرکشید و به رسید این تغییر بیشتر مثبت بوده تا منفی بازم تمام وجود
  ...وجودش افتخار کرد

***  
هوا روشن شده بود ...با حس لرزش گوشیش که روسینه اش بود و بعد شنیدن صداي زنگش از فکر و خیال خارج شد

بی که رو حتی فرصت نگاه کردن به ساعتم نداشت فقط سریع گوشیش و برداشت و با دیدن شماره ناشناس و عجی
  :گوشیش افتاده بود جیغی از شادي کشید و بالفاصله جواب داد

  رسیدي؟؟؟...سالم عشقـــــــــــــــــم-
  :صداي گرم مانی دلهره و غم ورنج این چند ساعت و از وجودش پاك کرد

برنداري قطع با خودم گفتم یه بوق دیگه بخوره و ...آره قشنگم تازه رسیدیم...سالم خانوم خوشگلـــــــــم-
  چون احتمال میدادم خواب باشی ولی وقتی جواب دادي فهمیدم مرغ لیا خانوم یه پا داره مگه نه؟؟؟...میکنم

  :لحن سرخوش مانی شادي و به وجود لیا تزریق کرد
  ...دلم داشت مثل سیر و سرکه میجوشید...من که گفتم بیدار می مونم تا زنگ بزنی...بله-
  ...اآلنم با وحید داریم میریم هتل...خیالت راحت سر و مر و گنده ام...یر و سرکه هاش برمالهی من قربون دلتو س-
  ...حاال برو استراحت کن...خیالم راحت شد که سالم رسیدید...باشه عزیزم-
  ...بالفاصله بعد از اینکه قطع کردي میخوابیااااا...لیا-
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  ...چشم-
ولی اگه صبر کنی هروقت سرم ...ه خواستی میتونی بهش زنگ بزنیراستی این شماره خط اینجامه اگ...فداي چشمت-

  ...خلوت بود خودم زنگ بزنم تا بتونم با خیال راحت با عشقم حرف بزنم بهتره خانومی
حواست و به کارت بده هروقتم تونستی زنگ بزن ...مواظب خودت باشیا مانی...باشه عزیزم من منتظرت می مونم-

  ...باشهخیالتم از بابت من راحت 
  ...یه بوس خوشگل بده تا برم...وگرنه اآلن اینجا نبودم...معلومه که راحته-
  ...باشه پس گوشی و بذار رو لبات-

  :لیا هم گوشی و گذاشت رو لبش و ضمن بوسیدنش صداي بوسیدن و درآورد
  ...اووووممممممممماچچچچچ-

  :تو گوششبالفاصله گوشی و برد سمت گوشش که صداي نفس عمیق مانی پیچید 
  کاري نداري؟؟؟...مرسی خوشگلم...آخیــــــــــــــــش شیرینیش از پشت تلفنم حس میشه-
  ...مواظب خودت باش...نه-
  ...فعالً عزیزم...تو هم مواظب عشقم باش...چشم خانومی-
  ...خدافظ-

به اسم دلهره و  حالش به طرز عجیبی خوب شده بود و دیگه هیچ چیز...گوشی و قطع کرد و یه نفس راحت کشید
مانی حتی از اون سر دنیا هم بدون اینکه گرماي دستاي پرمحبتشو به لیا هدیه کنه تونسته بود ...نگرانی تو وجودش نبود

زیر لب خدا رو شکر کرد و همونطور که به مانی قول داده بود تو ...به این همخونه کوچولو و دلنگرانش آرامش ببخشه
  ...و گرفت تو بغلش و چشماشو بستبالش مانی ...جاش دراز کشید

  ...سهم من جز شکستن من
  ...توهجوم شب زمین نیست

  ...با پر و بال خاك من
  ...شوق پرواز آخرین نیست
  ...بی تو باید دوباره برگشت

  ...به شب بی پناهی
***  

به خاطر بیخوابی دیشب هنوز خوابش میومد ولی گرسنگی ...با حس گرسنگی و سوزش معده اش از خواب بیدار شد
همونطور که دراز کشیده بود سرشو چرخوند و یه نگاه به ...امونش و بریده بود و دیگه نمیتونست چشم رو هم بذاره

رو تخت نشست ولی قبل از ...خونه نسرین جون نرسه یازده و نیم بود دیگه باید بیدار میشد تا دیر به...ساعت کرد

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 508



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

تو این ده روز یا هر موقع ...جاي خالی مانی کنارش بدجوري تو ذوقش زد...اینکه بره پایین نگاهی به کنارش انداخت
  ...بیدار میشد تو آغوش مانی بود و یا با بوسه ها و نوازشهاي اون از خواب پامیشد

تا صبح بغلش کرده بود کشید و با یه نفس عمیق براي فرو بردن بغضش رفت که دیشب ...دستی رو بالش مانی
یه دوش ...میدونست پدر و مادر مانی سحرخیزن و زود ناهار میخورن براي همین صبحونه مختصري خورد...بیرون

ا دقت همه اینبار دیگه مانی کنارش نبود و باید خودش ب...گرفت و با سلیقه و وسواس زیاد مشغول انتخاب لباس شد
  ...چیزو انتخاب میکرد

مانی نبود که لباسشو با رنگ ...چقدر براش سخت بود که تو هر مرحله از حاضر شدنش جاي خالی مانی و حس میکرد
مانی نبود که ...مانی نبود که با دیدن لباسش که خیلی خوشگل تو تنش نشسته بود چشماش برق بزنه...لباسش ست کنه

با دقت تو صورتش خیره بشه و بعد از مکث زیاد رو لباش بگه خودت پاکش میکنی یا من  بعد از تموم شدن آرایشش
پاك کنم؟؟؟مانی نبود که وقتی ازش میپرسید موهامو صاف کنم یا نه بالفاصله انگشتشو تو حلقه هاي موهاي لیا فرو کنه 

  ...و بگه من موهاي فرفري خانومم و با دنیا عوض نمیکنم
ین احساسی که از جاي خالیش میگرفت تبدیل شد به قطره هاي اشکی که بعد از کلی آرایش رو مانی نبود و تمام ا

  ...اشکشو آروم پاك کرد و سریع مانتو و شالشو پوشید و کیفشو برداشت و رفت بیرون...صورتش نشست
ي جلوي در چشمش خورد به سوییچ ماشین مانی که از جاکلید...همینکه رفت سمت تلفن تا به آژانس زنگ بزنه

  :آویزون بود و همون لحظه صداي مانی تو گوشش پیچید
فقط اگه سختت بود رانندگی کنی زنگ میزنی ...هرجا خواستی بري با ماشین میریا...لیا سوییچ ماشین اینجاس«

فقط ...چون هیچ خوشم نمیاد جووناي هیز آژانسی تو کل مسیر از تو آینه زل بزنن بهت...فقط اگه مجبور شدي...آژانس
  »فهمیدي؟؟؟... واي به حالت اگه بفهمم با پاي پیاده راه افتادي تو خیابون دنبال تاکسی و این مزخرفا...اگه مجبور شدي

سوییچ و برداشت و با فکر اینکه تا دیروز این ...بی اختیار لبخندي رو لبش نشست و راهشو به سمت جاکلیدي کج کرد
  ...ه اي روش نشوند و رفت بیرونسوییچ تو دست مانی داشته میچرخیده بوس

***  
با ورود به ساختمون و دیدن پدر و مادر مانی که به استقبالش اومدن موجی از مهربونی به سمتش اومد که تنهایی 

اونا هم خون مانی بودن و مسلماً براي پر کردن جاي خالی مانی ...شدیدي رو که از دیشب حس میکرد از وجودش رفت
با خوشحالی رفت تو آغوش باز نسرین ...دل تنهاي لیا که با بی تابی مانی و میطلبید محسوب میشدنبهترین گزینه براي 

چقدر دست نوازشگرش و زمزمه هایی که کنار گوشش براي آروم شدنش ...و باز به اشکاش اجازه داد که بریزن
درست مثل پدر و مادر ...سشون داشتچقدر دو...چقدر خوشحال بود که اونا رو داشت...میشنید اونو یاد مانی مینداخت

  ...خودش که چند وقتی بود جاي خالیشون و خیلی بیشتر داشت حس میکرد
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درست مثل ...مثل همیشه محکم و باصالبت و مغرور ولی در عین حال مهربون و دلسوز...بعد از اون با سعید دست داد 
رنگ و حالت چشماشون با هم مو نمیزد و لیا ...یدیدلیا هروقت تو چشماش خیره میشد مانی رو توش م...یه پدر واقعی

  ...توانایی اینو داشت که بشینه و ساعت ها بهشون زل بزنه
اون روز نسرین از چشماي قرمز لیا فهمید که غم دوري مانی براش چقدر زیاد بوده و همه تالششو کرد تا بتونه آرومش 

وقتی آلبوم عکس بچگی هاي مانی ...ر نبودن مانی بیاد بیرونمدام باهاش حرف میزد و سرگرمش میکرد تا از فک...کنه
با خودش فکر کرد ...و بهش نشون داد و از خاطرات اون موقع ها براش گفت و خنده رو رو لباي لیا دید غرق شعف شد

رده لیا خیلی خودشو تو دل این زن و مرد جا ک...که مانی حق داشت که عاشق این چشما و این خنده هاي خوشگل بشه
  ...بود و درست مثل دختر نداشته بهشون محبت میکرد

وقتی از ال به الي ...لیا تونسته بود با نگاه کردن به عکساي مانی براي چند ساعتم که شده از غصه نبودش دست بکشه
گی عکسا چشمش خورد به عکس دختر بچه اي که تو بغل سعید بود بالفاصه یاد مارال همون خواهر مانی که تو دو سال

  ...مرد افتاد
فهمید که چقدر اون دختر بچه رو دوست داشته که ...تو اون عکس چهره سعید خیلی جوون تر و بشاش تر از حاال بود

اینبار که چشمه اشکش نه به خاطر مانی که به خاطر خانواده ...حاال با نبودش بعد از بیست سال بازم اون غم تو چشماشه
قلب سعید و نسرین هم براي ...وشگل و معصوم تو زندگیشون افتاده سرریز شداش و غمی که از مرگ این دختر خ

سعید که با همون برخورد اول و دیدن چشماي مشکی لیا یاد ...اینهمه مهربونی و محبتی که تو وجود لیا بود لرزید
  ...درست مثل مانی طاقت دیدن اشکاي این دختر معصوم و نداشت...دخترش و براش زنده میکرد

ی دید نسرین نمیتونه از پسش بربیاد بی اختیار رفت نشست کنارش و صورتشو با دستاش نگه داشت و خیره تو وقت
  :چشماي بارونیش با لحنی که یاد مانی رو براي لیا تداعی میکرد گفت

قدر با قدرشو بدون هرکسی این نعمت و نداره ولی ان...این دل مهربونت موهبتیه که خدا تو وجودت گذاشته...دخترم-
وقتی مانی چند روز پیش براي خداحافظی اومد و به نسرین گفت نذار لیا با ...ریختن این اشکا به خودت آسیب نزن

گریه چشماشو از بین ببره فکر میکردم از عشق زیاد داره یه جورایی غلو میکنه ولی حاال میبینم پسرم حق داره که 
به فکر خودت نیستی اقالً به فکر قلب اون پسر بیچاره من باش ...ببینهنخواد این چشما با گریه زیاد کوچکترین آسیبی 

  ...که به این چشماش بستس
میون گریه لبخندي رو لباي لیا نشست و وقتی دست سعید و رو صورتش حس کرد که داشت اشکاشو پاك میکرد از 

دست نوازش پدرانه ...سینه اش اینهمه محبت این مرد بزرگ بی اختیار خودشو انداخت تو بغلش و سرشو گذاشت رو
  ...سعید آرامش و به لیا برگردوند

وقتی مارالش به دنیا اومده بود و اونو تو بغل میگرفت آرزوش این بود که وقتی ...ولی تو دل سعید غوغایی به پا شد 
شم بر باد بزرگم شد انقدر با دخترش مهربون و صمیمی باشه که بتونه همینجوري بغلش کنه و با مرگش این آرزو
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ولی حاال لیا بدون اینکه چیزي از این آرزوي سعید که فقط خودش ازش خبر داشت بدونه این لطف و در حقش ...رفت
  ...کرد که حسرت به آغوش کشیدن دخترش رو دلش نمونه

***  
ه خودشون دوست داشت شبا تو خون...قبل از تاریکی هوا لیا علی رغم اصراراي نسرین براي نگه داشتنش برگشت خونه

اون خونه هم یادآور روزهاي خوشش با مانی بود و هم همدم ...باشه و نسرین هم اینو خوب درك میکرد
  ...شاید خودش نبود ولی قلب لیا با حس عطرش که هنوز جاي جاي خونه باقی مونده بود آروم می گرفت...تنهاییاش

  ...مشبا وقتی منو دل تنهاي تنها می مونی
  ...روز جدایی میخونیم واسه هم قصه اي از

  ...میگم اي دل دل آلوده به درد
  ...اگه روزي بکشم ناله سرد

  ...آه و ناله ام میگیره دومنشو
  ...آتیش عشق میسوزونه تنشو

شب بازم رو تخت نشسته بود و زانوهاشو تو بغلش جمع کرده بود و چشم دوخته بود به صفحه موبایلش به انتظار تماس 
اگه ...چند بار دست برد تا خودش زنگ بزنه ولی پشیمون شد...ي مانی و نمیشنید خوابش نمیبردتا وقتی صدا...مانی

مانی خودش فکر اینروزا رو کرده ...زنگ میزد و مانی تماس و رد میکرد یا اینکه میگفت کار دارم بیشتر داغون میشد
  ...دبود که بهش گفته بود صبر کن کارم تموم شد زنگ میزنم پس باید صبر میکر

  ...تو مصیبت کشی اي دل می دونم
  ...میون آتیشی اي دل می دونم

  ...داري پر پر میزنی جون میکنی
  ...اینو از اشکاي چشمت میخونم

  ...شبا وقتی منو دل تنهاي تنها می مونیم
  ...هم قصه اي از روز جدایی می خونیمواسه 

  :شیرجه رفت سمتش و بالفاصله جواب دادبا روشن شدن صفحه گوشیش و نمایان شدن شماره جدید مانی 
  ...سالم عشقـــــــــــم-
  خوبی؟؟؟...سالم عزیـــــــــــــز دلم-
  ...خوبم مانی جونی خود خودمممممم-
آخه نامرد نمیگی من این سر دنیا وقتی نمیتونم اون لب و دهن خوشگلتو ...الهی مانی قربون اون شیرین زبونیات بره-

  نه بوسه بارون کنم چه غلطی باید بکنم؟؟؟که این حرفا رو میز
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  ...ضربان قلب لیا به قدري زیاد و تند شده بود که یه لحظه نتونست جواب ده
  لیا خانومی؟؟؟...الو -

  :نفس عمیقی کشید و وقتی آروم تر شد گفت
  ...خب چی کار کنم؟؟؟دلم واست تنگ شده-
  ...دل منم برات تنگ شده خوشگل خانومم-
  خسته اي آره؟؟؟...ه جوري پیش رفت؟؟؟از صدات معلومه خیلی درگیرت کردهکاراي عملت چ-
عملم یا ...تا همین اآلن که ساعت ده و نیمه و برگشتیم هتل...خسته که آره خوشگلم از صبح علی الطلوع دنبال کاراشم-

  اونجا باید ساعت یک باشه درسته؟؟؟...فرداس یا پس فردا
  ...اوهوم-
  شام خوردي دیگه؟؟؟-
  ...آره یه چیزایی خوردم-
  یه چیزایی یعنی دقیقاً چی؟؟؟-

  ...مانی اونجا هم دست از سوال جواب کردن و گیر دادن برنمیداشت...خنده اش گرفت
  ...میدونی که من زیاد اهل شام نیستم...خوردم دیگه مانی-
از اینی که هستی الغرتر شدي  فقط اگه برگردم و ببینم یک گرم...اگه دوست نداري اصالً شام نخور...میل خودته-

  ...پوستت کنده اس
  :لیا خندید و گفت

ناهار تا مجبورم نکردن دو تا بشقاب پر غذا نخورم ...خودت نیستی ولی پدر و مادرت خوب جاتو پر کردن...نترس-
  ...نذاشتن از سر میز بلند شم

  :صداي قهقهه مانی قلب لیا رو لرزوند
  مروز پیششون بودي؟؟؟خوب بودن؟؟؟ا...حقا که پسر همین پدر مادرم-
  ...خیلی زحمت دادم بهشون...سالم رسوندن بهت...آره-
  ...مطمئنم بیشتر براشون رحمتی تا زحمت-
  مانی؟؟؟-
  جـــــــــــــــون دلم قشنگم؟؟؟-
  کی برمیگردي؟؟؟-
  ...دیگه قربونت برمنهایتش همون بیست روزه ...باز تو کوچولو شدي؟؟؟چند بار باید بگم که دست من نیست-
  ...اگه دیله دیل بیاي گیه میتونمااااا...دلم بالت تنگ میشه...خو من کوتولوي توام دیه-
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  :و بعدش لحن آشفته اش...صداي نفس عمیق مانی تو گوشی پیچید
  اگه اآلن اونجا بودم میدونی چی کار میکردم؟؟؟-

  :لیا که به پهناي صورتش لبخند میزد با شیطنت گفت
  ر؟؟؟چی کا-
  ...دستمو میذاشتم دو طرف صورتت-

  :با سکوتش لیا گفت
  ...خب-
  ...صورتم و همینطور میاوردم جلو-
  ...خب-

  :صداش جوري میومد که مشخص بود داره از بین دندوناش حرف میزنه
سر دنیا آب تا دیگه با این حرفات از اون سر دنیا دل منو این ...لباتو میگیرفتم الي دندونام و انقدر فشار میدادم-

  ...نکنی
  :صداي خنده هاي لیا که بلند شد مانی گفت

  ...حاال اگه اونجا بودم و این خنده هات و میدیدم یه کار دیگه میکردم...آخخخخخخ فداي اون خندیدنت-
  چی کار؟؟؟-
که حاال مطمئنم دستمو میبردم زیر لباست و اون تنت ...لبامو میذاشتم رو لبات و همونطور که یه لب داغ ازت میگرفتم-

  ...از خجالت یخ زده رو انقدر نوازش میکردم که داغ میشد مثل دستاي من
  ...لیا چشماشو بسته بود و داشت صحنه ي عشق بازیش با مانی و تصور میکرد و حاال دیگه کامالً به نفس نفس افتاده بود

  ...و بند سوتینتوبعد همونطور که دستامو رو پوست نرم و سفیدت میکشیدم میرفتم باال تر -
  :به اینجا که رسید چشماي لیا گشاد شد و با هول گفت

  ...بسه دیگه مانی-
  :مانی که منتظر همچین لحظه اي بود با صدایی که مشخص بود به زور خنده  اشو کنترل کرده گفت

  چرا عشقم؟؟؟-
  ببینم تو و وحید با هم تو یه اتاقید؟؟؟-
  ...آره-

  :صورتش و گفتلیا با دست آزادش زد تو 
  یعنی اونم اآلن شنید که تو چی گفتی؟؟؟...خاك بر سرم-
  بچه شدي؟؟؟مگه دیوونه ام که یه پسر مجرد و به هوس بندازم؟؟؟میخواي بیاد بیفته به جون خودم؟؟؟-
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  !!!مانـــــــــی-
  ادامه بدم؟؟؟...نترس خوشگلم وحید حمومه...جووووووووونم-
  ...نه-
  دیگه چرا؟؟؟-
  ...بعد...خب دلم برات تنگ تر میشه...اینجوري میگی من...تو نیستی خب...آخه-
اآلن کاري به کارت ...چشم عزیزم...آخ من قربون اون شرم و نجابتت برم که حتی از پشت تلفنم نمیتونی حرفتو بزنی-

اید در خدمت آقات بیست وچهار ساعته ب...ندارم ولی وقتی اومدم بهت گفته باشم که از آنتراکت مانتراکت خبري نیست
  شیرفهم شد؟؟؟...باشی

  ...هرچی آقامون بگه...چـــــــــــــشم-
  ...صداي خنده هاي مانی تو گوشی پیچید

  ...اي شیطون از خداته هااااا-
  مانی؟؟؟-
  جونم؟؟؟-
  ...دوست دارم-

  :مانی نفس عمیقی کشید و گفت
  ...عاشقتم-
  ...دیوونتم-
  ...اسیرتم-
  ...میمیرم برات-
  ...تمتمیپرس-
  مواظب قلبم هستی؟؟؟...قلبمی...نفسمی...زندگیمی...وجودمی-

  ...لباي مانی به لبخند باز شد
  ...تاوقتی تو مواظب قلبم باشی و طپشاش به منم زندگی بده مواظبشم-
  ...قلبم تا وقتی بزنه واسه تو میزنه خیالت راحت-

  ...دیگه دل طفلکی دیوونه شده
  ...شدهمثل من در به در از خونه 

  ...نداره هیچکس و این دل میدونم
  ...دیوونه همدم دیوونه شده

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 514



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...شبا وقتی منو دل تنهاي تنها می مونیم
  ...هم قصه اي از روز جدایی می خونیمواسه 
***  

عمل شده بود ولی هنوز جواب قطعی از نتیجه اش نگرفته بودن و باید منتظر آزمایشا ...یک هفته از رفتن مانی میگذشت
صداش فرداي ...لیا خیلی کم تونسته بود باهاش صحبت کنه و دلش داشت میرفت براي یه لحظه دیدنش...موندنمی 

روزي که عمل کرد خیلی بی حال بود و تو این چند روز که از عملش گذشته بود یه لحظه هم اون صدا از تو گوشش 
ت چند روز دیگه خوب شد و عملشم اونقدري با اینکه با گذش...بیرون نمیرفت و شب تا صبح به یادش گریه میکرد
ولی دلش میخواست اآلن پیشش بود و میتونست خودش ازش ...سخت نبود که احتیاج به استراحت زیاد داشته باشه

  ...مراقبت کنه
با شروع سمیناراشونم دیگه سرش حسابی شلوغ شده بود و دل لیا فقط به اون مکالمات چند دقیقه اي آخر شبش خوش 

  ..بود
ولی ...لیا با اینکه ترجیح میداد بیشتر تو خونه خودشون بمونه و تقریباً دیگه داشت به این تنهایی موقت عادت میکرد

خالصه طبق قولی که به ...گاهی اوقات به سعید و نسرین جون سر میزد و گاهی هم دوستاش میومدن بهش سر میزدن
خاطر مانی براشون عزیز بود و به دنباش ...ستاش میذاشتن تنها بمونهنه اصالً دو...نه خودش تنها میموند...مانی داده بود

تو این یه هفته یه بار سویل بهش سر زده بود و یه بارم سپیده و نیوشا و ...مطمئناً خاطر عزیز کرده مانی هم همینطور
  ...بودنش خونهشهرزاد رفته بودن پیشش و یه شبم نیوشا و میثم شام دعوتش کرده بودن بیرون و بعدش رسونده 

در نتیجه تا آخر شب تنها ...کسی هم نمیخواست بیاد خونشون...اون روز از صبح تنها بود و قرار نبود جایی بره
صبح زود از خواب بیدار شده بود و کلی ...براي اینکه حوصله اش سر نره تصمیم گرفت یه کم خونه رو مرتب کنه...بود

همه کابینتا رو خالی کرد و بعد از شستن ظرفاي خاك گرفته و تمیزکردن ...اول از آشپزخونه شروع کرد...وقت داشت
  ...کابینتا دوباره همه رو سر جاش چید و رفت سراغ تمیز کردن گاز ویخچال و

در کمد مانی و که باز کرد از ...آشپزخونه که از تمیزي به برق افتاد با رضایت کامل اومد بیرون و رفت سراغ اتاق خواب
همه رو ریخت رو تخت تا یه سریاشون که لباساي زمستونی بودن جدا کنه ...یاد لباسا داشت سرسام میگرفتاون حجم ز

بعضی از لباسا هم که به شست و شو یا اتو احتیاج داشت جدا گذاشت و شروع کرد به آویزون ...و بقیه رو آویزن کنه
  ...کردن و تا کردن بقیه لباسا

  ...هرچی نگاه کرد کسی جلوي دوربین آیفونشون نبود...کشید و رفت ببینه کیه با شنیدن زنگ آیفون دست از کار
  :گوشی و برداشت و با تردید گفت 

  کیه؟؟؟-
  :صداي کلفتی تو گوشش پیچید
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  ...منم منم مادرت غذا آوردم برات-
ه ولی کامالً مشخص بود که صداي یه زنه که از قصد کلفت کرده و هرکی هست قصد سر به سر گذاشتنشو دار

  :همینطور که فکر میکرد دوباره صداي کلفت گفت...نمیدونست کیه
  درو باز میکنی یا نه؟؟؟-

بهت زده به تصویر آیفون که خیابون و نشون میداد خیره شده بود و هیچ جوابی براي این شخصی که معلوم نبود کیه 
  :نداشت تا اینکه اینبار صداي زنونه تو گوشش پیچید

  ...ی بگم شبا اگه وقت اضافه آورد یه کم قصه برات تعریف کنهیادم باشه به مان-
  :هنوز از بهت این صداها بیرون نیومده بود که تصویر شراره اومد جلوي چشمش

  ...اینجا تو باید بگی اگه راست میگی دستتو نشون بده...خــــــــــنگ-
  :با دیدن چهره به ظاهر عصبانیه شراره از خوشحالی جیغ کشید

  ...وااااااااااااي شــــــــــراره-
  ...باز کن بابا به خدا غذا آوردم برات...اوووووف باالخره شناخت-

دستش که توش یه پالستیک غذا بود آورد جلوي دوربین و لیا سریع در و باز کرد و رفت تو اتاق تی شرت بلند و گشاد 
قه اي کوتاه خودش عوض کرد و موهاشو باالي سرش جمع مانی رو که بدون شلوار پوشیده بود با یه پیراهن آستین حل

  ...مانی عاشق تیپ قبلیش بود ولی جلوي شراره زشت بود که اونجوري بگرده...کرد
یه نگاه به خونه انداخت خوشبختانه تمیز بود فقط اتاق خواب یه کم بهم ریخته بود که دیگه شراره به عنوان یه مهمون 

هم دلش براي ...خیلی خوشحال بود...و باز کرد و با روي گشاده منتظر اومدن شراره شد در...ناخونده باید درك میکرد
تا یه کم از اون ...اون لحظه واقعاً به دیوونه بازیهاي شراره احتیاج داشت...شراره تنگ شده بودو هم از تنهایی در میومد

  ...حال و هوا درش بیاره
  :با رسیدن شراره لیا محکم بغلش کرد و گفت

  ...آخ اگه بدونی چقدر دلم براي خودت و این شیطنتات تنگ شده بود-
  واسه همون شیش ساعت جلوي در نگهم داشتی دیگه نه؟؟؟...آره معلوم بود-

  :با هم رفتن تو و لیا گفت
  ...آخه شوهرم سفارش کرده در و رو غریبه باز نکنم...شرمنده عزیزم-
  ...المصب من که گفتم مادرتم برات غذا آوردم-

  :با شنیدن لحن عصبی شراره لیا غش غش خندید و همونطور که پالستیک غذاها رو ازش میگرفت گفت
  ...چرا زحمت کشیدي؟؟؟میگفتی داري میاي برات تدارك میدیدم-
  ...دیگه دستور شوهر گرامتون بود من بی تقصیرم-
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  :لیا غذاها رو گذاشت رو کانتر و با تعجب گفت
  !!!مانی گفته؟؟؟-

  :مونطور که دکمه هاي مانتوشو باز میکرد گفتشراره ه
قبل از رفتنشون زنگ زدن گفتن تو این مدت بنده سرکار و تنها نذارم و بهتون سر بزنم تاکید اکیدم کردن که ...بله-

  ...تا تو به خاطر بنده حقیر تو زحمت نیفتی و وایستی سر گاز...خودم غذا بگیرم ببرم
مانی چون با شراره خودمونی و صمیمی ...ی بعید نبود که اینیکی حرفش راست باشهشاید شراره زیاد شوخی میکرد ول

  :از خجالت لبشو به دندون گرفت و گفت...بود مسلماً همچین چیزي ازش خواسته
حتماً وقتی خونه نبود زنگ زده وگرنه اگه جلوي من زنگ میزد نمیذاشتم این حرف و ...شرمنده ام به خدا شراره جون-

  ...بزنه
  :شراره خیره به تابلو نقاشی لیا و مانی گفت

این عکستون ...من اون پسرخاله قزمیتم و میشناسم واسه اینکه منو بچزونه اینو گفته...بیخیال بابا خودتو ناراحت نکن-
  ...البته تو خوشگلی که عکس قشنگ شده ها...چه خوشگله

  :بعد روشو کرد سمت لیا و گفت
  ...تیپ و قیافه...شخصیت زیر صفر...تربیت صفر...قراضه خوشت اومده؟؟؟اخالق صفر تو از چیه این...من نمیفهمم-

  :خواست اونم بگه صفر که با دیدن نگاه عاقل انقدر سفیه لیا زد زیر خنده و گفت
  ...هی همچین میشه یه یک و نیم دویی  بهش داد...اینو دیگه بی انصافیه بگم صفر-

  :ر آماده میکرد گفتلیا همونطور که ظرفا رو براي ناها
  ...شوهر من همه چیش بیسته-
زن و شوهر از هم تعریف کنن البد ابلهایی مثل منم باید باور کنن دیگه ...اون میگه تو بیستی...تو میگی اون بیسته-

  نه؟؟؟
  !ولی به نفعته که باور کنی...دوماً دور از جونت...اوالً ضرب المثل و تحریف نکن واسه خودت-
  ...چون فقط کافیه یه نفر به جنابعالی چپ نگاه کنه...اومدياینو خوب -

پشت سر این حرف دستشو دور گلوش حلقه کرد و زبونشو آورد بیرون و اداي خفه شدن و درآورد و لیا با دیدن 
  ...حرکتش و تصویري که از عصبانیت مانی داشت غش غش خندید

اره هم به کمک لیا رفت و با هم شروع کردن به تمیز کردن ناهارشون و با خنده و شوخی خوردن و بعد از ناهار شر
لیا ...البته همه کارو لیا میکرد و شراره فقط داشت با لباسا و وسایل مانی ادا اصول درمیاورد و مسخره بازي میکرد...اتاق

  ...امه میداداز دست کاراي شراره انقدر خندیده بود که اشک از چشماش میومد و شراره هم خیلی عادي به کارش اد
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نزدیکاي غروب بود که دیگه کاراي لیا تموم شد و نشستن تو هال و داشتن چایی میخوردن که اینبار شراره با لحنی 
  :جدي گفت

  لیا از مانی راضی هستی؟؟؟-
  ...شراره من این زندگی اي که اآلن با مانی دارم و حتی تو خوابم نمیدیدم...خیلـــــــی-
  ...مانی داشت نابود میشد لیا...براي مانی سوخت که با این کار تو رو وارد زندگیش کردخدا دلش ...به نظر من-

  :با یادآوري گذشته نه چندان جالب مانی پوزخندي زد و ادامه داد
هربار که میدیدمش این نقاب لودگی و میزدم به چهره ام و مثل همیشه باهاش رفتار میکردم و همه فکر میکردن من -

ولی بعد از ...تا یه سنی با هم خوب و صمیمی بودیم...مانی مثل برادرم بود...ولی میفهمیدم...و حس نمیکنم تغییرات مانی
بعضی مواقع فکر میکردم اگه زن بگیره خوب ...یه مدت اون رفت دنبال دوست دختر بازي و دیگه مثل قدیم نشد

فکر کردم شاید عاقل شده و ...روابطشو خط کشید ولی یهو به جایی رسید که کالً دور...فقط کافیه عاشق بشه...میشه
  ...ولی دیدم صدپله بدتر از قبله و فقط تو خودشه...میخواد زن و زندگی دست و پا کنه

  :لبخند تلخی زد و گفت
منی که سالی یه بارم گریه نمیکنم و ...بعد از یکی دو ماهی که همین وضع ادامه داشت و دیگه به طور ازش ناامید شدم-

  ...یه شب تا صبح براش گریه کردم...ی و انقدر راحت میگیرمزندگ
  :دست لیا رو گرفت و با مهربونی ادامه داد

ولی ...به روم نیاوردم پیشت...وقتی مانی تو رو به عنوان نامزدش معرفی کرد خشکم زد...تا اینکه اون شب تو رو دیدم-
از اول مهمونی ...نجیب و ساده و مهربون...ق دختري مثل تواونم عاش...باورم نمیشد این پسره باالخره عاشق شده باشه

ولی باید یه چیزایی بهم ثابت ...شاید خودتم متوجه شدي چون خیلی ضایع داشتم نگاتون میکردم...زوم کردم روتون
 چیزي نبود که...ولی نگاه هایی که گاهی بهت مینداخت...مانی شاید هنوز اخالق خشک و جدي سابقشو داشت...میشد

تقریباً به این نتیجه رسیدم که ...طی تحقیقاتی که با ذهن فعال و کنجکاوم به عمل آوردم...در نهایت...بشه مخفیش کنه
  ...از حق نگذریم از همون شب به دلم نشستی...دل ودینشو به این دختر خانوم باخته...این پسرخاله ما...بعــــله

  :گفت لیا لبخند شیرینی به این مهربونی شراره زد و
ولی همینکه تو ...یه کم دمغ بودم...یادمه اون شب به خاطر متلکاي اون دختره کمند...تو هم به دلم نشستی عزیز دلم-

درست مثل امروز که با اومدنت شادي و به این خونه که با نبود مانی سوت و کور شده ...اومدي غمم از وجود من رفت
  ...بود برگردوندي

  ...خب من دیگه یواش یواش برم...مهربونت برم الهی من قربون اون قلب-
  ...تازه به جبران ظهر میخوام یه شام خوشمزه برات درست کنم...کجا؟؟؟منم تنهام بمون دیگه-
  ...مگه از جونم سیر شدم؟؟؟مانی بفهمه تو به خاطر من به زحمت افتادي پوست کله امو  میکنه...نه نه قربون دستت-
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  ...شرط میبندم بخوري عاشقش میشی...زانیاهاي من حرف ندارهال...نترس من ضامنت میشم-
  :شراره ابروهاشو با شیطنت باال انداخت و همونطور که آروم به لیا نزدیک میشد گفت

  جووووون من همین االنشم عاشقت شدم میشه به جاي الزانیا تو رو بخورم؟؟؟-
  :لیا خندید و همونطور که خودشو میکشید عقب گفت

  ...من صاحاب دارما...جات ببینم دختره هیزبشین سر -
  :شراره دو تا دستاشو برد باال و گفت

  ...حریفم خیلی قدره از پسش برنمیام...من تسلیم آقا...اوه اوه اوه-
  پس می مونی دیگه؟؟؟-
  ...شاید بتونم تا شب مختو بزنم یه حالی بهم بدي...باشه می مونم-

  :صداي خنده لیا رو بلند کردچشمک پر عشوه اي به لیا زد که باز 
  !!!کثافـــــت-

  :همون موقع صداي گوشی شراره بلند شد و با دیدن شماره چشماش از تعجب گشاد شد و جواب داد
  ...الو-
...  
  ...احوال شما؟؟؟از اینورااا...ســــــــالم-
...  
  ...باشه...آره...آره-
...  
  خب چه خبر؟؟؟-

وسایل الزانیا رو ...هم تدارك شام و ببینه و هم بذاره شراره راحت با تلفنش حرف بزنهلیا بلند شد رفت تو آشپزخونه تا 
  :آماده کرد و مشغول خورد کردن سوسیس شد که شراره اومد تو آشپزخونه

  کمک نمیخواي؟؟؟-
  ...نه عزیزم زحمت نکش-
  لپ تاپ مانی دم دسته؟؟؟...ببینم-
  آره چطور؟؟؟-
  ...ید برم اینترنت واسه یکی از دوستام مشکل پیش اومدهقربون دستت یه دیقه میاریش با-
  ...آره عزیزم اآلن میارم-
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با یادآوري حرفاي ...رفت از رو میز کار مانی لپ تاپشو آورد و داد دست شراره و خودش دوباره رفت تو آشپزخونه
به زندگیش گذاشته فهمیده بودن وقتی میدید همه تغییرات مانی رو بعد از اینکه لیا پا ...شراره لبخند رو لبش نشست

  ...چقدر حس خوبی بهش دست میداد
  :بعد از چند دقیقه صداي شراره از تو هال اومد

  ...لیــــــــــــــا...لیــــــــا...لیا-
  :مثل خودش داد زد...یه ریز صداش میکرد و مهلت نمیداد لیا جوابشو بده...خنده اش گرفته بود

  ...بلـــــــــــــــــــــــــه...ـــهبلـــــــــــــ...بلـــه-
  ...بیا اینجا یه دیقه این عکسه رو ببین-
  ...دستم بنده شراره سیو کن بعداً میبینم-
  ...حاال باز کن دو دیقه بندشو بیا داغ داغ ببین سرد بشه مزه نداره-

  :بلند شد و گفتشراره با دیدنش از جاش ...لیا پوفی کرد و قارچا رو نصفه ول کرد و رفت تو هال
  ...بیا اینجا بشین نگاه کن-

  :لیا همونطور که مینشست پشت لپ تاپ گفت
  حاال چه عکسیه که منو از وسط کار کشونده میگی بیا نگاه کن؟؟؟-

چشماشو ریز کرد و سرشو برد ...با دیدن صفحه لپ تاپ و تصویر باال تنه پسري که سرشو انداخته بود پایین ساکت شد
فکر میکرد عکسه ولی با باال اومدن سر ...قت بیشتري به اون تصویر نگاه کرد که یهو تصویر تکون خوردجلوتر و با د

  ...پسر و نمایان شدن دو تا چشم عسلی خندون که حاال داشت با لذت به لیا نگاه میکرد خشکش زد
  ...سالم عشقم-

هیچی ...زبونش بند اومده بود...خودش بود...مانـــــــــی...سایز چشما و دهن لیا لحظه به لحظه گشادتر میشد
به ...دلش میخواست زمان وایسته اون فقط بشینه و به اون چهره خندون و اون چشماي رنگ آتیشش نگاه کنه...نمیگفت

  :اون لبا که تا اآلن خندون بود و حاال به قهقهه باز شد و به این صداي شاد که همیشه با شنیدنش انرژي میگرفت
  ...راي اون چشماي متعجبت که وقتی گشاد میشه انقدر خوردنی میشیمن بمیرم ب-

با شنیدن لحن شاد مانی لباي لرزونش خندید ولی از چشماي متعجب و حیرت زده اش اشک سرازیر شد  و بالفاصله 
  :صداي غمگین مانی تو گوشش پیچید

  لیا؟؟؟گریــــــه؟؟؟-
  :ناي صورتش خندیداشکاشو پاك کرد و به په...باالخره به خودش اومد

با شراره دست به ...واي مانی خیلی خوشحالم کردي...خب دلم برات تنگ شده بود...الهی قربونت برم مـــــــــــن-
  یکی کردي نامرد آره؟؟؟
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  :مانی که لبخند لیا و دید خندید و گفت
  ...م خوشگلمخودت که میدونی من هرکاري میکنم تا این نگاه متعجب و چشماي گرد شده تو رو ببین-
  بهتري؟؟؟دردي مشکلی نداري؟؟؟...خیلی بدجنسی-
  ...فقط می مونه جواب اون آزمایشا که...همون فرداي عمل خوب شدم...خداروشکر خوبه خوبم...نه عزیزم-
  ...نگران نباش...اونا هم ایشاال خوبه-

ت مشکی و خردلی پوشیده بود زیر لب لیا با نگاه به تیپ رسمی مانی که یه کت و شلوار مشکی با پیرهن کرم و کراوا
  :قربون صدقه اش رفت و گفت

  کجایی که انقدر تیپ زدي؟؟؟-
فقط همینجور با یه لبخند کج گوشه لبش زل زده بود به لیا و تمام اجزاي ...مانی انقدر محو لیا شده بود که سوالشو نشنید

عم لباي لیا زبونشو رو لباش کشید و لباشو مکید و به لباش که رسید بی اختیار با حس ط...صورتشو دقیق بررسی میکرد
  :آب دهنشو قورت داد و وقتی حرکت دست لیا و جلوي دوربین دید به خودش اومد و گفت

  جونم عزیزم چیزي پرسیدي؟؟؟-
  پرسیدم کجا تشریف دارید که انقدر تیپ زدي؟؟؟...بله-
ت سیستمشون دیدم به اینترنت وصله گفتم چی از این دو ساعت وقت خالی داشتم اومدم پش...سالن یکی از همایشاییم-

  ...بهتر میام خانوم خوشگلمو میبینم و باهاش حرف میزنم
  ...اگه بدونی چقدر دلم واسه دیدنت پر میکشید...خوب کاري کردي-
  لیا؟؟؟-
  جونم؟؟؟-
  !الغر شدي-
  ...من؟؟؟نه به خدا مانی همونم-

  ...و بدن لیا لرزیدمانی از پشت دوربین چنان اخمی کرد که تن 
  ...به شراره بگو بیاد جلوي چشم من ازش بپرس...من قشنگ دارم میبینم که الغر شدي-
  ...بیخیال مانی آخه-
  ...زود لیا-

  :بلند صداش کرد که سریع اومد و گفت...یه نگاه به دور و برش کرد که دید از شراره خبري نیست
  به دیدار یار رسیدي؟؟؟-
  ...بیا اینجا ببینمآره ورپریده موذي -

  :شراره هم پیش لیا نشست و با دیدن مانی دستشو گذاشت کنار پیشونیش و با ژست بامزه اي  گفت
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  ...احوال عاشق دل خسته-
  :مانی خندید و گفت

  ...احوال خرمگس معرکه-
  ...اصالً من میرم...اي بابا بیا و خوبی کنا-

  :لیا دست شراره رو گرفت و سریع گفت
  ...ون یه دیقه به این مانی بگو من الغر نشدم همونمبم...نه نه-

  :شراره با یه نگاه دقیق سرتاپاي لیا و از نظر گذروند که صداي مانی درومد
  ...صاحابش اینجا نشسته ها...خوردیش با نگاهت...هووووو-
  ...من غلط بکنم به لقمه شما دست بزنم ولی آره انگار یه نمور از بعد از تولدت الغر شده-

  :لیا
  !!!شــــــــراره-

  :شراره که اخم مانی و دید و فهمید قضیه جدیه سریع براي ماست مالی کردنش گفت
نصف سهمم و میدم ...من شام اینجام و به کوري چشم شما خانومت قراره برام الزانیا درست کنه...ولی خیالت جمع-

  بخوره تا دوباره چاق شه خوبه؟؟؟
  ؟؟بهت چی گفته بودم؟؟؟تو باز رفتی یه جا چتر شدي؟-

  :لیا
  ...مانی؟؟؟این چه حرفی بود که به شراره زدي؟؟؟به خدا آب شدم از خجالت-
خب عزیز دلم این شراره از بچگی عادت داشت سنگم که جلوش میذاشتیم میخورد چرا باید الکی به خاطرش به -

  زحمت بیفتی؟؟؟
  :بدون توجه به حضور شراره گفتلیا چشماشو گشاد کرد و لبشو به دندون گرفت که مانی 

  ...نکن لباتو اونجوري آدم به هوس میفته...آخخخخ-
  ...لیا دیگه علناً داشت آب میشد در عوض مانی به هدفش رسید و  با دیدن لپاي گل انداخته اش زد زیر خنده

  :شراره
میرم آشپزخونه بقیه این الزانیاهه رو ...منم که رو این چیزا حســـــــاس...مثل اینکه مکالمه صحنه دار شد...اهم اهم-

  ...با اجازه پسرخاله...درست کنم
  ...دستت درد نکنه...قربون دخترخاله-
  ...فدایی داري فعالً-
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فعالً میتونست جولون بده وگرنه همینجوري جرات نمیکرد ...با رفتن شراره لیا با اخم به چهره خندون مانی خیره شد
  ...بزنهجلوي کسی به لیا از این حرفا 

  :نیش مانی بیشتر باز شد و با پررویی گفت
  ...فعالً که دستت بهم نمیرسه...هرچقدر میخواي اخم کن کوچولوي من-
  ...باالخره که تشریف میاري-
  ...به خدا به زور دارم خودمو کنترل میکنم که از مانیتور لب نگیرم...خب راست گفتم دیگه عشقم-

  ...شد و بلند بلند خندیدبا این حرف لیا دلخوریش فراموش 
  ...اي جوووووووووووونم-
  چی بهش گفتی داره اینجوري میخنده؟؟؟-

با شنیدن صداي وحید خنده اشو جمع کرد که دید مانی داره با اخم به وحید که احتماالً پشت مانیتور وایستاده بود نگاه 
  ...میکنه

  ...سرت تو کار خودت باشه وحید-
  :داشت میومد سمت مانی که مانی با دست جلوشو گرفتوحید انگار از رو نرفت 

  کجا؟؟؟-
  ...کارش دارم لیا رو-
  ...برو اونور لباسش مناسب نیست-
  ...بابا به لباسش چیکار دارم یه چیز کوچیک میخوام بهش بگم-

شت نشست لیا که عصبانیت مانی و دید براي اینکه دعواشون نشه سریع رفت یه شال برداشت انداخت رو دوشش و برگ
  :با دیدن وحید که به زور خودشو کنار مانی جا داده بود که تو کادر باشه خنده اش گرفت و گفت...پشت لپ تاپ

  ...سالم آقا وحید-
  خوبید شما؟؟؟...علیک سالم-
  ممنون شما خوبید؟؟؟خوش میگذره؟؟؟-
ذره؟؟؟باور کن لیا من تو این عمر مسافرت با برج زهرمار به آدم خوش میگ...آخ آخ آخ دست رو دلم نذار که خونه-

  ...این آقا معاون احتیاج نداره چون تمام فکر و ذکرش تویی...سی ساله ام انقدر احساس بی مصرفی نکرده بودم
  :مانی ضربه آرومی به گردن وحید زد و توپید

  تو به جز خبر چینی کار دیگه اي هم بلدي؟؟؟-
  ...و اینجا من کردما وگرنه شما که ول معطلید خوبه نصف بیشتر کارامون...خیلی پررویی پسر-
  ...تو رو آوردم کارامو بکنی دیگه-
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پس مانی هم تمام مدت ...چقدر ذوق کرده بود از حرفاي وحید...لیا با یه لبخند گشاد داشت به حرفاشون گوش میداد
  ...حواسش به لیا بود

خودتون که در ...عد از کلی جنجال به هم رسیدیمما تازه دو هفته اس که ب...خب حق بدید به مانی...آقا وحید-
  ...جریانید

  :وحید همونطور که از جاش بلند میشد با خنده گفت
  ...الحق که زن و شوهر لنگه همید-

  :بعد روشو کرد سمت لیا و گفت
  ...خداحافظ لیا جان-
  ...خداحافظ-

  :وحید که رفت مانی برگشت سمت لیا و گفت
  کاري نداري؟؟؟...عزیز دلم منم باید برم-
  مانی؟؟؟-
  جون مانی؟؟؟-
  که همش به فکر منی؟؟؟...وحید راست میگفت که-
  مگه شک داري؟؟؟-
  ...نه-
  ...خب پس بوس من و رد کن بیاد-
  تو تو هر موقعیتی باید بوستو بگیري؟؟؟-
  ...بله من اصوالً آدمیم که از فرصت هام به نحو احسن استفاده میکنم-

  :مانی نفس عمیقی کشید و گفت...سمت دوربین غنچه کرد و واسه مانی بوس فرستادلیا خندید و لباشو به 
  ...من برم تا همینجا کار دست خودم و خودت ندارم...مرسی خوشگلک-
  مانی بازم میاي ببینمت؟؟؟-
  ...ولی شب بهت زنگ  میزنم...امروزم شانسی شد که وقت آزاد داشتم وگرنه همش وقتم پره...فکر نمیکنم-
  ...شه پس خداحافظ تا دیدار بعديبا-
  ...دیدار بعدي این وزنی که کم کردي برمیگرده سر جاشاااا گفته باشم-
  ...برو مانی الکی حرف در نیار-
  ...فعالً خوشگلم تا شب...دیگه خود دانی-
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پشتش بهشه و مانی که رفت لیا لپ تاپ و خاموش کرد و با لبخندي که رو لبش بود رفت تو آشپزخونه که دید شراره 
رفت طرفشو یهو دستشو از پشت حلقه ... آروم طوري که شراره متوجه نشه...داره ورقه هاي الزانیا رو میچینه تو ظرف
  ...کرد دورشو محکم به خودش فشارش داد

  :جیغ شراره رفت هوا
  ...قلبم ریخت ورپریده چیکار میکنی...واااااااااااااي-
  ...خیلی دوست دارم-

  :گفت شراره با خنده
  ...اشتباه گرفتیا من مانی نیستم-

  :لیا سرشو برد جلو و گونه شراره رو بوسید و گفت
  ...به خاطر کار امروزت تا آخر عمرم مدیونتم...میدونم تو شراره جون خودمی-
  ...کار من نبود که نقشه ي شوور گرامی خودتون بود من فقط اجراش کردم-

  :ر مانی میگرفت گفتلیا با حس خوبی که از حضور همیشه موث
  ...هرچی بود سورپرایز فوق العاده اي بود ازت واقعاً ممنونم-
  ...من واسه پسرخاله ي عتیقه ام و عروس خوشگلش هرکاري از دستم بربیاد انجام میدم...بعدشم...قابل شمارو نداشت-
  ...تو خیلی خوبی شراره-

برگشت سمتش و دستشو گذاشت رو صورت لیا و با لبخند شراره که از اینهمه مهربونی لیا خیلی خوشش اومده بود 
  :دلنشینی گفت

  ...نه به اندازه تو دختر-
بعد از خوردن شام شراره علی رغم اصرارهاي زیاد لیا واسه موندش رفت و لیا بازم به خاطر خاطره قشنگی که شراره  

  ...ی نظیرش ایجاد کرده بود ازش تشکر کردبا سورپرایز عالی و ب...و از همه مهمتر...با حرفا و کاراش...اون روز
بازم لیا موند و در ودیوار خونه اي که متر به متر و نقطه به نقطه اش یاد ...بازم لیا موند و تنهایی...بازم لیا موند و شب

  ...بازم لیا موند و دلتنگی...مانی رو براش زنده میکرد
  ...بازم آفتاب غروب کرد و شب اومد

  ...ازم تب اومدبه جون خسته ام ب
  ...بازم از الله خونین قلبم

  ...خدایا بانگ یارب یارب اومد
  ...شب اومد باز شب اومد بازشب اومد

  ...به جون خسته ام بازم تب اومد
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واسه همین تو خونه بی هدف قدم میزد و به عکساي مانی که رو ...تا آخر شب که مانی زنگ بزنه خیلی زمان مونده بود
مانی به این مهربونی و خوش قلبی و خوش ...عکسایی که درست نقطه مقابل شخصیت مانی بود...میشددیوار بود خیره 

که همیشه دل لیارو از شور و شادي ...صداي قهقهه هاي مانی...تو اون عکسا حتی یه لبخند کوچیکم نزده بود...اخالقی
  ...ه هاشچقدر ذوق میکرد با شنیدن خند...می لرزوند همون موقع تو گوشش پیچید

با افسوس به جاي خالی ...همونجایی که مانی همیشه مینشست و تلویزیون نگاه میکرد...برگشت سمت مبل سه نفره هال
همون مبلی که مانی یه شب تا نزدیکاي صبح روش سرش و گذاشته بود رو پاي لیا و ...مانی روي اون مبل نگاه کرد

  پس مانی کی برمیگرده؟؟؟...خوابیده بود
  ...ره چراغ هم سوت و کورههوا تا

  ...تنم داره میسوزه مثل کوره
  ...خدایا یار من کی برمیگرده

  ...آخه این از خداوندي به دوره
ضربانش کم و ...ولی خودش که خوب حسش میکرد...خیلی شدید نبود...یکی دو روز بود که قلبش زیاد میزون نمیزد

انقدر تو ...حق داشت دلتنگ صاحبش باشه...اقب نبودن مانی بودشک نداشت که از عو...زیاد میشد و یهو تیر میکشید
حاال میفهمید حضور مانی تو زندگیش چقدر موثر ...این مدت خودخوري کرده بود که قلبش واقعاً جوابش کرده بود

  ...بود
تو نبود اصالً دوست نداشت که ...دستشو گذاشت رو قفسه سینه اش و چشماشو محکم بست...دوباره درد اومد سراغش

وقتی مرهم درداش کنارش نبود چه جوري میخواست ...مانی درد و مریضی سراغش بیاد و کارش به بیمارستان بکشه
  خوب بشه؟؟؟

  :مدام با خودش میگفت
به روزاي خوبی که با همدیگه ...به برگشت مانی فکر کن...مطمئنم...به مانی فکر کنی خوب میشی...به مانی فکر کن لیا«

  »...ت بیار صاحبت برمیگردهطاق...دارید
  ...چه کجدار و مریزي دارم امشب

  ...چه درد ناله خیزي دارم امشب
  ...خدایا این حبیبه یا طبیبه

  ...چه مهمون عزیزي دارم امشب
یکی از لباساي مانی رو ...یه روش جدید یاد گرفته بود...تو این چند دفعه با تیر کشیدن قلبش به سراغ قرصاش نمیرفت

چنان آرامشی به وجودش تزریق میشد که صد تا ...هنوز روش بود و برمیداشت و با تمام وجود بو میکرد که عطرش
  ...مانی حتی تو نبودشم آرومش میکرد...لبخند به لبش اومد...امشبم آروم شد...قرص و دارو هم از پسش برنمیومدن
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***  
آزمایش اومده بود و دکترا امیدواري نداده  درست از روزي که جواب...دو سه روز بود که مانی زنگ نزده بود

البته یه احتمال دیگه هم ...گفتن تغییراتی زیادي با قبل از عملش مشاهده نشده و ممکنه اصالً دیگه درمان نشه...بودن
ولی همون ...داده بودن و اینکه این آزمایش خیلی دقیق نبوده و براي همین مانی مجبور شده بود بازم آزمایش بده

با اینکه لیا سعی ...طوري که دو روز نه به لیا زنگ زد و نه جواب تلفناي لیا رو داد...دکتر تمام امیدشو ناامید کرد حرف
هرچند خودش ...کرد دلداریش بده ولی میدونست مانی اآلن داغون تر از اونه که بخواد دلش و به دلداري لیا خوش کنه

ولی لیا خوب میدونست که ...غله هاي کاریش عنوان میکردچیزي به روش نمیاورد و دلیل زنگ نزدنش و مش
  ...نمیخواست از لحن غمگینش پاي تلفن بویی ببره و ترجیح میداد اصالً باهاش حرف نزنه

لیا تنها تر از ...تنها تماسشون واسه روز قبل بود که اونم به یک دقیقه نکشید چون مانی سریع گفت کار داره و باید بره
نمیخواست تو این وضعیت که همه درگیري خودشون و دارن هم هی از این و اون بخواد بیان ...قبل شده بود

خودش با تنهاییش سر میکرد و تلفنی با بقیه جوري حرف میزد که پی به این غم و رنجی که تو این سه روز ...خونش
  ...داشت از پا درش میاورد نبرن

دست خودش نبود ولی دیگه از نقش بازي ...صبح و صبح تا شب گریهتو این سه روز بی خبري کار لیا شده بود شب تا 
جواب اون آزمایش و حال بد احتمالی مانی از طرف دیگه ...دلتنگیش براي مانی از یه طرف...کردن خسته شده بود

ود غذاش برخالف قولی که به مانی داده ب...باعث شده بود که فقط تو خونه راه میرفت گریه میکرد و مانی و صدا میزد
  ...به قدري کم شده بود که خودش کاهش وزن و سایزشو به خوبی حس میکرد

گوشیش حتی چند ثانیه هم از خودش دور ...نمیخواست اینجوري بشه ولی دیگه هیچ چیز از گلوش پایین نمیرفت
رد میکرد که اگه مانی تا اونجایی که میتونست تماساي بقیه هم ...نمیشد که اگه یهو مانی زنگ زد بالفاصله جواب بده

میدونست این از همون بچه بازي هاییه که اگه مانی ازش بو ...وقت پیدا کرد تا باهاش حرف بزنه خطش اشغال نباشه
  ...فقط یک کالم میگفت مانی...ببره حتماً به خاطرش یه عواي مفصل باهاش میکنه ولی دلش این چیزا حالیش نبود

***  
از تو گوشیش رفت تو ...به شب رسید و لیا با اشک و گریه رفت رو تخت دراز کشید روز چهارم از بیخبري مانی هم

آهنگایی که داغ دلشو تازه میکرد و سرعت ریزش ...آهنگایی که واقعاً به حال و روزش میخورد...پوشه آهنگاي غمگین
ن به اون آهنگا براش مثل شاید تو اون شرایط وخیمی که ضربان قلبش هی تند و کند میشد گوش داد...اشکاشو بیشتر

  ...ولی دلش به چیز دیگه اي جواب نمی داد...یه سم بود
که اون لحظه واقعاً جاي خالی مانی و بیشتر به چشمش میاورد اختیارشو از دست داد و هاي هاي گریه ...با آهنگ ابی

  ...کرد
  ...واست بی تابمو بی خوابمو میدونی دلتنگم
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  ...دنیا در جنگمواست میمیرم و درگیرمو با 
  ...منو تنها نذار از روزگار با اینکه دل خسته ام

  ...تا آخرش هستم...می مونمو...واست دیوونه امو
  ...داره میباره بارون و تو نیستی

  ...شده این خونه زندون و تو نیستی
  ...چقدر حس بدیه حس تنهایی

  ...دارم میشکنم آسون و تو نیستی
  ...یدارم میشکنم آسون و تو نیست

این دوري و جدایی موقت بود و تنها دلخوشی لیا همین بود که باالخره مانی برمیگرده و دوریشون تموم میشه 
حتی فکرشم وجودشو به آتیش ...داشت به اون روزي فکر میکرد که مانی دیگه هیچ وقت تو زندگیش نباشه...ولی

به عشق کی ...ش پیداش نبود پس براي کی باید میزدصاحب...حق داشت...دوباره این قلب لعنتیش تیر کشید...میکشید
  ...به امید شنیدن صداي کی میزد...میزد

  ...دارم از بین میرم توي این دلتنگی
  ...داره دل میگیره بی تو از بی رنگی

  ...دارم از بین میرم توي این خاموشی
  ...کاش میشد میبردي منو با آغوشی

  ...نمیشه با نبودت ساده سرکرد
  ...سالم از این غم گذر کردنمیشه 

اگه همینجوري دست رو دست میذاشت ...دیگه حتی نفس کشیدنم براش سخت شد...این درد دیگه غیر قابل تحمل بود
قوطی ...خودشو از رو تخت پرت کرد پایین و کشون کشون رفت سمت کشویی که قرصاش توش بود...از پا در میومد

از سبکی قوطی میتونست ...یه دونه بیشتر توش نبود...به سختی درشو باز کرد با دستاي لرزونش...قرصاشو بیرون آورد
  ...بفهمه چیزي ازش نمونده ولی فکر نمیکرد فقط یه دونه مونده باشه

همون یه دونه رو هم داشت مینداخت کف دستش که با درد شدیدي که تو قفسه سینه اش پیچید مجبور شد وزنشو 
تنها قرصی که ...ع قرص از دستش پرت شد و تا لیا به خودش بجنبه رفت زیر تختبندازه رو دستاش که همون موق

  ...میتونست زنده نگهش داره از دستش رفت
با ناباوري در حالیکه نفسش از درد حبس شده بود  به سختی دوال شد تا اگه نزدیک باشه برش داره ولی انقدر اون زیر 

نحال یه دستشو گذاشت رو قفسه سینه اشو اونیکی رو فرستاد زیر تخت ولی با ای...تاریک بود که هیچ چیزي معلوم نبود
  ...هرچی دست کشید هیچی نیومد تو دستش
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تنها کاري که تونست بکنه این بود که کشون ...بیخیالش شد اگه دیر میجنبید دیگه هیچ کاري از دستش برنمیومد
اون از اونور دنیا چی ...بزنه ولی سریع پشیمون شد یه لحظه خواست به مانی زنگ...کشون خودشو به گوشیش برسونه

  ...کار میتونست براي لیا بکنه؟؟؟جز اینکه بیخودي نگرانش کنه و به مرز جنون برسونتش هیچ اتفاقی نمیفتاد
چشماش از شدت درد بسته بود و سعی میکرد با ...با دستاي لرزون با هزار مصیبت اسم میثم و پیدا کرد و تماس گرفت

صداي میثم که تو گوشی ...عمیق هوا رو به ریه هاش برسونه ولی انگار هرچی نفس میکشید فایده نداشت نفساي
  ...داره میمیره...تمام توانشو جمع کرد و سعیشو کرد تا بتونه بهش بفهمونه که...ولی نتونست حرفی بزنه...پیچید

  صدا میاد؟؟؟...الو لیا...الو-
  ...ثم...می-

  :با بهت پرسید...یده لیا میثم و نگران کردصداي خفه و بریده بر
  ...چی شده؟؟؟بلندتر حرف بزن...لیا-
  ...میرم...می...دارم...قلبم...قل-
  چی شده لیا؟؟؟قلبت گرفته؟؟؟قرصاتو خوردي؟؟؟-
-...  
  ...صدامو میشنوي؟؟؟لیـــــــــا...لیــــــــا-
  ...دارم...نَ...قرص...شده...تموم-
  ...لیا تو رو جون مانی طاقت بیار...تو رو خدا طاقت بیار...اآلن میام لیا...میاماآلن ...یا خدا-

اگه طاقت نیاره چی؟؟؟چرا قسم خورد؟؟؟جون مانی ...اگه...لیا رو قسم جون مانی حساس بود...جون مانی و قسم خورد
  ...نباید قسم میخورد...براي لیا خیلی ارزش داشت

  »...ارم به خاطر مانی هم که شده طاقت میارمقول میدم طاقت می...طاقت میارم«
نمیتونست وایسته باید ...ولی هر دفعه با شدت بیشتري خورد زمین...چند بار خواست به کمک تخت از جاش بلند شه

میثم بعد ازنامزدیشون دیگه کلید نداشت اگه تا قبل از اومدنش لیا از ...همونجوري میرفت بیرون و در و باز میکرد
  ...باید با همه توانش میرفت الي در و باز میذاشت...نمیتونه بره در و باز کنههوش بره 

نفساش گاهی تند و ...دست چپش رو قلبش بود و با دست راست و به کمک پاهاش خودشو سینه خیز رو زمین میکشید
توانی هم که تو بدنش  آخرین...مسیر اتاق خواب تا در ورودي و تو یه ربع طی کرد...کوتاه و گاهی عمیق و بلند بود

  :به در که رسید دیگه داشت همه جا سیاه میشد ولی سر دلش داد زد...مونده بود و تو این مسافت از بین برد
مگه نشنیدي میثم قسمت داد؟؟؟میخواي بالیی سر مانی بیاد؟؟؟واي به حالت واي به ...طاقت بیار لعنتــــــــــــــی«

پس ادا در ...قول ندادي تا وقتی اون میخوادت و واسه تو نفس میکشه تو هم براش بتپیمگه به مانی ...حالت اگه وایستی
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ازش ...خودشم داغونه...ما رو یادش نرفته فقط وقت نداره...مانی هنوز میخوادت عزیزم فقط سرش یه کم شلوغه...نیار
  »...طاقت بیــــــار...طاقت بیار...دلگیر نباش

نرسیده به دستگیره تعادلش بهم خورد و پرت شد رو زمین ولی دوباره ...و بگیره دستشو دراز کرد که دستگیره در
فقط چند سانت مونده بود که قلبش ...نمیذاشت هیچ چیزي جلوشو بگیره باید همه تالششو میکرد...دستشو بلند کرد

انرژیشو باید به دستاش ...کردبا گاز گرفتن لب پایینش صداي جیغشو خفه ...دوباره تیر کشید و اینبار طوالنی تر از قبل
  ...فقط یه ذره دیگه...نوك انگشتاش رسید...نه اینکه با جیغ خالیش کنه...میداد که در و باز کنه

  »...خدایا به خاطر مانی کمکم کن«
حاال دیگه همه تالششو براي زنده نگه داشتنش کرده ...دستگیره رو گرفت و ازش آویزون شد و در و باز کرد...رسید

یه حسی بهش ...الي چشماشو باز کرد...صداي زنگ گوشیش از تو اتاق بلند شد...فقط منتظر بود که میثم بیاد...بود
اگه مانی میفهمید ...میگفت که پشت خط مانیه ولی دیگه نه جونی داشت که به اتاق برگرده و نه میخواست که برگرده

باید قبل از هرچیز به میثم میگفت به مانی چیزي ...نباید میفهمید...لیا داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه سکته میکرد
درست ...چرا این صداي تلفن قطع نمی شه؟؟؟اینهمه منتظرش بود و زنگ نزد...پس چرا این میثم نمیاد...پس...نگه

  ...همین امشب
***  

  :ش میزدصداي گریه یه زن بود و فریاد یه مرد که داشت صدا...صداهاي گنگی تو گوشش میپیچید
  آخه من جواب مانی و چی بدم لعنتــــی؟؟؟...تو رو قرآن چشماتو باز کن...چشماتو باز کن...لیـــــــــــا-

  :قطره هاي اشکشم که رو صورتش میریخت و حس میکرد...دستاي ظریفی میخورد تو صورتش
م تندتر برو تمام تنش میث...واااااااي...صدامو میشنوي عزیزم؟؟؟یه چیزي بگو...لیا جونم تو رو خدا-

  ...خدایـــــاااااااااااا خودت رحم کن بهمون...یخه
ذره ذره ي هوایی که براي نفس ...دهنش و باز و بسته میکرد که چیزي بگه ولی هیچ صدایی از گلوش خارج نمیشد

د تنها تونست یه از بین اصوات نامفهمونی که بدون اجازه از گلوش خارج میش...کشیدن میبلعید هم داشت تموم میشد
  :کلمه رو به گوششون برسونه

  ...نی...ما-
  ...تمام تنش لرزید و دیگه چیزي نفهمید...سرش سنگین شد

***  
از اون          ...چند دقیقه بود که بهوش اومده بود و فقط داشت با تعجب به در و دیوار جاي غریبی که بود نگاه میکرد

ولی یادش نبود کی و چه جوري اومده ...میتونست بفهمه بیمارستانه...اتاق مجهز و سرمی که به دستش وصل بود
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سرشو چرخوند و به ساعتی که رو دیوار ...تنها چیزي که یادش بود این بود که شب حالش بد شد و اآلن روز بود...اینجا
  ...از هشت گذشته بود...نصب بود نگاه کرد

انگار خدا بازم بهش رحم ...ه نفسشو بریده بود هیچ خبري نبوداز اون درد طاقت فرساي شب قبل ک...دیگه درد نداشت
لبخند رضایتی رو لباش    ...با حس ضربان ضعیف ولی تقریباً منظم قلبش...دستشو گذاشت رو قفسه سینه اش...کرد

  ...نشست
میثم قسمم آخه ...اگه گوش نمیکردي از دستت خیلی ناراحت میشدما...مرسی که حرفمو گوش کردي...آفرین کوچولو«

  »...داده بود
با باز شدن در اتاق چشم چرخوند و نیوشا رو تو چهارچوب دید که با چشماي باد کرده زل زده بهش و وقتی چشماي باز 

  :لیا و دید سرشو برد بیرون و تو راهرو داد زد
  ...بیـــــــا بهوش اومد...میثــــــــــم-

  :رو سینه اش و شروع کرد به گریه کردنخودشم بالفاصله دویید سمت لیا و سرشو گذاشت 
اگه بالیی سرت میومد ...من دیشب تا صبح مردم و زنده شدم...واي خدا باالخره بهوش اومدي لیا...خدایا شکرت-

  چی؟؟؟ما باید چی کار میکردیم؟؟؟
  :دست بیجونشو بلند کرد و همونطور که اشکاي نیوشا رو پاك میکرد با صداي خش دار و بی حالش گفت

من به این راحتی جون به عزراییل نمیدم خیالت ...ببین سر و مر و گنده ام...اآلن که حالم خوبه...گریه نکن عزیزم-
  ...راحت

  ...ولی عزراییل میتونه خیلی راحت تر از اینا جونتو بگیره-
شمایی که نمیدونست از با شنیدن صداي عصبانی و نسبتاً بلند میثم روشو برگردوند که دید داره از پشت سر نیوشا با چ

میثم تخت و دور زد و ...شرمنده سرشو انداخت زیر و حرفی نزد...بیخوابی قرمز شده یا از خشم و غضب نگاش میکنه
  ...کنار لیا وایستاد و با خشمی که سراسر وجودشو پر کرده بود و نمیتونست هیچ جوره کنترلش کنه زل زد بهش

دختري که خودشو دستی دستی به کشتن بده حرفی واسه ...؟؟منم بودم نمیزدمحرفی نداري بزنی نه؟...چیه؟؟؟ساکتی-
  ...این کار تو با خودکشی هیچ فرقی نداره لیا...گفتن نداره

نیوشا با یه نگاه به چهره پشیمون و غمزه لیا و چشمایی که آماده باریدن بود رو به میثم که تاحاال انقدر عصبانی ندیده 
  :بودتش گفت

واسه چی داد میزنی؟؟؟مگه لیا خودش خواسته که حالش بد بشه؟؟؟قلبش درد گرفته قرصاشم تموم ...ـــممیثــــــ-
  شده بود چی کار باید میکرد؟؟؟

حاضرم باهات شرط ببندم که از دوري مانی چند روز شب و روز داره گریه ...آخه تو که از وضعیتش خبر نداري نیوشا-
زیر چشماشو ببین اندازه یه بند ...آخرین باري که دیدیش چقدر الغر تر شدهنمیبینیش؟؟؟از ...و خودخوري میکنه
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کارایی که آدم سالمم از پا درمیاره چه برسه به لیا ...گریه و غصه خوردنه...اینا نتیجه بیخوابی زیاد...انگشت گود افتاده
  ...که قلبشم مشکل داره

ه لیا میدید ولی اون لحظه زمان مناسبی براي زدن اون نیوشا خودشم داشت ضعفی که میثم ازش حرف میزد و تو چهر
  :با اشاره چشم و ابرو گفت...حرفا نبود

  ...تمومش کن مگه نمیبینی حالش بده...خدارو شکر اتفاقی نیفتاد...باشه میثم-
اون چه ...میثم از دل لیا خبر نداشت پس نمیتونست واسه خودش قضاوت کنه...اشکاي لیا دوباره راهشون و پیدا کردن

چه میفهمید که بغض همدم همیشگیش شده بود و اشکاش بی اختیار ...میفهمید که غذا از گلوش پایین نمیرفت
چه میفهمید که خیلی وقت بود بدون لمس گرماي دست مانی یه خواب راحت نداشت و یا شب تا صبح ...میریخت

نیدن غم توي صداي مانی داغونش کرده بود؟؟؟چه نمیخوابید یا تا صبح صد بار از خواب بیدار میشد؟؟؟چه میفهمید ش
  جوري باید اینا رو بهش حالی میکرد؟؟؟

لیا میدونست این لحنش ...لحنش هنوز نیشدار بود...میثم اینبار دستشو گذاشت کنار بالش لیا و دوال شد رو صورتش
قع داشت که حداقل شرایطشو برعکس  از نگرانیه که داره اینجوري حرف میزنه ولی  تو...تلخش از سنگدلیش نیست

  ...درك کنه
به نظر من گریه هات و نگه دار واسه وقتی که مانی بفهمه چه به روزت خودت ...اآلن دیگه گریه کردنت فایده نداره-

  ...من که نمیتونم بفهممت بذار بهش بگم شاید اون درکت کرد...آوردي
تمام خواهش و التماسشو ریخت تو نگاهشو با ...شتصاف وایستاد تا بره که لیا گوشه لباسشو گرفت و نگهش دا

  :عاجزانه ترین لحن ممکن گفت
چرا حاال که اتفاقی نیفتاده بیخودي نگرانش ...اون اگه بفهمه سکته میکنه...تو رو خدا به مانی چیزي نگو...نه-

  ...از...مانی رو که میشناسی...خواهش میکنم ازت میثم...کنیم
  :امه دادبا نیم نگاهی به نیوشا اد

  ...اآلن خودشم داغونه...از وضعیتشم که خبر داري-
تو واقعاً فکر میکنی حاال که به هوش اومدي و نفس میکشی و اون قلبت دوباره برات میزنه سالمی؟؟؟فکر میکنی خطر -

دي و رفع شده؟؟؟میدونی با همین سهل انگاریت چه به روز خودت آوردي؟؟؟میدونی با این کارت قلبتو حساس تر کر
حاال دیگه خیلی زودتر از قبل به ضعفت واکنش نشون میده؟؟؟میدونی کارت به جایی که کشیده که حتی اگه یه قدمم 

  بخواي از خونه بري بیرون باید قرصاتم با خودت ببري چون هر لحظه امکان داره حالت بد بشه؟؟؟
فه دستی تو موهاش برد و نفسشو فوت کرد و با دیدن اشکایی که گوله گوله از چشماي لیا رو صورتش سر میخورد کال

  :ادامه داد
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اون شبایی که داشتی به خاطر دوري مانی گریه میکردي و بیخوابی میکشیدي به این فکر کردي که اگه چیزیت بشه -
من باید جواب مانی و چی میدادم؟؟؟به این فکر کردي که دیگه روم نمیشه تو چشماي رفیق چندین و چند سالم نگاه 

  م؟؟؟منی که بهش قول داده بودم تو رو سالم و سالمت تحویلش بدم؟؟؟کن
  ...فقط مانی نفهمه...قول میدم دیگه مواظب خودم باشم...خواهش میکنم...میثم-

میثم خواست دوباره سرش داد بزنه که با اشاره هاي نیوشا که میگفت حالش خوب نیست و مراعات کن لحنشو نرم تر 
  :کرد و گفت

نمیگه این چه ریخت و قیافه ایه؟؟؟تو هم جوابشو ندي از ...باالخره چی؟؟؟مانی چند روز دیگه برمیگرده...هاآلن نفهم-
  ...من میپرسه

هرچیم بگیم چیزي نیست و خطر ...اگه بفهمه دق میکنه...تو رو خدا...حاال تا اون موقع یه کاریش میکنم ولی اآلن نه-
  ...رفع شده گوش نمیده

  :به کمک لیا اومداینبار نیوشا هم 
بذار وقتی برگشت سر ...فهمیدن مانی اونم اآلن چیزي رو حل نمیکنه جز اینکه بیشتر نگرانش کنه...راست میگه میثم-

  ...یه فرصت مناسب باهاش حرف بزن و بگو که بیشتر مراقب لیا باشه
  :میثم چشماشو محکم مالید و دستی به صورتش کشید و با نارضایتی گفت

ولی فقط کافیه یک بار دیگه بفهمم قلبت حتی تیر کشیده و یه !حواست باشه گفتم فعالً...فعالً بهش نمیگم...خبخیله -
  ...پس خوب حواستو جمع کن...چه اینجا باشه چه اونجا...درد جزیی داره اونوقت میرم همه چیز و میذارم کف دستش

نیوشا که چهره غمزده لیا رو دید لبخندي زد و ...رفتاینو گفت و بعد از چک کردن وضعیت لیا با عصبانیت بیرون 
  :گفت

به خدا تاحاال ندیده بودم انقدر عصبانی ...از دیشب عین اسفند رو آتیش داره باال پایین میپره...از دستش ناراحت نباش-
وي در بیهوش همش میگفت من جواب مانی و چی بدم؟؟؟وقتی اومدیم باال و دیدیدم جل...خیلی نگرانت بود...شده باشه

باورت نمیشه ولی میثم عین بهت زده ها خیره شده بود ...افتادي فکر کردیم خداي نکرده تموم کردي و دیر رسیدیم
ولی خدا رو شکر به موقع ...اگه من جیغ و داد راه نمینداختم به خودش نمیومد...بهت و یهو رو زانوهاش افتاد زمین

  ...رسیدیم
  :فتلپ لیا رو کشید و سرخوشانه گ

  ده ساعتم بیهوش بودیا شیطون خوش گذشت؟؟؟-
  :لیا لبخند کمجونی زد و با یادآوري اینکه چند ساعت از خونه دور بوده و مانی ممکن بود زنگ زده باشه گفت

  من کی مرخص میشم؟؟؟...نیوشا-
  ...نمیدونم میثم که گفت بهتره فعالً اینجا بمونی-
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همین اآلنشم باید کلی بهونه جور کنم که چرا دیشب جواب ...یشب زنگ زدهمطمئنم مانی د...واي نه نمیتونم بمونم-
  که من اآلن برم خونه؟؟؟...تو رو خدا برو ببین میتونی میثم و راضی کنی...من که دیگه اآلن حالم خوبه...تلفنش و ندادم

  به نظرت این میثمی که از این در بیرون رفت راضی میشه؟؟؟-
  ...واهش میکنمخ...تو میتونی راضیش کنی-

  :نیوشا با تردید با چهره ملتمسانه لیا نگاه کرد و گفت
  ...باشه برم ببینم چی میگه-

  :بلند شد بره که لیا گفت
  ...از این جریان که کسی خبر نداره؟؟؟بچه ها رو میگم-
  ...نه دیشب که اصالً وقت نشد به کسی بگیم-
  ...انی چیزي بفهمهنمیخوام از هیچ طریقی م...پس به کسی نگید...خوبه-
  ...خیالت راحت...باشه گلم-

***  
اگه مانی بهش زنگ نمیزد و سراغ لیا رو ازش ...باالخره لیا و نیوشا تونسته بودن راضیش کنن که برگردن خونه

حتماً خوابه که ...چون نمیدونست بایدجوابشو چی بده فقط سرسري گفته بود نگران نباش...نمیگرفت راضی نمیشد
  ...هرچند مانی باور نکرده بود ولی دیگه زنگ نزد...هجواب نمید

  :تا جلوي در واحدشون باهاش رفتن و لیا جلوي در سرشو انداخت پایین و گفت
  ...اگه شما نبودید معلوم نبود چی میشد...دیشب تا حاال خیلی بهتون زحمت دادم...واقعاً شرمندتونم-

  :دوباره لحن میثم تند شد
  ...با نبود ما هم هیچ اتفاقی نمیفتاد اگه به فکرخودت بودي-

  :نیوشا
  مگه نه عزیزم؟؟؟...لیا که قول داد دیگه مواظب خودش باشه...میثم بسه دیگه-
  ...خیالتون راحت...آره-
  ...اینجوري میترسم برات سخت باشه...ولی کاش میومدي خونه ما-
سریم قرص نداشتم که به این روز  این...استراحت کنم بهتر هم میشم...من که حالم خوبه...سخت نیست-

  ...وگرنه...افتادم
  :میثم

  وگرنه چی؟؟؟آهان یعنی حاال که قرص داري بازم بساط شب زنده داري و آبغوره گرفتنت به راهه نه؟؟؟-
  ...دیگه کاري نمیکنم که به اینجا برسه...به جون مانی که خودتون میدونید چقدر برام عزیزه...من قول دادم...نه به خدا-
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  ...ببینیم و تعریف کنیم-
ولی اشتباه ...یه لحظه فکر کرد چشماش داره اشتباه میبینه...با رفتن نیوشا و میثم لیا با عجله رفت سمت گوشیش

یعنی از دیشب تا حاال چی کشیده؟؟؟چقدر اون لحظه به شانس بدش بد و بیراه ...سی و هشت تا میس کال از مانی...نبود
ا صبح بیدار می موند به امید تلفن مانی هیچ خبري ازش نمیشد ولی درست دیشب که اون اتفاق اون شبایی که ت...گفت

  حاال باید تا شب صبر میکرد که باهاش حرف بزنه؟؟؟...افتاد مانی بهش زنگ زده بود
راي دلش داشت ب...پس لیا میتونست بهش زنگ بزنه...یه نگاه به ساعت آخرین تماسش انداخت بیست دقیقه پیش بود

سریع گوشیشو که به خاطر تماساي مکرر مانی داشت خاموش میشد زد به شارژ تا وسط ...شنیدن صداش بال بال میزد
  ...صحبتشون خاموش نشه و رفت رو شماره مانی

اگه از صداش بفهمه حالش خوب نبود چی؟؟؟مانی ...خودش بود...همینکه خواست تماس بگیره گوشی تو دستش لرزید
  ...ولی دیگه نمیتونست بیشتر از این نگرانش کنه....میفهمیدتیز بود سریع 

  :گلوشو صاف کرد و جواب داد...یه نفس عمیق کشید
  ...الو-

  :بعد از مکث نسبتاً طوالنی صداي فریاد مانی تو گوشی پیچید
  ...لیـــــــــــا...الــــــــــــو-

  ...فریادش مو به تنش سیخ کرد ولی خودشو نباخت
  صدا میاد؟؟؟...مانی؟؟؟الو-
هیج معلوم هست از دیشب تاحاال تو کدوم گوري هستی دختره احمـــــــــــــق؟؟؟من هزاربار مردم و زنده شدم حاال -

  تو نگرانی که صدا میاد یا نه؟؟؟
  ...انتظار اینهمه عصبانیت مانی و نداشت و به تته پته افتاد

  ...من...مانی-
دیروز به هر جون کندنی بود کارمو دو ساعت زودتر تموم کرده بودم تا برم هتل به ...ذاشتمشب تا صبح پلک رو هم ن-

  لیا میگی کدوم گوري بودي یا نـــــــــــه؟؟؟...تو زنگ بزنم و اونوقت تو
شو لو واقعاً انتظار نداشت مانی بعد از چند روز دوري اینجوري باهاش رفتار کنه ولی نباید خود...بغض گلوشو فشار داد

  :با صدایی که به گوش مانی به سختی شنیده میشد گفت...میداد
  ...خواب بودم-
چه جوریه که تو با هیچ کدومش بیدار ...خواب بــــــودي؟؟؟خواب بـــــــــــــــودي؟؟؟لیا من چهل بار زنگ زدم-

  زنگ زدم نفهمیدي؟؟؟نشدي؟؟؟من شب تا صبح از نگرانی خوابم نبرد تو چه جوري خوابیده بودي که اینهمه 
  ...نشنیدم...گوشیم سایلنت بود-
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گوشیتم سایلنت کردي که با خیال راحت بگیري بخوابی دیگه آره؟؟؟یعنی انقدر برات بی ارزشم که یه ذره به !هه-
  نگرانی من فکر نکنی؟؟؟

لرزونش که نشونه پوزخندي زد و با صداي ...این حرفاي مانی خیلی براش سنگین بود...دیگه طاقتش تموم شده بود
  :بغضش بود گفت

  تو به فکر نگرانیم بودي؟؟؟...مانی تو سه روزه که یه زنگ به من نزدي-
فکر میکردم بزرگ شدي ولی اآلن میبینم که نه هنوز همون بچه کوچولوي احمقی که ...واقعاً بچه اي...واقعاً بچه اي لیا-

پس نگو خواب بودم و گوشیم سایلنت ...میاد انجام میدهبدون ذره اي فکر هرکاري که به عقل ناقص خودش درست 
شرط میبندم هر چهل تا زنگی که بهت زدم و دیدي ولی ...بگو میخواستم کار تو رو تالفی کنم...اینا همش بهانه اس...بود

نگران  براي خودم متاسفم که به خاطر کی از کارم زدم و...متاسفم...براي اینکه منو بچزونی به روي خودت نیاوردي
  ...شدم

دیگه نمیتونست حتی کلمه اي حرف بزنه چون باالفاصله لو ...قطره هاي اشک صورت رنگ پریده لیا رو خیس کرده بود
  ...میرفت

  کاري نداري؟؟؟...جنابعالی هم برید به بقیه خوابتون برسید...من دیگه میرم-
حتی بغضشم نتونست ...تالفی این سه روز و دربیار بمون و...بمون و باهام حرف بزن...نتونست بگه چرا خیلی کار دارم

  :فقط به سختی گفت...قورت بده
  ...مواظب خودت باش-

این حرفاي مانی و قضاوتاي ...دیگه طاقت نداشت بی صدا گریه کنه...سکوت مانی که طوالنی شد گوشی و قطع کرد
انه منتظر شنیدن صداش بود و حاال اینجوري چهار روز بود که بی صبر...بیجاش زار زدن میخواست نه اشک هاي بی صدا

  ...خیلی بد...مانی خیلی بد  به قضاوتش نشست...شد
نمیخواست دوباره با درداش و سهل انگاریاش اسباب زحمت بقیه ...گریه اشو به هر جون کندي که بود قطع کرد

ر جواب اینهمه نگرانیش فقط میشنید خودشم اگه جاي مانی بود و د...حاال که آروم شده بود به مانی حق میداد...بشه
حق داشت که فکر کنه لیا هنوز بچه است و خواسته تالفی کنه که .خواب بودم شاید حتی بیشتر از مانی عصبانی میشد

  ...اونم اگه جاي مانی بود...جوابشو نداده
ا دوباره زنگ زده و فقط بدون اینکه فکر کنه چر...دوباره مانی بود...صداي گوشیش که هنوز تو دستش بود بلند شد

  :براي اینکه مانی فکر نکنه بازم داره تالفی میکنه بالفاصله جواب داد
  جونم عشقم؟؟؟-

  ...صداي نفساي عمیق مانی که تو گوشی میپیچید نشون میداد خودشو داره دربرابر چیزي کنترل میکنه
  خوبی؟؟؟...مانی فداي جونت بشه-
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  ...دلش طاقت نیاورده بود و زنگ زده بود که از دلش  دربیاره...خود خودش بود این دیگه مانی...لبخند رو لبش نشست
  ...خوبم-
  ...معذرت میخوام که اونجوري داد زدم-
  ...منم اگه جاي تو بودم همینقدر داد میزدم...تو نباید معذرت بخواي عزیزم-
  مگه بلدي؟؟؟-
  چیو؟؟؟-
  ...داد زدنو-
  میخواي امتحان کنی؟؟؟-
  ...انقدر عصبانیتت زیاد باشه که تارهاي صوتیت پاره بشهنه میترسم -
  چرا سه روز بهم زنگ نزدي؟؟؟-
اگرم زنگ میزدم مطمئن باش الو به سالم ...هم به خدا وقت سرخاروندنم نداشتم...هم حالم خوب نبود...شرمندتم-

  اگه بگم حتی به گوشیم نگاهم نمیکردم باورت میشه؟؟؟...نرسیده خوابم میبرد
  ...تو میگی اینجوري بود حتماً باورم میشه اگه-
  ...ببخش عمرم...فداي اون دل پاکت-

  ...همین لحن آروم و پشیمون مانی همه دلخوري ها و ناراحتیهاشو شست و برد
  ...عیب نداره-
  گریه کردي نه؟؟؟...صدات گرفته اس-
  ...یه کوچولو-
  با یه کوچولو صدا اینجوري شده؟؟؟-
  مگه من چقدر وقت براي گریه داشتم؟؟؟ تو که سریع زنگ زدي-
  ...پس این گرفتگی واسه چیه؟؟؟اصالً صدات خیلی ضعیف میاد-

ولی تحت هیچ شرایطی نمیخواست مانی از حالش دیشبش ...میدونست به خاطر جریان دیشبه...لیا نفس عمیقی کشید
  :با صداي بلند تري گفت...بویی ببره

  اآلن خوبه؟؟؟-
  ...آره بهتره-
  شب زنگ میزنی؟؟؟...دیگه برو به کارت برسخب -
  ...کارام سبک تر شده...آره عشقم-
  ...باشه پس منتظرتم-

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 537



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...برگشتم تسویه میکنم...دلجویی به خاطر این دادي که سرت زدمم بذار به حسابم...اینجا دستم کوتاهه-
  ...دیگه چوب خطت داره پر میشه ها-
  ...دیگه خانوم کوچولوم و ناراحت نکنم پر که شد باهاش یه دونه بزن تو سرم تا-
  ...ترجیح میدم برگردي و حسابت و تسویه کنی-
  ...پس منتظرم باش-
  مانی؟؟؟-
  جانم؟؟؟-
  ...جواب آزمایش...جـ-
  ...نظر اونا هم همین بود...ولی به چندتا دکتر دیگه هم نشون دادم...هنوز نیومده-

  :ببرتش تا در جواب مانی حرفی بزنه تا اینکه مانی گفتسکوت لیا از بغض بود و نمیتونست هیچ جوري از 
  کاري نداري؟؟؟...من دیگه باید برم-

  :به زور قورت دادن آب دهنش بغضشم فرستاد پایین و گفت
  ...مواظب خودت باش-
  ...خدافظ عشقم...تو هم همینطور-
  ...خدافظ-

***  
هزارمین بار بود که این کارو کرده بود و خودشم میدونست ...جلوي آینه وایستاد و یه بار دیگه سرتا پاشو برانداز کرد

یه دستمال کاغذي برداشت و رژشو یه کم کمرنگ تر کرد ولی سریع پشیمون شد و چند الیه دیگه رو ...از روي استرسه
شالشو کشید جلو ولی بازم پشیمون شد و یه جوري رو سرش ...لباشو به هم مالید و دورشو تمیز کرد...لبش کشید

  ...اینجوري خیلی بهتر بود...ذاشت که فقط یه اثري ازش رو سرش بمونهگ
دیگه خسته شده بود و باید یه ...ولی به نظرش تنها راهی بود که براش مونده...هنوز نمیدونست کارش درسته یا نه

روز که  بعد از چند...میخواست آرامش و به خودش برگردونه...جوري این استرس و آشوب و از خودش دور میکرد
بدون اینکه فکر کنه عواقب کارش ...درگیر بود با خودش باالخره تصمیمشو گرفته بود و حاال وقت عملی کردنش بود

  ...چیه
دوباره برگشت جلوي آینه و براي اینکه آرایشش بهم ...همینکه خواست بره سمت در کاسه چشمش پر شد از اشک

راهی بود که خودش انتخاب کرده بود پس دیگه حق گریه کردن ...نخوره آروم با دستمال کاغذي اشکشو از بین برد
اونم بعد از چند روزي که داشت ...گریه فقط باعث میشد بیشتر پی ببره که کارش چقدر اشتباهه و متزلزل بشه...نداشت

  ...خودشو متقاعد میکرد که اصالً کار اشتباهی نمیکنه
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انگار هنوز شک داشت و با اون اس ام اس میخواست مطمئن ...کرد گوشیش و برداشت و یه بار دیگه اس ام اس و باز
  ...بشه

  ...ساعت دو اینجا باش...همه چیزو بسپر به من...خیالت راحت باشه-
  ...کیفشو برداشت و رفت بیرون...چند تا نفس عمیق کشید و فکراي اضافه مغزشو ریخت بیرون

***  
دوست داشت اول دوش ...کیفشو همونجا کنار در ول کرد...شوند تو خونهدر و با کلید باز کرد وتن خسته و کوفته اشو ک

نگاه گنگ و بی هدفش ...بگیره تا بشوره همه اتفاقات امروز و ولی فقط تونست خودشو تا رو مبل بکشونه و بیفته روش
دیگه همه چیز تموم  انگار حاال که...باورش نمیشد همچین کاري کرده باشه...باورش نمیشد...مات دیوار رو به روش بود

چیو میخواست جبران ...ولی دیگه وقتی براي جبران نداشت...شد داشت میفهمید چه اشتباه بزرگی مرتکب شده
کنه؟؟؟چه جوري میخواست جبران کنه؟؟؟یعنی تمام این چند روز کلنجار رفتن براي گرفتن یه تصمیم اشتباه بود که 

  رد؟؟؟حاال پشیمونی اینجوري داشت از پا درش میاو
دستاشو گذاشت رو صورتش و هاي هاي گریه ...بغضی که یه ساعتی میشد تو گلوش گیر کرده بودباالخره ترکید

نباید میذاشت بویی ...اگه میفهمید قیامت به پا میکرد...فقط داشت به این فکر میکرد که جواب مانی و چی باید بده...کرد
برداشته بود داشت بهش میگفت دیگه هیچ راهی براي برگشت ببره ولی مگه میشد؟؟؟صداي گریه اش که خونه رو 

  ...نیست
***  

دیگه هیچ توانی براش نمونده بود و نزدیک بود از حال ...دو ساعتی میشد که همونجا نشسته بود و فقط گریه میکرد
فت سمت با صداي زنگ گوشیش ر...به زور از جاش بلند شد و رفت آشپزخونه یه لیوان آب خورد و برگشت...بره

نمیخواست با اون حالش با کسی حرف بزنه ولی ...شهرزاد بود...کیفش که جلوي در انداخته بود و گوشیش و درآورد
  ...شاید آرومی و متانت همیشگی این دختر میتونست یه کم آرومش کنه

  ...سالم شهرزاد جان-
  خوبی؟؟؟...سالم عزیزم-
  قربانت؟؟؟توخوبی؟؟؟آقا علیرضا خوبه؟؟؟-
  چی کار میکنی با تنهایی؟؟؟...سالم میرسونه ممنون-

  ...بغضی دوباره گلوش و خراش داد ولی نذاشت سرباز کنه
  ...هــــــــــی میسوزم و میسازم-
  سختت نیست؟؟؟-
  ...سخته ولی باید از پسش بر بیام دیگه-
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  ...ایشاال که هرچه زودتر برگرده-
  ...مرسی فدات شم-
شرمنده ...یه مشکل کاري براش پیش اومده گفت مانی میتونه حل کنه...نی کار داشتراستش علیرضا با ما...لیا جان-

میخواستم ...باید تو همین یکی دو روز حل بشه...عزیزم نمیخواستم مزاحمت بشم ولی نمیتونست صبر کنه مانی برگرده
  ببینم تو از مانی شماره اي داري که به من بدي من به علیرضا  بگم؟؟؟

  ...شماره موبایلیه که اونجا استفاده میکنه...رمآره عزیزم دا-
  ...شماره رو بی زحمت برام اس ام اس کن...دستت درد نکنه گلم-
  ...حتماً-
  کاري نداري؟؟؟-

لحن صداش حتی از صداي خودش که چند ساعت داشت ...نمیدونست چرا ولی شهرزاد به نظرش خیلی غمگین میرسید
  :نمیتونست بیخیال از کنار مشکالت دوستاش رد بشه براي همین گفت...بودگریه میکرد هم غمزده تر 

  شهرزاد جان؟؟؟-
  جانم؟؟؟-
  ...از چیزي ناراحتی؟؟؟صدات یه جوریه...تو-
  ...نه گلم چیزي نیست-
دیگه وقتی تو جمعی اون شادي و نشاط قبل و ...ببین من چند وقته فهمیدم تو یه جورایی انگار عوض شدي-

  نکنه با علیرضا مشکل پیدا کردي؟؟؟...نکنه...نداري
-...  
  شهرزاد؟؟؟مشکلت اینه؟؟؟-
  ...نمیدونم چی بگم لیا-

حاال میخواست ...درد خودش یادش رفت...صداي لرزون شهرزاد که نشونه بغضش بود دل داغون لیا رو به درد آورد
  ...هرجور شده به شهرزاد کمک کنه

  اآلن علیرضا کجاست؟؟؟-
  ون چطور؟؟؟بیر-
  ...هم من از تنهایی درمیام هم با هم حرف میزنیم...پاشو بیا اینجا...خیله خب-
  ...نمیشه...اآلن؟؟؟آخه-
شاید اگه با هم حرف بزنیم ...حالم خیلی بد بود...یعنی...امروزم خیلی دلم گرفته بود...چرا نمیشه؟؟؟به خدا منم بیکارم-

  ...جفتمون آروم بشیم
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  ...وضعیت غم و غصه هاي خودمم به دردات اضافه کنمنمیخوام تو این -
  غم و غصه هات و به من نگی به کی میخواي بگی؟؟؟...این چه حرفیه؟؟؟تو دوست منی-

  :صداي شهرزاد اینبار کامالً نشون میداد که داره گریه میکنه
  ...تا یه ساعت دیگه میام...باشه-

باید همه ...د و نداشت و سریع خودش و انداخت تو حمومدیگه فرصت فکر کردن به علت گریه و حال بد شهرزا
هرچند که بعید میدونست اثراتش ...اتفاقات تلخ اون روز و زیر دوش حموم میشست و از وجودش پاك میکرد

  ...حاالحاالها پاك بشه
جدي جدي  ولی انگار...یا حداقل یه اس ام اس کوچیک بود...منتظر یه تماس...از حموم که اومد گوشیش و چک کرد

  :فقط یه اس ام اس از شهرزاد بود که نوشته بود...همه چیز تموم شده بود
  عزیزم شماره مانی رو میفرستی؟؟؟-

  ...شماره رو براش اس ام اس کرد و رفت که یه دستی به سر و گوش خونه بکشه
***  

ناراحتی و تو چشما و صورتش  از همون لحظه اول که از در اومد تو لیا غم و...حدوداً دو ساعت بعد شهرزاد اومد
چی ...دلش براش سوخت...دیگه کامالً غم خودش از یادش رفت...چشماي قرمزشم نشونه یه گریه شدید بود...دید

باعث شده که هنوز زندگی مشترکشون و شروع نکردن اینجوري بشه؟؟؟عزممشو جزم کرده بود که تا جایی که در 
  ...توانش بود بهش کمک کنه

  ...تا اینکه باالخره لیا سکوت و شکست...شهرزاد خیلی ساکت بود...ل نشستنبا هم تو ها
شاید از دست من کاري براتون بر نیاد ولی سنگ صبور ...بهت گفتم بیاي اینجا که با هم حرف بزنیم...شهرزاد جان-

قدر ارزش داشته باشه که به فقط امیدوارم ان...هرچیزي که انقدر اذیتت کرده رو بگو...حرفاتو تو دلت نگه ندار...خوبیم
  ...خاطرش خودتو به این روز انداختی
  :شهرزاد نفس عمیقی کشید و گفت

  ...یه اتفاقی داره برامون میفته که بعید نیست زندگیمون و از هم بپاشونه-
  چه اتفاقی انقدر بزرگه که نتونید از پسش بربیاید؟؟؟...خدا نکنه-

این سکوت شهرزاد که مشخص بود از روي خجالته تقریباً مطمئن شد با این حال  لیا خودش یه حدسایی میزد ولی حاال با
  :با تردید پرسید

  درسته؟؟؟...مشکل مالی دارید-
  ...شهرزاد با چشماي به اشک نشسته اش تو چشماي لیا خیره شد و سرشو تکون داد

  عزیزم آخه این مشکل چیزیه که بخواد به خاطرش زندگیتون از هم بپاشه؟؟؟-
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شب و روزش ...به خدا اگه بگم ده سال پیر شده باور نمیکنی...علیرضا دیگه مونده چی کار کنه...خیلی بزرگه...آره-
  ...شده فکر و خیال

  نمیتونید از کسی قرض بگیرید؟؟؟-
 میدونم براي...فقط میگه خودم حل میکنم...غرورش اجازه نمیده از فک و فامیل پول قرض بگیره...بدبختیم همینجاس-

  ...دلخوشی من میگه وگرنه خر که نیستم میفهمم این مقدار پول به همین راحتیا جور نمیشه
  خب باالخره چی؟؟؟تا کی میخواد با غرورش جلو بره؟؟؟-
  ...حتماً تا وقتی پاش به زندان باز بشه دیگه...چه میدونم-
  ...خدا نکنه این حرف و نزن-
ع به این مشکل با کسی حرف بزنم چه برسه به اینکه بخوام ازشون کمک حتی نمیذاره راج...دیگه موندم چیکار کنم- 

کارم ...اآلنم دیگه داشتم میترکیدم که اومدم پیش تو وگرنه باور کن چند روزه اصالً پامو از خونه بیرون نمیذارم...بگیرم
  ...شده اینکه بشینم یه گوشه و واسه بدبدختیام گریه کنم

  ...باز الاقل یه کم حرف میزنی و خودتو سبک میکنی...گریه کردن که مشکل حل نمیشهبا ...خوب کاري کردي اومدي-
یعنی چی کار میتونست براش ...بلند شد رفت چایی بیاره درحالیکه ذهنش لحظه اي از مشکل شهرزاد خالی نمیشد

ش رسید برگشت دوتا چایی ریخت و با فکري که یهو به ذهن...بکنه؟؟؟غم توي چشماش خیلی داشت اذیتش میکرد
  ...پیشش

  ...ببخشید شهرزاد جون-
  ...خواهش میکنم-
  ...چطوره قضیه رو به مانی بگم؟؟؟اون حتماً یه راه حلی پیدا میکنه...میگم-
  ...گفتم که علیرضا کمک مالی به خصوص از دوستاش و اصالً قبول نمیکنه...واي نه-
ن بود که از راه دوستی ازش بپرسه مشکلش چیه یا اینکه بهش منظورم ای...خودمم یکی لنگه علیرضا رو دارم...میدونم-

درضمن اون یه مرده دوست ...مانی خودشم تو اینجور مسائل خیلی غرور داره...چه میدونم پیشنهاد وامی چیزي بده
  ...علیرضا هم هست مطمئناً خیلی درکش میکنه

  ...و از تو نگاهش بفهمهانگار میخواست صداقت حرفاش...شهرزاد تو عمق چشماي لیا خیره شد
  یعنی میشه؟؟؟-
من بهش میگم اول یه راهی پیدا کنه بعد بیاد جلو خوبه؟؟؟اینجوري ...چرا نشه عزیزم؟؟؟مانی یه هفته دیگه برمیگرده-

  ...علیرضا هم شک نمیکنه که تو درباره این موضوع به من حرف زدي
  ...جع به مشکلمون با کسی حرف زدم غوغا به پا می کنهعلیرضا اگه بو ببره که من را...نمیدونم چی بگم واقعاً-

  :لیادوال شد و دستشو گذاشت رو دست شهرزاد و گفت
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  ...نمیذاریم بفهمه...خیالت راحت-
  ...که زندگیمو از این منجالب نجات بدم...حاضرم هرکاري بکنم...به خدا تمام دغدغه این روزام شده مشکل علیرضا-
  ...براي نجات دادن زندگیش تمام تالششو میکرد...هر کس دیگه اي هم جاي تو بود...ريحق دا...میدونم عزیز دلم-

لیا فکر کرد علیرضا بهش زنگ زده ولی شهرزاد زنگشو قطع کرد و رو به لیا ...صداي زنگ گوشی شهرزاد بلند شد
  :گفت

  بی زحمت یه لیوان آب برام میاري؟؟؟...عزیزم وقته قرصامه-
  ...حتماً...برمآره قربونت -

خیلی دلش میخواست بهشون کمک کنه و این تنها ...بلند شد رفت که از تو آشپزخونه یه لیوان آب براي شهرزاد بیاره
یعنی مانی ...حداقل یه کم خیالش راحت میشد و از این گریه و زاري دست برمیداشت...راهی بود که به ذهنش میرسید

پس ...انی نداده بود فقط گفت باهاش حرف میزنه اگه راهی پیدا کرد میاد جلوقبول میکرد؟؟؟لیا هیچ قولی از طرف م
  ...نباید بیخودي امیدوارش میکرد

  :با لیوان آب برگشت و همونطور که مینشست سر جاش گفت
  قرص چی میخوري؟؟؟-
  ...یه سري قرص و دارو داد...چند وقت پیش که خیلی بهم ریخته بودم رفتم دکتر...چیزي نیست-
  ...ا با ناراحتی بهش نگاه کردلی
  ...شهرزاد به خدا ارزش نداره که تا اینجا پیش بري و خودتو انقدر داغون کنی-
  ...علیرضا ارزششو داره...چرا-

  ...لبخند تلخی رو صورت لیا نشست
باشه نیاز  ولی اینم بدون که علیرضا به شهرزاد قوي و کسی که بتونه حمایتش کنه و پشتش...میفهمم چی میگی عزیزم-

  ...داره
مانی هیچوقت این ساعت که ساعت ...با دیدن شماره مانی ماتش برد...شهرزاد تا اومد حرف بزنه گوشی لیا زنگ خورد

چه بهتر که اون ...با خودش فکر کرد که حتماً چند دقیقه وقت آزاد گیر آورده دیگه...اوج کاراش بود به لیا زنگ نمیزد
  :ق جواب دادبا ذو...ساعت صداشو میشنید

  ...سالم عشقم-
  ...هیچ صدایی از اونور خط نیومد

  مانی؟؟؟...الو-
- ...  

  :رو به شهرزاد که داشت بهش نگاه میکرد آروم گفت...تماس برقرار بود ولی اون طرف هیچ حرفی نمیزد

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 543



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...مانیه ولی صداش نمیاد-
  :دوباره تو گوشی گفت

  مانی؟؟؟عزیزم صدام میاد؟؟؟-
  :ته اي تو گوشش پیچیدصداي ضعیف و گرف

  ...الو-
  خوبی؟؟؟...سالم عزیزم-
  ...سالم-
  ...مانی طوري شده؟؟؟صدات خیلی ضعیفه-
  ...چیزي نیست...نه-
  چرا اآلن زنگ زدي؟؟؟مگه نگفتی امروز خیلی کار داري؟؟؟-

  :مانی بدون توجه به سوال لیا پرسید
  کجایی؟؟؟-
  ...خونه...من-
  نمیدي؟؟؟ پس چرا تلفن خونه رو جواب...پس-

پس اآلن علت این کار و ...مانی هم که هیچوقت به خونه زنگ نمیزد...چون اصالً تلفن خونه زنگ نخورد...لیا تعجب کرد
  این سوالش چی بود؟؟؟

  ...نمیدونم شاید قطع شده...تلفن خونه زنگ نخورد-
  ...همیدصداي نفساي عمیق و پی در پی مانی بود که تو گوشی میپیچید و لیا علتشو نمی ف

  تنهایی؟؟؟-
  :لیا به شهرزاد نگاه کرد و گفت

  ...نه تنها نیستم-
اومدم بگه شهرزاد اینجاست که با اشاره سر و دست شهرزاد که داشت به لیا میفهموند به مانی نگه اونجاست سریع 

  :حرفشو عوض کرد
  ...آره تنهام...چیزه...یعنی-
-...  

  یکرد؟؟؟چرا انقدر مانی امروز موقع حرف زدن مکث م
  مانی؟؟؟-
  ...فعالً...من باید برم-
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این تماس یهویی و این رفتار ...حتی مهلت نداد لیا هم خداحافظی کنه...گوشی و قطع کرد و لیا رو هاج و واج گذاشت
  عجیب مانی و این قطع کردن بی خداحافظیش چه معنی اي میداد؟؟؟

حرفایی که عضو ...حتی نگفت مواظب خودت باش...ودخوب که به حرفاش فکر کرد دید حتی مانی حالشم نپرسیده ب
چرا انقدر سرد و یخی ...انگار داشت با یه عابر تو خیابون حرف میزد...دریغ از یه کلمه عاشقانه...ثابت مکالماتشون بود

بود؟؟؟چرا انقدر صداش گرفته بود؟؟؟نکنه مریض شده؟؟؟اگه میخواست انقدر زود قطع کنه اصالً براي چی زنگ 
  ؟؟زد؟

  مانی خوب بود؟؟؟-
  ...ولی فکرش هنوز پی رفتار مانی بود...با شنیدن صداي شهرزاد به خودش اومد

  ...آره  خوب بود...آره-
آخه علیرضا قرار بود امروز به مانی زنگ بزنه نمیخواستم از هیچ ...ببخشید عزیزم که مجبورت کردم دروغ بگی-

  ...طریقی به گوشش برسه که من اومدم اینجا
  ...علیرضا که انقدر سختگیر نبود...اشکال نداره...اشه عزیزمب-
  ...فقط سریع میفهمه که اومدن من اینجا دلیل دیگه اي به جز باز کردن سفره دلم نداره...سختگیر نیست-

  نبود؟؟؟...سواالش خیلی عجیب غریب بود...بازم همه حواسش رفت سمت حرفاي مانی...لیا دیگه چیزي نگفت
  ...ببینه خونه نیستم شاکی میشه...علیرضا قراره بیاد دنبالم بریم بیرون...من دیگه برم...خب لیا جون-
  ...حاال که میگی میخواي بري بیرون نمیتونم اصرار کنم که شام بمونی...باشه گلم هرطور راحتی-
  ...مرسی عزیزدلم ایشاال تو یه فرصت دیگه-

  ...ورودي رفت شهرزاد بلند شد که بره و لیا هم دنبالش تا در
  خیالم از اون موضوع راحت باشه دیگه؟؟؟...لیا...پس-
  موضوع؟؟؟-

  :تازه یادش افتاد شهرزاد براي چی اومده بود
اگه راهی پیدا کرد مطمئن باش به علیرضا کمک ...من به مانی میگم ببینم نظر اون چیه...آره آره خیالت راحت...آهاااان-

  ...میکنه
  ...بران میکنمدستت درد نکنه حتماً ج-
این چند وقتی که انقدر تو رو ناراحت و غمگین دیدم به خودم گفتم اگه کاري ...هنوز که کاري نکردم...خواهش میکنم-

دوست دارم دفعه بعد که دیدمت همون شهرزاد شاد و ...از دستم برومد همه تالشم و میکنم که مشکلتون حل بشه
  ...خندون باشیا

  :یهو پرید تو بغلش و با گریه گفت...ی شدبازم چشماي شهرزاد بارون
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  ...تو خیلی خوبی لیا-
  :لیا دستشو گذاشت پشت شهرزاد و حین نوازش کردنش گفت

  ...مطمئن باش...مشکلت حل میشه...تو رو خدا دیگه گریه نکن...خوبی از خودته گلم-
فکر کردن به رفتار مانی و این تماس ...شهرزاد از لیا جدا شد و در حالیکه هنوز اشک میریخت خداحافظی کرد و رفت

  چرا مانی اونجوري بود؟؟؟...عجیب فرصت فکر کردن به اشکاي آخر شهرزاد و به لیا نداد
***  

حتی یه تماس یک دقیقه اي هم نداشت و همین لیا رو بیشتر به اون تماس ...فرداشم زنگ نزد...اون شب مانی زنگ نزد
با خودش فکر میکرد که حتماً کارش زیاد بود و فقط زنگ زد که صداشو  ولی...دو روز پیش یهوییش مشکوك میکرد

  ...بشنوه
اگه ...چند وقتی بود که خیلی کاراش درهم و برهم شده بود و نمیتونست وقتشو برنامه ریزي کنه...بهش حق میداد

  ...میدونست لیا چقدر این روزا به شنیدن صداش احتیاج داشت هیچوقت تماساشو دریغ نمیکرد
رو تخت دراز کشیده بود و خیره ...تا صبح پلک رو هم نذاشته بود به امید اینکه زنگ بزنه ولی نزد...ساعت نه صبح بود

به سقف اتاق داشت فکر میکرد چند روز دیگه به برگشتن مانی و تموم شدن این دوري و عذاب مونده که همون موقع 
  ...گوشیش زنگ خورد

  :با تردید جواب داد...همون شماره هاي ناشناس با پیش شماره آلمان ولی شماره مانی نبوداز ...یه نگاه به شماره انداخت
  ...الو-
  ...سالم لیا جان-

چرا وحید بهش زنگ زده بود یعنی براي مانی اتفاقی ...بی اختیار قلبش تا تو دهنش اومد و برگشت...صداي وحید بود
  افتاده؟؟؟

  لیا؟؟؟...الو-
  خوب هستید؟؟؟سالم آقا وحید ...س-
  ممنون تو خوبی؟؟؟-

  ...صداي وحید معمولی بود و داشت احوال پرسی میکرد پس نمیتونست اتفاقی افتاده باشه
  مانی کجاست؟؟؟...مرسی-
  ...بگم ما واسه نیم ساعت دیگه به سمت تهران بلیط داریم...به من سپرد زنگ بزنم به شما...مانی قسمت تحویل باره-

پس چرا مانی ...تحویل بار؟؟؟بلیط دارن؟؟؟یعنی دارن میان؟؟؟نیم ساعت دیگه؟؟؟پس...شنیدهیه لحظه نفهمید چی 
  خودش زنگ نزد؟؟؟چرا تو این یکی دو روز هیچی بهش نگفت؟؟؟

  لیا گوشی دستته؟؟؟-
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  :به سختی ذهن آشفتشو جمع و جور کرد و گفت
  د؟؟؟چرا انقدر یهویی؟؟؟مگه قرار نبود پنج روزدیگه بیای...بله...بله-
بعد از جایزه اي که تو سمینار گرفتیم کلی موقعیت خوب براي بستن قرارداد ...قرارمون این بود...واال چه میدونم-

  ...ولی مانی پاشو کرده تو یه کفش که باید برگردیم...میتونستیم اینجا داشته باشیم
داشت مثل سیر و سرکه میجوشید و همش دلش ...جدا از اینکه مانی هیچ حرفی از گرفتن جایزه و موفقیتشون بهش نزد

  ...تو دلش میگفت نکنه براي مانی اتفاقی افتاده و این حرفاي وحید بهانه ایه تا ذهنشو منحرف کنه
  چیزي شده؟؟؟...آقا وحید-
اصالً حرف نمیزنه اگه بگم مصرف ...مانی یکی دو روزه بدجور تو خودشه...راستش منم میخواستم اینو از تو بپرسم-

حس ...حواسش که اصالً به کار نیست درنتیجه اینجا موندنمونم بی فایده اس...رش سه برابر قبل شده باور نمیکنیسیگا
میخواستم بهش پیشنهاد بدم اگه انقدر دلتنگته برگردیم که خودش زودتر گفت میخواد ...میکنم اثرات دلتنگیشه

  ...برگرده
یعنی همه اینا ...که مانی عوض شده ولی فکر نمیکرد انقدر جدي باشه خودشم از اینجا فهمیده بود...لیا خیلی نگران شد

  به خاطر دلتنگیش براي لیا بوده؟؟؟
مانی هم تاکید کرد که به هیچ وجه فرودگاه نیاي و تو خونه منتظرش ...به هر حال ما تا نیم ساعت دیگه راه میفتیم-

  ...بمونی
  چرا خودش زنگ نزد؟؟؟...چرا...ببخشید-
  ...به من گفت وقت نکرده به تو بگه واسه همین من زنگ زدم...فت قسمت تحویل بارباید میر-

  :با اینکه هیچجوره نمیتونست دلیل مانی براي زنگ نزدنشو قانع کننده بدونه گفت
  ...مواظب خودتون باشید...باشه-
  ...شده خسته...نگران مانی هم نباش مشخصه رفتارش از سر دلتنگی براي توئه...تو هم همینطور-
  ...امیدوارم-
  کاري نداري؟؟؟...خب من دیگه برم-
  ...خدافظ...نه به سالمت-
  ...خدافظ-

چه اتفاقی داشت میفتاد؟؟؟اون تازه ...تا چند دقیقه عین مجسمه بهت زده سرجاش نشسته بود...گوشی و که قطع کرد
وز و چه جوري باید تحمل کنه ولی حاال داشت پیش خودش حساب میکرد که مانی پنج روز دیگه برمیگرده و این  پنج ر

یعنی مانی چش شده بود؟؟؟پررنگ ترین احتمال ذهنش ناامید کننده بودن جواب آزمایش ...وحید گفت دارن میان
  دیگه چی میتونست مانی رو انقدر آشفته کنه؟؟؟...دومی بود که مانی چیزي ازش به لیا نگفته بود
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همه فکراي بد و منفی اي که با رفتار مانی تو ذهنش ...که مانی داشت برمیگشتاصالً چه اهمیتی داشت؟؟؟مهم این بود 
عشقش بعد از دو ...باالخره جداییشون تموم شد...اومده بود و ریخت دور و فقط به این فکر کرد که مانی داره برمیگرده

ه میتونست روي ماه عشقشو دوبار...اون گرماي بدنشو حس کنه...دوباره میتونست بره بغلش...هفته دوري بر میگشت
  ...غم و غصه اش تموم شد...دیگه تنهاییش تموم شد...ببینه و بشینه باهاش حرف بزنه

  »...شکرت...شکرت...خدایا شکرت«
اول از همه رفت قورمه ...وقت زیادي هم نداشت...تمیز بود ولی دلش میخواست برق بزنه...یه نگاه به خونه کرد

عشقش داشت برمیگشت دلش میخواست حاال که میتونه به ...شت و بعد افتاد به جون خونهسبزیشو براي ناهار بار گذا
در و دیوار و تمام وسایل خونه باید میفهمیدن که صاحبشون ...عنوان همسرش به استقبالش بره همه چی بی نقص باشه

  ...داره میاد
  ...وقتی میاي صداي پات

  ...ازهمه جاده ها میاد
  ...دورانگار نه از یه شهر 
  ...که از همه دنیا میاد

  ...تا وقتی که در وا میشه
  ...لحظه دیدن میرسه

  ...هرچی که جاده اس رو زمین
  ...به سینه من میرسه

ولی حساسیتاشو خوب میدونست ...مانی نبود...با دقت و وسواس زیاد سرامیکارو برق انداخت و شیشه ها رو تمیز کرد
مانی ...کرد و شال سرش کرد که اگه کسی از رو به رو دیدتش مشکلی پیش نیادبراي همین لباس آستین بلند تنش 

 ...وجودش ...عشقش ...عزیزترین و تنها شخصی که تو زندگیش بود...همه کسش داشت برمیگشت...داشت برمیگشت
دتر از موعد حتماً میدونست که از دوریش به تنگ اومده بود و زو...یعنی مانی میدونست که لیا اینجوري میپرستتش

  ...میخواست برگرده و پیشش باشه
  ...اي که تویی همه کسم

  ...بی تو میگیره نفسم
  ...اگه تو رو داشته باشم

  ...به هرچی میخوام میرسم
باخودش فکر کرد چرا نذاشت بره فرودگاه؟؟؟کاش میذاشت ...مانی تقریباً دو ساعت دیگه میرسید...ساعت دوازده بود

د غیرتی بودن عشقش افتاد و فهمید به خاطر اینکه تنها تا اونجا بیاد نذاشته بره قند تو دلش آب ولی همین که یا...بره
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دیگه تمام غم ...تو همین چند ساعت لیا دوباره زنده شد...این لیا با لیاي چند روز پیش زمین تا آسمون فرق داشت...شد
وقتی با شنیدن خبر اومدنش انقدر روحیه ...رفت و ناراحتی وجودش که داشت براي پاك کردنش تالش میکرد از وجود

  ...با این فکر رفت حموم تا خودشو براي ورود عشقش آماده کنه...خودشو ببینه چی میخواد بشه...میگیره
  ...عزیزترین سوغاتیه

  ...غبار پیراهن تو
  ...عمر دوباره منه

  ...دیدن و بوییدن تو
  ...نه من تو رو واسه خودم

  ...امنه از سر هوس میخو
  ...عمر دوباره منی

  ...تو رو واسه نفس میخوام
یه ...میخواست از همون لحظه ورود مانی تیر خالص و به قلبش بزنه...یه شورت لی کوتاه پوشید با یه تاپ پشت گردنی

دیگه اثري ...یه رژ صورتی براقم زد...خط چشم خیلی خوشگل براي خودش کشید که درشتی چشماشو چند برابر کرد
ولی حتم داشت مانی تو همون لحظه اول متوجه الغر شدنش ...نگ پریدگی و گودي زیر چشم تو چهره اش نبوداز ر

میخواست همه چی همونطور باشه که مانی ...همونطور که مانی دوست داشت...موهاي فرشو با ژل مرتب کرد...میشد
حتی ساالد شیرازیشم درست کرده بود و  همه چیز آماده بود...رفت تو آشپزخونه یه سر به غذا زد...دوست داشت

  ...کاش ساعت دقیق اومدنشو میدونست...پس چرا این ساعت جلو نمیرفت...گذاشته بود تو یخچال
از طرفی هم ...باید یه زنگ به خط اصلیش میزد اگه روشن باشه یعنی رسیده...تا اآلن باید هواپیماشون نشسته باشه

بوق آزاد ...با این حال گوشیش و برداشت و شماره اش و گرفت...بهش زنگ میزنهمیگفت اگه رسیده باشن مانی حتماً 
منتظر بود که هرلحظه صداي عشقش و بشنوه ولی ...که تو گوشش پیچید بی اختیار موجی از شادي رو با خودش آورد

  ...مانی ریجکتش کرد...بوق اشغال همه امیدشو ناامید کرد
پس چرا تماسشو رد ...ودن دیگه سرکار نبود که بگه نمیتونه حرف بزنهحاال دیگه چرا؟؟؟اآلن که برگشته ب

  کرد؟؟؟یعنی حتی در حد یه کلمه هم نمیتونست جوابشو بده و بگه کجاست و کی میرسه؟؟؟
هرچی بوده مطمئنم دلیل قانع کننده ...شایدم داشته با وحید حرف میزده...حتماً نزدیک بوده دیگه نخواسته جواب بده«

  »...وگرنه مانی من هیچ وقت تماس منو رد نمیکنه اي داشته
نمیدونست این ضربان تند ...با این فکر با خیال راحت رفت نشست رو مبل و منتظر موند که هر لحظه مانی از راه برسه

انگار میخواست براي ...خیلی زیاد...استرس داشت...قلبش عادي بود یا نه ولی هرچی که بود داشت دیوونه اش میکرد
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هر چند ثانیه یه بار غیر ارادي به ساعت نگاه میکرد و یه پاشو از شدت استرس مدام تکون ...ولین بار مانی و ببینها
  ...میداد

انتظارش داشت طوالنی میشد یه بار دیگه دستش رفت سمت گوشیش که به مانی زنگ بزنه ولی با شنیدن صداي  
از جاش بلند شد ...حتم داشت مانی بود...شت در و باز میکردیکی دا...چرخش کلید توي قفل در سر جاش میخکوب شد

تمام تنش یخ بود و از شدت ...قلبش به قدري تند و محکم میزد که حس میکرد تو دهنشه...و خیره شد به در ورودي
  این حالتا واسه یه دلتنگی عادي بود؟؟؟...استرس به نفس نفس افتاده بود
ر باز شد و اندام همیشه ورزیده و خوش پوش و مرتب عشقش جلوي چشماش ظاهر د...باالخره انتظارش به پایان رسید

  ...باالخره اومد...خودش بود...شد
  ...تا وقتی که در وا میشه

  ...لحظه دیدن میرسه
  ...هرچی که جاده اس رو زمین

  ...به سینه من میرسه
  ...اي که تویی همه کسم

  ...بی تو میگیره نفسم
  ...باشماگه تو رو داشته 

  ...به هرچی میخوام میرسم
  ...به هرچی میخوام میرسم
براي همین با سرعت ...فقط فهمید دیگه طاقت حتی چند قدم دوري از مانی رو هم نداره... یه لحظه نفهمید چی شد

  ...دویید سمتش و همینکه مانی از سمت در برگشت لیا خودشو با شدت پرت کرد تو بغلش
قلبش حاال که به صاحبش رسیده بود و گرماي تنشو حس ...دوباره این گرما...اره این لذتدوب...دوباره این آرامش

بی اختیار نفس عمیقی کشید و عطر مدهوش کننده مانی رو بعد از مدت ها با تمام وجودش ...میکرد آروم گرفته بود
حس کرد مانی هم همین وضعیت و ...انقدر از دیدن مانی ذوق زده شده بود که زبونش بند اومده بود...استشمام کرد

  ...انگار هر دوشون تصمیم گرفته بودن بدون حرف فقط از وجود هم آرامش بگیرن...داره چون اونم هیچی نمیگفت
ولی دستاي مانی بعد از چند دقیقه که بی هدف ...انتظار داشت دستاي نوازشگر مانی و روي کمر و موهاش حس کنه

نه ...با خشونت...نه با مالیمت...مده بود و این پنجه هاش بود که دور بازوي لیا حلقه شدکنارش آویزون بود حاال باال او
لیا از فشاري که توسط دستاي مانی به بازوش ...براي باز کردن حلقه دستاي لیا از دور کمرش...براي نوازش دستاي لیا

نه با ...شماي اونم به لیا خیره بودنچ...وارد شد متعجب و بهت زده ازش فاصله گرفت و خیره شد تو چشماي مانی
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از فرط خشم ...نه از اشک شوق به خاطر دیدن دوباره لیا...رگه هاي قرمزي دور مردمک چشمش بودن...با نفرت...عشق
  ...و عصبانیت

د عین مجسمه خشکش زده بو...لیا هنوز این طرز نگاه مانی و باور نکرده بود که بخواد بهش فکر کنه و علتشو پیدا کنه
ولی این ...از صبح چندین بار صحنه ورود مانی و تو ذهنش تجسم کرده بود...و خیره شده بود به چشماي آتیشی مانی

که ...انقدر از این خشم و نفرت غریبی که تو چهره مانی بود وحشت زده شده بود...یکی با همه تصوراتش فرق داشت
  ...زبونش و نمیتونست به حرکت دربیاره

  :اون لحظه تونست بکنه این بود که با صداي ناله مانندش بگهتنها کاري که 
  ...ما-

هنوز اسم مانی رو کامل به زبون نیاورده بود که در اثر ضربه اي که نصف صورتش و به آتیش کشید پرت شد رو 
از  شدت ضربه خیلی بیشتر...چی شد؟؟؟مانی بهش سیلی زد؟؟؟چــــــــرا؟؟؟یعنی داشت شوخی میکرد؟؟؟نه...زمین

حتی از سیلی هاي قبلی اي که از مانی ...مانی هیچ وقت براي یه شوخی اینجوري به لیا آسیب نمیزد...یه شوخی بود
  ...خورده بود هم محکم تر بود

یه دستش رو ...ذهنش قفل قفل شده بود...همونطور بی حرکت روي زمین مونده بود...لیا حتی نمیتونست گریه کنه
هنوز از شوك سیلی مانی ...به روش بود و هیچ واکنشی نمیتونست از خودش نشون بدهصورتش خیره به فضاي رو 

بیرون نیومده بود که اینبار لگداي محکم مانی و که حاال باال سرش وایستاده بود تو شکم و پهلوش حس کرد و حین 
  :خوردن ضربه ها صداي فریاد مانی مو به تنش سیخ کرد

  ...کثیفت میاري دختره آشغـــــــــــال بار آخرت باشه اسم منو به زبون-
ولی ...درد چشیدن ضربه هایی که یکی پس از دیگري به شکم و پهلوش وارد میشد نمیذاشت به چیز دیگه اي فکر کنه

چرا مانی اینجوري شده؟؟؟چرا به لیا گفت ...بیشتر از اون درد روحی از این رفتار مانی داشت داغونش میکرد
  آشغال؟؟؟
فقط با هر ضربه صداش تو گلوش خفه میشد و عضالت صورتش جمع میشد و گاهی از ...زد نه گریه میکردنه جیغ می

یادش رفته بود ...مانی فقط میزد...شدت درد فقط چشماشو محکم میبست و یه صداهاي ضعیفی از گلوش خارج میشد
صورتش از زور عصبانیت ...عاشقش بوداینی که داره زیر پاهاش له و لورده میشه همون دختریه که تا چند وقت پیش 

  ...سرخ سرخ بود و فشار دندوناش روي هم هم نتونسته بود از شدت خشمش کم کنه
کالفگی و خشم و عصبانیت تو تک تک کارا ...یهو ازش فاصله گرفت سرشو با دستاش فشار داد و چشماشو محکم بست

ت ضربه هاي بی رحمانه مانی جونی تو تنش نمونده بود با از شد...لیا فکر کرد تموم شده...و حرکاتش به چشم میخورد
  ...این حال خواست نیم خیز بشه که مانی برگشت سمتش و اینبار نشست رو شکمش
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همون خون به قدري جلوي دیدشو گرفته  ...حاضر بود قسم بخوره که اون لحظه داشت از چشماي مانی خون میبارید
اینبار صورت لیا آماج سیلی هاي مانی قرار ...چشماي لیا لونه کرده بود و ببینهبود که نمیذاشت وحشت و بهتی که تو 

  ...چپ و راست سیلی میزد...گرفت
چشمه اشکش جوشید و به هرجون کندنی بود  به سختی از بین ضربه ها یه ...انگار با اون سیلیا لیا تازه به خودش اومد

  :کلمه یه کلمه و بریده بریده گفت
  ...خـــــــــدا...تو رو...چی شدههههههههه...آآآآآآآآآآآآآآي...مانـــــی...نزن...مانی...آخ-
  ...هیچی نمیخوام بشنوم...ببر صداتو هزره...مگه نگفتـــــــم...مگه نگفتم اسممو نیار...خفه شو عوضی...خفه شـــو-

نه قطره ...میریخت ولی نه اون خونا با هر ضربه سر لیا محکم به چپ و راست پرت میشد و خون از بینی و دهنش بیرون
  ...هیچ کدوم نتونستن دل مانی و به رحم بیارن تا بلکه دست از کتک زدن برداره...هاي اشک لیا

تصویر مانی جلوي چشمش محو و ...حرکت خون و تو جاي جاي صورتش حس میکرد...چشماش داشت سیاهی میرفت
  ...به یه خلسه عمیق فرو رفت...نه جایی و دیدمحوتر شد تا اینکه دیگه نه ضربه اي رو حس کرد 

دو هفته دل ...دو هفته گریه و زاري...دو هفته زجر و شکنجه روحی...دو هفته عذاب...انصاف نبود بعد از دو هفته انتظار
  ...تنگی براي کسی که حاال داشت سالخیش میکرد اینجوري از عشقش سوغاتی بگیره

***  
تو اون لحظه چقدر دوست داشت به این ...افتاده بود درست همونجایی که بیهوش شده بودرو زمین ...چشماشو باز کرد

فکر کنه که همه این اتفاقات یه خواب بود و تو واقعیت همچین اتفاقی نیفتاده ولی درد نسبتاً شدیدي که تو پهلوش 
خواب نبود و همه اینا روتو  پیچید و نبضایی که تو صورتش زده میشد و دردشو بیشتر میکرد بهش ثابت میکرد که

  ...واقعیت دیده
میترسید اگه بلند شه با واقعیت هاي تلخ تري رو به ...از ترسش همونجوري به پهلو افتاده بود و از جاش تکون نمیخورد

  ...تا همینجاشم خارج از تحملش بود دیگه نمیتونست بیشتر از این شاهد این رفتار مانی باشه...رو بشه
مانی من حتی وقتی ...مانی من اینجوري با نفرت بهم نگاه نمیکرد...عوضش کردن...مطمئنم...نی من نیستاین مانی ما«

یعنی واقعاً این مانی بود؟؟؟مانی که ...به صورتم سیلی میزد چند ثانیه بعد از زور شرم نمیتونست تو چشمام نگاه کنه
  »بود؟؟؟چه جوري باور کنم همچین چیزیو؟؟؟ این ببر تیر خورده مانی...هیچوقت باهام اینجوري حرف نمیزد

چشماشو از شدت درد محکم ...لگد محکمی که به کمرش خورد آه از نهادش بلند کرد و از فکر و خیال خارجش کرد
  :بسته بود که صداي خشن و لحن سرد مانی تو گوشش پیچید

بلند کن برو براي من شام حاضر  تن لشتو از رو زمین...پس خودتو به موش مردگی نزن...میدونم بهوش اومدي-
  ...یاال...کن
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یه لحظه پیش خودش فکر ...نمیدونست باید کتکا رو تحمل کنه یا این لحن سرد و این حرفاي مانی رو...دیگه نمیکشید
حاال مانی داشت میگفت شام؟؟؟مگه چند ساعت بیهوش بوده؟؟؟مانی انقدر ...اون براي مانی ناهار آماده کرده بود...کرد

رحم شده بود که از فاصله ناهار تا شام لیا رو همونجا رو زمین با اون حال و روزش ولش کرده بود به امون  بی
  خدا؟؟؟حتی به میثمم خبر نداده بود که بیاد باال سرش؟؟؟

باید خودش این مسئله ...دلش نمیخواست هیچ کس این ننگ و رفتار زشت مانی و ببینه...ولی از این بابت خوشحال بود
  ...رو حل میکرد و میفهمید دردش چیه که اینجوري افتاده به جونش

نه این جالد بی رحمی رو که اصالً ...خدایا من دو هفته اس دارم بهت التماس میکنم که مانی خودمو بهم برگردونی«
  »...نمیشناسمش

پهلوي ...دستش نیم خیز شدبا بهت از شرایطی که توش بود و نمیدونست چی شد که به اینجا رسید با تکیه به ساعد 
مانی ...وقتی فکر میکرد این درداي طاقت فرسا رو عشقش...راستش تیر کشید و درد تا زیر شکمش رفت و برگشت

  ...بهش هدیه داده دیوونه میشد
یا از درد کمرش صاف ...نمیدونست از درد شکم دوال شه...با هر جون کندنی بود با کمک در و دیوار از جاش بلند شد

  ...چرخید و چشماش تو چشماي سرد و یخی مانی قفل شد...یه دستش به دیوار بود یه دستشم به کمرش...یستهوا
چه جوري دلت اومد ...لعنتی دلم تنگته...نامرد میذاشتی حداقل یه دل سیر نگات میکردم بعد این بال رو سرم میاوردي«

  »نیومده منو اینجوري از خودت برونی؟؟؟
طرف حرفاي مثل زهر مار تلخش از یه طرف و حاال هم این نگاه سرد و بی تفاوتش به قدري لیا رو کتکاي مانی از یه 

باید میفهمید علت این رفتار مانی ...ولی باید میرفت...ترسونده بود که جرات نداشت حتی یه قدم به سمتش برداره
  چیه؟؟؟

انی تا دید لیا داره میاد طرفش پشتتو کرد بهش و آروم آروم با پاهاي لرزون و بدن تا شده از درد رفت سمتش ولی م
ولی یه لحظه با دیدن جاي خالی تابلوي عکسشون رو دیوار سر ...لیا سرعت قدماشو بیشتر کرد...راه افتاد سمت اتاق

تابلو چی شده بود؟؟؟مانی برداشته بودتش؟؟؟یا پاره اش کرده بود؟؟؟یعنی تا این حد از لیا متنفر ...جاش خشک شد
  که حتی نمیخواست عکسشو رو دیوار خونه اش داشته باشه؟؟؟آخه چرا؟؟؟ شده

  ...خودش و بهش رسوند و بازوشو گرفت و سعی کرد برش گردونه
  ...مانی-

  :مانی بازوشو به شدت از تو دست لیا درآورد و با خشم برگشت طرفش و فریاد زد
  ...گفتم دیگه اسم منو به اون دهن کثیفت نیار-

جاعت و از کجا آورد فقط یه لحظه حس نگه داشت پایه هاي سست زندگیش که داشت فرو میریخت نفهمید این ش
  :باعث شد داد بزنه
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بعد از دو هفته برگشتی اینه رفتارت؟؟؟بدون اینکه ...آخه چــــــــــــــــرا؟؟؟چه مرگته تـــــــو؟؟؟خب حرف بزن-
ــک؟؟؟من نباید بفهمم به خاطر کدوم گناه باید اینجوري مجازات یه کلمه بگی چی شده که منو گرفتی به باد کتـــــــ

  بشم؟؟؟
  :اشکاش بازم بی اجازه راهشون و پیدا کردن و اینبار لیا از ته دل زار زد

شب تا صبح بیداري کشیدم تا به امروز ...دو هفته اس زندگی ندارم...بی انصاف من از دل تنگی داشتم  میمردم-
  ...حاال تو...برسم

حتی کوچکترین توجهی به اشکاي لیا که تمام صورتشو خیس کرده بودن ...خندي رو لباي مانی نشستپوز
  :چقدر لحنش تلخ و گزنده بود...نداشت

  تو به چه حقی منتظر من موندي و دلتنگم شدي؟؟؟هوم؟؟؟-
ده بود که همه چیز و تو آلمان چه بالیی سر مانی اوم...چشماي خیسشو ناباورانه بین چشماي مانی چپ و راست میکرد

  ...پس اون باید بهش یادآوري می کرد...فراموش کرده بود؟؟؟ولی لیا که هنوز یادش بود
  :با محکم ترین لحنی که فقط سعی میکرد داشته باشه گفت

  ...زنتم...من-
داشت چون هر لحظه ...دیگه حرفاي لیا در نظرش شیرین نبود...از این حرف خوشش نیومد...فک مانی منقبض شد

از شدت انزجار از این حرف لیا پوست بینیش کشیده شد و نگاه تحقیر کننده اش و تو کل اجزاي ...بیشتر مشمئز میشد
با همون نگاه دقیق اول فهمیده بود که چقدر الغر شده ولی نفرتی که کل وجودشو پر کرده بود ...صورت لیا چرخوند

  ...نمیذاشت نگرانی اي از این بابت داشته باشه
دلش ...صورتش با اون کبودي ها و خون هاي خشک شده مخلوط با اشک چشماش چقدر در نظرش کریه  اومد

  ...نمیخواست اصالً بهش نگاه کنه ولی مجبور بود یه چیزایی رو از حاال به بعد بهش حالی کنه
  :گفت صورتشو برد نزدیک و همونطور که نفساي داغ و مست کننده اشو تو صورت خیس لیا پخش میکرد

یه زمانی دیوونه شده بودم که ...به همین خیال باش!کی همچین مزخرفی رو تو مغز پوچ تو فرو کرده؟؟؟زنمی؟؟؟هه-
اآلن که فکر میکنم میبینم ...فکر میکردم آسمون پاره شده و یکی از فرشته هاش صاف افتاده وسط خونه و زندگی من

انقدر بهت بال و پر دادم که حاال اینجوري جلوم وایستی و بگی من چقدر خر بودم که از همون اول ...چقدر احمق بودم
از همون روز اولی که از سر بدبختی و بی پناهیت قدم نحستو ...تو حتی لیاقت تمیز کردن کفشاي منم نداري...زنتم

  ...بخورمگذاشتی تو این خونه باید مثل یه کلفت باهات رفتار میکردم نه یه خانوم که حاال اینجوري ازت نارو 
  :یه لحظه عضالت صورتش جمع شد و بدون توجه به نگاه ناباور و شوکه شده لیا ادامه داد

تو فقط اینجا می مونی و تالفی این دو سه ماهی که اینجا خوردي و ...دیگه هم نبینم و نشنوم که خودتو زن من بدونی-
  ...ام منو حاضر کناآلنم تا اون روي سگ من باال نیومده برو ش...خوابیدي و درمیاري
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این حرفا یعنی چی؟؟؟چرا نمیگفت چه مرگشه؟؟؟انقدر شوکه شده بود ...لیا هنوز قانع نشده بود...روشو برگردوند بره
  ...که فقط تونست ناباورانه و پر بغض اسمشو به زبون بیاره

  ...مانی-
لباي آش و الش و پاره شده اش  دستش و گرفت زیر...پشت دست مانی بیرحمانه تو دهنش کوبیده شد و ساکتش کرد

نگاه مانی شاید فقط براي یه لحظه با دیدن قطره ...و به قطره هاي خونی که از رو لبش میریخت کف دستش خیره شد
هاي خون تو دست لیا رنگ ترحم گرفت ولی چیزي که از این دختر تو ذهنش بود به قدري قوي و کمر شکن بود که با 

  ...این چیزا نرم نمیشد
چه جوري میتونست بی تفاوت ...دختري که اینهمه مدت عاشقی کرده بود باهاش...برابر این نگاه مظلومانه لیادر

  باشه؟؟؟
  ...حاال برو...گفتم حق نداري اسم منو بیاري-

  :لیا تا خواست حرفی بزنه مانی اینبار دستشو به عنوان تهدید باال گرفت و داد زد
  ...بــــــــرو...بشنومدیگه نمیخوام صداتو -

مگه چقدر طاقت درد کشیدن و داشت؟؟؟در اتاق مانی که بسته شد ...دیگه واسه امروز بسش بود...سرشو انداخت پایین
  ...روشو برگردوند و با روح زخمی و جسمی داغون رفت سمت دستشویی

  »...این مانی من نیست«
  ...زوده که بگی دیگه حرفی نمی مونه...به خدا زوده
  ...زوده واسه مردن این دل دیوونه...به خدا زوده

  ...به خدا خیلی زوده
دو طرف صورتش جاي انگشتاي مانی سیاه و ...به صورتش نگاه کرد...خوناي خشک شده دور دهن و بینیش و شست

وحش داشت از ولی  بیشتر از همه اینا درد ر...لباش زخم و زیلی بود و زیر چشم راستشم باد کرده بود...کبود شده بود
  ...پا درش میاورد

فقط داشت به این فکر میکرد که مانی از کی اینجوري شد؟؟؟هر چی هست مربوط به دو سه روز گذشته اس که مانی 
حاال خوب میتونست بفهمه رفتار مانی از سر ...حتی زنگ نزد بگه دارن برمیگردن...حتی یه تماس کوچیکم با لیا نداشته

ولی چرا؟؟؟مگه تو این چند روز چه اتفاقی افتاده ...نیت بود که دلش نمیخواست با لیا حرف بزنهاز عصبا...دلتنگی نبود
  که مانی و انقدر از لیا متنفر کرده؟؟؟

ولی ...باید اول میفهمید این رفتار مانی به خاطر چیه...نه جایی و داشت بره و نه میخواست که بره...نمیتونست جایی بره
  ...قفالي محکم به زبونش زده باشه لیا بدبخت میشد اگه مانی بازم از اون

  »...من طاقت این رفتارشو ندارم...خدایا مانی و به حرف بیار«
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لبخند تلخی رو لباش نشست ...ساعت از نه گذشته بود...مانی هنوز تو اتاق  بود...با حال زار از دستشویی بیرون اومد
شیش ساعت بیهوش ولش کرده ...ا این قضیه برخورد کرده بودمانی چقدر راحت ب...نزدیک شیش ساعت بیهوش بود

بدون اهمیت به حرف مانی که گفت غذاشو آماده کنه خواست بره سمت اتاق تا یه کم استراحت کنه و از شر این ...بود
ش دردایی که جاي جاي بدنش و درگیر کرده بود خالص شه که همون موقع در اتاق مانی باز شد و مانی به محض دیدن

  ...بازوشو گرفت و کشون کشون بردش آشپزخونه و هلش داد سمت گاز...هجوم برد طرفش
  ...کاري که بهت گفتم بکن-

فعالً باید باهاش راه میومد تا شاید بتونه از زیر زبونش حرف بکشه و ببینه چه ...توانشو نداشت که مقابله کنه با مانی
همون موقع موهاش کشیده شد و سرش باالجبار اومد باال و صداي پر دوال شد زیر غذا رو روشن کنه که ...مرگش شده

  :از حرص مانی و شنید
  ...برام یه غذاي دیگه درست کن...من این آت وآشغاالي از ظهر مونده رو نمیخورم-

  ...تا اومد اعتراض کنه موهاش بیشتر کشیده شد و آخش دراومد
  ...نمی مونم پس تا یه بالي دیگه سرت نیاوردم عجله کن همین که گفتم زیادم منتظر...رو حرف من حرف نزن-

  :لیا دستشو گذاشت رو سرش تا موهاش بیشتر کشیده نشه و با ناله گفت
  ...موهامو کندي ولم کن...خیله خب-

  :مانی موهاشو ول نکرد کشون کشون بردش بیرون و به سمت اتاق پرتش کرد رو زمین و گفت
  ...عین یه...فقط باید کارامو بکنی احمق...خانوم این خونه ايفکر نکن ...این لباستم عوض کن-

  ...نگاهشو به سختی از پاهاي لخت لیا که از همون لحظه ورود با دیدنش وسوسه میشد گرفت و برگشت
  ...عین یه کلفت لباس بپوش-

دختري که با بند بند  چه جوري میتونست از این...نمیتونست خودشو گول بزنه هنوز نسبت به لیا اراده اش سست میشد
  وجودش پیوند خورده بود بگذره؟؟؟

زیر لب دعا میکرد کاش هرچه زودتر چشمه اشکش خشک بشه چون اینطور که ...با هزار مشقت از جاش بلند شد
لیا مانی دیگه هیچ میلی به ...معلوم بود حاال حاالها باید این چیزا رو میدید و این اشکاي بی اختیارش کالفه اش کرده بود

لیا بدون مانی و توجهات و ...خیلی براش سخت بود که بخواد اینو باور کنه...انگار که اصالً یادش نبود لیا کیه...نداشت
  پس چرا این کارو میکرد؟؟؟...مانی هم اینو خوب میدونست...مهربونیاش می مرد

  ...سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا...سخته...به خدا
  ...سخته که بگی نبوده چیزي بین ما...سخته...خدابه 

  ...به خدا خیلی سخته
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مانی بیخیال رو مبل لم داده بود و تلویزیون نگاه ...لباساشو با یه تی شرت و شلوار عوض کرد و برگشت تو آشپزخونه
چی درد واسه ...لیا دستش یه لحظه از رو شکم و کمر و پهلوش جدا نمیشد ولی صداش درنمیومد...میکرد

انگار تمام احساسش از بین ...میکشید؟؟؟رفتار مانی طوري نبود که بخواد نسبت به درد کشیدنش واکنش نشون بده
حتی چشماي معصوم و نگاه مظلومانه لیا و اشکایی ...سرد و سخت و نفوذناپذیر...رفته بود شده بود عین یه تیکه سنگ

  ...به سمت قلبش باز کنهکه همیشه دلش و به درد میاوردم نمیتونست راهی 
مانی رفت تو آشپزخونه و پشت ...شام و با گریه درست کرد و وقتی حاضر شد با ترس و لرز رفت سمتش و صداش کرد

دلش از گرسنگی مالش رفت ولی ...لیا یه نگاه به کوکوي خوش آب و رنگی که درست کرده بود انداخت...میز نشست
  بود که بفهمه چرا مانی اینجوري شده؟؟؟ اآلن تنها چیزي که براش مهم بود این

  :تا اومد حرف بزنه صداي خشن مانی بلند شد
  ...اشتهام کور شد...با ریخت حال بهم زنت واي نستا باال سر من-

  مگه طاقتش چقدر بود که اینا رو ببینه و بشنوه و دم نزنه؟؟؟...یه لحظه نتونست جلوي زبونشو بگیره
  ...ه؟؟؟زدي منو آش و الش کردي حاال طلبکارریختم و کی حال بهم زن کرد-

نفهمید چی شد فقط یه لحظه حس کرد یه چیز داره با سرعت میاد طرفش و به ثانیه نکشید که سرشو دزدید و صداي 
سرشو با بهت انداخت پایین و با دیدن تیکه هاي ریز و ...شکستن چیزي درست کنار گوشش رو دیوار پخش شد

اگه به موقع سرشو کنار نمیکشید اون لیوان تو چشمش یا ...لیوان به سمتش پرت کردهدرشت شیشه فهمید مانی 
  یعنی جون لیا براي مانی تا این حد بی ارزش شده بود؟؟؟...پیشونیش خورد میشد

چون ...یه لحظه حس کرد اونم از این حرکت خودش شوکه شده...نگاه بهت زده اشو از خرده شیشه ها به مانی دوخت
نگاه لیا رو که متوجه خودش دید سریع به خودش ...کون نخورده بود و با دهن نیمه باز خیره مونده بود به لیااز جاش ت

  ...اومد و با اخم و غضب به شیشه خورده ها نگاه کرد
 ناخودآگاه تو خودش...لیا که هنوز بهت زده همون جا چسبیده به دیوار وایستاده بود یهو دید مانی بلند شد اومد طرفش

قبل از اینکه سرشو بلند کنه دستش نشست رو شونه هاش و با فشار ..سایه مانی و رو سرش حس کرد...مچاله شد
یه تیکه شیشه نسبتاً بزرگ و برداشت و ...خودشم رو پاهاش کنار لیا نشست...دستش مجبور شد سر بخوره رو زمین

  ...بین دو تا انگشتش نگه داشت و با دقت بهش نگاه کرد
یعنی میخواست چی کار کنه؟؟؟هنوز ذهنش به نتیجه ...اسون لیا از مانی به شیشه تو دستش میرفت و برمیگشتنگاه هر

قانع کننده اي نرسیده بود که تیزي شیشه شکسته شده رو رو پوست صورتش حس کرد و از ترس جیغ خفه اي 
که با یه تکون کوچیک میتونست خیلی جوري ...مانی اون تیکه شکسته لیوان و رو صورت لیا نگه داشته بود...کشید

  ...راحت صورتشو ببره
  :بدون توجه به ترس لیا که تمام بدنشو به لرزه انداخته بود با خونسردي گفت
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من اآلن میتونم کاري با ...مشکلیه؟؟؟این کبودیاي جزیی که چیزي نیست...ریخت و قیافه اتو من حال بهم زن کردم-
  ...هروقت خودتو تو آینه نگاه کردي عق بزنی این صورتت بکنم که تا آخر عمرت

  :شیشه رو بیشتر به صورتش فشار داد و از بین دندوناش غرید
به ...فهمیدي؟؟؟دیگه وقت استفاده از این زبونت به سر اومده...بار آخرت باشه که صداتو واسه من بلند میکنی پتیاره-

حاال هم ریخت نحستو از جلو چشمام دور کن تا من غذامو ...میشهنفعته بار دیگه تکرارش نکنی تا بخواي بفهمی چی 
  فهمیدي؟؟؟...بخورم

مانی از کی انقدر براي لیا ترسناك شده ...صداي برخورد دندوناي لیا بهم و چشماي گشاد شده اش نشونه ترسش بود
  ...بود که حتی پیشش جرات نفس کشیدنم نداشت

  میگم فهمیدي؟؟؟...با توام-
مانی به ...حاال دیگه تمام بدنش میلرزید...فقط تونست سرشو به تایید تکون بده...شت لیا رو زیاد تر کردداد مانی وح

مظلومیت لیا ...ولی حقیقت داشت...نمیخواست فکر کنه دلش براي اینهمه ضعف و ناتوانی لیا سوخته...همونم راضی شد
صورتش برداشت و انداخت زمین و بلند شد رفت نشست شیشه رو از ...اینبار دل سنگ مانی و یه خرده نرم کرده بود

بوي غذایی که لیا درست کرده بود داشت مستش میکرد و له له میزد براي چشیدن دوباره غذاي لیا ولی ...پشت میز
  ...واقعاً با حضور لیا که عین یه بچه گنجشک بی پناه گوشه آشپزخونه افتاده بود غذا از گلوش پایین نمیرفت

  :رزونش و از رو زمین بلند کرد و داشت میرفت بیرون که با صداي مانی وایستادلیا بدن ل
  کجا؟؟؟-

  :بغضش و قورت داد و گفت...با کالفگی برگشت سمتش
  ...خودت گفتی-
  دوماً من چی گفتم؟؟؟...خودتون...اوالً خودت نه-
  ...گفتی برم-

  :ی شد ولی خونسردیشو حفظ کرد و گفتاز اینکه بی توجه به تذکر مانی بازم فعلشو جمع نمیبست عصبان
  من کی گفتم بري؟؟؟-
  ...همین اآلن-
  ...دقیقاً همون جمله اي که به زبون آوردم و بگو-

این مردي که رو به روش نشسته بود و از ...لیا چشماشو محکم بست که به دنبالش دو قطره اشک ریخت رو صورتش
  ...میکردقضا عشقش محسوب میشد بدجوري داشت تحقیرش 

  ...گفتی ریخت نحسمو از جلوي چشمات دور کنم...گفتی-
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به قدري این جمله رو مظلومانه به زبون آورد که مانی روشو کرد اونور تا با دیدن چشماي اشکبارش بیشتر از این قلبش 
  :نفس عمیقی کشید و با بی رحمی گفت...به درد نیاد

  ...ورده ها رو از رو زمین جمع کنقبل از اینکه ریخت نحستو دور کنی اون شیشه خ-
مطمئن بود اگه اهمیت نمیداد و میرفت مانی دوباره میخواست بیاد ...لیا با درموندگی رفت سمت شیشه خورده ها

با دستاي لرزون جمعشون ...دیگه امشب تحمل یه درد دیگه رو نداشت...موهاشو بگیره واینبار پرتش کنه رو شیشه ها
  ...ال و بدون کوچکترین حرف یا نگاهی به مانی با سر زیر انداخته از آشپزخونه بیرون رفتکرد و ریخت تو سطل آشغ

حتی تو دوران قهر و ناراحتیشونم تا این حد سنگدل ...این رفتار مانی و تا حاال ندیده بود...واقعاً نمیدونست چیکار کنه
نمیتونست هرچی مانی گفت بدون اعتراض قبول ...نمیشد واسه همین لیا هیچ پیش زمینه اي از این رفتار مانی نداشت

مانی رحم نمیکرد همین اآلن نزدیک بود لیوان و ...ولی آخه اگه جلوش واي میستاد که کتک خوردنش حتمی بود...کنه
ساکتم نمیتونست بشینه و با چشماي خودش ببینه که یه شبه کاخ آرزوهاش داره رو سرش ...تو سرش خورد کنه ولی

  ...خراب میشه
مانی و عشقی که ...حداقل تا وقتی نفهمه جریان چیه و چی اون مانی و به این سالخ بی رحم تبدیل کرده ساکت نمی موند

حتی اگه بازم ...تو چند ماه ذره ذره تو وجودش رشد کرده بود ارزششو داشت که براي داشتن و نگه داشتنش تالش کنه
  ...این شب شوم به صبح نرسیده از غصه دق میکردکتک میخورد باید امشب همه چیزو میفهمید وگرنه 

یه لحظه فکر کرد شاید بهتر ...با این فکر رفت رو یه مبل تو هال نشست که هر وقت مانی اومد بیرون بره سر وقتش
اونم از این رفتار مانی متعجب ...وحید همین صبح باهاش حرف زده بود...ولی سریع پشیمون شد...باشه از وحید بپرسه

  ...هر چی هست خودش میدونه...پس چیزي نمیدونستبود 
مانی با نیم نگاه عصبی و جدي به لیا داشت میرفت سمت ...با بیرون اومدن مانی از آشپزخونه سریع از جاش بلند شد

با اخمی که کل صورتشو پوشونده بود ...اتاقش که لیا بدون توجه به درداش با دو خودشو بهش رسوند و راهشو سد کرد
  :اش و برانداز کرد و گفت چهره

  چه مرگته؟؟؟-
درحالیکه سعی ...از کی انقدر از مانی میترسید؟؟؟خودشو براي کتک خوردن آماده کرده بود...آب دهنشو قورت داد

  :میکرد لرزش صداشو که به خاطر ترس از مانی ایجاد شده بود از بین ببره گفت
  ...نمیذارم جایی بريتا حرف نزنی و نگی چرا داري این کارا رو میکنی -

  :مانی چشماشو ریز کرد و با حالت مسخره اي دستشو گذاشت پشت گوشش و گفت
  نشنیدم چی گفتی؟؟؟نمیذاري؟؟؟تو چی کاره اي که واسه من تعیین تکلیف میکنی؟؟؟-

  ...محکمنگاهش هراسون بود ولی لحنش ...سرشو باال گرفت...لحن تمسخر آمیز مانی باعث نشد از موضعش پایین بیاد
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اینی که جلوت وایستاده ...چون چه بخواي چه نخواي...هرچقدرم سعی کنی اینو کتمان کنی فایده اي نداره...من زنتم-
  یادت که نرفته؟؟؟...زن شرعیته

  :اینبار با چشماي گریون و صداي لرزون ادامه داد...بغض به گلوش هجوم آورد ولی باعث نشد سکوت کنه
میخواي منو خوار و خفیف ...بده...میخواي فحش بدي...بزن...میخواي داد بزنی...بزن...میخواي کتک بزنی-

بگو چه به روزت اومده که یه شبه انقدر سنگدل شدي؟؟؟بگو چه ...تو رو خدا حرف بزن...ولی حرفم بزن...بکن...کنی
  بالیی سر مانی من آوردي؟؟؟

ضربه هاي کم جون مشت لیا رو که ...یکرد و هیچی نمیگفتمانی با خونسردي و نگاه یخیش از باال داشت به لیا نگاه م
  :لیا اینبار زار زد...رو سینه اش حس کرد اخماش تو هم رفت ولی بازم چیزي نگفت

بگو مانی من کجاست؟؟؟تو اون مانی اي که دو هفته پیش پاشو از این خونه بیرون گذاشت ...حرف بزن دیگه لعنتی-
  ...انی من اومدهحرف بزن بگو چی به سر م...نیستی

فشاري که از روي هم ...مانی پنجه هاي قدرتمند دستشو دور مچ دستاي نحیف لیا حلقه کرد و از رو سینه اش جدا کرد
قرار گرفتن آرواره هاش به دندوناش وارد میشد همزمان با فشار دستش دور مچ لیا بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه ناله 

  ...پر درد لیا به گوشش رسید
ونطور که مچ دستاي لیا رو با خشونت فشار میداد هولش داد به سمت عقب و کمرشو محکم کوبوند به دیوار و هم

بدون توجه به لیا که از شدت درد لبشو به دندون گرفته بود تو صورتش نعره ...خودشم چسبیده بهش جلوش وایستاد
  :زد
زود باوریم که خام حرفا و حرکات پاك و معصومانه خیلی دلت میخواد بدونی من کیم؟؟؟؟من همون احمق ساده لوح -

من همون االغیم که فکر میکردم تو تافته جدا بافته اي و با همه دخترایی که تا ...ات شدم و نفهمیدم اینا همش تظاهره
من همون آدم سست عنصریم که به خاطر تو خودمو عوض کردم و گول مظلوم ...حاال تو عمرم دیدم فرق میکنی

تو هم ...و خوردم و همه احساساتی که یه عمر دست نخورده تو وجودم بود و به خاطر توئه عوضی حروم کردم نماییات
کسی که تا چند روز از شوهرش دور میشه و ازش بی توجهی میبینه ...یه آشغالی لنگه همه دختراي قبلی زندگیم
با بقیه فرق داشته باشی؟؟؟چرا انقدر احمقانه به تو چرا فکر کردم تو باید ...آویزون هر بی پدر مادر حرومزاده اي میشه

  اعتماد کردم و پاتو تو زندگیم باز کردم؟؟؟چـــــــــــــــرا؟؟؟
مانی چی از لیا دیده بود؟؟؟چرا انقدر گنگ حرف میزد؟؟؟لیا تو چند ثانیه همه اتفاقات این چند روز و از ذهنش عبور 

  ...هیچی...داد ولی به هیچی نرسید
تو اون سر دنیا چی ازم دیدي که داري این ...چی داري میگی؟؟؟مگه من چی کار کردم؟؟؟تو رو خدا بگـــــــومانی -

  حرفو میزنی؟؟؟
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نمیخواست با به زبون آوردن این موضوع بیشتر از این خودشو ...تا همینجاشم زیاده روي کرده بود...مانی ساکت شد
مه این کارا براي حفظ غرورش بود که فکر میکرد لیا به راحتی نادیده اش ه...خوار و خفیف کنه و غرورشو زیر پا بذاره

میدونست اگه جریان و بگه لیا براي تبرئه کردن خودش همه چیزو انکار میکنه ولی راهی براي انکار کردن ...گرفت
  ...دوست نداشت یکی خر فرضش کنه و فکر کنه میتونه سرش شیره بماله...وجود نداشت

غرورش شکسته بود و شکستن غرور ...ي که داشت میکرد مطمئن بود که هیچ چیز نمیتونست مانعش بشهانقدر از کار
  ...براي مانی مساوي بود با مرگ

  ...به خدا من...من نمیفهمم تو چی داري میگی...تو رو خدا حرف بزن...مانی حرف بزن-
حرف من همونیه که ...سرتو گوش تا گوش میبرماگه یک کلمه دیگه حرف بزنی همینجا ...خفــــــــه شــــــــــو-

پس حد خودتو نگه دار و پاتو از گلیمت درازتر ...تو دیگه به جز کلفتی جایگاهی تو این خونه نداري...بهت گفتم
اگه یه بار دیگه ببینم همچین غلطی کردي و داري منو بازخواست میکنی به همون خدایی که شک دارم بشناسیش ...نکن

  ...درك کنی زنده ات نمیذارمو حضورش و 
از دست ...لیا رو با خشونت چنان پرت کرد که نقش زمین شد و خودشم رفت رومبل نشست و یه سیگار روشن کرد

هرچند هنوز لیا بهت زده بود و چیزي از حرفاي مانی سر ...دلش نمیخواست چیزي به لیا بگه...خودش عصبانی بود
  ...فکر میکرد بازیچه دست لیا شده و اصالً اینو نمیخواست...درنیاورد ولی مانی اینو نمیدونست

  ...برگشت سمت لیا که دید تیکه داده به دیوار و زانوهاشو بغل کرده  و زل زده به سرامیک
  »...حاال بکش! خاك بر سرت مانی که یه عمر گول این مظلوم نمایی هاشو خوردي«

  :میخورد گفتبا صدایی که ذره اي انسانیت و مروت توش به چشم ن
  ...آهاااااي عفریته بلند شو برو یه فنجون قهوه واسه من بیار-

یعنی انقدر تو خیاالتش بود که صداي مانی و نشنید؟؟؟با ...باورش نمیشد...حتی پلکم نزد...لیا از جاش تکون نخورد
  :عصبانیت بلند شد رفت سمتش و یه لگد محکم به شونه اش کوبید و گفت

  ؟؟مگه با تو نیستم؟-
هنوز تو شوك حرفاي مانی بود و نمیتونست ربطشو ...لیا با اون لگد و دردي که تو شونه اش پیچید تازه به خودش اومد

به سختی و مشقت از جاش ...ولی هرکاري هم که کرده باشه این رفتار مانی دیگه خیلی زیاد بود...به خودش پیدا کنه
  :مالی بعدیش با صداي نسبتاً بلندش گفتبلند شد و بی توجه به درداي بدنش و درداي احت

فکر کردي به همین راحتیه؟؟؟بعد از دو هفته پاشی بیاي بدون یه کلمه حرف این بالهارو سر من بیاري  بگی من -
میرم تا بفهمی تهمت زدن و کتک زدن بی ...همین امشب میرم...من میرم...از این خبرا نیست...کلفتتم؟؟؟نخیــــــــر

  ...به همه نشون میدم که چقدر پست فطــ...اصالً میرم ازت شکایت میکنم...اصالً...بی دارهدلیل چه عواق
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با سیلی اي که صورتش و به آتیش کشید پرت شد رو زمین و تا بخواد به خودش بجنبه انگشتاي مانی دوباره توي 
از پذیرایی رد شد و رفت ...موهاش فرو رفت و مشت شد و با تمام قدرتش تن بی جون لیا رو دنبال خودش کشوند

در و باز کرد و با یه حرکت لیا رو که عجیب حس میکرد از قبل از رفتنش خیلی سبک تر شده رو پرت ...سمت بالکن
  ...کرد تو بالکن

مانی خیره به اشکاي لیا داشت فکر میکرد که امروز چقدر اشک ریخته ...لیا دستشو گرفته بود رو سرش و گریه میکرد
در حالیکه سعی میکرد ...خیلی سریع به خودش نهیب زد که اینا همش اشک تمساحه و نباید دلش و نرم کنهبود ولی 

  :صداش بلند نشه با لحن محکم و قاطعی گفت
از این به ...تاوقتی تالفی این چند ماه خانومی کردنت تو این خونه رو درنیاوردي پاتو از اینجا بیرون نمیذاري...گفتم که-

فهمیدي؟؟؟تو لیاقت ...اب تو اینجاست نه تو اون اتاق و نه حتی تو خونه و زیر سقفی که من زیرش میخوابمبعد جاي خو
هرچند اینجا هم جزو خونه من محسوب میشه ولی انقدر دور هست که ...اینو نداري که باهام زیر یه سقف باشی

  ...حضورت و به هیچ وجه حس نکنم
محکم بودنش هم جواب نداد و دوباره باید از در التماس درمیومد تا شاید دلش به ...شدهق هق لیا لحظه اي قطع نمی 

  ...رحم بیاد
  ...بذار بیام تو با هم حرف بزنیم تو رو خدا...من حالم خوب نیست...مانی تمومش کن این مسخره بازیو-
  ...ن شرایطی و تحمل کنینمیتونی همچی...اگه خیلی از این وضع ناراحتی و...من هیچ حرفی با تو ندارم-

چند قدم به سمت میله هاي بالکن برداشت و با خونسردي عجیبی که حتی خون تو رگهاي لیا رو هم منجمد میکرد ادامه 
  :داد

تضمین میکنم از این ارتفاع جون سالم به در نبري و از این زندگی نکبتی خالص ...میتونی خودتو پرت کنی پایین-
  ...بشی

لیا موند و بهت و حیرت از این شخصی که ...هت زده لیا از بالکن رفت بیرون و در و بست و قفل کرددر مقابل نگاه ب
چی شنیده بود که انقدر راحت به همه چیز پشت پا زده بود؟؟؟مانی کسی ...مانی چی دیده بود...هیچیشو نمیشناخت

این رفتارش داره ولی آخه چرا حرف پس حتماً دلیل محکمی براي ...نبود که به همین راحتی چیزي و باور کنه
  نمیزنه؟؟؟

این ...میگفت از چیه که انقدر عصبانیه ولی...اگه اینا همش بهانه باشه چی؟؟؟اگه چیزي بود مانی حرف میزد...اگه«
سکوتش چه معنی داره؟؟؟یعنی به همین زودي دلش و زدم که حاال با این کارا و بهونه گیریا میخواد منو از زندگیش 

شاید به خاطر جواب آزمایشش دوباره انگیزه اشو از ...میخواد از این طریق من ازش زده بشم...کنه؟؟؟شایدم بیرون
اگه انقدر براش ارزش ...مانی داره منو سالخی میکنه...ولی آخه...دست داده و میخواد با این کارا منو از خودش برونه

خودت ...داره این کارو میکنه؟؟؟خدایا به دادم برس پس چرا...داشتم که نمیخواست به پاي عقیم بودنش بسوزم
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پس خودت به مانی ثابت کن ...میدونی که تو این دو هفته فقط به مانی فکر کردم و واسه برگشتنش لحظه شماري کردم
  »...که داره اشتباه میکنه

ون میداد؟؟؟اگه اعتقادي به یعنی واقعاً راضی به مرگ لیا بود که انقدر آروم و خونسردانه داشت بهش راه خودکشی نش
پایان جهنمی خودکشی نداشت لحظه اي درنگ نمیکرد ولی ترس از خدا و مجازاتش نمیذاشت به این راه فکر    

اگه ...با خودش فکر کرد چه اآلن چه چند روز دیگه...شاید مانی هم اینو میدونست که انقدر راحت حرف میزد...کنه
بیشتر از ...این قلبش که حاال چند بار تیر کشیده بود...زي جز مرگ در انتظار لیا نیستمانی به این رفتارش ادامه بده چی

  ...این طاقت بی محلیاي صاحبش و نداشت
بی اختیار رفت به دو هفته ...دستشو گذاشت روش و جاي کشیدگی موهاشو ماساژ داد...سرش داشت زق زق میکرد

حاال چه جوري باید باور میکرد همون مانی این ...کرد و سرشو میبوسیدپیش که مانی با چه مالیمتی موهاشو و نوازش می
  بال رو سرش میاره؟؟؟

سعی کرد بخوابه تا شاید بتونه درداشو تحمل کنه ولی فکر و خیال ...چشماشو بست و سرشو به دیوار پشتیش تکیه داد
  ...ب  بودکاش میخوابید و بیدار میشد میدید همه چیز خوا...یه لحظه هم رهاش نمیکرد

  »...خیلی بد...مانی بد تا کردي با این دلم«
  ...دلتو راحت واسه همیشه نگو بریدي ساده

  ...اونی که اینجاس دلشو راحت به تو داده
  ...بگو یه خوابه بگو می مونی نرو میترسم بی تو

  ...یمیره آخه دل شکسته ام تا بري توم
***  

اق راه میرفت و سیگار میکشید نمیخواست پیش خودش فکر کنه که چرا کالفه تو ات...تا صبح پلک رو هم نذاشته بود
ولی ...نمیخواست باور کنه که دیگه بدون حضور لیا رو اون تخت خوابش نمیبرد...ولی فکر کرد...نتونسته بود بخوابه

  ...سوندمانی اون شب تمام سلوالي بدنش لیا رو طلب میکرد و این داشت اونو به مرز جنون میر...حقیقت داشت
تنهاییات و با چه دختري پر کردي که حاال از فکر ...خاك بر سرت مانی...ببین دختره عوضی چی به روزم آورده«

دیگه حتی !دختر؟؟؟هه...وابستگی شدیدت اینجوري داري شرمنده میشی؟؟؟اون دختر لیاقت این عشق منو نداشت
نباید وابسته اش ...اش منو وابسته خودش کرداون زنیکه عوضی با حقه بازي ه...نمیشه اسمشو دختر گذاشت

  »...چرا این کارو کردم؟؟؟چــــــــرا...این کار از من بعید بود...نباید انقدر خودمو درگیرش میکردم...میشدم
فقط ...حتی سوزش کف دستشم نتونست از شدت عصبانیتش کم کنه...با عصبانیت سیگار و تو دستش مشت کرد

می که به خاطر سادگی خودش تو وجودش بود سر اون دختر معصوم و بی پناه خالی میخواست یه جوري از خش
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واقعاً احتیاج داشت حرصشو سر یکی خالی کنه و تو اون ...اون اآلن فقط لیا رو مقصر این حال خرابش میدونست...کنه
  ...شرایط دم دست ترین و از قضا تقصیر دار ترین فرد لیا بود

با یه نگاه سرسري به کل بالکن دیدش که گوشه دیوار رو زمین سرد ...بالکن و در و باز کرد با قدمهایی بلند رفت سمت
دیگه قدمهاي بلند و عصبی ...همینکه دیدش اون خشم و عصبانیت از بین رفت...و سنگی بالکن مچاله شده و داره میلرزه

حتی ثانیه اي هم ...و بتونه بیشتر نگاش کنه نبود حاال داشت با گام هاي آروم به لیا نزدیک میشد تا دیرتر بهش برسه
موهاي بلندو مشکیش که نصف صورتشو پوشونده بود رنگ پریدگی پوست سفیدشو بیشتر ...چشم ازش برنمیداشت

ولی تو اون چهره به ظاهر معصومش کبودي هایی که مانی دیروز تو صورتش کاشته بود بدجوري داشت ...نشون میداد
  ...تو ذوق میزد

این چهره معصوم و بی گناه میتونست اونقدر پلید باشه که این کارو با ...قدمیش که رسید وایستاد و بهش خیره شدبه یه 
مانی بکنه؟؟؟فکر میکرد بعد از سی سال عمري که از خدا گرفته دیگه با یه نگاه به چهره طرف میتونه به ذاتش پی 

  ...بود تونسته بود همه تصورات مانی و از آدم شناسیش بهم بزنهولی دختري که در نظر مانی یه الف بچه بیشتر ن...ببره
دلسوزي ها و ...از این دلسوزي هاي آنی و لحظه اي خودش متنفر بود...کبودي صورت لیا دلش و زیر و رو کرد

اما اآلن ...محبتهایی که با اومدن لیا تو زندگیش تو وجودش ایجاد شد و تازه فهمید که میتونه مهربون و خوش قلب باشه
  ...این دختر کوچولو و معصوم...ولی آخه...لیا لیاقت مهربونی رو نداشت...از اینکه مثل قبل سنگدل نبود پشیمون بود

  »حواست هست چند دقیقه وایستادي و داري به این زنیکه هرزه نگاه میکنی؟؟؟! هووووووووي مانی«
انقدر گرون تموم شد که انگار تو یه لحظه تمام خشم و این کلمه انقدر براش سنگین بود و ...هرزه...هرزه...هرزه

دوباره تو وجودش برگشت و تو یه چشم بهم زدن این خشم و نفرت و ...عصبانیتی که با دیدن لیا خاموش شده بود
  ...پاشو بلند کرد و محکم کوبوند به پهلوي لیا...ریخت توي عضله هاي پاش

از شدت درد و نبود هوا براي ...دهنش باز بود ولی نمیتونست نفس بکشه...لیا جیغ خفه اي کشید و چشماشو باز کرد
از شدت دردي که تو یه ثانیه از پهلو به کل بدنش منتقل شد اشکاش سرازیر شد ولی ...تنفس صورتش کبود شده بود

  ...بازم نه صداش درومد نه نفسش برنگشت
اگه دست رو دست میذاشت ...هی داره کبود تر میشهمیدید که نمیتونه نفس بکشه و صورتش ...مانی خشکش زده بود

بالفاصله یه سیلی ...یقه لباسشو گرفت و با یه حرکت بلندش کرد و چسبودنش به دیوار...جلوي چشمش تلف میشد
  ...دستشو برد باال که سیلی دومم بزنه که بازدم لیا بریده بریده از گلوش خارج شد...محکم خوابوند تو گوشش

ضعف زانوهاش شل شد و تنها چیزي که سرپا نگهش داشته بود دستاي مانی بود که یقه اشو سفت از شدت درد و 
با التماس تو چشماش خیره شده بود تا بلکه این دستایی که نگهش داشته بود براش تبدیل شه به آغوش  ...چسبیده بود
  ...محکم رو زمین افتاد ولی همون لحظه دستاي مانی با بی رحمی و خشونت ول شد و لیا...گرم و امنش

  :مانی کنارش رو پاهاش نشست و خیره به صورت لیا که رنگ و روش با یه مرده فرقی نداشت با لحن تهدیدگرش گفت
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تا ده دقیقه دیگه باید صبحونه من حاضر باشه روشنه؟؟؟حاال هرچقدر میخواي خودتو به موش مردگی بزن و ادا در -
  ...بیار

  ...تو آخه اینجوري وابسته ام میبینی به...به خدا دیره
  ...میدونی که قلبتو هیچ موقع نشکسته ام...به خدا ظلمه

  ...به خدا خیلی دیره
احساس حالت تهوع ...دست چپش رو پهلوي راستش بود و با دست راستشم به کمک دیوار تعادلشو حفظ میکرد

سوند تا از شر این حالت تهوع خالص بی خیال تهدید مانی شد و با سرعت خودشو به دستشویی ر...شدیدي داشت
به سختی ...گشنگی ضعفشو چند برابر کرده بود...چیزي تو معده اش نبود که بخواد باال بیاره...ولی فقط عق میزد...شه

  ...رو پاهاش وایستاده بود
 اینبار و مانی غیبت از کرد استفاده سو بازم نداشت کشش دیگه قلبش...صورتشو شست و از دستشویی اومد بیرون

 ...آشپزخونه کشوي تو گذاشت وقوطیشو خورد اشو دونه یه آشپزخونه تو وبرگشت برداشت قرصاشو اتاق تو از رفت

مانی اومد و بدون حرف یا یه نگاه کوتاه ...کرد آماده رو صبحونه توانش تمام با مونده چقدرش دقیقه ده از نمیدونست
د که از ده دقیقه بیشتر طول کشید ولی خدا رو شکر کرد که مانی خیال لیا مطمئن بو...به لیا نشست صبحونه اشو خورد

زانوهاش و تو بغلش جمع کرد ...پشت اپن آشپزخونه نشست رو زمین و تکیه داد به دیوار کانتر...تنبیه کردنشو نداشت
  ...ولی بالفاصله با دردي که تو شکمش پیچید مجبور شد پاشو دراز کنه

چشماش به ...گرماي خونه خیلی زود سرماي تنشو مهار کرد...شد و به پهلو رو زمین خوابید همونطور که نشسته بود خم
نمیدونست چقدر گذشته که با حس افتادن ...خاطر بی خوابی دیشب و ضعفی که تو جونش بود کم کم داشت گرم میشد
تالش کرد که تو نگاهش ذره اي هرچقدر ...سایه اي رو صورتش چشماشو باز کرد و مانی و دید که باال سرش وایستاده

  ...سرد سرد...نگاهش سرد بود...محبت و مهربونی یا حتی ترحم ببینه نتونست
پاي مانی که براي ضربه زدن به شکم لیا بلند شد و رفت ...حس کرد به جاي چشم داره به یه جفت شیشه نگاه میکنه

بادکردگی ...نی با بی تفاوتی تو اجزاي صورت لیا میچرخیدنگاه ما...لیا و به خودش آورد و سریع بلند شد وایستاد...عقب
  ...زخما و کبودي هاي گوشه لبش...خونمردگی جاي انگشتاش تو دو طرف صورتش...زیر چشم راستش

نگاه سرد مانی رنگ ...این چشما چی داشت که همیشه مانی و جادو کرده بود...چشماش...نگاهش رفت باال تر
نه این چشما دیگه ...ولی یه دفعه چشماش آتیشی شد و نگاهش خشمگین...بعد رنگ غم...پشیمونیاول رنگ ...گرفت

  ...روشو از لیا گرفت و رفت سمت اتاقش و در و بست...نمیتونست قلب سنگی مانی و نرم کنه
و جون لیا یهو ترس ت...چند دقیقه بعد مانی با لباس بیرون از اتاق خارج شد و بدون توجه به لیا رفت سمت در

فقط ...انگار براش مهم نبود که مانی دیگه حاال حکم جالدش و داره...نمیدونست چرا یهو توي دلش خالی شد...افتاد
  ...براي همین با همون حال نزار و داغوش دویید دنبالش...میخواست حضورش و تو خونه حس کنه
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  کجا داري میري؟؟؟-
درحالیکه رگاي گردن و پیشونیش ...یهو برگشت سمت لیا...شو مشت کردمانی چند ثانیه وایستاد و از شدت خشم دستا

  :بیرون زده بود عربده کشید
  باید رفت و آمدامو براي تو توضیح بدم؟؟؟چرا نمیفهمی که دیگه نباید پاتو از گلیمت درازترکنی؟؟؟-

ناتوانی نشست زمین و زار سرجاش با ...ساکت و بهت زده بهش نگاه کرد و مانی هم رفت بیرون و در و بهم کوبید
  ...انگار تنها کاري که میتونست اون لحظه بکنه همین بود...زد

  ...این خونه واسم مثل زندون تنهایی...به خدا بی تو
  ...به خدا تنها این خوابه بگو نمیري بگو اینجایی

  ...به خدا خیلی تنهام
ف و سوزش معده اش باعث شد بلند شه بره یه چیز ولی ضع...انقدر گریه کرد که دیگه هیچ توانی براش نمونده بود

میدونست قفله ولی ...از آشپزخونه که بیرون اومد رفت سمت در...انگار حاال حاالها باید توانشو جمع میکرد...بخوره
با وجود ...مانی جدي جدي قصد داشت زندانیش کنه...قفل بود...براي اینکه مطمئن بشه دستگیره شو باال و پایین کرد

نه از دسته کلیداش خبري بود ...رگیجه و سیاهی رفتن چشماش خودشو رسوند به اتاق خواب وسایلشو زیرو رو کردس
وقتی مانی میگفت ...جز این انتظار نداشت...در اتاق مانی هم قفل بود...حتی گوشی تلفن خونه هم نبود...نه از گوشیش

کاش میفهمید ...هاي ارتباطیش با دنیاي بیرون و از بین برده جایی نمیتونی بري و باید همینجا بمونی یعنی تمام راه
  ...کاش میفهمید چی تو سرش داره میگذره...هدفش چیه

  ...حالش انقدر بد بود که خودشو انداخت رو مبل هال و همونجا از شدت درد و خواب و خستگی بیهوش شد
***  

بازم چیزي ...توجه به دردش دویید سمت دستشوییبا حس زیر و رو شدن دلش و حالت تهوع از خواب پرید و بدون 
خسته از عق ...بزاق دهنش زیاد شده بود و همه عالئم حالت تهوع رو داشت ولی چیزي باال نمیاورد...نبود و فقط عق زد

  یعنی انقدر خوابیده بود؟؟؟...نزدیک شیش عصر بود...زدناي متوالیش رفت بیرون که چشمش به ساعت افتاد
انگار همچنان تو ...هنوز نتونسته بود ذره از رفتارشو درك کنه...ونه نشون میداد که مانی هنوز نیومدهسوت و کوري خ

ولی یه صدایی با بیرحمی داشت مدام تو ...شوك بود و نمیخواست باور کنه که مانی همیشه مهربونش انقدر سنگدل شده
ولی آخه چرا؟؟؟مجازات کدوم گناهشو باید پس ...گوشش تکرار میکرد که حقیقت جز این نیست و باید قبولش کنه

  میداد؟؟؟
با دیدن لیا که با رنگ پریده و ...داشت میرفت رو یکی از مبالي هال بشینه که همون موقع در باز شد و مانی اومد تو

تو  ولی...حالی نزار جلوش وایستاده بود تو یه لحظه صورتش از خشم قرمز شد و با قدم هاي بلند خودشو بهش رسوند
یه لحظه این حالت تهاجمیش چنان لیا رو منقلب کرد که دوباره از شدت استرس حالت تهوع گرفت و با تمام توانش 
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دست مانی رو که داشت دوباره روش بلند میشد پس زد و افتان و خیزان خودش و به دستشویی رسوند و هرچی تو 
م از خونی که از دهنش خارج شد از ترس گشاد شده چشماي خمارش با دیدن اون حج...دهنش بود و خالی کرد بیرون

کوفتگی تن و بدنش از یه طرف و این خون باال آوردنش از طرف دیگه ...دوباره عق زد و بازم خون باال آورد...بود
  ...حالشو واقعاً بد کرده بود

که نیفته زمین و دوباره با دستاش محکم روشویی رو نگه داشته بود ...احساس کرد همه چیز داره دوره سرش میچرخه
مانی که از عق زدناي لیا فهمید داره باال میاره بدون اینکه ذره اي براي حال خرابش دل ...محتویات دهنشو خالی کرد

  ...بسوزونه و ناراحت بشه رفت در دستشویی و باز کرد که با باال اومدن سر لیا و دیدن چهره اش یه لحظه کپ کرد
یه لحظه فکر کرد ...بود و هاله سیاه رنگ و زننده اي هم دور چشماش و پوشونده بودرنگ صورتش عین گچ دیوار 

ولی همینکه یاد عق زدناي لیا و علتی که تو ذهنش براش در نظر داشت افتاده ...قیافه اش با یه مرده هیچ فرقی نداره
  :با نفرت به چهره لیا نگاه کرد و گفت...بود خشمی سرتاپاي وجودشو فرا گرفت

  اسه چی انقدر باال میاري؟؟؟و-
لیا که فکر کرد مانی باالخره نگران حالش شده و میخواد علتشو بدونه خواست جواب بده که اینبار لحن تلخ و گزنده 

  :مانی کل وجودشو به آتیش کشید
  ...نکنه حامله اي-

نمیتونست که لیا رو حامله مانی چی میگفت؟؟؟لیا حامله باشه؟؟؟از کی؟؟؟خودش که ...چشماي لیا از حیرت گشاد شد
  ...مانی فکر میکرد که لیا...پس یعنی...حتی رابطه اشونم از یه عشق بازي سادي تجاوز نکرده بود...کنه

چون ...با کشیده شدن موهاش فرصت فکر کردن بیشتر ازش گرفته شد و دنبال مانی تقریباً کشون کشون تا هال رفت
تا به خودش بیاد مانی باال سرش ...محکم پرت شد رو زمین...الش راه برههیچ قدرتی تو پاهاش نبود که بخواد دنب

هر لگدش از لگد قبلیش محکم تر بود و حین زدن ضربه با خشم ...وایستاد و با تمام قدرتش به زیر شکم لیا لگد زد
  :نعره میزد

کردي میذارم این حرومزاده  فکر...ولی کور خوندي...عشق بچه چشماتو کور کرد عوضی...شک ندارم حامله اي...آره-
  ...رو نگهش داري؟؟؟آره؟؟؟تا این لکه ننگو همینجا از وجود نکبتت پاك نکنم دست بر نمیدارم

با تمام ...هر ضربه مانی از زیر شکمش تا مغز استخونش نفوذ میکرد و نفسش و میگرفت...درد کل وجودشو گرفته بود
  :دصدایی که اون لحظه میتونست داشته باشه جیغ ز

  ...مانی بس کـــــــــــن آآآآآآي-
تو این ...چیــــــــــــــه؟؟؟خیلی دوست داري این حرومزاده رو نگهش داري؟؟؟ببخشید از این خبرا نیــــــست!هه-

  ...چه برسه به بچه بی پدرت...خونه دیگه واسه خودتم جا نیست آشغال خرااااااااااااااااب
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ولی درد حرفاي مانی که حتی باورش براش غیرممکن بود داشت بیشتر ...کرده بوددرد حاال دیگه کل بدنش و درگیر 
دوباره اون مایع لعنتی به دهنش هجوم آورد ولی دیگه جونی براش نمونده بود که بخواد از زیر لگداي ...اذیتش میکرد

  ...مانی بیرون بیاد و خودشو به دستشویی برسونه
دیدن خونی که با شدت از دهنش بیرون ریخت با بهت سر جاش وایستاد و دست از مانی که فقط داشت لگد میکوبید با 

ندیده بود که لیا تو دستشویی خون باال میاره همین که عق زده بود از شدت خشم فقط ...لگد زدن به شکم لیا برداشت
  ...خورده داره خون باال میارهولی حاال فهمید لیا از شدت کتکایی که ...تونسته بود به این فکر کنه که اثرات حاملگیه

خیره شد به دختري که تا چند روز پیش عشقش بود و حاال داشت خیلی راحت ...فکش منقبض شد و دستاشو مشت کرد
ولی حاال با دستاي خودش  ...تا چند روز پیش لیا همه زندگیش بود و جونش به جونش بند...زیر دست و پاش جون میداد
  ...داشت جون عشقشو میگرفت

به سرامیکاي کف سالن که پر خون شده بودن نگاه ...دستشو با مشقت باال برد و روي لباي خونیش کشید
نگاهش افتاد به ...چشماش تار میدید...میدونست اآلن به خاطر اینکه اینجا رو کثیف کرده هم باید بازخواست بشه...کرد

که سرشو بلند کنه تا ببینتش خودش رو پاهاش نشست و پاهاي مانی که رو به روي صورتش قرار گرفته بودن قبل از این
میخواست هرطور شده یه ذره نگرانی و تو نگاه این مرد سنگدلش ببینه ولی چشماش ...با دقت خیره شد تو صورت لیا
  ...بسته شد و دیگه چیزي نفهمید

***  
چرا این حس ...وشه افتاده بودبا اعصاب داغون تو هال قدم میزد و هرازگاهی خیره میشد به لیا که بیهوش یه گ

پشیمونی لعنتی دست از سرش برنمیداشت؟؟؟اگه لیا واقعاً حامله بود دیگه با این کارش از شر اون لکه ننگ خالص 
شده بود پس پشیمونیش واسه چی بود؟؟؟چرا با وجود کاري که لیا باهاش کرد هربار که تن بیجونشو میدید انقدر از 

  خودش متنفر میشد؟؟؟
من ساده اگه گولشو نمیخوردم و بهش عالقه مند نمیشدم حاال با دیدن حال و روزش انقدر از کارم ...دم متنفر بشمبای«

تاوقتی ...خب حقشه...خب...اگه طوریش بشه...اگه...یعنی زیاده روي کردم؟؟؟لیا خون باال آورد...یعنی...پشیمون نبودم
من که ...ولی اگه بچه اي نباشه چی؟؟؟اینجوري خودش از بین میره...مطمئن نشم اون بچه از بین نرفته دست برنمیدارم

باید خودمو بیشتر ...اگه قرار باشه زود بمیره به هدفم نمیرسم...نمیخوام بکشمش میخوام تا آخر عمر زجرش بدم
  »...مجونش ذره اي برام اهمیت نداره باید زجرکشش کن...اگه بمیره دردسرش فقط براي من می مونه...کنترل کنم

***  
قدم اول به دوم ...به هوش که اومد اول به دور و برش چشم چرخوند و وقتی دید از مانی خبري نیست از جاش بلند شد

  یعنی مانی اینارو نمیدید؟؟؟ ...حالش اصالً خوب نبود...نرسیده زانوهاش لرزید و دوباره افتاد زمین
  ...اعث دردسرهکل وجودت فقط ب...زود بیا این کثافت کاریتو جمع کن-
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حرفاش هنوز تو گوشش ...همونطور که با تکیه به دستاش نیمخیز شده بود روشو برگردوند و به مانی نگاه کرد
دیگه از این تهمت ...از کسی غیر از مانی...بهش گفته بود حامله اس...مانی علناً بهش تهمت هرزگی زده بود...بود

  ...نمیتونست بی اعتنا رد بشه
نگاهش ...زمین بلند شد و تلو تلو خوران خودشو رسوند به مانی که داشت با چندش نگاهش میکرد به سختی از رو

  ...داغونش کرد ولی اهمیتی نداد چون داغی که حرفاش رو دلش گذاشته بود از این نگاه سنگین تر بود
  چی بود که به من زدي؟؟؟...اون حرفا-

ش استفاده کرد و صداشو هرچند با بغض ولی باال برد که خوب به لیا از سکوت...مانی چیزي نگفت و فقط نگاهش کرد
  ...گوش مانی برسه

زدي بچه خودتو کشتی آره؟؟؟فکر نمیکردم ...من حامله ام؟؟؟از کــــــــــی؟؟؟اگه هم حامله بودم بچه خودت بود-
مام اون آزمایش و عمل و کوفت و حتماً ت...انقدر نامرد باشی که تو خواب به من تجاوز کنی و یه بچه بندازي تو دامنم

زهرماراتم دروغ بود آره؟؟؟منو هالو گیر آوردي؟؟؟خیلی به خودت مطمئن بودي که میگفتی همه چی بمونه واسه بعد 
  ...پس چی...از عروسی

  :با شنیدن فریادش چشماشو بست
احمق فکر میکردم انقدر پاك هستی که اگه من ...اون حرومزاده بچه من نیـــــــــــست...ببند دهنتـــــــــــــو هرزه-

دیگه فکر نمیکردم بچه انقدر ...چه خیاالت خامی...هه...قبل از عروسی بهت نزدیک شم تا آخر عمرم خودمو نمیبخشم
  ...براي تو مهم باشه که بخواي به خاطرش

یدونست این آرامش از کجا خودشم نم...پوزخندي رو لباي لیا نشست...حرفشو قطع کرد و کالفه دستی تو موهاش برد
  ...فکر میکرد تو این سفر دست از پا خطا کرده...حاال خوب فهمیده بود که مانی به وفاداري لیا شک کرده بود...اومده

قبلشم که تمام مدت ...تو فقط دو هفته اس که رفتی...تا اونجایی که من میدونم هیچ نطفه اي تو چند روز بسته نمیشه-
  ...پیش خودت بودم

  :از مانی فاصله گرفت و با گریه همونطور که مشت میزد تو شکمش زار زد
  پس این بچه لعنتی که میگی از کجا اومده؟؟؟هـــــــــــان؟؟؟-

اگه قرار باشه لیا حامله باشه چند هفته بعد عالئمش ...به اینجاش فکر نکرده بود...مانی با بهت به حرکات لیا نگاه میکرد
کالفه از فکر احمقانه اي که کرده بود پشتشو به لیا کرد و همونطور که میرفت سمت اتاق کارش ...ظاهر میشه نه اآلن

  :گفت
  ...بعد از اینکه گندکاریتو تمیز کردي شامو آماده کن-

  ...رفت تو اتاق و در وبست
***  
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یه کم شالشو کشید براي اینکه کبودي هاي صورتش معلوم نشه ...جلوي آینه اتاق خواب وایستاد به خودش نگاه کرد
همین چند ...دم دست ترین شال و شلوار و مانتوشو برداشت وپوشید...وقت زیادي براي حاضر شدن نداشت...جلوتر

فقط ...نمیدونست کجا...باید قبل از اینکه مانی از اتاق کارش میومد بیرون میرفت...دقیقه پیش دیده بود در ورودي بازه
نمیدونست شب ...فقط میخواست بره...نی تو این شهر بی در و پیکر دووم میاره یا نهنمیدونست بدون ما...میخواست بره

نمیدونست با این حال و روزش که از درد حتی نمیتونست صاف راه بره به ...فقط میخواست بره...و قراره کجا سر کنه
  ...فقط میخواست بره...سر خیابون میرسید یا نه

به چشم کسی که به خاطرش از خانواده ...ین کسش یه زن خراب و هرجایی بیاددیگه طاقت نداشت که به چشم عزیزتر
اما نمیتونست تضمین کنه که اگه این رفتارش و ادامه بده بازم ...هنوز بدون مانی می مرد...عجیب بود ولی...اش گذشت

وقتی مانی یه کم آروم بشه باید حداقل تا ...ولی چاره اي نبود...نمیدونست رفتنش کار درستیه یا نه...دوستش داره یا نه
  ...ازش دور می موند

زیر لب اون کسی رو که این ذهنتیت و براي مانی به وجود آورده بود و براش پاپوش دوخته بود و لعنت کرد و از اتاق 
بسته  در اتاق کار مانی هنوز...با یه نگاه سرسري و حسرت بار به کل خونه نفس عمیقی کشید و راه افتاد...رفت بیرون

قدماشو بلند تر کرد ...کاش میشد براي بار آخر مانی و میدید ولی باید تا قبل از بیرون اومدنش حسابی دور میشد...بود
  :که یه لحظه از درد شکمش دوال شد و با صداي خفه اش گفت

  ...آخ-
ا دور بشه که مانی پیداش اون حتی دو قدمم به زور برمیداشت چه جوري میتونست تا چند دقیقه دیگه به قدري از اینج

درو که باز کرد ...نکنه؟؟؟با فکر اینکه سریع خودشو به دم آژانس برسونه و ماشین بگیره صاف وایستاد و راه افتاد
از دیدن شخصی که رو به روي در ورودي به دیوار راهرو تکیه داده بود و دست به سینه داشت نگاش ...خشکش زد

ینجا چی کار میکرد؟؟؟مگه تو اتاق نبود؟؟؟از اینکه نقشه فرارش به کل از بین رفت مانی ا...میکرد زبونش بند اومد
حتماً موقع حاضر شدن دیدتش که حاال اینجوري غافلگیرش ...عصبی بود ولی حاال با دیدن مانی مرگشو حتمی دید

  ...کرد
  جایی تشریف میبري؟؟؟-

دیگه ...از این آرامش و خونسردي مانی میترسید...وردلحن تمسخر آمیز مانی زنگ خطرایی رو براي لیا به صدا درآ
مانی سکوت و وحشت لیا رو که دید چند قدم بهش نزدیک ...بسش بود...بسش بود هرچی کتک خورده بود...نمیکشید

مانی خونسردانه اومد تو خونه و در وبست و جلوي ...شد و لیا بالفاصله با چند قدم به عقب فاصله اشون و حفظ کرد
لیا همچنان داشت عقب عقب میرفت و مانی ...متحیر و هراسون لیا در و قفل کرد و کلیدو گذاشت تو جیبش چشماي

با پوزخندي که چهره اشو براي لیا چندین برابر ترسناك میکرد ...همینطور که دستش تو جیبش بود بهش نزدیک میشد
  :گفت
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من خط به خط نقشتون و از حفظم که اونجا جلوي در  ولی جالبه بدونی که...از اینکه یکی احمق فرضم کنه متنفرم-
  ...وایستاده بودم ومنتظر فرارتون بودم

چرا ...مانی از کدوم نقشه حرف میزد؟؟؟لیا از سر ناچاري مجبور به فرار شده نه با نقشه قبلی...لیا ماتش برده بود
انقدر عقب عقب ...که علت فرارش چیهچرا نمیتونست بهش بفهمونه ...هرکاري میکرد مانی بیشتر بهش مشکوك میشد

رفت تا پشتش خورد به مبل هال و همونجا وایستاد و با چشماي هراسون همونطور که از شدت ترس نفس نفس میزد به 
لیا در نظرش درست مثل یه بچه گنجشک بارون خورده بود که از ...مانی که حاال یه قدمیش وایستاده بود خیره شد

لیا به خیال اینکه میخواد سیلی بزنه سرشو برد عقب ولی مانی ...دستشو برد باال...دش میلرزیدترس و سرما داشت به خو
درست داشت روي کبودي هاش فشار میاورد و با ...انگشت شست و اشاره اش دو طرف صورت لیا و محکم نگه داشت

و لحنش رگه هاي خشم کامالً حاال دیگه ت...دیگه نتونست قالب خونسردشو حفظ کنه...این کارش آخ لیا بلند شد
  :مشخص بود

میدونم منتظر اون لحظه اي هستی که من به خاطر این هرزه بازیات از خونم ...خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم-
ولی کور ...میدونم از خداته که دیگه تو این خونه نباشی...پرتت کنم بیرون و تو هم بري پیش اون حرومزاده

بمونی و واسه من کلفتی ...به اندازه زمانی که اینجا اقامت داشتی و از اعتماد من سو استفاده کردي...تو محکومی...خوندي
  فهمیـــــــــــــدي؟؟؟...شایدم به همین زودیا زیر دست و پام جون بدي...کنی

  ...دستشو که برداشت تازه لیا تونست حرف بزنه
  ...نقشه...با کسی...من-
  فهمیدي چی گفتــــــــــــم؟؟؟...و بـــــــــدهفقط جواب سوال منــــــــ-

مانی کی وقت کرده بود انقدر ظالم بشه؟؟؟بدون اینکه کنترلی رو اشکاش داشته باشه فقط سرشو به نشونه آره تکون 
  ...باز هم لیا موند و اشکاي بی پایانش...مانی هم به همین راضی شد و رفت...داد

***  
مانی تو این سه روز به کسی از برگشتنش حرف نزده بود به وحیدم سپرده ...گذشت سه روز دیگه هم از اون جریان

وحید هنوز از رفتاراي مانی چیزي سردرنیاورده بود و مانی هم خیلی راحت بهش گفت که تو کاراش ...بود چیزي نگه
و پاش نمیپیچید و زیاد بهش  مثل دو روز اول به پر...تو این سه روز رفتارش با لیا ذره اي تغییر نکرد...دخالت نکنه

سخت نمیگرفت چون میدید که دیگه جونی تو تنش نیست و با هر ضربه و کتک اضافه ممکنه بالیی سرش بیاد و مانی 
ولی ...به ظاهر براي اینکه خودش تو دردسر نیفته ولی هنوزم که هنوزه قلبش بی تاب این دختر بود...اینو نمیخواست

  ...ش میکرد و شکنجه روحی میدادهمچنان با نیش زبونش اذیت
هر شبم مثل شب اول لیا رو بدون توجه به وضعیت وخیم جسمیش کشون کشون میبرد مینداخت تو بالکن و در و روش 

هرچند تا صبح چند بار ناخواسته بهش سر میزد و تا مطمئن نمیشد تکون میخوره نمیرفت ولی همچنان ...قفل میکرد
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تا همین یه ذره رحم و مروتی هم که گاهی از خودش ...ه دوونده بود و تقویت میکردداشت نفرتی که تو وجودش ریش
  ...بروز میداد از وجودش پاك شه

***  
بعد از بیست روز رفته بود شرکت و درجواب کارمندا که ازش ...کالفه پشت ماشین نشسته بود و فقط سیگار دود میکرد

بهشون بده نتونسته بود مخالفت کنه و آخرش وحید پیشنهادي داد که میخواستن به خاطر موفقیتش تو آلمان یه سور 
  ولی آخه با لیا چی کار میکرد؟؟؟...چون همه استقبال کردن مانی هم مجبور بود قبول کنه

بعد از شرکتم ...به خاطر غیبتش کلی دروغ سر هم کرده بود و حاال نمیدونست چه جوري باید باهاشون رو به روش کنه
به اونا هم کلی دروغ به خاطر نبردن لیا گفته بود و همین دروغاي ریز و درشت داشت ...ونه پدر مادرشرفته بود خ

خودشم نمیدونست میخواد با لیا چی کار کنه؟؟؟از طرفی  نمیتونست از گناهش ...اعصاب داغونش و داغون تر میکرد
  ...تر عذابش میدادبگذره و باهاش کنار بیاد و از طرف دیگه هم بودنش تو اون خونه بیش

اآلنم عصبانیتش از لیا و کارکناي شرکت با هم بهش ...هر موقع به اون روز شوم فکر میکرد همه عضالتش منقبض میشد
باید این عصبانیتشو سر یکی خالی میکرد و اون یه نفرم کسی نبود جز ...هجوم آورده بود و داشت دیوونه اش میکرد

  ... لیاي بیچاره
گاز که به سرعت خودشو به خونه برسونه ولی با دیدن دختري که با ظاهر بدي کنار خیابون وایستاده پاشو گذاشت رو 

  ...سرعتشو کم کرد و ماشین و جلوي اون دختر کنار خیابون نگه داشت...بود فکر دیگه اي به ذهنش رسید
***  

ا آخر عمر کنج زندون بپوسه و صداش در لیا بی خبر از همه جا درست مثل یه زندانی که به جرم گناه نکرده مجبوره ت
یه زمانی چقدر به این آینده امیدوار بود ولی ...نیاد یه گوشه نشسته بود و داشت به آینده مجهولش با مانی فکر میکرد

حاال همینکه بتونه از زیر مشت و لگداي مانی که عجیب این چند روز زورش چند برابر شده بود جون سالم به در ببره 
  ...ده بودهنر کر

داشت به این فکر میکرد که یعنی ممکنه تمام این ...رو مبل هال نشسته بود و زانوهاش و تو بغلش جمع کرده بود
اتفاقات تاوان اون تصمیم اشتباهش باشه؟؟؟ناخودآگاه ذهنش رفت سمت اون روز که باالخره تصمیم گرفت فکرشو 

وقتی که اونقدر ناامیدانه از ...یمارستان و بعد از تلفنش به مانیدرست از بعد بد شدن حالش و رفتنش به ب...عملی کنه
دلش ...دلش میخواست هرطور شده یه کاري براي عشقش بکنه...جواب آزمایشش حرف زد این فکر به ذهنش رسید

انی دلش میخواست به م...میخواست کاري کنه تا حتی اگه عمل مانی نتیجه نداد هیچ مانعی براي ازدواجشون پیش نیاد
  ...ثابت کنه که حرف و نظر هیچکس غیر خودش اهمیت نداره و مشتاقانه منتظر ادامه زندگی مشترکشونه

شماره گندم دختري که تو اون موسسه نقاشی که تابلوشون و سفارش داده بود ...تا اینکه بعد از دو روز که مطمئن شد
گفته بود رشته اش عکاسیه پس مطمئناً ...داد باهاش آشنا شده بود و از تو گوشیش پیدا کرد و بهش اس ام اس
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ازش خواست یه عکس با لباس عروس ازش بگیره و اون و با فتوشاپ کنار عکس مانی ...میتونست کمکش کنه
  :وقتی اس ام اس گندم و گرفت که نوشته بود...میخواست یه عکس از عروسی خیالیشون درست کنه...بذاره

  ...ساعت دو اینجا باش...ر به منهمه چیزو بسپ...خیالت راحت باشه-
بعد از ...رفت آرایشگاه و خودشو جوري درست کرد که خانواده اش باورشون بشه دخترشون جدي جدي عروس شده

گرفتن چند عکس تو مدالي مختلف و ترکیبش با عکساي مانی که از تو لپ تاپش برداشته بود و ظاهر 
وش جوري حرف زده بود تا پدر و مادرش به کل از دخترشون قطع امید عکسا رو به همراه یه نامه اي که ت...کردنشون

میخواست با اینکار به مانی ثابت کنه که الزم نیست شرمنده پدر و مادرش ...کنن فرستاد به آدرس خونه اشون تو اهواز
و براي همیشه زد قید خانواده ش...میخواست یه باري از رو دوش مانی برداره...بشه و براي راضی کردنشون تالش کنه

کارش به جایی رسیده بود که حتی اگه این قضیه رو براي مانی هم تعریف میکرد ...که با مانی به آرامش برسه ولی حاال
هیچوقت تو زندگیش انقدر احساس پوچی ...میخواست بگه از من سواستفاده کردي که بعد با یکی دیگه فرار کنی

  پدر و مادرشو پس میداد؟؟؟ یعنی داشت تاوان دل شکسته...نکرده بود
با شنیدن صداي چرخش کلید تو قفل در از فکر و خیال بیرون اومد و سریع خواست از جاش بلند شه که پهلوش گرفت 

ولی همه این دردا نمیتونست صحنه اي که رو به روش بود ...ولی...و درد از پهلوي سمت راستش به کل بدنش منتقل شد
صحنه به قدري واضح و واقعی بود که لیا از شوکش دردش یادش رفت و با چشماي گشاد ...و از جلوي دیدش پاك کنه

  ...شده و دهن باز مونده به حلقه دستاي مانی دور شونه اون دختر غریبه خیره شد
مانی اینبار مستقیم قلبشو نشونه گرفته بود و ...دیگه طاقت این شکنجه رو نداشت...این ضربه دیگه خیلی کاري بود

  :موفقم شد چون با شنیدن صداي پرمحبت مانی که رو به دختر میگفت...ت به سمتش تیر پرتاب میکردداش
  ...خوشگلم این کلفتمه-

گوشاش چیزي رو که شنیده بود باور نمیکرد ولی ...به چشماش اعتماد نداشت...درد بدي تو قفسه سینه اش پیچید
جلوي لیا بهش گفت ...تر غریبه رو گرفته بود و آورده بود خونهمانی جلوي چشماي لیا دست یه دخ...واقعی بود...بود

صفتی که همیشه وقتی لیا رو باهاش صدا میکرد غرق غرور و شادي میشد ولی اآلن این کلمه مثل خنجري تو ...خوشگلم
  ...قلبش فرو رفت

هر ...اتاق خوابشون در مقابل چشماي غمگین و حیرت زده لیا اون دختر غریبه رو تو آغوش گرفت و برد به سمت
  ...کاري کرد صداش در نیومد تا فریادایی که داشت تو دلش میزد و به گوش مانی برسونه

نکن ...اینکارو با من نکن مانــــــــی...اتاق عشقمونــــــــــه...نامرد اونجا اتاق منــــــــــه...نــــــــــــــه اونجا نه...نه«
  »...بی انصاف نکــــــــــــن

بدون توجه به لیا که ...به همین راحتی...با هم رفتن تو اتاق و در و بستن...ضجه هایی که لیا تو دلش میزد و مانی نشنید
هجوم اشکاي داغ و پشت پلکش حس ...مثل مرده متحرك اونجا وایستاده بود رفتن که به عشق بازیشون برسن
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یزه اونم فهمیده بود که دیگه لیا نمیتونه به جز گریه و زاري بذار بر...دیگه سعی نکرد که جلوي ریزشش و بگیره...کرد
  ...هرچند دردي رو دوا نمیکنه ولی حداقل راه گلوشوباز میکنه...واسه بخت بدش کار دیگه اي بکنه

با درد دوم که تو قفسه سینه اش پیچید و ضربانش و تندتر از حد طبیعی کرد دستش رو سینه اش مشت شد و کمرش 
تو چند ثانیه درد به ...وم آروم با قدم هاي لرزونی که هر لحظه سست تر  میشد خودشو رسوند به آشپزخونهآر...خم شد

  ...قدري پیشروي کرده بود که دوباره مثل دفعه قبل که کارش به بیمارستان کشید راه نفسش بسته شد
با کمک کابینتا خودشو ...درش آورداون همه درد و شکنجه هاي جسمی و تاب آورده بود ولی این شکنجه روحی از پا 

با حالش که لحظه به لحظه ...بازش کرد ولی قرصاش اونجا نبود...به کشویی که قوطی قرصاشو توش گذاشته بود رسوند
  ...بدتر میشد چندبار محتویات کشو رو زیر و رو کرد ولی نبود

با کمک ...حکم افتاد کف آشپزخونهدیگه فرصت نگاه کردن به بقیه کشوها رو نداشت چون زانوهاش شل شد و م
یه دستش قفسه سینه اشو فشار میداد و یه دستشم ستون بدنش رو ...دستش از برخورد صورتش با زمین جلوگیري کرد

  ...اشکاش قطره قطره کنار دستش رو سرامیک میریخت...زمین بود
  :دردش شدیدتر شد و بی اختیارگفت...میرهبا فکر اینکه اآلن مانی تو چه حالیه و خودش اینجا داره به استقبال مرگ 

  ...مان...آخخخخخخخ-
اگه قرار بود مرگ پایان این صبر کردن و بدبختی کشیدنش باشه همین جا همه چیز ...ولی سریع لبشو به دندون گرفت

نا جرات خودکشی کردنم نداشت وگرنه خیلی زودتر از ای...چون طاقت یه ضربه دیگه از مانی و نداشت...تموم شه
  ...خودشو خالص میکرد

انگار خداهم دلش به حالش سوخته بود که میخواست با این کار بهش کمک کنه و اون و از شر این زندگی سراسر 
دست لرزونشم ...نفساش دیگه بریده بریده شده بود...پس باید میذاشت همینجوري پیش میرفت...نکبت خالص کنه

  ...ال تنه اش از دست میداد که یهو عین پر کاه از رو زمین بلند شددیگه داشت توانشو براي نگه داشتن وزن با
از فکر اینکه دستاي کثیف اون دختر تا ...نمیدونست نگاهش به چشماي خونسرد و نگاه یخی مانی باشه یا باالتنه لختش

  ...چند دقیقه پیش داشته عضالت تن مانی که جایگاه دستاي لیا بوده رو  لمس میکرده صورتش جمع شد
  چیه؟؟؟دنبال این میگردي؟؟؟-

پس کار ...چشماي خمار شده از دردشو به سختی چرخوند و چشمش خورد به قوطی قرصش که تو دستاي مانی بود
مانی اي که با کوچکترین درد کشیدن لیا فوري دست و پاشو گم میکرد حاال داشت ...اون برش داشته بود...خودش بود

شده و لباي کبود و لرزون و عضالت منقبض از درد لیا رو میدید ولی به روي خودش  رنگ و روي پریده و نفساي بریده
با کشیدن دستش از باال به پایین روي گلوش سعی میکرد راه نفسشو باز کنه و با ضربه هاي کم جونی که به ...نمیاورد

افتاد به مانی و از الي پرده  چشمش...قفسه سینه اش میکوبید میخواست قلبشو مجبور به زدن کنه ولی بی فایده بود
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تاري که جلوي چشماشو گرفته بود دید در قوطی رو باز کرد و یه دونه از قرصا رو از همون فاصله از توي قوطی انداخت 
  ...رو زمین

  ...زود ورش دار تا سقط نشدي-
  :سرشو برد دم گوش لیا و با لحنی که تمام نفرتشو به رخ میکشید گفت

  ...!!!عشقمی...جلوي این جماعتی که فکر میکنن تو هنوز...نه حوصله فیلم بازي کردن...و دارمنه حوصله نعش کشی -
بی توجه به حرف مانی که با هر کلمه اش سوزش قلبشو بیشتر میکرد خودشو انداخت رو زمین و با کشیدن دستش رو 

ودش زحمت نداده بود یه لیوان آب مانی حتی به خ...سرامیک باالخره قرصشو پیدا کرد و بالفاصله گذاشت تو دهنش
مرگ خیلی ...دستاي مشت شده اش هنوز باز نشده بود ولی ضربان قلبش داشت کم کم برمیگشت...به دستش بده

یادش رفت که تا چند دقیقه پیش میخواست تمومش کنه و ...سخت بود و لیا نمیتونست انقدر راحت باهاش کنار بیاد
  ...مون بودحاال که نفساش داشت برمیگشت پشی

نمیدونست باید از برگشتن به این زندگی نکبتی خوشحال ...تکیه اشو داد به کابینت و همونجا نشست و چشماشو بست
به چه امیدي برگشت؟؟؟شوهري که حتی حاضر نیست براي حفظ آبرو بعد از مردنش پیرهن مشکی ...باشه یا ناراحت

  بپوشه و دو قطره اشک بریزه؟؟؟
با دیدن رفتار مانی بعد از مرگش که حتی سعی نمی کرد آبرو داري کنه بیشتر عذاب می حتی اگه می مردم 

پس ...اینجوري همه ایمان می آوردن که لیا واقعاً یه هرزه بوده و هیچکس حتی حاضر نبود براش فاتحه بخونه...کشید
  ...بهتر بود بمونه تا به همه ثابت بشه که اینطوري نیست

بازم چشماش رو اون عضالت خوش فرم سینه اش ...ی هنوز از آشپزخونه بیرون نرفته بودمان...چشماشو باز کرد
یه لحظه از ذهنش گذشت پس هنوز ...شلوارش هنوز شلوار بیرون بود و فقط پیرهنشو درآورده بود...میخکوب شد

زخونه بیرون میرفت با باز شدن چشماي لیا سریع روشو  برگردوند و همونطور که از آشپ...کارشون و شروع نکردن
  :گفت

  ...دوست ندارم بعد از اینکه کارمون تموم شد ضعف کنه و فشارش بیفته...یه لیوان شربت بیار واسه عشقم-
فقط مونده بود براي ...یه دفعه تمام حس غم و ناراحتی و ناامیدي از وجودش رفت و خشم و عصبانیت جاشو گرفت

پس جواب ضعفاي لیا تو این چند روز و کی باید میداد؟؟؟حاال که ...شریک جنسی عشقش شربت ببره تا ضعف نکنه
سرنوشت نذاشته بود همه چیز اینجا تموم شه و لیا رو به زندگی برگردونده بود نباید مینشست و دست رو دست 

پس باید  اگه خدا خواسته زنده بمونه...میذاشت که هر کی از راه رسید زندگیشو بپاشونه و پایه هاي سستشو ویرون کنه
عشق مانی و آسون به دست نیاورده بود که حاال انقدر راحت پا پس بکشه و ...تالششو میکرد تا زندگیش و پس بگیره

  ...شاهد عشق بازي اینو اون با مانی بشه
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میدونست مانی انقدر وقت نداشت که براي خودش عشق جدید دست و پا کنه و این دختره هم غریبه است و فقط براي 
براي همین با قدرتی که خودشم نفهمید از کجا یهو تو وجودش جمع شد از جاش بلند شد و با ...ن لیا اینجاستدق داد

ولی ...خودشو براي دیدن هر صحنه و تحمل هر ضربه اي آماده کرده بود...قدم هاي محکم راه افتاد سمت اتاق خواب
  ...به هیچ قیمتی...هم میپاشید فقط نمیخواست به هیچ قیمتی زندگیش از...دیگه براش مهم نبود

مانی با همون باالتنه برهنه رو تخت دراز کشیده بود و اون دختره که از سر و وضعش ...در و با شدت باز کرد و رفت تو
هنوز کارشون و شروع ...درست حدس زده بود...مشخص بود چی کاره اس با یه تاپ بندي و شلوار لی تو بغلش بود

  ...ر از این بابت خوشحال بود که شاهد صحنه دیگه اي نبودهنکرده بودن و لیا چقد
لیا به سختی نگاهشو از انگشتاي دختره که داشت رو ...با این ورود یهویی لیا هر دو روشون و به سمتش برگردوندن

حس کرد مانی ممکنه ...خطوط شکم مانی میلغزید گرفت و خیره شد تو چشماي پر غضب و در عین حال متعجب مانی
روشو کرد ...براي همین مهلت همچین کاري و بهش نداد...ر لحظه منفجر بشه و جلوي اون دختر سکه یه پولش کنهه

  :که داشت با اخم و طلبکارانه بهش نگاه میکرد و با صدایی که تا جاي ممکن بلند کرده بود گفت...سمت اون دختره
  ...بلند شو از خونه من گمشو بیرون-

با دست به در اتاق ...حاال که تا اینجا اومده بود باید تا تهش میرفت...ختره رو که دید کم نیاوردقیافه متعجب مانی و د
  :اشاره کرد و گفت

  ...همیــــــــــن اآلن...زود از خونم گمشو بیرون...نشنیدي چی گفتـــــــــــم؟؟؟تن کثیفتو از رو تخت من بردار و-
  :ز این لحنش حسابی جا خورده بود رو به مانی با صداي پرعشوه اي گفتدختره که فکر میکرد لیا واقعاً کلفته ا

  عزیزم این چی میگه؟؟؟-
با نگاهی که هیچی از ...مانی بدون اینکه نگاه پر از خشم و اخمشو از لیا بگیره دختره رو کنار زد و از رو تخت بلند شد

لیا داشت به وضوح میلرزید ولی تمام تالششو ...توش پیدا نبود خیره شد تو چشماي لیا و آروم آروم بهش نزدیک شد
مانی به یه قدمیش که رسید ...باید تا آخر پاي کاري که کرده بود واي میستاد...میکرد که مانی متوجه ترسش نشه

  :وایستاد و با صداي بلندي بدون اینکه نگاه خیره و یخیشو از لیا بگیره گفت
  ...متینا تو برو من خودم بعداً بهت زنگ میزن-

  :دختره از رو تخت پایین اومد و چند قدم به مانی نزدیک شد و گفت
  ...مانی ولی تو که-
  ...گفتم بــــــــــرو-

لیا داشت زیر چشمی نگاش میکرد ولی همه ...با داد مانی سریع رفت مانتوشو پوشید و بدون حرف اضافه اي رفت بیرون
میدونست این نگاه سرد و خیره عاقبت خوبی ...حواسش به نگاه خیره مانی هم بود که ثانیه اي از روش برداشته نشد
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ولی مهم این بود که نذاشته بود مانی به هدفش ...و امضا میکردنداره و یه جورایی مانی با همین نگاه داشت سند مرگش
  ...حاال به هر قیمتی...همین براش کافی بود...برسه و اون دخترو از خونه بیرون کرده بود

با شنیدن صداي بسته شدن در ورودي که نشونه رفتن دختره بود آب دهنشو قورت داد و نگاه هراسونشو به چشماي 
  ...مانی دوخت

  »...مانی من نمیتونه انقدر بیرحم باشه...یاي این چشما نمیتونه انقدر بیرحم باشهخد«
حتی از فکر سکس با اون دختر خرابم موهاي تنش سیخ ...ناراحت بود؟؟؟نبود...مانی عصبانی بود؟؟؟نبود

هدفش فقط چزوندن ...هنمیدونست چرا اینکارو کرده و اگه لیا به موقع نمیومد تو اتاق تا کجا میخواست پیش بر...میشد
  ...لیا بود که موفق شد و کاسه صبر این دختر مظلوم و سرریز کرد

دوست نداشت لیا بفهمه اون دختر خراب که حتی ...ولی حاال باید یه جوري بهش ثابت میکرد که از این کارش عصبانیه
دوست داشت لیا فکر کنه واقعاً ...هیچ شماره تلفنی هم ازش نداشت واقعاً عشقش نبود و نمیخواست کاري باهاش بکنه

پس دست به کار شد تا دوباره از این دختري که رو به روش داشت از ترس مثل بید ...مزاحم خلوت عاشقانه اشون شده
حتی ذره اي به این فکر نکرد که لیا همین چند دقیقه پیش تا دم مرگ ...میلرزید و صداش درنمیومد زهره چشم بگیره

  ...رفت و برگشت
صحنه ...چقدر این صحنه براش آشنا بود...دست مانی که رفت سمت کمربندش آه از نهاد لیا بلند شد و چشماشو بست

مانی با همین ژست باز کردن ...آخرین شبی که پیش مانی بود...اي که یه خاطره خوب و لذتبخش و براش تداعی میکرد
کاش اآلنم ...جفتشون تبدیل به یه خاطره شیرین شدکمربند کلی لیا رو ترسونده بود ولی بعد این حرکت براي 

  ...چشماشو باز میکرد و همون مانی شب قبل از سفر و جلوي خودش میدید
مانی داشت سر بی قالب کمربند و دور دستش میپیچوند و این یعنی تن بیجون لیا باید پذیراي قالب ...چشماشو باز کرد
خیره به لیا ...چنان جیغی کشید که باعث شد دست مانی همونجا خشک بشه با باال رفتن دست مانی...کمربند مانی باشه

که دوتا دستشو حایل سرش کرده بود و دوال شده بود تا سر و صورتش واز ضربه هاي مانی محفوظ کنه ناخودآگاه یه 
رد که انقدر بیچاره به نظر میرسید که حتی دستاشم داشت براي به آغوش کشیدنش حرکت میک...قدم رفت سمتش

  ...سریع کمربند و همونجا ول کرد و رفت بیرون
لیا هم با بیرون فرستادن نفس حبس شده توي سینه اش تکیه به دیوار سر خورد رو زمین و سرشو رو زانوهاش 

  ...گذاشت
د با کمک دیوار از جاش بلن...نفهمید چقدر گذشت ولی دوست نداشت اینبار با یه لگد تو پهلوي پر دردش از جا بپره

تختی که تا قبل از رفتن مانی شاهد عشق ...قبل از اینکه بره بیرون چند قدم با زحمت به سمت تختشون برداشت...شد
مانی چه جوري تونسته بود چشمشو رو همه ...بازیشون بود و حاال در نهایت بی انصافی به کس دیگه اي تعلق گرفته بود

  ... سریع براش جایگزین بیاره اونم جلوي چشم لیا اون روزاي خوبی که با  لیا داشت ببنده و انقدر
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ولی ...حاضر بود همه زندگیشو بده که فقط یه بار دیگه با مانی رو این تخت باشه...اشک تو چشماش حلقه زده بود
  ...عجیب حس میکرد که دیگه همچین چیزي غیر ممکنه

قبض شد و با چهره اي که از یادآوري اون با شنیدن صداي پاي مانی از پشت سرش بی اختیار تمام عضالت تنش من
مانی یه لحظه با دیدن چشماي لیا کپ ...لحظه درهم شده بود برگشت سمت مانی که پشت سرش وایستاده بود

دلش ...چشماي همیشه معصوم و نگاه ملتمسانه لیا حاال تبدیل شده بود به این چشماي وحشی و نگاه پر از نفرت...کرد
انگار فقط اون حق داشت با نگاه پر از نفرتش تن و ...ولی دوست نداشت لیا اونجوري نگاش کنهنمیدونست چرا ...ریخت

  ...بدن لیا رو بلرزونه
  :با عصبانیت رفت طرفش و از یقه لباسش گرفت و در گوشش داد زد

نیومده که خواستم  چیه؟؟؟به مذاقت خوش...اونی که باید متنفر باشه منم نه تو...اونجوري به من نگاه نکن زنیکه هرزه-
چون این دقیقاً همون کاریه که تو با من ...جلوي تو با یکی دیگه حال کنم؟؟؟ناراحت شدي؟؟؟حق نداري ناراحت بشی

  ...حاال بکش...خیلی درد داره نه؟؟؟میدونم تا اونجاي آدم میسوزه...کردي
دلش نمیخواست ...تو موهاش فرو برد یقه لیا رو با حرص ول کرد و چند قدم ازش فاصله گرفت و با کالفگی دستشو

هنوز موفق نشده بود خودشو کنترل کنه که دوباره ...دوباره لیا رو زیر مشت و لگد بگیره پس باید خودشو کنترل میکرد
  :صداي ضعیف و بیجون و پر از بغض لیا رو شنید

برام جایگاه آرامش ...نه اي رو کهچرا نمیذاري برم؟؟؟چرا این خو...چرا نمیذاري...اگه انقدر ازم متنفري...اگه -
وقتی دیگه ...بذار برم...من نمیخوام تو این خونه بمیرم...داري تبدیل میکنی به شکنجه گاهم؟؟؟من...آرزوهام بود...و

بذار ...خسته ام کردي...بذار برم عوضــــــــــی...موندنم چه فایده اي داره؟؟؟بذار بــــــــــــرم مانی...منو نمیخواي
  ...مبر

  :حرفاي لیا قلب مانی و به درد آورد ولی با خشم برگشت طرفش و گفت
همه ...بذارم بري؟؟؟شوخیت گرفته؟؟؟جوري رفتار نکن که انگار نمیدونم از خداته که میخواي از این خراب شده بري-

ن کنم و تو هم دیگه با که من با دست خودم تو رو از خونم بیرو...کارا و نقشه هاتم انجام دادي که تهش به این برسی
من از خدامه ...خیاالتت خامه...خیال راحت و بی عذاب وجدان بري به گندکاریات برسی آره؟؟؟شرمنده ام خانوم زرنگ

  ...چون اینجوري روح زخمیم بیشتر آروم میگیره...که اینجا بشه شکنجه گاهت
ولی نگاه مانی برعکس همیشه که پر از ...لتمسانه بودنگاه لیا بازم آروم و م... چند ثانیه اي خیره تو چشماي هم موندن

لیا احساس کرد مانی تردید ...خشم و غضب بود اینبار رگه هاي غم و ناراحتی حرارت چشماي عسلیشو پوشونده بود
  ...احساس کرد ته دلش میخواد که حرف بزنه... داره

  :براي همین از فرصت استفاده کرد و نالید
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بهم بگو من چی کار کردم که مستحق این مجازاتم؟؟؟چی باعث شده که اینجوري براي ...نتیداري دیوونم میکنی لع-
تو رو ...قبل از اینکه دیر بشه حرف بزن...مانی داري زندگیمون و از هم میپاشونی...خودت ببري و بدوزي و تنمون کنی

  ...خدا حرف بزن
مانی یه لحظه وسوسه شد که همه چیزو براش ...ه کردصورتشو با دستاش پوشوند و هاي هاي گری...نشست رو زانوهاش

اگه از ...باید این ته مونده هاي غرورشو نگه میداشت...ولی خیلی سریع پشیمون شد...تعریف کنه و خودشو راحت کنه
طاقت نداشت ...اون روز نحس و شوم میگفت و لیا هم حرفاش و تایید میکرد همین یه نمه غرورشم از بین میرفت

  ..این درد و باید با خودش به گور میبرد...خیلی براش سخت بود...ا لیا از خیانتی که بهش شده حرف بزنهبشینه ب
نفس عمیقی کشید تا به خودش مسلط شه و همینطور که از در میرفت بیرون با همون صداي خشن و جدي و بیتفاوتش 

  :گفت
یه ...هر غلطی میخواي بکنی بکن...هاي شرکت سور بدم قراره به خاطر موفقیتم تو آلمان به بچه...شام میریم دربند-

  ...ساعت دیگه راه میفتیم
فکر نمیکرد مانی اینبار ...تو این شرایط فقط همینو کم داشت...اینو گفت و رفت بیرون و لیا رو هاج واج تنها گذاشت

حتماً ...چ وقت این کارو نمیکردامکان نداشت مانی هی...نه...بخواد نقششو جلوي کسی اونم کارمنداي شرکت پیاده کنه
  یعنی باید جلوي اونا جوري رفتار کنن که متوجه رابطه سرد بینشون نشن؟؟؟ ...پس یعنی...مجبور شده

با درد از جاش بلند شد و بعد از پوشیدن ...نگاهش که به عقربه هاي ساعت افتاد از فکر و خیال بیرون اومد
بود و دوال دوال راه میرفت از رو میز توالت کلیپسشو برداشت که موهاش و همینطور که یه دستش به پهلوش ...لباساش

خم شد و دستشو برد زیر تخت و کلیپس و کشید بیرون که همراه ...جمع کنه ولی از دستش افتاد و رفت زیر تخت
همون ...شیدنشست رو زمین و با دیدن اون شی کوچولو آه پر حسرتی ک...کلیپس یه چیزي قل خورد و اومد جلوي پاش

یه لحظه از ذهنش ...قرصی بود که اون شب براش ادا درآورد و قل خورد رفت زیر تخت و لیا رو تا مرگ کشوند
یعنی مانی انقدر بی منطق ...نکنه مانی از غیبت اون شبش شک کرده و داره اینجوري مجازاتش میکنه...گذشت که نکنه

ره؟؟؟از طرفی هم اون قضیه فرداش حل شد و مانی به خاطر داد و بود که با همچین چیزي فکرش حتی تا خیانت پیش ب
شایدم لیا فکر میکرد که حل شده و جریان اون شب مثل یه نقطه تاریک تو ... بیدادش حتی از لیا معذرت خواهی کرد

  ...ذهن شکاك مانی مونده
  ...دست دراز کرد و قرص و از رو زمین برداشت و گرفت جلوي صورتش

م چی کار کردي؟؟؟اگه توي فسقلی اون شب بازي درنمیاوردي و میذاشتی بخورمت و کارم به بیمارستان میبینی باها-
  ...اآلن مانی بامن خوب بود...اآلن...نمیکشید

از زور بیچارگی و درموندگی داشت با یه قرص حرف میزد و انقدر تو این چند ...لباي لرزونش به لبخند تلخی باز شد
یه لحظه به ذهنش ...فتار و مقصرش گشته بود که حاال به این قرص بیچاره هم مشکوك شده بودروز دنبال علت این ر
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چون ...ولی به ثانیه نکشید که فکرش دود شد رفت هوا...رسید به میثم بگه تا اتفاقات اون شب و براي مانی توضیح بده
احتمال میداد تو همین یکی دو روز ...دري نیوشابه کل یادش رفته بود که میثم و نیوشا رفته بودن کرمان پیش خانواده ما

  ...ولی لیا هیچ راه ارتباطی اي با بیرون از این خونه نداشت...برگشته باشن
اگه مانی یه ...اون لحظه فقط یه چیز تو ذهنش بود...قرص و انداخت تو سطل آشغال و مشغول جمع کردن موهاش شد

  میتونه ببخشدش؟؟؟...ردهروز بفهمه که لیا هیچ کار خطا و اشتباهی نک
***  

مانی حین رانندگی نیم نگاهی ...لیا سرشو به پشتی صندلی تکیه داده بود و چشماش و بسته بود...تو راه دربند بودن
شال لیا از رو صورتش عقب رفته بود و ...بهش انداخت و همینکه خواست دوباره به رو به رو خیره شه ماتش برد

لیا که هیچوقت از خوردنش سیر نمیشد و همیشه از همین طریق اذیتش میکرد حاال  گوش کوچیک...گوشش پیدا بود
  ...جلوي چشماش بود و مانی با همین نگاه حتی میتونست طعمش و حس کنه

درحالیکه حرارت بدنش شدیداً باال ...با صداي بوق ماشینی که از رو به رو میومد به خودش اومد و فرمون و صاف کرد
  ...رفته بود

***  
لیا که با شنیدن بوق چشماشو باز کرده بود حاال داشت با دیدن خیابون دربند که یه بار دیگه کنار مانی ازش رد شدن 

  اون زمان فکر میکرد رابطه اشون به اینجا برسه؟؟؟...حسرت میکشید
گاهی به مانی بندازه که بدون اینکه نیم ن...نفس عمیقی کشید و بازدم آه مانندشو که هزار حرف توش بود و بیرون داد

حال اونم دست کمی از حال خودش نداشت براي عوض شدن حال و هواش و درومدن از این کسلی دستشو دراز کرد و 
با پیچیدن صداي بابک جهانبخش تو ماشین و آهنگی که به طرز عجیبی داشت حرفاي دلشو میزد ...ضبط و روشن کرد

  :شدبغض راه گلوشو بست و حال خرابش خرابتر 
  ...زمان داره هدر میره...باید حرف بزنیم با هم

  ...همین اآلنشم دیره...نگو باشه براي بعد
  ...از اینکه اونقدر سردیم...من از امروز میترسم

  ...باید این راه و برگردیم...باید حرف بزنیم با هم
  ...من و تو هستیم و نیستیم...فضاي خونه بی روحه

  ...همدیگه می ایستیمپیش ...فقط گاهی براي عکس
  ...که وقتی هستی تنها شم...ببین جوري سکوت کردي

  ...تو آغوش یه درد باشم...خودت باعث شدي هر شب
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حاال دیگه لیا بدون ترس از حضور مانی داشت با صداي بلند گریه میکرد و مانی هم با اخماي درهم و حال داغون و فک 
  ...منقبض شده به رو به روش خیره بود

  ...تسکین نیست به جز تو هیشکی...این دردي که دارم واسه
  ...عذابی بیشتر از این نیست...متو هم دردي و هم مره

  ...عذاب سهم هر سالم...عذاب باال تر از اینکه
  ...تماشایی شده حالم...و شبا هق هق روزا بغض

نیت ضبط و خاموش کرد و بالفاصله با عصبا...صداي هق هقش که تو ماشین پیچید اعصاب داغون مانی و خراب تر کرد
لحظه هاي خوشش ...لیا عصبانیت مانی و دید و خیلی سعی کرد که خودشو آروم کنه ولی نتونست...یه سیگار روشن کرد

  ...با مانی داشت براش زنده میشد و همینم گریه اشو بیشتر میکرد و صداي هق هقشو بلند تر
***  

  :اده شن مانی با تحکم گفتماشین و که پارك کرد قبل از اینکه پی
  ...واي به حالت اگه کسی از کارمنداي شرکت از رابطه ما بویی ببره...مواظب رفتارت باش-

ولی مانی نذاشت خوشیش دومم بیاره دوباره ...خیالش از این بابت راحت شد که قرار نیست جلوي اونا سکه یه پول بشه
  :گفت

اگه همچین چیز ...سواستفاده کنی و بخواي از این طریق دوباره بیاي طرفمفکر نکن با این حرفی که زدم تو میتونی -
محالی تو اون مغز کوچیکته بهتره بریزیش دور چون من اصوالً آدمیم که وقتی از حموم بیرون میام دوباره لباس 

  فهمیدي؟؟؟...اآلن دقیقاً برام حکم اون لباساي چرك و داري...تو...چرکامو نمیپوشم
  :حرف مانی پیدا کرد باعث شد بگهحرصی که از 

چرا؟؟؟دوست نداري کارمندات بفهمن چند روزه که بی دلیل افتادي به جون زنت و زورت و به رخش میکشی و بدون -
  اینکه بهش بگی دردت چیه تن و بدنشو کبود میکنی؟؟؟

رفاي لیا رو تو ذهنش نگاه بی تفاوتش اول رنگ خشم گرفت ولی خیلی سریع به قالب خودش برگشت و وقتی خوب ح
  ...مزه مزه کرد پوزخندي رو لبش نشست

  ...بی دلیل-
  :با صداي بلند تري وسط خنده گفت...صدا دار و عصبی...پوزخندش تبدیل شد به خنده صدادار

  ...بی دلیـــــــل-
میخوره و هضم این  لیا فکر میکرد بی دلیل داره کتک...انگار این کلمه از حرفاي لیا خیلی براش گرون تموم شده بود

  ...حرف براي مانی سنگین بود
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لیا که دیگه طاقت شنیدن این خنده هاي بلند عصبی و که فقط براي تمسخر حرفاي لیا  بود نداشت  با سرعت از ماشین 
چون مستقیم قلبشو هدف قرار ...شکنجه هاي روحی مانی خیلی کارساز تر از شکنجه هاي جسمیش بود...اومد بیرون

  ...میداد
***  

سویل و شوهر با وحید و مهندس محمدي یکی دیگه از ...مهموناي مانی مهندس رادمنش و مهندس منفرد با همسراشون
مهندس رادمنش همسرش و ستاره ...لیا و مانی یکی یکی با همشون احوال پرسی کردن...مهندساي مجرد شرکت بودن

تر به نظر میرسید ولی به خاطر چهره مهربونش خیلی زود  معرفی کرد که از نظر سنی از لیا کامالً بزرگ تر و پخته
  ...مهرش به دل لیا افتاد

بعد از اونا سویل و علی اومدن و سویل با دیدن لیا بعد از چند وقت خودشو محکم پرت کرد تو بغلش و حسابی فشارش 
  ...ار چهره اش جمع شد از دردغافل از اینکه بدن بیجون لیا تاب مقاومت فشار دست سویل و نداشت و بی اختی...داد

براي لحظه اي نگاهش رنگ ...مانی کامالً لیا رو زیر نظر گرفته بود با این حرکت سویل میتونست بفهمه داره درد میکشه
سویل باالخره رضایت داد و از لیا جدا شد و ...ولی به روي خودش نیاورد و برگشت با علی احوال پرسی کرد...غم گرفت

  :لیا خیره شدو گفت با دقت به چهره
  ...چقدر الغر شدي...واي عزیزم-

  :با نگاه شیطونی به مانی دوباره رو به لیا گفت
  از دوري مهندس به این روز افتادي آره؟؟؟-

  :صداي پوزخند مانی که بلند شد لیا سریع گفت
  تو خوبی؟؟؟...نه بابا کجا الغر شدم-
  ...منم خوبم فدات-

بود و لیا با همون لبخند ساختگی و کمرنگش خیلی گرم باهاشون احوال پرسی اسم همسر مهندس منفرد فاطمه 
لیا از یه طرف ...به وحید و مهندس محمدي که رسیدن مانی یهو دستشو گذاشت رو کمر لیا وکشوند طرف خودش...کرد

ي بود که بعد از طی عین تشنه ا...تعجب کرد و از طرفی این نزدیکی همراه با آرامش با مانی داشت از پا درش میاورد
  ...کردن یه کویر طوالنی حاال به آب رسیده بود

  :وحید
  ...صحیح و سالم خدمت شما...خب لیا خانوم اینم ازآقا مانی که انقدر جوش دوریشو میزدي-

  :لیا لبخند خجالت زده اي زد و گفت
  ...باید تو شرایط من میبودید تا میفهمیدید چی کشیدم-
  ...صبح تا شب میدیدمش و حسابی فیض میبردم...چون لنگه ات کنارم بود...تو باشمالزم نبود حتماً جاي -
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  :مانی
  ...وقت واسه این حرفا زیاده...وحید لودگی هاتو دوباره شروع نکن-

همه خودشون و تو بحث شرکت میدادن به جز لیا  که ساکت ...رو دوتا تخت کنار هم نشستن و مشغول صحبت شدن
تا اینکه متوجه نگاه خیره وحید شد و بعد صداشو شنید که ...ضی وقتا صحبتاشون و تایید  میکردنشسته بود و فقط بع

  :گفت
  تو مریض شدي؟؟؟...لیا-

لیا داشت از خجالت آب میشد حس کرد هوا ...خیلی سریع همه ساکت شدن و به دنبال حرف وحید خیره شدن به لیا
ولی ...س می کرد و حتم داشت که گونه هاش از شرم قرمز شدههجوم خون و به صورتش ح...براي نفس کشیدن نداره

  ...این سکوتش خیلی بدتر بود و همه رو بیخودي کنجکاو میکرد
  :اومد حرف بزنه که سویل زودتر گفت

ولی اآلن میبینم رنگ و روشم خیلی ...منم میخواستم بگم اول فکر کردم الغر شده...واي خوب شد گفتید آقا وحید-
  ...پریده

ال دیگه مانی هم برگشته بود سمت لیا و ضمن اینکه با اون نگاه داغ و خشمگینش قلبشو میسوزوند فشار انگشتاشم حا
  :به زور صداشو پیدا کرد و با لبخندي رو به جمع گفت...دور مچش بیشتر و بیشتر میکرد

  ...برطرف شدیه چند وقتیه یه سرما خوردگی جزیی داشتم که زود ...مریضی که نه...نه بابا-
وحید خواست حرف دیگه اي بزنه ولی با عوض شدن بحث دیگه کسی پی این موضوع رو نگرفت اما نگاه پر از حرف 

  ...مانی لحظه اي از ذهن لیا بیرون نمیرفت
***  

از سر شب حس ...تو مسیر برگشت به سمت ماشینا بودن که وحید خودشو رسوند به لیا که داشت تنهایی راه میرفت
  ...یه چیز بین اون و مانی درست نیست و مصر بود که ازش سر دربیارهکرد 

  تو چت شده دختر؟؟؟حالت خوبه؟؟؟...لیا-
دوست نداشت انقدر تو حالش ...لیا که تو اون شرایط اصالً دلش نمیخواست باهاش حرف بزنه سرشو انداخت پایین

  ...د بودنش براش مهم باشهدوست نداشت به جاي مانی اون پی به حالش ببره و ب...دقیق بشه
  ...خوبم-
یه نگاه تو آینه به خودت کردي؟؟؟تو اون لیاي بیست روز ...انگار فقط جسمت اینجا بود...دارم میبینم...نه خوب نیستی-

  چی تو رو انقدر آشفته کرده؟؟؟به خاطر مانیه؟؟؟...پیش نیستی
انی که کنار ماشین منتظر وایستاده بود خیره سرشو بلند کرد که جواب بده ولی چشماش تو چشماي خون گرفته م

  :بدون اینکه نگاهشو بگیره با ترسی که صداشو میلرزوند گفت...موند
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  ...خیلیم دوسش دارم...من با مانی مشکلی ندارم آقا وحید...گفتم که چیزي نیست...نه-
ت دیگه اون برق گذشته رو چشما...سعی نکن انکار کنی...ولی تو اون لیاي قبلی نیستی...میدونم دوسش داري-

  چرا؟؟؟...خاموش شده...نداره
اون حق نداشت انقدر به لیا و ...احساس کرد دیگه داره زیادي نسبت بهش کنجکاو میشه...با عصبانیت خیره شد بهش

با خودش فکر کرد یعنی مانی هم مثل وحید متوجه تغییرات ظاهریش شده یا فکراي ...چشماش و حرکاتش دقت کنه
  میذاره چیز دیگه اي رو ببینه؟؟؟غلطش ن

  :وحید که نگاه تند تیز لیا رو دید سریع گفت
همین تغییراتی رو که تو رفتار تو متوجه شدم تو اونم ...بد برداشت نکن هیچ قصد بدي ندارم...ببین من فقط نگرانتم-

غلتک میفته به این زودي و سر نمیخوام زندگی دوستم که تازه داره شکل میگیره و رو ...حتی باهاش حرف زدم...دیدم
اگه مشکلی دارید که فکر میکنی با حرف زدن ...گاهی وقتا حضور شخص سوم میتونه موثر باشه...مسائل پوچ بهم بخوره

  ...من با مانی حل میشه خواهش میکنم بهم بگو
انی بی دلیل وحید چه میدونست که حتی خودشم از مشکلش خبر نداشت؟؟؟چه میدونست که م...بغض گلوشو گرفت

  ...رو سرش خراب شده بود و اینجوري داشت میتازوند
  :بغضشو به سختی مهار کرد و گفت

  ...نگران نباشید...ولی باید بگم واقعاً هیچ مشکلی نیست...مرسی از لطف و توجهتون آقا وحید-
تونست خودشو گول نمی...وحید که دید لیا قصد حرف زدن نداره نفسشو با کالفگی فوت کرد و دیگه چیزي نگفت

دلش میخواست حاال که بهش نرسیده هر ...هنوزم لیا رو دوست داشت و طاقت نداشت تو این حال و روز ببینتش... بزنه
  ...موقع به چهره اش نگاه میکنه خوشبختی رو توش ببینه نه این رنگ و روي پریده و چشماي گود افتاده و بی فروغو

***  
انی پیاده شد و لیا بی اختیار به ماشین جلوییشون نگاه میکرد که پر بود از دختر و با توقف ماشین تو پمپ بنزین م

پسري که لباس بیرون اومده از شلوار دوستشون و که براي زدن بنزین پیاده شده بود و سوژه کرده بودن و صداي 
  ...خنده اشون کل پمپ بزنین و برداشته بود

چقدر دلش میخواست جاي ...بودن و راحت خندیدن براش عجیب بوددیگه شاد ...به نظرش چقدر راحت میخندیدن
  ...یکی از اونا باشه و انقدر دغدغه هاي زندگیش کم باشه که به مسائل الکی  مثل لباس بیرون اومده از شلوار بخنده

براي جمع ...دلش براي کوه رفتنشون تنگ شده بود...حتی از شادي اونا هم شاد بود...لبخند کمجونی رو لباش نشست
قربون صدقه رفتناي ...شیطنتاي نیوشا...چشم غره رفتناي سپیده...مسخره بازي هاي سیاوش...دوستانه خودشون

  ...لپاي گل انداخته از خجالت شهرزاد...نگاه هاي عاشقانه علیرضا...میثم
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ومده بود خونه اش و به روزي که شهرازد ا...با یادآوري چهره همیشه آروم شهرزاد تو ذهنش یه چیزي مثل برق رد شد
به کل این موضوع ...روزي که لیا بهش قول داده بود که درباره این مشکل با مانی حرف بزنه...لیا از مشکل علیرضا گفت

  ...از ذهنش پاك شده بود
میدونست ذهن ...عزمشو جزم کرد که همین اآلن موضوع رو باهاش مطرح کنه...با سوار شدن مانی و حرکت ماشین

بهش قول ...م انقدر درگیر هست که به چیز دیگه اي فکر نکنه ولی لیا باید همه تالششو براي دوستش میکردمانی ه
  ...داده بود و نمیخواست پیشش بدقول بشه

  :صداشو صاف کرد و خیره به نیم رخ جدي مانی براي اینکه توجهشو به سمت خودش جلب کنه گفت
  مانی؟؟؟-
منو به اسم صدا کنــــی؟؟؟حرف تو کله ات نمیره یا خودتو زدي به  صد دفعه بهت نگفتم که حق نداري-

  نفهمـــــــی؟؟؟
  ...به بغضش اجازه نداد تبدیل به اشک شه

  ...من-
  فهمیدي چی گفتم یا نـــــــــــه؟؟؟-

  :براي اینکه از فریاد بعدیش جلوگیري کنه سریع گفت
  میذاري حرفمو بزنم؟؟؟...آره فهمیدم...آره-
  ...پس خفه شو بذار منم آروم بمونم...گفته بودم که نمیخوام هیچ زري از دهنت بشنومبهت -
ولی تا وقتی تو نخواي و از قصد گوش و ...هرچند خیلی دلم میخواست با هم حرف میزدیم...درباره خودم نیست-

  ...درباره شهرزاد و علیرضا میخوام حرف بزنم...نمیشه...زبونت و بسته نگه داري
نفس عمیقی کشید تا به این لحن و رفتار زننده مانی بی تفاوت ...مانی دور فرمون مشت شد و چیزي نگفتدستاي 

  ...باشه
فقط داشت به این فکر ...مانی همچنان ساکت بود و هیچی نمیگفت...حرفاي اون روز شهرزاد و براي مانی تعریف کرد

به فکر قولی که به کس دیگه داده ...نی دارهمیکرد چه جوري میتونه وقتی خودش اینهمه مشکل و دغدغه ذه
  ...باشه؟؟؟اونم کسی که از دوستاي مانی بود و مسلماً کوتاهی مانی رابطه دوستی اون و زیر سوال میبرد

***  
به خونه که رسیدن مانی اولین کاري که کرد این بود که بازوي لیا رو بگیره و کشون کشون ببرتش سمت بالکن و در 

دردش از دو سه روز پیش ...ن پهلوي پر درد لیا محکم با لبه مبل سالن پذیرایی خورد و نفسش رفتاثر همین کشید
  ...تازه داشت آروم میشد و حاال دوباره بیشتر و بیشتر شد

  :مانی بی اهمیت به لیا که از درد داشت گریه میکرد هلش داد تو بالکن و با خونسردي تمام گفت
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آقا وحید نباشه کی دم به دیقه حالتو بپرسه؟؟؟کی نگرانت باشه که چرا رنگ و ...داري گریه هات از دوري یاره؟؟؟حق-
کی وقتی تنهایی بیاد پیشت حرفاي عاشقونه بزنه؟؟؟مسلماً از من که توقع نداري ...پاي چشمات گود افتاده...روت پریده

  ...جاي وحید و تو زندگیت برات پر کنم
  ...شتش فشرد و بدن نحیف لیا رو محکم تکون دادبا دو تا دستش بازوهاي لیا رو تو م

حرفی نداري بزنی؟؟؟حرف حق که جواب نداره داره؟؟؟سهم اونا از این عشقاي کذایی که به پاشون میریزي -
چقدره؟؟؟یه هفته؟؟؟یه ماه؟؟؟یه سال؟؟؟یا مثل من بدبخت ده روز؟؟؟تا کی باید اسیر ناز و کرشمه ها و این تظاهر به 

و بشن و تو هم به بهانه پاك بودن اونا رو تشنه دنبال خودت تا لب چشمه ببري؟؟؟حرف بزن بی نجیب بودن ت
  بگو چی عایدت میشه از این کار؟؟؟بگو چند نفر و میخواي همزمان مثل من بدبخت کنی؟؟؟...ناموس

هاش خالص شد و مثل  با نهایت عصبانیت کوبوند تخت سینه مانی و بازوهاش از زیر فشار پنجه...لیا طاقتش تموم شد
  :خودش داد زد

چی بگم؟؟؟بگم حرفات راسته؟؟؟بگم من هرزه ام؟؟؟بگم جسمم پیش توئه و فکرم هزار جا؟؟؟خیلی دوست داري -
این حرفا رو بزنم؟؟؟چرا میخواي حرفایی رو از زبونم بشنوي که راست نیست؟؟؟بهت دروغ بگم راضی میشی 

ولی همزمان ...حاضرم برات جون بدم...عاشقتم...یم که به تو میگم دوست دارممن یه آشغال...نامرد؟؟؟آره من هرزه ام
محبت و عشق و میخوام از همه مرداي دور و برم ...من به یه نفر راضی نیستم...ذهنم به سمت هزار نفر دیگه میره

  ...من یه زن هرجاییم که دوست دارم هر شب تو بغل یکی...بگیرم
دست مانی پایین اومد و خواست از بالکن بره ...باال رفت با جیغ خفه اي حرفشو قطع کرددست مانی که براي زدن سیلی 

  :بیرون که لیا با نهایت حسرت زمزمه کرد
  ...فقط امیدوارم اون روز دیر نشده باشه...یه روزي به خاطر این کارات پشیمون میشی-

انقدر درد داشت که همونجا گوشه زمین مچاله شد  لیا هم...مانی بدون زدن حرفی رفت و در و مثل شباي پیش قفل کرد
  ...و حتی فرصت فکر کردن به حرفاي آخرشونم پیدا نکرد

***  
سریع بلند شد و با همون ...بهش اجازه بیرون رفتن داده شد...با صداي چرخش کلید تو قفل در بالکن چشماشو باز کرد

  ...ستشوییدستی که پهلوش و محکم نگه داشته بود خودش و رسوند به د
ولی باید چیکار میکرد واسه این حالش؟؟؟با دیدن ...این و از خونی که توي ادرارش دید فهمید...حالش واقعاً بد بود

  :مانی که داشت از خونه بیرون میرفت به قدم هاش سرعت داد و صداش کرد
  ...مانی-

  ...یتونست بفهمه حالشوحتی از رنگ و روي پریده لیا هم م...وایستاد ولی برنگشت ببینه چی میگه
  ...من حالم اصالً خوب نیست-
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دوست نداشت الکی تمارض کنه تا مانی ...یه لحظه خواست از خونی که تو ادرارش بود بهش بگه ولی خجالت کشید
  ...براش دل بسوزونه

  ...دارم میمیرم-
  :میتونست داشته باشه فقط گفتنفهمید چی شد که با بی رحمانه ترین لحنی که اون لحظه ...مانی نفس عمیقی کشید

  ...زودتر -
قبل از اینکه بذاره سکوت لیا که ندیده میتونست تشخیص بده پر از بهت و ناباوریه به حرف تبدیل شه رفت بیرون و در 

  ...و بست
***  

ه یه لیا خدا رو شکر کرد که غذا درست کرده وگرن...مانی هم براي ناهار برگشت...حال لیا با کمک مسکن بهتر شد
هیچی نمیگفت و اخماش کل صورتش و تحت تاثیر قرار داده ...مانی تو خودش بود...بهونه دیگه براي دعوا پیدا میکرد

 ...بی حرف رفت تو آشپزخونه غذاشو خورد و اومد بیرون...حتی خودشو براي داد و بیداد با لیا خسته نمیکرد...بود

یر سیگاري پر و دودي که به شعاع یه متریشو پر کرده بود رو مبل لیا هم برگشت تو هال و مانی و دید که با یه ز
  ...مانی داشت خودشو با این سیگار کشیدن نابود میکرد...نگاهشو با افسوس ازش گرفت...نشسته

برگشت تو ...داشت میرفت سمت دستشویی که صداي قدم هاي مانی و شنید و بعدش صداي کوبیده شدن در ورودي
هیچوقت با اون لباس از ...فته بود بیرون؟؟؟ولی تا اونجا که یادش بود مانی لباس خونه تنش بودر!مانی نبود...هال

خیلی وقت بود که لیا رو با ...حتی درم قفل نکرد...فرصتی هم براي عوض کردن لباس نداشت...ساختمون خارج نمیشد
د که مانی اون روز رفتارش خیلی عجیب شده نمیترسید فرار کنه؟؟؟از صبح فهمیده بو...در باز تو خونه تنها نمیذاشت

  !ولی لیا از درك رفتارش عاجز بود...کالفگی تو نگاه و حرکاتش بیداد میکرد...دقیق زیر نظر گرفته بودتش...بود
مانی ...از دستشویی که برگشت هنوز به هال نرسیده بود که با شنیدن صداي زنگ ورودي راهشو به سمت در کج کرد

ودش نبرده بود؟؟؟مگه میشه؟؟؟کلیداي خونه همیشه تو جیب شلوارش بود و از ترس لیا هیچوقت حتی کلیدم با خ
  ...درش نمی آورد

در و باز کرد و با تجسم قد بلند مانی سرشو بلند کرد که بهش نگاه کنه ولی چشماش به جاي صورت مانی با فضاي خالی 
نگاهش اومد پایین تر و به چشماي بهت ...انی کوتاه تر بودکسی که پشت در بود قدش خیلی ازم...راهرو رو به رو شدن

تو کسري از ثانیه برق عجیبی تو چشماي پسره دید که با دیدنش ...زده پسري که رو به روش وایستاده بود خیره شد
  ...قلبش شروع کرد به تند زدن

  :لرزون گفت خودشو پشت در قایم کرد و فقط سرشو بیرون برد و با صداي...سریع به خودش اومد
  بفرمایید؟؟؟-

  :پسره هم که انگار تازه از بهت درومده بود چند بار پلک زده و با بی عاري گفت
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  خونه مانیه دیگه؟؟؟اشتباه نیومدم که؟؟؟-
آخه این پسره بی سر و پا با این نگاه هیزش چه کاري با مانی ...اون لحظه همه آرزوي لیا این بود که اشتباه اومده باشه

  داشته باشه؟؟؟ میتونست
  ...ببخشید...اشتباه نیومدید ولی مانی خونه نیست-

لیا بیشتر فشار داد ولی زور اون پسر نیم وجبی از ...پسره نگهش داشته بود...در و هل داد که ببندتش ولی بسته نشد
ه با سرخوشی اومد تو پسر...دستاي بی جون لیا خیلی بیشتر بود چون با یه هول کوچیک در باز شد و لیا چسبید به دیوار

و در و بست و همونطور که با نگاه کثیفش داشت لیا رو که از ترس جرات جدا شدن از دیوار و نداشت برانداز میکرد 
  :گفت

  ...سخت نگیر...کاري نداره که...خب صبر میکنم تا بیاد خانوم کوچولو-
اینجا چه خبر ...ل و رو یه مبل نشستپوزخندي به ترس لونه کرده تو چشماي لیا زد و بدون دعوت رفت تو ها

بود؟؟؟مانی کجا رفت؟؟؟این پسره چه جوري اومد باال؟؟؟مگه آقالطیف پایین نبود؟؟؟وقتی مانی خونه نبود آقالطیف 
یا اینکه اصالً از ...مانی وقتی رفت بیرون آقالطیف نبود و ندیدتش یا اینکه...هیچوقت کسی و بی اجازه باال نمیفرستاد

  ارج نشده؟؟؟ساختمون خ
  :با شنیدن صداي چندش آور پسره رشته افکار درهم و گنگش پاره شد

  یه لیوان آب خنک برام میاري خوشگله؟؟؟-
  :همونطور که با دست خودشو باد میزد گفت

  ...بیرون خیلی گرمه-
پسري که تو به خصوص ...با این حرف دوباره شد همون لیایی که به جز مانی به هیچ پسري روي خوش نشون نمیداد

خوب میتونست تشخیص بده که این نگاه و ...برخورد اول اینجوري حرف بزنه و با اون نگاهش با وقاحت براندازش کنه
  و هنوز متعجب بود از اینکه مانی چه دوستی اي با این آدم میتونه داشته باشه؟؟؟...رفتار یه پسر متشخص نیست

  :ی میکرد کمترین لرزش و داشته باشه گفتبا قدم هاي عصبی رفت سمتش و با صدایی که سع
  ...هرموقع مانی برگشت بیاید...لطف کنید تشریف ببرید-
  ...من و مانی دوستاي جون جونی هستیم...ترش نکن خانومی...چه با شخصیت و مودب...اوهو-
  ...زور بیرونتون کنهلطفاً همین اآلن برید بیرون تا زنگ نزدم نگهبانی بیاد به ...برام مهم نیست شما کی هستید-
  ...حرص نخور بابا شیرت خشک میشه...اوه اوه-

  ...چشماي  لیا هرلحظه از اینهمه وقاحت پسره گشاد و گشاد تر میشد
  ...میخورمتااااا...واي  چشاتو اونجوري نکن عزیز دلم-

  ...به دنبال این حرف قهقهه اي زد که کل وجود لیا رو از شدت انزجار به لرزه انداخت
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  ...میري بیرون یا...من عزیز دلت نیستم عوضی-
  پویا؟؟؟تو اینجا چی کار میکنــی؟؟؟-

با شنیدن صداي مانی جفتشون برگشت سمت در و مانی و دیدن که با یه بطري تو دستش جلوي در خشک شده بود و 
ه بود به شیشه مشروب تو دست پویا زودتر از لیا که خیره شد...نگاه سوالی و مشکوکشو بین پویا و لیا رد و بدل میکرد

  :مانی که سرشم خالی بود به خودش اومد و همونطور که میرفت طرفش گفت
رفیق پارسال دوس امسال دیوس دیگه آره؟؟؟نباید یه حالی از این رفیق گرمابه و ...آقا مانی بی معرفت...به بـــــــــه-

  گلستانت بگیري؟؟؟
  :و بست و رفت سمت آشپزخونه و گفتمانی که اصالً حوصله پویا رو نداشت در 

  ...درگیر بودم...شلوغش نکن پویا-
  ...تا باشه از این درگیریا...بــــــــــــله-

سرش داشت کم کم داغ میشد و این باعث میشد ...برگشت سمتش و دید با لبخند کجی نگاه هیزشو دوخته به لیا
بدون ...شه تا فکرش از هرچیزي به خصوص لیا خالی بشهمیخواست مست ب...خودشو به این صحنه بی تفاوت نشون بده

اینکه به پویا جواب بده از مشروب توي دستش که همین اآلن از واحد طبقه هفتمش آورده بود ریخت تو لیوان و 
  :ازپشت اپن رو به پویا که تو هال کنار لیا وایستاده بود گفت

  بریزم برات؟؟؟-
بیفتم به مشروب خوري دیگه تا ...بی جنبه ام...منم که خودت میدونی...اومدم با ماشین...نه قربونت داداش نوش جون-

  !شب افتادم
لیا دیگه موندن ...مانی محتواي خوش رنگ لیوان توي دستشو سر کشید و از سوزش گلوش چشماش و محکم بست

طرز نامحسوسی هرلحظه پیش مانی که داشت قلپ قلپ از اون مایع کوفتی رو تو معده اش خالی میکرد و پویا که به 
پس باید خودش ...مانی دیگه داشت از حالت عادي خارج میشد...فاصله اش با  لیا کمتر و کمتر میشد و جایز ندونست

نگاه پر از نفرتشو از برق چشماي پویا گرفت و داشت میرفت سمت اتاق که پویا سریع تر عمل ...به فکر خودش میبود
  ...کرد و راهش و سد کرد

  ...شگل خانوم؟؟؟بودي حاالکجا خو-
با هر قدمی که به عقب برمیداشت پویا یه قدم بهش نزدیک ...آب دهنشو قورت داد و بی اختیار عقب عقب رفت

  ...میشد
  ...حدس میزدم یه خبرایی این تو باشه!!!پس بگو چرا اینهمه مدت خونه نشین شده بودي-
  ...همین...اینجا کار میکنه...هاین دختره مستخدمم!از اون خبرا که فکر میکنی نیست-
  ببینم صفر کیلومتره یا کارکرده اس؟؟؟...چه بهتر...عه-
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پوزخندي رو لباي مانی نشست و با بی انصافی تمام  در مقابل چشماي حیرت زده لیا که لحظه به لحظه داشت گشادتر 
  :میشد گفت

    ...نمیدونم-
  :صداي خنده پویا بلند شد

مگه میشه همچین تحفه اي تو خونه ات باشه و صفر کیلومتر بمونه؟؟؟حاال خارج از ...مانیحرفا میزنی آقا -
  چند میفروشیش؟؟؟...طالبشم...شوخی

یه کاالي بی ارزش درباره اش ...تحمل نداشت ببینه دارن مثل یه جنس...تحمل اون وضع دیگه خارج از ظرفیت لیا بود
پویا هم با ...قدر عقب عقب رفت که پشتش خورد به دیوار آشپزخونهان...ولی راه فراري هم نداشت...حرف میزنن

  ...وقاحت بهش نزدیک شد و تو فاصله نیم قدمیش وایستاد
  !پاچه من یکی و که بدجوري گرفت...چشماش چه سگی داره توله سگ-

د لیوان نیمه پرش و نگاه لیا بی اختیار به سمت مانی کشیده شد که پشتش به اونا بود و دست راستش که رو کانتر بو
داشت ثانیه شماري میکرد براي اینکه اون لیوان از همونجا پرت کنه تو سر پویا ولی مانی ته ...محکم تو مشتش میفشرد

  ...مونده لیوانم سر کشید و این یعنی این حرف پویا هیچ اهمیتی براش نداشت
د و با تمام قدرتش به پشت دستش چنگ خشم و غضب جاي خودشو به ترس دا...با تماس دست پویا با پوست لبش

  :با کف دو تا دستش ضربه اي به تخت سینه اش کوبید و با صدایی که از خشم میلرزید گفت...انداخت
  ...دستتو به من نزن حرومزاده عوضی-

  :پویا با ناباوري و خنده گفت
طالب دختراي وحشی ان؟؟؟جون تو میدونی جدیداً همه ...عجب چموشیه...داش مانی به خدا طالبشم شدیـــــــــد-

  ...حتی به چندتاشونم آموزش میدم که یهو رو دستم نمونن...دارم در به در دنبالشون میگردم
بی توجه به لیا که از عصبانیت به نفس نفس افتاده بود رفت سمت مانی که بی حرف فقط داشت به چرت و پرتاي پویا 

  :گوش میداد و گفت
  ...وند طاقش میزنی؟؟؟جون داداش این یکی ورپریده خیلی به کارم میادبا دو تا صفر کیلومتر ل-

  :لیا که سکوت مانی و دید عصبانیتش به اوج رسید و با مشتاي گره کرده قدمی به پویا نزدیک شد و جیغ زد
  ــــه؟؟؟ فهمیدي یا نــــــ...گمشو برو بیرون دیگه هم اینورا پیدات نشه...برو عمه اتو طاق بزن عوضی بی ناموس-

  :رفت طرف پویا همونطور که از پشت هولش میداد به سمت در ورودي گفت...مانی تازه با جیغ لیا به خودش اومده بود
  ...بعداً درباره اش با هم حرف میزنیم...حاال برو-
  ...فعالً...خبرم کنا...به پیشنهادم خوب فکر کن...باشه داداش-
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لیا که هنوز از این شوك بیرون نیومده بود با بغضی که تو ...و برگشت تو هال پویا رفت و مانی دوباره در و قفل کرد
دیگه اینیکی براش خیلی زیاد ...گلوش خونه کرده بود و راه نفسشو میبست رفت طرف مانی و جلوش وایستاد

حانه اي از مانی حاضر بود ده برابر کتکایی که تا حاال خورده بود و دوباره تحمل کنه ولی همچین رفتاره وقی...بود
  ...طاقتش به معناي واقعی تموم شد...نبینه

مانی که کم کم داشت اثرات مستی و بروز میداد با دیدن تصویر تار لیا که جلوش قد علم کرده بود چند بار چشماشو 
دختر وارد  عین خیالشم نبود که با این بی محلی چه خسارتی رو به روح و روان این...باز و بسته کرد تا واضح ببینتش

  ...خیره تو چشماش منتظر موند تا حرفشو بزنه...کرده بود
اون دیگه همه ...ولی دیگه براش مهم نبود...میدونست عاقبت این کارش چیه...بغض لیا میرفت که به گریه تبدیل بشه

رت و غضبش از تمام نف...خودشو یه مرده میدونست...هیچ چیز براي از دست دادن نداشت...چیز براش تموم شده بود
  ...این رفتار مانی تو این چند روز و ریخت تو نگاهش

براي اولین بار دست رو مانی بلند کرده بود و ...دستشو برد باال و با تمام قدرتش سیلی محکمی خوابوند تو صورت مانی
براش عجیب ...براش عجیب بود که وجدانش بهش میگفت  حقش بود...براش عجیب بود که این کارش آزارش نمیداد

ولی انگار با همون سیلی قدرت از دستش رفت چون دیگه حتی نمیتونست ...بود که هنوز حرصش خالی نشده بود
  ...بلندش کنه

چه ...مانی چه جوري اینهمه کتک زد و بازم رو پاهاش وایستاد...لیا با یه سیلی تو صورت عشقش توانشو از دست داد
و دم نزد؟؟؟پس چرا این نیمچه قرمزي پوست صورت مانی فوري خنجر شد و جوري جاي انگشتاشو رو صورت لیا دید 

  تو قلب لیا فرو رفت؟؟؟
این نگاه مانی با خشمی که تو این چند روز ازش ...نگاه بهت زده و خشمگین مانی و که دید ترس تو وجودش نشست

بس بود هرچقدر دربرابر ...و زد براي همین ضربه آخر...دیده بود فرق داشت ولی دیگه آب از سر لیا گذشته بود
  :با غیض و حرصی که صداشو میلرزوند گفت...رفتارهاي مانی ساکت مونده بود و حرفی که لیاقتش بود و بهش نزده بود

  ...بی غیرت-
چشماي گشاد شده و به خون نشسته مانی و کوبش رگ برآمده شقیقه و نفساي پر صدا و پر حرص و صورت سرخ شده 

  ...وجود لیا به خوبی منتقل میکرداش وحشت و به 
طولی نکشید تا ضربات پر قدرت دست ...با پیش بینی چیزي که در انتظارش بود چشماشو بست و خودشو آماده کرد

مانی تو جاي جاي صورت و بدنش نشست و کمر لیا رو که تازه از فشار ضربه هاي قبلی صاف شده بود و دوباره خم 
وقتی ...وقتی غیرتش و که همیشه براش شیرین بود و نداشت...وقتی مانی و نداشت...دیگه براش مهم نبود...کرد

  ...حاضر بود همونجا بمیره...دیگه هیچی براش مهم نبود...وقتی توجهشو نداشت...عشقشو نداشت
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لجن  من بی غیرتــــــــم؟؟؟تو به من میگی بی غیرت؟؟؟توي بی ناموس به من میگی بی غیــــــــــرت؟؟؟آخه توي-
ارزش داري که من به خاطرت با رفیقم گالویز شم و غیرتم و پات بریزم؟؟؟تو که از خدات باید باشه یه نفر اینجوري 

پس چرا بدت اومد؟؟؟البد قد و قواره پویا به مذاقت خوش ...تو که خودت این کاره اي آشغال...تن و بدنتو دید بزنه
پویا کارشو ...ولی نترس...و بهتر از اینا رو تو بال و پرت داريت...نیومد آره؟؟؟معلومه که نباید خوشت بیاد

  ...میفرستت پیش همون کسایی که دوست داري...بلده
  ...شدت ضربه هایی که داشت با بی رحمی به تن داغون درد کشیده لیا میکوبوند و بیشتر کرد...با حس سوزش صورتش

فهمیدي زنیکه هرجایـــــــــی؟؟؟بار آخرت باشه که به من میگی ...بار آخرت باشه که دست رو من بلند میکنـــــــی-
اگه بی غیرت ...منی که زنم و ول کردم و پاشدم رفتم  بی غیرتــــم...آره من بی غیرتم...هرچند حق داري...بی غیرت

و بهم خبر بدن که چه نبودم که به توي آشغال اعتماد نمیکردم و نمیرفتم تا با دو روز بی محلی جام با یکی دیگه پر بشه 
بی غیرتم که همون روزي که ...آره من بی غیرتم...زن بی حیات داره تو بغل یه حرومزاده دیگه حال میکنه...نشستی

  ...برگشتم نزدم نکشتمت تا هم خودم و راحت کنم هم دنیا رو از وجود توي کثافت و منحوس پاك کنم
چشیدن ضربانه هاي مانی که جونش و ...اش دنیا رو سرش آوار میشددونه دونه حرفاي مانی و میشنید و با هر کلمه 

  ...اون داشت کمرش از داغ این حرفاي بی رحمانه خم میشد...داشت ذره ذره میگرفت براش سنگین نبود
با ضربه ي مشت مانی که تو شکمش کوبیده شد زانوهاش خم شد ولی قبل از اینکه بیفته لباس مانی و تو چنگش گرفت 

حرکت خون و تو کل صورتش حس میکرد و لرزش بدنش در اثر فشار ضربه ها انقدر زیاد بود که ...شو کشید باالو خود
چرا خدا تمومش ...براي خودشم عجیب  بود که چه جوري هنوز نفس میکشه...نمیتونست رو پاهاش وایسته

  نمیکرد؟؟؟چرا راحتش نمیکرد؟؟؟
با حس ضربان تند قلب مانی زیر ...براي کتک زدن به لیا باال پایین میشدیه دستش رو سینه مانی بود که از شدت تقال 

  :صدایی که انگار تا همین اآلن به امید اون زنده مونده بود...دستش یه صدایی خیلی واضح تو گوشش پخش شد
میبینی هنوز اینجاس اگه ...من دیگه حاال قلبمو دادم به تو...این قلبی که داره زیر دست تو میزنه واسه توئه که میزنه«

همونطور که انتظار ...واسه توئه که دست من امانته و من مثل چشمام از امانتی تو محافظت میکنم...واسه اینه که امانته
  »...دارم تو هم مثل چشمات از امانتی من محافظت کنی

  :شم و عصبانیتش بود گفتکه هنوز رگه هاي قرمزش نشونه خ...الي چشماي متورمشو باز کرد و خیره تو چشماي مانی
  ...این...مانی-

  :با دست دیگه اش ضربه کمجونی به قلبش زد و بریده بریده گفت
  ...زنه...می...توئه که...واسه...واسه...قلبم...این-
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این حرف براش آشنا بود ولی خشم و غضبی که تو اون لحظه تمام ...نگاه مانی فقط براي لحظه اي رنگ غم گرفت
کرده بود انقدر زیاد بود که بدون فکر دستشو مشت کرد و ضربه محکمی به قفسه سینه لیا کوبوند و وجودشو احاطه 

  :نعره زد
  ...نمیخوام بزنـــــــــــــه-

دهنش از شدت درد باز مونده بود ولی حتی دیگه توان جیغ کشیدنم ...چشماي لیا گشاد شد و ضربان قلبش آهسته
دیگه چرا باید نفس میکشید؟؟؟دیگه چی از خدا میخواست؟؟؟مانی با زبون ...ودنفسش تو سینه حبس شده ب...نداشت

صاحبش اجازه داده بود که ...پس دیگه لزومی نداشت از امانتیش مراقبت کنه...خودش گفته بود که نمیخواد قلبش بزنه
  !مانی نمیخواستش...زور نبود که...از کار وایسته و دیگه نزنه

و مشت گرفته بود شل شد و آخرین توانشم با بازدم سنگینی که از گلوش خارج شد از دستش که پیراهن مانی و ت
  ...دست داد و تن بیجونش نقش زمین شد

***  
  :بهوش اومد و اولین سوالی که تو ذهنش نقش بست این بود

  »چراااااا؟؟؟«
  :انقدر این سوال تو ذهنش پررنگ بود که زیر لب به زبون آورد

  ا؟؟؟چرا؟؟؟چــــــــــر-
چرا هنوز زنده بود؟؟؟چرا خدا درد و رنجایی که میکشید و نمیدید و راضی به مرگش نمی شد؟؟؟یعنی بازم باید تالش 

  میکرد؟؟؟یعنی راهی براي نگه داشتن عشق و زندگیش مونده بود و لیا نمیدونست؟؟؟
براي ...سنگین و کش دار بود نفساش...نمیدونست چند ساعت بیهوش بوده ولی تاریکی خونه نشون میداد که شب شده

باید ...دلش میخواست انقدر همونجا بمونه تا بمیره ولی باید پا میشد...هر دم و بازدمش باید کلی انرژي صرف میکرد
دوست نداشت بمیره و عذاب و وجدانش ...اگه می مرد مرگش به پاي مانی نوشته میشد...خودشو از مرگ نجات میداد

بیشتر دوست داشت خودش و بی گناهیشو ثابت کنه بعد دل بکنه از این عشق و ...یش بیفتهیه عمر مثل بختک تو زندگ
  ...از این زندگی

به سختی از جاش بلند شد و بعد از چند بار افتادن با کمک دیوار خودشو به کلید برق رسوند و چراغا رو روشن     
اصالً مانی ...بازم چند ساعت بیهوش بود و مانی حتینه و نیم بود و این یعنی ...اولش نگاهش به ساعت افتاد...کرد

شایدم از مستی ...رو مبل هال خوابیده بود...با بدن کبود و خورد شده اش داشت میرفت سمت اتاق که دیدش...کجاست
  ...اینو از شیشه مشروب خالی که پایین دستش کنار مبل افتاده بود فهمید...زیاد بیهوش شده بود
از کی با دیدن مانی انقدر میترسید؟؟؟از وقتی که جواب هر حرفش مشت و ...ی تو تنش نشستبا دیدنش ترس غریب

  ...از وقتی که از ترس جونش الل مونی گرفته بود و صداش درنمیومد...لگد شده بود
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مانی خواب بود ...نگاهشو از مانی گرفت و برگشت بره سمت دستشویی که با گذشتن فکري از ذهنش سرجاش وایستاد
دیگه نمیتونست ...آره میتونست کلیدارو از تو جیبش برداره و بره!!!که از این خونه بره...این بهترین فرصت بود که و

از شر مانی پناه میبرد ولی به کی؟؟؟مگه کی و تو این شهر داشت؟؟؟تو این تاریکی شب کجا ...باید پناه میبرد...بمونه
با یادآوري نسرین و سعید نوري از امید تو دلش ...ز خودش رونده بودرو داشت که بره؟؟؟خانواده اشم که اونجوري ا

  ... تنها کسایی که میتونست از مانی بهشون پناه ببره اونا بودن...باید میرفت پیش اونا...روشن شد
هم مانی ازشون حساب میبرد و هم جرات نداشت ...میتونست بهشون شکایت مانی و بکنه... اونا پدر و مادرش بودن

هرچند حتم داشت که کوچکترین تقصیري تو این جریان ندارن ولی حداقلش این بود که ...هشون بی احترامی بکنهب
  ...دردایی که قلب کوچیک و بیمارش و تیکه تیکه کرده بود...میتونستن مرهم درداي لیا باشن

سوسی خم میکرد مانتو پوشید و با هول و عجله بی توجه به درد استخونا و کوفتگی هاي بدنش که قامتشو به طرز مح
براي همین باید ...گوشیش دست مانی بود و وقتی هم براي منتظر موندن تا رسیدن ماشین نداشت...شال سر کرد

  ...خودش تا آژانس میرسوند و ماشین میگرفت
رداشت و با دستش انقدر قدرت نداشت که کیف با خودش حمل کنه فقط از تو کیف پولش به اندازه کرایه آژانس پول ب

دیدن جسم غرق خوابه مانی هم رعشه به اندامش مینداخت و بی اختیار نفساشو منقطع ...قدم هاي آهسته رفت تو هال
نمیدونست چیه ولی هرچی که بود ...چیزي اونو از بیرون این خونه به سمت خودش میکشوند...میکرد ولی باید میرفت

  ...ادبهش نوید رهایی از این وضعیت اسف ناك و مید
جسمی که تو جیب سمت چپ شلوارش سنگینی میکرد نشون میداد که ...بسم اللهی زیر لب گفت و رفت سمت مانی

نشونه اینکه خدا هم با لیاست و ...این براش یه نشونه بود...کلیدا تو همون قسمتیه که لیا راحت تر میتونه برش داره
  ...داره راه هاي فرار از این خونه رو براش مهیا میکنه

 ...به یه قدمیش که رسید بدون اینکه لحظه اي نگاهشو از چهره مانی بگیره دستشو دراز کرد سمت جیب شلوارش
نفساي سنگین و صدادارش ممکن بود کارشو خراب کنه و نقشه هاشو به باد بده براي همین نفسشو حبس کرد تا 

و با لمس حلقه دور کلید سریع انگشتشو دورش  دو انگشت اشاره و وسطیشو فرو کرد تو جیب مانی...صداش در نیاد
  ...چفت کرد و کشیدش بیرون

کلید توي مشتش بود و لیا لباي آش و الش شده اشو به دندون گرفته بود تا از زور گریه ناله پر دردش از گلوش خارج 
وقتی دید از ...میشدنمیدونست علت اون گریه بی موقع چیه ولی هرچی که بود اگه جلوش و نمیگرفت رسوا ...نشه

پسش برنمیاد دستشو گرفت جلوي دهنش و با قدم هاي آهسته و لرزونش که به سختی وزن بدنشو تحمل میکردن راه 
  ...افتاد سمت در ورودي

ولی این بغض لعنتی ول کنش ...کلید که تو قفل چرخید و در باز شد دوباره موجی از امید به سمت قلبش روونه شد
که میتونست بکنه این بود که بذاره بیاد بیرون ولی بعید میدونست این بغض با دو تا اشک از بین  تنها کاري...نبود
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از بس به خاطر فرو دادن بغض آب دهنشو قورت داده بود گلو و دهنش خشک خشک ...دلش هق هق میخواست...بره
  ...حتی وقت نکرده بود یه لیوان آب بخوره...بود

عجیب ...یجاد شد وحشت زده و هراسون تن لهیده و کوفته اش و کشوند سمت آسانسوربا صدایی که موقع بستن در ا
یعنی میتونست اینم یه نشونه دیگه باشه؟؟؟این نشونه ها فقط مصمم ترش ...بود که آسانسور تو طبقه خودشون بود

  ...میکرد
یه دستش هنوز جلوي دهنش ...اددر و باز کرد و بی وقفه خودشو انداخت تو اون فضاي بسته و دکمه همکف و فشار د

بود و با حرکت آسانسور و فاصله گرفتن یک طبقه اي از مانی دستشو برداشت و هق هقش فضاي آسانسور و پر   
اشکاي شورش که رو زخماش ...دیدن چهره اش هق هقشو شدیدتر میکرد...برگشت سمت آینه پشت سرش...کرد

  ...میریخت صورتشو از درد جمع میکرد
وقتی میخواست در آسانسور و ببنده نگاهش ...آسانسور اشکاشو با دستاي لرزونش پاك کرد و رفت بیرون با توقف

اون لحظه هیچ کدوم از اون لکه هاي سیاه و بنفش نتونست نگاهشو جذب ...براي بار آخر تو آینه به صورتش افتاد
غم لونه کرده تو چشماش ...هش خیره موندتنها چیزي که تا محو شدن تصویرش از جلوي چشمش کنار نرفت و ب...کنه
  ...که حتی دل خودشم براي خودش کباب  میکرد...بود

  ...شاخه اي تکیده گل ارکیده
  ...با چشماي خسته لبهاي بسته

  ...غم توي چشماش آروم نشسته
  ...شکوفه شادیش از هم گسسته آه

چی بده که با دیدن جاي خالیش نفس راحتی  داشت فکر میکرد جواب نگاه کنجکاو آقالطیف و...قدم هاشو تند کرد
خدا بدجوري داشت این چند وقتو که لیا حضورشو کمتر حس میکرد و براش جبران ...بازم یه نشونه دیگه...کشید

  ...اونم دیگه فهمیده بود که این تنها راهشه...میکرد و به دل این بنده بی کسش راه میومد
دلش میخواست میتونست بدوئه و با سرعت از اون خونه که  ...ن اومد بیرونسرعت قدم هاشو بیشتر کرد و از ساختمو

بیرحمانه تبدیل به شکنجه گاهش شده بود فرار کنه ولی همینکه تن کوبیده و استخوناي پر درد و مفاصل لرزونش 
  ...باهاش یاري میکردن که بدن بی جونشو حرکت بده جاي شکر داشت

هرازگاهی با تیر کشیدن قسمتی از بدنش از درد دوال میشد و عضالت تنش  هنوزم با کمک دیوار راه میرفت و
  ...ولی به ثانیه نمیکشید که به سختی خودشو صاف میکرد و به راهش ادامه میداد...منقبض

اسم خدا رو زیر لب زمزمه کرد و رفت ...شالشو یه کم رو سرش جلو کشید که تا حدي کبودي هاي صورتشو بپوشونه
آدرس مقصد و داد و ...جه به نگاه هاي  خیره مرد پشت میز و راننده هایی که رو صندلی کناریش نشسته بودنبی تو...تو
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بازم شانس باهاش یار بود که ماشین داشت و راننده اش با دیدن حال بد لیا و دست تکیه داده ...درخواست ماشین کرد
  ...شد رفت بیرون و پشت سرش لیا هم راه افتادشده اش به میز که براي حفظ تعادلش بود سریع از جاش بلند 

  :زیر لب براي چندمین بار زمزمه کرد
  !خدایا شکرت-

***  
نمیدونست اومدن به این خونه کار درستیه یا نه؟؟؟نمیدونست به عنوان ...حاال که به مقصدش رسیده بود مردد شده بود

هرچی که بود تو اون لحظه اون زن و مرد و تو این شهر  ولی...پدر و مادر مانی داره میره اونجا یا پدر و مادر خودش
  ...غریب تنها پناه خودش میدونست

با یادآوري نشونه هاي لطف خدا که همه راها رو ...اشکاش که دوباره سرریز شد میرفت که آخرین توانشم ازش بگیره
خودشو ...ون و بی جونش زنگ و زدنفس عمیقی کشید و با دستاي لرز...براي رسیدن به این خونه براش هموار میکرد

طولی نکشید که صداي پر مهر نسرین تو گوشش ...کشید کنار تا با دیدن چهره داغونش از پشت آیفون شوکه نشن
  :پیچید

  کیه؟؟؟-
این صداي پر محبت میتونست حامی لیا دربرابر زورگویی و قدرت و ظلم مانی ...اشکاش بیشتر و بیشتر سرازیر شد

  باشه؟؟؟
  ــه؟؟؟کیـــ-

  ...تالشش براي صاف کردن صداي لرزونش بی فایده بود
  ...منم...باز کنید مامان-

  :صداي نسرین تو کسري از ثانیه رنگ بهت و نگرانی به خودش گفت
  لیا جان تویی عزیزم؟؟؟اینوقت شب اینجا چی کار میکنی؟؟؟تنهایی؟؟؟-
  ...بهتون میگم...مامان بذارید بیام تو-
  ...بیا تو...عزیز دلمآخ حواسم نبود -

تن پر درد و دل پر غصه اشو کشید تو خونه و با قدم هاي سست و نااستوار از حیاط گذشت و رفت سمت نسرین که از 
  :با دیدن لیا با اون قدم هاي لرزون رفت سمتش و با دستپاچگی گفت...شدت نگرانی اومده بود تو حیاط

  اومدي؟؟؟پس مانی کجاست؟؟؟ چی شده؟؟؟چرا تنها...دخترم نصفه جونم کردي-
  ...میگم...میگم مامان-

لیا هم ...تو تاریکی حیاط نمیتونست چهره کبود شده لیا رو ببینه...بغضی که تو صداي لیا بود ترس نسرین و بیشتر کرد
  ...تا جایی که میتونست سرشو انداخته بود پایین و بی صدا اشک میریخت
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ولی فکرش انقدر آشفته این ...ل هدایتش کنه بدن لیا از درد زیر دستش لرزیددستشو که رو کتف لیا گذاشت تا به داخ
  ...حضور ناگهانی بود که نتونست به این لرزش نه چندان خفیف فکر کنه

با ورود به سالن قبل از نسرین که کنار لیا وایستاده بود نگاه غمگین و متفکرش و به زمین دوخته بود سعید با دیدن 
  ...اون سر و شکل به معناي واقعی شوکه شد و حتی جواب سالمشم نتونست بده حال و روز لیا و

با دیدن اون کبودي بزرگ ... نسرین که چهره حیرت زده سعید و دید رد نگاهش و دنبال کرد و زل زد به صورت لیا
ا و برگردوند چشم راستش که جلوي دیدش بود و رنگ و رویی که مثل جنازه متحرك بود جیغی کشید و تن بیجون لی

  ...سمت خودش
  این چه وضعیــــــــــه؟؟؟...خدا مرگم بده-

سعید ناباورانه چند قدم به سمتش برداشت و با صداي گرفته اش ...جواب لیا فقط بغض و گریه هاي بی پایانش بود
  :گفت

  کی این بال رو سرت آورده؟؟؟...حرف بزن لیا-
روي ...انگار میخواست با نگاهش بهش بفهمونه...ه درمونده سعید دوختبازم چیزي نگفت و فقط نگاه پر دردشو به چهر

  ... اینو نداشت که بگه اینا کار پسرتون مانیه
نسرین چیزي رو که تو ذهنش بود و مدام پس میزد و نمیخواست حتی بهش فکر کنه ولی سعید فکرشو به زبون 

  :با صدایی که از زور غم میلرزید گفت...آورد
  کار مانیه؟؟؟-

صداي یا قمر بنی هاشم ...با شنیدن اسمش اشکاش بیشتر سرازیر شد و فقط تونست سرشو به نشونه تایید تکون بده
دیدن غم و درد ...خودشو لعنت کرد که چرا اومد اینجا...گفتن نسرین رو شنید و شونه هاش از دستاي نسرین ول شد

  ...این زن و مرد زخماي دلشو بیشتر و بیشتر میکرد
سعید نگاهشو با ...ده شدن ساعد دستش توسط سعید تن پر دردش رو به قامت خمیده شده سعید قرار گرفتبا کشی

  :درموندگی به چشماي لیا دوخت و با صداي گرفته اش که دل داغون لیا رو ریش کرد گفت
  بگو اون بی غیرت چرا تو رو به این روز انداخته؟؟؟...جونمو به لبم رسوندي...د حرف بزن دختر-

  :خیره تو چشماي سعید که اونو یاد دوران مهربونی مانی مینداخت زار زد
این دردا و کبودي هاي تن و بدنم سوغاتی ...به قرآن نمیدونــــــــــــــم...به خدا نمیدونــــــــــم...نمیدونــــــــــم-

ه فقط تن و بدنمو لت و پار بدون اینکه حرف بزن...درست از روزي که برگشت رو سرم خراب شد...سفر آلمانشه
کی ...ولی نمیگه چی دیده...میگه خیانت...از کی شنیده...چی شنیده...ولی نمیگه چه دروغی...میگه دروغ...کرد

تو ...کمرم زیر بار اینهمه درد و تهمت خورد شده...پدر جون به خدا دارم میشکنم...به من میگه هرزه...کجا دیده...دیده
به ...من به جز شما دیگه کسی و ندارم که بهش پناه ببرم...ل دخترتون بدونید و به دادم برسیدرو روح مارالت منم مث
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تو رو ...شما نذارید که دست مانی به خونم آلوده بشه...اینبار دیگه میمیرم...خدا دیگه بدنم تحمل یه ضربه جدید و نداره
  ...خدا نذاریــــــــد

دیگه نتونست زانوها و کمر خم شده این دختر و صاف کنه و تن داغون لیا رو دستاي لرزون سعیدم از بهت حرفاي لیا 
لیا حتی رو زمینم با تکیه به دستش نشسته بود و هرآن امکان داشت که سقوط  کنه ولی ...با آرامش رو زمین گذاشت

  ...باید خودشو نگه میداشت
هقش بلند شد و دستاشو به سمتش دراز  با نزدیک شدن نسرین بهش که داشت به پهناي صورتش اشک میریخت هق

با کمک دستاي نسرین به سمت هال رفتن و ...نسرین دستاشو مادرانه تو دست گرفت و کمکش کرد بلند شه...کرد
لیوان و ازش گرفت و یه ...با قرار گرفتن لیوان آبی جلوي صورتش نگاه دردمندشو به سعید دوخت...نشستن رو مبل
  ...نفس سرکشید

میت و غمی که تو صداي لیا بود و بدن و صورت آش و الش شده اش جیگر سعید و نسرین رو خون دیدن مظلو
هیچکدومشون هیچوقت فکر نمیکردن که مانی همچین جالدي باشه براي همین جفتشون هنوز تو شوك این خبر ...کرد

  ...ناگهانی بودن و از داشتن همچین پسري شرمنده
ش تو آغوشش فرو رفت و عقده هاي این چند وقته رو با هق هق جگرسوزش که با حلقه شدن دست نسرین دور بازو

دیگه به ...براش مهم نبود که غرورش اینجا و جلوي خانواده مانی از بین رفت...دل سنگ و آب میکرد بیرون ریخت
یدید نه پدر و مادر اونا رو مثل پدر و مادر خودش م...آخر رسیده بود و به تنهایی نمیتونست این غم بزرگ و تحمل کنه

  ...کسی که مصبب همه دردا و بدبختیاش بود
این تحمل و ...دیگه بس بود هرچقدر که صداي درد کشیدنشو تو گلوش خفه کرده بود...زار میزد و درد میکشید

  ...صبوري داشت نفسشو میبرید
  ...آشناي درده خورشیدش سرده
  ...تو قلب سردش غم لونه کرده

  ...ردهمهتاب عمرش در پشت پ
  ...هر ماه سالش پاییزه سرده آه

سرش رو شونه ي نسرین بود و با حرکت نوازش گونه دستاي پرمهرش رو بازوش یه کم آروم شده بود ولی زخم چند 
با صداي سعید سرشو از شونه نسرین جدا کرد و صاف ...روزه اش که تازه سر باز کرده بود به این زودي درمان نمیشد

  :نشست
  بهمون خبر ندادي؟؟؟چرا زودتر -
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ولی ...نمیخواست با بیان کارهاي مانی تو این مدت اونا رو بیشتر از این غمگین و خجالت زده کنه...سرشو انداخت پایین
باید هرچیزي که میدونست میگفت ...اومده بود اینجا تا مشکلشو حل کنه...باید حقیقت و هرچی که بود به سعید میگفت

  :با ته مونده صدایی که از حنجره گرفته و آسیب دیده اش خارج میشد گفت...بهش بکنن تا شاید اونا بتونن کمکی
نه حتی اجازه داشتم پامو از خونه بیرون ...گوشیمو ازم گرفته بود و نه میذاشت به کسی زنگ بزنم...مانی نمیذاشت-

  ...اآلنم یه جورایی فرار کردم...نمیخواست کسی ازاین قضیه با خبر بشه...بذارم
  ...صداي نفس پر حرص سعید و آه جگر سوز نسرین و که شنید بیش از پیش از اینجا اومدنش پشیمون شد

خودتون و ...ولی واقعاً دیگه رفتاراي مانی از ظرفیتم خارج بود...نمیخواستم ناراحتتون کنم...تو رو خدا منو ببخشید-
تا میام یه کلمه باهاش حرف بزنم ...قیر و توهین میشنومپنج روزه که دارم بی دلیل کتک میخورم و تح...بذارید جاي من

  ...به خدا دیگه میترسم جلوش لب وا کنم...و بپرسم دردت چیه با دست میخوابونه تو دهنم
  :سعید

  از ال به الي حرفاش موقع عصبانیت چیزي نفهمیدي؟؟؟-
  ...سرشو به چپ و راست تکون داد و دوباره نگاه شرمگینشو به زمین دوخت

  :ریننس
مانی پسرمه نمیتونم نفرینش کنم ولی همینجا بهت قول ...لیا...الهی برات بمیرم که اینجوري رنجور و داغون شدي-

  ...میدم که به خاطر تهمتاي ناروایی که به توي دسته گل زده پشیمون میشه
ن حقم نیست؟؟؟حقم نیست که ای...فقط یه دلیل ازش میخوام...مامان من فقط میخوام بدونم مانی چرا این کارو میکنه-

  به خاطر کدون گناهی که مطمئنم مرتکب نشدم دارم مجازات میشم؟؟؟...بفهمم
  :سعید

ببین کدوم بی ناموس از خدا بی خبري زیر پاش ...این بی منطق بازي ها هم ازش بعیده...مانی بی گدار به آب نمیزنه-
پسره دو روزه خل شده و داره زندگی خودشو تورو نابود  نشسته و برات پاپوش دوخته و زیر آبتو پیش مانی زده که

  ...میکنه
خودشم تو این مدت خیلی به این مسئله فکر کرده بود ولی هیچ نتیجه قانع کننده اي پیدا ...حرفاي سعید و قبول داشت

  ...نکرد
و از اشتباه درش  میتونستم براش توضیح بدم...که چی شنیده و از کی شنیده...شاید اگه همون اول بهم میگفت-

غرور مانی انقدر براش اهمیت داره که حاضر نیست با گفتن ...من هرچی فکر میکنم عقلم به جایی قد نمیده...بیارم
  ...چیزي که نمیدونم دیده یا شنیده غرورشو زیر پا بذاره

حرفی بزنه که در آخر مانی محال بود ...پسرشو میشناخت...میدونست لیا راست میگه...سعید سرشو با تاسف تکون داد
  ...اگه درستیش ثابت بشه غرورش خدشه برداره
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  :دستاي یخزده اش که تو دستاي گرم و مهربون نسرین نشست با واکنش سریع نسرین مواجه شد
  ...انقدر شوکه شدم که نکردم یه چیز بیارم گرم شی...بدنت یخه یخه...الهی برات بمیرم-

  :سعید
  ...داره درد  میکشه...حالشم خوب نیست...رنگ به روش نمونده...دخانوم برو زنگ بزن دکتر بیا-

  :نسرین خواست بلند شه ولی لیا دستاشو محکم گرفت و نگه داشت
گرماي دستت براي گرم کردن سرماي وجودم ...فقط کنارم بشینید مامان تو رو خدا...من خوبم...الزم نیست...نه...نه-

  ...از پیشم نرید...کافیه
  :ماي نسرین حلقه زد و دوباره پیشش نشستاشکی تو چش

به خاطر ...نریز این اشکا رو...چشمات از زور گریه دیگه باز نمیشه...تو فقط آروم باش...نمیرم...نمیرم گل خوشگلم-
  ...مامان نریز

یتونست لیا سعی کرد به خاطر دل نسرین هم که شده خودشو آروم کنه ولی درد و غمش انقدر زیاد بود که به راحتی نم
  ...از پسش بر بیاد

  ...دستاي ظریفش تو دست مادر
  ...پیکر نحیفش چون گل پر پر

  ...از محنت و درد آروم نداره
کم کم داشت تو آغوش پر مهر نیکو چشماش گرم میشد که ... هنوز لرزش بدنش از درد و ترس و سرما قطع نشده بود

  ...شک نداشت که خودش بود...و از جا پرید با شنیدن صداي زنگ در موجی جدید از لرز وجودشو گرفت
  :اشکاش با شدت بیشتري سرازیر شد و ملتمسانه رو به سعید و نسرین گفت

  ...تو رو خدا...تو رو خدا نذارید...اومده منو ببره با خودش...مانیه...خودشه...خدایا...واااااي-
  :سعید رفت در و باز کنه و نسرین براي اینکه آرومش کنه گفت

  ...شاید مانی نباشه اون که نمیدونه تو اینجایی...وم باش عزیز دلمآر-
مطمئنم ...حتم دارم رفته از راننده آژانسی که باهاش اومدم پرسیده که منو کجا پیاده کرده...خودشه...چرا مامان-

  ...خودشه
  :سعید در و باز کرد و برگشت تو هال و با لحن محکمی گفت

  ...ی من اینجام نمیذارم آسیبی بهت برسونهتا وقت...نگران نباش دخترم-
  :بعد همونطور که میرفت سمت در طوري که انگار داره با خودش حرف میزنه ادامه داد

  !باید بفهمم چی تو سر این پسره  بی لیاقت میگذره که همچین فرشته اي رو به این روز انداخته-
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نمیدیدش ولی از صداي قدم ...طاقت دیدنشو نداشت...ردبا باز شدن در ورودي لیا خودشو از ترس پشت سعید قایم ک
ها و بوي عطري که خیلی سریع مجراي بینیشو پر کرد میتونست حضورش و تو نزدیکیش یعنی رو به روي سعید حس 

  :خیلی معمولی تر از اونکه به کسی بفهمونه چه اتفاقی افتاده...صداش خیلی معمولی بود...کنه
  ...سالم-

ه بالفاصله توسط سعید تو صورت مانی کوبونده شد به قدري بلند بود که لیا جیغی از ترس کشید و صداي کشیده اي ک
حاال قدمی از سعید فاصله گرفته بود و میتونست چهره به خون نشسته مانی و که ...دستشو ناباورانه گذاشت روي دهنش

  ...با گزیدن گوشه لبش سعی در حفظ آرامشش داشت ببینه
ه نگاه سرشار از کینه و نفرت مانی تمام وجودشو سوزوند چون با بلند شدن صداي سعید مجبور شد فقط تو یه لحظ

  ...نگاهشو به پدرش بدوزه
مگه تو سر سفره ننه بابات نون نخوردي؟؟؟نمک پرورده ي کدوم  بی ناموسی ...تف به غیرتت بیاد پسره بی لیاقت-

؟؟؟ما تو رو اینجوري تربیت کردیم؟؟؟ما بهت یاد دادیم که رو زنت رو بودي که  بی ناموسی و بهت یاد داد؟؟؟هااااااان
کسی که ادعا میکنی عاشقشی و نفست به نفسش بنده دست بلند کنی و کاري کنی که از خونه ات فراري بشه؟؟؟حاشا 

اومده تا پدر و به تو هم میگن مرد؟؟؟کار دختره بی پناه و بی کس و  به جایی رسوندي که از زور بی کسی ...به غیرتت
شرم میکنم که تو رو ...به همون خدا قسم که شرمم میاد تو چشماي این دختر نگاه کنم...مادر جالدش پناهش باشن

  من کی دست رو مادرت بلند کردم که تو دیدي و یاد گرفتی هــــــاااااااااان؟؟؟...پسر خودم بدونم
کبودي هاي سر و بدن لیا کار اون نیست و نه میتونست دلیل  مانی نه میتونست بگه اون...دیگه واسه انکار دیر بود

  :با لحن تلخی گفت...کارشو واضح جلوي پدر و مادرش به زبون بیاره
  ...یه سري چیزا رو روزگار به آدم یاد میده...آدم همه چیز و از پدرو مادرش یاد نمیگیره-
  ...گیريپس لعنت به من که گذاشتم از روزگار همچین غلطایی رو یاد ب-

نسرین که نه طاقت دیدن غم تو چشماي لیا رو ...لیا و نسرین بی صدا گوشه اي وایستاده بودن و فقط اشک میریختن
  :داشت و نه تلخی حرفاي مانی رو با آرامش و مالیمت گفت

مانی آخه حرف بزن بگو چی شده که داري این بال رو سر زندگیت میاري؟؟؟به خدا حیفه شما تازه اول -
  ...با زندگیت و آینده خودت و این دختر بازي نکن...نکن...نیتونهجوو

  :مانی پوزخندي زد و خیره تو چشماي خیس و هراسون لیا گفت
  ...اومدم دنبالش که بریم سر خونه و زندگیمون...من که کاریش ندارم مادر من-

لیا خودشو عقب بکشه سعید راهشو سد  قدمی به سمت لیا که ناباورانه بهش خیره شده بود برداشت ولی قبل از اینکه
  :کرد و غرید

  ...نمیذارم دستت به این دختر بخوره...تا نگی علت این کارات چیه-
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  ...چه مدافعایی پیدا کرده...خوش به حال این دختره!هه-
همین خونه  نبود؟؟؟همینجا تو...این دختري که اینجوري داري با تحقیر به سر تا پاش نگاه میکنی یه زمانی عشقت بود-

بهم نگفتی که عاشقشی؟؟؟نگفتی با همه دختراي دور و برت فرق میکنه و تو هم عاشق همین تفاوتاش شدي؟؟؟بهت 
حق نداري اذیتش کنی و به روح و روانش آسیب بزنی؟؟؟پس بگو دردت چیه ...نگفتم این دختر منو یاد مارالم میندازه

  وح و جسمش؟؟؟که یه شبه همه چیزو فراموش کردي و شدي سالخ ر
نگاهی به سعید که هنوز با چشماي پر غضبش زل زده ...تا حاال پدرش و انقدر عصبانی ندیده بود...مانی ماتش برده بود

  :بود بهش و منتظر جواب سوالش بود انداخت و با لحنی که سعی میکرد عاري از هرگونه نفرت و کینه اي باشه گفت
  ...م با خودش صحبت کنمولی قبلش میخوا...میگم بهتون...میگم-

  ...سرشو محکم به چپ و راست تکون داد که از دید مانی دور نموند...نگاه لیا رنگ ترس به خودش گرفت
  :سعید

حرف بزنی؟؟؟یا دوباره با زور و کتک تهدیدش کنی؟؟؟این چند وقته چرا باهاش حرف نزدي؟؟؟چرا هر وقت ازت -
  با زور و بازوت قدرتتو به رخش کشوندي؟؟؟هان؟؟؟...حرف بزنیتوضیح خواست به جاي اینکه با زبونت براش 

  ...میخوام یه چیزایی و بهش بگم...اآلن فرق میکنه بابا-
  ...همین جا بگو ما هم بشنویم-
  ...حرفایی که میخوام بهش بزنم و خودش باید تصمیم بگیره که شما بفهمید یا نه...نمیشه-

  :گنجشک زیر بارون مونده میلرزید قلبش به درد اومد و گفت سعید برگشت سمت لیا و با دیدنش که عین
  چی میگی دخترم؟؟؟میخواي باهاش حرف بزنی یا نه؟؟؟-

صداشو به زور پیدا کرد تا جواب بده ولی قبلش سعید رو به ...مونده بود چی بگه...لیا از این حرفاي مانی شوکه شده بود
  :مانی گفت

  ...نذار پیشش شرمنده بشم...از شر توي پست فطرت...به من پناه آورده...و وضع با این سر...این دختر امشب...مانی-
میخوام هرچی که تو دلمه ...عین خر تو گل موندم...خودمم از این وضع خسته شدم...اتفاقی قرار نیست بیفته پدر من-

  خوبه؟؟؟...ینجا پیش شما بمونهاصالً قول میدم بعد از اینکه باهاش حرف زدم اگه خودش خواست بذارم ا...بریزم بیرون
کاري نکن که وقتی یه بار دیگه با پدر و مادرش چشم تو چشم شدم از شرم نتونم ...این دختر دست ما امانته مانی-

  ...سرمو بلند کنم
  :نسرین

خدا  به...مشکلتون و هرچی که هست حل کنید...با آرامش نه با دعوا و داد و بیداد...پسرم حرفاتون و با هم بزنید-
انقدر روح زخم خورده اشو با نیش و کنایه هات داغون ...لیا از برگ گل پاك تره...طاقت ناراحتی هیچ کدومتون و ندارم

  ...نکن
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  :مانی کالفه دستی تو موهاش کشید و گفت
ه نمیگم کارام اشتبا...نسرین جون مگه من شمرم؟؟؟دارم میبینم که از ترس تو خودش جمع شده و مثل بید میلرزه-

باید مطمئن شم این حسی که تو دلمه و داره از پا درم میاره درسته یا ...ولی باید باهاش حرف بزنم...بوده و پشیمونم
  ...نه

  :نسرین با مهربونی کمر لیا رو نوازش کرد و گفت
ون و حل کنید اگه نتونستید مشکلت...سنگاتون و وا بکنید...اول برید حرفاتون و بزنید...مانی راست میگه...عزیز دلم-

  ...بیاید به ما بگید شاید کمکی از دستمون برومد
یعنی واقعاً میخواست باهاش حرف بزنه؟؟؟فکر میکرد اآلن مانی با داد و دعوا میاد ...لیا نگاه ناباورشو به مانی دوخت

ر با خودش سراغش و بعد از اون سیلی اي که خورد دیگه کنترلش و از دست میده و به سمتش هجوم میاره و بازو
  ...ولی این آرامش چیز دیگه اي بهش میگفت...میبرتش

مطمئن بود اگه ...از خداش بود که مانی براش حرف بزنه و بگه از کجا این فکر تو سرش ریشه دوونده...از خداش بود
داشتن زندگیش قول داده بود که همه تالششو براي نگه ...جریان و بفهمه میتونه با دلیل و مدرك بی گناهیشو ثابت کنه

رضایتشو از حرف زدن با مانی ...اشکاشو پاك کرد و با تکون دادن سرش...بکنه و حاال وقتش بود که به قولش عمل کنه
  :صداي سعید و شنید که گفت...اعالم کرد

  ...برید تو حیاط-
  :مانی

  واسه چی؟؟؟-
حرف زدناي معمولی هم نمیتونی خودتو  زخماي تن و بدنش میگه که تو حتی تو...براي اینکه حواسمون بهتون باشه-

  ...اگه ببینم داري دست از پا خطا میکنی داغ این دختر و تا آخر عمر رو دلت میذارم...کنترل کنی
  :مانی نفسشو فوت کرد و گفت

  ...چشم میریم تو حیاط-
لحظه آخر برگشت و ...حیاطلیا بغضشو قورت داد و بعد از صلواتی که زیر لب فرستاد جلوتر از مانی راه افتاد سمت 

با دیدن لبخند اطمینان بخش نسرین و چشماي غمگین سعید که با باز و بسته ...خیره شد تو چشماي سعید و نسرین
  ...کردنش به لیا فهموند تصمیمش درسته

***  
فاصله وقتی به قدر کافی از ساختمون دور شدن که صداشون به گوش سعید و نسرین نرسه برگشت سمت مانی که با 

ولی برگشتن همانا و خراب شدن ...امیدوار بود اون شب و اونجا همه مشکالتشون تموم بشه...داشت پشت سرش میومد
این فک منفبض ...مانی مانیه چند دقیقه پیش نبود...کاخ آرزوهایی که تو همین چند دقیقه براي خودش ساخته بود همان
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هاي قرمز اطرافش با بی رحمی بهش میگفتن که هیچ چیز عوض شده و این چشماي گشاد شده از خشم با اون رگه 
تو کسري از ثانیه وحشت عمیقی از این شبحی که تو تاریکی حیاط بهش نزدیک و نزدیک تر میشد و سایه اشو ... نشده

  ...رو بدن نحیف لیا پخش میکرد تو دلش نشست
  ...سایه سیاهی رو بخت شومش
  ...ارکیده تنهاست زیر هجومش

  ...درد پایون ندارهطوفان 
  :صداي پر حرص مانی ضربه محکم بعدي بود که تو سرش کوبیده شد

 حاال دیگه از بیهوش بودن من سو استفاده میکنی؟؟؟پا میشی میاي اینجا که پدر و مادرم و علیه من بشورونـــی؟؟؟-
  آره؟؟؟

  ...لیا یه قدم عقب رفت و مانی یه قدم بهش نزدیک شد
اونوقت فکر ...گوشتمم بخورن استخونم و دور نمیریزن...من پسرشونم...دت؟؟؟بدبخت آوارهچی خیال کردي با خو-

  کردي میان پشت توي بی کس و کار هرجایی در میان؟؟؟
  :که با یه مرده هیچ فرقی نداشت ادامه داد...باز دمش و پر حرص بیرون داد و بی توجه به حال لیا...نفس عمیقی کشید

فهمیدي یا نه؟؟؟واي به حالت اگه ...بهشون میگی مشکلی نداري و با من برمیگردي میاي خونههمین اآلن میري تو و -
چهار چشمی ...بخواي با گریه و زاري دلشون و نرم کنی یا دور از چشم من با اشاره بهشون بفهمونی که چی بهت گفتم

  ...حرفی به جز اینی که بهت گفتم بزنی روزگارت و سیاه میکنم...حواسم بهت هست
برگشتن به ...لیا با خودش فکر کرد مگه از این سیاه ترم میشه؟؟؟ولی واقعاً دیگه طاقت نداشت برگرده تو اون خونه

  ...شروع دوباره زجر و مصیبت و بدبختیاش...اون خونه یعنی روز از نو روزي از نو
  :با صداي ناله مانند و گرفته اي که به سختی از گلوش خارج میشد گفت

من دیگه با تو پامو تو اون ...اصالً دلی نداري که به رحم بیاد...تو رحم نداري...برگردم تو اون خونه میمیرممن اگه -
  ...من نمیام...تنم طاقت یه درد جدید و نداره...خونه نمیذارم

  ...همین اآلن کاري که بهت گفتم و میکنی وگرنه...فقط خفه شو...خفه شو لیا-
با تمام زورش کوبوند تخت ...لیا تصمیمی بگیره که اون لحظه به نظرش عاقالنه ترین راه بودفقط یک ثانیه کافی بود تا 

سینه مانی تا یه کم ازش دور بشه و وقتی مانی که از این ضربه ناغافل جا خورده بود و چند قدم عقب رفت از فرصت سو 
  ...استفاده کرد و با تمام توانش که رو به انتها بود دویید سمت در کوچه

پشت سرش سریع در و بست و بی توجه به درداي بدنش که با این حرکتاي تند ...در و باز کرد و خودشو انداخت بیرون
  ...و سریع لحظه به لحظه بیشتر میشد و هر ثانیه یه نقطه از بدنش تیر میکشید و نفسشو میبرد

  ...دست منو تو میتونه با هم
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  ...قصري بسازه با رنگ شبنم
  ...غمگین و سرده شکوفه اي که

  ...گل ارکیده اس نمیره کم کم
تو اون تاریکی وسکوت شب صداي قدم هاي مانی که پشت سرش میومد به گوش میخورد و فریادش که چیزي جز 

  :ترس واسه لیا نداشت
  کدوم قبرستونی داري میـــــــــــري؟؟؟...وایستا لعنتی...لیــــــــا-

نفسش داشت میرفت و درد پهلوش به ...ولی لیا از حرکت واي نستاد...تر میشد صداي قدم هاي مانی نزدیک و نزدیک
  ...تمام سلوالي بدنش نفوذ کرده بود ولی بازم دویید

  ...میگم وایستـــــــــــــــا..لیا با توام-
طبیعی بود ...میشهولی از صداش میفهمید که داره بهش نزدیک ...حتی برنمیگشت ببینه فاصله مانی باهاش چقدره

  ...سرعت بدن نیمه جون لیا با اون همه درد کجا و سرعت بدن سالم و عضالت قوي مانی کجا
بی توجه به صداي ماشینی که ...فقط تو یه لحظه تصمیم نادرستی گرفت و براي اینکه فاصله اشو با مانی زیادتر کنه

  ...تو خیابون ودرست همون لحظه داشت با سرعت رد میشد از پیاده رو دویید 
  ...پاهاشو شل کرد و تنشو  لرزوند...و نعره مانی...و کشیده شدن الستیک رو آسفالت...همزمان صداي بوق ممتد ماشین

  ...مواظب بــــــــــــــــــــــــــــاش...لیــــــــــــــــا-
  ...ینه اش حبس کرد و قلبش و  فشردو حاال صداي برخورد ماشین با تن نحیف و پر درد لیا بود که نفس مانی و تو س

  ...بیا نذاریم گل ارکیده
  ...گلی که چهره اش پاك و سپیده

  ...که توي پاییز شاخه اي بیده
  ...کم کمبهار ندیده بمیره 

***  
تنها چیزي که تو میدون دیدش بود و داشت بهش نزدیک و نزدیک ...نه چیزي میدید...دیگه نه صداي کسی و  میشنید

اون لحظه عاجزانه از خدا ...جسم غرق خون لیا بود که با نور چراغ ماشینی که بهش زده بود روشن شده بود...تر میشد
واقعیت تن غرق خون لیا و صورت یخ ...ولی محال بود...میخواست که زمان به عقب برگرده حتی اگه شده چند دقیقه

  ...دستش بکنه آروم و ساکت رو زمین افتاده بود زده و سفیدش بود که حاال بدون اینکه تالشی براي فرار کردن از
باورش نمیشد ولی با تمام وجودش حس کرد که کمرش ...به یه قدمیش که رسید زانوهاش خم شد و افتاد

چرا لیا تکون ...خیره بود به صورت معصوم دختري که یه زمانی عشقش بود وحاال حتی پلکم نمیزد...شکست
  رد؟؟؟نمیخورد؟؟؟چرا چشماشو باز نمیک
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یه نفر سریع زنگ زد ...با سر و صداي راننده که مانی حتی یه کلمه از حرفاشم نمیشنید مردم دورشون جمع شدن
یعنی امکان ...ولی مانی فقط چشمشو دوخته بود به قفسه سینه لیا که به طرز خفیفی باال پایین میشد...آمبوالنس بیاد

وجه به شکستگی هایی که ممکن بود با این حرکتش آسیب ببینه باال داشت؟؟؟لیا زنده بود؟؟؟با لرزیدن پلکاش بدون ت
  ...تنه لیا رو که مثل یه تیکه گوشت رو زمین افتاده بود و تو آغوش گرفت و با دست صورتشو لمس کرد

بیست روز تو ...باورش نمیشد که باالخره مانی بغلش کرده و داره صورتش و نوازش میکنه...لیا الي چشماشو باز کرد
دست یخزده اشو آورد ...حسرت نوازش این دستاي گرم میسوخت و مانی بی معرفتش این لذت و ازش دریغ کرده بود

  ...باال و گذاشت رو دست مانی که رو صورتش بود
  ...منو حاال نوازش کن که این فرصت نره از دست

  ...شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست
  ...ال که تب کردممنو حاال نوازش کن همین حا

  ...مسم کنی شاید به دنیاي تو برگردماگه ل
  نی؟؟؟...ما-

هیچ وقت اهمیت نداد به حرفش که میگفت ...بدون ترس...با ته مونده صدایی که براش مونده بود اسمشو صدا کرد
  :صداي لرزون مانی درد پیچیده تو قفسه سینه اشو بیشتر کرد...اسمش و صدا نزن

  ...حرف نزن...رات خوب نیستب...حرف نزن لیا-
  ...مرگ تو یه قدمیش بود و میخواست تا دیر نشده حرف دلشو به مانی بزنه...ولی لیا حرف حالیش نبود

  نی؟؟؟...ما-
  چیه لیا؟؟؟چیـــــــــه؟؟؟-

چرا روشو از لیا میگرفت؟؟؟دستشو دراز کرد و گذاشت رو صورت سرد مانی و با فشار خفیفی که بهش وارد 
  :تنها چیزي که اون لحظه دلش و خوش میکرد و به زبون آورد...برش گردوند سمت خودش...کرد

  !نم...جا...بگو...بـــ  ــگو-
  ...آرزوي جانم گفتناي مانی هنوز رو دلش بود و با حرف بعدي مانی این آرزوشم بر باد رفت

  ...نمیفهمی میگم هیچی نگو...لیا حرف نزن-
حتی ...این یعنی هنوز نظرش راجع به لیا عوض نشده...مانی نمیخواست بهش بگه جانم...نشستلبخند تلخی رو لب لیا 

  ...حاال که دیگه هیچ وقتی براي برگردوندن عشقشون نمونده بود
  ...هنوزم میشه عاشق بود

  ...تو باشی کار سختی نیست
  ...بدون مرز با من باش
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 ...اگرچه دیگه وقتی نیست

  ...تمعاشق...من...مانی...من-
  ...نگاه بهت زده مانی تو کل صورت غرق خونش می چرخید

  ...ساکت شـــــــــــــو...داره ازت خون میره...ه لیابس-
  ...میکنه...خیانت...نه...نه دروغ میگه...یه عاشق...یه-
  ...تو رو خدا بس کــــــــــــن...لیا بسه-

  ...هیچوقت طاقت دیدن ناراحتی مانی و نداشت...آورد غمی که تو صدا و چشماي مانی دید و شنید دلش و به درد
  ...نبینم این دم رفتن تو چشمات غصه میشینه

 ...اشکاتو میبوسم میدونم قسمتم اینههمه 

تک تک سلوالي بدنش مرگ و فریاد میزدن و ...درد بدي تو بدنش پیچید و حجم زیادي خون از دهنش بیرون ریخت
شنیده بود که ...اینم از اثرات مرگ بود...کم کم دیگه هیچ دردي و حس نمیکرد...کنهلیا اینو خوب میتونست حس 

داره کاري ...چون دیگه تحمل درد و نداشت...خدا به دادش رسید...میگن وقتی بمیري دیگه هیچ دردي و حس نمیکنی
  ...میکنه که دیگه درد نکشه
  ...تو از چشماي من خوندي
  ...که از این زندگی خستم

  ...ت اونقدر آروممکنار
  ...که از مرگ هم نمیترسم

  ...تو رو خدا طاقت بیار... آمبوالنس اآلن میرسه... لیا چشماتو باز کن-
تنها ...نگاه خمار و بیروحشو که یه لحظه ترس و لرزو به جون مانی انداخت دوخت تو چشماي نگران و بهت زده اش

  ...رفتنش مراقب خودش نباشه و از عذاب وجدان به خودش آسیب  بزنهمیترسید با ...نگرانی لیا تو اون لحظه مانی بود
  :خون از دهنش بیرون میریخت گفت...همونطور که با هر کلمه اش

  ...باش...عشقم...ظب...موا-
آخرین سفارششم به مانی کرد و بدون هیچ ترس و نگرانی اي چشماشو بست و بازدم سنگینشو از تو قفسه ...تموم شد

  ...تو کسري از ثانیه تن همیشه سردش تو دستاي مانی شل شد و دستش افتاد...ون فرستادسینه اش بیر
  ...تنم سرده ولی انگار
  ...تو دستاي تو آتیشه

  ...خودت پلکامو میبندي
 ...و این قصه تموم میشه
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حتی ...زدهچشماش گشاد بود نگاهش بهت ...حتی اجازه نفس کشیدنم بهش نمیداد...بغضی که راه گلوشو بسته بود
  نمیتونست تو ذهنش مرور کنه که چه اتفاقی افتاد چه برسه به اینکه بخواد به زبون بیاره؟؟؟

  مانی؟؟؟-
با شنیدن صداي پدرش نگاه حیرت زده اشو از جسم بی حس و بی جون لیا گرفت و به سعید که پشت سرش وایستاده 

  ...بود و با حلقه اشک تو چشماش به لیا نگاه میکرد خیره شد
  ...لیا مرد...لیا...بابا-
  ...یا امام هشتـــــــــم-

  :صداي پر از استرس و ناراحتی راننده ماشین تو گوشش پیچید
  ...یا علی بگو بلندش کن...اصالً بیارید با ماشین خودم برسونیمش بیمارستان...ایشاال که زنده اس...آقا نگو تو رو قرآن-

  :فقط زیر لب گفتنگاه سرد و یخیشو به آسمون دوخت و 
  ...یا علی-

*****  
از قبل ...بدن لّخت و لمس لیا تو بغلش بود و با دو داشت از پله هاي بیمارستان باال میرفت تا به بخش اورژانس برسه

میثم و که اون شب شیفت نبود کشونده بود بیمارستان و حاال میثم با دیدن مانی و لیا تو اون وضعیت شوکه شده خودشو 
  ...وند و به تیکه گوشت داغون و کبود و له شده اي که تو دستاي مانی بود خیره شدبهشون رس

  :با غمی که صداشو میلرزوند گفت
  چرا صبر نکردید آمبوالنس بیاد؟؟؟...مانی اینکه جراحتش خیلی زیاده-

  :فریاد مانی نه تنها میثم و که همه پرسنل اون بخش و سر جاشون میخکوب کرد
  ...خاطر آمبوالنساي این خراب شده صبر کنم که باید تا صبح منتظر می موندم اگر میخواستم به-
  ...بذارش رو برانکارد باید ببریمش اتاق عمل...آروم باش...باشه باشه-

  :رو به پرستار بخش گفت
  خبر بگیرید ببینید اتاق عمل آماده اس؟؟؟...خانوم موسوي قبالً هماهنگ کردم-

نمیدونست اون ...گذاشت رو تخت روونی که داشت با بی رحمی عشقشو ازش دور میکردپرستار رفت و مانی لیا رو 
  :لحظه لیا صداشو میشنید یا نه ولی تو دلش فریاد زد

  »فهمیــــــــدي؟؟؟...باید سالم برگردي...من تو رو زنده میخوام لیا«
***  

گاه شوکه شده و متحیرش و دوخته بود به کف چهار ساعت بود که بی خبر از همه جا جلوي در اتاق عمل نشسته بود و ن
هرازگاهی سرشو بلند میکرد و نیم نگاهی به سعید که با فاصله زیاد کنارش نشسته بود و هر چند ...راهروي بیمارستان
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ولی سعید حتی سرشو بلند نمیکرد که به مانی ...دقیقه یه بار آه جگر سوز و پرحسرتی از گلوش خارج میشد نگاه میکرد
  ...حتی تالش نکرد که بخواد پسرشو آروم کنه...یه جوریایی عارش میومد...کنه نگاه

شاید نباید میذاشت که ...درسته که مانی مقصر مستقیم این اتفاق نبود ولی دورادور تو بالیی که سر لیا اومد نقش داشت
رفتار بده ولی مثالً خواست با این براي خودشم عجیب بود که مانی بخواد به این سرعت تغییر ...اصالً باهاش حرف بزنه

  ...کار یه شانس و فرصت دیگه به پسرش بده تا زندگیشو تباه نکنه و اآلن با تمام وجود پشیمون بود
وقتی فکرشو میکرد که اون دختر با اون وضعیتش خودشو تا خونه اش رسونده تا بهش پناه ببره و اون دوباره با دست 

با لرزیدن گوشیش براي ...هم با اون هم با لیا...مانی باهاش بد کرد...ونه میشدخودش انداختتش تو دهن گرگ دیو
  ...چندمین بار بلند شد رفت ته راهرو که جواب نسرین رو بده

با چشم خودش داشت میدید که ...مانی نگاه پر دردشو به پدرش دوخت که حین حرف زدن با تلفن ازش دور میشد
با اینکه هنوز معتقد بود لیا ...و محکم نیست و قامت بلند و کشیده اش خم شدهقدم هاي پدرش مثل همیشه استوار 

ساکت و صامت نشسته بود و ...گناهکاره ولی شوکی که بهش وارد شده بود نمیذاشت هیچ عکس العملی نشون بده
  ...صداش در نمییومد

همون موقع لیارو میکشت و از طرفی از طرفی میگفت هرمرد دیگه اي جاي من بود ...بین عقل و احساسش درگیر بود
لیا هرچقدرم که خطاکار ...نه...هم با فکر اینکه لیا دیگه از اون اتاق عمل زنده بیرون نیاد تمام بدنش به رعشه میفتاد

  ...باشه تاوان کارش مرگ نبود
و لیا بی هوا پریده بود میدونست اون تقصیري نداره ...همون موقعی که لیا رفت تو اتاق عمل رضایت داد که راننده بره

هرچند با این کارش ...مرد راننده هم بعد از کلی تشکر و دعاي خیر براي خودش و لیا رفت پی زندگیش...تو خیابون
  :زخم زبون دردآور سعید و به جون خرید که گفت

  !خوبه میدونی به جز خودت کس دیگه اي مسبب این مصیبت نیست-
ت سعید که دید رو همون نیمکتی که تو دورترین فاصله اي مانی قرار داشت برگشت سم...یک ساعت دیگه هم گذشت

اونا از لیا تصور ...اونا مسلماً نمیتونستن تحت هیچ شرایطی به مانی حق بدن...سرشو به دیوار تکیه داده و چشماشو بسته
  ...یه دختر مهربون و پاك و نجیب و ساده رو داشتن نه اون چیزي که تو ذهن مانی بود

***  
  ...مانی با یه جهش خودشو از رو صندلی بلند کرد و رسوند بهش...با باز شدن در اتاق عمل و بیرون اومدن میثم

  چی شد میثم؟؟؟حالش خوبه؟؟؟-
نگاهش پر از حرف بود ولی مانی اون لحظه تو شرایطی نبود که ...میثم چیزي نگفت و فقط خیره شد تو چشماي مانی

  ...نهبخواد معنی نگاهشو درك ک
  اللی مگه؟؟؟...د حرف بزن دیگه-
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سرد و ...نگاهش مانی و یاد نگاه خودش تو این روزاي آخر به لیا مینداخت...میثم همچنان بی حرف به مانی خیره بود
اینبار سعید که با بیرون اومدن میثم خودشو بهش رسونده بود و با ...نگاهی که گویاي خبراي خوبی براش نبود...یخی

  :به دهن میثم دوخته بود به حرف اومد نگرانی چشم
  ...جونم به لب رسید حرف بزن...پسرم...میثم-

سعید چه گناهی داشت که باید به خاطر کاراي احمقانه پسرش به این حال و روز ...حاال دیگه نگاه میثم رنگ غم گرفت
  :نفس عمیقی کشید و رو به سعید گفت...بیفته؟؟؟چشماشو بست

ولی باید صبر کنیم ...عملم تا اآلن موفقیت آمیز بود...من و همکارام همه تالشمون و کردیم...ساعینگران نباشید آقاي -
  ...تا بهوش بیاد

  کی؟؟؟کی بهوش میاد؟؟؟دخترم زنده می مونه؟؟؟-
یه لحظه فکر کرد واقعاً میخواد براش از وضعیت دخترش ...انقدر عمیق و از ته دل گفت دخترم که میثم تنش لرزید

  ...بزنهحرف 
  ...دعا کنید هرچه زودتر بهوش بیاد...با دعاي شما...زنده می مونه-

  ...نفسی که از سر آسودگی کشید دل میثم و به درد آورد
  میتونم ببینمش؟؟؟-

  :با شنیدن صداي مانی نیم نگاه سرد و بیروحی بهش انداخت و فقط گفت
  ...نه-
  ...چرا؟؟؟مگه-

  :به سعید که به دیوار تکیه داده بود و چشماشو بسته بود گفتنذاشت مانی حرفشو ادامه بده و رو 
  ...شما نیستید...اون کسی که باید شرمنده و دلواپس باشه...خودتون و بیشتر از این اذیت نکنید...جاي نگرانی نیست-

نست میثم میدو...مانی خوب میتونست زخم زبون و این نگاه هاي عجیب میثم و درك کنه ولی هنوز دلیلشو نمیدونست
  :براي همین رفت سمت سعید و گفت...داره به اون تیکه میندازه و فقط به خاطر مراعت حضور پدرشه که حرفی نمیزنه

من اینجا می مونم تا لیا بهوش ...نسرین جونم تا اآلن کلی نگران شده...تا صبح بیدار بودید...بابا شما دیگه برید خونه-
  ...بیاد

سعید حتی حاضر نبود کلمه اي هم با مانی صحبت کنه و ...که دید سرشو انداخت پاییننگاه سرشار از خشم پدرشو 
  ...روي صحبتش با میثم بود

  پسرم مطمئنی به حضور من احتیاج نیست؟؟؟-
من پیش ...شما برید...فعالً تا زمانی که بهوش بیاد و وضعیتش بررسی بشه کاري از دست کسی برنمیاد...گفتم که...بله-

  ...خیالتون راحت...هستممانی 
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  :دست سعید روي شونه میثم نشست و با قدردانی گفت
  ...جون تو و جون دخترم...خیالم از بابت تو راحته...ممنون میثم جان-

پس مانی چی؟؟؟حتی انقدر براش ارزش نداشت ...میثم پسرش بود و لیا دخترش...پوزخند تلخی رو لباي مانی نشست
  ...حتی لیارو دست میثم سپرده بود...نه و دلداریش بدهکه یه کلمه باهاش حرف بز

حق داره که بخواد به کس دیگه اي متوسل ...وقتی لیا دست مانی بود این بال سرش اومد...خیلی سریع به پدرش حق داد
ولی کی از غم تو دل مانی خبر داشت؟؟؟کی میدونست که چرا مانی انقدر سنگدل شد؟؟؟کی میدونست چی به ...بشه
  ش اومده که در عرض یک هفته آوار شد تو زندگیش و عشقش؟؟؟سر

مانی موند و نگاه هاي میثم که حاال از یخزدگی ...سعید بدون حتی نیم نگاهی به مانی و یه خداحافظی خشک و خالی رفت
  :قبل از اینکه چیزي بگه میثم به حرف اومد...خارج شده بود و رنگ خشم و غضب و کینه به خودش گرفته بود

  ...راه بیفت بریم تو اتاق من-
میخواست هرجور شده خودشو از این خشمی که ...صبر نکرد تا جواب سواالي مانی رو که تو چشماش میخوند و بده

سراسر وجودشو گرفته بود خالص کنه و واسه اون به عنوان دکتر این بیمارستان درست نبود که کسی از خشم و 
  ...عصبانیتش بویی ببره

این ...با ورود به اتاق میثم دیدش که رو مبل نشسته و سرشو با دستاش نگه داشته...ناچار دنبالش راه افتادمانی  به 
حالتاي کالفه و عصبی میثم براي چی بود؟؟؟با شنیدن صداي در و بعد قدم هاي مانی که بهش نزدیک میشد سرشو بلند 

  :وخت و با ناباوري آمیخته با غم گفتکرد و نگاه دردمندشو به این رفیق چندیدن و چند ساله اش د
  مانی تو چی کار کردي؟؟؟-

  :اون لحظه تنها چیزي بود که به ذهنش رسید...خودشو زد به اون راه
  منظورت چیه؟؟؟-
  !حال و روز لیا بدتر از اونه که فقط با یه تصادف به این وضع افتاده باشه...خودت و به خریت نزن حمال بی وجود-
  ودت؟؟؟مگه حال و روز لیا چشه؟؟؟چی میگی واسه خ-

  :میثم بلند شد رو به روي مانی وایستاد و با اخمی که کل صورتشو پوشونده بود گفت
  اون آثار کبودي رو تن و بدنش واسه چیه؟؟؟-

  :مانی چیزي نگفت و اینبار صداي میثم بلندتر شد
فکر کنم انقدر وقیح ...ن تصادفه؟؟؟هرچندنمیخواي بگی که اون جاي مشت رو صورت و لباي آش و الشش به خاطر ای-

  ...شده باشی که همه چیزو انکار کنی و خودتو بی تقصیر نشون بدي
  ...دیگه آب از سرش گذشته بود و انکار کردنش کار بیخودي بود...نفس عمیقی کشید

  ...کار خودمه...نه انکار نمیکنم-
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اول یه کم خیره شد ...ضح از مانی نگاهش رنگ ناباوري گرفتمیثم با اینکه این حدس و زده بود ولی با این اعتراف وا
  :تو چشماش و وقتی صداقتشو از تو نگاهشم خوند پشتشو کرد به مانی و موهاش و تو چنگ گرفت و زیر لب نالید

  چرا مانی؟؟؟چرا اینکارو کردي؟؟؟-
  :با کالفگی گفت

  ...نمیتونم جوابتو بدم...سوال نپرس میثم-
  :به سمت مانی هجوم آورد و غرید...ل خارج شدمیثم دیگه از کنتر

سوال نپرســــــم؟؟؟میفهمی چی میگی؟؟؟زدي تن و بدن دختر بیچاره رو لت و پار  کردي و حاال با پررویی تمام -
  میگی کاره منه؟؟؟بعدشم میگی سوال نپرس؟؟؟

شم به قدر کافی خورد بود و دیگه اعصاب...اون شب به اندازه کافی نصیحت شنیده بود...نوچی کرد و نفسشو فوت کرد
  ...این حرفا از ظرفیتش خارج بود

  :همونطور که برگشت تا بره بیرون گفت
صبر ...حاال هم که اتفاقی نیفتاده...حتماً براش دلیل داشتم...اگه کاري کردم...حوصله پند و اندرز و نصیحتتو ندارم میثم-

  ...میکنم تا
  !!!عوضــــــــــــــــی؟؟؟لیا رفت تو کمـــــــــــــــااتفاقی نیفتاده آشغال -

یعنی درست ...به گوشاش شک کرد...یه لحظه حتی حس کرد قلبشم ازضربان افتاد...مسخ شد...شوکه شد...کپ کرد
شنید؟؟؟میثم چی گفت؟؟؟گفت لیا رفت تو کما؟؟؟ولی آخه مگه نگفته بود عملش موفقیت آمیز بوده؟؟؟مگه نگفته بود 

  ...نتظرن تا بهوش بیاد؟؟؟مگه نگفت حالش خوب میشه؟؟؟جلوي چشم خودش داشت اینا رو به پدرش میگفتم
با همون چشماي حیرت زده اش ...خدا خدا میکرد حرف میثم و اشتباه شنیده باشه...آب دهنشو به سختی فرو داد

  :برگشت سمت میثم و با عجز نالید
  ...مگه تو نگفتی...چی میگی؟؟؟مگه تو-
انتظار داشتی زل بزنم تو ...اون حرفا رو جلوي پدرت زدم چون دیدم حالش انقدر بده که اگه بفهمه از پا میفته-

  چشماش و بگم کسی که دختر خودت میدونیش به همین راحتی رفت تو کما؟؟؟
  ...اشتباه نشنیده بود...پس حقیقت داشت

  چه جوري؟؟؟... آخه چرا-
هنوز نمیدونست مانی چرا این بال رو سر ...عجز و درموندگی تو صداي مانی سوخت میثم فقط براي لحظه اي دلش براي

  ...نمیتونست قضاوت کنه ولی هر چقدرم اون دختر گناه کار باشه حقش این نبود...لیا آورده بود
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ی به چند تا از استخوناي دنده اش شکسته و آسیب خطرناک...تصادفش نسبتاً شدید بود و خون زیادي از دست داده-
تا جایی که تونستیم جلوي خونریزي بیشتر و گرفتیم ولی بدنش ضعیف تر از اون بود که بخواد ...ریه هاش وارد شده

  ...دربرابر این حجم از دست رفته خون مقاومت کنه
فقط ...نمیدونست اون لحظه چرا اون حرف و زد...مانی با هر کلمه اي که میگفت قلبش بیشتر تو سینه میکوبید

  ...است خودشو یه جوري تبرئه کنهمیخو
  ...نه کتکاي من...پس علتش این تصادف لعنتی بوده-

  ...ولی بالفاصله با فریاد میثم وا رفت
چرا میخواي خودتو به نفهمی بزنــــــی؟؟؟چرا میخواي خودتو ...خفه شــــــــــــــو...خفه شـــــــــــــو گوســــــاله-

که چند تا از رگاي بدنش از فشار ضربه ها پاره شده؟؟؟اصالً توي االغ فهمیده بودي که بی گناه نشون بدي؟؟؟میفهمی 
خونریزي داخلی داره؟؟؟اون کبودي و کوفتگی شدید پهلوش و ندیدي؟؟؟حتی به مغز پوچتم خطور نکرد که اون 

یفهمی براي اینکه کبودي طبیعی نیست؟؟؟میفهمی که کلیه اش عفونت کرده و مدام از بدنش خون خارج میشده؟؟؟م
عفونتش به قسمتاي دیگه نرسه مجبور شدیم بندازیمش دور؟؟؟میفهمی که اگه بهوش بیاد تا آخر عمر باید با یه کلیه 

  زندگی کنه؟؟؟اینا رو میفهمی؟؟؟اصالً میخواي بفهمی یا ترجیح میدي تو همون حماقت و نادونی خودت بمونـــــــی؟؟؟
ریتم قلبش کند شده ...زبونش بند اومده بود...اهاش همکاري نمیکردندیگه هیچ کدوم از اعضاي بدنش ب

پاهاش تعادلشو از دست داده بود ...سرش به ضربان افتاده بود...نفساش سنگین شده بود...چشماش دو دو میزد...بود
  ...که باعث شد کمرش محکم بخوره به دیوار پشت سرش

چند بار ...نفساش میرفت که کامل قطع بشه...و رو زمین نشست زانوهاش شل شد و همونجا تکیه به دیوار سر خورد
باید ...اشکاش تا پشت چشمش باال میومدن و مانی پسش میزد...براي بلعیدن هوا دهنشو باز و بسته میکرد ولی دریغ

بت ساده ولی مگه میشد؟؟؟چه جوري میتونست از این مصی...قلبشو سنگی نگه میداشت تا بتونه با این مصیبت کنار بیاد
  رد بشه؟؟؟

  :صداي پر از غم و بغض میثم که با دیدن حال و روز مانی کمی مالیم تر شده بود وضعیت مانی وبدتر و بدتر کرد
تو همون مانی ...مانی عشقت داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه...اصالً میدونی کما چیه؟؟؟کما یه قدم قبل از مرگه-

تخار لیا رو به عنوان تنها عشق زندگیت معرفی کردي؟؟؟تو عوض شدي یا لیا که اي نیستی که تو جشن تولدت با اف
  ...زندگیتون از این رو به اون رو شد؟؟؟این بود اون عشق افسانه ایت؟؟؟چی کار کردي تو؟؟؟چی کار کردي

نداخته به قدري که میثم و به گریه ا...پس وضعیت خیلی بحرانی بود...صداي گریه میثم قلبشو فشرده تر کرد
خیلی ...یعنی اوضاع وخیمه...وقتی میثمی که همیشه همه رو با شوخی و خنده دعوت به آرامش میکرد گریه کنه...بود

  ...براي آروم شدن فقط باید گریه کرد...یعنی کار از شوخی و خنده گذشته...وخیمه
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میتونست حداقل با چند قطره کاش ...کاش مثل میثم گریه میکرد...کاش مانی این بغض نفس گیرشو قورت نمیداد
کاش میثم ...مثل همیشه غمشو تو قلبش مدفون میکرد...ولی هیچ وقت عادت به گریه نداشت...اشک خودشو سبک کنه

کاش به جاي اینکه نمک رو زخمش بپاشه مرهم ...کاش میفهمید مانی هم به آروم کردن نیاز داره...پی به حالش میبرد
  ...زخمش میشد

بازدم حبس شده ...آبی که جلوي صورتش قرار گرفت نگاهشو به میثم که باال سرش وایستاده بود دوختبا دیدن لیوان 
  :با حال زاري گفت...با یه سرفه کم جون آزاد کرد و بدون اینکه تالشی براي گرفتن لیوان بکنه...اشو

  زنده می مونه؟؟؟-
میدونست مانی حالش خیلی بده ولی ...روم تر شده بودحاال اونم آ...میثم کنارش رو پاهاش نشست و لیوان و داد دستش

  ...مثل همیشه میخواد غماشو بریزه تو خودش
منظورم شرایط ...ولی کسایی که برگشتن شرایطشون به مراتب بهتر از لیا بوده...خیلیا از کما برگشتن...با خداست-

  ...سخته که لیا بتونه...بدنیشونه
یقه میثم و تو دستش مشت کرد و از الي دندوناش ...حالش بدتر از اون که نمیشد چرا انقدر طفره میرفت؟؟؟مانی دیگه

  :غرید
  فقط بگو زنده می مونه یا نه؟؟؟...میثم-
  !به احتمال سی درصد آره-

یعنی به همین راحتی؟؟؟لیا داشت میرفت؟؟؟به همین ...مشتش باز شد و دستش مثل یه جسم بی حس افتاد زمین
  حاال فقط سی درصد بود؟؟؟...درصد دل خوش میکرد؟؟؟سهمش از ده ماه همخونگی و عاشقیراحتی باید به سی 

  ...میخوام ببینمش-
  ...انقدر این جمله رو عاجزانه به زبون آورد که میثم راهی براي مخالفت نداشت

  ...بلند شو بریم-
پشت یه شیشه بزرگ و ...ي بودکمک کرد تا مانی بلند شه و با هم رفتن تو بخش مراقبت هاي ویژه که لیا بستر

از بین اونهمه سیم و دستگاهی که بهش وصل بود به جسم بی جون و صورت رنگ پریده ...سراسري وایستاده بود
  ...عشقش نگاه کرد

  ...فعالً باید از همینجا ببینیش تا وضعیتش مشخص شه-
شک نداشت که تن لیا هم به سردي ...ردتن لیا رو لمس ک...دستشو آورد باال و از روي شیشه سردي که بینشون بود

اون لوله هایی که تو دهنش گذاشته بودن تا راحت نفس بکشه دنیا رو پیش چشم مانی تیره و تار ...همین شیشه اس
چرا کار به اینجا کشید؟؟؟اصالً چی شد که یه دفعه کارشون به اینجا رسید؟؟؟این دختر معصومی که اینجا ...میکرد
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؟؟؟زندگیش نبود؟؟؟نفسش به نفس اون بند نبود؟؟؟پس چرا کاري کرد که پاش به اینجا باز خوابیده عشقش نبود
  بشه؟؟؟

قول میدم اگه بیدار ...بیدار شو برگردیم بریم خونه...اینجا جاي تو نیست...بیدار شو خواهش میکنم...بیدار شو لیا«
  »...اگه بیدار شی...شی

لیا هنوزم ...اگه لیا برمیگشت گناهش بخشیده میشد؟؟؟نه...ده رو برگشتنگاه ماتم زده اشو از لیا گرفت و مسیر اوم
  ...ازش جدا میشد ولی فقط برگرده...ولی راضی به مرگش نبود...اون گناه مرتکب شده

چرا یهو تبدیل شد به کوه یخ؟؟؟با حالت دو خودشو رسوند به مانی ...میثم مات این تغییر ناگهانی مانی دنبالش راه افتاد
  :تو گف

  مانی تو چت شده؟؟؟-
  ...چیزیم نیست-
  نفساي لیا قطع بشه و قلبش دیگه نزنه؟؟؟...یعنی اصالً برات مهم نیست که ممکنه هر لحظه-
  ...من نمیخواستم اینجوري بشه-

  :لحنش به قدري خشک و بی احساس بود که میثم با بهتی که لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد گفت
  انقدر عوض شدي؟؟؟ تو کی هستی مانی؟؟؟چرا-
  ...روزگارم عوض شده...من عوض نشدم-
  چی تو رو انقدر سنگدل  کرده؟؟؟...تو مانی یکی دو ماه پیش نیستی-

  :وایستاد و با بی تفاوتی خیره شد تو چشماي میثم و با لحن سردي گفت
  !حماقت-

شده بود به حرکات عادي و معمولی  رفت تو اتاق میثم و بی توجه به میثم که هاج و واج پشت سرش اومد تو و خیره
  :همونطور که روش دراز میکشید گفت...مانی رفت سمت تخت گوشه اتاقش

  ...زحمت گفتن این موضوع به پدر و مادرم هم خودت بکش...در ضمن...برو خونه استراحت کن...تو هم خسته اي-
لی میثم با ناباوري قدمی بهش نزدیک شد و ساعدشو گذاشت رو پیشونیش تا میثم باور کنه خوابیده و تنهاش بذاره و

  :گفت
  مانی؟؟؟-
  هوم؟؟؟-
  نمیخواي حرف بزنی؟؟؟-
  ...نه-

  ...بهتش داشت بیشتر و بیشتر میشد
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  !!!آخه تو چه مرگته؟؟؟-
  ...خستم میثم-

این حال با ...ولی هنوز رفتارشو درك نمی کرد...خستگی از سر و روي مانی می بارید و میثم اینو کامالً درك می کرد
  ...شاید اگه آروم شه بتونه از زیر زبونش حرف بکشه...ترجیح داد که بذاره یه کم با خودش تنها باشه و فکر کنه

  ...فعالً...باید خیلی چیزا رو بهم توضیح بدي...وقتی برگشتم...باشه پس من میرم خونه یه دوش میگیرم و زود میام-
  !سرشو با افسوس تکون داد و رفت بیرون...نیلباسشو عوض کرد و بعد از نیم نگاهی به ما

مانی هم بالفاصله از رو تخت بلند شد و رفت جلوي پنجره اتاق وایستاد و در حالیکه جسم بی جون لیا لحظه اي از جلوي 
  :اون لحظه فقط یه جمله تو ذهنش بود...چشماش کنار نمیرفت یه سیگار روشن کرد

  »...چی شد...چی فکر میکردم«
***  
سیگار کشید و رو به روي پنجره اتاق وایستاد و به بیرون خیره ...فقط تو اتاق راه رفت...بح پلک رو هم نذاشتتا ص
ولی دریغ از رسیدن به یه نتیجه درست و درمون براي اینکه بفهمه چی به سر ...فقط فکر کرد و فکر کرد و فکر...شد

  ...زندگیش اومد
با خودش فکر میکرد یعنی این آدمایی هم که انقدر با ...ود و سیگار میکشیدبه محوطه بیرونی بیمارستان خیره شده ب

یه پله قبل ...عجله و هول و اضطراب تو حیاط بیمارستان اینور و اونور میرنم مثل مانی یه مریض تو کما رفته دارن؟؟؟کما
محال بود بتونه باور کنه ...داز دیشب هزار بار کلمه کما تو ذهنش پررنگ شد و هر هزار بار مانی پسش ز...از مرگ

  ...همچین چیزي رو
با صداي میثم رشته ...نگاهش یه جا بود و فکرش هزارجا...در اتاق  باز شد ولی مانی همچنان خیره بود به فضاي بیرون

  :افکارش پاره شد
  ...چه خبرته؟؟؟نمیشه تو اتاق نفس کشید-

  ...جوابی نداد
  ...و باید اینجا بستري کنیماینجوري پیش بري دو روز دیگه هم تو ر-

  :میثم که دید مانی قصد حرف زدن نداره از در دیگه اي وارد شد
  چیزي خوردي؟؟؟-

  :سیگارشو پرت کرد تو سطل آشغال و گفت
  ...اشتها ندارم-

 تمام تالشش این بود که از شر نگاه هاي کالفه کننده و سواالي...صداي قدم هاي میثم و که بهش نزدیک میشد میشنید
  :براي اینکه یهو سوالی نپرسه گفت...ریز و درشت میثم خالص بشه ولی خوب میدونست که به این راحتیا کوتاه نمیاد
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  به مامان و بابام گفتی؟؟؟-
  آره؟؟؟-
  بابام چی گفت؟؟؟-
گفتم حداقل به خاطر حاج خانومم که شده ...کلی باهاش حرف زدم تا تونستم آرومش کنم...نزدیک بود پس بیفته-
هرچی گفتم اومدنتون به اینجا فایده اي نداره گوش ...آخرم گفت به شرطی آروم میشم که ببینمش...حکم باشیدم

  ...نکردن و گفتن واسه مالقات میان
  :همونطور که میرفت سمت در گفت

  ...من میرم حیاط یه کم هوا بخورم-
  :میثم که خوب میدونست دلیل این پیچوندناي مانی چیه گفت

  ...ولی بعد از ساعت مالقات باید باهم حرف بزنیم...کن باشه فرار-
  ...حرفی براي گفتن ندارم-
  ...خودتم میدونی که از زیر زبونت بیرون میکشم...ولی من خیلی چیزا رو میخوام بشنوم-

  ...بی توجه به حرف میثم رفت بیرون
***  

نمیدونست چقدر ...گذاشته بود فکر میکردرو نیمکتاي حیاط نشسته بود و به بازي هایی که سرنوشت جلوي پاشون 
وحید ...خواست بلند شه بره تو که گوشیش زنگ زد...گذشته فقط با شلوغ شدن حیاط فهمید حتماً ساعت مالقات شده

  ...بود
باالخره ...وضعیت لیا که حاال حاالها مشخص نمیشد...یه لحظه خواست جواب نده ولی تا کی میتونست پنهان کاري کنه

  :نفس عمیقی کشید و جواب داد...اید همه میفهمیدنکم کم ب
  ...الو-
  الو مانــــــــــــی؟؟؟هیچ معلوم هست کجایی تو مرتیکه؟؟؟-
  ...کارتو بگو وحید-
چرا ...حاال میگی کارتو بگو؟؟؟تو باید توضیح بدي نه من...یعنی چی؟؟؟از صبح دویست بار زنگ زدم جواب ندادي-

  جواب نمیدادي؟؟؟حرف میزنی یا نه؟؟؟ شرکت نیومدي؟؟؟چرا گوشیت و
  ...خودت حواست باشه به کارا...شاید چند روز نتونم بیام شرکت-
  چرا؟؟؟اتفاقی افتاده؟؟؟-

  :پک عمیقی به سیگارش زد و خیره به دود غلیظ تو هوا گفت
  ...آره-
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  :لحن وحیدهم حاال دیگه نگران شده بود
  حرف میزنی مانی یا زیر لفظی میخواي؟؟؟-
  ...ا تصادف کردهلی-
  چـــــــــی؟؟؟اآلن حالش چطوره؟؟؟-
  ...رفته تو کما-

  ...سکوت چند ثانیه اي بینشون و وحید با صداي بهت زده اش شکوند
  کـــــــــــــی؟؟؟...یا ابوالفضل-
  ...دیشب-
-...  
  الو وحید؟؟؟-
  مانی شوخی میکنی دیگه آره؟؟؟-
  !نه-
  ...میزنی؟؟؟مانی تو رو خدا عین آدم حرف بزن بفهمم چی  شدهپس چرا؟؟؟پس چرا انقدر عادي حرف -

  :با دیدن پدر و مادرش که وارد بیمارستان شدن به وحید گفت
  ...فعالً...من باید برم...شوخی در کار نیست وحید-

ولی با نگاه غضب آلود سعید سرجاش وایستاد و سرشو انداخت ...گوشی و قطع کرد و خواست بره سمتشون
مانی با دیدن چشماي سرخ شده از گریه مادرش یاد ...بهش که رسیدن زیر لب سالم کرد ولی جوابی نگرفت...پایین

  ...زمانی افتاد که شب تا صبح واسه دختر از دست رفته اش گریه میکرد
  :اومد سمت مانی و با گریه گفت

  کجاست مانی؟؟؟دخترم کجاست؟؟؟-
  ...برید طبقه هشتم راهروي سمت راست-
  ن ببینیمش؟؟؟میذار-
  ...ازپشت شیشه آره-
  ...یا امام غریب خودت به دادم برس-

  ...سعیدم چند قدم دنبالش رفت و دوباره برگشت سمت مانی...با گریه رفت سمت ساختمون بیمارستان
  :خیره تو چشماي بی روح پسرش با لحنی که سراسر خشم بود و کینه گفت
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هیچ وقت فکر نمیکردم روزي برسه که تو ...قت نمیخواستم نفرینت کنمشنیدي که میگن نفرین پدر میگیره؟؟؟هیچ و-
اگه لیا سالم از رو اون ...به والي علی...ولی اآلن دارم بهت میگم...تنها بچه امو که جونم بهش بسته اس نفرین کنم...رو

  ...به همون خدا قسم که نفرینت میکنم...تخت بلند نشه
با رفتنشون مانی دوباره برگشت سرجاش رو ...زده مانی راه افتاد سمت ساختموناینو گفت و بی توجه به چهره ماتم 

نه میخواست دوباره با لیا که ...نه طاقت دیدن اشک و زاري مادرشو داشت نه زخم زبوناي پدرشو...همون نیمکت نشست
نفرینش کنه چی؟؟؟ ولی اگه پدرش جدي جدي ...با چشماي بسته و بی حرکت رو اون تخت افتاده بود رو به رو شه

  ...روزگارش میشد عاقبت یزید
  :پوزخندي زد و با گفتن

  ...باالتر از سیاهی که رنگی نیست-
  !سیگار دیگه اي از جیبش درآورد و روشن کرد

***  
  ...سالم مانی-

و هم سرشو بلند کرد و با دیدن نیوشا که با چشماي خیس و نگاه دلخور باال سرش وایستاده بود بی اختیار اخماش ت
ولی فهمیدن نیوشا یعنی ...میدونست میثم نمیتونه جلوي زبونشو بگیره و دیر یا زود به نیوشا میفهموند چی شده...رفت

  !فهمیدن کل مردم شهر
  ...نگاه و لحن پر از شماتت نیوشا نشون میداد که حتی از کبودي هاي بدن لیا هم خبر داره...زیر لب جوابشو داد

  ...برید سر زندگیتون...ایشاال هرچه زودتر بهوش بیاد و برید...عاً متاسفمواق...نمیدونم چی بگم-
  ...بازم همون پوزخنداي تلخ که این روزا عجیب زیاد  شده بود

  ...ممنون-
  میثم باالست؟؟؟-
  ...آره باید باال باشه-
  تو نمیاي؟؟؟-
  !نه-
  ...فعالً...باشه-

اونا که از چیزي خبر نداشتن پس مسلماً مانی و ...روي خودش تحمل میکردحاال حاالها باید این نگاه هاي پر از تاسف و 
  ...مقصر اصلی این ماجرا میدونستن
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همه دوباره برگشتن تو حیاط و بازم بدون اینکه کوچکترین حرفی ...تا پایان زمان مالقات همونجا نشست و باال نرفت
مانی طوري عادي و بی تفاوت بود که احتیاجی به دلداري ظاهر ...حق داشتن...براي دلداري دادن به مانی بزنن رفتن

  !نداشت
  :با رفتنشون میثم اومد کنارش و گفت

  ...بیا باال کارت دارم-
  !!!میثم-

  :بی توجه به لحن هشدار دهنده مانی به طرفش هجوم برد و غرید
  ...باال کاري نکن بی خیال آبرو و حیثیتم بشم و با داد و بیداد بکشونمت...زهر مار میثم-

مانی هم که میدید چاره اي نداره و میثم دست بردار نیست ...نگاه پر از خشمشو از مانی گرفت و رفت سمت ساختمون
  ...تو راهروي بیمارستان از بخش اورژانس میثم و پیج کردن تا فوراً خودشو برسونه...دنبالش راه افتاد

  :کالفه رفت سمت مانی و گفت
  !بهتره خودتو آماده کنی چون خیلی باهات حرف دارم...ن تا بیامبرو تو اتاقم منتظر بمو-

دو سه قاشق بیشتر از گلوش پایین ...میثم رفت و مانی با حس سوزش شدید معده اش رفت سمت بوفه بیمارستان
و بگیره نرفت سراغش...سه ساعت گذشته بود و از میثم خبري نشد...با شونه هاي افتاده راه افتاد سمت اتاق میثم...نرفت

میدونست میثم چه حرفی باهاش ...هرچی دیرتر یه جنگ اعصاب دیگه راه میفتاد بهتر بود...چون از خداش بود که نیاد
  ...داره و مانی خودشو آماده کرده بود که بازم از زیر جواب دادن شونه خالی کنه

بسته سیگار میکشید سرشو با افسوس تکون باالخره میثم اومد و با دیدن مانی که رو مبل اتاق نشسته بود و با چشماي 
هیچ کدوم انگار ...چایی ساز و روشن کرد و وقتی چاي آماده شد دو لیوان پر کرد و رفت نشست رو به روي مانی...داد

  :تا اینکه میثم موشکافانه نگاهی به مانی انداخت و گفت...تمایلی براي شکستن سکوت نداشتن
  نمیخواي لیا رو ببینی؟؟؟ -
  !نه -
... زنته...اون دختر عشقته...چرا؟؟؟مانی اون براي هرکی ام یه جسم بی جون و بی حس باشه نباید براي تو باشه -

  ...ناموسته
  ...!از احساس من به لیا حرف نزن...پس خواهش میکنم از طرف خودت...تو که از چیزي خبر نداري...بس کن میثم-
من که میدونم تو هیچ کاري و بی علت انجام ...پنهون کاري کنی پس بگو تا بفهمم دردت چیه؟؟؟تا کی میخواي-

یه اتفاق بزرگی افتاده که اون مانی عاشق و دل باخته تبدیل شده به این جالد حیوون ...اونم همچین کار کثیفی...نمیدي
  ...صفت

  !مواظب حرف زدنت باش میثم-
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تو کردي؟؟؟آخه خجالت نمیکشی؟؟؟داري مگه دروغ میگم؟؟؟حیوون با هم جنس خودش این کارو میکنه که -
احساس قدرت میکنی که تونستی زورتو به دختر نشون بدي؟؟؟اونم کسی که تا چند وقت پیش عاشقش بودي؟؟؟کسی 
که براش می مردي؟؟؟انقدر بدبخت قدرت نمایی بودي و من نمیدونستم؟؟؟اون مانی که من میشناختم با اینی که جلوم 

  چرا نمیگی چی باعث اینهمه فرق شده؟؟؟...داره نشسته زمین تا آسمون فرق
  ...گفتنش دیگه دردي و دوا نمیکنه-
شاید اگه یکی مثل من بشونتت سر جات به خودت ...تو بگو چی شده تا من دواي دردتو بهت بگم...چرا دوا میکنه-

ت اون دختر پاك و معصوم و تو لیاق...محبت زیادي از لیا دیدي هار شدي...دست خودت نیست...البته حق داري...بیاي
  ...نداشتی

تو خبر نداري اون دختر به ظاهر پاك و معصوم چی به سر زندگی من ...تو از هیچی خبر نداري...خفه شــــــــو میثـم-
  ...آورد

  :با فریاد مانی صداي میثمم باال رفت
ن از همه جا بی خبر با اینکه خیر سرم ولی کاري که با اون دختر کردي انقدر بد و قبیح بوده که م...آره خبر ندارم-

تاوانش اینهمه کوفتگی و ...لیا هرکاري هم کرده باشه تاوانش این نیست مانی...رفیقتم نمیتونم هیچ حقی به تو بدم
تاوانش افتادن رو اون تخت ...تاوانش از دست دادن کلیه اش نیست...زخمی که رو تن و بدنش کاشتی نیست

مگه چی کار کرده؟؟؟آدم کشته که تو دستی دستی سند ...ی درصد بهوش اومدنش نیستتاوانش احتمال س...نیست
توي تن ...اونم وقتی فهمید تو چه نارویی بهش زدي...قتلشو امضا کردي؟؟؟مانی اون دختر به خاطر تو چاقـــــــو خورد

بدترین کارم کرده باشه به حرمت حتی اگه ...لش برج زهرمار و که با عالم و آدم قهر بودي و برگردوند به اصل خودت
  ...اون فداکاري هایی که در حقت کرد حق نداشتی این بال رو سرش بیاري

ولی هیچ حرفی که بخواد در جواب میثم ...هی دهنش براي گفتن حرفی باز و بسته میشد...با حرفاي میثم مانی الل شد
حال داغون و ...و سرشو میون دستاش نگه داشتمستاصل و شرم زده آرنجشو گذاشت رو زانوهاش ...بده پیدا نکرد

  ...خرابشو با عجزي که توي صداش بود نشون میثم داد
  ...لیا به من خیانت کرد میثم-

حاال که میثم با حرفاش اینجوري داشت خوردش میکرد چه فایده اي داشت حفظ این غرور ...تصمیم گرفته بود بگه
  ...تر بودشاید اگه میگفت تحملش براش راحت ...لعنتی

  :صداي میثم رنگ بهت گرفت
  ...چی میگی مانی؟؟؟لیا؟؟؟آخه با عقل جور درمیاد؟؟؟اون عاشق تو بود-
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دیگه ...خسته بود...شاید میثم که از بچگی باهاش دوست بود تنها کسی بود که میتونست پیشش غرورشو زیر پا بذاره
ده بود که میخواست دردشو بدونه باید کوتاه میومد و قفل تحمل این بار غم و به تنهایی نداشت و حاال که کسی پیدا ش

  ...زبونشو باز میکرد
حرفایی که دو هفته تو دلش بود و راه ...سرشو بلند کرد و با دیدن نگاه منتظر و نگران میثم شروع کرد به حرف زدن

  :نفسشو بدجوري بسته بود
ل داشتم با جوابی که اون دکتر با دیدن آزمایش بهم داد همه امیدي که بعد از عم...تو آلمان که خبر از حالم داشتی-

میدونستم اگه با اون حال و ...از دلتنگی داشتم می مردم ولی...طوري که حتی نمیتونستم با لیا صحبت کنم...ناامید شد
فکراي پوچ و  از...احتیاج داشتم یه کم خودمو پیدا کنم...روز داغونم باهاش حرف بزنم میخواد بشینه زار زار گریه کنه

چند روز بود که باهاش حرف نزده بودم و خودمم بدجوري تو ...بی انگیزگی بیرون بیام تا بتونم باهاش حرف بزنم
میدونستم لیا هم از این وضعیت راضی نیست و اگه بهش زنگ بزنم بالفاصله شروع میکنه به گله ...خماریش بودم

  ...کنهتوقع داشتم درکم ...ولی چاره اي نبود...گذاري
با اخماي که انگار هیچ وقت قرار نبود از هم باز بشه سیگاري روشن کرد و بعد از اولین پک عمیق و فوت کردنش به 

  :باال گفت
با فکر ...ولی گوشی و جواب نداد...تصمیم گرفتم زنگ بزنم...اون شب باالخره بعد از چند روز کلنجار رفتن با خودم-

تا خود صبح پلک رو هم ...و لیا کاري براي انجام دادن نداره استرس به جونم افتاداینکه اآلن اونجا ساعت ده شبه 
اگه یادت باشه ...ولی هیچی به هیچی...حتی به خونه هم زنگ میزدم...چهل بار شماره اشو گرفتم و جواب نداد...نذاشتم

میثم من اون روز تا صبح ...ريفردا صبحش به خودتم زنگ زدم و سراغ لیا رو ازت گرفتم و تو گفتی خبري ازش ندا
مردم و زنده شدم و آخر ساعت ده صبح گوشیشو جواب داد و در جواب همه استرسا و نگرانی و دلواپسی من که از 

میدونستم همچین چیزي محاله و خواب لیا انقدر سنگین نیست که ...ترس تا دم مرگ رفتم و برگشتم گفت خواب بودم
براي همین فکر کردم شاید به خاطر بی توجهیا و زنگ نزدناي این چند روزم قهر کرده ...با اینهمه تماس من بیدار نشه

ولی با اتفاقی که چند روز بعدش افتاد ...با این فکر باهاش آشتی کردم و بهش حق دادم...و مثالً خواسته تنبیهم کنه
  !فهمیدم فکري که کردم از پایه و اساس غلط بود

  ...وز پک هاییکه به سیگارش میزد شدید تر و عمیق تر شدبا یادآوري لحظات تلخ اون ر
  که لیا جواب تلفنتو نداده سرش آوردي؟؟؟...همه این بالها رو به خاطر اون روز...نمیخواي بگی که...مانی-

  :خیره به ذره هاي معلق دود رو هوا که رو به محو شدن میرفت گفت
بعد از اون شب درگیر ...ه ماجراي بعدي و راحت تر باور کنمک...جریان اون شب فقط زنگ خطر و هشداري شد...نه-

بازم با بی توجهیام و کم شدن زنگام اتفاقی افتاد که اون شک ...بازم از لیا غافل شدم...کاراي سمینار بودم سرم شلوغ بود
عصر بود و من غرق  اون روز نزدیکاي...حاال بزرگ بشه و به یقین تبدیل بشه...کوچیکی که اون دفعه تو دلم خونه کرد
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شماره هاي ضروري دور و بریارو سیو کرده بودم ولی این شماره ناشناس ...از ایران بود... کار بودم که گوشیم زنگ زد
  :با تردید جواب دادم که صداي سرخوش مردي تو گوشی پیچید و گفت...از ایران برام شک برانگیز بود

  ...سالم استاد-
تا اینکه ... در کار داشتم که وقتی براي فکر کردن و تشخیص دادن این که کیه نداشتمصداش برام آشنا بود ولی انق

  :خودش گفت
ولی امیدوار بودم با کاري که من باهات کردم و پاتو به خاطر رابطه نامشروع به کالنتري باز کردم ...حدس زدم نشناسی-

  ...هیچ وقت منو فراموش نکنی
همونکه تو مهمونی شهرزاد و علیرضا ...همکالسی لیا...شاگرد منو...سامیار...بود خود پست فطرتش...بالفاصله شناختمش

فکر میکردم شرشو براي همیشه اززندگیم کنده ولی انگار رفته بود تا با دست پر برگرده و آوار شه رو ...دیدیمش
  :پر کرد و داد زدم با یادآوري زجري که تو همون مدت کم به من و لیا وارد کرد خشم همه وجودم و...زندگیم

  مگه نگفتم پاتو از زندگی لیا بکش بیرون؟؟؟...بازم که تو پیدات شد مرتیکه آشغال-
یه واقعیت داشت تو مغزم رژه میرفت و اون این بود که صاحب این خنده هاي ...صداي خنده هاش رو اعصابم بود

  :حرومزاده عوضی بهم گفت! سرخوشانه برنده این رقابته
منم اینبار با دست پر که ...گفتی اینبار اگه خواستی بیاي جلو با دست پر بیا...از زندگی لیا بکشم بیروننگفتی پامو -

راستشو بخواي تا همین چند دقیقه پیش عشق سابق شما و عشق فعلی من لیاي عزیزم تو ...با آغوش پر اومدم...هیچی
  ...میگیرهاآلنم داره تو حموم دوش ...بغلم بود و کلی با هم حال کردیم

میدونستم لیاي من این کارو نمیکنه و اینم یه بلوف مسخره دیگه اس که میخواد لیا رو پیش من خراب کنه براي همین 
  :سرش داد زدم

  ...اون اآلن تو خونه اس شک ندارم...این وصله ها به لیاي من نمیچسبه...خفه شو حرومزاده-
  اگه بهت ثابت کردم چی؟؟؟-
  ...نمیتونی-
همین اآلن که قطع کردم به گوشی لیا جونت زنگ بزن ببین کی جواب میده و براي اطمینان از اینکه بفهمی لیا ...باشه-

  ...میتونی شماره خونه اتو بگیري...اآلن خونه نیست کاري نداره
باشه از طرفی نمیخواستم باور کنم و از طرفی فکر اینکه نکنه حرفاش راست ...الل شده بودم...خون خونمو میخورد

  :دوباره صداي نحسشو شنیدم که گفت...داشت از پا درم میاورد
  ...واسه پیش زمینه اینو داشته باش-

  :تا بیام بفهمم چی شد صداي ضربه به در اومد و بعد صداي دختري که گفت
  ...جونم عزیزم-
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  لیا خانومم این حمومت تموم نشد؟؟؟بیام کمک؟؟؟-
  ...نه سامی جونم اآلن میام بیرون-
  ...هنوز ازت سیر نشدم...باشه خانومی منتظرما-

دیگه به معناي ...حتی خنده هاشم مثل لیا بود...صداش صداي لیا بود...با این حرفش صداي ضعیف خنده دختره بلند شد
  :واقعی الل شدم و حتی نتونستم جواب سامیار و بدم که گفت

  ...منتظرم...ولی اگه هنوز باورت نشده به گوشیش زنگ بزن...هبا اینکه همینقدرم براي فهمیدن اینکه لیا پیش منه کافی-
پیش خودم ...ولی بازم کامل باور نکردم...عین مجسمه خشکم زد...تماس و قطع کرد و من مات و مبهوت مونده بودم
ی دلیل نمیشه هر عوضی بی ناموس...شاید فقط صداش شبیه لیاست...گفتم اون دختر ممکن بود هر کس دیگه اي باشه

ولی ...مسلماً انقدر احمق نبودم که بخوام با دو تا حرف به لیا شک کنم...بخواد همچین نقشه اي برام بکشه منم باور کنم
یه لحظه خواستم بی خیالش بشم و به همین ...یاد حرفش افتادم که گفت به گوشی لیا زنگ بزن ببین کی جواب میده

فقط یه لحظه فکر کردم ...یه لحظه...وقت به من خیانت نمیکنه ولی عشق من هیچ...شماره زنگ بزنم و بگم بره گمشه
اگه راست باشه چی؟؟؟شماره لیا رو گرفتم و فکر کردم اگه به خاطر تماس وسط روزم تعجب کرد دلتنگی و بهانه 

سامیار  ولی با پیچیدن صداي نکره...خدا خدا میکردم که خودش گوشی و برداره و من بتونم یه نفس راحت بکشم...کنم
  ...تو گوشی همه امیدم به ناامیدي تبدیل شد

با این تماست اینو ثابت کردي ولی عیب ...شک داري که واقعاً پاك باشه...دیدي مهندس؟؟؟تو هم به لیا شک داري-
  ...حاال که فهمیدي لیا جونت بهت پشت کرده و اآلن پیش منه پاتو از زندگیش بکش بیرون...نداره

  :طلبکارانه گفتم...ذهنم رسید و امید داشتم که حداقل اون فکر درست باشه رو به زبون آوردمآخرین فکري که به 
فکر کردي واسه توي پست فطرت کاري داره که گوشی لیا رو بدزدي ...با این نقشه هات نمیتونی منو خام کنی عوضی-

  ...این چیزا خام بشم من آدمی نیستم که با...و این نقشه رو بکشی که منو زمین بزنی؟؟؟کور خوندي
  :صداي خنده اش تو گوشی پیچید

همچین چیزي غیر ممکن نیست به خصوص با سابقه ...آره حق با توئه...اونقدرا هم ساده لوح نیستی...خوشم اومد...نه-
پیش لیا با میل خودش ...اما مطمئن باش که این دفعه فرق میکنه...خرابی که من تو کشیدن نقشه و بر باد رفتنش دارم

نمیخوام بفهمه به تو زنگ ...اآلنم داره از حموم میاد بیرون...اومد پیشم که آرومش کنم...ناراحت بود سر موضوعی...منه
این فقط یه تسویه حساب بود بین من و تو براي اینکه پاتو از زندگیش بکشی بیرون و ...چون نمیخوام اذیت بشه...زدم

شک داري و میخواي مطمئن شی میتونی چند دقیقه دیگه زنگ بزنی و با خودش  ولی اگه هنوزم...اونو به من تقدیم کنی
  ...پس فعالً...اگه بفهمه دارم با گوشیش حرف میزنم شک میکنه...من اآلن باید قطع کنم...حرف بزنی
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نه خودم میدونستم محاله خو...از حرص و خشم دندونامو رو هم فشار میدادم...بازم قطع کرد و من و حیرت زده ول کرد
پس باید ...باشن چون به آقالطیف سپرده بودم به جز تو و پدرم که میشناختتون هیچ مرد دیگه اي رو تو خونه راه نده

  ...اول مطمئن میشدم که لیا واقعاً خونه نیست
  :دستی به صورتش کشید و با کالفگی ادامه داد

ولی اون عوضی هرچیزي که میگفت ...ه لیا بکنممیثم باور کن حتی اون لحظه هم نمیخواستم همچین فکري راجع ب-
اگه کاري نمیکردم تا مطمئن بشم به شب نرسیده از زور خشم و عصبانیت سکته ...درست از آب درمیومد

هر بوقی که میخورد و لیا جواب نمیداد مثل پتکی بود که تو سر من کوبیده ...بالفاصله شماره خونه رو گرفتم!میکردم
تا اینکه مجبور ...و این یعنی واقعاً خونه نبود...لیا جواب نداد...و نگه داشتم تا تماس خودش قطع شدانقدر گوشی ...میشد

دوباره زنگ زدم به گوشی لیا به این امید که یا جواب نده یا کسی جواب بده که یه ...شدم متوسل بشم به آخرین راه
خودش ...دست به دست هم داده بود تا منو بدبخت کننولی انگار اون روز همه چی ...جورایی مطمئن بشم که لیا نیست

هیچ چیز و هیچ کس تو اون لحظه نمیتونست ثابت کنه ...صداي لیا بود که مثل همیشه جوابمو با سالم عشقم میداد...بود
فقط داشتم گوش ...از شدت خشم و حیرت و ناراحتی زبونم بند اومده بود و نمیدونستم چی بگم...که اون لیا نیست

تا خواستم حرف بزنم با صداي آرومی که ...خود خودش بود...حتی دیگه صداي نفس کشیدناشم میشناختم...یکردمم
  :انگار داشت با کس دیگه اي حرف میزد گفت

  ...مانیه ولی صداش نمیاد-
حاال لیا کسی پیشش بود و همه شواهد نشون میداد که اون کسی که پیششه و ...پس تنها نبود...دنیا رو سرم خراب شد

میخواستم همون لحظه قطع کنم هیچ !داشت با صداي خفه و یواش براش توضیح میداد که من پشت خطم سامیار بیشرفه
ولی براي اینکه از یه چیزایی مطمئن بشم با صدایی که هیچ جوري نتونستم صافش کنم ...شکی نداشتم که خود لیا بود

  :گفتم
  ...الو-
  سالم عزیزم خوبی؟؟؟-

ولی باید بهم ثابت میشد که ...میثم باور کن برام سخت بود که آروم باشم و مثل همیشه باهاش حرف بزنم...سخت بود
وقتی بهش گفتم کجایی؟؟؟گفت که ...متوجه گرفتگی صدام شد ولی یه جوري پیچوندمش...لیا داره به من دروغ میگه

نمیخواستم زیادي ...مغز و قلبم تیر میکشیدضربه ها یکی پس از دیگري بهم وارد میشد و با هر ضربه ...خونه اس
  :مشکوکش کنم ولی نتونستم خودمو کنترل کنم و گفتم

  چرا تلفن خونه رو جواب نمیدي؟؟؟-
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چه انتظاري داشتم؟؟؟انتظار ...دروغ پشت دروغ...بهونه پشت بهونه...شاید قطع شده...گفت اصالً تلفن خونه زنگ نخورد
رم و همین اآلن بعد از اینکه کلی با هم حال کردیم از حموم خونه اش اومدم داشتم لیا بگه آره من پیش سامیا

  :بیرون؟؟؟ولی بازم این دل وامونده ام طاقت نیاورد و پرسیدم
  تنهایی؟؟؟ -

  :یه لحظه انگار حواسش پرت شد چون گفت
  ...نه تنها نیستم-

  :ولی به ثانیه نکشید که سریع حرفشو عوض کرد و با هول و استرس گفت
  ...آره تنهام...چیزه...یعنی-

همه این اتفاقات یه جمله رو تو صورتم فریاد میزد اینکه ...همه چیز مثل روز برام روشن شد...دیگه حرفی نداشتم بزنم
با شنیدن خبر نتیجه بخش نبودن عملم ازم ناامید ...با چند روز بی توجهی و غیبتم بهم خیانت کرد...عشق من...لیاي من

  :اون شب سامیار تخم سگ دوباره بهم زنگ زد و گفت...راحتی به همین...شد
مخصوصاً ...درکت میکنم خیلی سخته ولی بدون عشق و عالقه زوري نیست...فکر کنم که دیگه همه چیز و فهمیده باشی-

اومد  اگه بدونی وقتی...دختر بیچاره چه گناهی کرده که باید به پاي توي عقیم بسوزه...وقتی طرف مشکل دارم باشه
اگرم میبینی لیا تا اآلن بهت حرفی نزده به خاطر اینه ...اینجا چه گریه اي میکرد خودت با پاي خودت از زندگیش میري

وگرنه دلش پیش ...که نخواسته حرمتتو که تو  این چند وقته  بهش جا و مکان دادي و ازش مراقبت کردي بشکنه
  ...هاته و عشقش واقعی نیست بدش به منحاال که برات روشن شد اون فقط ظاهراً با...منه

یه سنگ بی احساس و ...با اون اتفاقی که افتاد و حرفاي آخر شب سامیار تبدیل شدم به تیکه سنگ...از اون شب به بعد
میدونستم خودش رفته قضیه عقیم بودنم و ...میدونستم سامیار راست میگه و عشق لیا به من واقعی نبوده...بی رحم

باید تاوان ...ولی من به این راحتی ازش نمیگذشتم...ت سامیار چون هیچکس هیچی ازش نمیدونستگذاشته کف دس
نمیذاشتم به ...باید تاوان دروغایی که بهم گفت و پس میداد...این همه مدتی که احساسم و به پاش ریختم و پس میداد

شک نداشتم این نقشه ...ونه زندگیشونهمین راحتی با همدستی اون پفیوز منو دور بزنن و بعد خودشون برن سر خ
ولی کور ...جفتشون بود که با این کار من با دست خودم لیا رو از خونم بیرون کنم تا اونم بره ور دل عاشق دلباخته اش

تصمیم گرفتم حاال که عشق نوپاي منو تو وجودم کشتن منم عشق اونا رو بکشم و نذارم آب خوش از ...خونده بودن
  ...برهگلوشون پایین 

ولی مطمئن بود بعد از تموم شدن حرفاش ...چیزي نمیتونست از نگاهش بخونه...نیم نگاهی به چهره میثم انداخت
  ...مهم این بود که خودش کار خودش و تایید میکرد...دیگه براش مهم نبود...میخواست سرزنشش کنه

حرف زدنم بفهمه که چقدر آتیشی و عصبانیم و از میترسیدم با ...از اون شب تا وقتی برگردیم دیگه با لیا حرف نزدم-
دیگه دست و دلم به کار نمیرفت و وحیدم که دید اینجوریه پیشنهاد داد که برگردیم و منم با ...ترس جونش بذاره بره
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وقتی با اون حال و روز داغون ...و کردم...کلی نقشه داشتم که باید برمیگشتم و عملیش میکردم...کله قبول کردم
وقتی دیدم لیا هنوز دست از نقش بازي کردن بر نداشته و با ورودم دویید طرفم و خودشو انداخت ...تم تو خونهبرگش

زندانیش ...کتکش زدم...خودت میتونی حدس بزنی که چه بالیی سرش آوردم...تو بغلم دیگه طاقتم تموم شد
کارا مثل آبی بود رو آتیش کینه اي که از خودشو همه این ...ولی ذره اي از کارم پشیمون نبودم...تحقیرش کردم...کردم

صداي خنده هاش از پشت در ...تا میومدم یه ذره دلم براي دردایی که میکشه بسوزه یاد اون روز میفتادم...سامیار داشتم
نشونه هایی که تو ...هول و دستپاچه شدنش وقتی پرسیدم تنهایی؟؟؟دروغایی که پشت سر هم بهم میگفت...حموم

تازه فهمیدم ...تازه فهمیدم که چقدر این دختر بازیگر ماهریه...قبل دیده بودم و ساده از کنارش رد شده بودم روزاي
تازه فهمیدم اون شبی هم که تا صبح ...این جریان درست بعد از شنیدن جواب ناامید کننده ام از عمل و آزمایشم بود

خودشو راحت کرد پیش سامیار عوضی بوده و وقتی من از نگرانی مردم و زنده شدم و در نهایت لیا با گفتن خواب بودم 
  ...داشتم خودمو به آب و آتیش میزدم لیا تو بغل اون عوضی

  :نفس عمیقی کشید و ادامه داد
میبینی؟؟؟اونی که تو نگاه اول همه به چشم یه دختر ساده و معصوم میدیدنش همچین آدم کالش و حقه بازي درومده -

وقتی یادم میفتاد یه زمانی حاضر بودم براي ...همه ادعام تو آدم شناسی همچین حماقت بزرگی کردم بود و من با این
دیگه هیچ وقت دلم با ...لیا ارزش عشق و دوست داشتن من و نداشت...این دختر حتی جونمم بدم از خودم متنفر میشدم

با اینکه قلباً اینو نمیخوام ولی من اون و یه ...نشه حتی اگه زنده از رو اون تخت بلند...حتی اگه...لیا صاف نمیشه میثم
حق ...بهم حق بده...حداقل به حرمت اون صیغه کذایی نباید همچین غلطی میکرد...لیا صیغه من بود...گناهکار میدونم

بانی  حق بده که بخوام همه حرص و عصبانیتم و سر باعث و...بده که نتونم همچین فاجعه اي رو طاقت بیارم و دم نزنم
  ...این مشکالت که همون یه تیکه گوشت درب و داغون روي اون تخته خالی کنم

با ...سبک که نشده بود هیچ...با تموم شدن حرفش سیگار دیگه اي روشن کرد و بلند شد رفت جلوي پنجره وایستاد
و این مدت فکر انتقام از ت...یادآوري اون روزاي تلخ و عذاب آور دوباره آتیش خشم و نفرتش از سامیار زبونه کشید

سامیار یه لحظه هم راحتش نمیذاشت و همین کینه و حس انتقام باعث شده بود که انقدر سرد و بی رحم بشه که با 
  :با شنیدن صداي میثم برگشت سمتش...دیدن درد کشیدن لیا صداش در نیاد

  این حرفا رو به خود لیاهم گفتی؟؟؟-
اینکه من با گفتن این حرف غرور و شخصیتم و زیر ...ون میدونستم هدفشون همینهچ...تنها کسی که می دونه تویی!نه-

یا لیا میخواست با پررویی تمام اتفاقی که هیچ شکی تو درست بودنش ...اگه میگفتم از دو راه خارج نبود...پام بذارم
نه ...ن اونه که میتونه به من بچه بدهمن عاشق سامیارم چو...یا اینکه زل بزنه تو چشمام و بگه آره...نداشتم و انکار کنه

طبیعیه که نخواد از این احساسش دست بکشه و فقط از روي ...خودش بهم گفته بود...لیا عاشق بچه بود میثم...تو
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اینهمه من چیزي ...پس بهتر بود که نفهمه...هر دو تا راه داغونم میکرد خوردم میکرد...رودرواسی منو تحمل کنه
  ...حاال نوبت اون بود که مجازات بشه...ودمنفهمیدم و گولشو خ

  اون پسره چی؟؟؟اصالً گشتی دنبالش؟؟؟-
از وقتی برگشتم با همه نشونه هاي کمم دارم دنبالش میگردم ولی بی ناموس حرومزاده نیست که ...معلومه که گشتم-

تی تقدیمش کنم و رفته خودشو تو هفت انگار فهمیده به این راحتی کوتاه بیا نیستم که با این نقشه لیا رو دو دس...نیست
  ...تا سوراخ قایم کرده

ولی فکر ...ولی...شاید اگه منم جاي تو بودم با این چیزایی که دیدم و شنیدم همینقدر بدبین و عصبانی میشدم...مانی-
  نمیکنی واسه گرفتن انتقامو قصاص از اون دختر عجله کردي؟؟؟

حتی همه احتماالت دیگه هم در نظر گرفتم ولی همه چیز ...مکنه لیا خائن باشهمیثم من تا لحظه آخر باور نکردم که م-
ولی ...هنوزم که هنوزه با فکرش تمام تنم میلرزه...فکر میکنی برام آسون بود؟؟؟به خدا نه...علیه خودشو پاکیش بود

آقالطیف راجع به قطعی تلفنا سوال حتی من وقتی برگشتم از ...هیچ راهی نبود که ثابت بشه لیا بی گناهه...هیچ راهی نبود
  ...کردم و اون گفت تو این مدت اصالً پیش نیومده که خطا مشکل داشته باشه

درد دوستش خیلی بیشتر از اون چیزي بود که فکر ...میثم نفس کالفه اي کشید و با دو انگشت چشماشو ماساژ داد
  ...ولی باید یه سري چیزا رو براش روشن میکرد...میکرد

ولی اگه من جاي تو ...سخته آدم بفهمه کسی که عاشقشه بهش نارو زده...عصبانیتتو درك میکنم...حق داري...ن مانیببی-
فقط از دلم میریختم بیرون و ...حاال با آرامش یا داد و عصبانیت...همون اول قضیه رو با خودش در میون میذاشتم...بودم

  ...با چه دلیلی...اگه آره چرا...ین کارو کرده یا نکردهمیفهمیدم اصالً ا...به حرفاي اونم گوش میدادم
  ...مهم نیست با چه دلیلی...خیانت خیانته میثم-
پس چرا لیا بازم تو اون خونه مونده؟؟؟وقتی تو ...اصالً به این فکر کردي که اگه اینطوري باشه که اون حرومزاده گفته-

  ...نش پیش سامیارآلمان بودي بهترین زمان بود براي فرار کردنش و رفت
قرار بود بعداً نقشه ...براي اینکه منو بچزونه...اون عوضی به لیا هم نارو زده بود...چون قرار نبود رابطه اشون لو بره-

  ...هه...مثالً خواسته از این طریق به من بی حرمتی نکرده باشه...بعدشم...فرار بکشه
  ...اگه به لیا میگفتی یه دلیلی براي خودش و کاراش داشت شک ندارم...من که نمیتونم همچین چیزي رو هضم کنم-
پس چرا باید بیخودي خودم و کوچیک ...حتی اگه منطقی ترین دلیلم میاورد من همین عکس العمل و نشون میدادم-

  میکردم؟؟؟
ثل اون م...بحث سر اینه که اگه به خودشم میگفتی شاید یه سري ابهاماتت برطرف میشد...بحث کوچیک کردن نیست-

  !شبی که جواب تلفنتو نداد
  ... اخماي مانی درهم شد
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  منظورت چیه؟؟؟-
به اینم کار ندارم لیایی که انقدر عاشقانه دوست ...من با تماساي اون پسره عوضی و حرفاي لیا تو اون روز کار ندارم-

ض که حرفاي اون عوضی درست اصالً بر فر...داشت که به خاطرت از اهواز پاشد اومد اینجا نمیتونه این کاره باشه
  !نمیتونی انقدر قطعی بگی که پیش اون بوده...ولی اون شبی که گفتی لیا تا صبح جوابتو نداد...بوده

مطمئنم اون شب ...دیگه بعد از اینهمه مددت میشناسمش...من شک ندارم که اون روز بهم دروغ گفت که خواب بوده-
  ...لیا
  !بستري بوداون شب لیا تا صبح بیمارستان -
  !!!چــــی؟؟؟-

همین اآلنم از سفید شدن رنگ و روش و پریدن ...میثم میدونست ممکنه با این حرف حال رفیقش از این خراب تر بشه
  ...پلکش فهمید

چون من تا صبح تو بیمارستان باالسرش ...من یکی نمیتونم بهت حق بدم که بهش تهمت بزنی...راجع به اون شب-
  ...بودم

  حرف بزن ببینم چی میگی؟؟؟عین آدم -
حال میثم هم بهتر ...میثم جریان تلفن کردن لیا و بیهوش شدنش و رسوندنش به بیمارستان و براي مانی تعریف کرد

  ...یادآوري اون شب سخت واقعاً عذاب آور بود...ازمانی نبود
گفتی نتونستی باهاش تماس بگیري تو اون شبایی که ...ده ساعت تو بیهوشی کامل بود...لیا وضعیتش خیلی وخیم بود-

شب تا صبح کامل نمیخوابیده و به احتمال ...غذاي درست حسابی نمیخورده...این دختر از غم دوریت ضعیف شده بود
انقدر از دست خودش و بالیی که با ندانم ...زیاد شب و روز کارش گریه بوده که قلبش اینجوري جوابش کرده بود

تهدیدش ...بانی بودم که حتی وقتی بهوش اومد سرش داد زدم و کلی دعواش کردمکاري سر خودش آورده بود عص
گفت ...ازم خواست که چیزي بهت نگم...کردم که به تو میگم از دوریت چی به روز خودش آورده ولی جلومو گرفت

یزي نگفتم ولی فهمیدن مانی که اآلن اون سر دنیاست جز اینکه اعصابشو خورد کنه چه فایده اي داره؟؟؟منم بهت چ
بعدشم با اصرار منو راضی کرد که کاراي ترخیصشو ...ازش قول گرفتم که هر شب وضعیت قلبشو بهم گزارش بده

به خاطر ...چون گوشیش تو خونه بود و میترسید تو زنگ زده باشی و نگرانش شده باشی...انجام بدم و ببرمش خونه
جریان خبر داشتم شاید اگه راجع به اون اتفاقم با خودش حرف  من از این...همینه که میگم یه طرفه به قاضی نرو

  ...میزدي میتونست با دلیل قانعت کنه که اونطور که تو فکر میکنی نیست
اون اتفاقاتی که ممکن بود تو اون شب افتاده باشه رو به هزار شکل ...بازم مانی موند و بهتو تعجب از چیزي که میشنید

  ...بود ولی اینی که میثم گفت با همه تصوراتش زمین تا آسمون فرق داشتمختلف تو ذهنش تجسم کرده 
  اینا رو که براي متقاعد کردن من سر هم نکردي؟؟؟...میثم-
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مگه عقلم و از دست دادم؟؟؟اگه بخواي همین اآلن زنگ میزنم نیوشا و جلوي خودت ازش میخوام جریان اون شب و -
حتی میتونم برم ساعت و ...حتی...که من گفتم باال پایین گفت هرچی خواستی بگواگه یه کلمه از این چیزي ...تعریف کنه

  ...روز بستري و ترخیصش و از سیستم بیمارستان پرینت بگیرم بیارم برات
خودشم میدونست که میثم دروغ نمیگه و فقط براي ...با اخمایی که ابرو هاشو بهم گره زده بود خیره شده بود به زمین

که گفت خواب بودم چه ...اون روزي که در جواب لیا...بی اختیار یاد اون روز افتاد... دش این حرف و زدآورم کردن خو
بدون هیچ گلگی و ...حتی وقتی بعد از چند دقیقه دوباره بهش زنگ زد...جوري سرش داد زد و لیا صداشم درنیومد

  ...دلخوري اي جوابشو داده بود
  ...نگاهش هنوز به کف زمین خیره بودزمزمه زیر لبی میثم و میشنید ولی 

ولی باید میگفتم ...من از جریان شک کردن تو به لیا خبر نداشتم...باید زودتر از اینا بهت میگفتم...شاید تقصیر منم بود-
انقدر درگیرم کرد که فراموش ...ولی مردن یهویی دایی نیوشا و رفتنمون به کرمان...تا بیشتر مراقبش باشی

  ...که بهت زنگ زدم تو جواب تلفنامو یکی در میون میدادي و وقتی از لیا میپرسیدم میپیچوندي بعدشم...کردم
  :سرشو با دستاش نگه داشت و رو به سقف گفت

اي خدا از کجا باید میفهمیدم چه بالیی داره سر زندگی اون دختر و بهترین دوستم میاد؟؟؟ته دلم میگفتم چه من بگم -
  ...اقب لیا هستی دیگهچه نگم تو اول و آخر مر

  :سکوت چند دقیقه اي بینشون و بازم میثم شکوند و اینبار مانی نگاهشو از کف گرفت و سرشو بلند  کرد
نمیخوام ...تو لحظات آخر قبل از بیهوشیش تنها کلمه اي که به زبون آورد اسم تو بود...لیا با وجود حال بدش...مانی-

من فقط چیزي که ...یانش بودم همچین چیزایی که ازش گفتی غیر ممکن و محالهبگم به خاطر این اتفاقی که من در جر
حاضرم به جون عزیزترین کسم قسم بخورم اون عشقی که من اون روز تو نگاه لیا دیدم وقتی ازم ...دیدم و بهت میگم

  ...بدون ذره اي ناخالصی...خواست به تو حرفی نزنم تا نگران نشی واقعی بود
  »...میکنه...خیانت...نه...نه دروغ میگه...یه عاشق...یه...عاشقتم...من...مانی...من «

به احتمال یک درصد واقعاً همچین اتفاقی ...شاید...شاید...براي اولین بار بعد از این چند روز به این فکر کرد که شاید
دیگه ترجیح میداد ...ممکن بودولی کجاي قضیه میتونست اشتباه باشه؟؟؟حتی فکرشم غیر ...نیفتاده و اون اشتباه کرده

حتم داشت تبدیل به یه روانی میشد اگه میفهمید بعد از اینهمه ...چون دیوونه کننده بود...اصالً به این موضوع فکر نکنه
  !همه چی یه توطئه و دروغ بیشتر نبوده...مدت که لیا رو آزار داده

***  
همه امیدشون فقط به همون ضربان ...کترین تغییري نکرده بودوضعیت لیا کوچ...سه روز از به کما رفتن لیا گذشته بود

تو این سه روزم تنها کسایی که به دیدنش میومدن پدر و مادر ...کند قلب و نفسایی که با دستگاه میرفت و میومد بود
کس به مانی هر... مانی و نیوشا بودن که بدون توجه به مانی و بی اینکه کلمه اي براي تسالي خاطرش بهش بگن میرفتن
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زنگ میزد تا حال لیا رو بپرسه مانی جوري با قطعیت و تحکم ازش میخواست که به مالقات نیان که هیچکس جرات 
  ...نمیکرد رو حرفش حرف بزنه

دوست نداشت هرکی میاد با دیدن صورت کبودش که به خوبی مشخص میکرد جاي سیلی و مشته بفهمه که مانی قبل از 
همینایی که فهمیده بودن با نگاه هاي پر از سرزنششون به اندازه کافی دل مانی و ...ند میکردهاین تصادف دست روش بل

  ...خون میکردن دیگه به کس دیگه اي احتیاج نداشت
تو این مدت به اصرار میثم فقط یه شب رفت خونه تا یه کم خستگی در کنه ولی نتونست بیشتر از سه ساعت تو خونه 

ولی حقیقت چیزي جز این ...اعتراف کنه که اون خونه رو بدون حضور لیا نمیخواستدلش نمیخواست ...بمونه
  ...باورش براي خودشم سخت بود ولی بی لیا تو اون خونه انگار نفس کم میاورد...نبود

شاید اون لحظه تنها کاري که ...میدونست دیگه با سرزنش کردن چیزي درست نمیشه...میثمم دیگه کاري بهش نداشت
  ...هرچند غلط و زشت...دونسته همین بودهصالح 

همینکه تو بیمارستان می موند و دورادور پیگیر حالش میشد ...مانی هنوز به جز همون بار اول نخواسته بود لیا رو ببینه
  ...براش کافی بود

***  
نشسته مادرش و دیگه طاقت دیدن چشماي به اشک ...اون روز تو ساعت مالقات تو اتاق میثم موند و بیرون نرفت

  ...چشماي به خون نشسته پدرشو نداشت
  :با دیدنش نگاهی به ساعت کرد و گفت...در اتاق باز شد و میثم اومد تو

  بابا و مامانم رفتن؟؟؟-
  یکی میخواد ببینتت؟؟؟...ولی...آره-

  :با اخمی که تو این چند وقته عضو دائمی صورتش شده بود خیره شد بهش و گفت
  گه اي هم اومده بود؟؟؟کی؟؟؟مگه کس دی-

خشم سراسر وجودش مانی و ...قبل از اینکه میثم جوابشو بده در باز شد و شهرزاد با سر به زیر افکنده اومد تو اتاق
حاال دیگه شهرزادم فهمید که !بهشون گفته بود که نمیخواد واسه مالقات بیان ولی حرفشو گوش نکرده بودن...گرفت

  ...از اون بیشتر از دست میثم عصبانی بود که چرا شهرزاد و آورده پیش مانی...بودمانی رو لیا دست بلند کرده 
  ...سالم-

  ...با شنیدن صداي لرزون و پر از خجالت شهرزاد نفسشو فوت کرد و جوابشو داد
  ...سالم-
  ...متاسفم مانی-
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همه به جز ...یه اش میگرفتهرکسی که میومد و لیا رو تو اون حال و روز میدید گر...مثل همه...صداش بغض داشت
  !چون فقط اون میدونست که لیا هم میتونه سنگدل باشه...مانی

  :براي اینکه بحث و عوض کنه گفت
  ...به علیرضا گفته بودم دوست ندارم کسی براي مالقات بیاد-
  ...ولی باید میومدم...میدونم-
  علیرضا هم اومده؟؟؟-
  ...میخوام باهات حرف بزنم...نه تنها اومدم-

مانی که بالفاصله یاد حرف لیا راجع به مشکل علیرضا و شهرزاد افتاد فکر کرد شاید شهرزاد اومده تا یادآوري کنه که 
  :براي همین بالفاصله گفت...به علیرضا کمک کنه

  ...اي بعدپس بذار باشه بر...یا اینکه حرف بزنم...من اآلن اصالً تو شرایطی نیستم که بخوام به چیزي فکر کنم...شهرزاد-
دارم ...نمیتونم این حرفا رو تو دلم نگه دارم...دیگه نمیتونم مانی...باید همین اآلن به حرفام گوش بدي...نمیشه-

  ...بذار حرفامو بزنم خواهش میکنم...میترکم
  ...داشته باشهبه نظر میومد حرفاش ربطی به اون موضوع ...مانی بهت زده به شهرزاد که حاال به گریه افتاده بود خیره شد

  راجع به چی میخواي حرف بزنی؟؟؟-
  :شهرزاد اشکاش و پاك کرد و با نیم نگاهی به میثم که ساکت گوشه اتاق وایستاده بود آروم گفت

  !سامیار...لیا و...راجع به-
ه سامیار؟؟؟شهرزاد چه حرفی داشت که راجع به سامیار بزنه؟؟؟میدونست سامیار آشنائ...راداراي مانی فعال شد

نکنه اونم از ...ولی ربط شهرزاد و به این موضوع نمی فهمید...علیرضائه و حتی براي پیدا کردنش سراغ اونم رفته بود
  ...جریان خیانت لیا با خبره؟؟؟شاید سامیار با اینکار خواسته اینبار آبروي مانی رو پیش دوستاش ببره

  :تکیه اشو رو مبل برداشت و با کنجکاوي گفت
  تو از کجا فهمیدي که من دنبالشم؟؟؟...لیرضا پیداش کرده آره؟؟؟بهش گفته بودم به تو حرفی نزنه کهچی شده؟؟؟ع-
  ...علیرضا چیزي به من نگفته...قضیه این نیست...نه-
  پس چیه؟؟؟-

  :رو کرد به میثم و با شرمندگی گفت
  ...اگه اجازه بدي میخوام تنها با مانی صحبت کنم-

  :براي رفتن کنه مانی سریع گفت قبل از اینکه میثم اقدامی
  !میثم از همه چی خبر داره...حرفتو بزن شهرزاد-
  !!!از همه چی؟؟؟-
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با عصبانیتی که لحظه به ...شکش به یقین تبدیل شد...حاال دیگه فهمیدن اینکه شهرزاد همه چیز و میدونه کار سختی نبود
  :لحظه بیشتر میشد گفت

  حاال میگی تو از کجا خبردار شدي یا نه؟؟؟...اون سامیار حرومزاده اس خبر داره از هرچیزي که مربوط به لیا و...آره-
ممکن بود با ...اینجوري براش بهترم بود...شهرزاد دیگه چیزي نگفت و آروم رفت و رو مبل رو به رویی مانی نشست

نی سرشار از شرمندگی با لح...حرفاش مانی از کوره در بره و شاید حضور میثم میتونست براش امنیت ایجاد کنه
  ...وپشیمونی شروع کرد به تعریف کردن جریانی که هیچ عالقه اي به بازگو کردنش نداشت

همه ...این آخرا که مریض بود دیگه اختیار همه چی رو داد به علیرضا...گفتم بهت که باباي سامیار شریک علیرضا بود-
سامیار پیدا شد و گفت که سهمش از اون شرکت و چیز خوب بود و هیچ مشکلی نداشتیم تا اینکه سر و کله 

به علیرضا پیشنهاد داد که یا خودش سهمشو که دوبرابر ...گفت میخواد براي خودش یه کار دیگه راه بندازه...میخواد
سهم علیرضا بود و بخره یا بذاره کل شرکت و بفروشه به رفیقش و درصد علیرضا رو که مبلغ ناچیزي میشد و بهش 

نه انقدر پول داشت که بخواد سهم سامیار و بخره نه میتونست بذاره کل شرکت و ...ی هم مونده بود چی کار کنهعل...بده
اون شرکت همه !بفروشه چون اونجوري هیچ چیزي دست علیرضا رو نمیگرفت که بخواد یه کار دیگه راه بندازه

و حاال به همین راحتی داشت از چنگش چند سال از عمرش و پاش گذاشته بود تا به ثمر برسه ...زندگیش بود
  ...درمیومد

  :مانی کالفه از این حرفایی که نمیدونست ربطش به لیا چیه خواست بتوپه بهش که شهراز گفت
لیا ...اون روز تو جشن نامزدي...تا اینکه...چند وقت مدت مدام ما رو تحت فشار میذاشت که زودتر تصمیمون و بگیریم-

ا رفتید کلی از تو و لیا و رابطه اتون ازم پرسید و منم از اونجایی که فکر میکردم رو حساب اون شب که شم...رو دید
بعد از اون شب ...آشنایی اي که باهم داشتید داره این سواالرو میپرسه جریان و تا اونجایی که میدونستم براش گفتم

راجع به مسائل شرکت علیرضا رو تحت فشار برامون عجیب بود که کاري به کارمون نداشت و دیگه ...دیگه پیداش نشد
دو سه هفته سر و کله اش پیدا نشد تا اینکه دوباره اومد و اینبار جدي تر بود و گفت مشتري پاي شرکته و ...نمیذاشت

هرچی علیرضا میگفت این کارو نکن من از این طریق پول درمیارم و ماه به ماه درصدیشم ...میخواد همه رو یه جا بخره
هر روز داغون تر و افسرده تر از ...علیرضا داغون بود...گفت من میخوام یه کار دیگه راه بندازم...میدم گوش نکرد به تو

سخت بود براش که انقدر راحت تو اول ...روز قبل میشد و حتی دیگه با منم راجع به مسائل کاریش حرف نمیزد
میدونستم همه اش ...م تو اون حال و روز و نداشتمطاقت دیدن شوهر...جوونیش مهر ورشکستگی رو پیشونیش بخوره

براي همین تصمیم گرفتم یواشکی خودم برم و باهاش حرف ...زیر سر اون سامیاره از خدا بی خبره که راحتش نمیذاره
شماره ...بزنم و یه جوري راضیش کنم که حداقل تا یه سال به علیرضا فرصت بده که بتونه یکم خودشو جمع و جور کنه

انگار منتظر تماسم بود چون بالفاصله شناخت و کلی استقبال کرد که ...از گوشی علیرضا برداشتم و زنگ زدم بهش اشو
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بدون اینکه به علی حرفی بزنم رفتم خونه اش و شروع کردم به آه و ...به دیدنش برم و رو در رو باهاش حرف بزنم
  :عد خیلی عادي گفتاول وایستاد خوب به حرفام گوش کرد و ب...زاري و التماس

یک سال که هیچی کل اون سرمایه ...اگه برام یه کاري بکنی و همه تالشتو بکنی تا اون کارم درست و دقیق انجام بشه-
  ...رو به علیرضا میبخشم

یه !بی فکر گفتم هرکاري بگی میکنم واونم خوشحال شد و گفت به وقتش بهت میگم...باورم نمیشد...چشمام برق زد
  :وقتی رفتم خونه اش خیلی بی مقدمه گفت...بهم زنگ زد و گفت وقتش رسیده که اون کاري که گفتم بکنی هفته بعدش

  ...شنیدم مانی دوست علیرضا رفته آلمان-
اول فکر کردم خب البد از لیا پرسیده ولی بعدش گفت تعجب نکن من اگه بخوام خیلی چیزا رو میتونم ...جا خوردم

  :گفتم...جیبی که تو چشماش بود وجودمو لرزوندلحنش و اون برق ع...بفهمم
  تو از من چی میخواي؟؟؟-
  ...میخوام یه عشق الکی و اجباري و بهم بزنم و تو هم باید کمکم کنی-
  منظورت چیه؟؟؟-
  ...میخوام با کمک تو کاري کنم که مانی لیا رو از خونه اش که هیچ از قلبشم پرت کنه بیرون-

ولی سامیار ...اصالً فکرشم نمیکردم همچین نقشه پلیدي تو ذهنش باشه!یدونستم چی میگهنم...زبونم بند اومده بود
از اینکه اون زودتر از تو اقدام کرد و تو یه جورایی سهم اونو تو عشق ...مصمم بود بهم از عشقی که به لیا داشت گفت

استه اینبار با دست پر برگرده و لیا رو از ازاینکه بعد از رکب خوردنش به فکر انتقام از تو افتاده و خو...ازش گرفتی
از اینکه تو این یه ماه شب تا صبح و صبح تا شب تو فکر طرح یه نقشه بی نقص بوده که تو با دست ...چنگت دربیاره

  ...خودت اون دختر بی گناه و از خونت بندازي بیرون
م آمیخته با حیرت تو صورتش پیدا میشد حتی گوشه چشمی هم به مانی که کم کم داشت آثار خش...نفس عمیقی کشید

  ...نمیکرد
گفتم اونا هم و دوست دارن نمیتونم از هم ...گفتم محاله...وقتی فهمیدم چه خوابی براتون دیده باهاش مخالفت کردم-

ببین چقدر دوسش دارم که حاضرم به خاطر به ...طاقت دوریشو ندارم...گفت منم لیارو دوست دارم...جداشون کنم
گفت حاال ...وقتی بازم مخالفت کردم تهدیدم کرد...وردنش کل سهمم تو اون شرکت و به شوهرت واگذار کنمدست آ

کاري میکنم جوري زمین بخوره که دیگه با ...که فهمیدي نقشم چیه اگه کمکم نکنی سهمم و که از علیرضا میگیرم هیچ
مانی به جون !نمیکردم انقدر پست فطرت باشه ولی فکر...میدونستم اینکارو میکنه...خاك اندازم نشه جمعش کرد
گفتم شاید داره بلوف میزنه ولی وقتی یه روز علیرضا داغون اومد خونه و گفت سامیار ...علیرضا قسم بازم راضی نشدم

علیرضا هیچ شبی نبود که بدون قرص خواب ...مشتري آورده بود که شرکت و ببینه دنیا پیش چشمم تیره و تار شد
ترسیدم از فشار ورشکستگی به ...به خدا ترسیدم زندگیم بره رو هوا...ترسیدم...تو این مدت سیگاري شد...خوابش ببره
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ازدردي که به جون شوهرم افتاده بود چشمام کور شد و تصمیم گرفتم پیشنهاد سامیار و قبول ...اعتیاد رو بیاره
با خودم میگفتم سامیار خوشتیپ و پولداره و از ...زمدیگه فکر نکردم ممکنه با این کارم زندگی لیا رو بهم بری...کنم

چون خودمون مشکل مالی داشتیم ...پس مطمئناً میتونه لیا رو خوشبخت کنه...طرفی هم خودش گفت که عاشق لیاست
  ...چشمامو بستم و رفتم جلو...فکر میکردم خوشبخت شدن فقط تو پوله

حاال دیگه میثمم کنار مانی نشسته بود و با کنجکاوي به ...گریه کردنبه اینجا که رسید شهرزاد بلند بلند شروع کرد به 
حرفاي شهرزاد که خبراي خیلی خیلی بدي رو براي مانی به همراه داشت گوش میکرد و تو دلش فقط داشت دعا میکرد 

  ...که خدا ته این قصه رو به خیر بگذرونه
چشماي گشاد شده زل زده بود به شهرزاد و حتی پلکم  با...با نگرانی به مانی که بغل دستش نشسته بود خیره شد

از زور فشاري که روش بود فکش منقبض شده بود و مشت هر دو دستش که رو زانوهاش بود و به قدري فشار ...نمیزد
با این وضعیت مانی میترسید به شهرزاد بگه ادامه ...میداد که صداي ترق تروق مفصالش به گوش میثمم رسید

  ...د وقتی حرفش تموم شه مانی سکته کنهمیترسی...بده
  :ولی قبل از اینکه چیزي بگه مانی با خشم و عصبانیت گفت

این چرت و پرتا رو اون سامیار بی پدر و مادر تو گوشت خونده که بیاي به من بگی نه؟؟؟میخواد حاال که ...شهرزاد-
  دیگه از چنگم درش بیاره آرههههههههههه؟؟؟ با یه نقشه دیگه لیا رو پیش من خوب کنه تا یه جور...کرمشو ریخته

اون عوضی از وقتی فهمید ته نقشه اش اون جوري که انتظار داشت پیش نرفت و تو لیا رو از ...به خدا نه...نه مانی...نه-
به جز خودش و منافعش به ...اون یه آدم رذله...حتی دیگه منم ازش بی خبرم...خونه ات بیرون نکردي گورشو گم کرده

به ارواح ...چی بهش میرسه؟؟؟به خدا...حاال چرا باید ازم بخواد لیا رو پیش تو خوب کنم...یز دیگه اي اهمیت نمیدهچ
  ...به مرگ علیرضا که قدر دنیا دوستش دارم هرچیزي که دارم بهت میگم راسته...خاك بابام

  :دندوناي کلید شده اش غرید از الي...حاال دیگه مانی از زور و خشم و عصبانیت به وضوح داشت می لرزید
  بگو با زندگی من چی کار کردید؟؟؟...حرف بزن شهرزاد-

  :نگاه خیس و شرمنده اشو به مانی دوخت و با بغض ادامه داد...شهرزاد اشکاشو پاك کرد
مانی تو  گفت اول باید یه جوري یه شماره از...از اون به بعد طبق نقشه برنامه ریزي شده و بی نقص سامیار پیش رفتیم-

لیا پشت ...منم شماره اتو به بهانه اي که میخواستم بدم به علیرضا از لیا گرفتم...آلمان گیر بیاري که بهش زنگ بزنیم
تو نقشه امون بود که یه روز برم خونه اتون ولی نه اون ...تلفن متوجه لحن غمگینم شد و اصرار کرد که برم پیشش

منو ...ه سامیار گفتم اونم خوشحال شد و گفت اینجوري بهتره نقشه امون جلوترمیفتهبه ناچار قبول کردم و وقتی ب...موقع
اولین نقشه امون این بود که من سر نگهبانتون و یه جوري با سواالم گرم کنم ...با یکی از آدماش راهی کرد به خونتون

بزنی به خونه فکر کنی کسی خونه که آدم سامیار بره سراغ خطاي تلفن و تلفن واحدتون و قطع کنه تا تو اگه زنگ 
تو این فاصله قرار بود ...نقشه امون عملی شد و من براي انجام نقشه بعدي رفتم باال!!!نیست که گوشی و جواب بده

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 635



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

وقتی با لیا حرف میزدم و میدیدم چه جوري داره براي مشکل مالی !لیا پیششه...بگه...سامیار به تو زنگ بزنه و بگه
ولی حاال که دیگه ...شرم داشتم که تو چشماي پاك و معصومش نگاه کنم...ه جیگرم آتیش گرفتعلیرضا دل میسوزون

نقشه دوم این بود که وقتی براي پذیرایی بلند شد و رفت من گوشی لیا رو ...وسط کار بودم نمیتونستم پا پس بکشم
رفتی سامیار گوشی و جواب میداد و تو اینجوري وقتی تو شماره لیا رو میگ!بردارم و خطشو دایورت کنم رو خط سامیار

ولی ...تو اون لحظات من داشتم از استرس می مردم!!!فکر میکردي لیا پیش سامیاره که حاال داره جواب گوشیش و میده
باید از لیا میخواستم ...وقتی گوشیم زنگ خورد یعنی برو سر نقشه بعدي...لیا فکر میکرد به خاطر مشکالتم گریه میکنم

بیاره تا قرصامو بخورم و تو اون فاصله گوشیش و از دایورت در میاوردم تا تو زنگ بزنی و اینبار با خودش برام آب 
میدیدم که از سکوت تو متعجب شده و حتی به منم گفت نمیدونم چرا ...وقتی زنگ زدي من پیشش بودم!!!حرف بزنی

صداي تو چشماش از شادي برق زد و با اون عشق  وقتی لیا با شنیدن!مانی حرف نمیزنه و جواب من فقط شرمندگی بود
جواب سالمتو داد از خودم متنفر شدم که با این کارم باعث بهم خوردن زندگی و عشقتون شدم ولی دیگه کار از کار 

با دستپاچگی سریع بهش اشاره کردم که نگه من ...نمیدونم تو چی ازش پرسیدي که لیا گفت نه تنها نیستم...گذشته بود
لیاهم که اشاره امو ...قرار نبود بفهمی من پیش لیام چون ممکن بود از طریق علیرضا پی به نقشمون ببري...مپیشش

با اس ام اس سامیار که ...دیگه نقشه هامون تموم شده بود!گرفت با اکراه و فقط به خاطر من مجبور شد بگه تنهاست
ن خونه و نگاه کردن تو چشماي لیا رو که تا لحظه آخر دیگه طاقت موندن تو او!نقشمون گرفت...گل کاشتی:گفته بود

از عذاب ...اومدم بیرون ولی دیگه اون شهرزاد سابق نبودم...بهم امیدواري میداد که مشکلمون حل میشه رو نداشتم
سامیار به قولش عمل کرد و بی خیال ...یه شب خواب راحت نداشتم...وجدان حتی یه لیوان آب از گلوم پایین نمیرفت

خوشبختی و آرامشی که با خراب کردن زندگی و ...سهمش شد ولی دیگه اون زندگی زندگی اي نبود که من میخواستم
  !به خصوص که اون دو نفر دو تا از بهترین دوستام بودن...آرامش دو نفر دیگه به دست بیاد دو زارم نمی ارزید

  :دستی به صورت خیس از اشکش کشید و ادامه داد
میدونستم دورادور پیگیر زندگیتون هست ولی دیگه جرات نمیکرد طرف من بیاد تا ...ار خبري نشددیگه از سامی-

چون بعد از اون روز حالم انقدر بد بود که بهش گفتم اگه یک بار دیگه براي پیش بردن نقشه هات به ...براش خبر ببرم
ي هم ندارم که چی به سر زندگی خودم میاد کار...من متوسل بشی پا میذارم رو همه چی و میرم پیش پلیس لوت میدم

وقتی دیشب ...تا اینکه جهنم واقعی رو تجربه کردم...اونم دیگه سراغم نیومد...چون زندگیم همین اآلنشم برام جهنمه
گفت میثم گفته وقتی آوردنش بدنش پر از کبودي ...نیوشا اومد پیشم و گفت لیا تصادف کرده و رفته تو کما

دیگه حرفاشو !کنم مانی کتکش میزده و لیا هم میخواسته از دست مانی فرار کنه که تصادف کردهگفت فکر ...بوده
من چی کار کردم؟؟؟با :عین مجسمه خشک شده بودم و فقط زیر لب تکرار میکردم...حتی نفهمیدم کی رفت...نشنیدم

حتیم ناراحت بود چی کار کردم؟؟؟ اون دختر مهربونی که هنوز یک سال از آشناییمون نمیگذشت و اینجوري براي نارا
میدونستم بعد از اون نقشه دیدت به ...میدونستم دیگه دیر شده که حقیقت و بفهمی...شب تا صبح چشم رو هم نداشتم
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که بخواد با پاي خودش از خونه ات فرار ...لیا عوض میشه ولی هیچوقت فکر نکردم ممکن همچین بالیی سرش بیاري
  ...کنه

  :ز دست داد و با صداي بلندي زار زدیهو اختیارش و ا
لعنتی من از کجا باید میدونستم تو انقدر سنگدلی که دست رو لیا بلند کنی؟؟؟نمیدونستم تا این حد روش -

فکر میکردم نهایتش میندازیش بیرون و اونم میره پیش ...همیشه تو رو یه آدم بی تفاوت میدونستم...حساسی
به خدا ...و ذره ذره جونشو میگیري تا کارش به اینجا بکشه چه میدونستم جالد میشی...سامیار

  ...مانی منو ببـــــــــــــخش...به قرآن فکرشم نمیکــــــــــردم...نمیدونستـــــــــــــــم
هنوز با چشماي از حدقه ...سکوت سنگین و سرد اتاق و فقط هق هق شهرزاد و نفسهاي عمیق و خشدار مانی میشکست

شده ...این قصه تموم نشده بود...ادامه بده...انگار منتظر بود بازم بگه...زده بود به دهن شهرزاددرومده زل 
فقط ...بود؟؟؟نمیدونست میخواد چی بگه فقط دوست داشت از ال به الي حرفاش بفهمه که یه جا رو لیا اشتباه رفته

پاي لیا بنویسه تا از این حس مرگی که بهش میخواست یه جوري حتی اگه شده یه گناه کوچیک پیدا کنه که بتونه به 
  ...دست داده بود و داشت خفه اش میکرد نجات پیدا کنه

دقیقاً ترتیب نقشه هاشون همونجوري بود ...هرچی شهرزاد راجع به اون روز گفته بود درست بود...همه چیز درست بود
دروغ باشه؟؟؟یعنی شهرزاد انقدر احمق بود که اصالً چرا باید ...پس نمیتونست دروغ باشه...پس...که مانی میدونست

  بیاد و با این دروغ خودشو تا این حد پیش دوستاش خراب کنه؟؟؟
پس بهش دروغ ...پس لیا اون روز خونه بوده...از اول تا آخر...دوباره و چند باره حرفاي شهرزاد و تو ذهنش مرور کرد

پس راست میگفت که از هیچی خبر ...و ساختگی نبود پس اون اظهار عالقه هاي پشت تلفنش الکی...نگفته بود
اون التماسا براي حرف ...اون ضجه ها...پس اون گریه ها...راست میگفت که نمیدونه این کاراي مانی واسه چیه...نداره

ح از همه چی بی خبر بود و با این طرز فجی...پس لیا از همه چی بی خبر بود...زدن مانی همش از ته دل و واقعی بود
  ...مجازات شد

مانی با این عشق ...راست گفت که یه عاشق نه دروغ میگه نه خیانت میکنه...پس تو لحظه آخر راست گفت که عاشقشه
چی کار کرد؟؟؟مانی عاشقش بود که هیچوقت حرفشو باورد نکرد؟؟؟عاشقش بود که فرصت حرف زدن بهش 

  کما کشیده شد چی کار کرد؟؟؟ نداد؟؟؟مانی با این دختر معصوم که از بی گناهی کارش به
میثم با ...حرکاتش ارادي نبود...نگاهش روح نداشت...درست مثل یه مرده بود...عین مسخ شده ها از جاش بلند شد

نگرانی زل زده بود ببینه میخواد چی کار کنه و وقتی دید با قدم هاي لرزون و نااستوار خودشو رسوند به پنجره نگاه پر 
هیچ وقت فکر نمیکرد شهرزاد آروم و سربه ...رفت و دوخت به شهرزاد که هنوز داشت گریه میکرداز غمشو از مانی گ

  ...هرچند مجبور به این کار شد ولی نباید با زندگی کس دیگه به این راحتی بازي میکرد...زیر همچین آدمی باشه
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الاقل میتونستی وقتی مانی از ...اي نداشت گفتن این حرفا هم دیگه هیچ فایده...دیگه گریه هاي تو دردي و دوا نمیکنه-
اگه واقعاً پشیمون شدي و دلت براش سوخت اصالً چرا همون روز زنگ نزدي و حقیقت و به ...سفر برگشت بهش بگی

  مانی نگفتی؟؟؟
پامو بعد از اون روز خونه نشین شدم و دیگه ...از کاري که سامیار میخواست با زندگیم بکنه ترسیدم...به خدا ترسیدم-

فقط عین مرده ها زل ...میتونی از نیوشا و علیرضا بپرسی اونا بهت میگن که من چقدر حالم بد بود...هیچ جا نذاشتم
فکر نمیکردم مانی بخواد ...از طرفی هم...حتی نمیدونستم مانی کی از سفر برگشته...میزدم به دیوار و هیچی نمیگفتم
غرورش دیگه نمیذاره که لیا رو تو اون خونه نگه داره و میندازتش فکر میکردم ...اینجوري رو سر لیا خراب بشه

  ...بیرون
  لیا چه بدي اي در حق تو کرده بود که اینجوري جوابشو دادي؟؟؟...خجالت بکش شهرزاد-
زندگیم داشت میرفت ...عشق کورم کرده بود...ولی مجبور شدم...به خدا جز خوبی ازش هیچی ندیدم...هیچــــــــی-

  ...!!!اشتباه کردم...اشتباه کردم...ااارو هوا
نگاه گیج و حیرت زده میثم خیره مونده بود به ...صداي شکستن چیزي و به دنبالش نعره مانی جفتشون و از جا پروند

خواست بره سمتش که مانی با نعره اي ...شیشه شکسته پنجره و قطره هاي خونی که از دست مانی کف زمین میریخت
  :شهرزاد هجوم آوردبلند تر به سمت 

  ...لعنــــــــــــــــــــت... لعنـــــــــــــت بـــــــــــــه تـــــــــــــــــو شهــــــــــــرزااااااااد-
ولی مانی ...میثم فقط تو یه لحظه تونست خودشو به مانی برسونه و دستاشو دور بازوهاش حلقه کنه تا نتونه جلوتر بره

شدن از بند میثم میکرد تا بره و کتکایی که به ناحق تو تن و بدن لیا نشسته بود و حاال به شهرزاد  همه تالششو براي رها
  ...که الیقش بود بزنه

حرفاي مانی که تو ...دستش و جلوي دهنش گرفته بود و گریه میکرد...شهرزاد بهت زده از جاش بلند شده بود
مانی انگار کل خون بدنش تو یه لحظه به ...گرشو آتیش میزدصورتش عربده میکشید داغ دلشو تازه تر میکرد و جی

از عصبانیت صورتش به رنگ آتیش درومده بود و همه رگاي گردن و پیشونیش زده ...سمت صورتش هجوم آورده بود
  ...بود بیرون

چرا اینجوري با جونش بازي !!!عوضی آشـــــــــــــغال مگه لیا چه گناهی داااااااااااااااااشت؟؟؟کثافـــــــــــــــــــت-
  کردي؟؟؟چرا با آبروش بازي کـــــــــردي؟؟؟

  ...مانی من نمیخواستم-
  ...خیلی پستی شهرزااااااااااد خیلی پستــــــــــــــــی...توي بی شرف کاري کردي که من به نجابتش شک کردم-
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میشناختش و میدونست تو این شرایط کاري میکنه ...میثم به زور مانی و نگه داشته بود تا نره و بالیی سر شهرزاد نیاره
که بعداً تو عصبانیت پشیمون میشه پس باید کمکش میکرد تا بیشتر از این براي خودش عذاب و دردسر درست 

  ...ولی جلوي نعره هاشو که گوش فلک و کر میکرد و نمیتونست بگیره...نکنه
ضربان افتاده بود و کوبش نبضاش و تو همه رگاي بدنش حس سرش به ...مانی کم کم داشت شهرزاد و تار میدید

بدنش شل و سفت میشد ولی انگار میخواست تمام انرژي بدنشو با همین چند تا عربده بیرون بریزه تا دیگه ...میکرد
  ...چیزي ازش نمونه

از عذاب وجدان باید سرتو ...که لیا راجع به توي االاااااااااااغ چی فکر میکرد...آخه آشغــــــــــــــــال اگه بفهمی-
  ...بذاري بمیـــــــــــــــري
  ...گریه شهرزاد شدیدتر شد

از اینکه اینجوري با عشق به علیرضا نگاه میکنه ...خیلی دختر آرومیه...همیشه میگفت شهرزاد و خیلی دوست دارم-
ولی توي نفهم عشق ...تو به علیرضا رو دید که لیا عشق...خاك بر سرت...خاك بر سرت شهرزاد...لذت میبـــــــــــــرم

  ...لیا رو به من ندیدي
  ...به جون علیرضا که عزیزترین کسمه پشیمونـــــــــــم...مانی پشیمونم-
لیا انقدر به فکر توي پست ...ببند دهنتو بی نامـــــــــــوس...خفه شـــــــــــــو ببند دهنتـــــــــو عوضـــــــــــی-

براي اینکه به توي بی شرف بدقولی نکرده باشه بهم از مشکل شما ...که با وجود اونهمه دغدغه و عذاب فطرت بود
میفهمی؟؟؟میفهمی که حتی تو بدترین شرایطشم به فکر تو بـــــــــــود؟؟؟تو روزگارشو سیاه کردي ... گـــــــــــفت

  ...م نخــــــــــورهو اون همه نگرانیش این بود که من کاري کنم تا زندگیتون به
  ...مانی به قرآن روزگار منم سیاهه-
  ...گند نزنه به زندگی مردم...خاك بر سر علیرضا که نتونست زنشو جمع کنه تا گند نزنه...خاك بر سرت شهرزاد-

پشت پلک چپ و گوشه لب باالییش به حالت عصبی ...صداي مانی کم کم داشت تحلیل میرفت و تقالهاش کمتر میشد
سخت بود به همین راحتی و فقط با دو تا عربده داغی که رو دلش ...سخت بود...ولی هنوز خالی نشده بود...ریدمیپ

  ...حاال حاالها باید میسوخت...نشست و خالی کنه
به خاطر کار تو تا دیروز فکر میکردم ...به جون همون دختري که...ازت نمیگذرم...زندگیمو کردي جهنم شهرزاد-

حتی ...هیچ وقت ازت نمیگذرم...برام هیچ اهمیتی نداشت ازت نمیگذرم...است و مرگ و زندگیش یه هرزه...یه
  ...بازم...بازم...بهوش بیاد...لیا...حتی اگه...اگه

چشماش بسته شد و نقش زمین ...حتی میثمم دیگه نتونست سر پا نگهش داره...تن مانی شل شد و زانوهاش خم
  :شو میذاشت رو زمین داد زدمیثم همونطور که تن بیجون...شد

  ...مانـــــــــــی...مانی چشماتو باز کن...مانـــــــــــــی-
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  :بالفاصله رفت سمت در کمک بیاره که شهرزاد با هق هق گفت
  ...من...میثم-
که خدا رو شکر کن ...برو نذار دهنم باز شه و دو تا هم من بارت کنم...حال من بهتر از مانی نیست...برو شهرزاد-

برو و اگه جونتو دوست داري دیگه دور و بر زندگی اینا ...نذاشتم مانی بیاد طرفت وگرنه تو هم اآلن بغل لیا افتاده بودي
  فهمیدي؟؟؟...پیدات نشه

اشکاش با شدت بیشتري ...اینو گفت و رفت بیرون و شهرزادم بعد از نیم نگاهی به مانی که بیهوش رو زمین افتاده بود
وقتی میخواست بیاد تا همه چیز و ...زار و گریون راه اومده رو برگشت...ا قدم هاي لرزون و قامت خمیدهسرازیر شد و ب

بدجوري جیگرشو ...انتظار از این بدترم داشت ولی حرفاي آخر مانی که راجع به لیا زد...بگه فکر اینجاشو کرده بود
  ...آتیش زد

***  
صداي ...بعضی از صداها رو خوب میشناخت...بده صدا مال کیهنمیتونست تشخیص ...صداهاي گنگی تو گوشش بود

حرفایی که یه زمان سبکش میکرد ولی حاال با یادآوریش یه حجم ...خودش بود که مدام تو گوشش تکرار میشد
  ...سنگینی که نمیدونست چیه تا بیخ گلوش باال میومد و راه نفسشو میبست

  »مانی؟؟؟«
  »...کثیفت میاري دختره آشغـــــــــــال بار آخرت باشه اسم منو به زبون«
  »من نباید بفهمم به خاطر کدوم گناه نکرده باید اینجوري مجازات بشم؟؟؟«

  ...لیا هیچ وقت هیچ گناهی نکرده بود...تازه داشت معنی این حرف و میفهمید...گناه نکرده
  »...خوشگلم این کلفتمه«
  »...من زنتم«
  »...نداري منم کفشاي کردن تمیز لیاقت حتی تو«
  »...دارم میمیرم...من حالم خوب نیست«
  »زودتر«
  »...نکنه حامله اي«
  »؟؟؟زدي بچه خودتو کشتی آره...ه هم حامله بودم بچه خودت بوداگ«
  »؟؟؟فکر کردي میذارم این حرومزاده رو نگهش داري«
  »...اشتهام کور شد...ستا باال سر منبا ریخت حال بهم زنت واي ن«
  »!فقط امیدوارم اون روز دیر نشده باشه...به خاطر این کارات پشیمون میشییه روزي «
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کاش حرف ...میفهمه که منظورش از دیر شدن چی بود...حاال میفهمه که لیا چی میگفت...دیگه خیلی دیر شد
  ...کاش...میزد

واي  حرفایی  رو  از  زبونم بگم من  هرزه ام؟؟؟ بگم جسمم پیش توئه و فکرم هزار جا؟؟؟ چرا  میخ چی باید بگم؟؟؟«
  »بشنوي که راست نیست؟؟؟

  ...ولی مانی...لیا خوب اینو میدونست...هیچکدوم از حرفاي مانی راست نبود... راست نبود
  »...مثل یه کلفت لباس بپوش نه خانوم این خونه ...عوض کن این لباستو«
  »...من زنتم«
اون  حکم  برام  دقیقاً  اآلن  ...تو  ...چرکامو نمیپوشم میام دوباره لباس   بیرون حموم  از  وقتی  که  آدمیم  اصوالً   من«

  »...لباساي چرك و داري
دوست نداري کارمندات  بفهمن  چند روزه که بی دلیل افتادي به جون زنت و زورت و به رخش میکشی  و بدون اینکه «

  »بهش بگی دردت چیه تن و بدنشو کبود میکنی؟؟؟
میتونست ساعت ها بشینه و به خاطر ...ولی حاال...این حرفش به نظرش مضحک و خنده دار اومده بود چقدر...بی دلیل

  ...همین یه کلمه هاي هاي گریه کنه
  »...من اگه برگردم تو اون خونه میمیرم...تنم طاقت یه درد جدید و نداره...من دیگه با تو پامو تو اون خونه نمیذارم«
  »!عشقمی...این جماعتی که فکر میکنن تو هنوزنه حوصله فیلم بازي کردن جلوي  نه حوصله نعش کشی و دارم«
  »نم...جا...بگو...نی؟؟؟بـــ  ــگو...ما«

  ...حسرت شنیدنش موند رو دل لیا و حسرت گفتنش رو دل مانی...نگفت
  »...باش...عشقم...ظب...موا«

  ...!!!!!نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -
اي که کل فضاي بیمارستان و پر کرد هم از شر این صداهاي مزاحم که مثل مته تو سرش فرو میرفتن خالص  با نعره

  ...هم از اون حجمی که رو سینه و گلوش سنگینی میکرد و اجازه حرف زدن و نفس کشیدن بهش نمیداد...شد
پرستاري که دور و برش بودن نگاه  همونطور که نفس نفس میزد به چهره نگران میثم و یکی دو تا...حاال بهت زده

حاال که اون صداها رفته بودن جفت گوشاش سوت ...میدید که دارن حرف میزنن ولی صداشون و نمیشنید...میکرد
  ...میکشید و مانی بازم نمیتونست چیزي بشنوه

نوز تو صداي سوت ه...حرکت دونه هاي عرق و که از رو پیشونیش تا کناره هاي گوشش میومدن و حس میکرد
انگار دو نفر دو طرفش وایستاده بودن و با یه سوت ...دستاشو محکم گذاشت رو گوشش و چشماشو بست...گوشش بود

یه نفر میخواست به زور دستاشو از روي گوشاش جدا کنه ولی مانی ...اعصاب خورد کن میخواستن مغزشو سوراخ کنن
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به زور ...خواست دستشو برداره ولی قدرت اونا بیشتر بودنمی...میدونست همونایین که دارن سوت میزنن...نمیذاشت
  ...دستشو از رو گوشاش  جدا کردن

صداي ضعیفی از حرف زدن به گوشش میرسید که کم کم واضح و ...دستش که برداشته شد صداي سوتم قطع شد
به ته خط رسیده که  اونم فهمیده بود که دوستش...چقدر لحنش غمگین و گرفته بود...صداي میثم بود...بلندتر شد

  اینجوري براش بی تابی میکرد؟؟؟
  صدامو میشنوي؟؟؟...جونم و به لبم رسوندي پسر...مانی تو رو خدا یه چیزي بگو...مانی-

  ...درست مثل لیا...نه میشنید و نه میتونست حرف بزنه...ولی پیش خودش هزاربار آرزو کرد که کاش نه میدید...میشنید
بود میثم معاینه اش کرد و وقتی مطمئن شد خطر جدي اي نداره و وضعیتش نرماله پرستارارو  حاال که به هوش اومده

فرستاد برن و خودشم رو تخت نشست کنار مانی و زل زد به چهره تکیده و درمونده دوستش که با چشماي نیمه باز زل 
  :سرشو رو به آسمون گرفت و گفت...زده بود به فضاي رو به روش

  ...خدایا شکرت-
  :خیره تو چشماي بی فروغ مانی با نگرانی گفت

چی کار کردي با خودت؟؟؟یه سکته مغزي و رد کردي میفهمی یعنی ...مانی من از دیشب تا حاال مردم و زنده شدم-
  ...چی؟؟؟پونزده ساعت  تو بیهوشی کامل بودي

مانی اآلن ...خوب معلومه...بدتره یا کمایه لحظه تو ذهنش فکر کرد یعنی سکته مغزي ...کما...سکته مغزي...سکته مغزي
ولی لیا چی؟؟؟ چی کار میتونه بکنه به جز اینکه با یه دستگاه نفس بکشه؟؟؟کاش ...حرکت میکنه...میشنوه...میبینه

کاش خدا جونشو میگرفت و میداد به لیا تا یه ذره از این بار عذاب وجدان خالص ...اصالً کاش می مرد...میرفت تو کما
  ...میشد

باید ...نباید میذاشت داغ عذاب وجدان اون و به یه تیکه سنگ تبدیل کنه...میثم مصر بود که مانی و به حرف بیاره
  ...این فشار اگه روش می موند تبدیل میشد به غمباد...خودشو خالی میکرد

و خدا اگه داري تو ر...حالت تهوع...سرگیجه...مانی؟؟؟ اآلن حالت خوبه؟؟؟حالت غیر عادي اي نداري؟؟؟سردرد-
  ...حرف بزن و بگو

  :به سختی صداشو پیدا کرد و با عجز نالید
  ...ثم...می-
  جونم؟؟؟چیزي میخواي؟؟؟-
  تو هم شنیدي؟؟؟...هم...تو-

  :با بغضی که صداشو میلرزوند گفت...میثم با دیدن حال خراب مانی کم کم داشت گریه اش میگرفت
  چیو داداش؟؟؟چیو شنیدم؟؟؟-
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  ...دختـــ  ـــره...اون...حرفاي...حرف-
  ...یه کم استراحت کن... مانی حالت اآلن خوب نیست-
... واسه خراب...نقشه بود...همش...خبر نداشته...اصالً  از هیچی...شنیدي؟؟؟گفت اصالً...بی گناه بوده...لیاي من...گفت-

  اشتباه میکنم؟؟؟...یا من دارم...تو هم شنیدي...کردنش
دیشب تا صبح پلک رو هم نذاشته بود که مانی بهوش بیاد و حاال که ...انقدر درمونده ندیده بودمیثم تاحاال مانی و 

درحالی که ...مسلماً نمیتونست این شرایط و دووم بیاره...وضعشو میدید میگفت کاش تو همون حالت بیهوشی می موند
  :ین داغون تر نشه گفتسعی میکرد لرزش صداشو مهار کنه و تا حد امکان عادي باشه تا مانی از ا

باید ...اتفاقیه که افتاده با غصه خوردن و خودخوري کردن که چیزي درست نمیشه...حرفاشم شنیدم...آره داداش-
  ...توکلت به خدا باشه

میثم که از قصدش مطلع شد ...آب دهنش و قورت داد و خودشو رو تخت باال کشید...انگار اصالً حرفاي میثم و نمیشنید
  :سریع گفت

  ...بگیر بخواب مانی-
ولی مانی بی توجه به حرف میثم چرخید به پهلو تا از تخت بیاد پایین که میثم محکم از شونه اش گرفت و نگهش 

  ...اینبار یه کم لحنشو تند کرد تا مانی و سر جاش بشونه...داشت
  کجا داري میري واسه خودت؟؟؟مگه نمیگم باید استراحت کنی؟؟؟-
  ...ولم کن-
  ...حالت هنوز خوب نیست...گم باید استراحت کنیبهت می-
  ...میخوام برم-

  :از اینهمه لجبازي مانی کالفه شد و غرید
  کجــــــــــــا؟؟؟-
  ...لیام...پیش-

فکرشو میکرد که مانی با شنیدن حرفاي ...انقدر عاجزانه و مظلومانه گفت که نگاه میثمم به وضوح رنگ غم گرفت
  ...جلوي چشم میثم داشت تلف میشد...علناً مرده بود...مانی داغون نشده بود...تا این حد شهرزاد داغون بشه ولی نه

  ...سرم تو دستته باید بمونی تا تموم شه...عین بچه ها لجبازي نکن...اآلن نمیشه-
افتاده مانی با خشم و تو یه حرکت سوزن سرم و از تو دستش کشید و بی توجه به رد باریک خونی که رو ساعدش راه 

  :بود خیره تو چشماي میثم گفت
  ...بذار برم...حاال دیگه سرم ندارم-
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نگاه سرد و بی روح مانی ...این دو تا گوي آتشین و تا حاال اینجوري ندیده بود...میثم با دیدن چشماي مانی جا خورد
ا چشم خودش واقعی بودنشو ولی داشت ب...حقیقتی که دوست نداشت باور کنه...حقیقت تلخی و براي میثم بازگو میکرد

چشماش تبدیل شد به یه جفت شیشه بی فروغ و اون ...نگاه دوست دوران بچگیش جلوي چشمش خالی شد...میدید
  ...مانی روحش مرد...هیچ کاري نتونست بکنه

ه و میدونست نمیتونه حریف مانی بش... اینبار دستاشو دور بازوي مانی حلقه کرد و کمکش کرد از رو تخت بلند شه
میدونست تا لیا رو ...انقدر لجبازي میکنه تا باالخره حرف خودشو به کرسی بشونه براي همین ترجیح داد باهاش راه بیاد

  ...ولی ترسش از این بودکه با دیدن لیا حالش از این که هست بدتر بشه...نبینه آروم نمیشه
***  

یو قدم برمیداشت چشمش افتاد به دست راستش که  همونطور که تو راهروي بیمارستان با کمک میثم به سمت سی سی
  :میثم که رد نگاه مانی و گرفت گفت...تا مچ باندپیچی شده بود

این چه کاري بود که ...از این به بعد باید دست و پات و عین زنجیریا به تخت ببندم تا افسار پاره نکنی-
جریمه نقدیشم خودت باید بدیا ...ت؟؟؟در ضمنکردي؟؟؟میدونی اگه استخونت قوي و محکم نبود از چند جا میشکس

  !رو من حساب نکن
میثم میخواست با لحن شوخی که به صداش میداد یه کم مانی رو از اون حال و هوا دربیاره ولی نمیدونست که با این 

اي قوي با همین استخون...استخوناي قوي و محکم...حرفی که زد قلب مانی تو سینه فشرده شد و حال خرابش خراب تر
  ...مانی تو کتک زدن رحم نمیکرد...و عضالت محکمش تن لرزون و نحیف لیا رو زیر مشت و لگدش گرفته بود

میدونست با چند قطره اشک کلی سبک میشه ولی انگار چشمه اشکشم باهاش لج ...چرا این بغض لعنتی پایین نمیرفت
  ...ه زجر کشیدنش به پاي لیا برسهزود بود ک...اونم میخواست مانی بیشتر زجر بکشه...کرده بود

مانی و به سمت آسانسور هدایت کرد و ...باید یه جوري به حرف میاوردش...سکوت مانی داشت میثم و اذیت میکرد
  :خیره به مانی که به کف زمین زل زده بود گفت...دکمه طبقه هشتم و فشار داد

تو این چند وقته به اندازه کافی اذیت ...ون کنمنخواستم ناراحتش...به پدر و مادرت از وضعیتت چیزي نگفتم-
خودت اگه ...حاال هم که خدا رو شکر بهوش اومدي...صبر کردم تا وضعیتت مشخص شه بعد بهشون خبر بدم...شدن

  ...میخواي زنگ بزن
  ...الزم نیست-

چه فرقی داشت که  داشت با خودش فکر میکرد پدر و مادرش تا وقتی لیا به هوش نیاد نمیبخشنش پس حاال براشون
  ...مانی یه سکته ناقص کرده یا نه

***  
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میثم دویید دنبالش و ...میثم تا پشت شیشه بردش ولی مانی واي نستاد و راه افتاد سمت در بخش مراقبت هاي ویژه
  ...بازوشو گرفت

  کجا میري؟؟؟-
  ...میرم لیا رو ببینم-
  ...از همینجا ببین-
  ...میخوام برم تو-
بیماراي تو شرایط لیا رو باید از پشت ...اونجا بخش مراقبت هاي ویژه اس...ها نمیتونی کارتو پیش ببري با این لجبازي-

  ...شیشه دید
مگه اون نشنید و نفهمید که چه ...میثم چرا نمیفهمید داشت به جنون میرسید...مانی یه لحظه کنترلش و از دست داد

با چشمایی به خون نشسته که هاله قرمزش ...گرفت و چسبوند به دیوارتو یه حرکت یقه میثم و ...خاکی به سر مانی شده
  ...دور تا دور چشمش رو هم احاطه کرده بود زل زد به میثم که با دیدن این نگاه مانی ترس تو دلش نشست

  :از الي دندوناي کلید شده اش جوري که انگار میخواست تن صداشو پایین نگه داره غرید
مگه تو دکتر این خراب شده نیستی؟؟؟پس یه کاري ...کاري نکن دیوونه بشم و آبروت و ببرم...با من بحث نکن میثم-

  فهمیدي یا نــــــــه؟؟؟...همین اآلن...میخوام لیا رو ببینم...کن من همین حاال برم تو
  :صداي مانی کم کم داشت باال میرفت و میثم براي آروم کردنش دستاشو رو هوا باال پایین کرد و گفت

  ...فقط بایدکوتاه باشه...ترتیب یه مالقات و میدم...آروم باش...خیله خب-
چند دقیقه بعد با قیافه گرفته ...میثم بالفاصله رفت تو بخش...مانی یقه میثم و رها کرد و چند قدم ازش فاصله گرفت

شه و بره تو اتاق دستشو گذاشت همینکه مانی خواست از کنارش رد ...اومد بیرون و با سر به مانی اشاره کرد که بره تو
  ...تخت سینه اش

  :وقتی مانی وایستاد با نگاه شماتت بارش رو به مانی گفت
پس حواست و جمع کن چی ...هم حضور آدما رو حس میکنن هم حرفاشون و میشنون...کسایی که میرن تو کما-

  ...میگی
زبون بزنه؟؟؟ البته حق داشت چون نمیدونست تک میثم چی فکر میکرد؟؟؟فکر میکرد مانی بازم میخواست به لیا زخم 

تک کلمه هایی که مانی براي چزوندن لیا به کار میبرد مثل خاري تو چشم و گوشش فرو میرن و مانی مجبوره از حاال که 
  ...حقیقت و فهمیده تا آخر عمرش تحملشون کنه

ماسک و ...یه ماسکم داد تا بزنه به صورتش پرستار بخش بهش گان داد تا بپوشه و...نگاهشو از میثم گرفت و رفت تو
به جاي اینکه به صورتش بزنه تو مشتش فشرد و با قدم هاي نااستوار رفت سمت جسم بی جون لیا که با کلی سیم و لوله 

  ...و دم و دستگاه به تخت چسبیده بود
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از سفیدي مثل گچ دیوار  صورتش...به یه قدمیش که رسید نگاهش رو کل بدن نحیف لیا پخش شد و به صورتش رسید
  ...شده بود و همین باعث میشد کبودي ها و زخماش با وجود کمرنگ شدن هنوز به چشم بیان

جاي سوراخ و کبودي هاي سوزن سرم رو رگاي آبی بیرون زده ...نگاهش و از صورتش گرفت و به دستش خیره شد
از تفاوت دماي بدن خودش و لیا ...اي برآمدهبی اختیار دستشو برد جلو و کشید رو رگ...دستش خودنمایی میکرد
  !لیا مثل یه تیکه یخ بود و مانی از حرارت داشت میسوخت..شرمنده شد و تنش لرزید

صندلی کنار تخت و کشید جلو و نشست ...اشک تا پشت چشمش باال اومد و بازم اون توده سد راه نفسش شد
ولی باید از یه ...روش نمیشد باهاش حرف بزنه...رد و بوسیددست بی حس لیا که هنوز تو دستش بود و بلند ک...روش

  ...جایی شروع میکرد
  :خیره به چشماي بسته لیا با صدایی که از بغض باز نشده گلوش میلرزید گفت

از کتک ...دیگه راحت شدي...خوبی قشنگم؟؟؟ما رو نمیبینی خوشی؟؟؟خب معلومه که خوشی...سالم خانومم...سالم لیا-
  تازه داري یه نفس راحت میکشی آره؟؟؟...از تهمتاي ناروا...زخم زبونااز ...زدنا

  ...نگاهش رفت سمت لوله دستگاه اکسیژنی که از توي سوراخاي بینیش رد شده بود
نباید یه ...ولی خب تو که همیشه دلرحم بودي...هرچند من کاري باهات کردم که حتی دیگه راحتم نتونی نفس بکشی-

کیه که دلش براي جالدش تنگ بشه؟؟؟اونم جالد ...ببینی مرده ام یا زنده؟؟؟البته حق داريخبر از آدم بگیري 
تو اون خونه بدون تو دو ساعتم دووم ...ولی من دلم خیلی تنگته خانومم...ولی من...هم روح هم جسم...دوجانبه
من فقط یه مزاحم ...ون میدونن نه منواونا هم تو رو صاحب اصلیش...انگار در و دیواراش داشتن منو میبلعیدن...نیاوردم

  ...عوضی ام که تن و بدن صاحبشون و لرزوندم و کمرشو زیر بار تهمتاي ناروام و زخم زبونام خورد کردم
  :دستی به بالش زیر سر لیا کشید و با پوزخند تلخی که رو لبش اومد گفت

سرد و سنگی بذاري و بخوابی؟؟؟الهی برات  دیگه شبا رو بالش میخوابی نه؟؟؟یادته مجبورت کردم سرتو رو زمین-
  ...من خودم بالشت میشم...ولی تو برگرد...ولی...بمیرم که صداتم در نیومد و دم نزدي

انگار فقط منتظر همین تلنگر بود تا ...باالخره اون بغض لعنتیش سر باز کرد...دو قطره اشک از چشم مانی فرو ریخت
  ...و ناراحتی و مصیبتی تو گلوش خفه شده بود یهو بترکهبعد از اینهمه سال که تو هر اتفاق 

تو ...آره خودخواهم...بعد از اینهمه بالیی که سرت آوردم...بازم دارم بهت میگم برگرد...میبینی چقدر خودخواهم لیا-
برات بهشت برگرد تا دنیا رو ...برگرد تا زندگیمو به پات بریزم...لیـــــا...باید برگردي چون من بدون تو میمیرم

برگرد تا جوري انتقامتو از خودم بگیرم که جیگرت ...برگرد تا به جاي گوسفند خودمو جلوي پات قربونی کنم...کنم
  ...برگرد زندگیـــــــــم...برگرد امیـــــــــــدم...برگرد عشقـــــــــــم...خنک شه
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دیگه هیچی ...ن ترس از شکسته شدن غرورشبدو...مانی حاال دیگه داشت با صداي بلند گریه میکرد و حرف میزد
تنها چیزي که اون لحظه میدید چشماي بسته لیا بود که انگار ...نه سالمتیش...نه غرورش...نه خودش...براش مهم نبود

  ...هیچوقت نمیخواست باز بشه
الهی مانی قربون اون ...باز کن میخوام یه بار دیگه اون مظهر زیبایی و ببینم...باز کن اون چشماتو خوشگلــــــــم-

یادته گفتی دیر ...لیا برگرد میخوام برات حرف بزنـــــــــــم...چشمات بره که پنج روز فقط اشک ریخت
تو فقط برگرد من شبانه روز برات حرف ...میشــــــه؟؟؟یادته گفتی پشیمون میشـــــــــی؟؟؟آره من اآلن پشیمونم

دیگه بهت نمیگم وقتی دارم غذا ...برگرد...منو ببخــــــــــــش...گه خوردم...شبانه روز بهت میگم غلط کردم...میزنم
اصالً خودم جیگر پاره پاره شده امو در میارم برات کبابش میکنم تا ...میخورم از جلوي چشمم برو تا اشتهام کور نشه

دوست داري من ...برنگردي میمیرم...بخوري و جون بگیري خوبه؟؟؟لیا به خدا برنگردي دیوونه میشم
آره؟؟؟دوست داري سر خودم بال بیارم؟؟؟مگه نگفتی من عشقتم؟؟؟مگه نگفتی مواظب عشقت باشم؟؟؟به خدا ...بمیرم

  ...قسم میخورم که بیام...اگه برنگردي و زندگیم و بهم برنگردونی کاري میکنم که خودمم بیام پیشت
  ...دیگه به هق هق افتاده بود و داشت با التماس زار میزد

بابام ...خودش گفت...لیا اگه بري من دیگه هیچ کس و ندارم میفهمــــــــــی؟؟؟حتی پدر و مادرم هم طردم کردن-
تو رو ...لیا برگرد نذار کمرم زیر بار نفرین پدرم بشکنه...خودش گفت اگه زنده از رو این تخت بلند نشی نفرینم میکنه

  ...تو رو خــــــــــــــــدا...خدا برگرد
سرشو گذاشت رو دست لیا و همونطور که اشکاش قطره قطره میریخت رو دست ...لوش از شدت هق هق میسوختگ

  :سرد لیا با نهایت عجز و درموندگی نالید
اسمم فقط وقتی از زبون تو در میاد ...اسممو به زبون بیار...هرچقدر میخواي صدام کن...لیا برگرد صدام کن-

بگم جون دلم ...اینبار اگه صدام کنی قول میدم بهت بگم جاااانم...جز تو کسی صدام کنه دیگه دلم نمیخواد به...قشنگه
  ...قول میدم...تو فقط برگرد من جونمو فدات میکنم...اینا که همش به حرفه...همه کسم...نفسم

تاده بود نگاه با قرار گرفتن دستی روي شونه اش سرشو بلند کرد و به میثم که با چهره درهم و گرفته کنارش وایس
مانی به ته خط رسیده بود که گریه ...حاال دیگه درکش کرد...میثم با دیدن صورت خیس از اشک مانی جا خورد...کرد

و این براي ...میثم تا حاال اشک مانی و ندیده بود...که حاضر شد از غرورش بزنه و جلوي رفیقش گریه کنه...میکرد
  ...ها و شادي هاکسی مثل مانی یعنی پایان همه دلخوشی 

  :قبل از اینکه کلمه اي براي تسکین درد و دلداریش به زبون بیاره مانی با گریه گفت
بهش گفتم ...ولی با اون حال صدام کرد...هر حرفی میزد کلی خون باال میاورد...تو بغلم بود...لیا تصادف کرده بود-

  ...گفت...چیه؟؟؟گفت
  :گریه اش شدت گرفت
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؟میثم لیا داشت براي همیشه چشماشو میبست و تنها خواسته اش از من این بود که بهش بگم گفت بهم بگو جانم؟؟-
نگفتم ...گفتم هیچی نگو تا آمبوالنس بیاد...منه الـااااااااااااغ چی کار کردم؟؟؟سرش داد زدم...ولی منه آشغال...جانم
میثم لیا تو آخرین لحظه ...در این حد نیست نخواستم بگم جانم چون فکر میکردم با اون کاري که کرده ارزشش...جانم

  ...اش فقط همین یه کلمه رو ازم خواست
  :با دستش محکم کوبودند تو سرش و میون گریه داد زد

نگفتم ...به زندگیم...به عمرم...به همه کسم...به عزیز دلم...منه عوضی پست فطرت بهش نگفتم جانم-
  ...نگفتــــــــــــــــــم...نگفتم...جانم

تا بیشتر از اون به خودش ...مانی دیوونه شده بود و میثم میون بهت و حیرتش فقط تونست دستاشو محکم نگه داره
  ...با این بالیی که داشت سر خودش میاورد احتمال اینکه اینبار یه سکته کامل مغزي داشته باشه کم نبود...آسیب نزنه

  ...خودتو کنترل کن...آروم باش پسر...میخواي دوباره سکته کنی...ن مانیبس ک-
با کمک چند تا از پرستارا مانی ...مچ دستاي مانی تو دستاي میثم بود و مانی با سر زیر افتاده داشت زار زار گریه میکرد

نکه لیاي همیشه مهربون و به امید ای...و بلند کردن و بردن بیرون ولی مانی تا لحظه آخر چشم از لیا برنداشت
  ...ولی افسوس...دلش به حال اشکا و زار زدناي مانی بسوزه و چشماشو باز کنه...دلرحمش

از در اتاق که اومدن بیرون مانی خودشو از دست میثم و پرستار نجات داد و با قدم هاي لرزون رفت سمت شیشه 
اشک پر و خالی میشد و دیدشو تار میکرد دوخت به سرشو گذاشت رو شیشه و چشماشو که از هجوم ...سراسري اتاق

  ...لیا
میدونست منبع ...دوستش به آرامش احتیاج داشت...پرستار خواست بره سمتش که میثم نذاشت و ردش کرد بره

آرامشش پشت این شیشه رو تخت دراز به دراز افتاده و فعالً براي آروم کردن این پسر نادم و بازنده نمیتونه هیچ 
دیگه هیچ وقت دوست نداشت ...پس اگه مانی با نگاه کردن بهش آروم میشد باید این اجازه رو بهش میداد...کنهکاري ب

تصمیم گرفت بره با رییس بیمارستان حرف بزنه و سفارش کنه ...مثل دیشب مانی و بیهوش رو تخت بیمارستان ببینه
  ...این مدت هواي مانی و داشته باشن تا بیاد و لیا رو ببینه

  :رفت سمتش و دستشوگذاشت رو شونه اش و با مالیمت گفت
  من دارم میرم نمیاي؟؟؟...مانی انقدر خودتو داغون نکن-

  ...مانی که تو خلسه فرو رفته بود فقط تونست سرشو به چپ و راست تکون بده
  میرم و زود برمیگردم باشه؟؟؟...من یه کاري دارم باید برم پیش رییس بیمارستان-

  :و که دید ادامه داد سکوت مانی
  ...سر و صداي زیادي راه بندازي از همین پشت شیشه دیدنشم محروم میشی!!!مانی دیوونه بازي درنیاریا-

  اونم میخوان ازش بگیرن؟؟؟...که تنها امیدش دیدن لیاست...مانی سر چرخوند و با چشماي بی روحش به میثم فهموند
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مانی موند و حجم بغض باال اومده تا ...مانی موند و غم لونه کرده تو قلبش...میثم شرمنده سرشو انداخت پایین و رفت
مانی موند و زجر ...مانی موند و درد عذاب وجدان...مانی موند و ضربان سرش از صداهایی که میشنید...گلوش

انی برگردوند و حاال مانی موند و عذاب یادآوري ده ماه خاطره با دختري که یه روز با اومدنش زندگی رو به م...پشیمونی
  ...با رفتنشم داشت زندگیشو ازش میگرفت

 ازشادي دلم میخندي وقتی هنوزم...س عمردوباره مثل توبرام دیدن هنوزم...س پرستاره شباي تومثل چشماي هنوزم*
 به افسوس ولی...دیره دیگه دیره دیگه توروخواستن اماافسوس...ارزه دنیامی همه به باتونشستن هنوزم...میلرزه

  *نمیگیره نمیگیره آروم دلم نخواستن
***  

هرچقدر میثم اصرار کرد که حداقل بره یه چیز بخوره و ...تا ساعت مالقات از بخش مراقبت هاي ویژه بیرون نیومد
گاهی رو نیمکت توي راهرو مینشست و گاهی بلند میشد میرفت رو ..انگار با خودشم لج کرده بود...برگرده قبول نکرد

انگار اشکایی که تو این مدت ...مدام اشک میریخت و زیر لب با محبوبش حرف میزد...شه واي میستادبه روي شی
  ...نریخته بود و یک جا میخواست تو اون روز خالی کنه

حاال میفهمید پدرش چی ...با اومدن سعید و نسرین نگاه مانی چرخید سمت در ورودي راهرو و دوباره بغضش باال اومد
حاال درکشون میکرد که چرا انقدر براي لیا ناراحت بودن و بهش اهمیت ...ت لیا بهش پناه آورده بودمیکشه وقتی گف

  ...ولی مانی نفهمید...اونا تا لحظه آخر مطمئن بودن که لیا هیچ گناهی نداره و تقصیرا گردن مانیه...میدادن
اونم با این حال و ...هم از دیدن مانی تو اون بخش اونا...از جاش بلند شد و با قدمهاي نااستوار و لرزون به سمتشون رفت

تو این چند روز پاشو پشت شیشه اتاق لیا نذاشته بود و خودشو حتی از پدر و مادرشم دور ...روز تعجب کرده بودن
به  تنها فکري که اون لحظه...اونم با این ظاهر آشفته و پریشون چه معنی اي داشت...ولی حاال اومدنش به اینجا...میکرد

  ... ذهنشون رسید خراب تر شدن وضعیت لیا بود
سعید با دیدن حال نزار مانی به سرعت به سمت شیشه پا تند کرد و وقتی لیا رو دید که بدون تغییر وضعیتش تو همون 

  ...  حداقل امید داشت که برگرده...به همونشم قانع بود...حال رو تخت افتاده نفس راحتی کشید
اون موقع هم ...این روزا اون و یاد روزاي اول مرگ دخترش مینداخت...دوباره اشکاش سرازیر شدنسرین با دیدن لیا 

  ...همینقدر بی تاب و دلمرده شده بود
سعید که خیالش از نفس کشیدن لیا راحت شده بود برگشت سمت مانی که حاال مقابلش وایستاده بود و با غمی که 

رنگ و روش ...نگاه سعید تو صورت مانی چرخید...د بهش نگاه میکردناخودآگاه قلب طرف مقابلشو فشرده میکر
... موهاي آشفته و ته ریش چند روزه اشم ظاهر نامرتب و داغونی و براش کرده بود...پریده بود و لباش به کبودي میزد

خودش کاریه که ...دوست نداشت اینجوري ببینتش ولی تو دلش گفت...به هر حال پسرش بود...دلش براش سوخت
  !کرده
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اینهمه رگه قرمز تو سفیدي چشماش چی کار میکرد؟؟؟چرا نگاهش مثل همین چند ...نگاه سعید مات چشماي مانی شد
  روز پیش گستاخ و مغرور و پر از اعتماد به نفس نبود؟؟؟

ش پر قبل از اینکه فکر کنه چرا چشماش انقدر پف کرده و بی روحه در مقابل چشماي حیرت زده اش کاسه چشم پسر
نگاه مبهوت و گنگ سعید به دنبال قطره هاي ...شد و به ثانیه نکشید که دو قطره اشک ازش فرو چکید رو صورتش

  ...اشک کشیده شد که با شنیدن صداي لرزون مانی دوباره مات چشماش شد
  ...بابا-

مطمئن شه وضعیتش مثل این مانی بود که داشت گریه میکرد؟؟؟خواست دوباره برگرده سمت لیا تا ...باورش نمیشد
صداي پر از بغض و ...قبله ولی به خودش که اومد دستاي مانی دورش حلقه شد و سر پسرش رو شونه اش جا گرفت

پسرش براي اولین بار جلوش گریه ...شونه هاي لرزون مانی غم همه عالم و یک جا به دل سعید ریخت
  ...اما افسوس...پشیمونی...اینا همه یه معنی و میداد...بود غرورش و که انقدر براش مهم بود زیر پا گذاشته...میکرد

ولی منه خر ...تا آخرشم پاك موند...لیا از اول پاك بود...من اشتباه کردم...لیام بی گناه بود بابا...بابا لیام...بابــــــــــــا-
مقصر ...حق با توئه...همش تقصیر من بود...یمیرماز غم لیا دارم م...دارم میمیرم بابـــــــا...بابا به خدا پشیمونم...نفهمیدم

اگه همون روز آخر تو خونه شما باهاش با مالیمت رفتار ...اصلی اینکه اآلن بی حس و بیجون رو تخت افتاده منـــــــم
کار  حاال چی...که تصادف کنه و کارش به اینجا بکشه...اونجوري از دستم فرار نمیکرد...باهام برمیگشت خونه...میکردم

چه جوري باید بعد از اون ...کنم بابا؟؟؟چی کار کنم که لیا برگرده؟؟؟چه جوري بهش حالی کنم که مثل سگ پشیمونم
  بابا من چیکارکنم؟؟؟...کارایی که باهاش کردم حرفمو باور کنه

شنیدن ضجه  سعید با...هق هقاي مانی که تو راهروي بیمارستان پیچید جیگر همه رو حتی پرستاراي بخش و خون کرد
هاي پسر همیشه محکم و مغرور و لرزش شونه هاش که بار غم سنگینی رو به دوش میکشید قلبش داشت از کار 

این کاري بود که خودش کرده ...چند بار خواست به یه نحوي دلداریش بده و آرومش کنه ولی پشیمون شد...میفتاد
  ...بتونه دروغ و از راست و کار خوب و از بد تشخیص بده مانی سی سالش بود و سعید انتظار داشت تو این سن...بود

  :چند ضربه به شونه اش زد و خیره تو چشماي خیس پسرش گفت...مانی رو از خودش جدا کرد
اون موقع که میتونستی با حرف زدن مشکلتو حل کنی و ...یعنی اآلن دیگه برنمیاد...دیگه کاري از دستت بر نمیاد-

اآلنم باید پاي کاري که کردي ...دت نگه داري اونو با بی رحمی از خودت رونديپیش خو...عشقتو...زنتو
پس هر لحظه منتظر عواقب کاري که کردي ...لیا دیگه به راحتی برنمیگرده...امیدواري الکی بهت نمیدم...وایستی

  ...!باش
یگه طاقت دیدن اشک توي چون د...بدون توجه به چشماي متحیر نسرین بیرون رفت...اینو گفت و روشو برگردوند

با رفتن سعید نسرین رفت سمت مانی که به کمک دیوار خودشو سر پا !چشماي پسرشو شونه هاي خمیده اشو نداشت
حاال که نگاه و حرکات ...مادر بود و طاقت دیدن رنج و عذاب پسرشو اونم وقتی انقدر داغون بود نداشت...نگه داشته بود
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باید ...حاال که فهمیده بود اشتباه کرده و داشت تاوانشو پس میداد...و فریاد میزدو وضعیت آشفته پسرش پشیمونی ر
  ...کمکش میکرد تا با این داغ و مصیبت بزرگ کنار بیاد

خودشم ...مانی و نشوند روش...دست باند پیچی شده مانی و تو دستش گرفت و با خودش برد سمت نیمکت راهرو
مانی که انگار فقط منتظر همین نوازش سرشار از ...خیس پسرش و پاك کرددستشو دراز کرد صورت ...کنارش نشست

صداي گرم و مهربون نسرین رو قسمت ...ترحم بود با درموندگی سرشو گذاشت رو شونه مادرش و اشک ریخت
  ...کوچیکی از زخماي مرهم گذاشت

با آسیب رسوندن به ...ا درت بیارهنذار بغضت راه نفستو ببنده و از پ...گریه کن بذار سبک شی...گریه کن پسرم-
تو ...مانی...امیدت فقط به خدا باشه...امیدت و از دست نده...باید خودتو سرپا و محکم نگه داري...خودت لیا بهوش نمیاد

پس اآلن تنها کاري که از دستت ...تا وقتی با خود لیا حرف نزنی و ازش طلب بخشش نکنی این دردت درمان نمیشه
تازه اون موقع کار اصلیت شروع ...دعا کن خدا از سر تقصیراتت بگذره و عشقت و بهت برگردونه...دنهبرمیاد دعا کر

ولی اآلن به جز دعا کردن کاري از کسی ساخته ...اون دختر ارزش داره که براش هرکاري بکنی...دعا کن پسرم...میشه
  ...نیست

  ...ماماااااان-
همیشه دوست داشت مانی مامان صداش ...زون قلب نسرین رو تو سینه فشردمامان گفتن مانی با اون صداي گرفته و لر

کنه ولی اآلن که اینهمه درموندگی و تو صداي پسرش میشنید آرزوش بود که مانی مثل همیشه بهش بگه نسرین جون 
  ...ولی صداش شاد باشه

  :دستی به صورت مانی کشید و گفت
  جان مامان؟؟؟جانم پسرم؟؟؟-
خودم با ...منه احمق همون روزي که از اون سفر لعنتی برگشتم...لیا خیلی سختی کشید نه؟؟؟دیدم...وقتی من نبودم-

  ...ولی نخواستم فکر کنم که از دوري منه...دیدم که زیر چشماش گود افتاده...چشماي خودم دیدم که چقدر الغر شده
ولی منه مادر میفهمیدم که تو دلش چی ...لیا پیش ما چیزي به روي خودش نمیاورد و خودش و شاد نشون میداد-

یه عشق پاك و ...لیا خیلی دوستت داشت مانی...تو چشماش غم و دلتنگی بیداد میکرد...هربار که میدیدمش...میگذره
  ...ولی حاال کاریه که شده با فکر کردن به گذشته خودتو داغون نکن...روا نبود باهاش این کارو بکنی...خالص

بگو لیا ...تو بهش بگو...خدا از لج منه که لیا رو به اون روز انداخته...خدا دعاي منو قبول نمیکنه...رممن گناهکا...مامان-
بگو غلط ...بگو پشیمونه...بگو دیگه قول میده تو پر قو نگهش داره و نذاره آب تو دلش تکون بخوره...رو برگردونه

  ...ینجورينه ا...بگو یه جور دیگه مجازاتم کنه...بگو گه خورد...کرد
نسرین داشت حس میکرد که پسرش داشت جلوي چشمش ذره ذره آب میشد و چقدر براي یه مادر سخت بود که اینو 

چون اینجوري زندگی ...خودشم تنها آرزوش تو اون لحظه برگشتن دوباره لیا به زندگی بود...ببینه ولی نتونه کاري بکنه
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بود که افتاده و تو شرایطی قرار گرفته بودن که کاري از دست کسی  ولی دیگه اتفاقی ...پسرشم بهش برگردونده میشد
  ...بر نمیومد

***  
  :میدونست حال اونم دست کمی از مانی نداره با اینحال گفت...میثم رفت دنبال سعید که تو حیاط وایستاده بود

  نمیخواید به خانواده لیا خبر بدید؟؟؟...آقاي ساعی-
  ...غم نگاه سعید هزاربرابر شد

اآلن زنگ بزنم چی بهش ...من به باباي اون دختر قول دادم که دخترش تو خونه پسر من در امنیت کامله...میثم-
  بگم؟؟؟

بعید میدونم بتونه ...مانی که با این وضعیت...حق دارن بدونن...ولی به هر حال اونا هم خانواده اشن...میدونم سخته-
  ...حداقل شما بهشون بگید...حرفی بزنه

  ...میثمم رفت که راحت تر حرفاشو بزنه...سري به تایید تکون داد و گوشیش و درآورد که تماس بگیره سعید
***  

سرشو به دیوار بیمارستان تکیه داده بود و چشماشو بسته بود که با صداي قدم هاي محکمی که بهش نزدیک میشد 
  ...باباشو دید که داشت با خشم میومد طرفش...چشماشو باز کرد

  :بانه بهش خیره شد قبل از اون مادرش به حرف اومدمتعج
  چی شده سعید؟؟؟-

  :سعید رو به مانی گفت
  قضیه عکس عروسی تو و لیا چیه؟؟؟-
  !!!چی؟؟؟-
گفت اون ...گفت من دختري که بدون اجازه از باباش عروسی میکنه رو دختر خودم نمیدونم...زنگ زدم به باباي لیا-

  ...دخترم خیلی وقته دیگه دختر من نیست ولی با این کارش دیگه به کل ازش ناامید شدمعقد از نظر من باطله اون 
  ...مانی هاج و واج به پدرش خیره شده بود

تو دختره رو مجبور کردي همچین کاري بکنه آره؟؟؟مجبورش کردي باهات عکس عروسی بگیره و ...حرف بزن مانی-
  بفرسته براي باباش؟؟؟

  ...اصالً از همچین چیزي خبر ندارم من...م...نه به قرآن-
  ...انقدر مظلومانه گفت که سعید باور کرد و نفسشو با کالفگی فوت کرد

  :نسرین
  ...سعید جریان عکس عروسی چیه؟؟؟لیا چیکار کرده-
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گفت لیا عکس عروسیش با مانی رو ...زنگ زدم جریان تصادف و بهش بگم ولی اصالً نذاشت من حرف بزنم...نمیدونم-
گفت اگه یه ذره هم نرم شده بودم که این ...تاده و تو یه نامه نوشته من ازدواج کردم معذرت خواهی و از این حرفافرس

خدایا نمیفهمم این دختر چرا ...نمیفهمم...دختره رو ببخشم با این کارش دیگه میرم اسمشم از شناسنامه ام خط میزنم
  ...سرخود این کارو کرده

  ...کالفگی باهم حرف میزدن ولی مانی عین مسخ شده ها رفت پشت شیشه و به لیا خیره شدسعید و نسرین داشتن با 
چی کار کردي دختر؟؟؟پشت کردي به خانواده ات که کار منو راحت کنی؟؟؟که من مجبور نباشم برم به پاشون بیفتم «

و من هزار و یک جور فکر و التماسشون کنم؟؟؟بعد از شنیدن نتیحه بخش نبودن عمل من این فکر به ذهنت رسید 
دیگه درباره ات کردم؟؟؟چی کار کردي لیا؟؟؟من چه ارزشی داشتم که به خاطرم قید خانواده تو براي همیشه 

مطمئنم همین دیدن قیافه ام براي خنک شدن دلت ...بزنی؟؟؟لیا کاش بیدار بودي و میدیدي اینهمه پشیمونی منو
  »...کافیه
***  

بدون اینکه ذره اي تغییر تو حال لیا ایجاد بشه تا ...کراري داشت پشت سر هم میگذشتروزاي تلخ و عذاب آور و ت
به هواي میثم شب و روز اونجا ...مانی دیگه از بیمارستان بیرون نمیرفت...بلکه یه کم دلشون خوش بشه و امیدوار بشن

ولی طاقت یه ...جالت زده میشدهرچند هر روز از دیدنش بیشتر خ...بود و هر ساعتی که میخواست میرفت پیش لیا
  ...لحظه دوریشم نداشت

وقتی خودشو ...کارش شده بود هر روز و هر لحظه یادآوري حرفایی که چپ و راست براي عذاب دادن لیا بهش میزد
دیگه ...درحالیکه بی گناه و از همه جا بی خبر بود مجبور بود که اون حرفارو بشنوه داغون تر میشد...میذاشت جاي لیا

البته به جز میثم و نیوشا و شهرزاد کس دیگه اي از این ...کم و بیش همه مطلع شده بودن و براي عیادت لیا میومدن
  ...موضوع خبر نداشت

هرکسی میومد با دیدن ...که نذاشته بود آبروي دوستش بیشتر از این پیش بقیه بره...مانی این لطف و مدیون میثم بود
همه در کنار دعا براي سالمتی لیا ته ...هیچکس تا حاال مانی و اونجوري ندیده بود...ب میشدحال نزار و آشفته مانی متعج

نگاه سرد و بی روحش که بی ...دلشون واسه مانی هم دعا میکردن چون تو اون شرایط با یه مرده هیچ فرقی نداشت
  ...ودتوجه به عیادت کننده ها از پشت شیشه به لیا دوخته شده بود گویاي همه چیز ب

***  
اون روز مانی با اصرار میثم که کم کم داشت به دعوا تبدیل میشد ...دو هفته از فهمیدن موضوع از شهرزاد گذشته بود

  ...ولی دریغ از ذره اي استراحت و ثانیه اي خواب راحت...رفت خونه تا یه کم استراحت کنه
نزدیکاي سه صبح بود که داشت حاضر میشد ...ارستانتنها کاري کرد این بود که یه دوش گرفت تا دوباره برگرده بیم

از وقتی از آلمان برگشته بود گوشیشو برداشته بودو خاموشش ...تا برگرده بیمارستان که چشمش خورد به گوشی لیا
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حس کرد شاید توش چیزي باشه تا مرهمی باشه واسه این دل داغدیده و دلتنگش براي همین برش داشت ...کرده بود
  ...برد بیمارستان و با خودش

چشمش فقط به ...نمیتونست بشینه و با خیال راحت باهاش حرف بزنه و درد و دل کنه...اون روز اصالً لیا رو ندیده بود
یا خیره ...مانیتوري که باال سرش بود دوخته میشد تا بلکه کوچکترین تغییري تو حالش ببینه و سریع پرستار و خبر کنه

  ...شتش تکون خورد ببینهمیشد به دستش تا اگه انگ
خودش خاموشش ...نزدیک یک ماه بود که خاموش بود...رفت سراغ گوشی لیا که با خودش آورده بود و روشنش کرد

  ...همون روز اولی که از آلمان برگشته بود...کرده بود
  ...ارج شدبا باال اومدن گوشی و دیدن عکس خودش که رو صفحه نمایش گوشی لیا بود آه پر سوزي از گلوش خ

دوست نداشت چشمش به عکس موجود رذلی ...بالفاصله عکس صفحه نمایششو با یکی از عکساي خود لیا عوض کرد
با باز شدن اولین ...رفت تو پوشه عکسایی که با دوربین گوشی گرفته شده بود...بیفته که بویی از انسانیت نبرده بود
خاطره اي که سر اون عکس ...ه از خودشون بود تو بام تهرانیه عکس دو نفر...عکس بغض تا بیخ گلوش باال اومد

  ...داشتن و خوب یادش بود
مانی حواسش به دور و ...دوتایی با هم تو بام تهران وایستاده بودن و از اون باال به مناظر خونه هاي شهر نگاه میکردن

مدام نفسشو با حرص فوت ...تش میکنهفقط داشت به لیا نگاه میکرد و حس میکرد یه چیزي داره اذی...اطرافش نبود
قبل از اینکه بپرسه چی شده لیا گوشیشو از تو کیفش در آورد و رو به دختري که با فاصله کمی از مانی ...میکرد

  :وایستاده بود و و انمود میکرد داره به نماي شهر نگاه میکنه گفت
  میشه یه عکس از ما بگیري؟؟؟...عزیزم-

  :نیم نگاهی به مانی لبخند پرعشوه اي زد و گفت دختره برگشت سمتشون و با
  فکر نمیکنی این نور مناسب عکس گرفتن نباشه؟؟؟-
هدف اینه که همه لحظه هاي با هم بودنمون و ...بعدشم زیاد مهم نیست...همون نور کافیه...اوال که گوشیم فلش داره-

  ...ثبت کنم
دختره از رو ناچاري اومد گوشی و از لیا ...از این کار چیه مانی متعجب فقط زل زده بود به لیا و مونده بود هدفش

  ...گرفت
تو همون فاصله لیا در مقابل چشماي متعجب مانی خودشو تا جایی که میتونست به مانی چسبوند و دستشو دور کمرش 

اونم دستشو  با صداي حاضر گفتن دختره مانی نگاه خیره اشو از لیا گرفت و...حلقه کرد و سرشو گذاشت رو سینه اش
  ...دور شونه اش انداخت و به دوربین خیره شد
  :دختره که اومد گوشی و به لیا پس بده گفت
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مجبور شدم برم عقب تا جفتتون تو کادر ...آخه اختالف قدتون خیلی زیاده...فکر نمیکنم عکس جالبی شده باشه-
  ...باشید

به هر حال بابت عکس ...مهم دالمونه که به هم نزدیکه...این چیزا واسه مایی که براي هم میمیریم اهمیتی نداره-
  ...ممنون

با رفتن دختره مانی باالخره لب باز کرد ...اینو گفت و برگشت سمت مانی و دختره هم با عصبانیت روشو گرفت و رفت
  :و با تعجب گفت

  چی شد یهو هوس عکس گرفتن کردي؟؟؟-
  ...رو در بیارممیخواستم لج اون دختره ...عکس گرفتن بهونه بود-
  چـــــــرا؟؟؟-
ندیدي همش زل میزد بهت و هی یه قدم یه قدم بهت نزدیکتر میشد؟؟؟میخواستم به طور غیر مستقیم بهش حالی -

  ...کنم که صاحاب داري و پاشو ازگلیمش درازتر نکنه
  :مانی قهقهه اي زد و گفت

  ... عجب مارمولک بیشرفی هستی-
  ...غر مردنی با اون قد درازشمارمولک منم یا اون دختره ال-

  :مانی لبخند مهربونی زد و سرشو تا جلوي صورت لیا خم کرد و گفت
وقتی من خانومم و با همین شکل و شمایل و استایل پسندیدم و عاشقانه دوسش دارم دیگه برام چه اهمیتی داره که -

  ...ه رو به روم وایستادهزندگی من خالصه شده تو همین موجود فسقلی اي ک...بقیه دخترا چه شکلین
  ...قبل از اینکه لباي  لیا به لبخند باز بشه مانی خیلی بی هوا بوسه ي کوتاهی روش نشوند و صاف وایستاد

  ...این چه کاري بود کردي اونم وسط جاي به این شلوغی...مانــــــی-
  ...مانی دستشو انداخت دور شونه لیا و چسبوندش به خودش

سی که چشم نداره ما و عشقمون و ببینه ثابت کنم که مال همیم تا فکر و خیال الکی واسه خودشون منم میخوام به هرک-
  ...نداشته باشن

  :لیا شیرین خندید و گفت
  ...خیلی دوست دارم عشق دیوونه من-

  ...و مانی چقدر اون لحظه از اینکه لیا تا این حد حواسش بهش بود و روش حساس بود خوشحال شده بود
همه رو خودش از خودش گرفته بود و ...عکس و رد کرد تا اینکه رسید به عکساي تکی لیاکه تا حاال ندیده بود چند تا

خیلی سریع پشت پلکش داغ شد و هجوم اشک و تو کاسه چشمش حس ...مسلماً واسه وقتی بود که مانی آلمان بود
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غی رو دل مانی مینشست و اشکاش بیشتر لیا تو مدالي مختلف از خودش عکس گرفته بود و با هر عکس دا...کرد
  :با هر عکس زیر لب زمزمه میکرد...سرازیر میشد

الهی قربون اون برق توي ...الهی قربون  اون خنده هاي خوشگلت برم...قشنگم...نازنینم...عشقم...اي جووووووونم-
  ...الهی فداي اون فراي قشنگ موهات بشم من...چشماي نازت برم

بی اختیار ...لیا از خودش شکلکاي بامزه درآورده بود و باعث شد مانی وسط گریه خنده تلخی بکنهتو یکی دو تا عکس 
  ...گوشی و به لبش نزدیک کرد و چند بار صفحه اشو بوسید

تو عکس بعدي لیا یکی از عکساي مانی و کنارش گذاشته بود و همونطور که داشت عکس و بوس میکرد از خودش 
صفحه گوشی و کشید به شلوارش تا ...گوشی از هجوم اشکاي مانی کامالً خیس شده بودصفحه ...عکس گرفته بود

  ...تصویر عشقشو واضح ببینه
تا اشکاش از کنار چشمش ...اینبار سرشو به پشتی مبل تکیه داد و گوشی و گرفت جلوي صورتش و بقیه عکسا رو دید

د و آخرین چیزي که تو اون پوشه بود یه فایل ویدیویی بود عکسا تموم ش...به پایین سرازیر بشه و رو تصویر لیا نریزه
مونده بود کی ...فیلم لیا بود که تو پذیرایی خونه وایستاده بود و داشت لباس اتو میکرد...سري پلیش کرد تا ببینه چیه

  ...این فیلم و اونم با گوشی خودش ازش گرفته
  :توي فیلم شنید که خیلی آروم و پچ پچ مانند حرف میزدهنوز از بهت بیرون نیومده بود که صداي شراره رو از 

شما اآلن دارید یه عاشق شیدا و مجنون و تماشا میکنید که از غم دوري یار و استشمام عطر ...بینندگان عزیز...خب-
براي گفته شده این موجود که نمونه بارز یک مرد ذلیل میباشد اکسیژن مورد نیاز ...تنش به بوي پیراهنش روي آورده

بدن خودش و از عطر باقی مانده در لباس هاي عشق دور از دسترسش تامین میکنه و همونطور که مالحظه میکنید حین 
دانشمندان هنوز نتونستن موجودي با ...اتو کشیدن لباس هاي نامبرده اونا رو به بینیش میچسبونه و نفس عمیق میکشه

  ...نندرجه دیوونگی باالتر از این پدیده نادر پیدا ک
حتی پلکم نمیزد تا ثانیه اي تصویر لیا از جلوي چشمش ...نفس مانی تو سینه حبس شده بود و قلبش دیوانه وار میکوبید

  ...خیره شده بود به دختري که حتی تو رویاهاشم نمیتونست مثلشو پیدا کنه...انگار اصالً تو یه دنیاي دیگه بود...محو نشه
  :ه بود و لیا به محض دیدن گوشیش تو دست شراره با خنده و حیرت جیغ کشیدشراره کامالً رو به روش وایستاد

  ...کشتمــــــــــــت...شراااااااااااااره-
  ...صداي قهقهه شراره بلند شد

  ...خیلی فیلم باحالی شد...جون شراره یه دیقه وایستا بقیه اشم بگیرم-
  ...بده من گوشیو...شراره اذیت نکن-
  ...به همه میگم داشتی چیکار میکردي...آخرشو بگیرم آبروتو جلوي همه میبرمبه خدا اگه نذاري -
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تا اینکه باالخره راضی شد و ...هم داشت از دستش حرص میخورد...لیا هم از کاراي شراره خنده اش گرفته بود
  ...سرجاش وایستاد تا ببینه شراره دیگه چه خوابی براش دیده

  چی بهش میگی؟؟؟...اآلن به دست مانی برسه فکر کن این فیلم قراره همین...خب-
  :لیا ابروهاشو بامزه باال انداخت و گفت

  ...خصوصیه-
  ...تو بگو من گوشامو میگیرم-

  :لیا خندید و گفت
  خب چجوري بگم؟؟؟-
  مگه دوسش نداري؟؟؟-

  :لیا لبخندي زد و گفت
  ...خیلی-
  ...پس فکر کن مانی پشت این دوربین نشسته بهش بگو-
  ...رم مانیدوست دا-
  همیـــــــــن؟؟؟-

  :لیا با همون ناز همیشگیش خندید و گفت
  ...بیا منو از دست این دخترخاله خل و چلت نجات بده...دلم برات یه ذره شده...میمیرم برات...عاشقتم...دوست دارم-
  ...خیله خب بسه دیگه-
  ...بذار بگم بقیه اشم-
بینندگان عزیز این بود مستندي کوتاه از زندگی موجودي ...هجده برسه میترسم کار به جاهاي باریک و مثبت...نخیر-

  ...تا دیداري دوباره بدرووووووووود...ناشناخته و خطرناك که عین یک ببر تیر خورده آماده حمله کردنه
و خالی  کاسه چشمش مدام پر...فیلم تموم شده بود ولی مانی همچنان به صفحه گوشی نگاه میکرد بدون اینکه پلک بزنه

اونوقت ...لیا تا این حد عاشق و دلسبته اش بود که وقتی نبود اونجوري با لذت عطر لباساشو استشمام میکرد...میشد
  ...اون

که چرا همون موقع که برگشت به جاي خاموش کردن گوشی لیا ...قوي ترین حسی که اون لحظه داشت حسرت بود
چرا انقدر راحت گول ...تا اون موقع بفهمه که لیا چقدر دوسش داشته...اون و مثل حاال چک نکرد تا این فیلم و ببینه

  خورد؟؟؟چرا انقدر راحت قبول کرد که لیا یه بدکاره و خائنه؟؟؟چه جوري تونست به همچین چیزي حتی فکر کنه؟؟؟
  مانی حالت خوبه؟؟؟-
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 سرش وایستاده بود خیره با شنیدن صداي میثم نگاه خیس و خیره اش و از صفحه گوشی گرفت و به میثم باال
تا اومد بپرسه چی شده مانی از جاش بلند شد ...میثم با دیدن چشماي سرخ و صورت خیس از اشک مانی جا خورد...شد

  ...و بدون توجه به حضور میثم از اتاق بیرون رفت
س خیره شده به به خودش که اومد دید جلوي شیشه اتاقی که لیا توش بستري بود وایستاده و با همون چشماي خی

دستشو گذاشته بود رو شیشه و سرش به سمت پایین ...دختري که تا لحظه آخر عاشقش بود و مانی عشقشو باور نکرد
بازم ...حتی روش نمیشد سرشو بلند کنه و به لیا نگاه کنه...صداي گریه اش تمام راهرو رو پر کرده بود...خم شده بود

با گوش دادن ...صداهایی که تازه داشت درکشون میکرد...م و زبوناي خودشبازم صداي گریه لیا و زخ...اون صداها
  ...بهشون تازه داشت میفهمید که چقدر مفت زندگیشو باخت

تا اینکه میثم اومد و به زور چند نفر دیگه بردش تو اتاق خوابودنش رو ...انقدر همونجا موند و گریه کرد و زار زد
میخواست برگرده پیش لیا و مدام دست و پا میزد تا ولش کنن و بلند شه ...ولی مانی هنوز تقال میکرد...تخت

صورتش و چشماش سرخ شده ...اشکاش یه لحظه هم بند نمیومد و از شدت گریه دیگه به نفس نفس افتاده بود...بره
نجوري پیش ولی ترسید که اگه بذاره همی...میثم نمیدونست چی شد که یهو مانی  به این حال و روز افتاد...بودن

مانی دوباره حالش بد بشه براي همین یه آرام بخش قوي بهش تزریق کرد تا راحت بخوابه و انقدر خودشو اذیت ...بره
  ...نکنه

اون روز نسرین و سعید واسه مالقات لیا اومدن و وقتی از میثم شنیدن که مانی حالش بد شده و مجبور شدن بهش 
اونا هم ... ي رنجور و داغون رو تخت بیمارستان دیدن قلبشون فشرده تر شدآرامبخش بزنن و وقتی پسرشونو اونجور

حس میکردن زیادي این دوتا رو به حال خودشون گذاشته بودن و ...یه جورایی خودشونو تو این ماجرا مقصر میدونستن
شاید این اتفاق ...هاش برهیا حتی اگه روز آخر جلوي مانی و میگرفتن و نمیذاشتن لیا با...باید بیشتر مراقبشون میبودن

  ...زندگی همشون شده بود شاید و ایکاش...تلخ نمی افتاد
***  

صداهاي توي گوشش قطع شده بود ولی ...چشماش هنوز میسوخت...فرداي اون روز اثر آرامبخشا رفت و مانی بیدار شد
ولی هزار بار مقابل ...بار فیلم و دید یه...صحنه فیلمی که دیروز تو گوشی لیا دید لحظه اي از برابر چشمش کنار نمیرفت

  ... چشمش تکرار شد
نباید بهش آرامبخش میزد باید ...ازش گله داشت...با باز شدن در روش و چرخوند و میثم و دید که اومد تو اتاق

یضش میثم اومد و سرمشو بست و با لحنی که یه دکتر با مر...حاالحاالها باید زجر میکشید...میذاشت مانی زجر بکشه
  :حرف میزنه گفت

  بهتري؟؟؟-
  :مانی بدون اینکه جوابشو بده نیم خیز شد و گفت
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  چند ساعت خواب بودم؟؟؟-
  ...تقریباً بیست ساعت-
  ...نباید بهم آرامبخش میزدي-
اگه زیادي به خودت فشار وارد کنی بیست ساعت که سهله کاري میکنم یه هفته نتونی از ...از این به بعد وضع همینه-

  ...بلند شیجات 
  :مانی با خشونت سوزن سرم و از تو دستش کند و همونجوري که از جاش بلند میشد گفت

  ...ممنون میشم اگه کاري کنی هیچوقت از جام بلند نشم-
چرا یادش میرفت مانی به ته خط رسیده و هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه اون و به ...تلخی کالم مانی قلب میثم و آزرد

  :قتی دید داره از اتاق بیرون میره گفتخودش بیاره؟؟؟و
  کجا داري میري؟؟؟-

انگار تو یه لحظه صد و ... چرخید سمت میثم و میثم با بهت به چشماي سرخ و خیسش خیره شد...مانی یه لحظه وایستاد
  ... هشتاد درجه تغییر کرد

  :با لحنی که دل سنگ و آب میکرد گفت
  ...شاید تغییري تو حالش ایجاد شده باشه...شاید...یه روز کامل ندیدمش...میرم پیش لیا-

نخواست بیشتر از این امید ...انقدر لحنش سوزناك و ملتمسانه بود که میثم نتونست بهش بگه هیچ تغییري ایجاد نشده
  :لبخند دلگرم کننده اي زد و گفت...نخواست بیشتر از این روحشو از بین ببره...دوستشو ناامید کنه

از دیروز چند بار زنگ زدن بیان ببینن حالت خوبه خیالشون ...احتماالً اآلن مامان باباتم میان...بریم...شاید...آره...آ-
  ...راحت میشه

***  
خیره به بدن بیجون لیا نفساي ...میثم دید که مانی دوباره حالش داره بد میشه...دوتایی جلوي شیشه وایستاده بودن

  ...با بغض بیرون میفرستاد عمیق میکشید و بازدمش و بریده بریده و
با دیدن مانی ...قبل از اینکه مانی دوباره با فکر و خیال خودشو داغون کنه در بخش باز شد و سعید و نسرین اومدن تو

ولی نسرین رفت جلو مانی و بغل کرد و تو ...هنوز از پسرش دلگیر بود و هنوز نبخشیده بودش...سعید وسط راه وایستاد
  :گوشش گفت

  چرا انقدر به خودت فشار میاري؟؟؟...پسرم؟؟؟میثم گفت دیروز چه به روز خودت آوردي بهتري-
  ...خوبم مامان-

چقدر به پدرش تو این روزا نیاز ...از نسرین جدا شد و خیره شد به سعید که داشت از پشت شیشه لیا رو نگاه میکرد
  ...ه ذره پسره شو درك میکردکاش اونم ی...ولی سعید حتی یه کلمه هم باهاش حرف نمیزد...داشت
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***  
با این اتفاق نه فقط لیا رو که پدر و ...وقتی سعید و نسرین رفتن رو نیمکت راهرو نشست و چشمه اشکش جوشید

پس دیگه به چه امیدي باید زنده ...زندگیشم از دست داده بود...دوستاشم از دست داده بود...مادرشم از دست داده بود
  ...زندگی مانی هم به همون سی درصد بستگی داشت...صد فقط احتمال زنده بودن لیا نبودمی موند؟؟؟اون سی در

دستاشو دو طرف بدنش رو نیمکت تکیه گاه کرده بود و بی توجه به رفت و آمدهاي راهرو خودشو مثل گهواره تکون 
امیدوار بود که این اشکا بتونه ...حتی میثمم دیگه کم آورده بود و نمیخواست که جلوشو بگیره...میداد و اشک میریخت

  ...یه جورایی درد دوستشو تسکین بده
با قرار گرفتن پاهاي شخصی که رو به روش وایستاده بود به خیال اینکه میثمه سرشو بلند کرد که با چهره سراسر خشم 

ما رفتن لیا رو داده آخرین باري که با وحید حرف زده بود همون موقع بود که بهش خبر ک...و نفرت وحید رو به رو شد
  ...از اون به بعد نه زنگ زده بود و نه حتی به مالقات اومده بود...بود

وحید اون شب تو دربند کم و بیش در جریان رابطه شکرآب مانی و لیا قرار گرفته بود و حتی با مانی هم درموردش 
دس زده بود که کما رفتنش بی دلیل صحبت کرده بود و ازش پرسیده بود که رو لیا دست بلند کرده؟؟؟پیش خودش ح

اما بعد از دو هفته ...واسه همین تو این دو هفته نخواست بیاد بیمارستان...با این قضیه و بد بودن حال جسمی لیا نیست
  ...وقتی از سویل شنید که وضعیت لیا هیچ تغییري نکرده طاقت نیاورد و اومد که ببینتش

ر و با اون صورت خیس از اشک که باورش براش غیر ممکن بود فقط یه لحظه اون با دیدن مانی تو اون حال آشفته و زا
خشم و عصبانیت کنار رفت و دلش براي دوست همیشه مغرور و محکمش که حاال اینجوري پریشون حال میدیدش 

وجودشو پر تو یه لحظه خشم و کینه چنان ...ولی خیلی زود به این نتیجه رسید که باعث و بانیش خودش بوده...سوخت
  :کرد که با غیضی که صداشو میلرزوند غرید

مگه میشه ...راحت شدي مانی؟؟؟باالخره به اون چیزي که میخواستی رسیدي؟؟؟نگو اینو نمیخواستی که باورم نمیشه-
کسی ندونه آخر کارش به کجا میرسه؟؟؟ولی نمیدونستی ممکنه به جایی برسه که براي زنده موندنش باید معجزه رخ 

  ...بده
حرف حق وحید جواب نداشت و فقط اشکاش بود که در جواب حرفاي وحید یکی ...مانی هیچ حرفی براي گفتن نداشت

  ...یکی از چشماش سر میخورد رو صورتش
بشین و صبح تا شب به زندگی اي که با دستاي ...اآلن تنها کاري که ازت برمیاد همینه...بایدم گریه کنی...آره گریه کن-

  ولی مگه برمیگرده؟؟؟...ودت درست کردي زار بزنخودت واسه خ
  ...صداش باال رفته بود و با هر کلمه اي که میگفت مانی نابودتر میشد

اون شب بهت نگفتم که مانی به خودت بیا؟؟؟نگفتم لیا حالش خوب ...لیا با گریه هاي تو از رو تخت بلند نمیشه-
  نیست؟؟؟داره از بین میره؟؟؟
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  ...بود که به عصبانیت صداش اضافه شدحاال غم و ناراحتی 
خاك بر ...خاك بر سرت مانی...اگه بدونی وقتی حواست نبود چه جوري با حسرت بهت خیره میشد و آه میکشید-

  ...سرت که با دست خودت زنتو انداختی رو تخت بیمارستان
انی که دوباره مثل اون دفعه صورتش میثم که تا اون موقع یه گوشه وایستاده بود و نگاش میکرد با دیدن حال داغون م

هرچقدرم حرفاي وحید درست بود دوست نداشت مانی واونجوري ...کبود شده بود و نفس نفس میزد رفت طرفش
  ...دیگه عذاب بیشتر از این حقش نبود...مانی به اندازه کافی در عذاب بود و این حرفا چیزي و درست نمیکرد...ببینه

  ...ونه وحید و به عقب متمایلش کردرفت جلو دستشو گذاشت رو ش
  ...تمومش کن...وحید بسه دیگه-

تمام حرفا عقده هایی که تو این دو هفته تو وجودش جمع شده بود و داشت یه ...ولی وحیدم به این راحتی کوتاه بیا نبود
  ...جا خالی میکرد

اقت تو همون دخترایی بودن که بعد از دو ماه لی...لیاقت عشق پاك و مهربونی لیا رو نداشتی...تو لیاقت لیا رو نداشتی-
مطمئن باش اگه این اتفاق نمیفتاد ...تو پاکی و صداقت لیا و درك نکردي...رابطه ازت سیر میشدن و میرفتن با یکی دیگه

  اون موقع میتونستی سرتو بلند کنــــــی؟؟؟...لیا از دست کاراي تو دق میکرد و می مرد
پلک چپ و گوشه لب باالییش ...بود و رد و بدل شدن هوا دهنش و باز و بسته میکرد نفس مانی تو سینه حبس شده

  ...هر کلمه از حرفاي وحید داشت هزار بار تو سرش تکرار میشد و مانی توان اینو نداشت که بهش بگه بس کن...میپرید
  و دوا میکنه؟؟؟ مگه حال و روزش و نمیبینی؟؟؟این حرفا دیگه اآلن چه دردي...وحید تمومش کن دیگه-

  ...وحید دست میثم و از رو شونه اش برداشت و برگشت طرفش
اگه میدیدي که ...تو هم اگه مثل من تو روزاي آخر لیارو میدیدي که چقدر نگاهش سرد و توخالی و ناامید شده بود-

ز اینکه کار از کار اآلن مثل من حسرت میخوردي که چرا قبل ا...دیگه هیچ امیدي به برگشتن زندگی و عشقش نداشت
  ...بگذره براش کاري نکردي

میدونست اگه به لیاهم نگاه کنه دوباره عصبانیتش ...اینو گفت و بدون حتی نیم نگاهی به مانی راه افتاد سمت در
  ...مستقیم داشت میرفت بیرون که با فریاد میثم سرجاش وایستاد...برمیگرده

  ...مانـــــــــــــی...یا ابوالفضل-
یعنی مانی تا ...عقلش از کار افتاد...برگشت عقب و دید مانی بیهوش رو زمین افتاده و میثم داره سعی میکنه بلندش کنه

  :این حد وضعیتش وخیم بود؟؟؟میثم سرشو بلند کرد و داد زد
  ...زود بـــــــــــــاش...وحید بیا اینجا کمک کـــــــن-

تایی مانی و بلند کردن و همونطور که میبردنش سمت یکی از اتاقا از میثم  دو...وحید به خودش اومد و دویید سمتشون
  :پرسید
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  چش شد یه دفعه؟؟؟-
هر ...نباید به اعصابش فشار وارد شه...مانی یه سکته مغزي و رد کرده...هرچی بهت میگم تمومش کن گوش نمیدي-

  ...لحظه امکان داره دوباره سکته کنه
مع شدن پرستارا و شروع معاینه مانی وحید یه گوشه وایستاد و بهت زده بهشون نگاه مانی و گذاشتن رو تخت و با ج

  ...اصالً فکرشم نمیکرد که کار مانی به اینجا بکشه...کرد
اون حرفا رو جمع کرده بود چون فکر نمیکرد ...از اتاق رفت بیرون و منتظر شد تا میثم کارش تموم شه و بیاد بیرون

  ...چون اینبار مقصر مستقیمش وحید بود...فقط خدا خدا میکرد که چیزیش نشده باشه...ینهمانی و انقدر داغون بب
  :با بیرون اومدن میثم سریع رفت طرفش

  چی شد میثم حالش چطوره؟؟؟-
  ...خدا رو شکر بازم خطر جدي اي نبود...خیلی بد...بد-
  آخه یهو چرا به این حال افتاد؟؟؟-
ولی اگه میدونستی تو این دو ...ما همه میدونیم مانی تو این قضیه مقصره...ون تر میشهوحید مانی داره روز به روز داغ-

من تو این مدت تمام تالشم این بود که ...هفته چی به روزش اومد هیچوقت با این حرفا داغ دلش و تازه نمیکردي
میکنه و اشک میریزه که کارش  فکرشو از این قضیه منحرف کنم چون به محض اینکه بشینه یه گوشه انقدر فکر و خیال

  ...به همینجایی که دیدي میکشه
  :وحید با کالفگی نفسشو فوت کرد و گفت

  ...حاال چی کار میشه کرد براش؟؟؟همین جوري ولش کنیم که یه بالیی سرش میاد-
لیا به زندگی اآلن فقط باید دعا کنیم که ...اگه بالیی هم سرش نیاد مطمئنم آخرش خودش یه بالیی سر خودش میاره-

  ...چون با رفتنش مانی رو هم از دست میدیم...برگرده
چیزایی که درباره مانی میشنید زمین تا آسمون با اون چیزي که تو ذهنش بود فرق ...وحید بهت زده به میثم خیره شد

اینکه مانی هم به زندگی  تا اآلن با یه نیت دیگه از خدا میخواست که لیا و برگردونه ولی اآلن باید فقط به خاطر...میکرد
  ...برگرده دعا کنه تا لیا بهوش بیاد

***  
مانی دوباره شده بود یه تیکه سنگ سرد و سخت ...ده روز از اومدن وحید به بیمارستان و بد شدن حال مانی گذشته بود

ن تا جلوي کارش شده بود صبح تا شب سیگار کشیدن و قدم زدن و رفت...که حتی کوچکترین حرفی با کسی نمی زد
چشمه اشکش بازم خشک شده بود و ...بدون اینکه حتی بخواد کلمه اي با لیا حرف بزنه...شیشه سی سی یو و برگشتن

  ...نگاهش خالی و مرده بود و اینو هرکسی که نزدیکش میشد میفهمید...جواب سواالي همه رو فقط با سکوت میداد
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بس بود هرچی همه مراعاتشو کرده بودن و به خاطر حال بدش ...شنیدباید اون حرفا رو می...از کار وحید ناراحت نبود
باالخره یکی باید این حرفا رو بهش میزد و میگفت که هرکاري هم که بکنه مقصر اول و آخر این ...چیزي بهش نمیگفتن

  ...ا مجازات میشدحس میکرد عذابی که اون روز از حرفاي وحید کشیده بود کم بود و باید بیشتر از این...جریانا خودشه
دلش یه ...دلش محبت نمیخواست...از قربون صدقه رفتناي نسرین...خسته شده بود از محبت ها و دلسوزي هاي میثم

حرفاي پر از زخم و زبون ...نفرین پدرش کم بود...دل سنگ میخواست مثل دل خودش وقتی که از آلمان برگشته بود
  ...ایی که سر لیا آورده و عیناً سرش بیارهدلش میخواست یکی همون باله...وحید کم بود

مثل اکثر این روزا نگاه مبهم و خالی از امیدشو از پنجره اتاق میثم به بیرون دوخته بود و به مردمی که هرکدوم دنبال 
  ...گرفتاري خودشون حیاط بیمارستان و میرفتن و میومدن نگاه میکرد

این چند وقته بدجور به پر و پاش ...حتم داشت که میثم بود...صداي قدم هاي کسی و شنید ولی سرشو برنگردوند
دنبال یه راه بهتر  ...چون مانی نمیخواست با حرف زدن آروم بشه...میپیچید تا به حرف بیارتش ولی نتونسته بود

  ...میگشت
مایوس هرچقدر نگاه مانی سرد و ...با نزدیک شدن صداي قدم هاش برگشت سمتش و با بی تفاوتی بهش خیره شد

  ...نگاه میثم پر از احساس و نگرانی و دلهره...کننده و خالی بود
مانی؟؟؟نمیخواي حرف بزنی؟؟؟خسته نشدي از این وضع؟؟؟هم خودت دیوونه شدي هم بقیه رو داري دیوونه میکنی -

قل به فکر حدا...میدونم دیگه ذره اي هم به فکر خودت که رو به روز بیشتر شبیه جنازه میشی نیستی...با کارات
  ...اطرافیانت باش

ناخودآگاه رفت به چهل روز ...دستاشوگذاشته بود رو لبه پنجره و به بیرون نگاه میکرد...دوباره برگشت سمت پنجره
وقتی که با اون دید و با اون ذهنیتی که از لیا ساخته بود برگشت خونه اش و مثل عذاب رو سر عشقش نازل ...پیش

اون روزایی که حاضر بود نصف عمرش و بده و براي ...همه ذهنش به اون روزا رفته بود...بودانگار دیگه اونجا ن...شد
  ...همیشه از ذهن خودش و لیا پاکشون کنه

  :با صدایی گرفته که ناامیدي و فریاد میزد گفت
پرتش کردم رو زمین و دویید سمتم و بغلم کرد ولی من ...حتی اجازه ندادم لیا بهم سالم کنه...وقتی از آلمان برگشتم-

  ...به باد کتک گرفتمش
میثم نمیدونست از اینکه مانی باالخره به حرف اومده خوشحال باشه یا از اینکه دوباره داره گذشته رو یادآوري میکنه 

  ...ناراحت
  ...تو اآلن...اون روزا دیگه تموم شده...این حرفا رو تمومش کن...مانی-
  ...برام غذا درست کنه...مجبورش کردم از جاش بلند شه و...نمیتونست کمرشو صاف کنهبا اون حالش که حتی از درد -
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هنوز نمیدونست هدف مانی از ...میثم مونده بود چرا داره اینا رو بهش میگه...مانی انگار اصالً حرفاي میثم و نمیشنید
هزاران درد و فریاد میزد نوید خوبی  ولی هرچی که بود این لحن سرد مانی که در عین سرد بودن...زدن این حرفا چیه

  ...بهش نمیداد و نشون میداد که حالش بده
لیوان و از روي  میز ...تا دهنشو باز کرد که حرف بزنه...بهش گفتم ریخت نحستو از جلوي چشمام دور کن...سر شام-

  ...مرده بود...ایدمش...تو سرش خورد شده بود...اگه سرشو نمیکشید کنار...برداشتم و پرت کردم طرف صورتش
دلش نمیخواست ...تجسم اون لحظات حتی واسه میثمم دردناك بود چه برسه به خود مانی...ابروهاي میثم گره خورد

  ...اون دیگه قبول کرده بود که مانی بی عقلی کرده و مجبور به اون کار شده...این چیزا رو بشنوه تا از مانی بدش بیاد
  ...مانی بس کن-
درم روش قفل ...تا همونجا بخوابه...ش میگرفتم و کشون کشون میبردمش پرتش میکردم تو بالکنشبا از موها-

  ...حتی بهش گفتم اگه خواستی از این زندگی نکبتی خالص شی خودتو از باال پرت کن پایین...میکردم تا نتونه بیاد تو
شون افتاده بود و نمیدونست و حاال با شنیدن این اون جزئیات کامل اتفاقاتی که بین...باور این حرفا براي میثم سخت بود

  ...فکر میکرد دعواشون خالصه شده بود تو چند بار فحش و کتک  کاري...حرفا نمیتونست حرفاشو باور کنه
  ...این باال آوردنا هم عالئمشه...حتماً حامله اس...فکر کردم حتماً...یه بار که دیدم داره باال میاره-

  :ره خشک شده میثم ادامه دادبا نیم نگاهی به چه
دوباره پرتش کردم رو زمین و اینبار تا میتونستم ...همونجوریشم داشت از درد کتکام بیهوش میشد ولی راضی نشدم-

ولی وقتی وسطاش خون باال آورد فهمیدم تو ...به زیر دلش لگد زدم تا اگه بچه اي تو رحمش باشه با این لگدا از بین بره
  ...ت کتکا بوده که خون باال آورده نه به خاطر حاملگیدستشویی هم از شد

میثم لحظه به لحظه بهت زده تر میشد و با حیرت به مانی که در نهایت خونسردي این حرفا رو به زبون میاورد خیره 
تر از این ولی باید جلوشو میگرفت تا بیش...خشم و عصبانیتش بیشتر و بیشتر میشد...با اینکه با هر کلمه مانی...شده بود
  ...ادامه نده

  ...تمومش کن...کم گه کاریاتو با افتخار تعریف کن... خفه شو مانی -
  :خیره تو چشماش که ازش آتیش میبارید لبخند تلخی زد و ادامه داد...مانی چرخید سمت میثم

دم و بهش گفتم که جلوي چشماي لیا بغلش کر...از گوشه خیابون یه دختر خراب و پیدا کردم و با خودم بردمش خونه-
قرصاي ...ولی بی خیال با دختره رفتم تو اتاق و در و بستم...میدیدم که از تعجب و حیرت زبونش بند اومده...لیا کلفتمه

داشت می ...رفتم آشپزخونه دیدم لحظات آخرشه...میخواستم از هر طریقی آزارش بدم...قلبشو برداشته بودم
  ...جلوي چشام...مرد

  ...اآلن وقت گریه نبود...دهنش بغضشم پایین فرستاد با قورت دادن آب
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یه دونه قرص انداختم رو زمین جلوي پاش نه براي ...دستش رو قلبش بود و جون میکند تا یه نفس نصفه و نیمه بکشه-
 فقط واسه اینکه حوصله نقش بازي کردن تو تشییع جنازه...اینکه دلم به حالش بسوزه و بخوام به زندگی برش گردونم

  ...شو نداشتم
دیگه طاقت نگاه کردن تو چشماي ...چند بار به حالت عصبی رو صورتش دست کشید...میثم دیگه داشت دیوونه میشد

  ...مانی که با خونسردي به جنایتهایی که کرده بود اعتراف میکرد و نداشت
استرسی که بهش وارد کردي و  قلب لیا بعد از اتفاق اون شب دیگه طاقت اینهمه عذاب و...لعنت...لعنت بهت مانی-

  ...نداشت
  :صورتشو چرخوند سمت مانی و با صدایی که از زور خشم میلرزید گفت

زندگیت ...خیلی کاراي خوبی کردي که حاال داري اینجوري ازش حرف میزنی؟؟؟مرتیکه عوضی اون عشقت بود-
  همچین بالیی میاااااااااااااااااره؟؟؟ توي روانی با زندگیت چی کار کردي؟؟؟کثافت لجن آدم سر دشمن خودش...بود

قبل از اینکه سردي نگاهش ...هنوز تیر آخرو نزده بود...فریاد میثم که مانی کمتر ازش شنیده بود تنشو به لرزه انداخت
  :آتیش عصبانیت چشماي میثم و خاموش کنه گفت

نگفتم لیا ...ن برام دختر جور میکردپویا رو که یادته؟؟؟همونی که یه زما...تو همون روز آخر پویا اومد خونم-
از لیا ...گفتم کلفتمه اونم سریع نگاه هرزه اشو از باال تا پایین بدن لیا میچرخوند و من فقط داشتم نگاش میکردم...زنمه

ترس و وحشتی که تو چشماي لیا بود و میدیدم ولی براي ...میگفت با دوتا دختر دیگه طاقش بزنم...خوشش اومده بود
فکر ...دوست نداشتم به خاطر لیا با پویا درگیر بشم...بیخیال باشم قلپ قلپ مشروب تو حلقم خالی میکردماینکه 

  ...اونم تا جایی که میتونست لیا رو دستمالی...پس گذاشتم پویا هرکاري میخواد بکنه...میکردم ارزششو نداره
مه تموم موند و حاال میثم بود که با صداي بلند با مشتاي پی در پی اي که توسط میثم تو صورتش کوبیده شد حرفش نی

  :حرصشو سرش خالی میکرد
تو لیاقت لیایی که با ...تو لیاقت لیا رو نداشتی...وحید راست میگفت...خاك بر سرت...بی شرف...بی ناموس...بی غیرت-

م دوریت کارش به تو لیاقت لیایی که از غ...پاي داغونش خودشو انداخت جلوت و عوض تو چاقو خورد و نداشتی
  ...نداشتی و نداري...بیمارستان کشید ولی تنها دغدغه اش این بود که تو پی به حال خرابش نبري و نداشتی

گذاشت هرچقدر دلش میخواست ...هیچ تالشی براي مهار کردن میثم نکرد...با مشت آخر میثم پرت شد رو زمین
لبخند تلخ و پر از دردش ...با تکیه به آرنجش نیم خیز شد...میکردباید یکی اینجوري مجازاتش ...حرصشو خالی کنه

  :دستی به دهن پر از خونش کشید و با بی حالی گفت...هنوز از رو لباي پاره شده اش محو نشده بود
  ...بی غیرت...یه سیلی تو گوشم زد و بهم گفت...همین حرفو بهم زد...بعد از رفتن پویا...لیا هم-

میثم که خودشم انتظار این رفتار و از خودش نداشت پشتشو ...شد و نگاه خمارشو به سقف دوختدوباره نقش زمین 
  :کرد به مانی و با صدایی که حاال آروم تر شده بود و داشت از بغض میلرزید گفت
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به اون  مطمئن باش همه حق و...آماده کن واسه وقتی که لیا بهوش بیاد و نخواد با تو باشه...خودتو آماده کن مانی-
حتی پدر ...هیچکس حاضر نمیشه دیگه اونو دست تو بده...اگه نصف این حرفایی که تو به من زدي و به بقیه بزنه...میدن

  ...و مادر خودت
  :برگشت سمت مانی که هیچ تالشی براي بلند شدنش نمیکرد و ادامه داد

اري؟؟؟میتونی امنیتشو تو خونه ات تامین چه تضمینی هست که تو دوباره سر یه مسئله دیگه از این بدتر سرش نی-
کنی؟؟؟میتونی به خودت قول بدي که دیگه دست روش بلند نکنی؟؟؟دیگه بهش شک نکنی؟؟؟تو از عشق زیادي به 

عقل و درکتو از کار انداختی و شدي ملکه ...جوري که با فکر خیانتش چشمتو رو همه چی بستی...جنون رسیدي
دعا کن ...به جاي اینکه دعا کنی لیا بهوش بیاد...نش زندگیتو بهت برگردوند این نبود مانیحق لیایی که با اومد...عذابش

  ...چون اگه لیا باشه و واسه تو نباشه بازم این جنون کار دست جفتتون میده...اگه بهوش اومد تو رو بازم بخواد
جاي مشتاي میثم رو ...یش گذاشتمانی چشماشو بست و ساعدشو رو پیشون...از اتاق رفت بیرون و در و محکم بست

تا حاال به این قضیه فکر ...صورتش میسوخت و نبض میزد ولی حرفاي میثم درد تازه اي رو به درداش اضافه کرده بود
  ...فکر میکرد اگه لیا بهوش بیاد انقدر پیشش گریه و زاري میکنه تا دلش به رحم بیاد و ببخشدش...نکرده بود

این حقیقت براش زنده میشد که ...لیا روزاي آخر با چه ترس و وحشتی بهش نگاه میکرد ولی وقتی یادش میفتاد که
بعد از ده روز دوباره چشمه ...چه برسه به اینکه بخواد به حرفاش گوش بده...شاید لیا اصالً حتی نخواد دیگه مانی و ببینه

  ...به پایین سرازیر شداشکش جوشید و اشکاش دونه دونه با یاد مظلومیت هاي لیا از گوشه چشمش 
  ...کوه که غصه میخوره...مرد که گریه میکنه
  ...یعنی دلش خیلی پره...یعنی هنوزم عاشقه
  ...نمک دوا نمیکنه...آدم که زخم قلبو با

  ...شما صدا نمیکنه...عشقشو توي خلوتش
  ...وقتی تو غمگینی خیلی غم انگیزم

  ...همدرد پاییزم همراه این برگا اشکامو میریزم
  ...اشکامو میریزم

  ...شبیهته هرکی که زیربارونه
  ...شدم یه دیوونه که از تو میخونه دلم زمستونه

  ...دلم زمستونه
با اخماي به شدت درهم ...میثم بود که با یه سري وسایل پانسمان برگشته بود...با باز و بسته شدن در چشماشو باز کرد

ه چشماي مانی بندازه یه کم بتادین رو پنبه ریخت و همینکه خواست کنارش رو زمین نشست و بدون اینکه نیم نگاهی ب
  :پنبه رو پرت کرد تو سینی و با حرص گفت...بزنه رو زخم گونه مانی نگاهش به چشماي خمار و سرخ مانی افتاد
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  گذاشتی هرکاري دلش خواست بکنه؟؟؟...فقط بگو اون روز پویا چه غلطی کرد...فقط-
  ...لبخند شیرینی بود که با یادآوري جسارت لیا در برابر پویا رو لبش نشست...پوزخند نبود...نبوداینبار لبخند مانی تلخ 

  ...نذاشت حتی بهش دست بزنه...خود لیا نذاشت کاري بکنه-
  ...میثم سري با افسوس تکون داد

  ...شاید لیا همه اینا رو قبل از اینکه تو بگی بخشیده باشه...دیگه بهش فکر نکن-
دیگه هیچ جوري نمیتونم بهش ثابت کنم که بیشتر از جونم ...نبایدم بخواد...لیادیگه منو نمیخواد... حق با توئه...ثمنه می-

  ...اونم حق داره دوست داشتنم و باور نکنه...همونجوري که من پاکی و معصومیتش و باور نکردم...میخوامش
ه دونه دونه از گوشه چشم مانی سرازیر میشد براش خیلی تحمل دیدن قطره هاي اشکی ک...بازم دل میثم به رحم اومد

حاال اونم از ...یعنی از همه زندگیش زده...وقتی که از غرورش میزنه...این نهایت درد یه مرد و نشون میداد...سخت بود
  ...کارش و حرفاش پشیمون بود

وگرنه مطمئناً وقتی این ...یی سرت آوردمواقعاً در حال حاضر خدارو شکر میکنم که لیا اینجا نیست تا ببینه چه بال-
  ...صورت تو رو میدید سرم رو سینه ام بود

که یک درصد از کتکایی که از من خورده رو تو ...از کجا معلوم؟؟؟شاید اگه بود و میدید یه کم دلش خنک میشد-
  ...تالفی کردي

  ...لیا انقدر سنگدل نیست مانی-
  ...خودشم کنارش نشست... نشوندش رو مبلمیثم به مانی کمک کرد تا بلند شه و 

  درسته؟؟؟...واسه برگشتن لیا معجزه الزمه...وحید گفت-
  ...ولی من با چشم خودم چندین بار از این معجزه ها دیدم...نمیشه علم پزشکی و با معجزه و این چیزا قاطی کرد-
  یعنی ممکنه که واسه لیا هم معجزه بشه؟؟؟-
  ...خدا اگه بخواد میشه...حتی معجزه...چیز غیر ممکن نیستهیچ ...مطمئن باش هیچ وقت-

اون لحظه فقط تو دلش از خدا خواست که دلش براي این بنده فلک زده اش به رحم بیاد و ...مانی دیگه چیزي نگفت
زم امید ولی با...هر چند پاك ترین بنده اش و که به خونه اش پناه آورده بود و با بدطینتی از خودش روند...معجزه کنه

  ...داشت
  ...بگو به هر دوتاي ما یه فرصت دیگه براي زندگی میدي

  ...بگو که حال و روز این صداي خسته گرفته مو تو فهمیدي
  ...تو رو خدا نگو دلت یه عالمه از این که عاشقه پشیمونه

  ...م کنار تو همیشه تا ابد نمی مونهبگو که زخم رو دل
***  
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منو گنجشکاي خونه دیدنت ...اي که حرفاي قشنگت منو آشتی داده با من...روشن از تو روشناي چراغ هر بهانه از تو (
  ...)ي دیدن تو پر میگیریم از تو لونهبه هوا...عادتمونه

شده بود الالیی هر ...مدت ها بود که شنیدن صداي آواز خوندن لیا که تو سفر شمالشون یواشکی ضبطش کرده بود
تنها مرهم دردش دیدن عکسا و ...بخش تجویزي میثم دردي از درداش دوا نمیکردقرصاي مسکن و آرام...شبش

من و گنجشکا میمیریم تو اگه : با اینکه هر بار با شنیدن بغضی که تو صداي لیا بود وقتی میخوند...شنیدن صداش بود
رنگ زرد ...بهترین رنگی که دیدم:بغض میکرد و با شنیدن لرزشش صداش وقتی میخوند ...خونه نباشی

  ...بغضش به گریه تبدیل میشد...کهربایی
ساعت ها با اندوه و ناراحتی ...روز به روز امیدشون نا امید تر میشد...یک ماه دیگه هم از به کما رفتن لیا گذشته بود

  ...خیره میشدن به جسم الجونش و با همون ناراحتی هم میرفتن
تو بیمارستان دخیل بسته ...سر جمع پنج ساعتم تو خونه خودش نمونده بود..مانی تو این دو ماه و نیمی که لیا تو کما بود

ساعت ها توي راهروي بیمارستان مینشست و به پنجره شیشه اي که پشتش کسی که ...بود و هیچکس حریفش نمیشد
  ...عاشقانه میپرستیدش خوابیده بود خیره میشد

نکه بعد از یه روزي که از دردش تقریباً از حال رفت و میثم تا ای...سر درداي طاقت فرساش روز به روز شدید تر میشد
باالخره فهمید مانی ...فرصت پیدا کرد تا با دقت معاینه اش کنه و بعد از انجام یه سري سی تی اسکن و عکس از سرش

و فکر و  شب زنده داري هاي متوالی و سیگار کشیدن بی وقفه و فشارهاي عصبی اي که روش بود...مبتال به میگرن شده
خیال و صداهایی که مدام تو گوشش زنگ میخورد باعث شده بود به دردي مبتال شه که درمان نداره و تا آخر عمر 

  ...اون خودشو براي مردن آماده کرده بود...حتی شنیدن این خبرم نتونست مانی و به خودش بیاره...باهاشه
***  

یه توده خالی تو قلبش که هر روز بزرگ و بزرگ تر ...خال مثل حسی...شد بیدار خواب از بدي حس با حصب روز اون
انگار تازه ...ولی براش عجیب بود که اون روز به مراتب شدیدتر حسش میکرد و یه جورایی داشت آزارش میداد...میشد

ضربان قلبش به یادآوري لیا و لبخنداش ...فهمیده بود که دیگه لیایی نیست که به امید دیدن لبخند شیرینش بیدار بشه
  ...تند تر و تند تر شد
انگار یه ...خودشم نمیدونست چشه ولی انگار هر چند ثانیه یه بار یه چیزي تو دلش فرو میریخت...حالش عجیب بود

چند دقیقه وایستاد تا میثم بیاد و یه خبري ازش ...یه چیزي مثل دلشوره به جونش افتاده بود...دیوار خراب میشد
  ...مطمئن بود این حسش بی دلیل نیست و باید میگشت دنبال علتش...طاقت بیاره ولی نتونست...بگیره

شرایط لیا جوري بود که انگار ...باید اول از بابت اون خیالش راحت میشد...از رو تخت بلند شد و یه راست رفت سراغ لیا
راضی بود ...براش نیفتاده باید خدارو شکر میکردن که هنوز همون نفس نصفه و نیمه رو داره ولی اتفاق بدتري

  ...چون اینجوري حداقل امیدي به برگشتش داشت ولی...وضعیتش تغییر نکنه ولی بدترم نشه
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ضربان قلبش به طرز عجیبی زیاد شد جوري ...پاشو که گذاشت تو بخش سی سی یو سرش به ضربان افتاد و تیر کشید
د که یهو در بخش باز شد و یه پرستار با سرعت بیرون اومد و هنوز از راهرو وارد بخش نشده بو...که به نفس نفس افتاد
  ...انقدر سریع رفت که حتی مانی فرصت نکرد تا ازش بپرسه چی شده...دویید سمت آسانسور

آب دهنشو با ترس قورت ...از چیزي که تو فکرش داشت جولون میداد در حد مرگ میترسید ولی نباید معطل میکرد
  ... یاداد و دویید سمت اتاق ل

اولش نتونست تشخیص ...با دیدن چند تا دکتر و پرستاري که دور تخت لیا رو گرفته بودن وحشتش به بی نهایت رسید
بده که دارن چی کار میکنن ولی وقتی چشمش افتاد به دستگاه شوك و کارهایی که واسه سی پی آر انجام میدادن دنیا 

  ...پیش چشمش تیره و تار شد
نگاه خیسشو از مانیتور باالي سر لیا و خط ممتدش به بدن بیجونش ...چشماي از حدقه دراومدهمیثم و دید که با 

نفهمید چی شد که یهو به سمت در هجوم آورد و بدون توجه به پرستارا و ...میگردونه و سرش و با ناباوري تکون میده
  ...جلوشو گرفتن و سد راهش شدندکترایی که باال سرش بودن داشت میرفت سمت لیا که میثم و چند نفر دیگه 

  ...صداي فریاد مانی بود که کل بخش سی سی یو رو پر کرده بود
اي ...داره جون میده ولم کنیــــــــــــد...اون لیاي منــــــــــــــه...اون زن منـــــــــــــــه...ولم کنیــــــــــــد-

  ...پیشــــــــــــــــــــــشبذارید برم ...خـــــــــــــــــــدا
تا بذارن بره پیش عشقش ولی ...التماس میکرد و تقال میکرد...ضجه میزد و التماس میکرد...اشک میریخت و ضجه میزد

صداي میثم و خیلی ...اون دستا انقدر محکم گرفته بودنش و به سمت بیرون هدایتش میکردن که نتونست مقاومت کنه
  ...ضعیف کنار گوشش میشنید

  ...آروم بگیر...میمیریــــــــا...آروم باش لعنتی...مانی آروم باش-
تو کسري از ثانیه شونه هاشو از تو دست میثم بیرون آورد و بالفاصله یقه اشو گرفت و چسبوند به دیوار و تو گوشش 

  :نعره زد
تخمی من چه اهمیــــــــــتی مرگ و زندگی ...لیا داره میمیـــــــــــــــــــره...نفهم عوضـــــــــــی-

  داره؟؟؟هــــــــــــان؟؟؟
ضربان قلب لیا رفته بود و ...نمیتونست دلداري الکی بده...خودشم حال خوشی نداشت...میثم حال دوستشو درك میکرد

  ...دکترا داشتن تالش میکردن با سی پی آر برش گردونن
دکترا هنوز ولش نکرده ...با ناباوري برگشت پشت شیشه...مرده یقه میثم و ول کرد و با نگاهی سرد و تو خالی و روحی

میخواستن با دستگاه شوك قلب لیا رو وادار به زدن بکنن ولی نمیدونستن با هر بار چسبوندن اون دستگاه به ...بودن
مانیتور با اون  نگاه بهت زده اش از بدن لیا به صفحه...بدن لیا و پرتاب شدن بدنش به باال قلب مانی از جا کنده میشد

  ...یا شایدم قلب مانی بود افتاد...خط صاف و مستقیمش که نشونه از کار افتاد قلب لیا
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با اینکه مانی ...باید دست به دامن خود لیا میشد تا تنهاش نذاره...باید خودش دست به کار میشد...دیگه طاقت نیاورد
دستشو برد باال و همونطور که زل زده بود به ...راش بسوزهباهاش بد کرده بود ولی شاید تو این لحظه هاي آخر دلش ب

  :باال و پایین پریدن بدن لیا مشتاي پی در پی و محکمش و میکوبوند به شیشه و هوار میکشید
لعنتی مگه ....تو رو مرگ مانی برگـــــــــــــــــــــــــــــرد...لیا برگـــــــــــــــــــــــــــــــرد...لیــــــــــــــــا-

  ...برگـــــــــــــــــــرد...تو رو جون پدر و مادرت لیا... با تو نیستـــــــــــم؟؟؟برگــــــــــــــــــــــــــرد
هیچ چیزي ...هیچ چیز براش اهمیت نداشت...جوري نعره میزد که انگار با هر کلمه یکی از تارهاي صورتیش پاره میشد

یچ چیزي نمیشنید به جز صداي بوق ممتد که مثل دریل داشت مغزشو سوراخ ه...نمیدید به جز صورت لیا
هیچ قدرتی ...دستایی داشت مانع از ضربه زدنش به شیشه میشد ولی اون لحظه هیچ چیز جلودار مانی نبود...میکرد

  :فقط مشت میزد و فریاد میکشید...نمیتونست مانعش بشه
  ...تنهام نذااااااااااااااااااااااار...برگـــــــــــرد...ــــــرماگه بري میمیـــــــــــــ...لیــــــــا-

اون صدا هنوز تو گوشش بود ولی تصویر لیا داشت از جلوي چشمش محو ...همه چیز جلوي چشماش تار شد
وز زنده یه نشونه اي که بهش بگه لیات هن...تمام تالششو کرد تا تصویر لیا رو برگردونه تا یه امیدي پیدا کنه...میشد

زانوهاش شل شد ولی یه ...پرده سیاهی جلوي چشمش کشیده شد و همه چی دور سرش چرخید...ولی نتونست...اس
قبل از اینکه از هوش بره با صداي گرفته و پردردش ...دستی محکم نگهش داشته بود و نذاشت به زمین سقوط کنه

  :نالید
  ...نبودي...امانت دار خوبی...لیا-

***  
اون صدا که میتونست نوید مرگ ...اما اون صدا...همه جا تاریک بود ولی اثري از اون پرده سیاه نبود...کردچشماشو باز 

سرشم درد همیشگی خودشو داشت ولی تنها چیزي که ...خودش و عشقش باشه هنوز خیلی ضعیف تو گوشش میپیچید
د پرتاب دلخراش بدنش به باال و پایین بود تنها چیزي که جلوي چشمش بو...اون لحظه تو ذهنش جولون میداد لیا بود

  ...براي زنده موندن
دیگه زنده موندش براي چی ...این حقیقت که لیا دیگه رفته و خودش هنوز زنده اس مثل آواري رو سرش خراب شد

حتی کوچکتریم توجهی هم به جسم سنگینی که دست ...بود؟؟؟هنوز بی جون بود و نمیتونست به بدنش حرکتی بده
  :فقط تونست با صداي گرفته و خشدارش زمزمه کنه...تشو احاطه کرده بود نداشتراس

  ...یا...لی-
چقدر دلش میخواست صداي قشنگ عشقشو کنار گوشش بشنوه که مثل همیشه سرخوش و شاد میگفت جانم 

لیا ...یا گذاشتهمونطور که اون حسرت جانم گفتن و به دل ل...عشقم؟؟؟ولی افسوس که این دیگه یه آرزوي محال بود
  ...هم با این کارش تالفی کرد
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  :صداشو باال تر برد و اینبار با بغضی که تا بیخ گلوش باال اومده بود نالید
  ...لیـــــا-

  :بغضش به گریه تبدیل شد و همزمان با حرکتی که براي بلند شدن از رو تخت انجام داد فریاد زد
  ...لیــــــــــا-

و آب میکرد تو کل اتاق پیچید و طول نکشید که دستاي گرم و نوازشگر زنونه اي رو  صداي گریه هاش که دل سنگ
  :دستاش نشست و صداي پر محبت نسرین تو گوشش پیچید

  ...آروم باش دردت به جونم...پسر گلم...عزیزم...مانی جان-
  ...با شنیدن صداي مادرش گریه اش شدید تر شد

  ...مامـــــــــــــــــان-
  ...عمر مامان...ان مامانجانم؟؟؟ج-
نفسم به نفس لیا بند ...پس چرا من نرفتم؟؟؟پس چرا من هنوز زنده ام؟؟؟من که نفسم...لیام رفـــــــــــت...مامان لیا-

این زندگی دیگه واسه من ...بذار منم برم پیشش...بذار...ولم کن...که اگه بره منم میرم...بهش گفته بودم...بــــــــــود
  داره؟؟؟ چه ارزشی

اینبار شونه هاش و ...پسرش داشت جلوي چشمش پر پر میشد...نسرین با شنیدن هر هق هق مانی اشک میریخت
  :گرفت و با صدایی که نوید شادي و امیدي میداد گفت

  ...جایی نرفته...کجا میخواي بري؟؟؟عشقت هنوز اینجاس...عزیز دلم-
اون لحظه تمام ...نفسش تو سینه حبس شده بود...نسرین دوخت مانی چشماي خیس و ناباورش و تو تاریکی اتاق به
  ...وجودش گوش شد و منتظر ادامه حرف نسرین موند

گفت ...میثم گفت دیروز صبح چه اتفاقی افتاده بود و تو چه بالیی سر خودت آوردي...خدا لیا روبهمون برگردوند-
هرچند هنوز بهوش نیومده و همون وضعیت قبلی و ...درست چند ثانیه بعد از بیهوش شدنت ضربان قلب لیا برگشت

  ...توکلت به اون باشه...خدا بزرگه...انقدر خودتو داغون نکن پسرم...ولی حداقل امید داریم که دوباره برگرده...داره
نفساش بریده بریده میرفت و ...با تموم شدن حرف نسرین نفس حبس شده اش با بازدم سنگینی بیرون فرستاد

  ...اون تا لحظه آخر صداي بوق ممتد مانیتور و میشنید...اور حرفاي نسرین براش غیر ممکن بودب...میومد
  ...نگاهش و از نسرین گرفت و خواست از رو تخت پایین بیاد که نسرین مانعش شد

  کجا میري؟؟؟-
  ...پیش لیا-
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دستتو دیدي؟؟؟انقدر به شیشه مشت اصالً ...جون تو تنت نیست...یه نگاه به خودتو وضعیتت بنداز...بچگی نکن مانی-
مانی خودتو دستی دستی داري به کشتن ...یه ماه طول میکشه تا خوب بشه و گچش و باز کنن...کوبیدي از دو جا شکسته

  ...میدي
ولی چه اهمیتی ...نگاهش تازه افتاده بود به گچ پیچیده شده دور دست راستش که تا رو ساعدش ادامه داشت

اون صداي بوق ...شده میرفت پیشش تا با چشماي خودش اون خطاي شکسته شده مانیتورداشت؟؟؟باید هرجور 
  ...باید میدید تا باورش میشد...اون نفسایی که به زور دستگاه میرفت و میومد و میدید و میشنید...مقطع

دست از تقال با این حال ...انقدر ضعیف و ناتوان شده بود که قدرت دستاي نسرین براي مهار کردنش کافی بود
  ...برنداشت

  ...تو رو خدا بذارید برم...تا نبینمش آروم نمیشم...ولم کن مامان-
  ...تازه سرمتم هنوز تموم نشده...یه کم استراحت کن فردا صبح برو ببینش...پسرم فردا رو که ازت نگرفتن-

با صداي ...د از حقیقت فرار کرددلش نمیخواست این حرفا رو به زبون بیاره ولی نمیش...دوباره بغض تو گلوش نشست
  :لرزونش که قلب مادرش و به درد میاورد گفت

  ...بذار برم ببینمش...چه برسه به چند ساعت...وضعیت لیا جوریه که نمیشه به یه ثانیه بعدشم امیدوار بود...مامان-
کی انقدر عاشق و شیدا  پسرش...نسرین مات چشماي به اشک نشسته و پر از خون پسرش بود و زبونش بند اومده بود

شده بود که خبر نداشت؟؟؟پسري که شب و روز براي اهل شدن و خلف شدنش دعا میکرد حاال اینجوري داشت براي 
  ...زنش پر پر میزد

میثم با دیدن نسرین که به سختی مانی و تو ...با باز شدن در و روشن شدن چراغ نگاه جفتشون به سمت در چرخید
  :گفت دستاش نگه داشته بود

  چی شده؟؟؟-
  :نسرین

  مگه نباید استراحت کنه؟؟؟...میخواد بره پیش لیا...تو بیا یه چیز بگو...میثم جان-
مانی عین پسربچه هایی که خودشون و به در و دیوار میزدن تا با خواسته اشون ...میثم نگاه شماتت گرشو به مانی دوخت

  ...موافقت کنن گفت
؟؟اگه راست میگید پس چرا نمیذارید برم ببینمش؟؟؟من تا با چشم خودم نبینم باور مگه نمیگید لیا هنوز زنده اس؟-

  ...لیا داشت جلوي چشمم...نمیکنم
ولی نتونست و قطره هاي اشک دونه دونه رو صورتش سر ...تا شاید بتونه بغضشو مهار کنه...چند تا نفس عمیق کشید

  ...خورد
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اد مجبورش کنه تا بخوابه مانی و ول کرد ولی میثم جلوي چشماي میثم رفت سمتش و نسرین به خیال اینکه میخو
  ...حیرت زده نسرین سرم مانی و از دستش درآورد و زیر بازوشو گرفت و کمکش کرد تا بلند شه

  چی کار میکنی میثم؟؟؟-
اینجوري فقط ...شرمنده ولی تو این دو سه ماهه بهم ثابت شده که مانی تا حرفشو پیش نبره دست از تالش برنمیداره-

  ...اون اآلن به آرامشی که با دیدن لیا بهش میرسه احتیاج داره...خودش اذیت میشه
مانی نگاه خمار و بیجونشو به رفیقش که از همون اول تمام تالششو کرده بود تا شرایط و وضعیتشو درك کنه    

نشونه تشکر تکون داد و همراه میثم راه سرشو به ...حس کرد تا آخر عمرش به این مرد همیشه همراه مدیونه...دوخت
  ...افتاد
***  

درست چند ثانیه بعد از اینکه از هوش رفتی ...لیا دلرحم تر از اونه که بتونه شاهد زجر کشیدنت باشه...بهت گفته بودم-
  ...انگار فهمید با رفتنش چه عذابی  رو به تو وارد میکنه...برگشت

  نه؟؟؟اآلن عذاب کشیدنم و نمیبی...پس چرا-
  ...قبول کن که تو هم کم شاهد عذاب کشیدنش نبودي...میبینه-
  ...میدونم...آره-
  ...بیا بریم...خیله خب دیگه-
  ...خواهش میکنم...میثم بذار برم تو-
واسه خودش ضرر داره اآلن تو شرایط بحرانه و احتمال داره واکنشش به ...لیا مالقات ممنوعه...مانی واقعاً نمیشه-

فعالً باید از پشت همین شیشه نگاش ...اتفاقی که دور و برش میوفته از کار افتادن دوباره قلبش باشهکوچکترین 
شانس باید بیاري که از همین شیشه هم ...تازه با گندي که دیروز جنابعالی زدي و با اون مشتایی که میکوبوندي...کنی

  ...محرومت نکنن
با ...کم کم دوباره داشت تار میدیدش...فقط زل زده بود به لیا...یدادمانی هیچ عکس العملی به حرفاي میثم نشون نم

  ...شروع ضربان سرش دستشو گرفت به لبه شیشه و بالفاصله میثم زیر بازوهاشو گرفت
  ...حالت اصالً خوب نیست مانی باید استراحت کنی...خیالت راحت باشه...میبینی که زنده اس...خیله خب دیگه بیا بریم-

  ... ستاي میثم از شیشه جدا شد ولی نگاهش تا لحظه آخر رو بدن لیا میخکوب بودبا زور د
  :اینبار تو دلش گفت

  »...مرسی که بازم امانت داري کردي عشقم«
***  

  ...به اتاقش که رفت نسرین از جاش بلند شد و رفت طرفش
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  ...حاضر شو بریم-
  کجا؟؟؟-
  ...خونه ي ما...زنگ زدم بابات بیاد دنبالمون تا با هم بریم خونه...اريحاال که دیدم سرپایی و احتیاج به بیمارستان ند-
  ...من نمیتونم بیام-

  ...نسرین نگاه خشمگینش و تو چشماش دوخت
  چرا؟؟؟-
  ...نمیتونم از لیا دور باشم...من سه ماهه شب و روزم اینجاس-
  اینهمه موندي چی شده؟؟؟-
  ...دل خودم آروم میگیره-
  ...اینجوري که از پا میوفتی...باید استراحت کنی...نباشفقط به فکر دلت -
  ...مهم نیست-
  ...وگرنه دیگه حق نداري اسم منم بیاري...تو هم همین اآلن حاضر میشی و با من میاي...من میرم بیرون...چرا مهمه-

خودشو به کمک میثم رسوند مانی نفسشو با کالفگی فوت کرد و ...اینو گفت و روشو با قهر از مانی گرفت و رفت بیرون
  ...به تخت و نشست روش

  ...تو این اوضاع و احوال فقط قهر و غضب بابا مامانم و کم داشتم-
دلش میخواد پسرش مثل ...نمیتونه تو رو تو این وضعیت ببینه...اونم مادره...فقط به فکر خودت نباش...حق داره-

  ...چون در کنار لیا دارن ذره ذره آب شدن تو رو هم به چشم میبینن داغ اونا بیشتر از توئه...همیشه سالم و سرپا باشه
  ...باید قبول کنن که تا وقتی لیا رو اون تخته منم مثل قبل نمیشم-
یا حتی چند سال دیگه هم تو ...ولی شاید لیا ماه ها...نمیخوام ناامیدت کنم...تو باید زندگیتو بکنی...انقدر بی منطق نباش-

  تو میخواي کل زمان بیهوشی لیا رو همینجا تو بیمارستان بمونی و از جات تکون نخوري؟؟؟...این وضعیت موند
  :نگاه ناباور مانی و که دید ادامه داد

میتونم به قطعیت ...ولی منی که تا حاال صد بار شاهد همچین چیزي بودم...این تجربه براي تو اولین باره که اتفاق افتاده-
کما دقیقاً همون مرحله ایه که دکترا مریض و ول میکنن به ...اي کسی که تو کما رفته نیستبگم که هیچ امیدي به فرد

  ...اگرم نه که...تا اگه خدا خواست و عمرش به دنیا بود و برگشت درمان و معالجشون و ادامه بدن...حال خودش
  ...میثم بس کن-
  تا کی میخواي از واقعیت فرار کنی؟؟؟-
  ...ن برمیگردهواقعیت اینه که لیاي م-
  اگه بر نگشت چی؟؟؟-
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  ...تو کسري از ثانیه به قدري نگاه مانی سرد و خالی شد که میثم از حرفی که زد پشیمون شد
من اون و مثل خواهر نداشتم دوست ...لیا هم که دیدي خیالت راحت شد...اآلن مامانت بیرون منتظره...مانی ببین-

اگه کوچکترین تغییري دیدم بالفاصله بهت زنگ ...وضعیتشو چک میکنم...متا وقتی نیستی مدام بهش سر میزن...دارم
  ...میزنم تا هرچه زودتر خودت و برسونی اینجا

دوست نداشت تو این شرایط مادرشم بهش ...با نگاه گنگ و ناامیدش به میثم فهموند که دیگه چاره ي دیگه اي نداره
  ...پشت کنه و دلسوزي ها و مهربونی هاشو از دست بده

***  
چقدر ...از دور پدرشو دید که با تکیه به ماشین زل زده بود به زمین...به همراه میثم و نسرین تا تو حیاط بیمارستان رفتن

دیگه از اون سعید استوار و محکم که مانی همیشه مثل کوه روش ...شونه هاش کامالً افتاده بود...شکسته شده بود
  ...ي نبودحساب میکرد و بهش اطمینان داشت خبر

رنجور و رنگ پریده و ...انگار اولین باري بود که میدیدش...با دیدن مانی جا خورد...سعیدم با دیدن اونا رفت طرفشون
دست گچ ...ریشاي صورتشو خیلی وقت بود که نزده بود و همینم چهره اش و به مراتب آشفته تر نشون میداد...داغون

هنوزم معتقد بود که در ...قعاً مونده بود که براش دل بسوزونه یا بگه حقشهوا...گرفته شده اش هم که دیگه جاي خود
  ...حق لیا کوتاهی کرده و اگه واقعاً دوسش داشت میتونست بهش یه فرصت بده براي توضیح یا حتی بخشش

ین نگاه بهش انگار میخواست با هم...وقتی رسیدن بهش مانی سرشو بلند کرد و با نگاه ملتمسانه اش به پدرش نگاه کرد
نگاهش گویاي هزاران دردي بود که تو وجودش ...بفهمونه که چقدر تو این شرایط بهش نیاز داره و پشتشو خالی نکنه

  ...ریشه دوونده بود
  ...سالم بابا-

همونطور که سرشو برگردوند که ...صداي گرفته پسرش مثل صداي کشیده شدن ناخن روي دیوار براش عذاب آور بود
  :شین زیر لب گفتبره سمت ما

  ...سالم-
  :قبل از اینکه سوار ماشین شن میثم رو به مانی گفت

با کوچکترین سردرد یا ضربان سرت حتماً ...قرصاتم یادت نره...با فکر و خیال خودتو اذیت نکن...مراقب خودت باشیا-
  فهمیدي؟؟؟...بخورشون

  :سرشو تکون داد و گفت
  پس خیالم راحت باشه؟؟؟...ممنون...آره-
  ...خیالت راحت...آره داداش-

  ...دست سالمشو بلند کرد و چند ضربه به شونه میثم به نشونه تشکر زد و سوار ماشین شد
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***  
همشون کلی حرف بزاي گفتن تو دلشون بود که شاید با گفتنش یه ...تا رسیدن به خونه هیچکدوم کلمه اي حرف نزدن

پدر و مادرشم با دیدن حال بد پسرشون تصمیم گرفتن اذیتش کم خالی میشدن ولی مانی ناي حرف زدن نداشت و 
  ...نکنن

  :به خونه که رسیدن مانی داشت میرفت سمت پله ها که نسرین گفت
  مانی گشنت نیست؟؟؟چیزي نمیخوري برات بیارم؟؟؟-
  ...نه-
  ...چیزي خواستی صدام کن من بیدارم...برو استراحت کن...باشه پس-
  ...باشه-

سعید تا ...به غم نشسته و حسرت بار پدر و مادرش با شونه هاي افتاده و قدم هاي سستش رفت باالدربرابر چشمهاي 
باورش خیلی سخت بود که پسر همیشه سرزنده و رعناشو حاال اینجوري رنجور و ...لحظه آخر نگاهش ازش جدا نشد

  ...ناتوان ببینه
س چهار نفریشون با مانی و لیا که روز تولد مانی عک...بی اختیار نگاهش رفت سمت قاب عکس روي میز گوشه سالن

مانی سه ماه پیش با مانی اي که اآلن از جلوي چشمش رد شد ... مگه از اون روز چقدر گذشته بود؟؟؟سه ماه...گرفتن
  ...قابل مقایسه نبود

***  
جا تحت مراقبت بیست و با اینکه اون...مانی فقط تونست تا فرداي اون روز طاقت بیاره و خونه پدر و مادرش بمونه

  ... چهارساعته نسرین بود ولی تمام وجودش داشت براي لیا پر پر میزد
نمیتونست به زور و ...که باالخره نسرین هم به رفتنش رضایت داد...انقدر آشفتگی رفتارش محسوس و مشهود بود

  ...قلب و روح پسرش مدت ها بود که پیش لیا بود...ضرب نگهش داره
  :تن حاضر میشد که نسرین دوباره اومد تو اتاق و با نگاهی ملتمسانه و نگران گفتداشت براي رف

  ...تو رو خدا دیگه انقدر خودت و داغون نکن...مانی-
میدونست داره با رفتاراش پدر و مادرش و عذاب میده ولی اون شرایط واقعاً ...مانی با شرمندگی سرشو انداخت پایین

  ...ار کنهوادارش میکرد که اینجوري رفت
مخصوصا وقتی به این فکر میکنم که از سر حماقت و نادونی منه ...نمیتونم بی تفاوت باشم...دست خودم نیست مامان-

  ...که لیا اآلن اونجا خوابیده
دعا میکنم خدا به حق دل ...ولی من مادرم...نه جاي لیام...نه من استغفراهللا خدا ام که بگم خدا میبخشتت...میدونم-

  ...تو هم ازش بخواه...ه ام از سر تقصیراتت بگذره و لیا رو بهت برگردونهداغدید
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  من گناهکار چه حرفی دارم با خدا بزنم؟؟؟-
  ...ولی تا وقتی که کسی خودش نخواد نمیبخشتش...خدا بخشندست-

شو ازش نخواست بگه که خدا خیلی وقته فراموشش کرده وگرنه لیا...نخواست دل مادرشو با حرفاي تلخش بشکونه
چون ...نخواست بگه خدا اگه میخواست همینجوریشم میدید که تو چه جهنمیه و دلش به رحم میومد...نمیگرفت

  ...براي همین فقط سرشو تکون داد و رفت بیرون...بالفاصله بعدش سیل نصیحت ها به سمتش روونه میشد
  :قبل از اینکه برن پایین رو به نسرین گفت

  بابا کجاست؟؟؟-
  ...شهتو اتاق-
  ...شما برید پایین منم اآلن میام-

دلش میخواست یه بار دیگه ...از دیروز تا حاال دیگه ندیده بودتش...نسرین رفت و مانی هم راه افتاد سمت اتاق پدرش
  ...شانسشو امتحان کنه و از پدرش براي تحمل این وضعیت کمک بخواد

و با اینکه میدونست طاقت نیاورده و میخواد بره با اینحال از  سعید با دیدنش از رو صندلی بلند شد...در زد و رفت تو
  :سر انجام وظیفه گفت

  دوباره که شال و کاله کردي؟؟؟-
  :مانی سرشو انداخت پایین و با شرمندگی گفت

  ...میرم بیمارستان-
  :با اینحال مانی براي توجیه خودش گفت...نگاه سعید گویاي هزار حرف بود ولی چیزي نگفت

  ...دارم دیوونه میشم...طاقت ندارم حتی یه روز نبینمش...تمام وجودم پیش لیا کنار تختش تو بیمارستانه...نمیتونم بابا-
  :سعید چند قدم به سمتش برداشت گفت

وقتی می بینمت جوونی هاي خودم و ...چون اینجوري خودم و زیرسوال میبرم...نمیتونم سرزنشت کنم-
  ...ه و لجباز که با وجود عز و جز اطرافیانش بازم حرف خودش و میزنههمونقدر یه دند...میبینم

  :نگاهی به چشماي آماده بارش پسرش انداخت و با افسوس گفت
ولی سه ماه دارم فکر میکنم که من کی انقدر سنگدل بودم که تو هم ازم یاد ...لنگه خودمی...پسر خودمی-

سبت به عزیزترین شخص زندگیم زود قضاوت کردم بدون اینکه گرفتی؟؟؟کی انقدر بی انصاف بودم؟؟؟کی انقدر ن
حتی فرصت یک بار توضیح و دفاع از خودش و بهش بدم؟؟؟یعنی باعث و بانی رفتار چند ماه پیشت با اون دختر بی 

  من بودم؟؟؟...گناه و معصوم
  ...مقصر خودم بودم که با حماقت و نادونیم کار و به اینجا کشوندم...نه بابا-
  ...ولی چقدر دیر...باالخره فهمیديپس -
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عشق منطق آدم و از ...عشق آدم و کور و کر میکنه...من عاشقش بودم...بابا حس من به لیا دوست داشتن معمولی نبود-
  ...عشق عقل و زائل میکنه...بین میبره

  ...هیچکدوم از این حرفا گناهتو توجیه نمیکنه مانی-
زنده زنده دارم تو ...بابا اگه بدونی چه عذابی دارم میکشم...زمان به عقب برگردهبه خدا روزي صد بار آرزو میکنم -

بذار با حس ...خواهش میکنم ازت...تو دیگه بهم پشت نکن...آتیشی که هیزماش و خودم رو هم گذاشتم میسوزم
  ...مثل همیشه پشتم باش...حضورت راحت تر بتونم از پس این مصیبت بربیام

مگه یه پدر چقدر ...وقطره هاي اشکی که دونه دونه رو صورتش میریخت سعید و منقلب کرد لحن ملتمسانه مانی
ظرفیت داشت براي دیدن عجز بچه اش؟؟؟با چند قدم بلند خودشو به پسرش رسوند و تن بیجونش و تو آغوش 

یمون بشه از اینکه چرا دلش نمیخواست بعداً بازم پش...دیگه بسش بود هرچقدر که از این طریق تنبیه شده بود...کشید
پسرش اآلن بهش احتیاج داشت و حداقل میتونست از نظر روحی کمک ...اون موقع که میتونست یه کاري بکنه نکرد

  ...شنیدن صداي پر مهر سعید بعد از مدت ها براي مانی مثل یه الالیی شیرین و لذت بخش بود...حالش باشه
  ...میارهمانی غم توي چشمات داره بابات و از پا در-
  ...شرمندتم بابا-
حتی ...ولی کاري نکن که همه اطرافیانت با دیدنت عذاب بکشن...در کنارش به لیا هم سر بزن...برگرد به زندگیت-

  ...لیاهم راضی نیست تو رو اینجوري ببینه
اقل به خاطر حد...دیگه باید به زندگیش برمیگشت...ولی انگار حقیقت داشت...نمیخواست همچین چیزي رو باور کنه

  ...اطرافیانشم که شده باید برمیگشت
***  

میخواست اول یه دوش بگیره و بعد بره بیمارستان پیش ...تو آژانس نشسته بود و داشت میرفت سمت خونه اش
  ... دلش براي دیدنش یه ذره شده بود...لیا

رات گذشته اش با لیا غرق شده بود خیره به خیابونا و آدمایی که با سرعت از جلوي چشمش رد میشدن دوباره تو خاط
چرا باید اون موزیک اون موقع پخش ...که با صداي موزیکی که از ضبط ماشین پخش میشد به زمان حال برگشت

بشه؟؟؟که با هر کلمه اش ضربان قلبش تندتر و تندتر شه؟؟؟چرا حاال که میخواست فقط یه کم از فکر نبودن لیا بیرون 
سه این آهنگ باید اینجوري داغ دلش و تازه تر میکرد؟؟؟چرا همه چیز داشت به نحوي بیاد و به زندگی خودش بر

  دست به دست هم میداد تا اینجوري به جنون بکشونتش؟؟؟
همونطور که سعی میکرد با کشیدن سیگار بغض باال اومده تا گلوشو مهار کنه گوش داد به آهنگی که کلمه به کلمه اش 

  ...حرف دلش بود
  ...همه میگن که تو نیستی...ه تو رفتیهمه میگن ک
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  ...دل تنگم و شکستی...همه میگن که دوباره
  ...دروغــــــه

  ...منو اینجوري ببینی...چه جوري دلت میومد
  ...منو تو دوري ببینی...با ستاره ها چه نزدیک

  ...ولی گفتم که دروغه...که تو رفتی همه گفتن
تو ...خیلی وقت بود که دیگه نمیتونست جلوي ریزش اشکاش و بگیره...بودتالشش براي مهار کردن بغضش بی نتیجه 

با همون لبخند شیرین همیشگیش و نگاه مانی با ولع ...با همون چشماي جذاب مشکی...تصورش لیا جلوش وایستاده بود
  ...داشت بین چشمها و لباش رد و بدل میشد

  ...اگه منتظر بمونم...همه میگن که عجیبه
  ...تا ابد اینجا می مونم...ن دروغههمه حرفاشو

  ...اینجا خیلی سوت و کوره...بی تو با اسمت عزیزم
  ...دل من خیلی صبوره...ولی خب عیبی نداره

  ...صبـــــــــوره
  ...همه میگن که تو نیستی...همه میگن که تو رفتی

  ...دل تنگم و شکستی...همه میگن که دوباره
  ...دروغــــــه
بازم تا پاي جونش ...سالها طول میکشید تا بهوش بیاد...حتی اگه به قول میثم...نمیتونست بی خیال لیا بشه...نمیتونست

  ...نمیذاشت بقیه بهش ثابت کنن که لیا دیگه برنمیگرده...پاش واي میستاد
  ...همه میگن که تو مردي...همه میگن که تو نیستی

  ...همه میگن که تنت رو
  :خیلی بی اختیار رو به راننده فریاد کشید...نمیتونست این و باور کنه...نمیخواست...تموم شده طاقتش دیگ

  ...اون بی صاحاب و خاموش کن-
  خیله خب بابا چرا جوش میاري؟؟؟-

حتی اونم فهمید که مسافرش ...از تو آینه که چهره خیس از اشک و آشفته مانی و دید ساکت شد و ضبط و خاموش کرد
  ...ز خوبی نداره و نباید باهاش کل کل کنهحال و رو

***  
داشت بین این دیوارا خفه ...تو همین چند دقیقه اي که برگشته بود به این خونه...از حموم اومد و سریع لباس پوشید

  ...پس چه جوري میتونست شب تا صبح و تو خونه اي سر کنه...میشد
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یه چیزي که خیلی وقت پیش کنار ...یخواست یه چیزي بردارهاین بود که م...علت اصلی اینکه اومده بود خونه اش
یه چیزي که یه مدت دواي دردش بود ولی با حماقت از دستش داد و ...گذاشته بودتش و به کل فراموشش کرده بود

  ...حاال حس میکرد  به شدت بهش نیاز داره
ود که آخرین بار همونجا پرتش کرده خوب یادش ب...همون کمدي که درش همیشه قفل بود...میدونست که تو کمدشه

ولی به شدت مصمم بود که حتما ...سخت بود با یه دست وسایل کمدش و جا به جا کردن...ولی باید پیداش میکرد...بود
زنجیرش و گرفت و ...پیداش کرد...با دیدن برقی که تو تاریکی کمد به چشمش خورد لبخند کمجونی زد...پیداش کنه

  ...کشیدش بیرون
شب و روز تو ...خیلی دوسش داشت...زنجیر طالي اهللا که مادرش براي تولد پانزده سالگیش خریده بود...ش بودخود

ولی وقتی تا گردن تو لجن فرو رفت و ...گردنش بود و به خوبی میتونست انرژي مثبتی که ازش میگرفت و حس کنه
ز گردنش درش آورد تا راحت تر بتونه به براي همین ا...خودش و تو کثافت کاریاش غرق کرد ازش خجالت کشید

  ...کاراش ادامه بده
زنجیري که لیا براش خریده بود و از گردنش باز کرد و پالك اهللا و بهش اضافه کرد و دوباره با زحمت زیاد و با کمک 

میگیره بتونه  حاال جفتشو با هم داشت و امیدوار بود که با انرژي اي که از هر دو...دست گچ گرفته اش انداخت گردنش
  ...این شرایط طاقت فرسا رو پشت سر بذاره

مطمئن بود قبل از باز کردن در ...همینکه داشت در کمد و می بست رو زمین چشمش افتاد به یه دستمال کاغذي تا شده
  کمد اونجا نبود پس یعنی جزو وسایل کمد بوده که بیرون افتاده؟؟؟

کهنه که تقریباً پوسیده شده بود چه ارزشی داشت که مانی بخواد اون و تو یه دستمال کاغذي ...دوال شد و برش داشت
شکل یه لب با رنگ سرخابی روش هک ...اون کمدش نگهداره؟؟؟برش گردوند تا پشتشم نگاه کنه که یهو ماتش برد

چشماش اشک تو چشماش لغزید و خاطره اي فراموش نشدنی مثل یه فیلم از جلوي ...پشت پلکش داغ شد...شده بود
  ...خاطره روزي که مانی براي اولین بار فهمید که نسبت به لیا غیرت داره...رد شد

  ... صداهاشون هنوز توي گوشش بود
  ...پاکش کن-«

  ؟؟چیو؟-
  ...رژتو-
  ؟؟؟براي چی-
  !براي اینکه من میگم-
  ...قانع نشدم-
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نکنی  هوس هیچوقت که دیگه یا خودم یه جوري پاك میکنم...میکنی شیا میگیري پاک...میشمارم تا سه-
  ...دو...یک...رژبزنی

...  
  »!!!گفتم پاکش کن...نگفتم بوسش کناین چیه؟؟؟-

خوب یادش بود که آخرشم کار خودشو کرد و به زور رژ ...میون و بغض و گریه لبخند پرحسرتی رو لباي مانی نشست
دور بندازه و اون و پیش خودش نگه خوب یادش بود که اون شب  دلش نیومد این دستمال و ...لیا رو پاك کرد

  ...انگار از همون موقع میدونست که یه روزي قراره به این دستمال و خاطره اي که با هم ساختن محتاج بشه...داشت
شاید ...حاال که نمیتونست طعم واقعی لباي لیا رو بچشه و انقدرم بهش محتاج بود...دستمال و برد باال و چسبوند به لبش

طعم لب عشقش که هیچوقت ازش ...خودش بود...جا مونده از لباي لیا میتونست یه جورایی دردشو درمان کنهاین رد به 
مثل یه شی با ارزش ...براي اینکه اون یه تیکه دستمال که چیز زیادي از عمرش نمونده بود از بین نره...سیر نمیشد

  ...برش گردوند تو کمدش
براي همین با سرعت رفت سمت در که ثانیه اي رو هم از ...تشنه دیدن لیا شدبا یادآوري این خاطرات بیشتر از قبل 

با دیدن پویا که پشت در بود و دستشو براي فشرده زنگ باال نگه داشته بود ...ولی همینکه در و باز کرد...دست نده
  ...خشکش زد

یه کم شاداب تر از قبل شده بود ولی ...اون روز با یادآوري خاطرات خوبش با لیا و حس خوبش از پیدا کردن گردنبند
چون ناخودآگاه ذهن مانی رفت سمت آخرین باري که حضور لیا و تو این ...حاال پویا با اومدنش همه چیز و خراب کرد

شاید مقصر اصلی اتفاق اون روز نحس پویا ...ناخودآگاه از تلخی اون روز صورتش جمع شد...خونه کنار خودش داشت
ولی اصالً دلش نمیخواست دوباره با این موجود که اونقدر باعث آزار لیا ...ی خودش کار به اونجا کشیدنبود و از بی غیرت
  ...شد رو به رو شه

  :پویا از سکوت طوالنی مانی چیزي نفهمید و با سرخوشی گفت
  ...احوال داش مانی گـــــــل-

مانی براي اینکه خودشو کنترل کنه و ...ن و رفت توبدون اینکه اجازه اي از مانی دریافت کرده باشه سرشو انداخت پایی
چشماشو محکم بست و یه نفس عمیق  ...با هم سرش خالی نکنه...حرص اون روز و این حضور بی موقعش رو

  ...چرخید سمت پویا که بی خیال رفت و رو ي مبل نشست...کشید
  ...پویا جایی باید برم-

  ...با پررویی تمام گفت
  ...وقتتو نمی گیرمزیاد ...میري حاال-

  :همینکه مانی خواست چیزي بگه سریع گفت

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 681



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...بیا یه ذره بشین کارت دارم-
براي ...پویا کنه ترین آدمی بود که تو زندگیش میشناخت و خوب میدونست که راحت از شرش به این آسونی نبود

ش رو مبل نشست و یه سیگار همین با کالفگی نفسشو فوت کرد و براي اینکه زودتر شرش و کم کنه رفت رو به رو
  ...روشن کرد

  :پویا که تازه متوجه دست گچ گرفته مانی شده بود با تعجب گفت
  ...خدا بد نده-
  ...چیزي نیست-

  :پویا سرشو به سمت مانی جلو آورد و با لحن موزیانه اي گفت
  خبر مبریه؟؟؟...میگم-
  چطور؟؟؟-
گفتم شاید ...اآلنم که این ریش و محاسن...وقت سراغی از من نگرفتیآخه واقعاً برام جاي سوال بود که چرا اینهمه -

  ...توبه کردي و حزب و اللهی شدي
پویا هم از همونجایی که نشسته بود مشغول سرك کشیدن تو اتاقا و ...مانی فقط یه چشم غره رفت و چیزي نگفت

  :مانی با خشم بهش خیره شد و گفت...آشپزخونه شد
  دنبال چی میگردي؟؟؟-
  ...کجاس؟؟؟پیدا میداش نیست...کلفت خوشگلت-

تو کسري از ثانیه خون با شدت به صورت مانی هجوم آورد و با چشمایی که انگار ازش آتیش میبارید زل زد به 
دیگه گذشت اون زمانی که مانی فکر میکرد لیا یه زن خرابه و میخواست از هر طریقی حتی از طریق پویا اذیتش ...پویا
دیگه این مانی حاضر بود واسه همون دختري که با حماقتش باعث شده بود امروز پویا اینجوري خطابش کنه حاال ...کنه

  ...جون بده
هرچی منتظر شدم خبر ندادي ...آقا تو مثالً قرار بود بهم خبر بدیا...واسه اون اومدم...راستشو بخواي دیدن تو بهونه بود-

  ...خودم دست به کار شدم
برافروخته مانی که لحظه به لحظه داشت آتیشی تر میشد خم شد به جلو و آرنجشو گذاشت رو  بی توجه به صورت

  :زانوهاش و گفت
قبل از این یکی دو نفر دیگه هم بودن که دختر وحشی میخواستن ولی من ...حاجی مشتري دارم براش تووووووووپ-

ومدم بگم اون دو تا دلبري که حرفشو زدم سر ا...ولی اینیکی خیـــــــلی چرب و نرم بود...نداشتم ردشون کردم
از اون روزي که اون چشماي ...اصالً شاید خودم برش دارم...این وحشیه رو رد کن بیاد که خیلی مایه پاش میدن...جاشه

  ...وحشی و اون اندام محشرشو
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و از رو مبلی که      با مشت محکمی که توسط مانی تو دهنش کوبیده شد خفه شد و تا به خودش بیاد و بخواد خودش
  ...مانی با یه زانو رفت رو شکمش و با دست سالمش صورت پویا رو به باد کتک گرفت...روش پرت شده بود باال بکشه

  :صداي گنگ و نامفهومش و وسط کتک خوردن میشنید
  واسه چی میزنی؟؟؟...دیوث...آآآآآآخخخخ-
  ...ینجوري حرف میزنیتو گه میخوري که درباره لیا ا...ببر صداتو حرومزاده-
  ...لیا کیه بابا؟؟؟خواب نما شدي؟؟؟بکش کنار تن لشتو...آآآآییییییییییی-
فکر کردي همیشه از این ...یه بار اومدي اینجا از مستی من سواستفاده کردي هر گهی دلت خواست خوردي-

  خبرااااااس؟؟؟آره تخم سگ؟؟؟
  شعر میگی؟؟؟...چرا-
حرفی از لیاي من بزن تا دنیات و برات جهنم کنم جاکش ...ارم بهت میگم یه بار دیگهپویا د...تو فقط یه بار دیگه-

  ...عوضی
  :چند قدم ازش فاصله گرفت و خیره تو صورت غرق خونش غرید...از روش بلند شد و همونطور که نفس نفس میزد

  ...نمدیگه هیچ وقت نمیخوام ریخت نحستو ببی...بلند شو تن لشتو از خونه من ببر بیرون-
  :پویا به سختی از جاش بلند شد و با درد نالید

  ...ما دو تا هر دومون از یه قماشیم...همه دیگه میدونن که...یه جوري حرف نزن که انگار خیلی از من با شرف تري-
فهمیدي؟؟؟دیگه نمیخوام نه خودتوببینم نه ...اون مانی که یه زمانی مشتري دست به نقدت بود براي همیشه مرد-
  ...بلند شو گمشو بیــــــــــــــــــــرون...زخرفاتت و بشنوم عوضی بی پدر مادرم

دستی به صورتش کشید و با دیدن دست غرق ...چنان نعره اي زد که پویا از جاش پرید و بهت زده خیره شد به مانی
شت از حرص و ناراحتی و مانی هم که هنوز دا...وحشت زده یه کم عقب عقب رفت و یهو دویید و رفت بیرون...خونش

اونی که با رفتار وقیحانه اش ...نمیتونست حقیقت و انکار کنه...خودشو پرت کرد رو مبل...عصبانیت نفس نفس میزد
  ... اجازه داده بود تا پویا تا این حد پر رو بشه خودش بود

***  
کجکاوي نگاهش میکرد رد بشه و راهشو تو البی ساختمونشون که رسید نتونست از زیر تیغ نگاه آقالطیف که داشت با 

  ...به سمتش کج کرد
  خوبی آقالطیف؟؟؟-
  هنوز بهوش نیومدن؟؟؟...خانوم مهندس هنوز...دست بوسیم...قربان شما مهندس-
  ...تو رو خدا براش دعا کن...همونجوریه...نه آقالطیف-
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خدا هیچوقت براي بنده ...وکلتون به خدا باشهت...همین روزا برمیگرده پیشتون آقا...ایشاال که به حق آقا امام زمان-
  ...هاش بد نمیخواد

با رفتن لیا ...براي مانی خوبه؟؟؟یا مثالً حکمتی توشه؟؟؟محاله...داشت فکر میکرد که یعنی اگه خدا لیا رو ازش بگیره
  ...میتی بهش نمیدهاگه خدا این کار و باهاش میکرد دیگه مطمئن میشد که فراموشش کرده و هیچ اه...مانی هم می مرد

با حس ضربه اي که داشت توسط کسی به پاش میخورد سرش چرخوند و با دیدن لیلی تنها دوست لیا تو ساختمون 
طبیعی بود که با دیدن مانی تو اون قیافه بترسه ولی ...لبخند پر دردي زد و به چشمهاي مشکی و پر هراسش نگاه کرد

مانی رو پاهاش نشست و دستاي لیلی رو تو دستش گرفت و با لبخندي که به ...بازم سر جاش مونده بود تا حرفشو بزنه
  :سختی داشت رو لباش حفظ میکرد گفت

  با من کار داري؟؟؟-
  :لیلی سرشو به نشونه تایید تکون داد و گفت

  ؟؟؟نیمتُلیا جون کجاس؟؟؟چال دیگه نمیاد با هم بازي -
  :ون زد و گفتقطره هاي اشک کاسه چشم مانی و پر کرد ولی کنارش

  ...حالش خوب نیست...چند وقتیه که...لیا جون-
  داله میله پیش خدا؟؟؟-

  :ولی به زبون آورد...یه کی تو قلبش داد زد خدا نکنــــــه
  ...شاید اگه تو از خدا بخواي لیا رو بهمون پس بده این کار و بکنه...یعنی نمیدونم...نه-
  ...باشه من اآلن میلم به خدا میگم-

خیره تو چشماي گرد و مشکی لیلی که به طرز عجیبی داشت ...بغض لبخندي کمجون رو لباي مانی نشست میون
  :چشماي عشقشو براش تداعی میکرد گفت

  ...میدونستی که تو خیلی شبیه لیایی؟؟؟مخصوصاً چشمات-
فک کنم از اون موقع ...یه دفه لیا جون بهم گفت دوست داشتی خواهل کوشولوي من میشدي؟؟؟منم گفتم آله...اوهوم-

  ...شبیش شده باشم
  :مانی به سادگی لیلی لبخندي زد و بی اختیار پیشونیش و بوسید و گفت

  باشه؟؟؟...پس برو به خدا بگو اون دختري که هم اسمش شبیه منه و هم چشماش و بهم برگردون-
  ... باشه-

راموش کردن کسی که تو هر گوشه و کنار ف...لیلی رفت و مانی تا چند دقیقه داشت به جاي خالیش نگاه میکرد
ازخودش یه یادگار گذاشته بود که با دیدنشون داغ دلم آدم تازه میشد کار راحتی نبود و مسلماً مانی تحت هیچ شرایطی 

  ...نمی تونست از پسش بر بیاد
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***  
ینور و اونور میرفت و سیگار میثم تو اورژانس بود و مانی کالفه تو اتاق ا...تا نزدیکاي صبح چشم رو هم نذاشته بود

تقریباً ...گاهی چند تا قرص و با هم میخورد ولی باز هیچ تاثیري نداشت...سردرداش دیگه امونش و بریده بود...میکشید
انگار دیگه جفتشون محکوم بودند که تا آخر عمر یه دردي رو با خودشون حمل کنن تا یادشون بیفته ...دائمی شده بود

  ...پشت سر گذاشتنکه چه روزایی رو 
احساس ...یه چیز داشت اون و به بیرون میکشید...ولی دیگه طاقت نداشت تو اون اتاق بمونه...هوا هنوز روشن نشده بود

با کسی ...احساس میکرد احتیاج داره تا با کسی حرف بزنه...باید میرفت یه جایی تا خودشو خالی میکرد...خفگی میکرد
ولی بازم این مانی بود که بی ...خیلی وقت بود که میدید حواسش بهش هست...ه بودکه خیلی وقت بود سراغش نرفت

  ...حاال باید میرفت دست به دامنش میشد...محلی میکرد
جلوي در آسانسور منتظر وایستاده بود که همون موقع در آسانسور باز شد و میثم ...اورشو برداشت و از اتاق زد بیرون

  :جب به سرتا پاي آشفته مانی گفتبا نگاهی متع...اومد بیرون
  چی شده؟؟؟-
  ...چیزي نیست-

  :سد راهش شد و گفت
  کجا داري میري؟؟؟...وایستا ببینم-

همونجوري که میثم و کنار میزد و ...فقط میخواست هرطور شده بزنه بیرون...مانی اصالً حوصله سوال و جواب و نداشت
  :میرفت تو آسانسور گفت

  ...میرم بیرون-
  :آسانسور و نگه داشت و توپید میثم در

  این وقت صبح؟؟؟-
  ...واسه من شب و روز یکیه میثم-

  ...غمی که تو لحنش بود دل میثم و لرزوند
  ...با این وضع دستت که نمیتونی رانندگی کنی...خیله خب -
  ...یه کاریش میکنم خودم-
  ...وایستا من میام...الزم نیست قهرمان بازي در بیاري-

  :کنه ولی قبلش گفت اومد مخالفت
  تو مگه شیفت نیستی؟؟؟-
  ...نه تموم شد-
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  ...خسته اي برو استراحت کن...نمیخواد میثم-
  ...برو پایین تا لباسم و عوض کنم بیام-

  ...مانی هم دیگه چیزي نگفت و رفت
***  

ه اس تا بترکه میدونست که مانی فقط منتظره یه اشار...میثم کامالً فهمیده بود...تو کل راه هر دو سکوت کرده بودن
با راهنمایی ...دلش میخواست یه کمکی بهش میکرد ولی کاري از دستش بر نمیومد...میخواد یه جوري خودشو خالی کنه

مونده بود مانی از کجا ...تا حاال ندیده بود اونجا رو...یه امامزاده بود اطراف تهران...مانی ماشین و نگه داشت
  ...میشناسدش

خیره به گنبد ...ماشین پیاده شد و رفت سمت امامزده اي که تو یه جاي دور افتاده و بی تردد بود مانی بی حرف از
مخروطی شکلی که از ال به الي درختایی که دور تا دورش و پوشونده بودن به چشم میخورد همونجا وسط خیابون 

باید از ...شده باشه که پا تو امامزاده بذارهمیترسید انقدري پاك ن...دیگه پاهاش بیشتر از اون یاري نمیکرد...وایستاد
چقدر جاي خالی لیا رو کنار ...نگاهش کشیده شد سمت اسم اهللا که رو مناره اش نصب شده بود...همونجا حرفاشو میزد
نمیدونست چرا اینجارو انتخاب کرده براي ...چقدر دلش میخواست اینجا رو بهش نشون بده...خودش حس میکرد
  ...کرد شاید راحت صداش به گوش اون باالیی برسه حرف زدن ولی حس

چند بار زیر لب اسمشو زمزمه ...ولی نمی ترکید تا نفس حبس شده اشو آزاد کنه...بغض بدي تو گلوش گیر کرده بود
  :کرد

  ...خدا...خدا...خدا...خدا-
دم صبح زیادي بلند به  همزمان با جاري شدن چشمه اشکش زمزمه زیر لبیش تبدیل شد به فریادي که تو اون سکوت

  نظر میرسید 
تا کجا میخواي پیش بـــــــــري؟؟؟هدفت چیـــــــــــــــــــه؟؟؟مگه نمیبینی منـــــــــــو؟؟؟مگه نمیبینی که به چه -

روزي افتااااااااااااادم؟؟؟بسم نیــــــــست؟؟؟دوست داري زجر کشیدن بنده هاتو ببینـــــی؟؟؟تا کی باید زجر 
  ـــــم؟؟؟تا کجا میخواي منو بکشونـــــــــــی؟؟؟ تا وقتی که به مرگ خودم راضی بشـــــــــــم؟؟؟ بکشــ

  :ضربه محکمی به سینه اش کوبوند و گفت
  ...راضیم که منو ببري و لیامو برگردونی به این دنیـــــا...من اآلن به مرگ خودم راضیـــــــــم-

چند متر اونورترشم میثم بود که پا به پاي گریه هاي دوستش اشک ...کرد سرشو انداخت پایین و زار زار گریه
  :دوباره چهره خیس از اشکشو گرفت سمت آسمون و فریاد زد...میریخت

گناه لیا چی بود ...انقدر گناهم سنگین بود که این مجازات و برام در نظر گرفتــــــــی؟؟؟من آشغال عوضی به درك-
  ...وون انقدر زجر بکشــــــه؟؟؟اون که از هیچی خبر ندااااااااشتکه گذاشتی زیر دست من حی
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  ...فقط میخواست خالی بشه... اختیار حرفایی که میزد و نداشت
مگه تو مهربون نیستــــــــی؟؟؟مگه تو بخشنده نیستـــــــی؟؟؟تو که با وجود همه کثافت کاریام بازم منو بخشیدي و -

زم گرفتیــــــــش؟؟؟مگه نمیگن کفر نعمت از کفت بیرون کنــــد؟؟؟من که همیشه به لیا رو بهم دادي چرا دوباره ا
  پس چی شــــــــــد؟؟؟چرا پسش گرفتی؟؟؟چــــــــــــرا؟؟؟...خاطر نعمتت شکر کــــــردم

  ...دیگه به هق هق افتاده بود و جونی براي داد زدن نداشت
کفر ...آره...وقتی از دستش دادم که دیگه لیاقتشو نداشتم...لیا رو داشتم تا وقتی شکر کردم...تقصیر خودمه...حق داري-

تو که بزرگی و ...غلط کردم...اشتباه کردم...لیاي بی گناهم و با دستاي خودم از خونه ام و از قلبم روندم...نعمت کردم
قول ...دیگه این شانس و بهم بدهفقط یه بار ...یه بار دیگه...التماست میکنم...لیام و بهم ببخش...بخشنده منو ببخش

فقط ...دنیاشو براش بهشت میکنم...نذارم یه روز تلخ ببینه...نذارم...قول میدم...مثل چشمام ازش مراقبت کنم...میدم
  ...خواهش میکنم...برش گردون

دلیش و سر  اینبار دق و...زانوهاش خم شد و افتاد زمین...دیگه نتونست رو پاهاش وایسته...سرش مدام تیر میکشید
  :بدون توجه به گچ دستش مشت میکوبید و زار میزد...زمین خالی کرد

تا ...دیگه از دستش نمیدم...یه فرصت دیگه بده...یه بار دیگه منو ببخش...یه بار دیگه بهم رحم کن...فقط یه بار دیگه-
  ...بهم پس بده لیام و...عین با ارزش ترین چیزي که تو دنیا دارم...جون دارم ازش مراقبت میکنم

  ...درد بدي تو دستش پیچیده بود ولی هیچ اهمیتی نمیداد...دستی زیر بازوشو گرفت و سعی کرد تا بلندش کنه
  ...دستتو داغون کردي پسر...بلند شو...مانی بس کن دیگه-

ن بی جون مانی باالخره موفق شد ت...اونم دلش براي دوست بیچاره اش کباب شده بود...صداي میثم هم پر از بغض بود
فقط تو آخرین لحظه مانی دوباره به آسمون خیره شد و اینبار تو دلش فریاد ...و از رو زمین بلند کنه و ببره سمت ماشین

  :زد
  ...التماست میکنم برش گردون-

***  
پیش مانی با اینکه دکترا سعی میکردن ...مانی دیگه حتی تو بیمارستان هم نمیتونست بمونه...پنج روز دیگه هم گذشت

حرفی نزنن ولی چند روزي بود که زمزمه هایی میشنید درباره اینکه ممکنه لیا دیگه بهوش نیاد و به فکر اهداي اعضاي 
آبروي میثم و توي اون بیمارستان ببره و ...اصالً دلش نمیخواست که با داد و بیداد و فحش و کتک کاري...بدنش باشن

همین تا همچین چیزي از اینور اونور به گوشش میرسید میزد از بیمارستان  براي...بیشتر از این باعث اذیتش بشه
  ...بیرون و خودشو آروم میکرد

***  
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اون روز براش روز خاصی         ...اون شبم به خاطر همین موضوع راه افتاده بود تو خیابونا و واسه خودش قدم میزد
اتی که گاهی با یادآوریش لبخندي تلخ رو لبش مینشست و خاطر...تمام خاطراتش با لیا از صبح تو سرش بود...بود

انقدر ...ولی حتی بدترین خاطراتشم نمیتونست کاري کنه تا از آشنا شدن با لیا پشیمون بشه...گاهی غمی عمیق رو دلش
  ...روزاي خوبشون لذتبخش و خواستنی بود که می ارزید به همه چی

بازم ضربان پر درد سرش شروع شد و اشک تا پشت پلکش باال ...ه اسبه خودش که اومد دید جلوي در کافی شاپ کلب
  ...نفس عمیقی کشید و رفت تو...اومد

  :پیشخدمتی که مانی و خوب میشناخت بالفاصله رفت سمتش و با تعظیم کوتاهی گفت
  ...خوش اومدید...سالم آقاي ساعی-
  ...ممنون-
  ...اتفاقاً امروز خالیه...بفرمایید سر میز همیشگیتون-

  ...مانی دنبالش راه افتاد و سر میز و جایگاه همیشگیش با لیا نشست
  منو رو اآلن بیرم خدمتتون یا صبر میکنید خانوم تشریف بیارن؟؟؟-

یه لحظه خواست به خاطر این شوخی مسخره اش سرش داد بزنه ولی خیلی ...نگاه گیج و مبهمشو دوخت به پیشخدمت
  ...همه جا بی خبر که تقصیري نداشت اون بیچاره از...سریع پشیمون شد

  :سرشو انداخت پایین گفت
  ...امشب تنهام...با یه کیک شکالتی...بایه... یه چایی-

اولین گازي که از کیک زد یاد اون کیکی که لیا براش درست کرده بود و مانی با بیرحمی سهم لیا رو خورده بود 
بغضی که تو گلوش بود بهش این اجازه رو نمیداد که چیزي از ...نمیرفتهیچوقت مزه اش از زیر زبونش بیرون ...افتاد

  ...براي همین سریع بلند شد و اومد بیرون...گلوش پایین بره
احساس میکرد تو تک تک خیابوناي این شهر با لیا اومده بود و تو همشو یه جورایی با ...دوباره شروع کرد به قدم زدن

  ...رستورانایی که میرفتن...بام تهران...کوه...مرکزاي خرید...شهربازي...دربند...هم خاطره ساخته بودن
تو اون چند ساعتی که مانی داشت تو خیابونا قدم میزد مثل فیلم از جلوي چشمش رد ...همه این روزا و خاطرات خوب

یعنی امکان ...به کنهچقدر در نظرش دور بود که بخواد دوباره یه همچین خاطراتی رو تجر...چقدر زود گذشته بود...شد
  داشت؟؟؟

  ...تابستون تموم شده بود و عشقش حتی شروع فصل مورد عالقه اش رو هم ندیده بود...هوا دیگه داشت سرد میشد
***  

با ...بالفاصله میثم و دید که کالفه داشت تو حیاط قدم میزد...ساعت از سه صبح گذشته بود که مانی برگشت بیمارستان
  ...م با تعجب وایستاد نگاش کرد و وقتی مطمئن شد خودشه با قدم هاي بلند رفت سمتشدیدن مانی اول یه ک
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خیلی ...هیچ معلوم هست هشت ساعته کدوم گوري رفتی؟؟؟موبایلت چرا خاموشه؟؟؟نمیگی ما میمیریم از دلواپسی-
  ...برهحال و روز درست حسابی اي  داري که پا میشی از  جلوي چشم ما  میري که دلمون هزار راه 

مانی که انتظار همچین حرفایی رو از قبل داشت و خودشو آماده کرده بود بدون اینکه واکنشی نشون بده راه خودشو به 
  ...سمت اتاق لیا ادامه میداد تا اینکه میثم راهشو سد کرد

  مگه با تو نیستم؟؟؟کجا بودي تا اآلن؟؟؟...وایستا ببینم-
  ...تو خیابون-
  ؟تو خیابون واسه چی؟؟-
  میذاري برم؟؟؟...همینجوري قدم میزدم-
  کجا؟؟؟-

مانی تو این سه ماهه کجا رو داشت ...جوري با نگاه سرد و تو خالیش نگاش کرد که میثم از گفته خودش پشیمون شد
از سر راهش کنار رفت و مانی با  شونه اي آویزون و قدم هاي نااستوار رفت پیش بدن ...بره به جز پشت شیشه اتاق لیا

  ...نیمه جون عشقش
***  

نمیدونست سه ماه براي کسی که رفته تو کما زمان زیادیه یا ...پیشونیشو گذاشته بود رو شیشه و خیره شده بود به لیا
همونطور که قطره هاي اشکش دونه دونه رو ...دیگه نمیکشه...فقط اینو میدونست که دیگه طاقتش تموم شده... کم

  :تیار زیر لب زمزمه کردصورتش سرازیر میشد خیلی بی اخ
  ...لحظه ها میگذرن و تو نیستی اینجا-

  ...من دارم پیر میشم و تو نیستی اینجا
  ...زندگی زیر یک سقف با عکس و نامه

  ...نیستی و خاطره هات هنوز باهامه
  ...پشت این پنجره ها دلم گرفته

  ...از همه فاصله ها دلم گرفته
  ...مگاهی با صداي دریا توي فکرت غرق میش

  ...چشم به راه تو یه عمره که همینجا پشت شیشه ام
  ...من که هر گوشه این شهر

  ...از تو یه خاطره دارم
  ...از توي خونه یه عمره پامو بیرون نمیذارم

  ...من که یه عمري کنارت فکر زخماي تو بودم
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  ...برمیگشتم و میموندم من اگه جاي تو بودم
  ...من اگه جاي تو بودم

حاال کجا بود که ببینه و ...ولی مانی هیچوقت پیشش نمیخوند...صداي آواز خوندن مانی و بشنوهدوست داشت  شه لیاهمی
  ...بشنوه مانی چقدر با سوز این آهنگ و فقط به یاد تنها عشق زندگیش میخونه

  ...نه خبر میگیري از من نه سالمی نه جوابی-
  ...فکرشو میکردي یک شب شب بخیر نگم بخوابی

  ...یر عزیز من چشماتو بستیشب بخ
  ...بیدارم تو بخواب هرجا که هستیمن 

چهره خیس از اشکشو از ...اشک ریختنش به هق هق تبدیل شده بود که همون موقع دستی رو روي شونه اش حس کرد
لحن انقدر اون ترانه و ...شیشه فاصله داد و برگشت سمت میثم که اونم با چشماي بارونی پشت سرش وایستاده بود

  ...صداي مانی سوزناك بود که هرکس دیگه اي هم میشنید هاي هاي به حال این عاشق بیچاره گریه میکرد
  حواست هست؟؟؟...داري دستی دستی خودتو به کشتن میدي-

میثمم کنارش رو پاهاش نشست و با ...زانوهاي مانی خم شد و با تکیه به دیوار پشتش سر خورد رو زمین و نشست
انگار ...چقدر سخت بود تصور اون لحظه اي که مانی یک بار دیگه بخنده...و غمزده زل زد به چهره مانی نگاهی نگران

  ...این چهره دیگه هیچوقت رنگ خنده و شادي رو نمیدید
  ...میثم-
  جانم داداش؟؟؟-
  ...خواهش میکنم...باید حتماً از نزدیک ببینمش...امروز برام روز مهمیه...بذار برم تو ببینمش-

وضعیت ...با اینکه این کار مسئولیت سنگینی رو براي میثم به همراه داشت ولی دیگه طاقت نه گفتن به مانی و نداشت
  ...ممکن بود با نه گفتن میثم از پا در بیاد...اآلن مانی از لیا خطري تر نبود

یتش تاثیر بذاره مطمئن چون حتی حرفاي تو هم میتونه رو وضع...ولی خودت مراقب باش که چی میگی...خیله خب-
  ...باش

مانی که انگار با این حرف میثم جون دوباره گرفته بود سریع اشکاشو پاك کرد و همونجور که از جاش بلند میشد  
  :گفت

  ...باشه قول میدم-
***  

به ...بیشتر دوسم داشتی...میگم همخونه چون اون موقعی که فقط همخونه ام بودي مهربون تر بودي...سالم همخونه-
چند وقته که داري عذاب کشیدنم و میبینی ولی ...ولی حاال چی...طاقت ناراحتی و رنج و عذابم و نداشتی...فکرم بودي
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بی انصاف من فقط پنج روز با تو بد ...به اندازه کافی رفتار زشتم و تالفی کردي...بسه دیگه دختر کوچولو...انگار نه انگار
خوب فهمیدم که ...خوب بهم فهموندي...که حتی گوشه چشمی هم به من نداري چند ماهه...رفتاري کردم ولی تو چی

اگه بري ...فهمیدم که اگه نباشی هیچم...خیلی چیزاي دیگه اي هم فهمیدم...بدون تو زندگی برام معنایی نداره
باید این حماقت و  شاید...از دست دادن تو بزرگترین حماقت عمرم بود...بمون و زندگیمو نجات بده...پس نرو...میمیرم

پس مطمئن باش انقدر از نبودن و نداشتنت عذاب ...تجربه میکردم تا وقتی دوباره برگشتی پیشم بیشتر قدرتو بدونم
  ...کشیدم که دیگه تحت هیچ شرایطی نخوام از دستت بدم

  :دستاي سرد و پر از کبودي و جاي سوزن لیا رو تو دستش گرفت و ادامه داد
دختري که ...پا تو زندگی و قلبم گذاشت...یه دختر مهربون و ساده و دوست داشتنی...ن روزيتو همچی...پارسال-

حاال یه بار دیگه با ...بزرگترین نعمت خدا بود برام...عشق داد...بهم انگیزه داد...بهش رنگ داد...زندگیم و عوض کرد
رصت و بهم بده که تمام خوبی ها و مهربونیایی که در این ف...تنهام نذار...التماست میکنم...به زندگیم معنا بده...اومدنت

  ...حقم داشتی و من الیقش نبودم و برات جبران کنم
  :بوسه اي رو دستش نشوند و با قطره ي اشکی که از چشمش چکید رو دست سرد لیا گفت

  ...سالگرد آشناییمون مبارك...لیاي من-
 وجودش به آرامشی چنان...بست چشماشو و لیا دست رو گذاشت سرشو...شد خم خودشم و تخت رو گذاشت دستشو
 ...برد خوابش چه جوري نفهمید که شد تزریق

 تصمیم...بود شده جفتشون حال شامل لحظه اون که آرامشی دیدن با...بود بهشون حواسش شیشه پشت از که میثمم
  ...داشت و نباید ازش دریغ میکردرفیقش به این آرامش شدیداً احتیاج ...باشه نداشته کارشون به کاري فعال گرفت

*** 

 تکون صورتش پوست زیر داره چیزي یه کرد حس که بود بیداري و خواب تو ولی گذشته چقدر نمیدونست
 لیا دست رو نگاهش لحظه یه که بخوابه دوباره خواست و خاروند صورتشو از تیکه یه اون و کرد بلند سرشو...میخوره

  ...شد میخکوب
 با و مالید چشمشو محکم بار چند...میخوره تکون داره لیا دست کرد حس ولی خوابه اثرات یا دیده درست نمیدونست

 بود شده وجودش تمام...نمیزد پلک و بود کرده حبس سینه تو نفسشم حتی...شد خیره دستش انگشتاي به دوباره دقت
 چشم پلکش به بگیره و نگاهش میترسید...میخوره تکون داره لیا دست که ببینه واضح طور به دیگه بار یه فقط تا چشم
 ...بده دست از اینم تا بدوزه

 کرده حس که هایی تکون و لرزش اون میرسیدکه نتیجه این به داشت کم کم...شد سرریز قلبش به بدي ناامیدي حس
 جلوي لیا کوچیک انگشتاي ناباوري و حیرت کمال در که بوده ذهنش تو صبح تا شب که بود خیالهایی و فکر اثر در

  ...خورد تکون اش ملتمسانه نگاه و چشما
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 مثل میکرد حس دوخت سرش باالي مانیتور به گیجشو نگاه...بود هشیار کامال مانی باشه خیال و خواب نمیتونست دیگه
 تکون همین به میداد حواسشو فقط باید...نمیاورد در سر ازش چیزي ولی کرده تغییري یه اونم و نیست همیشه

 مانی شده پاره پاره جیگر براي دلش ؟یعنی؟؟شنید صداشو خدا باالخره یعنی...بود سخت براش باورش...لیا خوردناي
 ...برگشت زندگیش به دوباره لیا ؟یعنی؟؟سوخت

 :زد فریاد میبرد هجوم اتاق در سمت به که همونطور و اومد خودش به لیا پلک لرزش با

 ...لــــــــــــــابوالفض یا-

 به...بیرون بره بخش از میخورد هم به تعادلش زیادش سرعت اثر در که همونطور شد مجبور نبود راهرو تو کسی
 و هیجان شدت از مانی...شدن خیره بهش زده وحشت پرستارا...پیشخون رو انداخت خودشو رسید که پرستارا جایگاه

 روز و حال اون تو مانی دیدن با بریزه چایی خودش واسه بود رفته که میثم...بزنه حرف نمیتونست حتی زدن نفس نفس
  ...رفتلیا  که بود این رسید ذهنش به که فکري تنها

 ...خودش سمت چرخوند و گرفت هاشو شونه و مانی سمت دویید و افتاد دستش از چایی لیوان فکر این با

 ؟؟مانی؟ شده چی-

 ...یا...لی-

 همونطور و کرد ول و مانی...کرد القا میثم قلب و ذهن به رو فکرا ترین منفی و بدترین میلرزوند و مانی صداي که بغضی
 :زد داد لیا اتاق سمت میدویید وه

 ...بیارید سریع و آر پی سی دستگاه بخشی خانوم-

 ولی نداشت زدنم حرف توان...میکرد نگاه و آمداشون و رفت به داشت فقط و بود مونده واج و هاج گیجی شدت از مانی
 زل و دستشه تو شوك دستگاه میثم دید که تو رفت لرزون هاي قدم با...میاورد درشون اشتباه از و میومد خودش به باید
  ...میداد نشون منظم خیلی قلبشو ضربان ریتم کهلیا  سر باالي مانیتور به زده

 :غرید و سمتش چرخید مانی دیدن با

 ؟؟؟تو میگی چی پس...میزنه داره که ؟قلبش؟؟مانی مریضی مگه-

 :گفت زنون نفس نفس و اشک از خیس صورتی با و لیا سر باال رفت مانی

 ...برگشت...میثم...برگشت لیا-

 :گفت زده بهت میثم

 ؟؟میگی؟ داري چی-

 ...پلکش هم خورد تکون انگشتاش هم...هم...دیدم خودم...میگم راست قرآن مجید به-

 :گفت و شد خیره مانیتور به نشدنی وصف هیجانی با میثم

 ؟؟مانی؟ نیمطمئ-
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 ...آره-

 داد ور لیا پلک لرزون دستاي با و درآورد جیبش تو از شو قوه چراغ میثم...میلرزید هیجان و شوق از جفتشون صداي
زبونش یاري نمیکرد که ...بود گرفته نظر زیر و میثم حرکات نگرانی با مانی...کرد تست چشمشو مردمک حرکت و باال

  ...چیزي ازش بپرسه
به لرزه انداخت  و مانی قلب هیجانش و شعف و شور که بلندي نسبتاً صداي با میثم بپرسه ازش سوالی اینکه از قبل

 :گفت

 ...ردـــــــــــک حرکت چشمش مردمک...یــــــــــــــمااااان میده نشون واکنش نور به-

گیج ...لیا تخت لبه به گرفت دستشو سقوطش از جلوگیري براي و نشست لبش رو بیجونی لبخند گریه میون مانی
  :فقط تونست زیر لب بگه...اصالً نمیفهمید چه اتفاقی داره میوفته...منگ بود...بود

  ...شکرت...خدایا-
میثم و بقیه پرستارا داشتن با شور و شوق بهش تبریک میگفتن و مانی ...بالفاصله تو آغوش مردونه میثم قرار گرفت

تو دو سال متوالی خدا درست تو همین روز لیا رو ...دوازدهم مهر...روز فکر میکردفقط بهت زده داشت به تاریخ اون 
  ...پس بی شک اون روز باید به عنوان بهترین روز عمرش تو تاریخ ذهنش ثبت میشد...بهش داده بود

***  
  ...الو بفرمایید-
  میثم هستم خوب هستید؟؟؟...سالم خانوم ساعی...الو-
  ...این وقت صبح؟؟؟خیر باشهچیزي شده ...سالم پسرم-
خواستم ...از شدت هیجان نتونستم صبر کنم...خدا جواب دعاهامون و داد...نگران نباشید...خیره خانوم ساعی خیره-

  ...بهوش اومده...لیا برگشت...لیا...شما هم تو شادیمون شریک باشید
  ...ی هاشمیا قمر بن...یا امام هشتــــــــــــم...یا فاطمه زهـــــــــــرا-

  ...صداش داشت کم میشد و بالفاصله صداي پر از استرس سعید تو گوشی پیچید
  میثم تویی؟؟؟...الو...الو-
  ...بله آقاي ساعی-
  چی شده پسرم؟؟؟-
  ...لیا بهوش اومده...آقاي ساعی مژدگونی بدید-
  چی داري میگی؟؟؟درست میشنوم؟؟؟-

  ...هم سرازیر کردبغضی که صداي خسته سعید و میلرزوند اشک میثم 
  ...خدا دعاهامون و شنید...البته هنوز بیهوشه ولی تمام عالئمش برگشته...بله-
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  ...اآلن میتونیم بیایم ببینیمش...میثم جان...هزار مرتبه شکرت...خدایا شکرت...خدایا شکرت...یا ابوالفضل-
  ...نجام بدیمفعالً منتظریم تا بهوش بیاد بعدش باید یه سري آزمایش ا...اآلن که نه-
  حال مانی چطوره؟؟؟...حال-
از بهت و شوك حتی نمیتونست زبون باز کنه و حرف ...اون پیشش بود وقتی لیا برگشت...انگار تو شوکه...چی بگم-

  ...یه کم بگذره به خودش میاد...چیزي نیست نگران نباشید...بزنه
خیلی تو ...دست تو هم درد  نکنه میثم جان...رديشکرت که به دل داغدیده ما و جوونی پسرم رحم ک...خدایا شکرت-

  ...مانی خیلی برات زحمت ایجاد کرد...این مدت اذیت شدي
هرکاري هم بکنم بازم جبران محبتاتون ...این چه حرفیه؟؟؟لطف و محبت هاي شما و مانی هیچوقت از یاد من نمیره-

  ...نمیشه
کمکش ...کمکش کن به زندگی برگرده...ه ماهه ویرون شدخودت شاهد بودي که تو این س...فقط مراقب پسرم باش-

  ...کن خودش و عشقشو زندگیشو دوباره پیدا کنه
همونطور که که داشت  حرفاي سعید و میشنید رفت سمت پنجره اتاقش و از اون باال به مانی که تو حیاط راه میرفت و 

  :سیگار میکشید خیره شد و گفت
  ...خیالتون راحت...هر کاري ازم بربیاد انجام میدم-

***  
ولی حاال مونده بود که چی کار باید   ...سه ماه بود که شب و روز فقط داشت از خدا میخواست که لیاشو برگردونه

چه جوري باهاش رو به رو بشه؟؟؟چه جوري تو چشماش نگاه کنه؟؟؟با چه رویی بگه پشیمونه؟؟؟بگه    ...بکنه
تی بخشیده بشه ولی اگه لیا نمیبخشیدش براي بار دوم تو این سه ماهه ببخشدش؟؟؟میدونست حقش نیست که به راح

  ...می مرد
انقدر میرم تا باالخره ...دوباره ذره ذره ي وجودم و جمع میکنم و برمیگردم سمتش...حتی اگه منو غرورم و بشکنه«

  »...منهاون براي همیشه مال ...نمیذارم به همین راحتی از دستم بره...نمیذارم...قبولم کنه
چقدر به این دوستش که ...با شنیدن صداي خش خش برگا چرخید که میثم با لبخند مهربونی داره میاد سمتش

بی  اختیار لبخند کمجون و خسته اي ...مردونگی و رفاقت و تو این چند وقته به معناي واقعی بهش ثابت کرد مدیون بود
  ...هم رو لباي مانی نشست و رفت سمت میثم

  رد تنهاي شب؟؟؟چطوري م-
  از ظاهرم نمیتونی بفهمی چطورم؟؟؟-
مگه ...باید شاد باشی...عشقت برگشته پسر...ولی باطناً دیگه نباید داغون باشی...ظاهر افتضاحت که داد میزنه داغونی-

  همین و نمیخواستی؟؟؟
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  ...یکیشم ترس یکیش خوشحالیه...دو تا حس متفاوت دارم که هر کدوم دارن یه جوري فوران میکنن...چرا-
  از چی میترسی؟؟؟-

میثم ...پرونده اش انقدر سیاه بود که دیگه احتیاج به توضیح نداشت...مانی سرش و انداخت پایین و چیزي نگفت
باید جاي اون ...خودشم نمیتونست به قطعیت بگه لیا میبخشدش...خودش خوب میدونست که دلیل ترس مانی چیه

  ...یرهدختر میبود تا میتونست تصمیم بگ
چند ضربه به ...با این که هیچ شکی تو عشق لیا به مانی نداشت ولی با این اتفاقات بعید نبود نخواد دیگه با مانی باشه

  :شونه مانی زد و گفت
اگه واقعاً میخوایش ...ولی امیدت و نباید از دست بدي...به هر حال لیا هم خیلی اذیت شده...نمیگم ترست بی مورده-

  ...تا دوباره دلش و به دست بیاري باید تالش کنی
  ...تا حد مرگ تالش میکنم-
  ...منم تا هرجایی که بتونم کمکت میکنم...میشناسمت...میدونم-

  ...درست مثل برادر نداشته اش...چقدر دوسش داشت...مانی تو چشماي میثم غرق شد
  ...خیلی مردي-

  :بیاره گفت میثم براي اینکه هم مانی و هم جو و از اون حال و هوا در
قدم اول و باید محکم ...دیگه تو برو یه کم به سر و وضعت برس...خدا رو شکر تا اینجا بخیر گذشت...خیله خب دیگه-

  ...طفلکی لیا تو رو با این ریخت و قیافه ببینه کپ میکنه...برداري
میدونست که تازه کارش وگرنه ته دلش خوب ...لبخندي که رو لباي مانی نشست فقط براي دلگرم کردن میثم بود

میدونست که محاله لیا به همین راحتی همه چیز و فراموش ...باید منتظر عواقب نادونی و حماقتش می موند...شروع شده
  ...کنه ولی با این حال عاجزانه از خدا میخواست که لیا از پیشش نره تا مانی بتونه دوباره عشقشون و برگردونه

***  
... میکرد حس رو زندگی دوباره داشت انگار حاال...بود نکرده حس چیزي سرما و ترس و تاریکی جز که ها مدت از بعد
 بود ضعیفی نور اون سمت به حواسش دونگ شیش حاال و بود شده قطع کیه صاحبش نمیدونست که گریه صداهاي اون
  ...میشد تر بزرگ داشت هی انگار که

 چی نور اون پشت یعنی...میشه نزدیک بهش داره که خودشه...نمیشه بزرگ نور اون دید کرد دقت که خوب
  ...میکرد خالصش وضعیت این از ناًمطمئ بود که بود؟؟؟هرچی

 به براش رو بدي حس فریاد و ضجه و گریه صداهاي اون...اون حس خالء...سرما اون...تاریکی اون...بود شده خسته
  ...نه میدونست صاحبش کیه و نه میفهمید چی میگن...نمیفهمید ازشون هیچی که صداهایی...بود آورده وجود
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 اون دست مگه ولی...برگرد میگفت بهش که بود کسی نعره صداي...بود رسیده گوشش به واضح کامالً که صدایی تنها
   ... اصالً کجا باید برمیگشت؟؟؟یعنی میتونست امید داشته باشه که اونجا کسی منتظرشه؟؟؟پس باید برمیگشتبود؟؟؟
 خوشحال نور حجم اون سمت میرفت داشت اینکه از حاال ولی...بود شده کالفه و خسته وضعیت این از خودشم

 ...داشت انتظارشو که برسه چیزي به تهش بود قرار انگار...بود

  و بیشتر قلبش تو خوبم حس اون...بود پوشونده اطرافشو فضاي تمام که بود شده نزدیک نور اون به قدري به دیگه
  ...شد غرق نور عظیم منبع اون توطولی نکشید که  و بست چشماشو...شد بیشتر
***  

ولی هنوز اون مکان براش یه ...دیگه از اون خالء و بی وزنی خبري نبود...اینبار که چشماشو باز کرد حس بهتري داشت
  ...جاي ناشناخته بود

حتی ...نست چی به روزش اومدهنمیدو...نمیدونست کیه...هنوز اون ترس تو وجودش بود و نمیدونست کجاست
فقط مردمک چشماش تو کاسه چشمش میچرخید و با نگاه هراسونش به اطراف ...نمیتونست دست و پاشو تکون بده

احساس ضعف و بی حالی شدیدي ...یه اتاق سفید با یه سري دم و دستگاه که اصالً نمیدونست براي چیه...نگاه میکرد
  ...واد روي هم می افتادداشت و چشماش مدام بدون اینکه بخ

یه کم باال سرش وایستاد و به دم و دستگاه دور و برش ...در اتاق باز شد و خانومی که سرتا پا سفید پوشیده بود اومد تو
سرنگی تو دستش فرو کرد و محتویاتشو به بدن بی جون لیا تزریق ...نگاه کرد و قبل از اینکه لیا بخواد چیزي بپرسه

  ...کرد و رفت
  ...نکشید که پلکاش روي هم افتاد و دوباره به خواب عمیقی فرو رفت طولی

***  
همون ...میخواست بشه همون مانی قبلی که لیا میشناخت...جلوي آینه وایستاد و به چهره اصالح کرده خودش نگاه کرد

ولی یعنی لیا متوجه الغري و ...بوددر کل همون مانی ...ولی نمی دونست تا چه حد موفق بوده...مانی قبل از سفر به آلمان
  چشماي گود افتاده اش میشد؟؟؟یعنی میفهمید غم نبودش با مانی چی کار کرده؟؟؟

خودت چی فکر میکنی مانی؟؟؟یعنی واقعاً انتظار داري لیا چشمش به قیافه نزارت بیفته و دلش بسوزه و «
در نسبت به قبل ضعیف و الغر شده؟؟؟بهش ببخشدت؟؟؟آخه عوضی مگه تو وقتی از آلمان برگشتی ندیدي که چق

بذار یه ذره هم دل ...پس حاال  حقته هرچقدر شاهد بی محلی هاي لیا باشی...اهمیت دادي؟؟؟دلت براش سوخت؟؟؟نه
  »...اون خنک شه

یه ساعت دیگه وقت مالقات بود و مانی میخواست بره ...نگاه شرمزده اش و از خودش گرفت و از خونه رفت بیرون
ولی دل بی ...هنوز مطمئن نبود که بخواد بذاره لیا به این زودي ببینتش...ل پدر و مادرش که با هم برن بیمارستاندنبا
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وقتی لیا تو کما بود تنها خواسته اش از خدا این بود که یه بار دیگه چشماي عشقشو وقتی ...قرارش دیگه طاقت نداشت
  ه دلش حالی کنه که بازم صبر کنه؟؟؟حاال چه جوري میتونست ب...که بهش زل میزد ببینه

***  
نسرین جلوتر اومد و ...سعید و نسرین حاضر بودن و وقتی مانی اومد سریع اومدن تو حیاط...زنگ در و زد و رفت تو

مانی هم با قدم هاي بلندش خودش و به مادرش رسوند و محکم بغلش ...دستاشو براي به آغوش کشیدنش باز کرد
  ...دش بخواد و اختیاري توش داشته باشه اشکاش سرازیر شدبدون اینکه خو...کرد

دیدي خدا ...دیدي بهت گفتم توکلت به خدا باشه دعا کن که عشقت برگرده...دیدي لیا برگشت...دیدي...مانی پسرم-
شکرت که نذاشتی یه مادر پیش بچه اش ...خدایا شکرت...دیدي خدا فراموشمون نکرده...جواب دعاهامون و داد

  ...شکرت...شکرت که زندگی دخترم و پسرم و بهمون برگردوندي...نده بشهسرافک
همونطور که اشکاي مانی و از رو ...نسرین از بغل مانی اومد بیرون و مانی با صورت خیس از اشکش بهش لبخند زد

  :صورتش پاك میکرد گفت
لگیر باشه ولی مطمئن باش انقدر مهربون شاید لیا از دستت د...از این به بعد دیگه باید بخندي...بخند...آره پسرم-

  ...هست که نخواد اشک و ناراحتی تو ببینه
نسرین کنار رفت و بعد از اون سعید بود که آغوش پدرانه خودشو به مانی تقدیم کرد و با زدن چند ضربه به کتفش 

ولی ...ه چشماش برگشتهبه خوبی حس میکرد اون برق شادي ب...مانی خیره شده بود به چشماي سعید...ازش جدا شد
  ...اون ترس نمیذاشت خوشحالیشو عمیق حس کنه...چشماي مانی هنوز غمگین بود

  :سعیدم متوجه  شد و گفت
اون قراره رو ...اون انتظار داره تو رو مثل قبل محکم و استوار ببینه...به فکر خودت نیستی به فکر اون دختر باش...مانی-

  ...با این حال و روز که نمیتونی باهاش رو به رو بشی...نهتو به عنوان یه تکیه گاه حساب ک
  :سرشو انداخت پایین و گفت...لبخند تلخی رو لباي مانی نشست

باید بپذیره ...باید قبول کنه که هیچ چیز مثل سابق نیست...اگه بخواد دوباره با من زندگی کنه...به هر حال اگه لیا-
این تظاهره که ...نبودشم زندگیم و زیر و رو کرده...از این رو به اون رو کردهمونطوري که با اومدنش تو زندگیم منو 

  ...بخوام وانمود کنم همه چیز مثل سابقه
  :سرشو بلند کرد و براي دلگرم کردن پدر و مادرش گفت

  ...قول میدم...هم لیا بشه همون لیا...تمام تالشم و میکنم که هم خودم بشم همون مانی...با این حال-
  ...ندي که رو لب پدر و مادرش دید بهش انگیزه و امید داد تا واقعاً این تصمیم و عملی کنهلبخ

***  
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پاهاش دیگه باهاش یاري نکرده بود که از اون جلوتر ...پشت در اتاقی که لیا توش بستري شده بود وایستاده بود
دلش داشت براي دیدن دوباره چشماي ...رهدیگه نمیتونست قدم از قدم بردا...پدر و مادرش تو بودن ولی خودش...بره

باز لیا پر پر میزد ولی یه چیزي توي دلش میگفت اتفاقی که توي این اتاق می افته اون چیزي نیست که انتظارش و 
  ...همینم قدم هاش و سست میکرد...داره

  نمیري تو؟؟؟-
  :شده ولی میثم تا دیدش گفتخودشم نمیدونست قیافه اش اون لحظه چه جوري ...با صداي میثم چرخید سمتش

چرا ماتم گرفتی مانی؟؟؟این چه ریخت و قیافه ایه؟؟؟شیرینی هایی هم که گرفتی با این قیافه پخش کردي؟؟؟اآلن -
  ...همه میشینن پست سرت میگن از اینکه زنش بهوش اومده ناراحته

  ...هرکی ندونه تو یه نفر میدونی که دردم چیه...چرت و پرت نگو میثم-
نگو ...تو تو این سه ماه باید فکر همچین روزي رو میکردي...دردت اون چیزیه که من فکر میکنم که خیلی بیخوده اگه-

  ...که اصالً بهش فکر نکردي
ولی ...میدونستم با اون گندي که من به زندگی و رابطه و عشقمون زدم محاله بعد از برگشتش همه چیز مثل سابق باشه-

  ...ه این موضوع خیلی راحت تر از اینه که باهاش رو به رو شیباور کن فکر کردن دربار
اونم خوب میدونست مانی راه دراز و پر پیچ و خمی براي برگردوندن رابطه ...حاال دیگه نگاه میثم هم رنگ غم گرفت

  ...اش داره با این حال نخواست امید دوستش و ناامید کنه
شروع کنی و دوباره با دستاي خودت تک تک آجرهاي عمارت عشقتون و لیا ارزشش و داره که حتی از صفر ... مانی-

شاید اگه نمیشناختمت میگفتم از عهده اش بر ...قبول دارم راهی که در پیش داري ساده نیست و جرات میخواد...بسازي
میدونم براي به ولی چون میشناسمت و ...نمیاي و همین اآلن که این رابطه به مو بنده تمومش کن تا جفتتون راحت شید

برو تا خودت بفهمی که ...دست آوردن چیزي که برات مهم و با ارزش باشه همه تالشت و میکنی بهت میگم که برو جلو
  ...به دست آوردن اون کسی که براش تا پاي جونت تالش کردي چقدر شیرینه

  :فتسکوت مانی و که دید ضربه اي به شونه اش زد و همونطور که از کنارش رد میشد گ
  ...تو هم اگه تونستی تصمیمتو بگیري بیا...من میرم تو...لیا دیگه باید بیدار شده باشه-

***  
هیچ درکی از ...ولی ذهنش خالی خالی بود...همه جا و همه چیز و همه کس و واضح و خوب میدید...چشماش باز بود

گرانی بهش خیره شده بودن و هر چند ثانیه یه زن و مرد مسن و میدید که با نهایت ن...محیط اطرافش و آدماش نداشت
  :یک بار میگفتن

  ...خدایا شکرت-
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حس میکرد آدماي اطرافش انقدري دوستش دارن که از بهوش اومدنش ...همین دو کلمه حس خوبی بهش میداد
ساعت و ولی آخه اونا کی بودن؟؟؟اصالً خودش کی بود؟؟؟چرا کارش به اینجا و این ...خوشحالن و خدا رو شکر میکنن

یعنی میتونست ...این لحظه کشیده شده بود؟؟؟چرا هیچ چیزي یادش نمیومد؟؟؟نگاهش به زن مسن خیره مونده بود
  مادرش باشه؟؟؟

  :اونم با مهربونی بهش خیره شده بود و با لبخند دلگرم کننده اي گفت
  ...لیا؟؟؟دخترم؟؟؟حالت خوبه؟؟؟یه چیزي بگو بذار مامان صداي قشنگتو بشنوه-
پس یعنی مادرشه؟؟؟چه ...ا؟؟؟لیا اسمش بود؟؟؟پس چرا اصالً به گوشش آشنا نبود؟؟؟اون خانوم بهش گفت دخترملی

  ...بالیی سرش اومده بود که نه خودش و میشناخت نه اسمشو نه مادرشو
  چرا چیزي نمیگه سعید؟؟؟-

  ...اینبار نگاهش چرخید به سمت مردي که اون زن مخاطب قرار داده بودتش
  ...میبینی که هنوز بی حاله...طبیعیه البد-
  ...اگه فراموشی...اگه-
  ...بذار میثم بیاد ازش میپرسیم...باال سرش از این حرفا نزن...خیله خب حاال نسرین-

به قدري حس خوب و آرامش دهنده اي ...بعد از این حرف مرد چرخید سمتش و با دستاي گرمش سرشو نوازش کرد
با صداي باز و بسته شدن در چشماشو باز کرد و سرشو چرخوند سمت مرد جوونی ...سته شدبود که بی اختیار چشماش ب

  ...که با لباس سفید پزشکی اومده بود تو اتاق
خوب میتونست شادي رو تو ...با دیدن چشماي باز و نگاه خیره لیا سر جاش وایستاد و با لبخندي عمیق بهش خیره شد

ولی نمیتونست به خاطر بیاره نسبت اون مرد که ...ه توي چشماي دکتر جوون بخونهچهره و نگاه و اون نم اشک حلقه زد
  ...شاید برادر...تا این حد از دیدنش خوشحال شد باهاش چی بوده؟؟؟شاید

  ...خوب شد اومدي پسرم...میثم جان-
  :میثم نگاه خیره اش و از لیا گرفت و رو به نسرین گفت

  چی شده؟؟؟-
  ...انگار اصالً صدامون و نمیشنوه...نه چیزي میگه نه عکس العملی نشون میده هرچی باهاش حرف میزنیم-

عین آدم هاي کر و الل فقط ...لیا هرچقدر سعی کرد زبونش و به حرکت دربیاره و بگه صداشون و میشنوه نتونست
نگاه هراسون و  با نزدیک شدن دکتري که هنوز هیچ درکی از  نسبتش نداشت...میتونست چشماش و به حرکت دربیاره

  ...ولی اون دکتر باهاش مهربون تراز اون بود که بخواد ازش بترسه...بهت زده اشو بهش دوخت
  خوبی؟؟؟صداي من و میشنوي؟؟؟...لیا جان-

  :وقتی هیچ عکس العملی از لیا ندید گفت
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  صدامو میشنوي دیگه آره؟؟؟...اگه برات سخته حرف بزنی فقط با چشمات جواب سوالم و بده-
  ...روم پلکشو رو هم گذاشت و دوباره باز کردآ
  میدونی اسمت چیه؟؟؟میدونی اینجا کجاست؟؟؟ما رو میشناسی؟؟؟...خیله خب-

  ...اینبار پلک نزد چون اینا سواالیی بود که داشت مدام تو ذهن خودشم تکرار میشد
  میثم جان؟؟؟مشکلی که نیست مگه نه؟؟؟-
باید صبر ...بعضیا حتی تا چند ماه چیزي یادشون نمیاد...طبیعیه آقاي ساعی این چیزا براي کسی که از کما برگشته-

  ...نگران نباشید...ولی احتماالً طی چند ساعت بعد برطرف میشه...کنیم ببینیم آزمایشاش چیز خاصی نشون میده یانه
طاقت نداره ناراحتی نمیدونست چرا ولی حس کرد ...نگاهش چرخید سمت مردي که با نگرانی به دکتر خیره شده بود

اونجا چی کار ...دلش میخواست تمام تالششو بکنه تا یادش بیاد کیه...این زن و مردي رو که هنوز نمیشناختشون ببینه
حرفی که بخواد با ...نشونه اي...هیچ خاطره اي...هیچی تو ذهنش نبود...چشماشو بست و تمرکز کرد...میکنه و اینا کین

  ...ي اون مغزش و به کار بندازهفکر کردن و تمرکز کردن رو
با ناامیدي چشماشو باز کرد و سعی کرد حداقل زبونش و به کار بندازه تا بتونه از این طریق باهاشون ارتباط برقرار 

قبل از اینکه بخواد صداي ناله مانندي رو که از تو گلوش خارج شد به حرف ...دهنش و باز کرد که چیزي بگه...کنه
ق یه بار دیگه باز شد و اینبار شخصی قد بلند تو چهارچوب در قرار گرفت که باعث شد نگاه لیا بی تبدیل کنه در اتا

  ...اختیار روش خیره بشه
شاید فقط چند ثانیه از پیوند عجیب نگاه گنگش با اون دو تا چشم عسلی که اضطراب و نگرانی و شایدم دلتنگی توش 

رویایی که ...یا شایدم یه رویا...یه خاطره...یه اسم...ذهنش رد شد بیداد میکرد میگذشت که یه چیزي مثل برق از
  ...واقعیت جلوي روش بود...هیچوقت فکر نمیکرد به واقعیت تبدیل بشه ولی حاال

اون صداها به قدري توي گوشش ...حتی اینبار فرصت نکرد تا به خودش زحمت بده و براي شناختن اون فرد فکر کنه
  ...ز براش  رو شدواضح پخش شد که همه چی

  ...من دوست دارم...لیا؟؟؟من-«
  ؟؟چی داري میگی مانی؟-
  ...خواهش میکنم...باورم کن...باور کن...خیلی دوست دارم...دوست دارم لیا-
  ...من نمیدونم چی بگم...من-
اشته باشی خودم با ند بهم   کوچکترین حسی حتی دم اگهمیقول ...گو تو هم منو دوست داري یا نهب...فقط حقیقت و بگو-

  ...پاي خودم از زندگیت میرم بیرون
  ...مانی-
  ؟؟جان دلم؟-
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  ...من...من-
؟؟؟بگو تو هم منو دوست از عشقت دارم دیوونه میشم میفهمی...میشم  دیوونه دارم  ...کن خالصم  بگو ... بگو لیا -

  ...داري
  »... دارمبا تمام وجودم دوست ... عاشقتم مانی... منم دوست دارم...آره-

به دنبال این صداها که حاال فهمیده بود اثر به جا مونده از یه رویاي شیرینه موجی از خاطراتش با همین فردي که با 
  ... درموندگی بهش خیره شده بود به ذهنش هجوم آورد

میثم و ...اومد مانی و یادش...باالخره یادش اومد...خاطراتی که نتیجه یادآوریش شد لبخند کمجون و محوي گوشه لبش
نحوه آشناییش و هزار و یک اتفاقی که باعث شد عاشق و شیفته این مرد ...پدر و مادر مانی و یادش اومد...یادش اومد

ولی هنوز نتونسته بود شادي برگشتن حافظه گمشده اش و کامل کنه که بازم اون صداها تو ...مغرور بشه رو یادش اومد
  ...گوشش پیچید

  ؟؟چی شده مانی؟-«
  ...نباید بهم دروغ میگفتی...از دروغ متنفرم...از دروغ متنفرم لیا-
  ...من که بهت دروغی نگفتم؟؟مانی چی داري میگی؟-
  »...نمیبخشمت...لیانباید بهم دروغ میگفتی -

صداهایی که مربوط که به قسمت دوم اون رویا یا شایدم کابوس بود و به دنبالش خاطراتی نه چندان دلچسب به سمتش 
خاطراتی که نه تنها اون لبخند تازه شکل گرفته رو پاك کرد بلکه چنان ترس و هراسی تو دلش به وجود ...روانه شد

  ...آورد که تو کسري از ثانیه تمام اعضاي بدنش درگیر این ترس شد
ی که خیلی عکس العمل...همه با چشماي کنجکاوشون زل زده بودن به لیا تا عکس العملش بعد از دیدن مانی و ببینن

قلبش گنجایش هجوم یکباره اونهمه خاطرات تلخ و ...واضح به همه نشون میداد که داره تو وجودش چی میگذره
اتفاقات تو ذهنش رژه میرفت و صداها تو گوشش میپیچید و درد تک تک لحظه هایی که رفتار مانی باهاش ...نداشت

رد زخم زبونا و توهینا که قلب تیکه پاره شده اش و به مشکل د...درد کتک ها...مثل یه تیکه زباله بود و  حس میکرد
  ...انداخته بود

ولی هیچ صدایی از گلوش خارج ...چشماش از ترس گشاد شده بود و دهنش براي گفتن حرفی باز مونده بود
ی ول...دلش میخواست داد بزنه و بگه اون کسی که با بیرحمی جالدش شده بود و از اتاق بیرون کنن...نمیشد

  ...نمیتونست
چشم از مانی که حاال نگاهش رنگ تعجب ...تنها کاري که تونست بکنه این بود که بدن بی جونشو رو تخت بکشه عقب

به نفس نفس افتاده بود و ضربان قلبش به طرز عجیبی باال رفته بود طوري ...و هراس و ناامیدي گرفته بود برنمیداشت
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مانیتور باالي سرش که ریتم نوار قلبشو نشون میداد و حاال با بوق هاي کم فاصله اش که تو یه لحظه نگاه همه شون به 
  ...میگفت که قلبش چقدر نامنظم میزنه خیره شد

تمام وجودش زیر نگاه حیرت زده جمعی که تو اتاق ...نفساش صدادار شده بود و انگار یه چیزي راه گلوشو بسته بود
تو اون شرایط که همه با بهت به واکنش پراز وحشت لیا خیره ...ید چی کار کنهبودن میلرزید و هیچکس نمیدونست با

شده بودن میثم زودتر از بقیه به خودش اومد و همونطور که رو به بیرون با صداي بلند پرستار و صدا میزد رفت سمت 
  ...لیا

مش و که میخ مانی شده دلش میخواست مسیر نگاه مستقی...شونه هاشو گرفت تو دستش و به سمت خودش چرخوند
ولی انگار چشماي گشاد شده لیا اون لحظه هیچ چیز دیگه اي رو به جز مانی که اونم از این عکس ...بود عوض کنه

  ...العملش وحشت کرده بود نمیدید
  ...حواست به منه؟؟؟چیزي نیست خب؟؟؟آروم باش...لیا به من نگاه کن...لیا-

س گوشه اتاق وایستاده بودن و فقط تو دلشون دعا میکردن که این وضعیت نسرین و سعید دستپاچه و با چشماي خی
  ...میثم همچنان داشت تالش میکرد...ختم به خیر بشه

  ...لیا خواهش میکنم حواست به من باشه-
انگار که ...نفس صدادار عمیقی کشید و عضالتش و منقبض کرد...میثم که به لیا خیره شده بود یهو دید حالش بدتر شد

مسیر نگاه وحشت ...مونده بود چرا یهو اینجوري شد...حساس خطر کرده بود و حالت تدافعی به خودش  گرفته بودا
  ...زده لیا رو دنبال کرد و به مانی رسید که داشت با حال نزارش بهشون نزدیک میشد

ولی حاال که اومده بود و ...تاقمانی با دیدن حال خراب لیا هزار بار به خودش لعنت فرستاده بود که چرا اومد تو این ا
میدید که لیا با دیدنش چقدر وحشت کرده ولی ...چشماي باز عشقشو یه بار دیگه میدید دیگه نمیتونست دل بکنه و بره

بگه همه چیز تموم ...زار بزنه و بگه غلط کردم...دلش میخواست همونجا بغلش کنه...پاهاش یاري نمیکرد ترکش کنه
  ...ازم بترسی شد و دیگه الزم نیست

میثم ...ولی قبلش دستاي میثم روي شونه هاش نشست و مانعش شد...فقط چند قدم دیگه مونده بود تا به تخت لیا برسه
اآلن تنها کمکی ...سفارش الزم و براي تزریق آمپول به پرستارا کرد و با تمام زورش مانی و به سمت بیرون اتاق هل داد

  ...که کارراحتی هم نبود...یا بکنه این بود که مانی و از میدون دیدش خارج کنهکه میتونست براي خوب شدن حال ل
مانی مدام میخواست از زیر دست میثم فرار کنه و خودشو به لیا برسونه ولی میثم تحت هیچ شرایطی این اجازه رو بهش 

چرا داره بچه بازي در  خواست بهش بتوپه که...با هزار زور ومشقت بردش تو اتاق خودش و در و بست...نمیداد
میاره؟؟؟ولی با دیدن حال نسبتاً وخیم دوستش که موهاشو تو مشت گرفته بود و با کالفگی تو اتاق راه میرفت و به نفس 

  ...پشیمون شد...نفس افتاده بود
  :رفت سمتش و با لحن مالیمی گفت
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  مانی؟؟؟خوبی؟؟؟-
چرخید سمت میثم و همونطور که نفس نفس میزد ...مانی محکم رو صورتش دست کشید و شقیقه هاش و فشار داد

  :تقریباً زار زد
طاقت ...میثم من طاقتشو ندارم...از من بی شرف پست فطرت میترسه...از من وحشت داره...میثم لیا از من میترسه-

ي بکن من طاقت میثم تو رو خدا یه کار...ندارم ببینم لیا جوري بهم نگاه میکنه که انگار داره مامور عذابش و میبینه
  ...اینهمه وحشت لیا از خودم و ندارم

لیا تو همه اون مدتی که تو از زبون شهرزاد حقیقت و ...تو باید درك کنی شرایطو...مانی خواهش میکنم آروم باش-
و از  کجا باید بدونه که حاال همه چیز عوض شده و ت...نه از ماجراي قبلش خبر داشته نه بعدش...فهمیدي توکما بوده

باید بهش ...اون تو رو به همون چشم میبینه و این طبیعیه...دیگه اون مانی اي نیستی که قصد جونش و کرده بودي
به نفع ...خواهش میکنم طاقتتو زیاد کن...عجول نباش...باید آروم آروم براش همه ماجرا رو تعریف کنی...فرصت بدي

  ...هردوتونه
با دیدن حال نزار مانی آه از نهادشون بلند شد ولی اونا مثل میثم ...ن اومدن توچند تقه به در خورد و بعد سعید و نسری

بعد از یه سري سفارش ...تشویقش کردن تا خودشو کنترل کنه و عجوالنه تصمیم نگیره که بعدش پشیمونی به بار بیاد
  ...به مانی رفتن و مانی  موند و یه دنیا فکر و خیال

***  
دیگه واقعاً ازش ...فس عمیقی برگشت سمت میثم که تو سکوت بهش خیره شده بودسیگارشو خاموش کرد و با ن

باید بازم دست به دامن این ...ولی دیگه چاره اي نبود...مخصوصاً با حرفی که میخواست بهش بزنه...خجالت میکشید
  ...رفیق قدیمیش میشد

ونه منو ببینه چه برسه به اینکه بخواد یه ساعت بشینه و به اون اصالً نمیت...نمیتونم به لیا ماجرا رو بگم...میثم من نمیتونم-
تازه لیا حتی از اون ماجرایی که من فکر میکردم اتفاق افتاده و به خاطرش اون بالها رو سرش آوردم ...حرفام گوش بده

  ...هم خبر نداره
  ...باالخره که چی مانی؟؟؟ باید همه اینا رو بفهمه دیگه-
چشماش نگاه کنم و از حماقتام براش حرف بزنم؟؟؟من اون موقعی هم که فکر میکردم حق من چه جوري میتونم تو -

  ...حاال هم که دیگه...همچین کاري و داشتم و اون جریان و براي تو تعریف کردم جونم باال اومد
  ...نفس عمیقی کشید و بدون حرف نگاه درمونده و ملتمسانه اش و به میثم دوخت

چه جوري ...با خونسردي داشت بهش نگاه میکرد...همچین زمینه سازي اي از طرف مانی بودمیثم که انگار منتظر 
میتونست دست رد به این نگاه پر از خواهش و التماس بزنه؟؟؟اونم وقتی که درموندگی و کالفگی دوستش عذابش 

  ...میداد
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من فقط چیزایی که ...کی امیدوار نشوپس ا ل...ولی هیچ تضمینی نمیکنم که بخواد بخشدت...باشه مانی من بهش میگم-
اون دیگه  خودش باید بفهمه که چه ...با گوش خودم شنیدم و با چشم خودم تو این مدت دیدم براش تعریف میکنم

  ...تصمیمی باید بگیره و تو هم وظیفه اته که به تصمیمش احترام بذاري
  :مانی با قیافه وا رفته اش گفت

نمیتونم به تصمیمی که ...نمیتونم راحت ازش بگذرم...ردنش نکنم؟؟؟میثم اون عشقمهیعنی تالشم و براي به دست آو-
  ...باعث ویرونی به قول خودت عمارت عشقمون میشه که تازه دارم دوباره آجراشو میچینم احترام بذارم

ي دیگه کسی رو مثل تمام تالشتو باید بکنی چون تو کل دنیا هم که بگرد...منم نگفتم به این راحتی میدون و خالی کن-
ولی وقتی دیدي رو تصمیمش مصره و با تالش بیشتر ...خودتم این و خوب میدونی...اون دختر واسه خودت پیدا نمیکنی

  ...تو فقط اون اذیت میشه دیگه وقتشه که رهاش کنی
  ...به خدا نمیتونم...نمیتونم-
پی به ...با دیدن کارا و رفتار و حرفاش...نگاه به چشماي لیامنم میدونم که خوب میتونی با یه ...مانی تو دیگه بچه نیستی-

اینم خوب میدونی زندگی اي که بخواد از سر اجبار شروع بشه ارزش نداره و دیر یا زود از هم ...نیت قلبیش ببري
واقعاً  من فقط دارم کمکت میکنم ولی وظیفه اصلی با خودته که باید بفهمی لیا...پس حواست و خوب جمع کن...میپاچه

  ...میخواد که عشق و زندگی قبلیتون برگرده یا همه چیز همین جا تموم بشه...چی میخواد
با اینکه حرفاي میثم و قبول داشت ولی حتی یک درصدم نمیتونست ...حتی فکرشم تمام وجود مانی و به لرزه مینداخت

  ...ی ممکنه بیفتهفکر کنه که اگه لیا رو تصمیمش براي جدایی از مانی مصر باشه چه اتفاق
***  

حتی به خودش زحمت نمیداد که ...تو این مدت کلمه اي با کسی حرف نزد...چند روز از بهوش اومدن لیا گذشت
درست عین شوکه شده ها تو زمان بیداریش ...دربرابر سواالیی که ازش میپرسیدن با سر حرفشون و تایید یا رد کنه

  ...در اتاق زل میزد که یهو مانی نیاد تو فقط به یه نقطه خیره میشد یا با ترس به
حسرت میخورد وقتی میفهمید یه زمانی این باال ...هر بار که در باز میشد ضربان قلبش به طرز محسوسی میرفت باال

چیزي جز ترس ...رفتن ضربان قلبش که با دیدن مانی اتفاق می افتاد فقط از شدت عشقی که بهش داشت بود ولی حاال
  ...وجودش نبود نسبت بهش تو

مانی هم اینو خوب فهمیده بود و با اینکه ذره ذره وجودش به سمت لیا پر میکشید از اون روز دیگه وقتی لیا بیدار بود 
فقط وقتی میخوابید میرفت باال سرش و یه دل سیر نگاش میکرد و گه گاهی هم از پنجره روي ...پاشو تو اتاقش نذاشت

نبود یواشکی و با چشماي خیس از اشکش بهش نگاش میکرد و تو دلش آرزو وقتی که لیا حواسش ...در اتاق
چون معلوم نبود دیگه تا کی میتونه این ...که کاش هر چه زودتر دل لیاش باهاش صاف بشه و بتونه ببخشدش...میکرد

  ...وضعیت و تحمل کنه
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ي نگرانش از پنجره به لیا که همچنان در وقت مالقات تموم شده بود و میثم پشت در اتاق لیا وایستاده بود و با چشما
هرکسی که ...سکوت کامل به یه نقطه خیره شده بود و هرازگاهی نفس عمیق و آه مانندي میکشید خیره شده بود

بقیه ...سویل...وحید...نیوشا...البته به جز شهرزاد و علیرضا...دوستاي مانی و زناشون...میشناختش به مالقاتش اومده بود
  ...رکتبچه هاي ش

حتی امروز شراره هم که مانی خیلی بهش امید داشت تا لیا رو به حرف بیاره همراه سعید و نسرین براي مالقات اومده 
بود ولی اونم با دیدن نگاه بیروح و یخزده لیا و حال خرابش نطقش کور شد و نتونست کمکی به بهبود این وضعیت   

  ...بکنه
نمیدونست باید چی کار کنه تا کمکی بشه براي بهتر ...بیهوده بودن نکرده بود میثم تا حاال تو عمرش انقدر احساس

ولی با این وضعیت لیا درست بود که همه ...هنوز قولی که به مانی داده بود و فراموش نکرده بود...شدن این وضعیت
  چیز و بفهمه؟؟؟اگه حالش بدتر بشه چی؟؟؟اگه دوباره دچار شوك بشه چی؟؟؟

نفس ...تر تو بی خبري می موند و سواالي توي ذهنش پررنگ تر میشد این وضعیتم طوالنی تر میشدولی  هرچی بیش
  ...عمیقی کشید و با توکل و امید به خدا رفت تو

لیا طبق عادت این چند روزش از جا پرید و با وحشت و هراس خیره شد به شخصی که پا به اتاق ...با باز شدن در اتاق
میثم ...دوباره نگاه گنگ و تو خالیش فضاي رو به روش و در بر گرفت...ید خبري از مانی نیستوقتی د...گذاشته  بود
  ...صندلی و به تختش نزدیک کرد و نشست روش...رفت سمتش

  :اول حرفایی که میخواست بزنه و نحوه شروعش و تو ذهنش مرور کرد و بعد خیره تو چشماي سرد و یخی لیا گفت
میشنوي و با وجود اینکه هیچ عکس العملی به اطرافیانت نشون نمیدي خوب میفهمم که منو میدونم که داري صدامو -

فقط هنوز نفهمیدم که چرا این قفلی که به زبونت زدي و باز نمیکنی؟؟؟ولی مهم اینه که حرفامو ...بقیه رو میشناسی
باید بفهمی که ...اید یه چیزایی رو بفهمیچون ب...دیگه نمیتونم بیشتر از این صبر کنم...میشنوي و میتونی بهش فکر کنی
باید بفهمی چی شد که مانی بعد از سفرش اونجوري بیرحمانه به خاطر گناه نکرده ...تو این سه ماه چه اتفاقاتی افتاده

  ...مجازاتت کرد
جب و از توش نگاهش اینبار خالی نبود ومیثم به راحتی تونست تع...به اینجا که رسید لیا یه لحظه به میثم نگاه کرد

نگاه متعجب و تا حدودي کنجکاو لیا به ...مسلماً علت تعجبش این بود که فکر نمیکرد میثم از قضیه مطلع باشه...بخونه
  ...میثم جرات داد تا حرفاشو بزنه

و اغراق نمیکنم از همون روزاي اولی که دیدم و شناختمت این...من تو رو همیشه یه دختر عاقل میدونستم...من...لیا-
نمیخوام با زدن این حرفا تو رو مجبور به انجام کاري ...اآلنم حتم دارم که واسه این سکوتت دلیل منطقی داري...فهمیدم

بعد فکر کن و مثل همیشه بهترین راه و براي ...خوب گوش کن...فقط ازت میخوام بی فکر و سریع تصمیم نگیري...کنم
  ...ادامه مسیر زندگیت انتخاب کن

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 705



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...کشید و شروع کرد به تعریف کردن ماجرانفس عمیقی 
هرچیزي که تو این ... تا اومدن شهرزاد و پی بردن به حقیقت...از شکی که با تلفن هاي سامیار تو دل مانی افتاده بود

تو کل ...واسه لیا که حاال سرتا پا گوش شده بود تعریف کرد...چند وقت شنیده بود و بی کم و کاست و بی غلو و اغراق
میخواست با این حرفا یه ...انی که مشغول گفتن ماجراي تلخ پیش اومده بود نگاه خیره اش و از روي لیا برنداشتزم

  ...جوري این سکوت و بی تفاوتی و ازش دور کنه
ولی معلوم ...چند بار حس کرد که چشماش قرمز شد...دلش میخواست حتی اشک بریزه و یه عکس العملی نشون بده

این دختر میخواست به زور خودشو محکم نگه داره ...ره خودشو کنترل میکنه که اشکی توش جمع نشهبود به سختی دا
  ...ولی مشکالتش انقدر زیاد بود که نتونه به این راحتی با سکوت از پسش بر بیاد
از ...و بسته بودیه چیز سنگین راه نفسش...حاال که ماجرا رو فهمیده بود حالش به مراتب متفاوت تر از این چند روز بود

وقتی بهوش اومده بود و مانی و با اون نگاه پر از غم و پشیمونی دیده بود دلش میخواست هرطور شده از یکی بپرسه که 
تو این مدت چه اتفاقی افتاده و چرا یهو اون ببر زخمی تبدیل شده بود به این موجود قابل ترحم؟؟؟ولی زبونش باهاش 

میثم خودش به زبون اومده بود فهمید تو این مدت ماجرا انقدر پیچیده شده که مانی نتونسته اما حاال که ...یاري نمی کرد
  ...تنهایی از پسش بر بیاد

باید خوشحال میشد که مانی دیگه به مرگش ...اون لحظه واقعاً نمیدونست حسش چیه و باید چه عکس العملی نشون بده
  ...نی و روزهایی که با سکوتش واسه لیا به جهنم تبدیل کردراضی نیست؟؟؟یا باید حسرت میخورد واسه سکوت ما

یادآوري درد و ...انگار حس حسرتش خیلی قوي تر بود...هرچقدر تو وجودش گشت هیچ اثري از خوشحالی پیدا نکرد
عذابی که از زخم زبونا و تهمت هاي نارواش میکشید خیلی قوي تر ...رنجا و شکنجه هاي مانی خیلی قوي تر بود

اون لحظه ها اون دردا اون توهین ها و تحقیرها اون کتک ها و رفتاراي سرد و خشن یه لحظه هم از جلوي ...بود
یعنی فراموش کردن ...تمام حرفاي مانی که با نهایت بی رحمی بهش میزد هنوز تو گوشش بود...چشماش کنار نمیرفت

  این چیزا به همین راحتی بود؟؟؟
دلش نمیخواست واسه مانی مظلوم نمایی کنه و یه کاري ...تو افکار خودش غرق بود میثم خیره به چشماي بی حس لیا

ولی باید تالششو میکرد تا یه کم این دختر و از این خلسه اي که توش فرو رفته بود نجات ...کنه دل لیا به رحم بیاد
ه این اتفاقات فکر کنه و هضمشون تا شاید بتونه راحت تر ب...باید یه تلنگري به احساسات سرکوب شده اش میزد...بده
  ...کنه

  ...هنوز از شوك حرفاي میثم بیرون نیومده بود که یه بار دیگه به حرف اومد
با اینکه قضیه یه پاپوش و نقشه کثیفی بیشتر نبوده ...خیلی هم اشتباه کرده...قبول دارم که مانی اشتباه کرده...ببین لیا-

ولی عشقی که به تو داشت چشماشو کور ...تا خودتو پاکیتو بهش اثبات کنیولی حداقل میتونست بهت یه فرصت بده 
فقط میخوام خودتو بذاري جاش ...من هدفم این نیست که ازت بخوام مانی و ببخشی...کرد و نذاشت همچین کاري بکنه
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تو تمام اون لحظات اهل اغراق کردن نیستم ولی منی که ...و بفهمی که وقتی شهرزاد اومد اون حرفا رو زد چه حالی شد
دروغ ...روحش مرد...کنار مانی بودم با چشم خودم دیدم که مانی بعد از فهمید اصل ماجرا مثل یه مرده متحرك شد

همون شبی که قضیه رو فهمید یه ...نیست اگه بگم روحش همراه تو سه ماه تو کما بود و فقط جسمش اینور اونور میرفت
  ...عدشم تا دمش رفت و بازم برگشتچند روز ب...سکته مغزي رو رد کرد

چی میشنید؟؟؟مانی؟؟؟سکته ؟؟؟چطور ممکن بود؟؟؟نگاه ناباورش و اینبار نتونست از ...نفس لیا تو سینه حبس شد
اون لحظه فقط دلش بود ...دیگه قضیه داشت به جایی میرسید که کاري از دست عقل و منطقش بر نمیومد...میثم بگیره

  :میثم که این نگاه ناباور لیا رو دید با انگیزه بیشتري ادامه داد...که بهش فرمان میداد
شب و ...داشت به جنون میرسید از این قضاوت عجوالنه اش که زندگیشو به آتیش کشیده بود...داشت دیوونه میشد لیا-

بیست وچهار ...شاید باورت نشه ولی تو این سه ماه سر جمع یه روز کامل تو خونه اش نبود...روزش یکی شده بود
با اینکه میدونست ...ساعته اینجا دخیل بسته بود تا بلکه تغییري تو وضعیتت ایجاد شه و بیاد بهت بگه که غلط کردم

  ...موندنش دردي و دوا نمیکنه
  :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

متوجه دست گچ گرفته اش ...شدتازه بهوش اومده بودي و مانی و تو اتاق دیدي و حالت بدي ...نمیدونم اون روزي که-
  ...شدي یا نه

میخواست ...ولی میثم با سکوتش میخواست اون و  به حرف بیاره...لیا با چشماي منتظرش زل زده بود به دهن میثم
  :انتظارش که طوالنی شد به ناچار گفت...کنجکاوش کنه

همه این صحنه ...ا سی پی آر برت میگردوندنقلبت از کار افتاد و دکترا داشتن ب...دو هفته پیش بود که حالت بد شد-
ها رو مانی داشت از پشت شیشه میدید و وقتی دید خط نوار قلبیت هنور بدون هیچ انحنایی داره صاف میره دیوونه 

فقط داشت با ...نه صدایی میشنید نه کسی و میدید...اآلنم که یاد اون روز و نعره هاش میفتم اعصابم بهم میریزه...شد
آخرشم قبل از اینکه با چشماي خودش ببینه که ضربان قلبت برگشت ...ه شیشه میکوبید و فریاد میزد برگردمشتش ب

چند ساعت بیهوش بود و دستش در اثر ضربه هایی که به شیشه میزد ...از هوش رفت و چند ثانیه بعد قلبت به کار افتاد
  ...از دو جا شکست

تنها صداي واضحی که از حالت کما تو ذهنش ...ون صداهایی که شنیده بودپس ا...قلب لیا دیگه داشت میومد تو دهنش
بگه با این حرفا ...بود مال مانی بود؟؟؟اآلن هدف میثم از این حرفا چی بود؟؟؟کاش میتونست حداقل بهش بگه بس کنه

  ...ر لیالبریز کردن کاسه صب...ولی انگار میثم قصدش همین بود...جیگر پاره پاره شده اشو و بدتر نکنه
درد بی درمونی و به جون خودش انداخت که تا آخر عمر  ...فکر و خیال...با عذاب دادن خودش و...آخرشم-

اما بدنش که این ...ولی مانی فقط به عشق تو خودش و سرپا نگه داشت...هر کی دیگه جاي مانی بود از پا میفتاد...باهاشه
از صبح تا شب خیره ...قمه غذاي درست حسابی میخوردنه یه خواب درست حسابی داشت نه یه ل...چیزا حالیش نیست

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 707



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

اینهمه فشارهاي عصبی و استرس بهوش نیومدن تو و ...سیگارشم که دیگه نگو...میشد به یه نقطه و فکر و خیال میکرد
کاري که باهات کرده با شب زنده داري ها و سیگار کشیدن هاي مداوم باعث شد سردردهاي شدید به سراغش 

به اصرار من رفت آزمایش داد و فهمیدیم که میگرن ...ایی که کمر مانی همیشه محکم و خم کردسردرد...بیاد
سردرداي وحشتناك که هرکسی نمیتونه به راحتی ...دردي که همیشه باهاشه و فقط به زور قرص آروم میشه...گرفته

  ...تحملشون کنه
چشم هاي پر از غم لیا به اشک ...ش میخکوب شدسرشو بلند کرد ونگاه گذرایی به لیا انداخت که نگاهش رو چشما

همون نم اشک هزاران ...با اینکه هنوز اجازه فروریختنش و نمیداد ولی همینم میتونست نشونه خوبی باشه...نشسته بود
  ...و شاید مهمترینش این بود که همه این اتفاقات هم نتونسته لیا رو از مانی متنفر کنه...حرف واسه گفتن داشت

همینکه تونست از اون حالت خشک و بی روح و بی ...دیگه اصراري واسه حرف زدن لیا نداشت...ش بلند شداز جا
  ...ماموریتش و انجام داده بود و حاال باید بقیه اشو به خود مانی میسپرد...تفاوت درش بیاره واسه اون روز کافی بود

فهمیدن اینکه اون زیر داشت ...رو کشید روي صورتشموقع بستن در دید که رو تخت دراز کشید و پتو ...رفت بیرون
در و بست و برگشت بره که با دیدن مانی سر جاش ...اشک میریخت و نمیخواست کسی ببینه کار سختی نبود

  ...رو به روي در اتاق لیا به دیوار تکیه داده بود و نگاه ناامیدو خسته اشو به میثم دوخته بود...وایستاد
  بهش گفتی؟؟؟-

  ...سرشو به نشونه تایید تکون دادمیثم 
  فایده اي نداشت نه؟؟؟-
  ...نمیدونم-
  یعنی چی؟؟؟هیچ تغییري تو حالش ایجاد نشد؟؟؟-
داشت اشک ...ولی نتونست مثل همیشه بی تفاوت باشه...هنوز قفل سکوتش و نشکسته...اگه منظورت حرف زدنه که نه-

  ...میریخت که اومدم بیرون
  :میثم خیره شد و گفتبا بی قراري تو چشماي 

  میثم برم پیشش؟؟؟-
  ...دلش براي اینهمه مظلومیت مانی که کمتر ازش دیده بود کباب شد

تا بتونه این ...باید بهش زمان بدي...هنوز تو شوك حرفایی که بهش زدمه...اآلن بدترین موقع براي دیدنشه...نه مانی-
بذار با خودش تنها ...پس بدون اون چی میکشهدرك کردنش واسه خودت راحت بود؟؟؟...قضیه رو هضم کنه

  ...بذار با خودش کنار بیاد و ببینه میتونه بازم تو رو در کنارش ببینه یا نه...باشه
اگه دیگه نخواد منو ببینه چی؟؟؟چه ...دارم ذره ذره تباه میشم...پس من چی میثم؟؟؟من دارم جون میدم تو این برزخ-

  ...با دیدنم اونجوري حالش بد بشه من میمیرم میثم خاکی تو سرم بریزم؟؟؟اگه هربار

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 708



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...دستشو گذاشت رو شونه مانی و هدایتش کرد به سمت اتاق خودش
ولی میتونم با ...الزم نیست بدونی چه حرفایی بهش زدم...سه ماه تحمل کردي چند روزم روش...محکم باش مانی-

فقط باید بهش فرصت بدي تا با مقابله دل و عقلش کنار ...دارههنوزم دوست ...اطمینان این امیدواري و بهت بدم که لیا
  ...بیاد

  ...وقتی میثم بهش میگفت لیا دوسش داره پس حتماً درست بود...حسی خوب تو قلب مانی ایجاد شد
***  

 نمیتونست اتفاقات و...نمیتونست فکرشو سر و سامون بده...هجوم افکار مختلف آرامش و خواب شب و ازش گرفته بود
کسایی که از همشون یه توقع دیگه داشت ولی همشون ...نمیتونست علت رفتار اطرافیانش و درك کنه...هضم کنه

  ...تصورات لیا رو بهم زده بودن
  ...صداي میثم هنوز تو گوشش بود و کلمه به کلمه حرفاش تو گوشش تکرار میشد

اآلنم گم و ...هم مانی و...دوست داره نابود کرد اون سامیار عوضی به خاطر هوسش هم زندگی تو رو که ادعا میکرد«
  »...بهتره دعا کنیم پیدا نشه چون مانی زنده اش نمیذاره...گور شده و معلوم نیست کجاست

چرا ...با زندگیم چی کار کردي؟؟؟لعنتی مگه چقدر منو میشناختی که فکر کردي میتونم ندیده عاشقت بشم...سامیار«
من که میدونم فقط کافی بود یه هفته باهام باشی و بعد از اینکه ...فقط به خاطر خودخواهی خودت زندگیمو تباه کردي

هیچ وقت نمی ...یعنی یه هفته انقدر ارزش داشت؟؟؟نمی بخشمت...دلت و زدم بندازیم یه گوشه و بري سراغ نفر بعدي
تقاص دل ...تقاص دردایی که کشیدم...واگذارت میکنم به خدا که تو همین دنیا تقاص من و ازت بگیره...بخشمت

  » ...به خاطر بی صفتی تو...مانی کشید...تقاص عذابی که...تقاص...شکسته و جیگر پر خونم
ولی مانی چی؟؟؟مانی که بارها ...ختش مسلماً نمیتونست توقع داشته باشه که مثل یه آدم رفتار کنهاز سامیاري که نمیشنا

مانی که براي رسیدن بهش انقدر خودش و عذاب داده بود و با ...مانی که عاشقش بود...انسانیتشو بهش ثابت کرده بود
  ...وري ناعادالنه قضاوت کنهلیا دیگه از مانی انتظار نداشت که اینج...نه...غرورش جنگیده بود

بازم نخواست تا قبل از عروسی با ...که با وجود نبودن هیچ مانعی بینشون...فکر میکرد اون مانی عاشق پیشه و دل باخته
مانی ...چون اون و پاك ترین دختر دنیا میدونست با مواجه شدن با همچین مسئله اي چشم بسته انکار میکرد...لیا باشه

فقط از رو حرفاي کسی که ...هیچ چیزي و با چشم خودش ندیده بود...از روي شنیده ها قضاوت کرد...فقط شنیده بود
مطمئن بود از روي دشمنی یه روزي زهرشو میریزه شده بود ملکه عذاب لیا و لیا نمیتونست همچین چیزي رو قبول 

  ...کنه
یه کسی ...این وسط...ولی...مانی هیچوقت اشتباه نبودهیعنی اشتباه اعتماد کرده بود؟؟؟نه اطمینان داشت که اعتمادش به 

کسی که نه مثل سامیار دشمنش بود و نه مثل مانی ...بود که از پشت بهش خنجر زده بود و این داشت لیا رو می سوزوند
  ...شهرزاد...عاشق
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منی که همیشه ...کردمشهرزاد تو چرا؟؟؟منی که همیشه زیبایی و حجب و حیا و عشق تو رو تحسین می...شهرزاد...آخ«
چه جوري دلت اومد؟؟؟چه جوري تونستی به این راحتی چشمتو رو عشق من به مانی ...از خانومی و متانتت حرف میزدم

ببندي؟؟؟چه جوري تونستی اون شادي شب تولد مانی و تو چشمام ببینی و بازم با سامیار همدستی کنی که زندگیم و به 
من خوب میفهمم که چقدر علیرضا ...چون برعکس تو...چون...بخشمتمیاد بگم نمیخاك سیاه بشونی؟؟؟من حتی دلم ن

  »...خوب میفهمم که به خاطر عشقت تن به این کار دادي...رو دوست داري
  ...تو دلش حرف میزد با کسی که با بی رحمی در حقش بدي کرده بود...اشک میریخت و تو تنهایی خودش حرف میزد

ولی سامیار چی؟؟؟اگه اونجوري که خودش میگفت عاشقم ...ن کارت از روي عشق بودچو...من تو رو میبخشم«
نه من سامیار و ...هیچ وقت راضی نمیشد که تا این حد رنج و عذابم و ببینه و بعدشم خودش و گم و گور کنه...بود

چی کار کردي باهام؟؟؟چی ...آخ مانی...مانی...به خاطر درداي...که به خاطر...نه فقط به خاطر درداي خودم...نمیبخشم
کاش بهم فرصت میدادي ...کاش عاقالنه تر تصمیم میگرفتی...کار کردي که نه میتونم بگم می بخشمت نه نمی بخشمت

کاش این درد بی درمون و ...کاش به این راحتی مغلوب توطئه سامیار نمی شدي...که بهت ثابت کنم
  »...کاش...کاش...نمیگرفتی

ولی سخت تر این ...گرفتن این تصمیم براش خیلی سخت بود...فکر و خیال کرد که خوابش بردانقدر اشک ریخت و 
  ...بود که بخواد به همین راحتی از بی انصافی مانی بگذره

***  
پشت شیشه کوچیک اتاق وایستاده بود و خیره شده بود به بدن عشقش که حتی بعد از بهوش اومدنشم نتونسته بود 

امید براي ...دو روزي که به امید واهی گذشت...دو روز از حرف زدن میثم گذشته بود...ارش بردارهلقب بی جون و از کن
  ...به حرف اومدن لیا که بی نتیجه بود

و غم انگیزتر این بود که مانی حتی از همون نگاهم ...هنوزم پاسخش به حرفاي دیگرون یه نگاه سرد و تو خالی بود
لیا بعد از شنیدن حرفاي میثم حتی براي گفتن فحش و ناسزا هم ققل سکوتش و  چقدر دلش میخواست...محروم بود
اما این ...دلش میخواست سر مانی داد بزنه و هرچی الیقش بود و نثارش کنه ولی فقط حرف میزد...میشکست

  ...خیلی داشت اذیتش میکرد...سکوت
انتظار براي به حرف اومدن لیا در مقابل انتظار براي ...کنههنوز انقدر ناامید نشده بود که بخواد دل از لیا و بیمارستان ب 

  ...بهوش اومدنش هیچ بود
اگه بیدار ...یه لحظه مکث کرد...نفس عمیقی کشید و دست تازه از بند گچ خالص شده اش و به سمت دستگیره در برد

  باشه و دوباره با دیدنش حالش بد شه چی؟؟؟
  ...در و باز کرد و رفت تو...ی به شنیدن صداي نفس هاي منظم لیا هم محتاج بودتو اون لحظه حت...تردید و کنار گذاشت

***  
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سکوت شب بهترین زمان براي سر و سامون دادن به افکار ...فکر و خیال دو شب بود که خواب از چشماش گرفته بود
و بره و به این سکوت هنوز خودشم نمیدونست که تا کجا میخواد جل...درهم و برهمش و مصمم شدن از تصمیمش بود

  ...ولی میدونست که چاره ي دیگه اي نداشت...و چقدر تو این راه موفقه...ادامه بده
  ...با صداي باز شدن در چشماي نیمه بازشو بست

هرکی که بود لیا توان رو به رو شدن ...بی خوابی به سرش زده بود...اون شخصی که نصفه شب درست مثل خودش
تا به افکار نا منظمش سر و سامون ...لحظه فقط وفقط به سکوت و آرامش شب احتیاج داشتاون ...باهاش و نداشت

ولی فقط چند ...پشتش به در بود و به پهلوي چپش دراز کشیده بود...با این حال کنجکاو شده بود که بفهمه کیه...بده
حسش کنه و ...ام وجودش بشناستشتا از همون فاصله حضور اون شخص و به خوبی حس کنه و با تم...ثانیه زمان برد

  ...حتی لمسش کنه
مگه میشد؟؟؟چند ماه با یه نفر زندگی کنه و صداي قدم هاشو نشناسه؟؟؟بوي عطر همیشگیش که عجیب بهش معتاد 

  بود و نشناسه؟؟؟باال رفتن ضربان قلبش با لمس حضورش و نشناسه؟؟؟
که مثل دفعه اول نفساش به شماره و تنش به لرزه نیفتاده  چطور شده بود...ولی براش عجیب بود...شک نداشت که مانیه

  ...بود؟؟؟که اگه میفتاد جلوي مانی که وانمود میکرد خوابه رسوا میشد
این آرامش از کجا نشأت گرفته بود؟؟؟ مگه این کسی که از صداي قدم هاش مشخصه داره بهش نزدیک و نزدیک تر 

... شده بود بختک زندگیش... و یکی کرده بود؟؟؟ شده بود کابوس میشه همون کسی نبود که پنج روز شب و روزش
  ... شده بود عزراییلی که داشت ذره ذره روحشو از بدنش بیرون میکشید

چرا برنمیگشت طرفش؟؟؟ چرا با عکس العمل هاي تندش از اتاق بیرونش نمیکرد؟؟؟ چی باعث شده بود به این 
  تظاهر ادامه بده؟؟؟ 

ولی دلی که خوب میشناختش ...خودش میگفت که فقط از روي کنجکاوي که ببینه چی کار میکنهبراي آروم کردن دل 
داشت تمام تالششو میکرد که خواب بودنش عادي و معمولی جلوه کنه که حرکت ...به این راحتی گول نمیخورد

شده بود و کنار داشت چند تار مویی که رو صورتش پخش ...انگشتاي نوازشگر مانی و رو سر و موهاش حس کرد
  ...میزد

از دقت و حوصله و مالطفتی که به کار میبرد میفهمید که اونم ترجیح میداد لیا خواب باشه تا دوباره با اون واکنش روبرو 
چقدر سخت بود ...بعد از کنار زدن اون چند تار مو اینبار برخورد پشت انگشتشو با پوست صورتش حس کرد...نشه

حرکت دستش از روي گونه ي راستش تا گوشش به دنبال یه خط ...لک مانند انگشت مانیمقاومت در برابر حس قلق
  ...نرمی گوشش بین دو انگشت شست و سبابه مانی داشت به بازي گرفته میشد...فرضی امتداد پیدا کرد

وشش هدف مانی از این کار چی بود؟؟؟چرا داشت انگشت میذاشت رو نقطه ضعف لیا؟؟؟مگه نمیدونست چقدر رو گ
  حساسه؟؟؟نکنه واقعاً میخواست لیا بیدار شه و دوباره شاهد اون حالت ها باشه؟؟؟
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داشت کم کم کنترل خودش و رو منظم نشون دادن نفس هاش از دست میداد که دست مانی برداشته شد و بالفاصله 
 که بود نفهمیده و تنفسیش مجراهاي تو مانی عطر شدت پر علت هنوز...مشامش از عطر بی نهایت دلچسبش پر شد

 سریع کهلیایی  اونم...کردن تظاهر و بودن شرایط این در بود سخت چقدر...نشست اش گونه رو مانی سبک و نرم بوسه
 اش گونه سرخی نتونست مانی و اومد کمکش به هم اتاق تاریکی خوشبختانه ولی...میداد نشون العمل عکس چیزا این به
 ...ببینه و

 :کرد زمزمه لب زیر...شد خیره لیا نیمرخ به و وایستاد صاف

 ...باش منم دل فکر به...خدا رو تو ولی...محترمه برام بگیري تصمیمی هراینو بدون که ...عشقم-

غافل از اینکه دل لیا هم شرایطی بهتر از خودش ...گذاشت تنها قلبش امون بی هاي تپش با ولیا ر و رفت...رفت و گفت
که بعدش به دقیقه نکشید و ...آروم شده بود...حضور غافلگیر کننده و در عین حال لذتبخشبه قدري از این ...نداره

  ...خوابش برد
***  

  ...نگاه گنگشو دوخته بود به نسرین که بدون حرف کنارش نشسته بود و خیره به نقطه نامعلومه دستشو نوازش میکرد
فردا قرار بود مرخص بشه و لیا دیگه وقتش بود ...بعد از گرفتن کلی آزمایش هاي مختلف و تشخیص سالمت جسمیش

همه اتفاقاتی که با ...آینده...حال...گذشته...درباره همه چیز...تو این مدت خیلی فکر کرد...که تصمیمشو به زبون بیاره
همه تصمیمات درست و غلطی که توي زندگیش گرفت و اآلن تازه داشت ...بی رحمی زندگی آرومش و طوفانی کرد

  ...د اونایی که فکر میکرد درسته چه تصور غلطی بودنمیفهمی
یه صدایی تو گوشش میپیچید که میگفت همه این ...یه چیزي خیلی واضح توذهنش میچرخید...تو همه این فکراش

لیا ...لیا بی فکر و غیر منطقی تصمیم گرفت...که الحق حرف درستی میزد...اتفاقات تاوان شکستن قلب پدر و مادرته
میتونست ...میتونست پدر و مادرش و با زبون خوش با مهربونی با صبر راضی کنه...خیلی کاراي دیگه بکنه میتونست

عشقی که به مانی ...ولی...میتونست هر دو رو با هم داشته باشه...تصمیم بهتري بگیره براي حل کردن این معضل
فقط یه نفر و میدید و اون مانی ...رده بودتمام آدما رو براش کمرنگ ک...تمام منطقش و زایل کرده بود...داشت

نمیدونست همه کسایی که عاشق میشن به این حال و روز میفتن یا لیا داشت تو این عشق بیش از حد افراط ...بود
  ...ولی حسی بود که سرتاسر وجودش و گرفته بود...میکرد

حرف ...قفل زبونش و بشکنه و حرف بزنهحاال تصمیم داشت باالخره ...بعد از ده روز که از بهوش اومدنش میگذشت
تصمیمی که برخالف یک سال اخیر زندگیش این بار از روي عقل و منطق گرفته بودتش و با ...بزنه تا از تصمیمش بگه

  ...اینکه قلباً ازش راضی نبود و باز ته دلش یه جاي خالی رو حس میکرد ولی امیدوار بود که بعداً پشیون نشه
  :بعد از تک سرفه اي براي صاف کردن سینه اش زمزمه کرد...سعی کرد صداشو پیدا کنهنفس عمیقی کشید و 

  مامان؟؟؟-
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بهتشو همون ...یه لحظه نفهمید واقعاً صداشو شنیده یا داشته فکر میکرده بهش...نگاه مبهوت نسرین چرخید سمتش
  ...لحظه به زبون آورده

  لیا حرف زدي تو یا اشتباه شنیدم؟؟؟...جانم-
  ...نشنیدید...اهاشتب-
به خدا نذر کرده بودم براي ...خدا رو صدهزار مرتبه شکر که حرف زدي...الهی قربونت برم عزیز دلم...اي جان دلم-

  ...ایشاال اگه خدا بخواد تو همین هفته بعد از اینکه مرخص شدي...سالمتیت یه سفره ابوالفضل بندازم
  :با تصمیم لیا تناقض داشت و به زبون بیاره گفتقبل از اینکه نسرین بیشتر از این تفکراتی که 

  خبر ندارن؟؟؟...از جریان تصادفم...از...مادرم...پدر و-
ولی نمیدونست چه جوري باید ...میدونست دیر یا زود لیا سراغ پدر و مادرش و میگیره...نگاه نسرین شرمنده شد

  ...موضوع به خاطر خجالتزدگیشون میگفت از برخورد پدرش پشت تلفن و تالش نکردونشون براي فهمیدن
ولی پدرت گفت دختري که بدون اجازه پدرش عقد میکنه رودختر خودش ...ولی...به پدرت زنگ زد...سعید-

  تو چرا این کارو کردي دخترم؟؟؟جریان اون عکس عروسی که براي خانواده ات فرستادي چی بود؟؟؟...نمیدونه
یعنی پدر و مادرش حتی با شنیدن خبر به کما رفتن ...ره شده بود به نسرینلیا ناباورانه با دهن نیمه باز مونده خی

  دخترشونم نمیخواستن ببیننش؟؟؟
  بازم نخواستن بیان؟؟؟...تو کمام...فهمیدن که من...یعنی...یــ-
پدرت اصالً نذاشت سعید صحبت کنه همینکه گوشی رو جواب داد یه سري حرف پشت تلفن ردیف کرد که ...راستش-

  ...بعدشم قطع کرد...هم هیچی ازش سر درنیاوردیمما 
  :سرشو انداخت پایین و با شرمندگی ادامه داد

خودمونم روي نگاه کردن به چشماشون و نداشتیم که بیشتر از این اصرار ...از تو چه پنهون...از خدا که پنهون نیست-
منتظر بودیم وضعیتت ...وب شدن و برگشتنتامید داشتیم به خ...خب البته امید داشتیم...نکردیم براي فهمیدنشون

  ...ترسیدیم پاشن بیان اینجا خون راه بیفته...میدونم اشتباه کردیم ولی...بعد بهشون اطالع بدیم...مشخص شه
خیالش یه کم راحت تر شد از اینکه پدر و مادرش اصالً در جریان قرار ...لیا دستی به صورت خیس از اشکش کشید

  ...یه کورسوي امیدي تو دلش روشن شد...نیومدننگرفتن که 
  ...هیچی به همراه نداشت...جز عذاب کشیدن...فهمیدنشون...کار خوبی کردید-

خیره تو چشماي خیسش که عجیب سعی میکرد از ...نسرین لبخند پر مهري به روش زد و دستشو گذاشت رو صورتش
  :نگاه نسرین بدزدتش گفت

چرا؟؟؟از دست ما هم دلگیر بودي آره؟؟؟حق ...؟؟؟ده روزه با کسی حرف نزديچرا هیچی نمیگفتی عزیز دلم-
به خدا اگه میفهمیدم ...ولی ما نتونستیم امنیتت و فراهم کنیم...از ما کمک خواستی...تو به ما پناه آورده بودي...داري
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خدا منو ...جوري فرار کنیمانی تا این حد عوض شده اصالً نمیذاشتم بري باهاش حرف بزنی که بعد از رو ترس اون
  ...ببخشه که دختر دست گلمو سه ماه روونه تخت بیمارستان کردم

من هیچ ...که یکیشونم خودمم...مقصرا کساي دیگه اي هستن...شما هیچ تقصیري ندارید...اینجوري نگید...تو رو خدا-
  ...گله اي از شما ندارم

  ...که به حرف بعدي لیا از بین رفتبراي یه لحظه لبخندي پر شوق رو لباي نسرین نشست 
اآلن دیگه خوب میدونم باید ...تصمیمات اشتباهی که تو یک سال اخیر زندگیم گرفتم باعث شد که کار به اینجا بکشه-

  ...تو مواقع حساس زندگیم چه تصمیمی بگیرم
  ...نگرانی تو چشماي نسرین لونه کرد

  ...چی کار کنی؟؟؟زندگیت با مانیفکراتو کردي؟؟؟میخواي ...چه تصمیمی دخترم؟؟؟ف-
درسته من اشتباه کردم ولی ...انگار هیچ جوري ما نمیشیم...نمیشه...نمیشه مامان...منو و مانی دیگه زندگی اي نداریم-

با کوچکترین تلنگري عشقش و به بازي ...حداقل مطمئن بودم که براي عشق و زندگیم هرکاري کردم ولی مانی
با آدمی که انقدر به کسی که ادعا میکنه دوسش داره بی اعتماده زندگی کنم؟؟؟مانی از  من چطور میتونم...گرفت

  ...شایدم من زیادي به شاگرد اول بودنش امید بسته بودم...امتحانش رد شد
میترسید ...میترسید...اصالً قدرت حرف زدن نداشت...نسرین هراسون تو چشماي لیا خیره شده بود و هیچی نمیگفت

مانی نابود شده ...مانی تو این سه ماه مرگ و کامالً لمس کرده بود...سه و جوابش نابودي پسرش باشهچیزي بپر
تنها امیدش ...تنها امیدش نفساي نصفه و نیمه لیا بود که میرفت و میومد...مانی عین یه مرده متحرك شده بود...بود

داشت بهش میگفت که قراره ...این حرفایی که میزد...ولی این نگاه مصمم لیا...بخشش لیا بود بعد از بهوش اومدنش
  ...یک بار دیگه نابودي پسرش و با چشم خودش ببینه

دارم از چشمات میخونم که تو هم هنوز ...چرا فکر میکنی دیگه با مانی ما نمیشی؟؟؟مانی تورو خیلی دوست داره-
زي نیست که به این راحتی بتونید ازش عشق و عالقه اي که تو این مدت تو وجودتون ایجاد شد چی...دوسش داري
  ...پس چه جوري...دست بکشید

شاید عالقه الزمه که تو ...تجربه هایی که کسب کردم بهم میگه که همه چیز تو زندگی با عشق و عالقه حل نمیشه-
مثل ...ورمثل با...مثل اعتماد...زندگی باشه ولی چیزاي خیلی مهمتري هست که پایه هاي زندگی رو محکم نگه داره

مانی بهتره با ...ولی مانی منو انقدري محرم نمیدونست که حرفاشو بهم بزنه...من فقط اسماً محرم مانی بودم...روراستی
  ...غرورش ازدواج کنه

  اآلن میخواي چی کار کنی؟؟؟...اآلن...خب یعنی-
ولی به ...ن دل شکسته اونا رو پس میدمبد کردم با پدر و مادرم و شک ندارم که اآلن دارم تاوا...میخوام برگردم اهواز-

  ...شاید جوونی و بی تجربگی بچه اشون و ببخشن و در خونه اشون و یه بار دیگه به روم باز کنن...هر حال پدر و مادرمن
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  رو حساب شاید و اما و اگر میخواي بري اهواز؟؟؟...عجوالنه تصمیم نگیر...لیا جان-
نگران نباشید یه جایی براي خودم ...رم که اگه پدر و مادرمم نخواستنم برم پیششوناونجا انقدري فامیل دا...به هر حال-

  ...پیدا میکنم
آخه مگه میشه نگران نباشم؟؟؟چرا میخواي این کارو بکنی؟؟؟چرا یه فرصت دیگه به مانی نمیدي؟؟؟به خدا مانی با -

ر چیزي که از دست داده رو فهمیده و تحت حاال دیگه قد...اونی که تو روزاي آخر دیدي زمین تا آسمون فرق کرده
داغون هست داغون تر ...داغون میشه...مانی با نبود تو میمیره...لیا...هیچ شرایطی دوباره از دستش نمیده مطمئن باش

  تو که همچین چیزي رو نمیخواي؟؟؟...میشه
شماي مانی نگاه کنه و یاد برق چرا داغون بودن لیا رو نمیدید؟؟؟چرا نمیفهمید دیگه نمیتونست تو چ...دلش گرفت

نفرتش تو اون چند روز نیفته؟؟؟چرا نمیفهمید دیگه نمیتونست دستاشو بگیره و یاد کتکایی که ازش خورده 
نیفته؟؟؟چرا نمیفهمید دیگه نمیتونست حرفاي عاشقانه اش و بشنوه و یاد زخم زبوناش نیفته؟؟؟چرا دوباره میخواست 

ولی حداقل اآلن دیگه اینو ...؟؟هرچند خودش خواسته بود که تا اینجا با مانی پیش برهلیا رو قربانی غرور پسرش کنه؟
  ...که بذاره هرجور دلش میخواد تصمیم بگیره...بهش مدیون بودن

خودتونم ...من تالشم و کردم...اجازه بدید رفتنم با میل خودم باشه...خواست و میل شما بود...اومدنم از اهواز...مامان-
ولی ...دیگه از خانواده باالتر براي آدم چیه؟؟؟من از خانواده ام زدم به خاطر عشقم...خداي منم شاهد بود...یدشاهد بود

کار ...اگه همون موقع باهام حرف میزد و میگفت دردش چیه...که اگه میزد...مانی از غرورش نزن به خاطر عشق
  ...هیچکدوممون به اینجا کشیده نمیشد

چی باید میگفت در جواب این حرف؟؟؟مگه حرف حق جوابم داشت؟؟؟نمیتونست بیشتر از ...زبون نسرین بسته شد
شاید خواست خدا بود که مانی همچنان تقاص کاري که با این دختر ...این با آینده این دختر به خاطر پسرش بازي کنه

وجودش و براي شکل گیري این  ولی دیگه نمیشد چیزي از لیا که تمام...هرچند اینبار دیگه می مرد...کرد و پس بده
  ...زندگی گذاشت خواست

  :به عنوان آخرین خواسته فقط گفت
  نمیخواي با خود مانی هم حرف بزنی؟؟؟...نمیخواي-

  ...لبخند تلخی رو لباي لیا نشست
ا التماسش اون موقع که بی خبر از همه ج...اآلن دیگه خودم همه چیز و فهمیدم...نه اآلن...ولی سه ماه پیش...میخواستم-

  ...اآلن اگه اونم بخواد من دیگه نمیخوام باهاش حرف بزنم...میکردم که حرف بزنه باید حرف میزد
نه میتونست بگه لیا حق همچین کاري و نداره و نه ...نسرین روشو گرفت تا لیا اشکاي حلقه زده توي چشماشو نبینه

کدوم پدر و ...که لیا میخواد بره رسماً دیوونه میشد مانی اگه میفهمید...طاقت دیدن عذاب و نابودي پسرش و داشت
  مادري حاضر بودن دیوونگی بچه اشون وببینن؟؟؟
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پشیمونی اینکه من ازت خواستم بیاي تهران و بعدش ...هرکاري که فکر میکنی درسته بکن...هرکاري که...باشه دخترم-
اصرار بیش از حدم تو رو مجبور به گرفتن تصمیمی کنم  دلم نمیخواد با...این بال سرت اومد تو این سه ماه راحتم نذاشت

امیدوارم من مادر و ...فقط بدون که تا آخر عمر تو رو دختر خودم می دونم...که بعد فقط عذاب وجدان برام بمونه
  ...ببخشی که بیشتر براي مانی مادري کردم تا براي تو

لیا هم سرشو چرخوند سمت پنجره و به آسمون سیاه شب ...بلند شد رفت بیرون و دیگه به لیا اجازه حرف زدن نداد
یعنی اونا هم همینقدر دلتنگش بودن؟؟؟یعنی اگه نمیگفت ...چقدر دلش براي مادر و پدرش تنگ شده بود...نگاه کرد

تصادف کرده و سه ماه تو کما بوده نمیخواستن تو خونه راهش بدن؟؟؟با چه رویی میرفت پیششون؟؟؟دختري که یک 
به جیگرشون کرده بود چه جوري باید پیششون سر بلند کنه؟؟؟یه زمانی دلش میخواست وقتی مانی و تمام و  سال خون

با افتخار و سري باال گرفته برگرده پیش خانواده اش و بگه نتیجه اون خودخواهی هام و ...کمال براي خودش کرد
؟؟باید دست از پا دراز تر برمیگشت و میگفت ولی اآلن چی؟...تصمیمات خودسرانه ام حضور همچین آدمی در کنارمه

ولی دیگه براي این ...شایدم خودش و اشتباه شناخته بود...من آدمم و اشتباه شناختم...من اشتباه کردم...شما حق داشتید
  ...پس باید میرفت...تنها راه جلوي پاش به رفتن ختم میشد...فکرا خیلی دیر بود

  ...ش تو میرمدیگه دیره واسه موندن دارم از پی
  ...جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم

  ...بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ تواین
  ...قصه تقدیرم چه دلگیرم خداحافظشده این 

***  
هنوز بدنش ضعف داشت و با جود جلسه هاي ...تو حیاط بیمارستان وایستاده بود و دسته ساکشو محکم نگه داشته بود

حتی یک ...نمیتونست راه بره ولی انقدر اصرار کرد تا راضی شدن با آژانس روونه اش کنن فرودگاهفیزیوتراپی خوب 
ممکن بود اراده اش و سست کنه و نتونه تصمیم درست و ...ثانیه بیشتر موندن پیش یکی از آدماي زندگی مانی

  ...باید مصمم می موند تا آخر این راه...بگیره
ولی روزاي ...ر پا تو اون خونه اي بذاره که شاید عاشقانه هاش و تو خودش جا داده بودحتی طاقت نیاورد براي بار آخ

فقط امیدوار بود مثل بار قبل ...ساکشم نسرین براش جمع کرد و آورد...آخر فقط ازش تلخی و شکنجه و عذاب دید
  ...چیزي رو جا نذاشته باشه که مانی و هوایی کنه

رش و گرفته بودن ولی نگاه سرکش لیا دور و بر حیاط بیمارستان و به هواي دیدن سعید و نسرین و میثم و نیوشا دو
خودشم نمیدونست با دلش ...مانی که از همون روز اول و اون شب که رفت تو اتاقش دیگه ندیده بودش رصد میکرد

ولی یه دلش ...چون فراموشیش راحت تر میشه...یه دلش میگفت اگه همینطوري نبیندش خیلی بهتره...چند چنده

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 716



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

میگفت براي بار آخر حتی شده به اندازه چند ثانیه ببینتش تا شاید از شر این ضربان کوبنده اي که قفسه سینه اش و به 
  ...رعشه مینداخت خالص بشه

  :با صداي سعید حواسش و جمع کرد
ولی ...ات از اولم اشتباه بودپشت کردن به خانواده ...چون معتقدم بهترین تصمیم و گرفتی...نشد جلوي رفتنت و بگیرم-

ولی اگه حرفاتو باور ...با اینکه روي حرف زدن با پدرت و چشم تو چشم شدن باهاش و ندارم...حاال اتفاقیه که افتاده
  ...نکردن فقط کافیه یه زنگ بهم بزنی تا خودم و برسونم و همه چیز و براشون توضیح بدم

نبودم تو این سه ماه ولی حس کردم که تک تکتون تو دردسر ...متتون شدمتا اآلنم خیلی باعث زح...دستتون درد نکنه-
  ...واقعاً نمیدونم چه جوري ازتون تشکر کنم...و زحمت افتادید

  :میثم
هرجا که ...امیدوارم...وگرنه همه این بدو بدوها و خستگی ها تو تنمون می موند...تشکر و با بهوش اومدنت کردي-

  ...عم خوشبختی و آرامش و بچشیبا هرکی که هستی ط...هستی
میفهمید که اونم ته دلش میخواست که لیا در کنار رفیقش به آرامش ...میدید که حرف دل و زبون میثم یکی نیست

شاید دیگه باید قبول میکرد تقدیر این ...ولی به خاطر احترام به لیا و تصممش همچین چیزي رو به زبون نمیاورد...برسه
  ...دختر از مانی جداس

  ...نیوشا رفت طرفش و بغلش کرد
  ...کاش میشد نري...خیلی دوست دارم...عزیزم-

  ...ولی نیوشا طاقت نیاورد و به زبو آوردش...این خواسته دل همشون بود که لیا از تو نگاهشون میخوند
  ...مجبورم...مجبورم برم نیوشا...منم دوست دارم عزیزم-

  ...کشید نیوشا ازش جدا شد و دستی به صورت خیسش
  ...خب؟؟؟دلم برات تنگ میشه...ولی باهام در تماس باش...میفهممت-

  ...بعد از تو کیفش یه پاکت بیرون آورد و گرفتش سمت لیا
گفت بگم اگه دوسش داري پاره اش کن ولی اگه حرفاشو بشنوي شاید بهش حق ...اینو شهرزاد داد که بهت بدم...اینو-

  ...بدي
ولی شاید خوندن حرفاي ...شهرزاد و خیلی وقت بود بخشیده بود...گرفتن پاکت دراز کرد لیا دستاي لرزونش و براي

  ...خودش درباره کاري که با لیا و زندگیشو عشقش کرد بد نباشه
یه خداحافظی کلی با همشون کرد و ...بعد از بغل کردن نسرین و کلی اشک ریختن به خاطر دوام نداشتن این رابطه

از صبح زمزمه هاشون و میشنید ...نتظرش دور تا دور بیمارستان سوار ماشین آژانس شد و رفتحین چرخوندن نگاه م
ولی تو اعماق دلش توقع داشت حداقل براي ...زل زده به یه نقطه و با هیچکس حرف نمیزنه...که میگفتن مانی داغونه
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حداقل میتونست براي ...ازش میترسه ولیدرسته با برخورد اول لیا فکر میکرد که لیا هنوز همونقدر ...خدافظی میومد
شایدم هنوز انقدري غرورش تو اولویت هست که نخواد همچین کاري بکنه یا ...طلب بخشش کردن پا پیش بذاره

حتی وحیدم صبح به دیدنش اومد و با شنیدن خبر ...بترسه از اینکه لیا حرفی بزنه تا بیشتر از قبل خورد بشه پیشش
ر ناراحتی ازش خدافظی کرد و لیا چقدر اون لحظه خوشحال بود که نه نگاهش نه برخوردش رفتنش بعد از کلی اظها

نشونه اي نداشت از اینکه دوباره میخواد اون حس قدیمیش و زنده کنه و امیدوار بود که هیچ وقت به همچین چیزي 
  ...فکر نکنه

نی نمیتونست باور کنه حرفایی که درباره اش با این رفتار ما...هرچی بیشتر میگذشت به خاطر تصمیمش مصمم تر میشد
شاید اونم خوشحال بود از اینکه دیگه الزم نیست حضور لیا رو در ...زدن راست بود و مانی واقعاً داشته نابود میشده

  ...همینکه لیا سالم و سرپا بود کفایت میکرد...کنارش تحمل کنه و بیشتر از این عذاب وجدان بکشه
هرچند با ...براي بیرون اومدن از فکر مانی بازش کرد و شروع کرد به خوندن...رزاد و درآورداز تو کیفش نامه شه

  ...اما براي گذروندن وقت بد نبود...یادآوري دوباره اون خاطرات تلخ حالش بد میشد
ولی ...ختمتزیاد نمیشنا...یه کلمه میگم لیا...بدون شک اگه از حاال به بعد هرکی ازم بپرسه مهربونی رو معنی کن«

فکر میکردم فقط صحبت رو در رو ...برعکس من که انگار خاکم از بی معرفیه...فهمیدم وجودت با مهربونی سرشته شده
حتی از همین خودکار توي دستم هم شرم میکنم ...ولی حاال دارم میبینم که حتی نوشتن هم عذاب آوره...سخت باشه

مطمئنم تا اآلن به گوشت رسیده ...توجیهی نداري براي جنایتی که کرديعذاب آوره وقتی هیچ ...براي نوشتن این حرفا
درست تو همون روزي که تو تمام فکرت و ذکرت مشغول حل کردن مشکالت ...که من با زندگیت چی کار کردم

شاید  اینا رو میگم تا...خدا شاهده که زندگیم از اون روز به بعد دیگه رنگ آرامش و به خودش ندید...زندگی من بود
من حاضرم تا آخر عمر بار گناه و عذاب ...حتی میتونی براي آرامش بیشترت منو نبخشی...دلت یه کم آروم بگیره

وجدان و پشیمونی و بخشیده نشدن و به دوش بکشم تا شاید از این طریق ذره اي از ظلمی که در حقت کردم و جبران 
چون خودت میدونی که عشق آدم و ...شاید بتونی درکم کنی...اشقیولی فقط به این امید دارم که تو هم مثل من ع...کنم

دلم ...امیدوارم خدا زندگیتو برعکس زندگی من پر از آرامش کنه...منم از این قاعده مستثنی نیستم...کر و کور میکنه
  »...ببخش...ببخش منو لیا...تا بلکه قلبم یه کم آروم بگیره...میخواد اون روز و ببینم

اگه ...اونم مثل خودش قربانی عشق شد...شهرزاد و خوب درك میکرد...کرد و نامه رو گذاشت تو کیفش اشکاشو پاك
وقتی از استرس دیدن خانواده اش خالص ...توقع داشت که پدر و مادرش ببخشنش پس اونم باید شهرزاد و میبخشید

گلگی ها و انتظارت و توقعاتش متوجه ...شد تو اولین فرصت بهش زنگ میزد و میگفت که دیگه هیچ گله اي ازش نداره
  ...و نه حتی سامیار که خیلی دلش میخواست حرفاي اونم بشنوه...نه شهرزاد...کس دیگه اي بود

***  

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 718



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

رو صندلی هاي سالن انتظار فرودگاه نشسته بود و داشت فکر میکرد تو این یک ساعت تاخیر چه جوري خودش و 
یعنی ...اخیر زندگیش و بیشتر رو نحوه برخوردش با خانواده اش تمرکز کنهسرگرم کنه که ذهنش نره سراغ اتفاقات 

سعید میومد چی میگفت؟؟؟چه جوري ...واقعاً اگه قبولش نمیکردن باید دست به دامن سعید میشد؟؟؟اصالً اگه میشد
موقع که  میخواست راست و ریس کنه این گندي که به زندگی و رابطه اش با پدر و مادرش زده بود؟؟؟کاش همون

کاش میرفت و یه راه حل دیگه براي این جدایی پیدا ...باباش جلوي در خونه مانی دیده بودتش باهاش میرفت
  ...کاش میشد اصالً یه چیزایی رو پاك کرد از ذهن و از گذشته...میکرد

دي از عطري نفس عمیقی کشید تا به خودش و اعصابش که کم کم داشت دوباره بهم میریخت مسلط بشه که حجم زیا
  ...آشنا مجراهاي بینیشو پر کرد

دلش نمیخواست بیشتر از این نفس ...نگاهش بهت زده مات رو به روش شد و نفسش و از عمد تو سینه حبس کرد
یعنی ممکن بود صاحب این عطر همون کسی باشه که ...بکشه اون عطري رو که مطمئن بود قابلیت مست کردنش و داره

آورده بود و لیا از صبح براي یک ثانیه دیدنش بال بال میزد یا یه نفر فقط عطر مشابهش و زده  این بال رو سر زندگیش
  بود؟؟؟

قبل از اینکه به عضالت گردنش فرمان بده براي چرخیدن و پیدا کردن اون شخص مجهول اینبار صدایی آشنا تو 
  :گوشش پیچید

  ...دیگه انقدر بی معرفت نباشی که بی خدافظی بريولی فکر میکردم تو ...تو بی معرفتی من که شکی نیست-
چی بود تو این صدا که بعد از اون همه اتفاق بدي که بینشون یه دیوار محکم ...قلبش داشت سینه اش و میشکافت

کشیده بود بازم داشت براش میتپید؟؟؟چرا دیگه مثل اون روز تو بیمارستان با حس حضورش رعشه به اندامش نمیفتاد 
  میترسید؟؟؟یعنی باور کرده بود که این مانی دیگه نمیتونه اون شمر بی رحم و بی انصاف باشه؟؟؟و ازش ن

دیگه ...هنوز تالشی براي چرخوندن سرش نکرده بود که حضورش و درست کنارش رو صندلی حس کرد
اهش هیچ نیرویی اون لحظه نمیتونست سرشو ثابت نگه داره و به چشماش بگه حق نداري نگ...نمیتونست

سرشو چرخوند و خیره شد تو اون یه جفت چشم عسلی که یه زمانی براش معناي ...حرکاتش غیر ارادي بود...کنی
  ...زندگی بود و تو یه دوره کاري کرد که این معنا از توشون پاك بشه و جایگزینش بشه یه ترس عمیق

ي هم و تنها حرکت اعضاي بدنشون تکون نزدیک دو دقیقه بدون اینکه کلمه اي حرف بزنن خیره شده بودن تو چشما
هر دو با اینکه میدونستن رابطه اشون هیچوقت مثل سابق نمیشه ...خوردن مردمک چشماشون تونگاه طرف مقابل بود

  ...ولی آرزوشون بود که این ارتباط نگاه هاشون حاال حاالها ادامه پیدا کنه
یه کم بعد مانی ...میق نگاهش و گرفت و به رو به روش خیره موندزودتر از مانی لیا بود که به خودش اومد و با یه دم ع

  :هم به خودش اومد و با صدایی که از شدت هیجان میلرزید گفت
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میفهمی؟؟؟چرا هیچی نمیگی؟؟؟چرا نمیگی ...نمیخواي چیزي بگی؟؟؟المصب دلم واسه شنیدن صدات داره پاره میشه-
  دلیلت براي این رفتن چیه؟؟؟

  :بی اختیار گفت...بی اختیار جون گرفت اون پنج روز جهنمی و عذاب آور جلو چشمش...دبی اختیار تلخ ش
خیلی سخته از کسی انتظار حرف زدن داشته باشی و ازت دریغ بشه نه؟؟؟خیلی سخته چشم بدوزي به دهن طرف -

باشه نه؟؟؟خیلی مقابلت براي اینکه فقط یه جواب ازش بگیري ولی تنها چیزي که عایدت بشه سکوت ودرد و کتک 
  سخته خیلی چیزا رو ندونی ولی ناچار به تحملش باشی نه؟؟؟

  :چرخید سمتش و خیره تو نگاه ناباورش گفت
  ...تازه داري میفهمی من چی کشیدم-

بدون ذره اي ...چی داشت بگه در جواب حرفایی که صد در صد حق بود...مانی شرمنده و نادم سرشو انداخت پایین
یتونست این وسط یه جوري خودش و کاراش و توجیه کنه؟؟؟چرا هیچ قانونی نبود که یه کمم حق و به چرا نم...ناخالصی
چرا انقدر دستش خالی بود؟؟؟چرا انقدر ناتوان بود براي نگه داشتن کسی که با رفتنش فقط یه جسم ازش می ...اون بده

  ...موند
م که بار گناهم و سنگین تر نکنه؟؟؟چی بگم که چی بگم که درصدي از خطاهام و بپوشونه؟؟؟چی بگ...حق داري-

نمیشه توجیهش ...با هیچ دلیل و منطقی نمیشه عوضش کرد...دردت و تسکین بده؟؟؟اشتباه همیشه اشتباهه
نمیخوام ...نمیخوام ببخشیم چون بخشیده نمیشم...ولی حداقل درك کن که منم تو شرایط خوبی نبودم...ولی...کرد

اون آدم مغرور و بیخودي که شناخته بودي و تو اون ...فقط میخوام درك کنی...نمیشه فراموش کنی چون فراموش
درك کن که به جنون رسیدم وقتی فهمیدم آدمی که براي اولین بار عاشقش شدم بهم ...شرایط ایجاد شده درك کن

  ...نارو زده
ندازه ده دقیقه حق نداشتم حرف بزنم و از به ا...بعد از ده ماه که از آشناییمون میگذشت و همدیگه رو شناخته بودیم-

تو با چه ...خودم دفاع کنم؟؟؟حتی خطاکار ترین مجرم ها و جنایت کارا هم تو دادگاه اجازه دفاع از خودشون و دارن
  قانونی حکم صادر کردي که من هیچ حقی توش نداشتم؟؟؟

وري باید بهت ثابت کنم که این سه ماه منو عوض چه ج...به پیر به پیغمبر پشیمونم...به خدا پشیمونم...پشیمونم لیا-
من دیگه هیچی به جز تو براي از ...من دیگه...من دیگه اون آشغال مغروري که تو دیدیش و شناختیش نیستم...کرد

چه جوري میتونی پشت پا بزنی به اونهمه عشق ...هیچی ازم نمی مونه...تو رو هم اگه از دست بدم لیا...دست دادن ندارم
  القه اي که داشتیم و بذاري بري؟؟؟و ع

  :با اعالم پروازش از بلندگوهاي فرودگاه لیا از جاش بلند شد و تو همون حال گفت
  ...همونطور که تو فراموش کردي و رو سرم خراب شدي-
  ...یه فرصت جبران بهشون میده...خدا هم بنده هاشو میبخشه-
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یتونم با کسی زندگی کنم که تو خونه اش امنیت جانی ندارم؟؟؟که من چه جوري م...تو از همه فرصتات استفاده کردي-
  ...با کوچکترین حرفی پایه هاي اعتمادش سست میشه و میریزه پایین

فقط یه ...فقط یه فرصت دوباره بده تا بهت ثابت کنم نه فقط امنیت جانی که تمام زندگیم و به پات میریزم لیا-
  ...التماست میکنم لیا...لیا به پات میفتم...شیمون شیبه قرآن مجید دیگه نمیذارم پ...فرصت

یه زمانی لیا داشت التماسش میکرد و مانی ...چقدر زود جاشون عوض شد...درست مثل مانی...لیا از سنگ شده بود
قلب ...ولی نمیدونست اون موقعی که لیا التماسش و میکرد تا حرف بزنه...کوچکترین توجهی نمیکرد و حاال برعکس

  ...هم انقدر بی تاب این موجود خوار و خفیف شده بود و براش میتپید یا فقط قلب اونه که میخواد بیاد توي دهنش مانی
  :راه افتاد ولی صداي قدم هاي مانی و پشت سرش شنید و بعد صداي پر از عجز و درموندگی خودشو» خدافظ«با گفتن 

بهت فرصت میدم تا ...نخواي منو ببینی و باهام حرف بزنی اآلن حق میدم بهت که...نمیذارم اینجوري تموم شه لیا-
تو تنها سهم من از این زندگی ...قسم میخورم میام...ولی میام دنبالت...خودت و پیدا کنی و بتونی دور از من آروم بگیري

پس ...یکنمتا عمردارم براي داشتنت تالش م...شاید بقیه نخوان که من به سهمم برسم ولی من کوتاه نمیام...هستی
  ...قول میدم...نفرتت و دوباره به عشق تبدیل میکنم...نمیذارم این نفرت تو وجودت بمونه...منتظرم باش

شاید دوست نداشت اون لحظه اون ...باید یه چیزایی رو براش روشن میکرد...لیا یه لحظه وایستاد و چرخید سمتش
  ...ولی باید میگفت...حرفارو بزنه

  ...من ازت متنفر نیستم...ي به عشق تبدیلش کنینفرتی نیست که بخوا-
  :چند ضربه به سینه اش زد و با حرص و بغض ادامه داد

باید بهش بفهمونم اون کسی که تو عاشقش شدي ...ولی دیگه وقتشه ساکتش کنم...این بی صاحاب هنوز براي تو میزنه-
باید بهش بفهمونم که براي آدم ...تو قبول میکرد حرف صد نفر دیگه رو به جز...بهت اعتماد نداشت...آدم درستی نبود

  ...اشتباهی داره میزنه
نگاهش به چشماس گود افتاده و صورت و بدن ...با دیدن قیافه مات مونده مانی ساکت موند آب دهنش و قورت داد

ه با هم یکی ولی مسیر اونا دیگ...میتونست بفهمه که مانی هم کم عذاب نکشیده تو این جریان...الغرش کشیده شد
  :با بغضی که هنوز مستحکم سر جاش مونده بود گفت...نمیشد

عشق باید بهمون ...شاید از اولش اشتباه بوده که انقدر جفتمون و رنجور و ناتوان کرده...این عشق...براي تو هم بهتره-
همش بترسیم از تکرار اتفاقات سخته زندگی کردن وقتی ...نه درد و رنج و مصیبت...زندگی بده...انگیزه بده...روحیه بده

ولی ...شاید چند صباحی قابل استفاده بشه...میشه مثل یه چینی بند زده...وقتی دیدمون به هم عوض شده باشه...گذشته
اون آرامش ...من نمیخوام تا آخر عمرم با این ترس زندگی کنم...ترس از فروپاشی دوباره اش همیشه با آدم هست

  ...پس سعی نکن براي بند زدن این چینی شکسته شده تالش کنی...گرده مانیدیگه به زندگی ما برنمی
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با دیدن پر شدن کاسه چشماي مانی که جزء چند اتفاق نادر دنیا محسوب میشد براش سرشو انداخت پایین و همزمان 
  :با ریختن دو قطره اشک روي گونه هاش گفت

من ...بگم هیچ خاطره خوبی نداشتیم...که به خاطر پنج روزبی انصافیه ...چه خوب چه بد...خاطرات فراموش نمیشن-
همیشه قدرت خاطرات تلخ و آزار دهنده ...ولی متاسفانه...به خاطرشون ازت ممنونم...بهترین روزاي عمرم با تو بود

به  امیدوارم خوشبختی اي که با من...عین سیریش میچسبه و دیگه با هیچ نیرویی از ذهن آدم کنده نمیشه...بیشتره
  ...خدافظ...دستش نیاوردي و با کس دیگه بتونی داشته باشی

خیره به مسیر رفتن لیا بود ...رفت و مانی و تنها و ناامید با داغ پر سوزي رو سینه اش تنها گذاشت...روشو گرفت و رفت
  ...و از بین اونهمه حرفی که بهش زد فقط یه جمله اش مدام تو گوشش تکرار میشد

  »نوز براي تو میزنهاین بی صاحاب ه«
یعنی ...یا واسه کس دیگه اي بزنه بتونه جلوي این اتفاق و بگیره...کاش میشد تا قبل از اینکه بخواد دیگه براي مانی نزنه

میتونست؟؟؟یعنی میشد این به قول لیا چینی بند زده رو به قدري محکم کنه که دیگه هیچ ترسی از شکستن دوباره اش 
ه خودش اطمینان داشت که براي به دست آوردن اعتماد دوباره لیا پا پیش بذاره؟؟؟یا باید به نباشه؟؟؟یعنی انقدر ب

حرفاي لیا گوش میکرد و تالشی براي بند زدنش نمیکرد؟؟؟به همین راحتی میذاشت کسی که یک سال باهاش خاطره 
  ساخته بود از دستش بره؟؟؟

به امید اینکه لیا دلش به رحم ...جا تو فرودگاه موند و اشک ریختتا نیم ساعت بعد از اینکه هواپیماش پرواز کرد همون
حاال ...لیاش رفت...ولی هیچ خبري ازش نشد...که عوض کنه این تصمیمی رو که فقط باعث نابودیش بود...بیاد و برگرده

براي زندگی لیا یعنی مانی ...یا بذاره زندگیشو با آرامش ادامه بده...مانی بود که باید تصمیم میگرفت که بره دنبالش
تو این یک ...بسش بود لیا هرچقدر عذاب کشیده بود تو این زندگی...یعنی غم...یعنی گریه...یعنی ترس...جنجال دوباره

ولی مانی چیکار باید ...شاید با کسی به جز مانی...وقتش بود طعم واقعی زندگی و خوشبختی رو بچشه...سال گذشته
خوشبختی براي اون چه جوري معنا پیدا میکرد؟؟؟وقتی ...به کس دیگه اي فکر کنه میکرد؟؟؟اون که نمیتونست حتی

این ...ولی با ندانم کاریش...مطمئن بود ته تهش سعادته...لیا پیشش بود مطمئن بود که داره تو مسیر خوشبختی میرونه
  ...موهبت خدایی رو از دست داد به راحتی آب خوردن

ماشین و همونجا گذاشت و پیاده ...رخورد چند قطره بارون که رو سر و صورتش ریختاز فرودگاه که بیرون اومد با ب
دو تا سه ماه ...تو یک سال گذشته زندگی...به معناي واقعی بی انگیزگی رو حس کرد...راه افتاد سمت مقصدي نامعلوم

  ...به پوچی رسیده بود...ولی اآلن دیگه هیچی نبود...عذاب آور و داشت بقیه اش فقط امید بود و انگیزه و عشق
  ...بشین پاي حرفاي من

  ...بشین با تمام وجود
  ...من از عشق میگم تو هم
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  ...بگو رفتنت خواب بود
  ...بشین پاي حرفاي من

  ...بشین دل بده گوش کن
  ...درارو رو دنیا ببند

  ...جهان و فراموش کن
ولی چشماي سرخ و بی روحش داد میزد ...شدقطره هاي اشکش قاطی قطره هاي بارونی که صورتش و خیس کرده بود 

که این مرد تنها و خسته و با این ظاهر نا آروم و آشفته انقدري به ته خط رسیده که بدون اهمیت به غرور و آبرویی که 
  ...یه زمان براش الویت هاي زندگی بودن تو خیابون راه میرفت و اشک میریخت

  ...مفقط من فقط تو فقط من و تو می ارزیم به ه
  ...یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم

  ...فقط من فقط تو فقط من و تو می ارزیم به هم
  ...گی بی تو رو باید قیدشو میزدمیه شب زند

تا کی میخواست دووم بیاره؟؟؟یک سال خاطره داشتن ولی بعید میدونست یادآوریش حتی تو یک سال اینده زندگیش 
یر این دختر بی نظیر و همه چیز تمومی که دیگه بعید میدونست خدا مثلشو خلق کنه تا عمر داشت تصو...تموم بشه

کاش میشد باعث و بانی تباه شدن زندگیش و با دستاي خودش خفه ...حسرتش تو قلبش بود...جلوي چشمش بود
  ...میکرد

  ...زمان بی تو غمگین گذشت...نبودي ببینی چقدر
  ...ین گذشتولی تلخ و شیر...تو رویاي من غم نبود

  ...چطور میکشه آدمو...نبودي ببینی عذاب
  ...ادامه نمیدادمو...باید از یه جایی به بعد

  ...ادامه نمیدادمو...مه نمیدادموادا
یعنی با ...نگاهش میخ ماشینایی بود که با سرعت میرفتن و میومدن...به خودش که اومد دید روي پل هوایی وایستاده

هم لیا دلش خنک ...میشد؟؟؟هم خودش راحت میشد از اینهمه عذاب و بدبختی و پوچیاین کارش همه چیز تموم 
اینجوري دیگه میتونست با خیال راحت بره با ...میشد که مایه عذابش از بین رفت و دیگه کسی نیست که بهش فکر کنه

  ...هرکسی که میخواد و طعم خوشبختی رو بچشه
  ...شدنبودش یه کمبود ...به جایی که عشق رسیدم

  ...یه آن زندگیم دود شد...زمین زیر پام خالی و
  ...دلم شور فردا رو زد...خوشی رفت و شاید نموند

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 723



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...مثل داغ روزاي بد...م تازه شدگذشته برا
اي کار خودش و بزرگترین فداکاري ...ذهنش از هرچیز و هرکسی جز لیا خالی شده بود...خودشو چسبوند به نرده ها

میدونست که لیا علی رغم حرفایی که با تلخی به زبون آورد بازم دل نداره عذاب مانی رو ...عشقشمیدونست در حق 
دیگه لیا هم دورادور در جریان ...پس اگه خودش و خالص میکرد...ولی نداشتن لیا ته ته ته عذاب بود براش...ببینه

یشد ولی اونیکی تا آخر عمر میتونست ادامه پیدا این ناراحتی زود تموم م...بدبختی مانی قرار نمیگرفت و ناراحت نمیشد
  ...کنه

  ...یه جایی اثر میکنه...میدونم تالشم یه روز
  ...یه عاشق خطر میکنه...تا چه حدببین تا کجا 

رو به آسمونی که اآلن لیا داشت توش پرواز میکرد به ...دستاشو به دو طرف باز کرد و خودشو چسبوند به نرده هاي پل
  :زمه کردسمت شهرش زم

  ...فقط به خاطر تو لیا-
باد سردي تو وجودش حس کرد و همزمان با شدت گرفتن ضربان قلبش صداي بوق گوش خراش ماشینا تو گوشش 

  ...پیچید
  ...زمان بی تو غمگین گذشت...نبودي ببینی چقدر

  ...ولی تلخ و شیرین گذشت...تو رویاي من غم نبود
  ...چطور میکشه آدمو...نبودي ببینی عذاب

  ...ادامه نمیدادمو...باید از یه جایی به بعد
  ...ادامه نمیدادمو...ادامه نمیدادمو

***  
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***  
  خانوم مشـــــــــرقی؟؟؟...خانوم مشرقی-

چرا یاد نمیگرفت اینجوري ...هر چی هوا تو ریه ام بود و با حرص فوت کردم و دستامو از شدت انزجار مشت کردم
  نزنه؟؟؟چرا نمیفهمید سر جالیز نیست اینجا؟؟؟اسممو داد 

  :نگاهی به آقا مراد که متعجب جلوي در آبدارخونه بود انداختم و پرسیدم...با کالفگی از جام بلند شدم و رفتم بیرون
  مهندس صلح جو تو اتاقشونن دیگه؟؟؟-

  ...نگاهش نشون میداد که اونم از این طرز صدا کردن متعجب شده
  ...آره فکر کنم-
  ...خداروشکر من فکر کردم تو دستشویی گیر کرده که هیچ راه ارتباطی دیگه اي براي صدا کردن پیدا نکرده-

و بعد از کسب اجازه ...رقیب کاریم...لبخندي به خنده صدادار آقا مراد زدم و بعد از چند تقه به در اتاق مهندس صلح جو
  ...رفتم تو

  :بود به نقشه هاي رو میز انداختم و گفتمنگاهی به چهره آشفته اش که خیره شده 
  کاري داشتید با من مهندس؟؟؟-

  :سرشو بلند کرد و همون نگاه مسخره همیشگی رو به سرتا پام انداخت و با شماتت گفت
  خودت چی فکر میکنی؟؟؟-

  ...م ندیده بودمآدم انقدر بی شخصیت تاحاال تو عمر...متنفر بودم از مفرد به کار بردن فعالش موقع حرف زدن با من
  ...راستش من انقدر مشغله ذهنی دارم که دیگه جایی براي فکر کردن به کاري که شما باهام دارید نمی مونه-
  ...کامالً دارم میبینم...بله-

ولی با بیرون افتادن شکم گنده اش بیشتر مضحک به ...فکر میکرد تو این حالت خیلی با جذبه اس...لم داد رو صندلیش
یکی نیست بگه آخه مرد حسابی این طرز لباس پوشیدنه وقتی میدونی یه توپ بسکتبال اون زیر ...یدنظر میرس

  چپوندي؟؟؟
  :با ابرو اشاره اي به نقشه هاي روي میز کرد وادامه داد

  ...کامالً مشخصه که مشغله هاي ذهنیت اجازه نمیده حواست به کار متمرکز بشه-
  :اعتماد به نفس گفتم چند قدم بهش نزدیک شدم و مصمم و با

  چه مشکلی هست که نشون میده رو کارم تمرکز ندارم؟؟؟-
یا نقشه کشمون منظورت ومتوجه نشده و همچین افتضاحی رو پیاده ...یا طرحی که تو دادي از پایه و اساس اشتباهه-

  ...ما باید این مزخرفات و تحویلش بدیم...طرح قراره امروز برسه دست شرکت کامیاب...کرده
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به خودش اجازه میداد که باهام اینجوري حرف ...نمیدونم چرا وقتی نه مقامش از من باالتر بود نه کارش از من بهتر
ولی منم ...اصالً نمیدونستم این نقشه ها چه جوري افتاده دستش که حاال بخواد اینجوري واسه من بلبل زبونی کنه...بزنه

  ...آدمی نبودم که کوتاه بیام
  گفتید که بهتون تبریک بگیم مهندس؟؟؟چرا زودتر ن-
  چیو؟؟؟-
خبر نداشتم یه پله رفتید باالتر و مسئولیت رسیدگی به طرح هاي من رو دوش شماست وگرنه ...ترفیع گرفتنتون و-

  ...خودم همون دیروز که نقشه اش آماده شد میاوردم و دو دستی تقدیمتون میکردم
خوب فهمید که دارم میچزونمش به خاطر حرفی که دیروز کاظمی ...گرفتمتلکم و خوب ...با این حرفم آتیش گرفت

رئیس شرکت زد و گفت خانوم مشرقی به زودي به عنوان طراح ارشد و براي نظارت به کار باقی طراح ها انتخاب میشه 
  ...و من خوب میدونستم که صلح جو براي این منصب دندون تیز کرده بود

  ...من دارم میگم...انوم مشرقیاآلن وقت مسخره بازي نیست خ-
از نظر خود مهندس کاظمی هم این نقشه ها و ...از نظر من که هیچ...من خوب فهمیدم شما چی میگی آقاي صلح جو-

حاال چه جوري و چرا به دست شما ...طرح اولیه من هیچ ایرادي نداره و مهندس صبح قبل از رفتنشون تاییدش کردن
  ...فانه نظر شما اآلن دیگه هیچ اهمیتی ندارهولی متاس...رسیده جاي سواله

  ...با این گندي که تو باال آوردي...آبروي شرکتی که من دارم توش کار میکنم در خطره-
پس شما به کار ...فکر میکنم صالحیت مهندس کاظمی براي تشخیص به قول شما گند باال آوردن من از شما بیشتر باشه-

  ...به کار خودم برسم اجازه بدید منم...خودتون برسید
  چیو میخواي ثابت کنی با این خونسردي مسخره همیشگیت؟؟؟-

  :با سري باالگرفته و غرور گفتم
  ...مسلماً برتریمو-

  :رومو گرفتم برم بیرون و تو همون حال گفتم...دیگه صورتش سرخ شده بود از خشم
به ...منداي دیگه باید هوار بکشید تو شرکتفکر میکنم تلفن اتاقتون مشکل پیدا کرده که براي صداي کردن کار-

  ...چون اینجوري آبروي شرکتی که توش کار میکنید خیلی بیشتر در خطره...مهندس کاظمی حتماً اطالع بدید
بعضی وقتا شنیدن ...رفتم بیرون و در و بستم درحالیکه مطمئن بودم پشت سرم یه فحش پدر و مادر دار نثارم کرده

و خنک میکنه چون مشخصه که هیچ راهی براي زمین زدنت نداره و میخواد با فحش و بد و همون فحشم جیگر آدم 
  ...بیراه خودش و خالی کنه

چشمکی براي طنین که از الي در اتاقش نگران بهم خیره شده بود زدم و با سري که باال انداختم بهش فهموندم هیچ 
ولی منی که سه ...تو این شرکت و بعضی چیزا براش عجیب بود تازه اومده بود...چیز خاصی نبود که بخواد نگرانش کنه
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سال تموم داشتم اینجا جون میکندم و هزارجور آدم مختلف مثل صلح جو به پستم خورده بود دیگه آبدیده شده بودم و 
اون آدما از ولی اینکه همه ...برام عادي بود این رقابت ها و گاهی اوقات خنجر از پشت زدنا براي کسب یه رتبه باالتر

  ...این شرکت رفتن و من موندم نشون میداد که چقدر تالششون بیهوده بوده
***  

با دیدن بهنام نیشم باز شد و ...آخراي ساعت کاریم بود که چند تقه به در خورد وبدون کسب اجازه یه سر اومد تو اتاقم
  ...از جام بلند شدم

  ...بفرمایید تو...سالم آقا بهنام-
  نیستم؟؟؟سالم مزاحم -
  ...نه این چه حرفیه؟؟؟بفرمایید-

  :همونطور که مینشست رو یکی از صندلی هاي اتاق گفت...اومد تو و در و بست
  ...بشین راحت باش-

  :حین نشستنم همونطور که دستم و به سمت گوشی تلفن دراز میکردم گفتم
  چی میخورید بگم بیارن؟؟؟-
  ...زنمفقط اومدم یه سر بهت ب...باید برم...هیچی-
  اي بابا چرا انقدر زود؟؟؟-
اآلنم واسه دو ساعت دیگه بلیط دارم باید ...ولی خیلی درگیر بودم نشد بهت سربزنم...دو سه روزه اینجام...زود نیست-

  ...برم فرودگاه
  بهاره چطوره؟؟؟پدر و مادرتون خوبن؟؟؟...پس خوب کردید اومدید-
  ...امروز فرداست که بیاد...بهاره هم درگیر فسقلیشه...همه خوبن شکر-
  ...اي جانم به سالمتی ایشاال پس دارید دایی میشید-
  نمیخواي بیاي خواهر زاده ات و ببینی؟؟؟...تو هم داري خاله میشی...آره اگه خدا بخواد-

  :لبخند غمگینی رو لبام نشست و قبل از اینکه حرفی در جوابش بگم خودش گفت
خودت چطوري؟؟؟کار و بار ...بزرگ شد بهاره میاد بهت سر میزنه نگران نباشچند وقت دیگه که بچه ...بیخیال-

  چطوره؟؟؟مشکلی چیزي نیست؟؟؟
  ...ولی اگه خدا بخواد از پسش برمیام...مشکالتم نمیشه نباشه...همه چیز خوبه الحمداهللا-
  ...و عمرمآدمی به با ارادگی تو ندیدم ت...مطمئنم برمیاي وگرنه سه سال اینجا دووم نمیاوردي-

  ...تو دلم گفتم شایدم بی انگیزگی
  :از جاش بلند شد و همونطور که از تو کیفش پاکتی بیرون میاور گفت
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  ...کاظمی اومد بهش بگو من اومدم نبود...خب دیگه من برم-
  ...سفرتون بی خطر...باشه چشم-
  ...خیلی ممنون-

  ...یه کم دست دست کرد و پاکت و گرفت سمتم
ولی میدونم که ...دوست داشتم تو هم باشی...آخر این ماه جشن عروسیمونه...ولی من وظیفه دارم بدم...میدونم نمیاي-

  ...براي همین اصرار نمیکنم...نمیاي
  :پاکت و ازش گرفتم و با شوق گفتم

  ...من از راه دور دعاي خیر میکنم براتون...به پاي هم پیر بشید...به سالمتی ایشاال-
  کاري نداري؟؟؟...بزرگ دستت درد نکنه ننه-

  :خندیدم و گفتم
  ...سالم برسونید به همه...نه-
  ...خدافظ...سالمت باشی-

  :بهنام رفت و من خیره به کارت عروسی توي دستم لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم
  ...مبارکت باشه...پس بهنامم دوماد شد-

***  
  ...روش پاشیدم ماشین و جلوي در خونه طنین نگه داشتم و لبخند خسته اي به

  ...بیا بریم تو...به زحمت افتادي...دستت درد نکنه لیا جونم-
  ...به مامانت سالم برسون...نه دیگه فدات شم خیلی خسته ام-
  ...مراقب خودت باش...سالمت باشی-
  ...فردا میبینمت...تو هم همینطور-

ون و براي دور زدن میچرخوندم زیر لب با بعد از پیاده شدنش تک بوقی به نشونه خدافظی زدم و همونطور که فرم
  :حرص گفتم

حیاي تو کجا رفته که ...حاال یه بار رسوندمت که باب آشنایی رو باز کنم...بزمجه سرویس رفت و برگشت گیر آورده-
  هر روز قبل از من چسبیده به ماشین وایمیستی تا برسم؟؟؟
همین یه آهنگ تو ماشینم پخش میشه دیگه ضبط و پیشش بعد از یکی دوباري که طنین غر زد سر اینکه چرا همیشه 

ولی حاال که پیاده شده بود فرصت داشتم تا رسیدن به خونه با صداي بلند همونجوري که دلم میخواد ...روشن نکردم
  ...گوش بدم آهنگی رو که شده زمزمه روز و شبم

  ...کنارت...بشه دنیام...بذار رنگی...بیا بازم
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  ...به راهت...چشام خیره...هدلم گیر...هنوزم من
  ...بازم یادم بده پرواز...دل نمرده باز...بیا تا
  ...بشه آغاز...بشه آغاز...کنار تو...دلخوشیم بازم...بیا تا

  ...بیا بی تو من از این زندگی سیرم
  ...نمیدونی دارم این گوشه می میرم

  ...بیا یادم بده پرواز و با دستات
  ...دست داددلم با رفتنت دنیاشو از 

  ...بیا بی تو من از این زندگی سیرم
  ...نمیدونی دارم این گوشه می میرم

  ...بیا یادم بده پرواز و با دستات
  ...م با رفتنت دنیاشو از دست داددل

ولی این اشکات چرا هر بار باهاش سرازیر ...یکی نبود به من بگه آهنگ و هر روز و هر شب گوش میکنی درست
خیلی وقت بود که کنترل اشکام از دستم خارج شده بود و ...ه کسی هم میپرسید جوابش و داشتم بدممیشه؟؟؟هرچند اگ

  ...مجراي اشکیم تنها عضوي از بدنم بود که از فرمان مغزم اطاعت نمیکرد
  ...همیشه...بمونیم ما...بذار با هم...بیا بازم

  ...نمیشه...میگه بی تو...تو بد گیره...دلم پیشه
  ...بازم یادم بده پرواز...ل نمرده بازد...بیا تا
  ...بشه آغاز...بشه آغاز...کنار تو...دلخوشیم بازم...بیا تا

  ...بیا بی تو من از این زندگی سیرم
  ...نمیدونی دارم این گوشه می میرم

  ...بیا یادم بده پرواز و با دستات
  ...م با رفتنت دنیاشو از دست داددل

دم و همینکه خواستم ماشین و ببرم تو پارکینگ یه دویست شیش نقره اي از پشت سرم در پارکینگ و با ریموت باز کر
  ...با نهایت سرعتی که تو اون کوچه باریک حماقت محض بود از کنارم رد شد و زودتر از من رفت تو

ه این چه زندگی ایه هرجا پا میذارم یکی باید حق منو بخور...اي خداااااا...یعنی از زمین و زمان داره واسه من میباره«
  »آخه؟؟؟
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ماشین و بردم و تو و چپ چپی نثار پسري که جلوتر از من پیچید تو و حاال داشت میرفت سمت آسانسور کردم و سر 
شایدم دیده بودم و یادم ...تا حاال تو این ساختمون ندیده بودمش...چهره اش آشنا نبود...جاي همیشگیم پارك کردم

  ...به بعد به خاطر این پررو بازیش یادم می مونه قیافه اشو ولی مطمئن از حاال...نبود
با قدم هایی که از زور خستگی رو زمین کشیده میشد رفتم سمت آسانسور و با دیدن همون پسره که حاال جلوي در 

تا بناگوش باز  نیشش با اینکه...آسانسور وایستاده بود و در و باز نگه داشته بود تا منم برم تو یه لحظه سر جام وایستادم
بود ولی رنگ تمسخر و توهین نداشت و یه جورایی انگار براي جبران و اداي احترام بود که اونجوري جنتلمنانه کنار در 

  ...وایستاده بود و منتظر بود اول من برم
واحد ها  با همسایه ها ارتباط چندانی نداشتم فکر کردم شاید مهمون یکی از...نیم نگاهی بهش انداختم و رفتم تو

  ...به نظر من همون پسر پررو و فرصت طلبه...ولی مگه اصالً چه اهمیتی داشت؟؟؟هرکی باشه...باشه
  کدوم طبقه رو بزنم؟؟؟-

نگاه خیره ام و از کف آسانسور گرفتم و دستم و براي زدن دکمه طبقه چهارم دراز کردم و با دیدن چراغ روشن طبقه 
  ...کن طبقه پایینی واحد منهسه فهمیدم این پسر یا مهمون یا سا

  :براي اینکه نشون بدم خیلی هم نسبت به اون کارش بی تفاوت نبودم گفتم
  ...فکر میکردم خیلی عجله دارید که با اون سرعت داشتید میروندید و جلو جلو پیچیدید تو پارکینگ-

  :تک خنده بامزه اي کرد و گفت
بعدشم که دیدم در بازه ...حسش نبود کمش کنم...پیچیدم تو کوچههمونجوري ...نه آخه سرعتم تو خیابون زیاد بود-

  ...گفتم چی بهتر از این
انگار اهل فیس و افاده و نشون دادن برتري خودش ...از لبخندشم همینطور...از اعتراف صادقانه اش خوشم اومده بود

با این ...پسر خوش قد و باال و چهارشونه ولی این...چیزي که تو این مدت خیلی زیاد دیده بودم تو مرداي اطرافم...نبود
چهره ملیح و بانمکش و چشم و ابروي مشکی انگار هیچ غروري تو نگاهش و لبخندي که به سختی از لبش پاك میشد 

  ...نبود
چه غلطی کردم من؟؟؟از پاکینگ تا طبقه سوم زل زده بودم به این ...با توقف آسانسور به خودم اومدم و نگاهم و گرفتم

  ...ه؟؟؟اآلن چی فکر میکنه با خودش؟؟؟واي خدا عجب گندي زدمپسر
  ...با اجازه-

  :نگاهمو بهش دوختم و بی هوا گفتم
  ...تا حاال ندیده بودمتون اینجا-
  ...تازه اسباب کشی کردم-

  :فعل مفردش باعث شد بپرسم
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  تنهایید؟؟؟-
  ...ارشد...دانشجوام...آره-
  ...خوشبختم...به سالمتی-
  ...با اجازه...منم همینطور-
  ...به سالمت-

  :خیره تو چشماي مشکیش بودم که گفت...رفت بیرون ولی یه لحظه برگشت و نذاشت در آسانسور بسته شه
  ...میتونم فامیلی شریفتون و بدونم...فقط من باب آشنایی عرض میکنم...قصد جسارت ندارم-

تو برخورد اول اسمم و هم نمیخواست بدونه و به فامیلی پسر به این با ادبی و با شخصیتی که حتی ...بازم متعجبم کرد
  ...رضایت داد واقعاً جزو عجایب جهان محسوب میشد

  :همین احترام و ادبی که به خرج داد باعث شد بگم
  ...لیا مشرقی...مشرقی هستم-

  ...لبخند همیشه مهمون صورتش عریض تر شد
  ...خوشبختم منم یوسف مهدي پور هستم-

پدر و مادرش خوب فهمیده بودن که این چهره وقتی بزرگ شه مسلماً ...برازنده اي بود براش چه اسم...یوسف
نه فقط چهره که تو همین برخورد کوتاه فهمیدم ادب و شخصیتشم میتونه جلب توجه کنه براي ...طرفداراي زیادي داره

  ...خیلیا
***  

موهامو باز کردم و همونطور که میرفتم ...و رفتم تو کیف و شال و مانتومو همونجا رو جا لباسی راهرو آویزون کردم
عادت قهوه خوردنم تو خونه مانی سه سال بود که ...قهوه جوش و گذاشتم رو گاز...سمت آشپزخونه دوباره بستمش

رفتم دستشویی یه آبی به ...یه قاشق قهوه و یه فنجون آب ریختم توش و زیرش و روشن کردم...فراموشم نشده بود
  ...رتم زدم و خستگی کار امروز و جزئی و مختصر شستم و اومدم بیروندست و صو

این آهنگ مخصوص خونه بود که هر روز شنیده ...راهمو به سمت ضبط گوشه سالن کوچیک خونه ام کج کردم
تو چرا باید هر روز گذشته رو که سه سال سعی ...کم کم داشتم به این نتیجه میرسیدم که دچار خودآزاري شدم...میشد

فراموشیش داشتم و مرور کنم؟؟؟مگه این همون چیزي نبود که خودم خواستم؟؟؟پس چرا میخواستم با یادآوریش 
  ...انقدر خودم و عذاب بدم و حسرت بخورم به خاطر روزایی که رفت ودیگه هیچوقت برنمیگرده

  ...به تلخی همین قهوه بودیا شایدم رفتم سراغ گذشته اي که طعمش ...آهنگ و پلی کردم و رفتم سراغ قهوه ام
  ...تنها شدم که...یه جوري بعد تو

  ...به هر آینده اي بی اعتمادم
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  ...بدون تو فقط دیروزم و نه
  ...تمام عمرم و از دست دادم

پدر و مادرم راهم ...بعد از جدا شدن از مانی...اون روزایی که روزم شده بود شب تاریک و تار...دوباره رفتم به اون روزا
ولی باالخره وقتی فهمیدن دخترشون سه ماه ...بعد از کلی دعوا و جر و بحث و متلک و گوشه و کنایه...تو خونه دادن

راهم دادن ولی همه مون خوب میدونستیم که دیگه نه من میشم ...داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد آروم گرفتن
یه دالیی ...یه حرمت هایی این وسط از بین رفته بود...لسوزاون لیاي قبلی و نه اونا میشن اون پدر و مادر مهربون و د

  ...شکسته شده بود که دیگه هیچ جوره نمیشد جمع و جورش کرد
چقدر زندگی من شبیه این ...زل زدم به کوچه تاریک شب...فنجون قهوه ام و برداشتم و رفتم کنار پنجره آشپزخونه

  ...خلوت...سرد...تاریک...کوچه بود
  ...ی غیر از تو باشهکنارم هر کس

  ...فقط هم صحبته دیوونگیمه
  ...تو تا وقتی تو قلب من نمیري

  ...چه فرقی داره کی تو زندگیمه
به ظاهر پناهم داده بودن ولی اکراه تو همه رفتارا و حرکات و ...رفتاراشون و یه هفته بیشتر نتونستم طاقت بیارم

ه روي روبه رو شدن با فامیل و آشنا رو بعد از اینکه فهمیدن من میفهمیدم ک...میفهمیدم...حرفاشون به چشم میخورد
ولی دل ...شاید به ظاهر بخشیده بودنم...خوب حس میکردم حال و روزشونو و بهشون حق میدادم...برگشتم ندارم

  ...مثل دل خودم که دیگه با مانی صاف نمیشد...چرکین بودن و دیگه دلشون باهام صاف نمیشد
دلم نمیخواست از هیچ طریقی حتی یه اس ام اس باهام در ارتباط ...ن روزي که اومدم عوض کردمخطم و فرداي همو

خودمم میخواستم ...وقتی ازش جدا شده بودم یعنی دیگه همه چیز تموم شد...باشه و بازم دلم و با کلماتش بلرزونه
  ...دیگه خانواده ام محال بود همچین چیزي رو بخوان

باقی مونده سرد شده اشو خالی کردم تو سینک ورفتم نشستم ...ط یکی دو قلپ اولش خورده شدقهوه ام مثل هر شب فق
  ...سرمو به پشتی تکیه دادم و چشمامو بستم...رو مبل

  ...تمام فکر من شده منی که از تو خالیم
  ...اگه یه لحظه با کسی ببینمت چه حالیم

  ...اگه بدون عشق من کنار هر کسی خوشی
  ...امون چرا من ونمیکشی مت گذشتهبه حر

میخواستم هرچه سریعتر منبع درآمد داشته ...اون لحظه دست به دامن هرکسی که میشناختم شدم براي جور کردن کار
تو لفافه یه چیزایی هم به پدر و مادرم گفته بودم و اونا هم مخالفت صد در صد نکردن و ...باشم تا بتونم برم از این خونه
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و چقدر سخت بود براي یه دختر فهمیدن همچین مسئله اي که ...قبل از ازدواج...از جدا شدن من این یعنی راضی بودن
  ...براي پدر و مادرش یه موجود اضافی و آبرو بره

گفت برادرش ...دوست قدیمیم که یه هفته تو تهران مهمون خونه اشون بودم...تنها کسی که به دادم رسید بهاره بود
بعدش که دست و ...گفت یه سال اول یه سوییت کوچیکم بهت میدن...جور کنه ولی تو اصفهان بهنام میتونه برام کار

وقتی کارش و که شدیداً مرتبط بود با رشته ام و حقوقش و ...بالت باز شد میتونی براي خودت یه جاي بزرگ تر بگیري
یر بودم از مانی که چرا تو این مدت یه فرداش با بابا راهی اصفهان شدم درحالیکه دلگ...فهمیدم لحظه اي درنگ نکردم

مگه نگفت میام؟؟؟مگه نگفت میام دنبالت و نفرتت و به عشق تبدیل میکنم؟؟؟پس چرا هیچ ...سراغی ازم نگرفت
دلم میخواست بیاد و ...ولی ته دلم یه چیز دیگه بود...گفته بودم تالش نکنه...خبري ازش نشد؟؟؟درسته گفته بودم نیاد

دلم میخواست بیاد و نجاتم بده از این نگاه هاي پر از شماتتی که یادآور حماقت ...خانواده ام پس بگیره منو به  زور از
  ...ولی انگار جرات برگشتن و نداشت...میخواستش...دلم...دلم میخواست...هاي زندگیم بود

  ...غممپر از ...پر از حسرتم...من موندم و زندگی جدید پر از تنهاییم...بابام برگشت اهواز
  ...چقدر دلتنگی و طاقت بیارم...نفس که میکشم حالم خرابه

  ...دارمتوان زندگی کردن ن...نه اینکه فکر کنی تو فکر مرگم
حاضر بودن دخترشون از ...انگار خیال اونا هم اینجوري راحت بود...بازم جدا افتادم از خانواده ام ولی اینبار بدون مانی

دروغ بود اگه میگفتم مانی رو از ذهن و ...ولی با مانی نباشه چون طرد میشه...ی کس بپوسهغریب و ب...تنهایی گوشه دنیا
حتی وقتی زنگ میزدم به خانواده ام بیشتر دلم ...همیشه کنارم بود...همیشه بود...مانی بود...قلبم بیرونش کردم

ولی هیچی به ...ه بود و سراغت و میگرفتمیخواست از ال به الي حرفاشون حتی شده با داد و عصبانیت بگن که مانی اومد
  ...خیلی راحت تر از اون چیزي که فکرشو میکردم...مانی فراموشم کرده بود...هیچی

  ...تمام فکر من شده منی که از تو خالیم
  ...اگه یه لحظه با کسی ببینمت چه حالیم

  ...اگه بدون عشق من کنار هر کسی خوشی
  ...نمیکشیت گذشته امون چرا من و به حرم

عوض کردن خطم ارتباطم و حتی با نیوشا و ...تو این سه سال از هیچکس تو گذشته اي که با مانی داشتم با خبر نبودم
حتی نفهمیدم سامیار چی ...دلم نمیخواست کوچکترین حرفی درباره مانی ازشون بشنوم...شراره هم قطع کرده بود

فهمیدن سرنوشت ...اهمیتی هم نداشت...ا زندگی دو نفر بازي کرده یا نهچه بالیی سرش اومد و اآلن خوشحاله که ب...شد
  ...سامیار مثل هم زدن دوباره اون کثافتی که زندگی چند نفر و به آتیش کشید بود
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فقط کافیه بفهمن که یه دختر مجردي تو این شهر ...تنهایی سختی هاي زیادي داره...تو این مدت اتفاقات زیادي افتاد
گلیمم و خودم از آب کشیدم ...با اینحال نذاشتم کسی پا تو حریمم بذاره...مه برات دندون تیز میکننه...درندشت

  ...پس باید پسش میدادم...تاوان عشقی که نافرجام موند...اینم تاوان بود...بیرون
به خاطر  دوستاي زیادي پیدا کردم که هر کدوم...روزاي خوبم داشتم...نامردیه اگه فقط روزاي سختشو ببینم

بهنام خیلی در حقم برادري کرد که خب البته انگار اون به چشم ...مشکالتشون مجبور شدن برگردن شهر خودشون
درست مثل ...بعد از یک سالی که اینجا بودم بهم پیشنها ازدواج داد ولی من قبول نکردم...خواهر به من نگاه نمیکرد

انقدرم از دروغ ضربه ...هیچ دلیل قانع کننده اي نداشتم...بول نمیکردمتمام پیشنهادهایی که تو این مدت بهم میشد و ق
اونم خوب فهمید که این دل من قبالً مال کس ...خورده بودم که ترجیح دادم براي متقاعد کردنش از دروغ استفاده نکنم

قدر ازش ممنون بودم که و من چ...براي همین دیگه اصرار نکرد...دیگه اي بوده و به این راحتی صاحبش و عوض نمیکنه
  ...حتی بعد از اون پیشنهادم برادرانه باهام موند و کمکم کرد که روز به روز تو کارم پیشرفت کنم

شاید الزم بود منم یه تغییراتی به خودم ...ولی چند وقتی بود که حس میکردم زندگیم داره به سمت پوچی میره
آینده من با یه مشت ...به فکر آینده باشم...تو حال زندگی کنم...نشاید وقتش بود که از گذشته ها بیام بیرو...بدم

چند سال دیگه هم ...همینطور که اآلن دارم حسرت گذشته ها رو میخورم...خاطره و فکر و خیال نباید رقم بخوره
  ...حسرت همین روزا رو میخورم و این اصالً چیزي نبود که من میخواستم

***  
بعد از یه هفته سر و کله زدن با هزار جور آدم و از همه بدتر اون صلح جوي ...تراحتاون روز جمعه بود و وقت اس

صبح زود پامیشدم ...با اینحال عادت به خوابیدن تا لنگ ظهر نداشتم...جنگ طلب این استراحت یه روزه خیلی میچسبید
که دارم از روز تعطیلیم به نحو دلمم خوش بود ...کارامو میکردم و بعدش یه ناهار مختصر و بعدشم بیکار تو خونه

  ...احسن استفاده میکنم
بقیه روزا رو یا ...فقط یه روز جمعه رو براي خودم با جون و دل آشپزي میکردم...براي ناهار عدس پلو گذاشته بودم

از رو میز با صداي ویبره گوشیم از رو کانتر دوال شدم و ...یا با یه غذاي حاضري خودم و سیر میکردم...چیزي نمیخوردم
  ...لیندا تو تلگرام عکس پارمیس چهارساله اش و برام فرستاده بود...کنار مبل برش داشتم

  :بعد از کلی استکیر قلب و ماچ وبغل نوشتم
  ...خاله قربونش بره دلم براش یه ذره شده-

  :بالفاصله لیندا جواب داد
  ...شدم هر ماه ازش عکس بگیرم و بفرستم خاله اش اگه معرفت داشت میومد بهش سر میزد نه اینکه من مجبور-
  تو که شرایط خاله اش و میدونی خواهر پس چرا بیخودي حرف میزنی؟؟؟-
  بهتري؟؟؟...شرایطم جور بود دیدم چقدر اومدي-
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  آره بابا حاال تا یه سال میخواي بپرسی؟؟؟-
  ...تو هم اگه مثل من یه خواهر راه دور داشتی همینقدر نگران میشدي-

رو پنجه پام وایستادم و از چشمی ...رفتم سمت در...زنگ در واحدم نشد که جواب چرت و پرت لیندا رو بدم با صداي
مانتو و شالم و سرسري پوشیدم ...هرکی بود سرش پایین بود چون فقط موهاي مشکیش و میدیدم...بیرون و نگاه کردم

  ...و الي در و باز کردم
از اون روز تقریباً ده روزي میشد که دیگه ندیده ...فرصت طلب با ادبهبا باال اومدن سرش فهمیدم همون پسره 

و اآلن مونده بودم با این چشماي پف کرده از خواب و موهاي بهم ریخته ظهر جمعه جلوي در خونه من چی ...بودمش
  ...کار میکنه

  :لبخندش و پهن کرد و گفت
  ...صبح بخیر-
  !!!ظهر شما هم بخیر-
  ...ممنون-

مونده بودم چی کار داره؟؟؟فقط براي صبح بخیر گفتن اومده بود؟؟؟همینکه خواستم خودم ...دست کردیه کم دست 
  ...بپرسم ازش به حرف اومد

  پدرتون تشریف دارن؟؟؟...ببخشید-
  ...ابروهام تو هم فرو رفت

  ...نخیر-
  برادر؟؟؟همسر؟؟؟-

  چرا نمیرفت سر اصل مطلب؟؟؟
  ...من تنها زندگی میکنم-

  ...انگار انتظار این حرف ونداشت ازم...پرید باالابروهاش 
  ...باشه ممنون...خب...آهان-

  :یه نیم چرخ زد ولی باز پشیمون شد و با کالفگی گفت
جایی هم نمیشناسم اآلن زنگ ...نمیشه ازش استفاده کرد...دستشویی واحد من گرفته...من واقعاً شرمنده ام-

  ...استفاده کنم؟؟؟آخه تو این ساختمون به جز شما کسی و نمیشناسم میشه من از دستشویی شما...میشه...بزنم
تا لنگ ظهر خوابیده و بود و حاال دیده بود دستشوییشم ...از تو لبم و گاز گرفتم که نخندم به قیافه درمونده اش

  ...دست به دامن من بدبخت شده بود...خرابه
  :تمدرحالیکه سعی میکردم لبخندم و قورت بدم خیلی عادي گف
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  ...سر کوچه یه پارك هست که سرویس بهداشتی هم داره-
  :با قیافه ماتم زده گفت

  ...باشه ممنون...یعنی اآلن به خاطر یه دستشویی تا سر کوچه برم؟؟؟پووووووف-
حاال یه دستشویی بود ...از اینکه انقدر ساده قبول کرده بود و حتی چرخید بره سمت راه پله یه کم دلم براش سوخت

چرا خساست میکردم؟؟؟با اینکه شناختی ازش نداشتم و راه دادن یه پسر تو خونه ام درست نبود ولی اون لحظه  دیگه
  ...حداقل به خاطر احترام و ادب و شخصیت باالش...نخواستم ناراحتش کنم

  :با همون صداش زدم...ولی اسمش خوب تو خاطرم مونده بود...هرچی فکر کردم فامیلیش یادم نیومد
  یوسف؟؟؟ آقا-
  بله؟؟؟-

  ...در و کامل باز کردم و خودم کنار رفتم
  ...بفرمایید تو-

با یه جهش بلند خودش و پرت کرد تو خونه و بعد از درآوردن دمپایی هاي الانگشتیش همونطور که راه افتاد سمت 
  :دستشویی گفت

  ...خدا از بزرگی کمتون نکنه...اجرتون با امام حسین-
هرچند تو این ...از اصطالحات و طرز حرف زدن بی ریا و خودمونیش خوشم میومد...ده ام بگیرمدیگه نتونستم جلوي خن

ولی یوسف به ...مدت زیاد شناخته بودم آدمایی رو که اول از این طریق جلو میان و بعد خصلت واقعیشون و رو میکنن
  ...نظرم خیلی صاف و ساده و یک رنگ بود

گوشیم یه شکلک عصبانی از لیندا گرفته بودم با یه کلمه اي که اوج نگرانی یه برگشتم تو آشپزخونه و رفتم سراغ 
  :خواهر و نشون میداد

  مردي؟؟؟-
  :در جوابش نوشتم

  ...نه مهمون دارم-
  بله بله؟؟؟مهمون؟؟؟کیه؟؟؟-
  ...یه آقا پسر خوش تیپ و خوش قیافه-

  :نزدیک سی چهل تا شکلک خنده فرستاد و نوشت
  ...ها داشتی دلم نمیسوخت بدبخت تاریک دنیا تو اگه از این عرضه-
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شیطونه میگفت برم یه سلفی با یوسف بندازم و بفرستم براش و بنویسم من و مهمون ...تو دلم به حرفش خندیدم
لیندا شدیداً مصر بود که من هرچی ...ولی میترسیدم از شدت هیجان پاشه بیاد اینجا...ناخونده ام همین اآلن یهویی

  ...حداقل تا اآلن...ولی من همیشه باهاش مخالفت میکردم...ج کنم و از مجردي در بیامزودتر ازدوا
  ...با اجازه...واقعاً باعث زحمت شدم...دستتون درد نکنه...خانوم مشرقی-

بیچاره انقدر خجالت زده شده بود حتی روش نمیشد تو چشمام نگاه ...از همونجا دیدم که داره دمپاییاشو میپوشه
یاد روزاي اول تنها شدن و غریبی خودم افتادم و تالشم براي ارتباط برقرار کردن با همسایه ...م سوخت براشدل...کنه

با فکر اینکه حتماً ...هایی که هیچکدوم تمایلی به آشنایی با یه دختر مجردي که معلوم نبود کس و کارش کیه نداشتن
  :چیزي هم براي خوردن تو خونه اش پیدا نمیشه گفتم

  ...لحظه صبر کنیدیه -
زیاد درست کرده بودم ...سریع از تو آب چکون یه بشقاب برداشتم و پر کردم از عدس پلوم که حسابی جا افتاده بود

یه کاسه هم از ماست پر کردم و با بشقاب ...براي شامم بمونه ولی دیگه نمیرسید و شامم باید با حاضري سر میکردم
له بازکنی هم از زیر آهن رباي یخچال برداشتم و گذاشتم کنارش و راه افتادم کارت لو...عدس پلو گذاشتم رو سینی

  ...سمت در
اینهمه شرم و خجالت براي یه پسر واقعاً نوبر ...با سري زیر افتاده جلو در وایستاده بود و با پاش به زمین ضربه میزد

  :سرشو بلند کرد و با دیدن سینی توي دستم شگفت زده گفت...بود
  منه؟؟؟واسه -
  ...بله بفرمایید-
  ...تورو خدا دیگه بیشتر از شرمنده ام نکنید-
منم ...از چشماي پف کرده اتون مشخصه که تازه بیدار شدید و وقتی براي درست کردن غذا ندارید...خواهش میکنم-

  ...زیاد درست کرده بودم
  ...سینی و گرفت و قدرشناسانه بهم خیره شد

  ...شماره شو یه جا یادداشت کنید...این ساختمون زیاد چاهش میگیره...شتم براتونکارت لوله باز کنی هم گذا-
  ...دستتون درد نکنه...ایشاال بتونم جبران کنم...واقعاً لطف کردید...چشم حتماً-
  ...کاري نکردم...خواهش میکنم-

  ...ی آدم و از یکنواختی دربیارهبد نبود گاهی اتفاقات این چنینی زندگ...اینم از امروز من...رفت و منم برگشتم تو
***  

حدس میزدم بازم ...نزدیکاي غروب بود و داشتم دنبال یه راهی براي سرگرم شدن میگشتم که زنگ واحدم زده شد
  ...یوسف باشه که اومده بشقاب و پس بده و بعد از نگاه کردن از چشمی مطمئن شدم
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  :از ظهرش و سینی توي دستش در جواب سالمش گفتم در و باز کردم و با نگاهی به ظاهر به مراتب مرتب تر
  ...عجله اي نبود حاال...علیک سالم-
  ...عالی بود...دستتون درد نکنه-

اینم مثل من معتاد شکالت ...بشقاب تمیز شسته بود و توش یه عالمه شکالت و کاکائو ریخته بود...سینی و ازش گرفتم
  ...بود

یه کم تردید و میتونستم تو چشماش ..بره ولی انگار قصد رفتن نداشت لبخندي به روش زدم و منتظر موندم تا
  ...تا اینکه باالخره به زبون اومد...بخونم

براي شام ...به جبران محبتی که ظهر در حقم کردید...میخواستم اگه اشکالی نداره...ولی...قصد جسارت ندارم...راستش-
  ...فتون همینفقط براي جبران لط...دعوتتون کنم به یه رستوران

  ...این چیزا توعالم همسایگی طبیعیه...لطفی نکردم که نیاز به جبران باشه-
  ...ولی ممنون میشم اگه همراهیم کنید...بله حق با شماست-

چرا زبونم نمیچرخید براي گفتن نه؟؟؟چرا مثل تمام این یه سال با یه لحن و برخورد قاطع از همین اول پاشو 
ساده تر و عادي تر از کسی که ...حس میکردم منظوري به جز اون چیزي که من فکر میکنم دارهشاید چون ...نمیبریدم

  ...نیت بدي داشته باشه رفتار میکرد و همین باعث تردیدم میشد
درست نبود خونه ام دعوتتون ...راستش...کاري هم ندارم امروز انجام بدم...منم تنهام...خواهش میکنم قبول کنید-

  ...مین ترجیح دادم یه چند ساعتی بیرون در خدمتتون باشم اگه اشکالی ندارهبراي ه...کنم
بس بود هرچی ...شاید این مقدمه خوبی بود براي همون تکونی که میخواستم به زندگیم بدم...تردید و کنار گذاشتم

  ...دیگه دلم یه کم زندگی میخواست...گوشه گیري و انزوا
  ...فقط چون منم خیلی حوصله ام سر رفته...حرفاالبته نه براي جبران این ...باشه-
  ...یه ساعت دیگه تو پارکینگ منتظرتونم...دستتون درد نکنه...عالیه-

  ...یوسف رفت و منم دوییدم تو حموم
***  

شاید اگه کس دیگه اي میدید متوجه تغییرات ظاهریم نمیشد ولی خودم خوب ...یه نگاه به تیپم تو آینه انداختم
شال میشکیمو که همیشه سر میکردم با یه شال سرمه اي عوض کرده بودم و به جاي مانتوي بلند و گشاد ...میفهمیدم

کیف و کفش ست قهوه اي ...مشکیم یه مانتوي مشکی تا باالي زانو پوشیده بودم که یه کمربند پهن وسطش میخورد
ز اینکه رنگش زیاد تو چشم نیست نگاهی سوخته امو هم برداشتم و بعد از یه کم دست کشیدن رو رژم و مطمئن شدن ا

  ...به ساعت کردم و رفتم بیرون
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درست سر ساعت حاضر شده بودم و تا برسم پایین میشد دقیقاً همون یک ...دلم میخواست آن تایم بودنمو به رخ بکشم
ست و پام هیجان خاصی نداشتم و عین دخترایی که میرن سر اولین قرارشون با یه پسر د...ساعتی که یوسف گفت

بعضی ...ولی حس خوبی داشتم که میتونستم اینجوري چند ساعتم و سپري کنم...نمیلرزید و قلبم به تاپ تاپ نمیفتاد
وقتا بی همزبون داشتن تو یه شهر غریب واقعاً آدم و به مرز خفگی میرسوند و من شاید تا اآلن تالشی براي عوض 

  ...دم نمیومد شرایط و یه کم تغییر بدمولی حاال ب...کردن این سیستم زندگیم نمیکردم
یوسف تو پارکینگ منتظر وایستاده بود و با دیدن من تکیه اشو از ماشین برداشت و چند قدم اومد سمتم با همون 

  ...لبخندي که ناخودآگاه لباي آدم و کش میداد به دو طرف
جین که قدشو به مراتب بلند تر نشون میداد  یه پیرهن جذب ذغالی که دوتا دکمه باالشو باز گذاشته بود با یه شلوار

  ...پوشیده بود و موهاشم خیلی قشنگ به باال حالت داده بود
جواب سالم پر ...سریع نگاهم و گرفتم تا دوباره مثل اون روز توي آسانسور با طوالنی شدن نگاه خیره ام سوتی ندم

  ...رسوند و در و برام باز کرد انرژیشو دادم و رفتم سمت ماشینش ولی با چند قدم بلند خودشو
  ...بفرمایید-

این پسر تمام جوانب ادب و احترام و رعایت میکرد و من هنوز درگیر بودم که بفهمم شخصیت ...ابروهام باال رفت
  ...فقط امیدوار بودم که گزینه دوم ذهنم درست نباشه...اصلیش همینجوریه یا داره یه جورایی چاپلوسی میکنه

***  
  میونه دارید یا ترجیح میدید همینجوري ساکت باشیم؟؟؟با آهنگ -

  :براي همین گفتم...از وقتی حرکت کردیم تو سکوت گذشته بود...با صداش چرخیدم سمتش
  ...بدم نمیاد-

  ...لبخندي زد و ضبط و روشن کرد ولی با پخش اون آهنگ نفرین کردم به خودم به خاطر بازشدن بی موقع زبونم
  ...جاي توخالیست...امامروز که محتاج تو

  ...نفسی نیست...فردا که میایی به سراغم
  ...در خانه کسی نیست...نفسی نیست...بر من نفسی نیست
  ...که فردایی نمی ماند...بیا با ما...نکن امروز را فردا

  ...چیزي نمیداند...در این دنیا کسی...که از تقدیر و فال ما
  ...خودکه بگیرم خبر از ...تا آینه رفتم

  ...جز تو کسی نیست...دیدم که در آن آیینه هم
  ...به تو برمیخورم اما...من در پی خویشم

  ...شده ام گم به من دسترسی نیست بر تو
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نمیدونستم چرا حاال که میخواستم یه کم از فکر این گذشته لعنتی که تمام زندگیمو تحت الشعاع قرار داده بود بیرون 
دوباره یادم بیاد که من از خیلی وقت پیش همه چیزم گره خورده بهم و این گره حتی با دندونم بیام باید با این آهنگ 

  ...باز نمیشه
  ...دلم افتاده زیر پا...نکن امروز را فردا

  ...دلم رو از زمین بردار...بیا اي نازنین اي یار
  ...تویی تنها منم تنها...در این دنیاي وانفسا

  ...بیا با ما...ا مابیا ب...نکن امروز را فردا
  ...جاي تو خالیست...امروز که محتاج توام

  ...که میایی به سراغم نفسی نیست فردا
ولی دلم میخواست اون لحظه کور کنم خودم و که تو همچین شرایطی ...نفهمیدم کی این اشکا از چشمام سر خوردن

  ...اینجوري رسوام کردن
  ...وارکه میبارد به سر آ...در این دنیاي ناهموار

  ...رهایم کن از این تکرار...به حال خود مرا نگذار
  ...منم تنها...تویی تنها...در این دنیاي وانفسا

  ...بیا با ما...بیا با ما...نکن امروز را فردا
با خاموش شدن ضبط و قطع شدن آهنگ به خودم اومدم و متعجب چرخیدم سمت یوسف که براي اولین بار میدیدم 

  :نگاه متعجبم و که دید گفت...ستهصورتش به اخم نش
  ...ببخشید تو ماشین من فقط آهنگاي غمگین پخش میشه...انگار ناراحتتون کردم-

  :با دستمال کاغذي زیر چشممو که احتمال میدادم سیاه شده باشه تمیز کردم و گفتم
  شما چرا فقط آهنگ غمگین گوش میدید؟؟؟...من زیادي بی جنبه ام...اشکالی نداره-
فقظ ...ستش من مثل شما انقدري تو آهنگ غرق نمیشم که بخوام به خاطرش با یادآوري یه سري مسائل گریه کنمرا-

  ...ولی اگه میدونستم خاطره اي براتون زنده میشه...آهنگایی که ریتم آروم دارن بهم بیشتر آرامش میده
  ...من فقط یه کم...نه نه-
مرده شورتو ببرن که ...بزنی؟؟؟یه گندي زدي حاال جمعش کن دیگهتو فقط یه کم چی؟؟؟چرا جون میکنی حرف «

  »...همیشه باید تو این جور مواقع دست و پاتو گم کنی
یا باید پا به پاش ...گذشته بزرگترین نقطه ضعف من بود که هیچ وقت انگار نمیخواست از بین بره...حقیقت محض بود

  ...اموش شدنی نبودچون فر...یا باید باهاش کنار میومدم...میسوختم
  :ماشین و نگه داشت و با همون لحن سرخوش گذشته اش گفت

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 740



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

  ...ولی یکی از بچه هاي دانشگاه میگفت اینجا غذاهاشون خیلی خوبه...من که خودم جایی و نمیشناسم-
ی کنه تو خوشحال شدم از اینکه آدم پیله اي نیست که بخواد بحث و کش بده و به زور از زیر زبونم حرف بکشه و فضول

منم سعی کردم یه کم به خودم مسلط باشم تا این شب و براي جفتمون کوفت ...چیزایی که بهش مربوط نیست
وقتی من براش مرده بودم که بعد از سه سال یه ...دلم نمیخواست با هرچیز کوچیکی یاد اون آدم برام زنده بشه...نکنم

  ...پس اونم باید برام می مرد...خبر از من نگرفت
***  

  :منتظر اومدن سفارش بودیم که یوسف گفت
یعنی فقط در حد اطالعاتی که یه نفر باید درباره همسایه اش داشته ...اشکال نداره اگه یه کم بیشتر با هم آشنا شیم-

  ...باشه
  :براي همین با لبخند گفتم...از اینکه زود منظورش و توضیح میداد تا من بد برداشت نکنم خوشم میومد

  ...اشکالی ندارهنه -
  ...اوالً شما بگید...خانوما مقدم ترن...خب پس-

  :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
اینجا همونطور که فهمیدید تنها زندگی ...فوق لیسانس عمران دارم...بیست و هشت سالمه...اسم و فامیلم و که میدونید-

  ...همین دیگه...و...کت ساختمونی کار میکنممنم تو یه شر...خانواده ام اهوازن...به خاطر یه سري مسائل...میکنم
  سختتون نیست اینجا تنهایی زندگی میکنید؟؟؟-
  ...اوایل چرا ولی اآلن دیگه باهاش کنار اومدم-
  چند ساله اومدید اینجا؟؟؟-
  ...سه سال-
  ...یه چیزي درباره خودتون نگفتید-
  چی؟؟؟-
  ...حرف میزنید براي کسی که نمیشناسیدخیلی شجاعید که انقدر راحت از تنهاییتون تو این شهر -

  :یه ابرومو فرستادم باال و گفتم...متوجه لحن شوخش شدم
  یعنی میخواي بگی ممکنه خطري از جانب شما منو تهدید کنه؟؟؟-
  شما چی فکر میکنی؟؟؟-
  ...من فکر میکنم کسی که نون و نمکم و خورده باشه همچین کاري نمیکنه-

  ...ه هاش به آدم انرژي میدادخند...با صداي بلند خندید
  منظورتون قضیه دستشوییه؟؟؟-
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  :صورتم جمع شد از چندش و گفتم
  ...منظورم عدس پلو بود...نـــــــــــــه...اه اه اه-

میتونستم تشخیص بدم براي اینکه منو از حال و هوایی که تو ماشین داشتم در ...با دیدن قیافه ام دوباره زد زیر خنده
الحق موفقم بود چون حداقل اون لحظه دیگه اثري از ...ینجوري نمک میریزه و میخنده که جو وشاد کنهبیاره داره ا

  ...ناراحتی و غم تو وجودم حس نمیکردم و از اون حالتایی بود که دلم میخواست فقط از لحظه ام لذت ببرم
  شما نمیخواید از خودتون بگید؟؟؟-

  :خوردن بودیم گفت همون لحظه غذا اومد و همونطور که مشغول
ولی دیدم تو کاري که میکنم ...بعد از لیسانسم به فکر کار افتادم براي همین یه کم از بقیه عقب موندم...منم سی سالمه-

  ...براي همین کنکور ارشد دادم و اینجا قبول شدم...هرچی مدرکم باالتر باشه موفق ترم
  رشته اتون چیه؟؟؟-
  ...آموزشگاه بزنممیخوام ...مترجمی زبان-
  خانواده تون کجان؟؟؟...چه خوب-
  ...خانواده ام تهرانن-
  ...ایشاال موفق باشید...آهان-
  ...ممنون-

چرا همه باید از تهران ...تهران...درحالیکه تو ذهن من یه کلمه داشت میچرخید...تو سکوت مشغول خوردن شدیم
  هم بد کرد و عشقم و ازم گرفت؟؟؟چرا؟؟؟باشن؟؟؟چرا باز باید یاد اون شهري بیفتم که انقدر ب

متعجب ...وسطاي غذا بود که متوجه حرکت دست یوسف شدم که تند تند داشت هرچی فلفل بود رو غذاش خالی میکرد
  :پرسیدم

  چرا انقدر فلفل میریزید؟؟؟-
  ...زیاده؟؟؟من کالً میونه ام با غذاي تند خوبه-

  :خندیدم و گفتم
  ...خواستم بهتون غذا بدم یادم باشه اول حسابی تو فلفل بخوابونمش بعدپس از این به بعد اگه -
  ...میترسم دیگه از هرچی غذاست زده شم...شما همونجوري بدید من خودم فلفلشو اضافه میکنم...نه نه-

نو پرت کنه به چرا؟؟؟چرا باید با هر اتفاقی م...خنده رو لبام ماسید با یادآوري خاطره اي که عین برق از تو ذهنم رد شد
گذشته و خاطراتی که خودم ساختم؟؟؟چرا انقدر ضعیف شده بودم دربرابر ذهن سرکشم؟؟؟چرا نمیتونستم کنترلش 
کنم؟؟؟چرا صورت قرمز شده مانی که تو رستوران به سرفه افتاده بود از جلوي چشمم کنار نمیرفت و صداش که 
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تا کجا میخواي تو زندگی من باشی؟؟؟بس ...شد؟؟؟مانیمیگفت به فلفل آلرژي پیدا کردم از تو گوشم قطع نمی
  نیست؟؟؟وقتی خودت نیستی یادت و میخوام چی کار؟؟؟

***  
یوسف شخصیت جالبی ...دیگه تا آخر غذا و برگشتنمون به خونه به جز حرفاي معمولی حرفی بینمون رد و بدل نشد

حال و هوات و عوض کنه و با شوخی هایی که اونا  در عین حال که احترام و رعایت میکرد خیلی خوب میتونست...داشت
اینکه با وجود برخورداي کممون خودمونی و دوستانه برخورد میکرد معذبم ...هم در نهایت ادب بود سرحالت میاورد

مخصوصاً که ...نمیکرد و باعث میشد منم مثل خودش راحت باشم و براي جمع به کار بردن افعالم خودم و خسته نکنم
  ...فقط دوسال ازم بزرگتره و اخالف سنی کممون به این صمیمیت زود هنگام دامن میزدفهمیدم 

***  
از شرکت اومدم بیرون و داشتم میرفتم سمت ماشینم که با صداي بوق ماشینی رومو برگردوندم و ماشین یوسف و دیدم 

که از آشناییمون میگذشت چند بار تعجب کردم اونجا چی کار میکرد؟؟؟تو این یک ماهی ...که کنار خیابون وایستاده
ولی امروز که دیگه خودم ماشین داشتم براي چی اومده ...پیش اومده بود که با هم بریم و بیایم به خاطر هم مسیر بودن

  بود؟؟؟
  :رفتم طرفش و از شیشه سمت شاگرد دوال شدم و با لبخند خسته اي که رو صورتم نشسته بود گفتم

  ...سالم از اینورا-
  ...بشین سالم-
  چی شد اینوري اومدي؟؟؟...ممنون ماشین هست-
اینجا هم به جز تو کسی گوش شنوا نداره براي حرفاي ...یه کم حالم میزون نبود احتیاج داشتم با یکی حرف بزنم-

  ...من
  ...ولی آخه-
  ...ماشین و شب میام خودم برمیگردونم یا صبح با هم میایم بشین خواهش میکنم-

خوشبختانه امروز طنین ...فته و لحن صداش پر عجز بود که نتونستم مخالفت کنم و سوار شدمانقدر صورتش گر
  ...مرخصی گرفته بود وگرنه دوباره باید جواب سواالشو که این کیه چی کاره اس چی کار داره باهات و میدادم

انگار جدي جدي یوسف ...ودبدون حرف راه افتاد و از مسیري که در پیش گرفت حدس زدم داره میره سمت زاینده ر
چون میترسیدم حرفی ...ترجیح دادم چیزي نگم تا خودش به حرف بیاد...همیشه سرحال و شاداب امروز گرفته بود

  ...بزنم که سوء تعبیر بشه
***  
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این ...شونه به شونه هم خیره به رودخونه وایستاده بودم و تو سکوت به آدمایی که میرفتن و میومدن نگاه میکردیم
با چیزي که ازش میشناختم زمین تا آسمون تفاوت داشت و من هراسون از ...ساکت بودن یوسف و اصالً دوست نداشتم

  ...اینکه این تفاوت به جاهاي باریک ختم بشه درصدد برومدم که علتش و بدونم
  نمیخواي چیزي بگی یوسف؟؟؟چرا انقدر ساکتی امروز؟؟؟منو آوردي رودخونه رو تماشا کنیم؟؟؟-

  :نفس عمیقی کشید و گفت
  ...ولی نمیدونم چی بگم و چه جوري بگم...یه عالمه حرف دارم براي زدن...نه-
  ...درباره کیه...اول بگو درباره چیه...خب-
  ...درباره خودمه-
  خب؟؟؟درباره خودت چه حرفی میخواي بزنی که تا حاال نزدي و حاال انقدر تردید داري واسه گفتنش؟؟؟-

خدا خدا میکردم حرفاش اون ...ولی نمیخواستم شکم به یقین تبدیل شه...تم میزدم از این سکوتیه حدسایی داش
چون یه عمر داشتم از این حرفا و از آدمایی که این حرفا رو میزدن فرار میکردم و شاید ...چیزایی نباشه که تو ذهن منه

  ...رو به رو میشدم دوباره دچار تردید شده بودمولی حاال که داشتم باهاش ...دلم میخواست یه تغییر تو زندگیم بدم
البد فهمیدي که هرچقدرم خجالتی باشم ...تو همین چند باري که با هم بیرون رفتیم و صحبت کردیم...میشناسی منو لیا-

 پس یه راست میرم سر اصل...ولی آدمی نیستم که زیاد مقدمه چینی کنم حرف دلم و نزنم...و یه چیزایی رو رعایت کنم
  ...مطلب

  ...دیگه طاقت نداشتم...کاش حتی زودتر از اینکه میگفت بره سر اصل مطلب...قلبم داشت تو سینه میکوبید
اآلن میخوام بهت پیشنهاد بدم که براي تصمیم گیري ...اآلن...یه روزي گفتم با هم به عنوان دو تا همسایه آشنا بشیم-

  ...مبا هم آشنا شی...ازدواج...از...درباره آینده و
بعد از مدت ها که تونسته بودم با یوسف یه کم این غم ...آمد به سرم از آنچه میترسیدم...نفسم تو سینه حبس شد

یا جواب منفی من که یعنی از دست دادن همین ...غربت و تنهایی رو از بین ببرم حاال حرفی زد که دوتا نتیجه داشت
من یعنی میتونستم بعد از اینهمه سال ...ا کلی اما و اگر همراه بودیا جواب مثبت من که اونم ب...حضور دوستانه یوسف

  قلبم و به کس دیگه اي بدم؟؟؟این کار از عهده من بر میومد؟؟؟
  ...اآلنم میتونستم...پس...تا اآلن از پسش برومده بودم...از این موقعیت ها زیاد داشتم...دوست نداشتم سکوت کنم

  ناسبی ام براي ازدواج با تو؟؟؟چی فهمیدي تو این مدت از من؟؟؟چرا فکر کردي من گزینه م...چرا-
که البته ...فقط حس میکنم که میتونیم گزینه هاي مناسبی براي همدیگه باشیم واآلنم فقط پیشنهاد آشنایی دادم...من-

  ...وگرنه من هیچوقت احساسم بهم دروغ نمیگه...اینم بیشترش به خاطر توئه
چه مرگم شده بود؟؟؟چرا نمیتونستم جواب نه قاطعانه همیشگیمو بهش ...و دوختم به زمین مستاصل و درمونده نگاهم

بدم؟؟؟یعنی واقعاً میخواستم این فرصتی که براي آشنایی میخواست و به جفتمون بدم؟؟؟که تهش چی بشه؟؟؟راضی 
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و گذشته چه اتفاقاتی افتاده بازم رو اصالً اگه یوسف میفهمید که ت...با آدمی جدا از گذشته ام؟؟؟اصالً...بشم به ازدواج
  ...تصمیمش می موند

اطالعاتی که از من و زندگیم داري در برابر ...تو هیچی از من نمیدونی...داري احساسی تصمیم میگیري...به نظر من-
  ...چیزایی که باید بدونی و بعد واسه همچین مسئله اي تصمیم بگیري صفره

منم ...تو هم از من چیز زیادي نمیدونی...مگه آشنایی چیزي غیر از اینه...بیشترخب منم فرصت میخوام براي شناخت -
با همه ...ولی...باید یه حرفایی رو بزنم که مطمئناً سخته برام گفتنش و شاید حتی با شنیدنش نظرت نسبت بهم عوض شه

موقعیتش پیش اومده ولی ...جلوتر برمتو اولین دختري هستی که میخوام باهاش ...لیا...اینا میخوام شانسم و امتحان کنم
اآلن که یه کم زندگیم رو غلتک افتاده دوست دارم براي ...تا اآلن فقط درگیر کار و درس بودم...فرصتش و نداشتم

  ...آینده ام هم تصمیم بگیرم و بعد از این تصمیمم اولین دختري که نظرم و به خودش جلب کرد تو بودي
با ...نقدري آتیشش تند نبود و عشق و عالقه افسانه اي در کار نبود که نشه جلوشو گرفتپس ا...خیالم یه کم راحت شد

چون حس کردم ...نخواستم عجوالنه تصمیم بگیرم...این وجود من هنوز تردید داشتم براي دادن این زمان واسه آشنایی
قولی بود که میتونستم رو پیشنهادش فکر بعد از بهنام یوسف دومین آدم مع...اینبار ممکنه بعداً پشیمون بشم از تصمیمم

فکر میکنم بتونم خودم و دوباره پیدا ...ولی حاال...زمانی که بهنام پیشنهاد داد هنوز خیلی ذهنم درگیر گذشته بود...کنم
  ...کنم

  ...من اآلن نمیتونم چیزي بگم-
  ...می مونم مطمئن باشمن منتظر ...تا هر وقت که دلت میخواد فکر کن...منم نمیخوام اآلن چیزي بگی-

ولی ...چه جوري میتونستم یاد اون روزي که مانی بهم پیشنهاد آشنایی داد نیفتم؟؟؟چقدر ذوق و شوق داشتم اون روز
از فراموش نکردن ...از یادآوري خاطرات با کوچکترین اتفاق...اآلن چی؟؟؟فقط ترس و هراس از تکرار تجربه هاي تلخ

  ...خیلی چیزا
  اآلن میشه لطفاً برگردیم؟؟؟...اآلن...کنمفکر می...باشه-

ذهنم پر پر بود ...نفس عمیقی کشید و سري به تایید تکون داد و با دست به مسیر برگشت اشاره کرد و منم راه افتادم
چه جوري باید تصمیم میگرفتم؟؟؟چه جوري باید عقل و ...چه جوري باید خالیش میکردم از هجوم اینهمه فکر و خیال

چرا این دل سرکش من راضی نمیشه از فکر ...خدا نکنه...صاحاب...یکی میکردم؟؟؟چرا این دل صاحاب مردهدلم و 
آدمی که سه سال پیش با بی مهري بهم پشت کرد و دیگه طرفم نیومد بیرون بیاد؟؟؟چه جوري باید بهش حالی کنم که 

  دیگه همچین آدمی تو زندگی من نیست و نخواهد بود؟؟؟
 اونم...کرد اعتراف عشقش به مانی که مینداخت روزي یاد منو شدیدا بود ماشین تو برگشت مسیر تو که سکوتی

 تو مانی قشنگ اعترافات و حرفا شنیدن با زمان اون که آشوبی ولی...کنم فکر خوب گذاشت و بود ساکت همینقدر
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 و عشق از نه...بود استرس از قلبم ضربان این...کجا تیواتف بی و آرامش و سکون این و کجا بود افتاده جونم
  کنم؟؟؟ بهتجر یوسف با و هیجان این دیگه بار کی تممیتونس یعنی...جانهی

***  
چم ...پشت در چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم...با قدم هاي بلند رفتم تو اتاقم و در و محکم کوبیدم

کنایه زدناي صلح جو رو با خونسردي و آرامش بدم؟؟؟چرا شده بود؟؟؟چرا دیگه نمیتونستم جواب متلک ها و نیش و 
انقدر اعصابم بهم ریخته بود؟؟؟یعنی همش به خاطر پیشنهاد چند روز پیش یوسف بود؟؟؟تو این هاگیر و واگیر فقط 

نباید انقدر بهش میدون میدادم براي ...همین موش دوئونی ها و هیزم زیر آتیش شدناي صلح جو رو کم داشتم
ولی اول باید این مشغله ...باید با تمام وجود از طرحم دفاع میکردم تا ثابت کنم کار من به مراتب از اون بهتره...کوبیدنم

  ...باید امروز جواب یوسف و میدادم...جدید ذهنیم و که درگیرش شده بودم از ذهنم بیرون کنم
وقت گرفتن یه تصمیم درست و حسابی دیگه ...سه روز گذشته بود و من تو این سه روز حسابی فکر کرده بودم

  ...باید به یوسف از تصمیمم میگفتم...بود
  :گوشیم و برداشتم و بهش پیام دادم

  امروز وقتت آزاده؟؟؟...سالم-
  :بالفاصله پیامش اومد

  ...آره واسه تو همیشه آزاده...سالم-
  !!!بیشرف...بیشرف دلبري کردن و خوب بلد بودا...لبخندي رو لبم نشست

  ...یه ساعت قرار بذار بریم یه کافه اي جایی حرف بزنیم...ه پسباش-
  ...میام دنبالت-
  ...ماشین هست...نه-
  ...باشه پس ساعت شیش کافه کالسیک باش منم میام اونجا-
  ...اوکی میبینمت-

همیشگی نمیدونستم فلسفه این لبخندي که همیشه با یاد یوسف رو لبم مینشست چی بود؟؟؟شاید اثر همون لبخنداي 
  ...امیدوار بودم تصمیم درست و گرفته باشم...ولی هرچی که بود حس خوبی داشت...خودشه

***  
به خاطر بحث و بگو مگویی که تو نیم ساعت آخر کاریم با صلح جو داشتم و دیگه کم کم داشت تبدیل به داد و بیداد 

که پشت یه میز نشسته و محو فضاي همینکه رفتم تو دیدمش ...میشد نتونستم راس ساعت شیش به کافه برسم
  ...نفس عمیقی کشیدم و سرعت قدم هامو کمتر کردم که به نفس نفس نیفتم...بیرونه

  ...نزدیکش که شدم منو دید و با لبخند از جاش بلند شد و صندلی رو برام کشید عقب
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  ...سالم-
  ...کارم یه کم طول کشید...سالم ببخشید دیر شد-
  چی میخوري؟؟؟...دیقه اس اومده ام منم ده...اشکال نداره-

  :کیفم و گذاشتم رو میز و گفتم
  ...یه قهوه-

  :نگاهی به چهره ام انداخت و گفت
  سردرد داري؟؟؟-

  :متعجب از اینکه چطور فهمیده گفتم
  ...اینجور موقع ها قهوه دواي دردمه...آره-
  ...خودت و نباید عادت میدادي-
  ...من عادت ندادم خودمو-
  داده پس؟؟؟ کی عادتت-
  ...اونم همیشه موقع سردرد قهوه میخورد...اونم...مامانم...ما-
  ...آهان-

  :پیشخدمت که سفارشا رو گرفت و رفت یوسف گفت
  کالفه به نظر میاي طوري شدي؟؟؟-
  ...اعصابم حسابی خورده...یه کم تو شرکت بگو مگو کردم با یکی از مهندسا...آره-
  همچین چیزي خورد کنی؟؟؟ارزش داره؟؟؟چرا باید اعصابت و به خاطر -
حاال این مردك میخواد با سوسه ...سه ساله دارم براي جایگاهم تو این شرکت تالش میکنم...فکر کنم داره...نمیدونم-

  ...اومدن زیرآب منو بزنه
  ...د رو آبدیر یا زود پته خودشون میا...مطمئن باش اگه کارت و درست انجام بدي هیچکس نمیتونه زیرآبتو بزنه-
  ...امیدوارم...چی بگم-

ولی اون ...سرگرم بودم با قهوه ام و منتظر یه کلمه حرف از یوسف یا حداقل یه سوال که در جوابش از تصمیمم بگم
خیلی عادي و معمولی مثل روزاي دیگه اي که با هم میرفتیم بیرون داشت رفتار میکرد و انگار نه انگار که منتظر 

ولی باشنیدن صداش که ...یه لحظه فکر کردم نکنه اصالً پیشنهادي به من نداده و من توهم زدم...همچین چیزي از منه
  :گفت

  ...من سراپا گوشم-
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قاشق و گذاشتم رو نعلبکی و همونطور که با انگشتم لبه فنجون و لمس ...خیالم راحت شد که خیلی هم بی خیال نیست
  :میکردم گفتم

ي بود براي فکر کردن راجع به پیشنهادت و اآلن من اینجام که از تصمیمم بهت فکر میکنم سه روز زمان کافی ا-
  ...بازم اگه دیر شد و منتظرت گذاشتم ببخش...بگم

  ...این چه حرفیه؟؟؟من که گفتم تا هر وقت که بخواي میتونی فکر کنی-
قلبمم دیگه توي ...وضوح میلرزیدوقتی فنجون و برداشتم تا با خوردن قهوه ام یه کم براي خودم زمان بخرم دستم به 

  ...خدا خدا میکردم که صدام نلرزه چون اعتماد به نفسم و به صفر میرسوند...حلقم میزد
اتفاقاتی که مثل خیلی از ...که تو ازش بی خبري...خیلی اتفاقات تو زندگی گذشته ام داشتم...همونطور که گفتم...من-

چون عضوي از بدنم و درگیر کرده که خیلی قدرت ...بشه باهاش کنار اومدآدما انقدري عادي نیست که بعد از یه مدت 
ولی پیش خودت نگفتی ...تو میدونی من سه ساله دارم تنها زندگی میکنم...انقدري که به راحتی نمیتونه پاکش کنه...داره

من از گذشته ام فرار  شاید این تنها زندگی کردن من یه دلیل دیگه اي به جز کار داشته باشه؟؟؟فکر نکردي ممکنه
  کردم که دارم اآلن تو غربت و دور از خانواده ام زندگی میکنم؟؟؟

ولی چون هنوز پیشنهاد آشنایی بهت ...چند بارم خواستم ازت بپرسم...همچین فکري کردم...راستش چرا...راستش-
م اینه که اآلن تو چه حالیه و مه...به هر حال هرکسی یه گذشته اي داره...نداده بودم ترسیدم که سوء برداشت کنی

فکر کردن به گذشته چه فایده اي داره؟؟؟اگه بد باشه که باید خوشحال باشیم از پشت ...میخواد با آینده اش چیکار کنه
  ...سر گذاشتنش و اگرم خوب باشه فکر کردنش فقط حسرت بهمراه داره

کردم براي از بین بردن این گذشته از ذهن و منم تو این سه سال تمام تالشم و ...حرفات درسته...قبول دارم-
حس ...یعنی تو همین اواخر...ولی بعدش...شاید یه زمانی اصالً نمیخواستم که پاك بشه و تالشی براش نمیکردم...قلبم

عوض کنم این شرایطی رو که من تبدیل کرده به یه ...تصمیم گرفتم تو حال زندگی کنم...کردم یه کم تغییر بد نباشه
  ...تو قفس پرنده

  ...چقدر این حالتش منو یاد...ساعدشو گذاشت رو میز و به جلو خم شد
  موفق شدي؟؟؟...خیلی خوبه-

  :سرم و انداختم پایین و زمزمه کردم...نگاهمو با شرمندگی ازش گرفتم
برام و اآلن چند  روح و روان و قلبم و تو گذشته و پیش آدمی که یه زمانی مثل بت بود...هرکاري کردم نشد...نشد...نه-

  ...من دیگه اون لیاي قبلی نمیشم...صد کیلومتر و شایدم هزاران کیلومتر باهام فاصله داره جا گذاشتم
چرا انقدر سختش میکنی لیا؟؟؟براي من اصالً اهمیتی نداره که قبالً یه نفر تو زندگیت بوده که حاال به هر دلیلی باهات -

  ...با یادش زندگی کنی تو که نمیتونی تا آخر عمر...نمونده

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 748



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

من نمیتونم همچین چیزي رو ...این یعنی خیانت...اگرم بخوام ظاهراً قبول کنم بازم ذهنم درگیره اون شخصه...نه ولی-
  ...شاید دیوونگی باشه ولی هنوز منتظرشم...حداقل تا وقتی که ازش ناامید نشدم نمیتونم...قبول کنم

  :یوسف تکیه اشو داد به صندلی و گفت
  چرا داري مثل آدماي متاهل حرف میزنی؟؟؟...نمیفهممت-

  :سرم و باال گرفتم و با لحن مصممی گفتم
وگرنه خیلی زودتر از اینا باید ...که هنوز نتونستم فراموشش کنم...تعهد داره به یه نفر...قلب و روحم متاهله...متاهلم-

  ...از یادم میرفت
قانع بشم؟؟؟من دختري رو که میخوام باهاش آینده ام و بسازم پیدا  قبول داري که من نمیتونم با همچین دالیلی-

  حاال چطور میتونم به خاطر یه آدمی که هیچ اثري ازش نیست دست بکشم ازت؟؟؟...کردم
یعنی میخواي بگی برات مهم نیست که ممکنه تو تک تک لحظاتی که میتونیم باهم داشته باشیم من به یاد یه نفر دیگه -

تی نداره با کوچکترین خاطره اي یاد عشق قبلیم برام زنده بشه؟؟؟نگو مهم نیست چون بعید میدونم براي باشم؟؟؟اهمی
  ...مردي اهمیت نداشته باشه این مسئله

من گفتم کاري میکنم تا دیگه هیچ خاطره اي از اون ...منم نگفتم باهاش کنار میام...اتفاقاً مهمه...باشه نمیگم مهم نیست-
انقدر برات خاطره میسازم که یادت بره همچین آدمی یه زمانی یه جایی یه حرفایی بهت زده و ...مونهشخص تو ذهنت ن

تو اگه تا اآلن نتونستی فراموشش کنی براي این بوده که نخواستی کس دیگه اي جایگزینش بشه تو ...بعد زده زیرش
یی کاري کنم تا این فکر و خیاال رو بریزي قول میدم تو همین زمان آشنا...ولی اگه به من یه فرصت بدي...زندگیت

  ...بهت قول میدم لیا...مطمئن باش...دور
ولی من نمیتونستم باور کنم که فراموش کردن مانی به همین راحتی که یوسف میگه ...شاید حرفاش درست بود

  ...مطمئناً خودشم بعد از یه مدت خسته میشد از این فکر و قلب درگیر من...باشه
  :نکه حرف دیگه اي بزنم با لحنی محکم گفتقبل از ای

منم تا وقتی این آدم و تو زندگیت نبینم از میدون ...همونطور که تو منتظر یه اتفاقی تا به طور کامل ازش قطع امید کنی-
  ...نمیذارم دستی دستی از دستم بره دختري که میتونم باهام طعم خوشبختی رو بچشم...مطمئن باش...خارج نمیشم

وقتی این تصمیم و گرفتم فکر میکردم خیلی کارم باهاش آسونه و ...ال یوسف و انقدر یه دنده و لجباز ندیده بودمتا حا
فکر میکردم چون هنوز عشق و عالقه اي شکل نگرفته راحت تر میشه جلوشو ...راحت با این قضیه برخورد میکنه

ولی من نمیخواستم تو اولین تجربه اش ...ن به هدفشولی حاال انگار خیلی انگیزه و اراده داشت براي رسید...گرفت
ولی روحم خیلی وقت بود که به عقد مانی ...هرچند جسماً مجرد بودم...اسیر منی بشه که خودم و یه زن متاهل میدونستم

  ...بدون اینکه مهر طالقی تو شناسنامه قلبم بخوره...درومده بود
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شماره ...گوشیم زنگ خورد و با یه ببخشید از تو کیفم درش آوردم همینکه خواستم با جوابم به کل قطع امیدش کنم
  ...معموالً ناشناس جواب نمیدادم ولی براي خریدن یه کم زمان بین بحثم با یوسف بد نبود...ناشناس بود

  بله؟؟؟-
  مهندس مشرقی؟؟؟-
  ...بله بفرمایید-
  ...من کامیاب هستم-

ولی علت این تماس یهوییش و ...اختمونیش و من داده بودمکامیاب رییس همون شرکتی بود که طرح پروژه س
  ...نمیفهمیدم

  بله بله خوب هستید شما؟؟؟مشکلی پیش اومده؟؟؟-
مهندس ناظر میگه چیزي که ...راستش مثل اینکه سر ساختمون کارا جور در نیومده...چه عرض کنم...مشکل که-

میخواستم ببینم نکنه دوباره ...منم اآلن تهرانم نتونستم برم...نهساختن با نقشه و طرح اولیه اي که به ما دادید فرق میک
  ...طرح و عوض کردید و به من اطالع ندادید

نکنه براي اینکه کار منو خراب کنه یه طرح دیگه داده بود به شرکت ...کار اون صلح جوي بی پدر و مادر بود...داغ کردم
  ...من اگه امشب این آدم سر جاش ننشونم لیا نیستم...شایدم طرح خودش و داده بود براي ساخت...کامیاب

مطمئن باشید تا آخر شب مشکل و عامل ...ولی همین اآلن پیگیري میکنم...منم در جریان نیستم جناب کامیاب-
  ...ایجادش و پیدا میکنم و بهتون خبر میدم

  ...فقط لطفاً طوري نشه که اعتماد ما به شرکتتون از بین بره...خیلی ممنون-
  ...اگه اینطور که کامیاب میگفت میشد بعید نبود من کارمم از دست بدم...نزدیک بود گریه ام بگیره

  ...فعالً با اجازه...من همین اآلن میرم سر ساختمون تا ببینم مشکل کجاست...ایشاال که اینطوري نیست-
  :گوشی و قطع کردم و رو به یوسفی که مات و مبهوت بهم نگاه میکرد گفتم

  ...منده من باید برمشر-
  :چیزي نپرسید فقط سري به تایید تکون داد و گفت

  ...من باهات میام-
  ...خودم میرم...نه-
  این وقت شب تک و تنها میخواي بري سر ساختمون؟؟؟-

اعصابم به قدر کافی از صلح جو و کاري که مطمئن بودم زیر سر اونه خورد بود و این اعصاب خوردم و سر یوسف خالی 
  ...کردم
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بذار همون ...امیدوارم انقدري هم برام ارزش قائل باشی که به نظرم احترام بذاري...من حرفامو بهت زدم یوسف-
دوست ندارم این حساسیت و غیرتت و واسه منی که قراره فقط همسایه ات باشم خرج ...دوست و همسایه باقی بمونیم

  ...خدافظ...مطمئن باش از این به بعدم میتونم...التم بربیاممن تو این سه سال تونستم از پس خودم و مشک...کنی
به معناي واقعی کلمه داشت ...بی توجه به قیافه خونسردش که داد میزد قانع نشده کیفم و برداشتم و زدم از کافه بیرون

کر کنه تونسته دوست نداشتم ف...یه لحظه خواستم به صلح جو زنگ بزنم ولی پشیمون شدم...از کله ام دود بلند میشد
فعالً فقط باید میفهمیدم که جریان چی بوده و چه گندي ...کاظمی هم لزومی نداشت در جریان بذارم...منو عصبانی کنه

  ...به پروژه من زدن
هوا کامالً تاریک شده بود و من داشتم میرفتم خارج از ...با عصبانیت میروندم و حتی یکی دوتا چراغ قرمزم رد کردم

شرکت ...یدگی به پروژه اي که به ثمر رسیدنش باعث ترفیعم میشد و خراب شدنش شاید حتی اخراجشهر براي رس
  ...کامیاب انقدري براي کاظمی مهم بود که با از بین رفتن اعتمادشون کارمند سه ساله شرکتش و اخراج کنه

***  
م صلح جو راه انداخته بخندم یا منفجر وقتی از ساختمون برگشتم پایین نمیدونستم به این بچه بازي اي که مطمئن بود

بشم از عصبانیت؟؟؟کارگر ساختمون اقرار کرد که صلح جو یک ساعت پیش اینجا بود و داشت با مهندس ناظر حرف 
نقشه ساختمون با طرح من هیچ تفاوتی نداشت و مطمئناً صلح جو یه نقشه دیگه رو ...میزد و یه چیزایی بهش نشون میداد

  ...داده که اونم زنگ زده به کامیاب و همچین چیزي گفته نشون مهندس ناظر
این بچه بازي هاي صلح جو داشت آبروي شرکت و ...باید به کاظمی میگفتم...باید تکلیفم و باهاش یه سره میکردم

قتی ولی واقعاً نمیفهمیدم علت این کارش چی بود و...حضور این کارگر مطمئناً میتونست حرفاي منو ثابت کنه...میبرد
  میدونست من آدمی نیستم که پا پس بکشم؟؟؟

یه لحظه خواستم شماره صلح جو رو بگیرم که منصرف شدم و به جاش ...همون موقع گوشیمو از تو کیفم درآوردم
تا زمانی که گوشی رو برداره سعی داشتم با نفس هاي عمیق خودم و یه جوري آروم کنم که ...شماره کاظمی رو گرفتم

  :پیچیدصداش تو گوشی 
  ...سالم خانوم مشرقی-
  سالم مهندس خوب هستید؟؟؟-
  چی شده این وقت شب؟؟؟اتفاقی افتاده؟؟؟...ممنون-
  راستش چه عرض کنم مهندس؟؟؟بهتره از مهندس صلح جو بپرسید؟؟؟-
  باز حرفی زده که باعث دلخوریتون شده؟؟؟-
این رفتاراي سبک سرانه و بچگانه اشون و  من واقعاً...مستقیم وارد عمل شده...دیگه این دفعه از حرف گذشت-

  ...نمیفهمم مهندس
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  ...متوجه نمیشم خانوم مشرقی یه جوري حرف بزنید که منم بفهمم-
جریان تلفن کامیاب و حرفاي این کارگر درباره حضور صلح جو و پروژه ساختمونی من و براي کاظمی تعریف کردم و 

  ...و گوشی پیچیدبعد از تموم شدن حرفم صداي نفس کالفه اش ت
مطمئن باش نمیذارم همینجوري ...ولی فردا اول وقت باهاش صحبت میکنم...منم مثل تو دلیل این رفتاراش و نمیفهمم-

  ...شده حتی اخراجش کنم نمیذارم این اتفاق بیفته...براي خودش جولون بده و آبروي شرکت من و به بازي بگیره
  ...این جنجال تموم شه چون واقعاً کار کردن با این وضعیت برام عذاب شده منم از خدا میخوام که...ممنونم مهندس-
  ...تو خودت و ناراحت نکن من فردا باهاش اتمام حجت میکنم-

حاال دیگه صلح جو باید جواب پس میداد به خاطر این کار احمقانه ...حرف زدن با کاظمی یه کم خیالم و راحت کرد
  ...اش

***  
متعجب ماشین و زدم کنار چون همین ...هنوز به شهر نرسیده بودم که یهو بنزینم صفر شد تو مسیر برگشت بودم و

انقدر خسته بودم که حوصله فکر کردن به اینکه چرا اینجوري شد ...صبح موقع رفتن به شرکت باکش و پر  کرده بودم
با اینکه از اون سکوت و ...ريخدارو شکر همیشه یه گالن بنزین صندوق عقب داشتم براي مواقع اضطرا...و نداشتم

تاریکی شب تو اون جاده که هرازگاهی یه ماشین رد میشد میترسیدم ولی نمیتونستم که همینجوري اینجا صبر 
  ...پیاده شدم و رفتم ازصندوق عقب گالن و بردارم...کنم

  ...داشتم گالن و برمیداشتم که حس کردم یه نفر کنارم وایستاده
  کمک نمیخواي مهندس؟؟؟-

این دیگه از ...خیره شدم به اون مردي که با لبخندي مضحک داشت میومد سمتم...جیغی کشیدم و چند قدم عقب رفتم
کجا پیداش شده بود؟؟؟واسه چی منو مهندس صدا زد؟؟؟قبل از اینکه جوابی براي سواالي ذهنم پیدا کنم یه نفر دیگه 

و نفر تو این جاده و تاریکی شب باهام چی کار داشتن؟؟؟اگه این د...هم از اونور ماشین اومد و من کامالً وا رفتم
  میخواستن غلطی بکنن چه جوري از پسشون برمیومدم؟؟؟

  چی میخواید؟؟؟شما کی هستید؟؟؟...چ-
  ...با همون لبخنداي زشتشون داشتن نزدیک میشدن و منم همینطور عقب عقب میرفتم

یه چیزایی که انگار خیلی سعی میکنی واسه ...گوشزد کنیم ما رو مهندس صلح جو فرستاده یه چیزایی رو بهتون-
  ...نفهمیدنش

  ...پس کالً نقشه بوده که منو بکشونه اینجا...حاال فهمیدم این آتیشا از گور کی بلند میشه
  مهندس صلح جو انقدر وجود نداره بیاد رو در رو حرف بزنه؟؟؟آدم اجیر کرده واسه این کار؟؟؟-
  ...به حرف زدن بود که خودش از پسش برمیومداگه قرار ...د نه د-
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چرا انقدر از حرفاي گنگش حس بدي بهم دست میداد؟؟؟مات و مبهوت بهش خیره شدم ...قلبم داشت میومد تو دهنم
جیغ بلندي کشیدم و قبل از اینکه مغزم فرمان فرار و صادر ...که یکیشون یه چاقو از جیبش درآورد و ضامنشو آزاد کرد

میترسیدم برگردم و این دوتا ...مز شدید ماشینی تو گوشم پیچید و بعدش قدم هاي کسی که داشت میدوییدکنه صدا تر
  ...نگاه اونا هم حاال به جایی پشت سرم بود...از غفلتم استفاده کنن براي ضربه زدن

ویست و شیش به درست لحظه اي که یه چیز مثل باد از کنارم رد شد چرخیدم عقب و تو اون تاریکی یه لحظه یه د
چشمم خورد هرچند نمیتونستم رنگش و تشخیص بدم ولی حتم داشتم این فرشته نجاتم که حاال با اون دوتا عوضی 

  ...درگیر شده یوسفه که دلش طاقت نیاورده و تعقیبم کرده
  احمق واسه چی زدیش مگه قرار نبود فقط تهدید باشه؟؟؟-
  ...چی کار کنم خب حمله کرد یارو-
  ...یاال...در رو-

نفهمیدم چی شد فقط یه لحظه فکر کردم باید بدوئم ...با شنیدن صداشون به خودم که اومدم دیدم دارن فرار میکنن
با کالفکی و ترسی که ...ولی یه کم جلوتر دوتاشون پریدن پشت موتور و من دیگه نتونستم بهشون برسم...دنبالشون

با قدم هاي بلند ...ه بود برگشتم که دیدم یوسف به پهلو رو زمین افتادههنوز تو وجودم بود و کل بدنم و به نبض انداخت
شونه اشو گرفتم و چرخوندمش سمت خودم که با دیدن چهره اش هینی کشیدم و دستم و ...خودم و بهش رسوندم

و زوایاي  ولی انقدري آشنا بود که تو همون تاریکی حتی از خطوط...این که یوسف نبود...این که...گرفتم جلوي دهنم
  ...چهره اشم تشخیص بدم که کیه

  :ناباور فقط تونستم زمزمه کنم
  مانی؟؟؟-

  :بالفاصله جواب داد
  جانم؟؟؟-

چند وقت بود که منتظر شنیدن این کلمه از زبونش ...نفسم تو سینه حبس شد و چشمام از هجوم اشک تار
  ...بعدشم که...جانم بودم؟؟؟آخرین بار وقتی آلمان بود از پشت تلفن میشنیدم که میگفت

تو این ...مانی اینجا چی کار میکرد؟؟؟تو این شهر...آب دهنم و قورت دادم و دست لرزونم و به طرفش دراز کردم
اصالً مگه اهمیتی داشت؟؟؟مگه این همون آدمی نیست که سه سال داشتم ...اصالً...درست همونجایی که من بودم...جاده

فعالً مسئله مهمتر ...؟چرا باید به این فکر کنم که چه جوري از اینجا سر درآوردهتو حسرت دوباره دیدنش میسوختم؟؟
اون عوضیا چه بالیی سر عشق من آورده بودن که قامت رعناش اینجوري نقش زمین شده ...رفتنمون از اینجا بود

  بود؟؟؟
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که دستشو بلند کنم ولی مچ دستشو گرفتم ...نگاه خیسم کشیده شد سمت شکمش که محکم با دست نگهش داشته بود
انگار که میخواست نگهم داره که یهو ...خیلی سریع اونیکی دستش رو دستم نشست و با انگشتاش کامل احاطه اش کرد

  ...در نرم
چرا بعد از اینهمه مدت باید اینجوري همدیگه رو میدیدم؟؟؟مگه این لعنتی نمیدونست ...اختیار اشکام دست خودم نبود

کشیدنش و ندارم؟؟؟حاال این ضربان تندي که عین چکش تو قفسه سینه ام کوبیده میشد و چه  من طاقت دیدن درد
  جوري باید آروم میکردم؟؟؟اي خدا چه جوري باید باور کنم اینی که دست سردش تو دستمه مانی منه؟؟؟

  :با همون صدایی که از زور بغض و گریه میلرزید گفتم
  قه؟؟؟زخمت عمی...مانی بذار ببینم چی شده-
  ...چیزي نیست...نه-

کاش میتونستم حتی تارهاي صورتیشم ...پر پر زدم براي صداش که احتماالً از درد اینجوري دورگه شده بود
برام عجیب بود که چرا اون لحظه بی خیالش نمیشدم؟؟؟مگه این همون آدمی نبود که سه سال یه خبر از من ...ببوسم

گه همون آدمی نبود که بهش گفتم دیگه نیا دنبالم و این چینی شکسته شده رو بند نگرفت که ببینه زنده ام یا مرده؟؟؟م
  نزن؟؟؟پس چرا اآلن هیچ اثري از ناراحتی به خاطر دوباره دیدنش ندارم؟؟؟

نمیذاشت ببینم ولی معلوم بود زخمش عمیق نیست که خون زیادي از الي انگشتاش ...دستشو از رو دستم برداشتم
اآلن اصالً وقت ...به هر زور و ضربی بود کمکش کردم بلند شه...اینحال نمیتونستم که همونجا ولش کنمبا ...بیرون نزده

با اینکه میدونستم انقدري میشناستم که بدونه چقدر سوال داره از چشمام ...خوبی براي سوال و جواب کردنش نبود
شایدم میخواستم این بهونه اي باشه ...شایدم...باشهمیزنه بیرون ولی ترجیح دادم بذارمش براي وقتی که حال مانی بهتر 

  ...براي بیشتر موندش در کنارم
درست مثل اون روزي که کتک خورده بود و من با وایستادن رو پنجه هاي پام سعی میکردم قدم و بلندتر کنم که 

دم و به پشت سرم خیره مجبور نباشه زیاد خم شه کنارش وایستادم و خواستم ببرمش سمت ماشین که یه لحظه وایستا
پس یعنی من اشتباه دیده بودم یا اینکه یه ...خالی بود...ولی اآلن...همونجایی که یه لحظه ماشین یوسف و دیدم...شدم

  ...ماشین دیگه بوده که داشته رد میشده
هرچند برام ...ه کنمشدیداً میخواستم با ذهنم که داشت میگفت راننده اون ماشین یوسف بوده و با دیدن مانی رفته مبارز

ولی اصالً دلم نمیخواست ...بد نمیشد و شاید از این طریق باور میکرد حضور اون شخصی رو که درباره اش حرف زدیم
وقتی هنوز نمیدونستم این حضور یه دفعه اي و غیر منتظره مانی چه معنی اي داره یوسف باهاش رو به رو میشد که من 

  ...بعداً مجبور به توضیح شم
  نبال چی میگردي؟؟؟د-
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با صداي ناله مانند مانی نگاهم و از پشت گرفتم و بعد از نفس عمیقی که صرفاً به خاطر استشمام عطر مدهوش کننده 
اول باید سواالت ذهنم و ...میترسیدم تو چشماش نگاه کنم و دوباره اشکام جاري شه...مانی بود بردمش سمت ماشین

اگه زخمی نمیشد مسلماً جور دیگه اي برخورد میکردم به خاطر این غیبت ...وا دادنزود بود انقدر سریع ...حل میکردم
  ...طوالنی مدتش که هیچ دلیل قانع کننده اي براش نداشتم

صندلی و براش خوابوندم که به زخمش فشار نیاد و خواستم از روش بلند شم که نگاهم افتاد به ...کمکش کردم بشینه
  ...بازش که میخ صورتم بودچشماي خمار شده و نیمه 

این بود اون ضربانی که بعید میدونستم حتی درآینده هم ...ضربان قلبم به باالترین سرعت و شدت خودش رسیده بود
  ...بتونم با یوسف تجربه اش کنم

  ...پاك کن صورتتو-
اشکم و پاك کردم همزمان با گفتن این حرف دستشم به سمت صورتم دراز شده بود که زودتر خودم صورت خیس از 

گالن بنزین تو باك خالی ...و رومو گرفتم که بیشتر از این خودم و رسوا نکنم پیش این آشناي دیروز و غریبه امروز
تو اون گیجی و گنگی سخت بود برام رانندگی ولی وقتی فکر میکردم عشق ...کردم و سریع سوار شدم و حرکت کردم
یع تر درمان بشه ناخودآگاه تمام اعضاي بدنم حواسشون جمع میشد تا کارم و سابقم تو ماشینه و زخمی شده و باید سر

  ...هرچند سخت بود همزمان مهار بغض و لرزش دست و تپش قلب ولی باید از پسش برمیومدم...به درستی انجام بدم
ش جوري وانمود یه کم بعد مانی خودش یه ذره صندلی رو باال آورد و با اخمی که حس کردم ناشی از درده ولی خود

  :میکرد که از عصبانیته گفت
  اینجا چی کار میکردي تو؟؟؟...این وقت شب-

چرا انقدر عادي داشت میپرسید؟؟؟اصالً چرا انقدر رفتارش عادي و معمولی و ...با ابروهاي باال رفته چرخیدم سمتش
چرا ذره اي از بهت و حیرت من خونسردانه بود؟؟؟چرا انقدر داشت من گیج و گیج تر میکرد با حرفاش و کاراش؟؟؟

  تو نگاهش نبود؟؟؟
  فکر نمیکنی این تویی که باید توضیح بدي اینجا چی کار میکردي؟؟؟-

بدبختی ...یه ذره تو چهره ام خیره شد و بعد یهو صورتش و جمع کرد و روشو گرفت و شروع کرد به آه و ناله کردن
یدونستم به خاطر درد انقدر آه و ناله نمیکنه و اآلن از بیشرف خوب م...اینجا بود که من بیشتر از خودش میشناختمش

ولی من تا جوابام و نمیگرفتم که ولش ...بازیشه و فقط میخواد از زیر جواب دادن به سواالي من شونه خالی کنه
شایدم حال خودم که تقریباً داشتم به مرز غش کردن ...اآلنم فقط داشتم مراعات حالش و میکردم...نمیکردم
  یعنی این حال خوبم از خوشحالی بود؟؟؟...یعنی...میرسیدم

به طرز محسوسی دستام داشت ...وسطاي مسیر بودیم که متوجه نگاه خیره اش شدم که کامالً روش چرخیدم بود سمتم
ش چرا این نگاه انقدر هول و دستپاچه ام میکرد؟؟؟چرا داشتم عین دختراي بی تجربه و چشم و گو...رو فرمون میلرزید
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من شیرین ترین تجربه هاي زندگیم و باهاش ...که...همون مانی اي که...این همون مانیه...بسته رفتار میکردم
  حق نداشتم؟؟؟حق نداشتم نتونم انقدري که اون آرومه آروم باشم؟؟؟...ولی آخه سه سال نبود...داشتم

  :نیم نگاهی بهش کردم و گفتم
  ...میشه اینجوري زل نزنی حواسم پرت میشه-

مانی از ...انتظار داشتم حرفی بزنه یا توجیهی بیاره براي کارش ولی خیلی سریع روشو برگردوند و به رو به رو خیره شد
کی انقدر حرف گوش کن شده بود؟؟؟از کی انقدر مظلوم شده بود؟؟؟چرا دیگه هیچ اثري از اون مانی اي که تو ذهنم 

  بود ازش باقی نمونده بود؟؟؟
با همون یه دنده بازي سابقش نذاشت ببرمش بیمارستان و گفت زخمش انقدر عمیق  هرچی اصرار کردم

ولی حس ...میخواستم بگم اگه انقدر عمیق نیست پس این همه آه و ناله براي چیه که از اول مسیر سرم و بردي...نیست
ش نپرسیدم که خونه اش حتی از...کردم شاید بد نباشه ببرمش خونه اینجوري راحت تر میتونم سواالمو ازش بپرسم

  ...مستقیم رفتم سمت خونه خودم چون اونجوري بعید میدونستم بتونم برم تو و حرفامو بزنم...کجاست که برسونمش
***  

نمیفهمیدم چرا مانی ...چسبیده به مانی که کامالً هیکلشو ولو کرده بود روم جلوي در آسانسور وایستادیم و دکمه رو زدم
اینکه آوردمش خونه خودم؟؟؟کی قرار بود جواب سواالم و بگیرم؟؟؟چرا اینجوري خودش و هیچ مخالفتی نکرد با 

خودمم داشتم ...براي منم بد نمیشد...چسبونده به من مگه شمشیر خورده که نمیتونست حتی صاف وایسته؟؟؟هرچند
بهش تو این مدت و چه باید میفهمیدم چی گذشته ...ولی آخه...میسوختم تو آتیش این دوري چند سال و چند ماهه

  یعنی با دالیلش میتونست قانعم کنه؟؟؟...جوري دوباره سر از زندگی من درآورده
صداي نفساش و اون تکون خوردنا نشون میداد که داره میخنده ولی تا سرم و بلند ...با تکوناي ریز بدنش به خودم اومدم

اونم یاد ...خوب میدونستم دلیل خنده اش چیه...میکشمکردم دوباره صورتش و درهم کرد که یعنی مثالً من دارم درد 
چپ چپی نگاه کردم و دوباره دکمه آسانسور و زدم که تازه فهمیدم اصالً چراغش ...همون روز والبد قد کوتاه من افتاده

  ...روشن نشده
ه مچ دستم توسط مانی از شدت فشار و استرسی که روم بود عین دیوونه ها چند بار دیگه دکمه رو تند تند فشار دادم ک

  :نگاه گیجم و به چشماش دوختم که گفت...مهار شد
  ...یا سوادت نم کشیده...یا چشمات در اثر کهولت سن نابینا شده-

قبل از اینکه حرفی بزنم با ابرو به در آسانسور اشاره کرد و من تازه دیدم اون یادداشتی رو که نوشته بود آسانسور تا 
س به این داشت میخندید؟؟؟چرا فکر میکردم عوض شده؟؟؟باز مثل سابق داشت منو دست پ...اطالع ثانوي خرابه

  ...مینداخت که
  :دستشو از دور شونه ام برداشتم و همونطور که میرفتم سمت پله ها گفتم
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  ...طبقه چهارم...پس لطف کن خودت تا باال بیا...مثل اینکه خیلی حالت خوبه که میتونی متلک بپرونی-
  ...دو پله بیشتر نرفته بودم که با صداش وایستادم هنوز یکی

  ...نمیتونم...لیا...آخخخخ-
قبالً هم همینقدر شیرین صدام میکرد یا در اثر این حجم از ...چقدر قشنگ میگفت لیا...قلبم به معناي واقعی مچاله شد

خدایا چرا این مدت ...نش بودمچقدر منتظر شنیدن یک بار دیگه اسمم از زبو...دلتنگی همچین حسی پیدا کرده بودم
  این صدا رو ازم دریغ کردي آخه؟؟؟

اون لحظه چهار طبقه ...رفتم طرفش و دوباره کمکش کردم...لعنت به این دل من که انقدر اختیار کارام و تو دستش داره
د یوسف رد سختیش جایی بود که یادم میفتاد باید از جلوي واح...رو باال رفتن اصالً به نظرم کار سختی نبود

اگه از چشمی ما رو با هم میدید چی؟؟؟چه فکري میکرد درباره ام؟؟؟اصالً چه اهمیتی ...ماشینش تو پارکینگ بود...بشیم
چیزي که تو کل این سه سال تو تنهایی هام تصورش کرده ...داره؟؟؟مهم اینه که اآلن مانی داره میاد تو خونه من

ولی خب مهم این بود که داره اتفاق میفته و این نبضایی که تو نقطه به نقطه بدنم ...البته نه با این وضع اسف بار...بودم
  ...داره میزنه بهم میگه که واقعیه

تو سکوت داشتیم کنار هم میرفتیم باال و وقتی به طبقه سوم رسیدیم عکس العمالي ناشی از استرس من به قدري 
  :مشهود شد که مانی متعجب پرسید

  خوبی؟؟؟-
تایید تکون دادم ولی همه حواسم به در واحد یوسف بود که حس میکردم پشت چشمی داره نگاهم  سرم و به

امیدوار بودم وقتی پیدا بشه که بهش توضیح بدم همه اینا اتفاقی بوده و من خودمم هنوز از بهت و شوکش دیدن ...میکنه
  ...یهویی مانی بیرون نیومدم

***  
خدا خدا میکردم ...و خودم دوییدم رفتم از تو آشپزخونه وسایل پانسمان و بیارممانی و نشوندم رو مبل سه نفره هال 

وسایل و برداشتم و برگشتم تو هال که دیدم مانی ...زخمش عمیق نباشه و نرفتنمون به بیمارستان مشکلی ایجاد نکنه
یه دل سیر نگاهش ...مآروم بهش نزدیک شدم و رو مبل کناریش نشست...سرشو گذاشته رو پشتی مبل و چشماشو بسته

بمیرم براي اون ...بمیرم براي صورت الغر شده و شونه هاي افتاده اش...چقـــــــــدر دلم براش تنگ شده بود...کردم
بمیرم ...بمیرم براي چین و چروك کمرنگی که رو صورتش نشسته...تارهاي سفید مو قاطی موهاي خوشگلش

  ...بمیرم...براش
اشک شد ولی با باز شدن چشماي مانی به خودم اومدم و نگاهم و به زمین دوختم و خودم  نفهمیدم کی صورتم خیس از

با لرزش دستام چی کار باید میکردم؟؟؟البته از ...چشمامو میتونستم مخفی کنم...مشغول زدن بتادین رو پنبه نشون دادم
  ...کامالً به تکون و رعشه رسیده بود...لرزش گذشته بود
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به ...اون چرا حرفی نمیزد...من هنوز شوکه بودم و زبونم نمیچرخید...براي ساکت بودن و نمیفهمیدم اینهمه اصرار مانی
  ...قیافه اش که نمیخورد انقدر از دیدن من بهت زده شده باشه

با دیدن ...بدون اینکه بهش نگاه کنم دستشو اینبار به زور از رو شکمش برداشتم و بولیز پاره شده اش و دادم باال
ولی من احمق بیشعور ...عمیق نبود و حتی خونریزیشم بند اومده بود...ش دلم ریش شد و ضربان قلبم تندتر شدزخم

به درك که اون یه زمانی زخما و کبودي هاي تن و بدن من و دید و دم ...خاك بر سر طاقت دیدن همینم نداشتم
؟؟؟به سه سال دیگه تو جهنم زندگی کردن؟؟؟چرا باید تالفی کردنم منو به کجا میرسوند...چرا باید تالفی میکردم...نزد

خودم و گول میزدم؟؟؟رفتار اون پنج روز مانی خیلی وقت بود که تو بایگانی ذهنم بود و من دیگه بهش فکرم 
  ...نمیکردم

بولیزش و ...نیم نگاهی به چهره اش که دوباره با آرامش چشماشو بسته بود انداختم و مشغول ضدعفونی زخمش شدم
این دیگه جاي چیه؟؟؟خوب ...دادم باالتر که کارم راحت تر باشه که یهو نگاهم رو زخم بخیه خورده پهلوش خیره موند

چرا شکل همون زخمیه که خودم لنگه اشو دارم؟؟؟یعنی ...چرا...یادم بود که همچین چیزي رو قبالً رو بدنش ندیده بودم
  ...مانی هم

  این جاي چیه؟؟؟-
  ...وقتی دید خیره شدم به زخم پهلوش سریع بولیزش و داد پایین...اومد و چشماشو باز کردبا سوالم به خودش 

  ...چیزي نیست-
  ...ولی من مصر بودم بفهمم اون جاي جراحت نسبتاً کهنه مال چیه

  اون جاي بخیه ها مال چیه؟؟؟...بده باال بولیزتو-
  ...فضولی نکن-

  ...آرامشش داشت منو به جنون میرسوند
  چی؟؟؟بده باال بهت میگم؟؟؟ یعنی-

  :خنده کمجونی کرد و گفت
  چیو بدم باال؟؟؟-
  مانــــــــــــــــــی؟؟؟- 

  ...جان دلم-
یعنی اونم به همون اندازه اي که من حسرت جانم شنیدنش و داشتم ...اینبار آرامشش و این دو کلمه آرومم کرد

حسرت زندگی میکرد و یه سراغ از من نگرفت؟؟؟پس  حسرت جانم گفتن داشت؟؟؟یعنی اونم داشت اینهمه سال تو
چرا من فکر میکردم عین خیالش نیست این دوري؟؟؟پس چرا بعد از سه سال اآلن به فکر برگشتن رسیده بود؟؟؟اصالً 

  برگشت بود که بمونه؟؟؟که باشه؟؟؟
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و بگو مگو و ناراحتی پیش  دوست نداشتم بعد از اینهمه مدت با بحث...نفس عمیقی کشیدم تا به اعصابم مسلط باشم
  ...بریم

  اون جاي زخم چیه رو پهلوت؟؟؟...یه سوال پرسیدم ازت جواب میخوام-
  ...فضولی نکن...منم جوابت و دادم-

مانی انگار نمیخواست حرف بزنه و فقط قصد اذیت کردن ...تمام تالشم براي خونسرد نگه داشتن خودم بی نتیجه موند
  ...داشت

  ...سواالي منو بدي بلند شو برو بیرون از خونه ام اگه نمیخواي جواب-
  :با اخم دوال شد و زمزمه کرد

  حرف آخرته؟؟؟-
  ...بلـــــه-
  ...باشه-

به همین راحتی؟؟؟فقط اومد ...در مقابل چشماي از حدقه درومده من بلند شد و با قدم هاي بلند رفت بیرون و در و بست
قبول کرد بیاد خونه من؟؟؟واسه چی خودشو سپر بال کرد و با مزاحمام  که بره؟؟؟اصالً واسه چی اومد؟؟؟واسه چی

اون نگاه هاي پر از ...بهم گفت جان دلم؟؟؟پس چرا انقدر رفتاراش ضد و نقیض بود...درگیر شد؟؟؟واسه چی بهم
  حسش و باور کنم یا این رفتن سرد و بی احساسشو؟؟؟

این وقت شب آخه ...سی و چهار سالشه ولی هنوزم بچه اس...ودمشاي خدا آخه کجا رفت با اون زخمی که هنوز نبسته ب
  کجا میخواد بره؟؟؟

حاال که اومده بود به زور کتکم که شده نگهش میداشتم تا این چند سال جهنمی تو ...سریع بلند شدم رفتم بیرون
ون محکوم شدم به تحمل کردن و تا تالفی کنه نبودش و تو زندگیم  تمام تنهایی هایی که به خاطر ا...زندگیم تکرار نشه

  ...دم نزدن
مشتی به درش کوبیدم و با غر ...جلوي در آسانسور وایستادم و از روشن نشدن چراغ دکمه اش تازه یادم افتاد که خرابه

  ...غر زیر لبی راه افتادم سمت راه پله
ا سیاه و کبودت میکنم فقط آخه یکی نیست بگه توخجالت نمیکشی عین بچه ها قهر میکنی؟؟؟مانی بگیرمت به خد-

  ...صبر کن
  ...به طبقه سوم رسیده بودم و داشتم میرفتم پایین که با صدایی سرجام میخکوب شدم

  ...بیا اینجا یه کم نفس تازه کن بعد بقیه راه و برو-
یوسف میومد اگه اآلن جلوم یه دایناسور ظاهر میشد انقدري تعجب نمیکردم که حاال با شنیدن صداي مانی که از واحد 

  ...ماتم برده بود
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ولی چرا تو خونه یوسف؟؟؟چی ...مانی بود...خودش بود...با همون نگاه مسخ شده و گردن خشک شده ام چرخیدم عقب
  کار داشت میکرد با من؟؟؟چرا انقدر گیجم کرده بود؟؟؟

  ...چند قدم رفتم طرفش و بهتم و به زبون آوردم
  خونه یوسف چی کار داري تو؟؟؟-

  :کمرنگی که با دیدن تعجب و حیرتم رو صورتش نشسته بود از این حرفم از بین رفت و با ابرهاي باال رفته گفت لبخند
  منظورت آقا یوسفه دیگه؟؟؟-
  ...بهم بگو...مانی تو رو خدا انقدر گیجم نکن-

م صورتم اسیر دستاش درو با پاش بست و تا بخوام به خودم بجنب...یه لحظه دوال شد و دستم و گرفت و کشید تو خونه
مطمئن بودم که مانی اون لحظه قلبم و تو دهنم ...شد و لباي همیشه داغش نشست رو لباي یخ زده و باز مونده از حیرتم

نزدیک بود پس بیفتم و حتی زانوهامم شل شد ولی با فشار دست مانی ...حس میکنه چون همونجا داشت نبض میزد
  ...هنوز سر پا بودم

ولی گیجی و حیرتم ...لذت بخش تر شده بود...آروم تر شده بود...اون خشونت سابق و نداشتبوسه هاش دیگه 
حسی که اون ...نه میتونستم از خودم جداش کنم...نه میتونستم همراهیش کنم...نمیذاشت به قدر کافی ازش لذت ببرم

دم و منتظر یه تلنگر براي پرت لب مرز بو...نه حس بهشت داشتم و نه حس جهنم...لحظه داشتم درست مثل برزخ بود
  ...شدن تو یه جاي مشخص که حداقل تکلیفم با خودم و احساسم و زندگیم روشن بشه

خودش با همون فاصله چسبیده بهم ...ولی فقط لباش...باالخره بعد از گذر زمانی که هیچی ازش نفهمیدم مانی ازم جا شد
تو چشماي داغ عسلیش ...به جزء چهره ام و رصد میکرد نگاهش جزء...وایستاده بود و صورتم ونگه داشته بود

دیگه نمیتونست انکار ...دلتنگیش داشت فریاد میزد و حاال دیگه میتونستم به وضوح از حالتاش بفهمم که چی تو دلشه
  ...کنه

  :بدون اینکه به اعضاي بدن لمس شدم حرکتی بدم براي ایجاد فاصله زمزمه کردم
  چی کار میکنی مانی؟؟؟-
  نم و بوسیدم اشکالی داره؟؟؟ز-

  :تعجب و از تو چشمام خوند که گفت...نگاه متعجبم و دوختم به چشماش
  هوووووم؟؟؟یادت رفت؟؟؟یا من اشتباه شنیدم؟؟؟...خودت گفتی متاهلی و هنوز به من تعهد داري-
  تو شنیدي؟؟؟یعنی چی؟؟؟...ت-

  ...نگاهش رنگ غم گرفت
  ...البته اگه بخواي حرفامو بشنوي...اومدم که برات حرف بزنم...چیزومیگم بهت همه ...الهی قربونت برم-
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باالخره مغزم فرمان داد براي تکون دادن عضالت خشک شدم و فاصله گرفتن از مانی اي که بوي عطرش تمام رگ و 
  ...پی وجودم و پر کرده بود

همون چیزي که ...حرف بزنه مانی برگشته بود که برام...پشتم و کردم بهش و چند قدم ازش فاصله گرفتم
حاال که میخواست برام حرف بزنه چرا باید این فرصت و از ...یه زمانی چوب حرف نزدنش و خورده بودم...میخواستم

  خودمون دریغ میکردم؟؟؟
  :صداي پر از بغضش و شنیدم

  ...لیا جان-
یدم؟؟؟مانی هم کم از من داغون نشده من چه قدرتی داشتم دربرابر اینهمه عجز و التماسی که تو لحن وتو نگاهش مید

باید با حرفاشم میفهمیدم که تو باطنش چی داشته میگذشته که هیچ خبري ازم ...بود و این فقط ظاهرش بود
دیگه بس بود هرچقدر از ...باید این قلبم آروم میگرفت...ولی قبلش باید یه جوري خودم و آروم میکردم...ولی...نگرفته

چه ارزشی داشت ...بس بود هرچقدر به خاطر حفظ غرورمون طعم تلخ جدایی رو مزه مزه کردیم...غرور ضربه خوردیم
چرا باید عشقی که تو تمام این سه سال به مانی داشتم و از دلم پاك نشده بود ...این غرور وقتی قلبامون واسه هم میتپید

  ...میشیمازش مخفی کنم حتی اگه با حرفاش به این نتیجه برسم که دیگه مال هم ن
خیلی وقت بود فهمیدم بودم باید از لحظه لذت برد و اآلن من فقط میخواستم چیزي رو که دلم داشت فریاد میزد عملی 

براي همین چرخیدم سمتش و در مقابل چشماي پر از غم و خیس شده مانی چند قدم فاصله بینمون و پر کردم و ...کنم
  ...م بهشاز گردنشم آویزون شدم و خودمو محکم چسبوند

  :بالفاصله دستاش از پشت دورم حلقه شد و صداي گرم و گیراش تو گوشم پیچید
بمیرم براي غصه ...بمیرم براي تنهاییات...بمیرم براي دل تنگت...بمیرم برات...عزیــــــــــرم...جان دلـــــــــم-

چرا ازم ناامید ...م براي به دست آوردنتلیا بهت گفته بودم تمام تالشم و میکن...اومدم بمونم...لیاي من...خوردنات
  ...نگاه کن منو...شدي؟؟؟چرا فکر کردي به این زودي از دستت میدم؟؟؟لیا

  :گریه ام حاال دیگه به هق هق تبدیل شده بود و همونطور که گوله گوله اشکام رو پیرهن مانی میریخت گفتم
  ...بذار یه کم همینجا بمونم مانی-
  ...خواهش میکنم...به خاطر من...لیا...ه نکن خب من دلم میترکهنفس مانی اینجوري گری-

  ...با یه دستم اشکامو پاك کردم و خواستم ازش جدا بشم که نذاشت
  ...نگفتم که از بغلم بیا بیرون...فقط گفتم گریه نکن-
  ...بشین من برم یه چیز بیارم ببندمش...اصالً یادم رفت...مانی حواسم نبود به زخمت-
  ...بیا بشین میخوام برات حرف بزنم...یه خراش ساده اس...آرپیجی نخوردم که...دنمیخوا-

  :داشت هدایتم میکرد سمت مبالي هال که گفتم
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  ...من اینجوري معذبم خونه مردم...بیا بریم باال-
  ...خونه منه اینجا!!!خونه مردم چیه آخه خنگ-

پس یوسف ...عنی چی که اینجا خونه مانیه؟؟؟پسی...دیگه تعجب و حیرت داشت از چشمام فواره میزد بیرون
  چی؟؟؟نقش اون این وسط چی بود؟؟؟

کنار ...هرچی بیشتر بهش فکر میکردم گیج تر میشدم...ترجیح دادم آروم بمونم تا خود مانی همه چیز و برام توضیح بده
ما ...اس معذب بودن نمیکردمچه جاذبه اي بود که حتی با گذشت سه سال در کنارش ذره اي احس...هم نشستیم رو مبل

ولی انقدر دالمون بهم نزدیک بود که این چیزا دیگه جزو اولویت هاي ذهنم محسوب ...دیگه حتی به هم محرمم نبودیم
پس یعنی اونم به این وصال ...سه سال داشتم از خدا مانی رو میخواستم و حاال خدا به حرفم گوش داده بود...نمیشد

  ...نجوري نوشتهراضیه که تقدیرمون و ای
  یا خودم بگم؟؟؟...تو میپرسی-
  ...پس خودت بگو هرچیزي رو که باید بدونم...میدونم که میدونی سواالم چیه-

  :تا اومد حرف بزنه گفتم
  ...ولی قبلش بگو این سه سال کجا بودي که حتی نخواستی یه بار منو ببینی-

  :خنده اي به خاطر هول بودنم کرد و گفت
  ...ت چون هر روز داشتم میدیدمتنخواستم ببینم-
  چی؟؟؟-
واقعاً چرا فکر کردي گذشتن از تو به همین راحتیه؟؟؟من طاقت یک ...این سه سال من همینجا ور دل خودت بودم لیا-

  ...ثانیه دوري از تو رو نداشتم چه برسه به سه سال
  یعنی چی آخه؟؟؟-

  :بوسه اي رو لبام زد و ساکتم کرددیگه خنده اش به قهقه تبدیل شد و خیلی سریع دوال شد 
  ...اگه یه کم آروم بگیري میگم همه چیزو-

انگار حاال که جفتمون آروم گرفته بودیم دوباره اون ...خودم و نمیدیدم ولی حتم داشتم سرخ شده بود گونه هام از شرم
به حرفایی که خیلی وقت  با فشار دست مانی سرمو گذاشتم رو شونه اش و گوش دادم...خجالت همیشگیم برگشته بود

  ...بود منتظر شنیدنش بودم
همون لحظه که از فرودگاه زدم بیرون به معناي واقعی مردم و تباه ...جدي دارم میگم...رفتنت داغونم کرد لیا-

جوري باهام اتمام حجت کردي که حس کردم اگه تا پاي جونمم تالش کنم براي داشتنت به دستت ...شدم
همون موقعی که تو تو هواپیما داشتی میرفتی شهرت به ذهنم رسید ...ه تنها فکري که اون لحظهباورت میش...نمیارم

  ...خودکشی بود و حتی تا دمشم رفتم
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  :دستم و ناباورانه رو دهنم گذاشتم و گفتم
  راست میگی مانی؟؟؟...یا حضرت عباس-

  :با ناراحتی سري به تایید تکون داد و گفت
با خودم فکر میکردم لیا که دیگه منو ...ه سري فکر پوچ و بی معنی خودمو کشوندم اون باالبا ی...رفتم رو پل هوایی-

ولی با من فقط درد و ...از طرفی دلم میخواست تو طعم آرامش و تو زندگیت بچشی...نمیخواد من واسه چی زندگی کنم
ردم که به کل ازم ناامید بشی و به به خیالم داشتم فداکاري میک...من چه فایده اي داشتم براي تو...عذاب چشیدي

  ...زندگیت بچسبی
  :با شرمندگی نیم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد

ولی درست لحظه اي که میخواستم خودمو از اون باال پرت ...از این خریت ها تو زندگیم کم نداشتم...خر شدم دیگه لیا-
م به پایین افتاد که دیدم یه پسربچه پریده بود جلوي نگاه...کنم پایین با صداي بوق چند تا ماشین به خودم اومدم

خوشحالی رو تو چشماي اون راننده اي که رو به ...ولی ماشینه به موقع ترمز کرد...ماشین و نزدیک بود تصادف کنه
آسمون داشت خدارو شکر میکرد که باعث مرگ این بچه نشده و پدر و مادري که شکر سالم بودن بچه اشون 

یه پدر و مادر و داغدار کنه و یه مرد ...خدا انقدر راحت میتونست یه زندگی رو بگیره...شرمم گرفت...یدمومیکردن مید
حاال من میخواستم خودم دستی دستی ...ولی این کارو نکرد...غریبه رو تا آخر عمر با داغ عذاب وجدانش تنها بذاره

ه بودم ولی مطمئناً با رفتنم داغ می موند رو دل جونم و بدم بهش؟؟؟شاید آدم مزخرفی بودم و اشتباه زیاد کرد
پس چرا باید با یه حماقت کار و به جایی میرسوندم ...من میتونستم با تالشم اشتباهات گذشته رو جبران کنم...اطرافیانم

  که چند سال دیگه هیچکی به خوبی ازم یاد نکنه و همه یاد مصیبت و دردسرام بیفتن؟؟؟ 
  ...خیره بودم بهش میدیدم اون لبخندي رو که شاید با یادآوري اون لحظه رو لبش نشستچون ...نفس عمیقی کشید

یه چیزي که تو اون لحظه خیلی کمکم کرد که بهترین تصمیم عمرم و گرفتم و زندگیم و با دست خودم تباه نکردم یه -
التر؟؟؟چقدر اطمینان از عشق و دیگه چی میخواستم از این با...این بی صاحاب هنوز براي تو میزنه...جمله تو بود

خواستن تو؟؟؟همینکه قلبت هنوز براي من میزد کافی نبود؟؟؟یه لحظه از خودم متنفر شدم که انقدر سست عنصر بودم 
پس اون اعتماد به نفسم کجا بود؟؟؟من میتونستم چیزي رو که میخواستم چیزي رو ...که میخواستم همچین کاري بکنم

چه انگیزه اي باالتر از تو ...آدماي بی انگیزه...خودکشی براي آدماي ضعیف بود...ه دست بیارمکه مال من بود دوباره ب
  ...براي من تو زندگیم

من اینهمه سال چقدر بی خیالی مانی رو تو ذهنم گسترش داده بودم و مانی حتی به ...قلبم هنوز داشت بلند بلند میزد
یعنی غم ...مانی انقدر ضعیف نبود که خودکشی کنه...ذهن من برسهچیزي که محال بود به ...خودکشی فکر کرده بود

  نبود من انقدر عذابش داد که همچین تصمیمی میخواست بگیره؟؟؟
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میدونستم به دست آوردن دوباره تو به همین راحتی نیست و راه ...اون شب تا صبح فکر کردم تا اینکه تصمیم گرفتم-
ولی هیچ کدوم از اینا نمیتونست منو تو اون فاصله ازت نگه ...چه خانواده ات...چه دربرابر خودت...درازي در پیش دارم

من ذره ذره ...تو هوایی نفس بکشم که نفساي تو توش نیست...من دیگه نمیتونستم تو شهري بمونم که تو نیستی...داره
مم بودم که حتی پدر و مادرمم انقدر مص...فرداش راه افتادم اومدم اهواز...حتی شده از دور...وجودم تو رو میخواست

من باید بهت زمان میدادم ...ازشون قول گرفته بودم که نه به تو زنگ بزنن نه به پدر و مادرت...نتونستن مخالفت کنن
چند روز اول و تو هتل موندم و حتی دنبال یه خونه تو همون ...از نزدیکم میشد زمان داد...این فاصله رو نمیخواستم...ولی

حتی وقت نکردم ...یگشتم که یه روز شانسی دیدم با یه چمدون همراه پدرت سوار ماشین آژانس شديمحل شما م
بی ...میترسیدم از دستت بدم و دیگه نفهمم کجا داري میري...برگردم هتل اتاقم و تحویل بدم و وسایلم و جمع کنم

چرا داري میري؟؟؟فقط میخواستم ...ينمیفهمیدم چی کار داري میکنی و کجا داري میر...خبري خیلی سخت بود لیا
تا زمانی که این دوري و جدایی انقدري اثر داشته باشه که اون پنج روز جهنمی رو از ذهنت پاك ...کنارت باشم...باشم

  ...کنه
  ...من تو همون هفته اول قبل از اینکه بیام اینجا منتظرت بودم...آخه سه سال؟؟؟من...مانی-
ولی با ...انقدر محکم گفتی که باورشون کردم...دلیل من حرفاي خودت تو فرودگاه بود...یزممن که اینو نمیدونستم عز-

همه اینا یه لحظه فکر کن که اگه من همون موقع میومدم چی میشد؟؟؟تو هنوز تحت تاثیر اتفاقات قبل از به کما رفتنت 
شد چند روز دعوا و مرافه و شاید حتی زد و نتیجه اومدنم می...خانواده اتم که مسلماً چشم دیدن منو نداشتن...بودي
اون روزاي عذاب آور ...لیا...حتم داشتم تو رو بیشتر از خودم متنفر میکردم و پرونده ام و پیش پدرت سیاهتر...خورد

  ...پس به راحتی نمیتونست از ذهن تو هم پاك بشه...هنوز با قدرت تو ذهن من بود
  ...هنوزم راضی به وصلت دوباره ما نیستناآلن چی عوض شده مانی؟؟؟خانواده من -

  ...لبخند امیدوارکننده اي که رو لباي مانی نشست قلب منم آروم کرد
تو واقعاً فکر کردي من تو این مدت بیکار نشستم؟؟؟این سه سال فقط براي فرصت دادن به تو نبود؟؟؟من اینجا خونه -

سخت بود لیا خیلی ...ي راضی کردن دوباره خانواده اتم میکردمولی تالشم و برا...گرفته بودم و دورادور مراقبت بودم
پدرت خیلی ...شاید باورت نشه تو این مدت انقدري که پدر و مادر تو رو دیدم خانواده خودم و ندیدم...سخت

  ...فکر نمیکردم کاري که ما کردیم انقدر براش گرون تموم شده باشه که از هیچ طریقی کوتاه نیاد...سرسخته
یعنی تو این مدت مانی با پدر و مادرم در ارتباط بود و اونا یه کلمه درباره اش باهام ...م به معناي واقعی بند اومدزبون

  حرف نمیزدن؟؟؟
  چه جوري راضیشون کردي؟؟؟...خب پس...خب-
پدرت  من حتی از...سه سال زمان خوبی نیست براي یه پدر که بفهمه دخترش یه خواستگار پر و پا قرص داره؟؟؟من-

  ...من خوشبختش میکنم...حرفم یکی بود من لیا رو میخوام...ولی باز رفتم...کتکم خوردم لیا
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  ...نفس عمیقی کشید و بازدمش و لرزون بیرون فرستاد
پسري که یه بار ثابت کرده مرد زندگی نیست و وسط راه دخترت و ...خیلی سخت بود که باید به پدرت حق میدادم-

پسري که دستش ...که دخترت و بدون اجازه خودت صیغه کرده و یه مدت باهاش زندگی کرده پسري...تنها گذاشته
پسري که دخترت و تبدیل کرده به یه موجود رو به افسردگی و ...رو دخترت بلند شده و باعث به کما رفتنش شده

ث شد از بچه شون بگذرن و تو پسري که بدترین ظلم و در حق یه پدر و مادر کرد که باع...گوشه گیر با کلی خاطره بد
وقتی پدرت این حرفا رو با داد و بیداد بهم میگفت تازه میفهمیدم چه راه ...سختترین روزاي عمرش کنارش نباشن

تازه میفهمیدم چه داغی رو دلشون گذاشتم با خطاهاي گذشته ...درازي براي راضی کردنش درپیش دارم
  ...کوتاه اومدن و گذاشتن که یه بار دیگه شانس خودم و امتحان کنم باالخره با وساطت پدر و مادرم...ولی...ام

شاید حرفایی که مانی درباره سرسختی پدرم میزد درست بود و شک نداشتم که تو این مدت مانی داشته تمام تالشش و 
اومدناي مانی و اصرار بعید میدونستم فقط با رفتن و ...میکرده ولی اینکه اآلن چه جوري راضی شده هنوز برام مبهم بود

باباي من آدمی نبود که وقتی یه حرفی رو میزنه به راحتی ازش ...کردن و وساطت پدر و مادرش رضایت داده باشه
ولی اآلن ...درباره طرد کردن منم اگه قضیه کما پیش نمیومد محال بود باز اجازه بده پام تو خونه اش باز بشه...بگذره

یه چیزي که مانی از گفتنش طفره میرفت و ...یه چیزي این وسط اشتباه بود...ت میگفتحرفاي مانی چیز دیگه اي داش
  ...منم میخواستم همون و بفهمم

  :با فکر اینکه بعداً از زیر زبونش بکشم بیرون گفتم
  ...بریم سراغ قضیه یوسف...خب-

  :با اخمی ظاهري توپید
  !!!آقا یوسف-
  ...یوسف همون یوسفه تا وقتی نگی چه جوري و از کجا میشناسیش-
یه کم بعد باب ...یوسف همسایه دیوار به دیوار من بود تو اون ساختمونی که وقتی اومدم اصفهان توش زندگی میکردم-

یه حرفایی اون ...آشنایی باز شد و چون جفتمون دوتا پسر تنها بودیم به سمت هم جذب شدیم و رفاقتمون شروع شد
تا اینکه رسیدیم به جایی که هم بابات دیگه راضی شده بود و هم یه ...تعریف کردم زد از زندگیش و یه چیزایی هم من

دیگه هیچ بهونه اي براي نزدیک شدن ...واحد خالی تو این ساختمون پیدا شد که من میتونستم بهت نزدیک تر باشم
نمیشه دیگه بند زد یا دلت  هنوز معتقدي اون چینی شکسته رو...بهت نداشتم جز اینکه بفهمم چی داره تو دلت میگذره

پیشنهادشو خود یوسف داد که بیاد جلو و از زیر زبونت میزان عالقه ات به منو ...نرم شده با این عاشق خطاکار
اگه تو این سه سال بهش اعتماد پیدا نمیکردم و چشم و دل پاکیش و باور نمیکردم محال بود بذارم بیاد ...بسنجه
تو همه قراراتون ...م کرد براي اینکه بفهمم چه تصمیمی داري براي زندگی و آینده اتولی پیشنهادش وسوسه ا...طرفت

حتی وقتی وسط خندیدنت یهو ساکت میشدي میفهمیدم که یاد ...با خنده هات خندیدم...بودم و از دور نگاهتون میکردم
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اون آهنگی ...که یه روز سرم آوردیو قضیه فلفل و من به یوسف گفته ام که بگه تا بفهمم یادت میفته بالیی...من میفتی
قضیه دستشویی هم نقشه بود براي ...دیگه اینکه اممممم...که تو ماشین برات گذاشته بود و من بهش گفتم بذاره

باورت میشه نذاشتم یه دونه برنجشم به یوسف برسه؟؟؟تو کل این سه سال تنها ...عدس پلوتم محشر بود...آشنایی
امشبم تو اون کافه بودم و حرفاتون و کم ...همین بود بقیه رو فقط براي رفع گشنگی میخوردمغذایی که ازش لذت بردم 

بعدشم با یوسف اومدیم دنبالت که این جریان پیش اومد و من که اومدم جلو یوسف رفت که بیشتر از ...و بیش شنیدم
  ...این گیجت نکنه

خوب بود که فهمیدم دیگه مثل قبل حساسیت بیخود ...سه سالخوب بود حس اینکه مانی سایه به سایه باهام بود تو این 
چون مسلماً مانی قبلی ناراحت میشد از اینکه من یه ...نداره رو مرداي دور و برم و غیرتش طبیعی و اقتضاي مردونگیشه

گه بهم اعتماد این نشون میداد که مانی دی...بهش غذا دادم یا باهاش بیرون رفتم...مرد غریبه رو تو خونه ام راه دادم
با همه اینا یه جاي این نقشه اي میلنگید که همونم بهش ...نه فقط زبونی تو عملم نشون داد همچین چیزي رو...داره

  :گفتم
اگه من به پیشنهاد یوسف جواب مثبت ...اگه...ولی مانی اگه اتفاقات اینطور که تو انتظار داشتی پیش نمیرفت چی-

  ...اینبار احساس یه نفر دیگه هم نزدیک بود به بازي گرفته بشه...ارمیدادم چی؟؟؟احساسات من به کن
تو حرفامون به تو ...یوسف سه سال داشت با چشم خودش میدید که من ذره ذره وجودم عاشق توئه...تند نرو لیا-

نبود قرار ...چه جوري میخواست به کسی که ناموس برادرش میدونه چشم داشته باشه؟؟؟بعدشم...میگفت زن داداش
خودتم اگه میخواستی تجربه ...من لیاي مغرور خودمو میشناختم...تا جایی پیش بره این نقشه که احساساتم دخیل بشه

با اینکه بهت حق میدادم جوابت به پیشنهاد یوسف مثبت ...در ضمن...هاي زندگیت نمیذاشت زود وابسته بشی
من فقط ...تو توهر شرایطی مال من بودي...ا ادامه پیدا کنهولی چه مثبت چه منفی بازي ما قرار بود تا همینج...باشه

یا کارم ساده ...میخواستم مطمئن بشم از تو و احساست که آیا باید براي راضی کردن تو هم مثل پدرت انقدر تالش کنم
  ...ولی باور کن حتی اگه جوابت به پیشنهاد یوسف مثبت بود...تر بود

شالم و از رو سرم انداخت و صورتش و برد الي ...فهمم سرشو تو گردنم فرو رفتمکثی کرد و قبل از اینکه دلیلشو ب
  :همونجا زمزمه کرد...موهام و عمیق بو کشید

  ...بوي زندگی میدي لیا-
  ...دوباره ازم جدا شد و نوك بینیمو با دوتا انگشتش فشار داد

بذارم و تا آخر دنیا براي راضی کردنت با نهایت شرمندگی نمیتونستم به نظرت احترام ...اگه جوابت مثب بود-
  ...با این عاشق خطاکار...به زندگی...محکومی...تو...میومدم

هنوز خیلی چیزا رو سینه ام سنگینی ...نفس عمیقی کشیدم براي آروم کردن تالطم درونم و پایین آوردن دماي بدنم
  ...میکرد
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  مانی پهلوت چی شده؟؟؟-
  :لی قبل از اینکه اعتراضی ازش بشنوم گفتمنفس کالفه اي کشید و روشو گرفت و

از سکوت ...دوست دارم جواب سواالمو بدي مانی...فقط روراستی میخوام...فقط ازت صداقت میخوام...براي ادامه رابطه-
  ...بیزارم

  ...نگاه به غم نشسته اشو بهم دوخت
  چی بگم آخه به تو دختر؟؟؟-

  :دل و زدم به دریا و حدسم و به زبون آوردم
  اهداي کلیه ات به من بود نه؟؟؟...دلیل رضایت بابام-

  ...چشماش از تعجب گشاد شد و دوباره به حالت عادي برگشت
  واسه چی از من سوال میپرسی؟؟؟...وقتی تو انقدر بیشرفی که خودت همه چیز و میفهمی-

گذشته انجام نداده باشه؟؟؟وقتی مانی چی کار کرده بود؟؟؟دیگه کاري مونده بود که براي جبران ...بغض گلوم و گرفت
من بعد از آزمایشاي مختلف فهمیدم با یه کلیه سخت میتونم زندگی کنم اون عضوي که به خاطر اشتباهش از دست 

گذشت و مردونگی از این بیشتر؟؟؟باید ...داده بودم و از بدن خودش کنده بود و سخاوتمندانه بهم تقدیم کرده بود
اون موقع خیلی دلم میخواست اون شخص و ...م که چه جوري انقدر سریع کلیه پیدا شدهمون شیش هفت پیش میفهمید

  ...که این لطف و در حقم کرد ببینم ولی نمیذاشتن
من یه شرط محکم براي ...چاپلوسی کنم...این کارو نکردم که دل بابات و به دست بیارم و چه میدونم...خدا شاهده لیا-

ولی بابات خیلی ...سی از خانواده تو علی الخصوص خودت نفهمید من دهنده کلیه امعمل داشتم و اون این بود که ک
نمیدونم با چه زبونی راضی کرده بود رییس بیمارستان و که وقتی بعد از عمل چشمامو باز کردم بابات باال ...سرتقه لیا
  ...ه چقدر خاطرخواه دخترشمنشون میداد دیگه فهمید...ولی لبخندش بهترین صحنه عمرم بود که دیدم...سرم بود

مشتی به شونه مانی کوبیدم و با ...مانی داشت با شوخی حرف میزد ولی من اشکام یکی یکی از چشمام سرازیر شد
  :حرص و گریه گفتم

  جاي سالم موند تو بدنت؟؟؟میگرنت کم بود خودتو ناقص کردي تا آخر عمر؟؟؟-
  ...مانی بلند و مستانه خندید

  ...دنیا رو بگردي شوهر از من اوراق تر پیدا نمیکنیکل ...آره خداییش-
  ...خودمو انداختم تو بغلش و محکم فشارش دادم

  ...کاش این سه سال نبود مانی...من خر عاشق همین مرد اوراقی ام-
هیچوقت نمیفهمیدیم که تا این حد بهم وابسته ایم و بدون هم زندگیمون ...اگه نبود هیچوقت قدر همو نمیدونستیم-

  ...پوچه
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  :همونطور که مشغول نوازش موهام شد گفت
  توي نامرد چرا یه خبر از من نگرفتی؟؟؟...حاال من دلیل داشتم براي جلو نیومدنم-
تمام ...به ظاهر جوري رفتار میکردم که یعنی دیگه ادامه این زندگی غیر ممکنه ولی...مانی گفتم که من منتظرت بودم-

من حتی منتظر یه تماس کوچیک از ...اما این وسط یه چیزایی باید بهم ثابت میشدم...وجودم به سمت تو کشیده میشد
من خبر نداشتم که تواین سه سال تو یه پات در خونه ...پدر و مادرت بودم براي پا پیش گذاشتنت ولی هیچی به هیچی

من خیلی تو راه این عشق خطر مانی ...فکر میکردم فراموشم کردي...فکر میکردم دیگه ترسیدي جلو بیاي...امون بوده
با وجود این همیشه ...حق بده بهم که چشمم ترسیده باشه از تکرار اتفاقاتی که زندگیمو زیر و رو کرد...کرده بودم

  ...منتظرت بودم
  :بینیمو کشیدم باال و با پررویی گفتم

  ...امید داشتم که اونا رد میکردممیدونی چند تا خواستگار رنگارنگ جلوي در این خونه صف کشیده بود؟؟؟من به تو -
  مطمئنی ردشون میکردي؟؟؟-
  مگه شک داري؟؟؟-
  پس چرا کار به جایی میرسید که من باید وارد عمل میشدم؟؟؟-

  ...از همونجا سرم و بلند کردم و خیره شدم بهش
  یعنی چی؟؟؟-
  ...میبریدم از زندگیتیعنی انقدر سیریش بودن که با یه بار گفتن تو نمیرفتن واسه همین من پاشونو -

پس دلیلش این بود که انقدر زود پا پس میکشیدن؟؟؟منم چقدر دلم و خوش کرده بودم که حرفم برو ...ماتم برد
  مانی تا کجاها تو زندگی من نفوذ داشت؟؟؟...داشته و کالمم قاطع بوده که حرفی روش نیاوردن

  میدونستم؟؟؟مانی تو انقدر نزدیک بودي به من و زندگیم و من هیچی ن-
  باید نزدیک میبودم تا میتونستم از خانومم مراقبت کنم تو این شهر غریب یا نه؟؟؟-
  دیگه چیارو میدونی؟؟؟-
دیگه اینکه یه مهندس صلح جو نام بی پدر و مادري هست که من تا امروز به زور خودم و نگه داشته بودم که نرم و -

  ...م بهم دادولی امروز یه دلیل محک...دهنش و سرویس نکنم
مانی قیافه ماتم زده منو میدید و سعی میکرد با حرفاش منو از ناراحتی دربیاره ولی اشکاي همیشه دم مشک من بازم 

  :راهشون و پیدا کردم و با ناراحتی گفتم
  ...منو ببخش به خاطر قضاوت هاي اشتباهی که درباره ات کردم تو این مدت-

منو از خودش جدا کرد و صورتم و با دستاش نگه ...و با تمام وجودم حس کردملبخندي رو لبش نشست که تلخ بودنش 
  :حین پاك کردن اشکام نگاه آشفته اش و بین چشمام چپ و راست کرد و گفت...داشت

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 768



در مسیر خوشبختی   DO0SHIZE@-دوشیزه:نویسنده
 

چون بدترین قضاوت و در حقت ...هیچ حقی نداشتم...ولی من...حتی به اشتباه...تو حق داشتی که قضاوت کنی لیا-
عشق ...زن من...که حتی اگه خدا هم بیاد پایین از تو بد بگه قبول نمیکنم...دیگه به جایی رسیدم من اآلن...کردم

به گوشام شک ...شاید به چشمام شک کنم...از حاال به بعد...پاك ترین موجود روي کره زمینه...ناموس من...من
  ...مطمئنم جواب این اعتمادم و میگیرم...دیگه نه...نه...ولی به تو...کنم

منم خیره به چشماش بودم که یهو کاسه چشمش پر شد و جلوي چشم من دو قطره اشک ریخت پایین که همون دو 
  ...قطره خار شد و تو قلبم فرو رفت

محاله غیر از اینا ...عاشقتمه...جواب دوست دارمات...جواب همه مانی گفتنات فقط و فقط جانمه...از حاال به بعد...لیا-
میکشم کسی ...میبرم زبونی رو که به تو بد و بیراه بگه...دیگه میشکنم دستی رو که رو تو بلند بشه...بشنويچیزي از من 

نابود میکنم کسی ...به خاك سیاه میشونم اون حیوونی رو که قلب مثل آینه صاف تو رو بشکنه...رو که بهت بد نگاه کنه
وز از عمرت و برات جهنم کرد اون موقعی که تو کما بودي اون مانی که پنج ر...لیا...رو که اشک تو رو در بیاره

اینی که اآلن رو به روته حاضره تا پاي جونش قسم بخوره که تا عمر داره فقط بهت ...نیست و نابود شد...تموم شد...مرد
عشق ترجیح  حرفاي یه عاشقی که غرور و خودخواهیش و به...این حرفا...عالقه بده...زندگی بده...امید بده...عشق بده

تا ثابت کنه ...حرفاي مردیه که سه سال به پاي کسی که عاشقش بود موند...داد و پایه هاي اعتمادش سست بود نیست
با منی که خط به خط چهار سال گذشته دفتر ...حاال تو...زندگیش فقط با اون معنا پیدا میکنه نه هیچ بنی بشر دیگه اي

  ازدواج میکنی؟؟؟...زندگیمو با یاد تو نوشتم و پر کردم
چی میگفتم دربرابر اینهمه ابراز احساسات؟؟؟همین قطره هاي اشک مانی که داشت جیگر منو خون میکرد براي باور 

دیگه میتونستم به قطعیت بگم مانی براي ...براي باور از بین رفتن غرورش کافی بود...عشق و دوست داشتنش کافی بود
دیگه چی میخواستم از این بیشتر؟؟؟مرد من سه سال منتظرم مونده ...من نداره هرکسی هم که غرور داشته باشه براي

که سه سال از خونه و زندگی و ...باید مدال طالي صبر بدن به همچین مردي...بود تا پنج روز سخت زندگیمو از یاد ببرم
  ...تالشی دریغ نکردهخانواده اش بریده و تمام هم و غمش و گذاشته رو جبران گذشته و تو این راه از هیچ 

واقعی بودنش و با بند بند وجودم ...مقدس بودن این اشکا برام...دوال شدم و رد اشکاي روي صورتش و با عشق بوسیدم
  ...حس میکردم

ولی ...هر دوتامون محکوم شدیم که به یه نحوي تاوان اشتباهاتمون و بدیم...منم تو رابطه امون کم اشتباه نکردم مانی-
الم از اینکه این تجربه ها باعث شدن تحت هیچ شرایطی همدیگه رو نرنجونیم و براي داشتن هم تالش اآلن خوشح

  ...من به این شوهر اوراقیم خیلی وقته بله گفتم عزیزم...کنیم
چقدر لذتبخش بود رسیدن دوباره به این آغوش گرم و پر از ...دستاي مانی دورم حلقه شد و من تو آغوشش غرق شدم

انگار براي من ساخته ...حاال چقدر بیشتر قدر این آغوش و میدونستم...عد از طی کردن مسیري پر فراز و نشیبامنیت ب
حاال دیگه به جایی رسیده بودم که دلم میخواست براي همه کسایی که دوست داشتن ...شده بود نه هیچ کس دیگه ایه
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ولی حس اعتماد و امنیت بعدش ...تلخ باشه و گزندهشاید ...طعم خوشبختی واقعی رو بچشن همچین تقدیري آرزو کنم
  ...به شیرینی شهد گله

  :دوباره تو آغوش هم فرو رفته بودیم که مانی گفت
  ...یکی از سواالت و جا انداختی؟؟؟که البته خوشحالم از این بابت که فراموشش کردي-
  چه سوالی؟؟؟-

  :صداش میلرزید از روي خشم و عصبانیت وقتی گفت
  ...سامیار-

  ...نگاه متعجبم و دوختم بهش
  مگه تو خبر داري ازش؟؟؟-
  ...اعدامش کردن-
  چـــــی؟؟؟-

  :لبخندي به حیرت و ناباوریم زد و گفت
که اگه قدرت و مدرك درست و حسابی داشتم به خاطر همین غلط اضافه اش ...نه به خاطر بالیی که سر ما آورد-

  ...میکشوندمش پاي دار
  چی؟؟؟ پس به خاطر-
جالبه بالیی سر اون دخترایی که بهشون تجاوز کرده آورده بود ...تجاوز...چند موردم سابقه...تو کار قاچاق دختر بوده-

  ...خانواده هاشونم ازش نگذشتن و تا پاي اعدامش رفتن...که همشون بعدش خودکشی کردن
یعنی با این نقشه ها میخواست منم به ...چی داشت میگفت؟؟؟یعنی سامیار همچین آدمی بود؟؟؟یعنی...تنم یخ کرد

همچین جایی بکشونه؟؟؟پایان کار منم میشد تجاوز؟؟؟میشد خودکشی؟؟؟خدایا شکرت که بهم رحم 
شاید باید تو اون زمان ...میتونست منو به نابودي بکشونه...میتونست خیلی اتفاق بدتر از این تو زندگی من بیفته...کردي

تو ...این روزا حتی به مراتب بدترش...قدیرم این بود که یه دوره زندگیم زیر و رو شهشاید ت...من سختی میکشیدم
که ...من باید خدا رو شکر کنم که خدا روزهاي به مراتب شیرین تر از قبل و تو تقدیر من گنجونده...زندگی همه هست

خدا به هر حال یه جایی از ...ر باشهشاید اگه هرکسی بتونه تو زندگیش یه کم صبو...تلخی گذشته رو از ذهنم پاك کنه
یه طریقی روزهایی که حقشه تو زندگی تجربه کنه و حاال به خاطر حماقت خودش یا کینه بقیه ازش گرفته میشه رو 

  ...بهش برگردونه
  تو اینا رو از کجا فهمیدي؟؟؟-
  ...دام بشه خودم رفتم که ببینمشولی وقتی فهمیدم قراره اع...بعضی وقتا هم وحید به گوشم میرسوندن...خبرارو میثم-
  چرا وقتتو براي اون آدم حروم کردي مانی؟؟؟-
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با اینکه هنوز خیلی چیزا برام مشکوك بود و نمیدونستم اون حرومزاده از کجا ...نمیخواستم هیچی ازش بپرسم لیا-
هنوز انگیزه ...هنوز رو پامبهش نشون بدم که من ...فهمیده بودشون یا ازش استفاده کرده بود ولی فقط میخواستم برم

میخواستم بهش نشون بدم که نقشه اش شاید پنج روز منو کرد یه عوضی ولی عشق تو ...هنوز عشق تو توي قلبمه...دارم
شاید اصالً باید ازش ممنون باشیم که انقدر ما رو عاشق تر کرد و باعث ...رو بیشتر و بیشتر تو وجودم شعله ور کرد

قضیه عقیم بودنم و از ...خودش بود که یه سري حرفارو بهم زد...ولی وقتی رفتم دیدمش...اعتمادمون فوالدي بشه
دختري هم ...آدماش که تو آلمان منو پیدا کرده بودن و احتماالً از زبون کارکناي بیمارستان بیرون کشیدن فهمیده بود

  ...فکر کردم تویی...فکر کردم...از پشت تلفن صداشو شنیدم و...که
  :یقی کشید با یادآوري اون روزاي سخت و گفتنفس عم

  مهسا مهاجر میشناسی؟؟؟-
  :متعجب از اینکه مانی این اسم و ازکی شنیده گفتم

  ...یکی از بچه هاي دانشگاهمون بود...آره-
خنده  لیا...از اون استفاده کرد...میگه استاد تقلید صداي بچه ها دانشگاه بود و تو دانشگاه معروف بود به همچین چیزي-

  ...با خنده هاي تو مو نمیزد...هاش
دیگه ...مهسا چند بار جلوي خودم ادامو درآورده بود و من چقدر اون روزا به کاراش میخندیدم...مانی راست میگفت

  ...نمیدونستم یه روز از این طریق بدترین ضربه رو به من و عشقم میزنه
  ...که اونم یکی از همون دخترایی بوده...بعداً فهمیدم که-

یعنی مهسا هم خودکشی کرده؟؟؟سامیار چی کار کرده ...یعنی...دوتا دستامو گرفتم جلوي دهنم و هق هقم و خفه کردم
بود؟؟؟خدا چه جوري میخواست اونو مجازات کنه با اینمه داغی که رو دل پدر و مادرا گذاشته بود؟؟؟چه جوري یه آدم 

  میتونه به این درجه از رذالت برسه؟؟؟
  :ار دستاي مانی دوباره به آغوشش برگشتم و صداي مالیمش گوشمو نوازش کردبا فش

بهت قول میدم از این بعد کاري ...اشکاي تو دنیاي منو زیر و رو میکنه لیا...هرچی گریه کردي بسه...دیگه بسه خانومی-
ه محاله بذارم چیزي باعث شه دیگ...دیگه نمیذارم...کنم که اشکات فقط براي خنده و شادي از چشماي نازت بیاد بیرون

  ...حتی تو بغض کنی از ناراحتی
صداي تاپ تاپ قلبش درست ...انقدر حرفاش و نوازشش آرامش دهنده بود که من خیلی سریع آروم گرفتم تو بغلش

  ...حتی سرم با هر تپشش یه تکون کوچیکم میخورد و من چقدر به شنیدن این صدا محتاج بودم...زیر گوشم بود
  ؟؟مانی؟-
  جان دل مانی؟؟؟-
  ...آروم شدي-
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  یعنی چی؟؟؟-
  ...دوست دارم این آرامشت و چون منم آروم میکنه...احساس میکنم خیلی آروم تر از قبلی...نمیدونم-
یه آدم باید ...ضربه زیاد خوردیم از کنترل نکردن خودم تو موقع عصبانیت...خیلی رو خودم کار کردم لیا...اوهوم-

منم تو این مدت گشتم و تمام اشتباهات گذشته ام و گذاشتم جلوي ...یه سوراخ دوبار گزیده بشه دیوونه باشه که از
  ...دیگه سیگارم نمیکشما...راستی...چشمم و دونه دونه از وجودم پاکش کردم

  راست میگی؟؟؟...هییییییییع-
کنار تا از یه ور دیگه یه درد ومرض به گفتم بذارمش ...زنم از خودم اوراقی تر...دیگه دیدم خودم که اوراقی ام...بله-

  ...جونمون نیفتاده
  ...اینجوري من خیلی بیشتر بیشتر دوست دارم...خیلی کار خوبی کردي مانی-

  :همونطور که با انگشتش خطاي فرضی رو پشتم میکشید گفت
  ...آرامش من تا یه زمانی دووم داره ها گفته باشم...فقط باید بگم که-

  ...اش جدا کردم و صاف نشستم سرم و از رو سینه
  منظور؟؟؟-
  ...یعنی شوهرت هنوزم همونقدر هات و سکسیه هانی-

  :با اینکه دلم ضعف رفت براش ولی پشت چشمی نازك کردم و گفتم
  ...یه کم تحویل بگیر خودتو...ایـــــــــش-

خنده هاي از ته دلی که سه ...تو کسري از ثانیه صورتش تو گردنم فرو رفت و من غش غش شروع کردم به خندیدن
  ...خنده هایی که با مانی تموم شده بود و حاال دوباره با مانی شروع شده بود...سال از لبام پر کشیده بود

بوسه هاي ریز و نرم انگار که داشت با لباش ...تمام صورتم و بوسید...منو رو همون مبل خوابوند و خودش و کشید روم
آرامش از این باالتر تو ...چنان رخوتی بهم دست داد که دلم میخواست همونجا بخوابم...صورتموماساژ میداد عضالت 

زندگی؟؟؟میدونستم منم باید جبران کنم ولی خودخواهی بود که تحت هیچ شرایطی نمیخواستم اون آرامش از من 
  ...گرفته بشه و حاال حاالها ادامه داشته باشه

  :نار گوشم و با زمزمه اي که تنم و مور مور میکرد گفتبا همون بوسه هاي ریز رفت تا ک
  کوچولوي من هنوز از این کار خوشش میاد یا نه؟؟؟-

نفسام کش دار و حتی ...تمام تنم یهو داغ شد و به نبض افتاد...تا بیام معنی حرفشو بفهمم الله گوشم و به دهن گرفت
هیچ دلواپسی و نگرانی از این بابت که اینا پیش ...سینه امقلبم که دیگه هیچ داشت میرقصید تو ...صدا دار شده بود

دیگه مانی چه جوري باید خودش و به من ثابت میکرد که من بفهمم آینده من بی ...زمینه شروع رابطه باشه نداشتم
  چون و چرا با این مرد رقم میخوره و خودم و تمام و کمال در اختیارش بذارم؟؟؟
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  :ازم جدا شد و با کالفگی و ناله اي که به خنده مینداخت منو گفت باالخره مانی با یه دم عمیق
  باورت میشه لیا بعضی وقتا خواب این چیزاي خوردنیتو میدیدم؟؟؟-

  ...از خجالت لبمو به دندون گرفتم و مشتی به سینه اش کوبیدم
  چیزاي خوردنی چیه بی تربیت؟؟؟-
  مگه نه؟؟؟...هر چی که داري مال منه...مال منن...تو نیستن البته دیگه مال...همین خوشمزه هایی که داري دیگه-
  ...تمام سلوالي تنم مال توئه-

نمیدونم چی از تو لحنم خوند که شیطنت از چشماش پر کشید و با یه لبخند مهربون بوسه اي رو پیشونیم نشوند و 
  :گفت

  ...بقیه کارامون بمونه واسه بعد از عروسی-
  ...مانی من هیچ مشکلی-
من همینجوریشم به خاطر به دست ...این چند وقتم روش...من که اینهمه سال صبر کردم...میدونم...یـــــــــــسه-

میترسم اگه اونم امشب باشه دیگه قلبم طاقت اینهمه خوشی رو ...آوردن دوباره تو دلم میخواد از خوشحالی نعره بزنم
این مسائل جانبی که تو رده هاي بعدي قرار ...بهم رسیدنمونهمهم ...ما حاالحاالها وقت داریم...نیاره و سکته کنم

  ...میگیره
من چقدر این مرد و دوست داشتم که مردونه پاي همه سختی ها و مشکالت وایستاده بود و کلمه صبر و برام معنی 

  ...کرد
***  

ی رفتم شرکت و قبل از اینکه من فرداي اون روز با مان...بقیه اتفاقات زندگیمون خیلی زودتر از انتظارمون پیش رفت
سر و کله زدن با آدمی که به جاي مغز گچ تو کله اش ...حتی با صلح جو رو به رو بشم عطاي اون کار و به لقاش بخشیدم

بود حماقت محض بود و مسلماً کاظمی خودش میدونست باهاش چی کار کنه همینکه باعث استعفا دادن یکی از 
از طرفی من با این سابقه سه ساله وبه پشتوانه ...ه اندازه کافی گناهش و سنگین میکردکارمنداي سطح باالش شده بود ب

  شوهرم هرجایی که میخواستم میتونستم کار کنم
به خاطر من عروسی رو اهواز گرفتیم به خاطر مادربزرگ زمینگیر ...بعد از اون من برگشتم اهواز و مانی هم رفت تهران

سه سال پیش با کلی خاطره بد و ناراحتی داشتم از این شهر ...بونه برگشتیم تهرانولی بعد از عروسی ش...شده ام
  ...میرفتم و حاال با یه عشق و براي تشکیل یه زندگی جدید

فکر میکرد ممکنه با برگشتن به اون خونه یاد خاطرات ...خونه رو هرچقدر مانی اصرار کرد من نذاشتم که عوض کنه
نمیذاشتم اون پنج روز انقدر ...عشق و توش تجربه کردم...خوب زیادي داشتم تو اون خونه ولی من روزاي...تلخم بیفتم

  ...قوي بشه که بخواد لحظه هاي دوست داشتنی زندگیمو برام تلخ کنه
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***  
  کدوم دامادي و دیدي که عروس و با چشم بسته ببره خونه اش؟؟؟...مانی...پووووووف-
  ...من همیشه دوست داشتم متفاوت بشم-

  :با خنده گفتم
وقتی این چشم بند و برداشتم و دیدي همه آرایشم پخش شده و شبیه زامبی ها شدم تجربه میشه ...خیلی مسخره اي-

  ...برات که دیگه از این کارا نکنی
  :صداي مسخ کننده اشو کنار گوشم شنیدم

  ...من واسه زامبی شده ات هم میمیـــــــرم-
با هدایت دستش رفتم تو و ...براي عکس العمل به این لحن پر هوس مانی پیدا نکردم آسانسور وایستاد و دیگه فرصتی

  ...طبق حدسی که میزدم درست وسط هال نگهم داشت و بعد چشمامو باز کرد
دکوراسیون شیک و جدیدي که ...تمام وسایل...خونه با چیزي که من تو ذهنم مونده بود زمین تا آسمون فرق کرده بود

با ...باورم نمیشد انقدر سلیقه مانی خوب باشه تو انتخاب و دیزاین وسایل...ندن دهنم از شدت شگفتی شدباعث باز مو
ولی بعید میدونستم مانی اصالً به اون پوال ...اینکه هم بابام هم خودم به عنوان جهیزیه به حساب مانی پول ریخته بودیم

چیزي که خیلی به چشمم اومد تابلوي نقاشی اهدایی من تو روز ...دست زده باشه این کارا مال خیلی قبل تر از ایناست
  ...پس اون موقع پاره اش نکرده بود...تولد مانی بود

  ...دلم داشت براي دیدن اتاق خواب پر میکشید ولی قبلش چرخیدم سمت مانی که داشت با لذت بهم نگاه میکرد
  پسندیدي ملکه من؟؟؟-
  سلیقه خودته همش؟؟؟...نمیشهعالیه مانی از این بهتر -

  :یه چشمش و ریز کرد و پشت سرش و خاروند و عین پسربچه هاي تخس گفت
  ...دیزاینر هم یه کوچولو کمک کرد-
  یه کوچولو یعنی تو عمالً هیچ کاري نکردي نه؟؟؟-

ام وایستادم و تند با نیش باز شده ابروهاش و به نشونه نه باال انداخت و من که دلم ضعف رفته بود براش رو نوك پ
لباشو بوسیدم ولی مانی فرصت طلب بهم اجازه شدن نداد و بوسه ام و ادامه داد تا جایی که نفس جفتمون داشت 

  ...میرفت
اونجا هم همه چیزش عوض شده بود و من چقدر خوشحال بودم که اون تخت و دیگه تو ...با هم رفتیم تو اتاق خواب

دیوار اتاق خواب پر بود از ...د یک بار دیگه بهش نزدیک شم و یاد اون روز تلخ نیفتمچون محال بو...این اتاق نمیدیدم
  ...مانی کی وقت کرده بود اینهمه کار بکنه تو این خونه...عکساي تکی من و دو نفریمون

  ...خیلی قشنگ شده مانی-
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  ...تا بیام به خودم بجنبم تو بغل مانی رفتم هوا
  ...قشنگ ترم میشه یه ساعت دیگه-

  ...داشت میرفت سمت حموم
  چیکار میکنی مانی؟؟؟-
بعد بیارمت بیرون و جووووووووري باهات حال ...اول ببرم خانومم و از این حجم سنگین سر و صورتش خالص کنم-

  ...کنم که
  :با سکوتش ابروهام و دادم باال و گفتم

  کـــــه؟؟؟-
  ...یه پنج قلو بندازم تو دامنت-

چرا مانی باید نقصش و به زبون بیاره؟؟؟با دیدن قیافه ماتم ...درهم رفت و بغض چسبید بیخ گلومابروهام از ناراحتی 
  :زده ام به جاي حموم برد گذاشتم رو تخت و حین نوازش صورتم گفت

  تو ذهن خانوم کوچولوي من چی داره میگذره که قیافه اش این شکلی شده؟؟؟-
  ...چه بزنیمانی من دوست ندارم تو هر لحظه حرفی از ب-
  ...منظور منم اآلن نبود حاال یکی دو سال دیگه...خب مگه چی میشه؟؟؟من بچه خیلی دوست دارم-

  یعنی مانی دوباره میخواست عمل کنه؟؟؟...تازه فهمیدم منظورشو
دلم نمیخواد به خاطر چه ...من بچه نمیخوام من فقط خودت و میخوام...مانی خواهش میکنم ازت اسم عمل و نیار-
اصالً وقتی یادم میفته همه این بالها بعد از اون ...به خدا من راضی نمیشم...یدونم حس مادرانه من باز بري زیر عملم

  ...عمل سرمون اومد دیگه از هرچی عمله بدم میاد
  ...بعد از تموم شدن حرفام قهقهه اي زد که علتش و نفهمیدم ولی با حرف بعدیش بهتم چند برابر شد

ما دیگه هیچ مشکلی واسه ...که تو آزمایشات بعدي نشون داده...همون اولی نتیجه بخش بوده...یست گلمعملی درکار ن-
من اآلن یکی از خوشبخت ترین مرداي ...شوهرت از این نظر دیگه اوراقی نیست...بچه دار شدن نداریم عزیزم

  ...واستبازم منو میخ...که بهم ثابت شد زنم حتی اگه همچین مشکلی هم بود...دنیام
اشکایی که دونه دونه از چشمام سرازیر شد با سر انگشتاي مانی مهار شد و جایگزینش شد بوسه هاي داغی که جاي 

باید ...باید خیلی قوي باشیم...بعضی وقتا امتحان هایی که خدا از بنده هاش میگیره خیلی سخته...جاي صورتم نشست
ولی وقتی برمیایم میفهمیم که چقدر خدا ما رو دوست داشته که ...بیایمخیلی انگیزه داشته باشیم تا بتونیم از پسش بر

مانی ...میفهمیم شاید خواسته این امتحان بهونه اي باشه براي دادن پاداش و موهبتش...همچین امتحانی برامون گذاشته
ل یه اتفاق خارق العاده حاال دیگه میدونستم براي لمس خوشبختی الزم نیست حتماً دنبا...بهترین پاداش زندگی من بود

بعضی وقتا مجبوریم خواسته یا ناخواسته روزایی رو تجربه کنیم که بعد از اون معناي خوشبختی ...باشیم تو زندگی
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خوشبختی براي من معنی شده ...یه آغوش پر مهر...یه بوسه...یه نگاه...خوشبختی میشه یه لبخند...برامون عوض میشه
  ...مانی...تو یه کلمه

  
  

  پایان
  

  95تابستان 
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