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  "یا حق"

همه ی حقیقت دروغ است و دروغین ترین نبرد میان من و "من" ! همه مرا بر گردن هنر آویزید یا هنر "
 "! ... را بر گردن من

 زندگی رسم خوشایندی است

 زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

 پرشی دارد اندازه عشق

 ادت از یادمن و تو برودزندگی چیزی نیست که لب طاقچه ع

 زندگی جذبه دستی است که می چیند

 زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است

 زندگی بعد درخت است به چشم حشره
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 زندگی

 تجربه شب پره در تاریکی است

 زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

 زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد

 یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماستزندگی دیدن 

 خبر رفتن موشک به فضا

 لمس تنهایی ماه

 فکر بوییدن گل در کره ای دیگر

 زندگی شستن یک بشقاب است

 زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است

 زندگی مجذور آینه است

 زندگی گل به توان ابدیت

 زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما

 یکسان نفسهاستزندگی هندسه ساده و 

 هر کجا هستم باشم

 آسمان مال من است

 پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است

 چه اهمیت دارد

 گاه

 اگر می رویند

 قارچ های غربت ؟

 (سهراب سپهری)
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*** 

کتاب فروشی های قدیمی خیلی براش جالب بودن. همیشه حس و حال خوب و نوستالژیکی داشتن و 
بوی خاطره، زندگی، فرهیختگی ... ! گلسا چرخید و پشت سرش و  توشون یه بوی خاصی می پیچید.

نگاه کرد. یکی از همین کتاب فروشی ها درست پشت سرش بود. لبخندی از سر رضایت زد و درو هل 
  .داد. زنگ قدیمِی باالی در صدا داد. همون بوی مخصوص گرد و خاک و کتاب توی هوا بود

ب ... باالخره بعد مدت ها یکی در کتاب فروشی شو باز زن کتاب فروش سرشو باال گرفت. چه عج
کرده بود! یه دختر جوون بود. یه عینک بزرگ، از اینا که جدیدا جوونا می زدن، زده بود ... مانتوی 

بامزه ی بلند آجری پوشیده بود وشالش قرمز بود. با موهای سیاه و یه دوربین عکاسی بزرگ که به 
  .هم به بند کوله پشتی اش گرفته بود گردنش آویزون بود و یه دستش

آن چنان با عشق و عالقه به در و دیوارهای کتاب فروشی نگاه می کرد که زن فکر کرد یه کرم کتابه! 
 :تندی سرشو برگردوند. با دیدن زن لبخندی زد و گفت

  !ِا ... سالم-

  .زن کتابشو بست و کنار گذاشت

  .سالم عزیزم. خوش اومدی-

 :شده بود و ال به الی کتاب ها رو نگاه می کرد گفت درحالی که خم

چه مغازه ی باحالی ... من خیلی وقته دنبال این جور کتاب فروشی هام. دیگه رسما می شه گفت نسل -
 ... شون منقرض شده

 :زن با تعجب ابروهاشو انداخت باال. خنده ای از سر تعجب کرد و گفت

  .ل تو هم منقرض شده ... دیگه کسی اینجاها نمیادو همین طور می شه گفت نسل جوونایی مث-

 ... اوهوم. دقیقا-

 :یه کتاب قطور که رنگ کاغذاش زرد هم شده بود برداشت و پشتش و نگاه کرد. لبخندی زد و گفت

  !اینو ... این جدی جدی هفتصد تومن بوده؟-

 :زن خندید و گفت

 می بینی که ... عجیبه. نه؟-

  .مخیلی. ما که آس و پاسی-
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نگاهی به ساعت مچی اش کرد. زد توی سرش و به هوا نگاه کرد. داشت تاریک می شد. صدای اذان 
 :میومد. زیرلب گفت

  .باید برم-

تندی خداحافظی کرد و سمت در دوید. زن لبخند پررنگی زد و سرشو دوباره توی کتابش کرد. این روزا 
ال. آهسته انگشت هاش رو زیر سطرهای کتاب از این جوونا خیلی کم پیدا می شدن. جوون های بزرگس

 ... حرکت داد

××× 

گلسا دستشو به کمرش زد و با کالفگی به نگهبان پشت دروازه نگاه کرد. نگهبان که نبود ... یه پسر 
 :هیفده ساله بود. گلسا گفت-نوجوون شونزده

  !بابا مگه دژ نظامیه که می گی تا هوا تاریک شه ما درو می بندیم-

 :اومد دهنشو باز کنه گلسا تندی اضافه کرد تا پسر

  !خانوم گفتن-

صداشو خشدار و دورگه کرد و ادای پسر رو درآورد. بنده خدا صداش درحال تغییر بود و مثل صدای 
 :خروس سرماخورده بود. گلسا چشماشو ریز کرد و گفت

انوم تون خونه نقلی طبقه پایین حاال بذار بیام تو دیگه ... پسر جان چرا نمی فهمی؟ همین پریروز این خ-
  .و به من اجاره داد

 :پسره با شک و تردید دستی به سرش کشید و به گلسا نگاه کرد. گفت

 فقط ... مطمئنین خانوم ... ؟-

 آره! آخه به تیپ و قیافه ی من میاد دزد باشم؟-

خوره یا نه. گلسا چشماشو پسره پررو پررو شروع کرد به برانداز کردن گلسا تا ببینه قیافش به دزدا می 
 :پشت عینک بزرگش گرد کرد و با اخم گفت

هی سنگ پای قزوین! درو باز کن ببینم ... ماشاال کم هم نمیاره. من جای خواهر بزرگتم ها ... درو باز -
 کن دیگه. لج نکن. می خوای یه کاری کن اون زن بدبخت با واکر بیاد پایین؟

 :و با کلیدش آهسته باز کرد و گفتپسره دیگه هیچی نگفت و دروازه ر

 ... ببخشید ولی خودتون که بهتر می دونین. یه زن تنهای پولداره و نگرانی هاش دیگه-

  گلسا با کنجکاوی نگاهش کرد. دهنشو باز کرد تا تکرار کنه : پولداره؟
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شدم که ولی تندی دهنشو بست. اگه می گفت خیلی محترمانه بیرونش می کرد و می گفت دیگه مطمئن 
دزدی! گلسا سرشو تکون داد و پشت حیاط بزرگ خونه رفت. در انباری کوچیک زیر راه پله رو با کلید 

  .باز کرد و رفت تو

 :کوله اش رو یه گوشه انداخت و با خودش بلند گفت

  !تنها پزی که می تونیم بدیم اینه که خونمون باالشهره-

 :اضافه کرد

  .رو حذف می کنیم« ی توی باالشهرهیه انبار»البته این قسمتشو که -

این براش سوال بود که چه جوری این زن با این همه پول حاضر شده بود انباری شو به یه دختر جوون 
اجاره بده؟! واقعا می تونست؟ با این همه پول دیگه چی کار به چندرغاز اجاره ی گلسا داشت؟ ولی گلسا 

 :دوباره بلند به خودش گفت

  !ش توی بیابون غنیمته همینه دیگه...دیگه از همینم ایراد نگیر وگرنه خدا ازت می گیرهمی گن لنگه کف-

لباساشو عوض کرد و روی تخت کم ارتفاع گوشه ی اتاق افتاد. اه. یادش رفته بود چراغو خاموش کنه. 
 :با مشت زد روی لبه ی تخت و زیرلب گفت

  .تف تو این شانس-

چراغو خاموش کرد و زیر پتو گلوله شد و پتو رو روی کله اش  پاشد و عینکش و روی میز گذاشت.
  .کشید. چند دقیقه بعد فقط صدای تنفس منظم گلسا توی اتاق می پیچید

صبح فردا با بی میلی دل از تختش کند و سمت کمدش رفت. لباساشو پوشید و یه لیوان چایی سر کشید. 
ی انداخت و هنوز بند کتونی هاش باز بود از زبونش هم سوخت و درحالی که دوربینشو دور گردنش م

انباری نمور و تاریک، بیرون اومد. نگاهی به خونه ی نسبتا بزرگ انداخت. یه زن تنها اینجا زندگی می 
به گلسا شک -خصوصا اون پسره ی نگهبان-کرد. امیدوار بود که یهویی فوت نشه چون اون وقت همه

  .می کردن و می گفتن که اون کشتتش

  .ادی کتاب جنایی خوندیزی-

از جلوی در اتاق نگهبانی رد می شد که دید پسرک داره دولپی یه لقمه توی دهنش می کنه. سرشو کرد 
 :توی پنجره ی اتاقک و گفت

  .خفه نشی. معده ات اول صبحی ارور می ده-

 :یهو ترسید و نزدیک بود راستی راستی خفه بشه. گلسا خندید و گفت

من دارم می رم. شب دوباره مشنگ بازی درنیاری. خب قیافمو ببین که باز یادت نره. نمیری بچه. ببین -
 خب؟
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  .باشه یادم می مونه. شبیه مگسی-

 :دوباره چشمای گلسا اندازه یه کاسه شد و گفت

 !منو می گی؟-

 :پسره با وحشت تندی گفت

  !نه نه ... بابامو گفتم-

 :ینی اش جلو تر داد و گفتگلسا خنده اش گرفته بود ولی عینکش و روی ب

این عینکه واقعی نیست. ولی برام شانس میاره. هیچم شبیه مگس نیستم. بهتر از قیافه ی توئه با اون -
  .جوش های غرور جوانی. برو خودتو اصالح کن عمویی تو آینده ی جامعه ای

 :باباش اومد بعد خندید و دستشو تکون داد و رفت. پسر نگهبان ابروهاشو باال انداخت. صدای

  !عــلــی! علی! صبحونه ات و خوردی؟ بجنب پسر دیگه-

  !االن بابا-

این دختره ی خل و چل هم یه کاری کرد به صبحونه اش نرسه ... نه. خل و چل نبود! شاید یه ذره ... 
  .متفاوت بود. یه مدل عجیب و غریب

و روی دوشش جا به جا کرد. می سرکوچه گلسا داشت هندزفری هاشو توی گوشش می کرد. کوله اش ر
خواست این روزا که دیگه یه عکاس درست و حسابی به شمار میومد یه زندگی نو بسازه. عکس های 
جذاب هنری بگیره و باهاشون یه گالری شخصی بزنه. یه گالری که فقط اسم گلسا معین سردرش زیر 

 ... ب شان یه عکاس حرفه ای باشهنور آفتاب برق بزنه ... بعد یه خونه ی جانانه بگیره که مناس

گلسا دختری بود که بیشتر لحظه ها توی رویاهاش زندگی می کرد. نه توی دنیای واقعی. این طوری 
براش بهتر هم بود. نگاهی به ساعت مچی قدیمی اش کرد. دوتا ساعت مچی دستش بود. ولی یکی اش 

. یکی اش به وقت تهران بود و اون یکی زیر آستین مانتوش قایم بود. نمی خواست کسی مسخره اش کنه
  .به وقت ونیز. شهری که همیشه آرزو داشت بهش سفر کنه

خب هنوز وقت داشت. می تونست بره کتاب فروشی ای که تازه پیدا کرده بود. چتری هاش رو که جدیدا 
جلوی در  داشتن بلند می شدن رو از جلوی صورتش کنار زد و سمت میدون محسنی میرداماد راه افتاد.

پشت شیشه « تعطیل است»شیشه ای کتاب فروشی رسید. شونه هاش افتادن ... ای لعنتی. تابلوی بزرگ 
  .به گلسا دهن کجی می کرد

*** 

رهی سعی کردن با کمترین سروصدا از پله ها پایین بیاد. خوشبختانه به در رسید ولی تا درو باز کرد 
 :صدای پدرش اومد
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  کجا؟-

پیداش شد! برگشت و خیلی « کجا»ی هم فشار داد و دوباره چشماشو باز کرد. آقای رهی پلک هاشو رو
 :خشک گفت

 .می رم پیش رها-

 .توضیح مختصری بود، ولی برای اون کافی به نظر می رسید

 :پدرش سرشو تکون داد و با ابروهای باال رفته نگاهش کرد. رهی سرشو تکون داد و گفت

 بله؟-

 :ی گفتپدرش با لحن حق به جانب

  !هیچی! به سالمت-

از وقتی قدش از باباش بلندتر شده بود حس می کرد اعتماد به نفسش بیشتر شده و راحت تر می تونه 
  .جلوش وایسته. راحت تر می تونه جلوش قد علم کنه و حرف بزنه. سرشو تکون داد و درو بست

مادرش کجاست که بره پیشش! چه این بابا هم که بی خیال هیچی نمی شد. فکر می کرد رهی می دونه 
چرندیاتی. در ماشینشو باز کرد و نشست. آینه های ماشینو تنظیم کرد. خیلی وقت بود که ته ریشش و 

نزده بود. خیلی غارنشینی نشده بود. فقط یه ته ریش بود. جدیدا حوصله هیچ کاریو نداشت. حوصله 
خواب، نه انگیزه ای برای بیداری! همش تکرار زندگی نداشت ... به قول یه دوستی نه انگیزه ای برای 

  !و تکرر و درد و بال بود که از چپ و راست براش می بارید

موبایلش زنگ می خورد. هندزفری هاشو توی گوشش گذاشت و درحالی که دنده عقب می گرفت تا از 
 :پارکینگ دربیاد گفت

 الــو؟-

 :صدای شاد و سرحال آبتین اومد

  اقالی پلو ... چه طوری چشم ابرو قشنگ؟الو واترپلو ... ب-

 :رهی لبخندی زد. آبتین هم دیوونه ای بود برا خودشا ... کوتاه خندید و گفت

 سالم. چته شنگول می زنی؟-

 !تو بگو من کی شنگول نزدم؟-

 همین ... ! فرمایش؟-
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  .چه بی اعصاب-

 :رهی ابروهاشو باال انداخت و با لحن خود آبتین گفت

 کی بی اعصاب نبودم؟تو بگو من -

  .به نکته ی خوبی اشاره کردی-

 :زد توی خط جدی و گفت

ببین رهی ... این شرکت بی صاحاب مونده ها ... تو نمی خوای بیای؟ بابا خب برادر من چرا به خودت -
زحمت می دی. یه وکالت به من بده ... یه کاری بکن که این شرکت رسما به طور تام مال من شه دیگه. 

 پا نمی شی بیای؟چرا 

 :رهی می دونست که آبتین شوخی می کنه ولی گفت

 زبونتو گاز بگیر ... مگه منو خر حاج فرهاد رهنما گاز گرفته، که شرکتو بدم به تو؟-

  !فعال که گاز گرفته-

  .خیله خب. اگه شد فردا یه سری می زنم-

ل شرکت فکر کردن تو مفقودالثر شدی اگر و اما و شاید نداریم رهی ... جون داداش بیا دیگه. همه اه-
 !... به ملکوت اعلی پیوستی ... بیا دیگه

 :رهی خندید و گفت

  .باشه-

  .آی قربونت. خدافظ-

  .خدافظ-

رهی گوشی رو کنار گذاشت و پوفی کرد. این وسط فقط شرکت و کم داشت. یاد روزای اولی افتاد که 
خالی...فقط اون و آبتین بودن. شیش سال پیش.  شرکتو تاسیس کرده بودن ... یه ساختمون بزرگ و

پدرش گفته بود که باید تمام کارهاش و خودت بکنی. شیشه رو کشید پایین. باد گرمی به صورتش 
  .خورد

اه. چند وقت دیگه تولد بیست و هشت سالگی اش بود. دیگه باید مستقل زندگی می کرد. مثل رها. جلوی 
پیاده شد. به نظرش پدرش آدم کوته فکری بود. تنها گذاشتن یه دختر  در خونه اش نگه داشت و از ماشین

  !سی ساله توی این جامعه کار احمقانه ای بود. حماقت محض بود
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کلید داشت. درو باز کرد و رفت تو. منتهی کلید آپارتمان رها رو نداشت. تقه ای به در زد. چندلحظه بعد 
 :رها درو باز کرد. لبخندی زد و گفت

  !بابا تو که عین روح القدوس می مونی ... یه خبر بده قبل از اومدنت رهی؟-

 :رهی یکی از ابروهاشو باال انداخت و گفت

  !علیک سالم. من دم در راحتم. تو رو خدا اصرار نکن که بیام تو-

 :رها خنده ای کرد و از جلوی در رفت کنار و گفت

  .بیا تو ببینم-

خونه. خونه ی رها همیشه مرتب بود و بوی عطر مالیمی هم توی درو با پاش بست و رفت توی آشپز
 :خونه اش میومد. درحالی که در کابینت ها رو باز و بسته می کرد از رهی پرسید

  بهت گیر نداد؟« کجا»باز آقای -

 خودت چی فکر می کنی؟-

گرفت و  رها پوزخندی زد و شونه هاشو باال انداخت. خوب می دونست. سینی چایی رو جلوی رهی
 :گفت

  !خیلی خوشحالم که از دستش خالص شدم-

 :رهی اخم کوچیکی کرد و گفت

  .ولی من خوشحال نیستم-

تو هیچ وقت خوشحال نبودی. دو ساله که تا بحث این موضوع ها پیش میاد اخم می کنی و)صداشو -
  !کلفت کرد( می گی درست نیست یه دختر بین این همه گرگ بیفته

 :گفت خندید و به شوخی

  !یعنی حاجی رسما اعالم کردی که ما بزغاله کوهی هستیم دیگه-

 :رهی لبخند کوچیکی زد و به مبل تکیه کرد. رها فنجون شو برداشت و گفت

در هرصورت تو هم باید یه مدت دیگه مستقل بشی...یادت که نرفته؟ ببینم بودجه ی شرکت تون اون -
 ... قدر هست که

 :کنه رهی با قاطعیت گفت قبل از اینکه حرفشو تموم
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  .نــه-

 این قدر مطمئنی؟-

  .هوم-

 :شروع به توضیح دادن کرد

اگه من بخوام بدون کمک بابا هم خونه بخرم،هم ماشین بخرم،هم خرج زندگیمو بدم ... دیگه هیچی -
ندارم! می دونی که من و آبتین قراردادمون مالنصرالدینی نیست. هرکی هر شیش ماه بیشتر زحمت 

  .شه به اندازه ی سهمش می گیره. نه نصف نصفبک

 :مکثی کرد و گفت

  .منم این مدت خیلی کم رفتم-

  برای چی؟-

  .وقت نداشتم-

 ... ولی من هستم. من کمکت می کنم رهی-

  .بی خیال رها. خودم از پسش برمیام-

 :چشمکی بهش زد و گفت

  .اون قدر بدبخت نیستم که بخوام از یه دختر پول بگیرم-

 :رها مشتی به بازوش زد و گفت

  !جدی گفتم-

  .منم جدی گفتم-

رها تصمیم گرفت که دیگه این بحث و تموم کنه. وقتی رهی می گفت می تونه پس حتما می تونست. 
  .همیشه سر تصمیماتش می موند. محکم ترین اراده رو، رهی توی خونواده شون داشت

کرد ... نگران بود. هم خودش، هم رهی. برای عوض رها از پشت اپن نگاه رضایت بخشی به برادرش 
 :شدن حال و هوا، بلند گفت

  !بابا این هیکل قشنگ چیه رفتی برای خودت ردیف کردی رهی...؟-

 :رهی با تعجب گفت
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  هان!؟ مگه چیه؟-

 :رها با لحن بامزه ای گفت

کلی حال می ده. هیکل قشنگ پسر باید شیکم داشته باشه آدم دهنشو بذاره روش صدا دربیاره بخنده ... -
 ...می کنین دیگه نمی شه. واال به قرآن

 :رهی خندید و گفت

 یعنی تو فکر می کنی که پسر باید شکم داشته باشه؟-

  !صددرصد-

 :رها یهو بشکنی زد و گفت

 !رهـــی! یه چیزی-

 :رهی با بی حوصلگی گفت

 ... چیه ... ؟ می خوای بگی چاق شم؟ برو بابا-

  .گی چرا چرت می-

 :رها با قیافه ای که انگار المپ باالی سرش روشن شده باشه گفت

  !می تونی بری با یه دختر پولدار ازدواج کنی. یه دختر خرپول-

 :رهی نچی کرد. باز این دختره زیاد سراغ رمان رفته بود. زد روی پاش و گفت

  .خدا همه مریضای مملکت و شفا بده-

 :د گفترها پاشو به زمین کوبید و بلن

  !جدی بـــودم-

می دونم رها!ِا! هی هرچی می شه می گه جدی بودم. می دونم جدی بودی خواهر من ولی اصال پیشنهاد -
  .خوبی نبود این وسط فقط زن گرفتنم مونده

 :رها شونه هاشو باال انداخت و گفت

  !از قدیم گفتن به حرف خواهر بزرگتان گوش دهید. شاید حکمتی درآن باشد-

 :چندبار پلک زد و نگاهش کرد. رها زیرلب اضافه کرد رهی
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  !روایت از رها رهنما،خواهر بزرگ اعلـــم-

گلسا با کتونی اش به سنگریزه ی جلوی پاش ضربه ی محکمی زد. پدرش، همیشه وقتی یه چیزی جلوی 
رتر پاش بود شوتش می کرد. به گلسا می گفت همیشه با نوک کفشت ضربه بزن. این طوری خیلی دو

  .می ره. گلسا لبخندی زد. یادآوری خاطراتشو دوست داشت

کتاب فروشی بسته رو که دیده بود قشنگ یه ضدحال خورده بود وسط وجودش! زودتر از همیشه به 
گالری رسیده بود. ترانه توی گالری نشسته بود و یه پاش رو روی پای دیگه اش انداخته بود و با پرستیژ 

  .کتاب می خوندمزخرف همیشگی اش داشت 

گلسا حاضر بود سر هرچی که داره شرط ببنده که ترانه واقعا کتابه رو نمی خوند. اینم جزو پرستیژ 
مزخرف اش بود! درو هل داد و رفت تو. ترانه سرشو باال گرفت و لبخند یه طرفه ی مخصوص خودشو 

شه اصرار داشت که کال مدل زد. اصرار می کرد که این مدل لبخندشه و پوزخند نیست ولی گلسا هم همی
  !ترانه پوزخنده. ترانه اصال لبخند بلد نیست

 !به به...گلسا جون! چه جالبه. امروز زود اومدی-

 :گلسا هم لبخند مصنوعی ای زد و گفت

  .بیام« زود»میومدم. این دفعه تصمیم گرفتم « به موقع»آره! آخه همیشه -

ری بود گذاشت. ترانه سر گالری می نشست. از بس که هاها. کوله پشتی اش رو پشت میزش که ته گال
می خواست با مشتری ها ورور کنه و خودشو نشون بده ... برعکس گلسا. ترجیح می داد بره ته گالری 

  .بشینه و سرش به کار خودش گرم باشه

لری نشست پشت میزش و با عالقه به عکسای با کیفیت و خوشگلی که توی گالری پر بودن نگاه کرد. گا
از دوتا بخش نقاشی و عکاسی تشکیل می شد. گلسا خیلی بهتر از ترانه عکس می گرفت و موضوع 

هایی هم که انتخاب می کرد خیلی جالب تر بودن ... ترانه هم ته دلش اینو می دونست و به گلسا حسودی 
  .اش می شد

سا خر شد و رفت ترانه گلسا با انگشتاش روی میز ضرب گرفت. انگار شریک مرگی اومده بود که گل
 ...رو به عنوان شریک انتخاب کرد! ولی چه می شه کرد دیگه

از بچگی دلش یه گالری می خواست ولی تنهایی نمی تونست از پسش بربیاد. هوم ... همین االنشم خیلی 
بد نبود. ولی اگه می شد ترانه از توی دکوراسیون گالری خط بزنه خیلی خوب تر می شد. زیرلب یه 

 ... نگی رو زمزمه می کرد و از توی کوله اش کتابشو درمیاوردآه

 ...از آدمای شهر بیزارم...چون با یکی شون خاطره دارم...به من نگو با عشق بی رحمی-

اومد تو. دیالق اسمی بود که ترانه و گلسا روی پسر قدبلندی که تقریبا « دیالق»درگالری باز شد و 
گذاشته بودن. یه عینک گنده ته استکانی می زد و صورتش الغر الغر هرهفته دوبار میومد گالری شون 

بود. قدش هم فوق العاده بلند بود ... گلسا لبخندی زد و ترانه هم یکی از ابروهاشو باال انداخت. به قول 
  !ترانه پسره خیلی "ریاضو" بود
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می کرد یا اصال نگاهش  هیچ وقتم پیش ترانه نمی رفت چون ترانه همش با ابروهای باال رفته نگاهش
  «.اه...دوباره این احمق پیداش شد»نمی کرد. گلسا عینکشو روی موهاش زد. 

 :دیالق با نیش باز و دندون های کج و کوله اش جلوی میز گلسا ظاهر شد و گفت

  !سالم-

 :گلسا بدون لبخند ولی مودبانه گفت

  .سالم-

ه ی تو یکی رو ندارم. دیالق با همون نیش باز دوباره سرشو کرد توی کتابش. یعنی برو فعال حوصل
رفت برای بار هزارم عکسا رو نگاه کرد و بعد با گلسا خداحافظی کرد و رفت. تا از در رفت بیرون 

 :ترانه پقی زد زیر خنده و گفت

 ...گلسا این گلوش پیشت گیره ها-

  .اَه...ترانه دهنتو ببند-

. گلسا هوفی کرد و رفت زیر میز که سرش محکم خورد به کتابش سر خورد و از روی میز افتاد پایین
 :میز! دستشو گرفت پس کله اش و زیرلب گفت

 ...ظاهرا امروز شانس ما رفته تعطیالت هاوایی-

عصر که شد بعد از ترانه صندوق رو قفل کرد و در گالری رو بست و رفت. اول می خواست یه سری 
افتاد که اون پسره ی جوش جوشی دم در که مثلــــا  به کتاب فروشی اون خانومه بزنه ولی یادش

بود بعد از تاریک شدن هوا دوباره قشقرق راه می اندازه. زیرلب غرغری کرد و پیاده سمت « نگهبان»
  .خونه اش راه افتاد

علی دم در وایستاده بود. داشت روزنامه می خوند. گلسا لبخند یه طرفه ای زد. بیشتر لبخندهاش همین 
 :ود. جلو رفت و زد زیر روزنامه و گفتمدلی ب

  !ســَلـ...ــام-

 :علی تکونی خورد و دستشو روی قلبش گذاشت. زیرلب گفت

  .احمق ... سالم مگسی-

 :گلسا ابروهاشو باال انداخت و گفت

آخه بچه تو رو چه به خوندن نیازمندی های صبح تهران؟ در ضمن االنم که داره شب می شه. بعد تو -
 ... نیازمندی های صبح می خونی تازه داری
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 :شونه هاشو باال انداخت و گفت

 ...پس فردا که خواستم زن بگیرم باید یه چیزی داشته باشم دیگه-

 :گلسا زد زیر خنده. علی اخم کرد و گفت

  هــو ... چیه مگه؟! چرا چشم نداری ببینی یه پسر شونزده ساله از آینده حرف می زنه؟-

 :تگلسا لبخندی زد و گف

  .ناراحت نشو-

  .نشدم. من بی جنبه نیستم-

خنده ای کرد و دندون های کج و کوله اش بیرون ریخت. گلسا یاد خودش افتاد. یه زمانی چه قدر زجر 
ارتودنسی رو کشیده بود. ولی االن شکرخدا همه دندوناش صاف صاف بود. خداحافظی کرد و رفت توی 

  .ا حاال متوجهش نشده بود...چه قدر باحال بودحیاط. یه آب نما توی حیاط بود. گلسا ت

 :دوربینشو درآورد و جلوی صورتش گرفت. زیرلب گفت

 ...چه خوبه که اینجا زندگی می کنم ... باصفاییه برای خودش ا-

فردا این عکس رو می انداخت روی شاسی و می برد گالری تا چشم ترانه دربیاد. دیالق هم البد میومد 
  .ی می خریدش. جدیدا کاراش خوب فروش می رفتمی دید. شایدم یک

*** 

گلسا دستشو سمت گوشش برد و با گوشواره اش بازی کرد...همیشه وقتی از دنیا غافل و حواسش روی 
 .یه چیزی متمرکز می شد این حالت رو به خودش می گرفت

زد. گلسا سرشو باال  با شعف به کتاب های فوق العاده زیاد کتاب فروشی نگاه کرد. زن فروشنده لبخندی
گرفته بود و داشت سقف رنگ و رو رفته ی کتاب فروشی رو نگاه می کرد و دهنش یه ذره باز مونده 

 :بود. دستشو زد زیر چونه اش و گفت

  اسمت چیه؟-

گلسا سرشو پایین آورد و عینکشو روی موهاش گذاشت. با چشمای گرد و مشکی اش به فروشنده نگاه 
 :کرد و گفت

  .گلسا معینگلسا. -

  .چه اسم قشنگی-
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  قابل شما رو نداره! اسم شما چیه؟-

 :خندید و گفت

  .نه...من اسممو دوست دارم-

 :مکثی کرد و گفت

  .اسمم لعیاست. لعیا-

 :گلسا سرشو باال گرفت و لبخندی زد. زیرلب گفت

  .چه قدر شبیه اسم مامانمه ... اسمش لیال بود-

 :د که مامانش مرده باشه. گفتلعیا لبخند تلخی زد. حدس می ز

 فوت شده؟-

 :گلسا لبخندی زد. لبخندی نمایشی. مصنوعی و تلقینی. دستشو توی هوا تکون داد و گفت

  خیلی وقت پیش بود. خب ... این یکی کتابه باید کجا باشه؟-

گرد و  لعیا به قفسه ی پایین اشاره کرد. از بعدازظهر این دختر قدبلند عجیب غریب توی کتاب فروشی
خاک گرفته اش پیداش شده بود. گیر شیش پیچ داده بود که اینجا باید مرتب بشه. برای اینکه مشتری های 

 :بیشتری جذب بشن. دستشو به کمرش زده بود و مثل یه آدم باتجربه به لعیا گفته بود

اب فروشی شما خانوم شما که نمی دونی چندنفر توی همین شهر کشته مرده ی این کتاب هان ... ولی کت-
  .خیلی به چشم نمیاد. اگه یه کوچولو به روز ترش بکنیم شاید خیلی بهتر باشه

بعدم آستین هاشو باال زده بود و شروع کرده بود ... لعیا دوباره به گلسا که مثل فرفره این طرف و اون 
یه دسته کتاب طرف می رفت نگاه کرد. اصال شبیه دخترش نبود ولی با دیدنش یاد دخترش می افتاد. 

 :برداشت و گفت

 ... گلسا ... کجا زندگی می کنی؟ البته اگه می خوای-

 :گلسا با بی توجهی گفت

 .همین جا میرداماد. یه ذره باالتر-

 :شونه هاشو باال انداخت و در ادامه ای حرفش گفت
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نه ی فوق العاده فکر نکنم بد باشه که شما بدونین. خونه ام یه انباری زیر پله ست. پشت حیاط یه خو-
بزرگ توی میرداماد. وقتی به بقیه می گم خونه ام میرداماده فکر می کنن از اون بچه پولدارام ... مگه 

 نه؟

  .لعیا سرشو تکون داد. دقیقا همین فکرو کرده بود

  !ولی بعدش دیدین که نه بابا ... هیچم از این خبرا نیست-

اشت همچین چیزی بشنوه. یه دختر جوون ... تنها؟ سرتاپاش لعیا بازم سرشو تکون داد. اصال انتظار ند
  .رو برانداز کرد. ولی بهش میومد که خودش خرجی اش رو دربیاره

 :گلسا انگار ذهن لعیا رو خوند

 ...عکاسی می کنم. با یه دختره ی-

 :مکثی کرد و اصالح کرد

  .وش کار می کنمبا یه دختر یه گالری داریم. در حقیقت مال اونه. ولی من بیشتر ت-

 :سرشو خاروند و نگاهی به ساعت کرد. ظاهرا باید می رفت. چشمکی به لعیا زد و گفت

من باید برم لعیا خانوم...فردا اگه بتونم حتما حتما میام. نشد،پس فردا بدون شک هستم! من هیچ کاری -
  .رو نصفه نیمه نمی ذارم! خندید و کوله پشتی و دوربینشو برداشت

  .ون دوید. لعیا تا وقتی که از پله های ایستگاه مترو پایین رفت با نگاه دنبالش می کردسمت خیاب

رهی ماشینشو توی پارکینگ شرکت برد. احتماال اگه آبتین می دیدش سنکوپ می کرد. بعدشم 
اتاقت خاک گرفت رهی...کارمندا قیافتو یادشون رفته بود...من هیچ وقت »غرغرهاش شروع می شد. 

  «!مثل تو جذبه داشته باشم احتماال با دیدن تو خودشونو خیس می کنن نتونستم

رهی از ماشین پیاده شد و سمت شرکت رفت. جذبه؟ نه ... همچین چیزی نداشت. فقط بی حوصله بود و 
  !خشن. حوصله ی ابراز احساسات مقابل دیگران رو نداشت! آبتین اسم اینو می ذاشت جذبه؟

طر خنکی توی آسانسور میومد. توی طبقه ی سوم ایستاد. در باز شد و آبتین سوار آسانسور شد. بوی ع
  !اومد تو ... خدا خیر بده این شانسو که یه بار به رهی لبخند زد

 :آبتین تا سرشو باال گرفت و رهی رو دید کپ کرد. چشماش گرد شدن. با تعجب گفت

 !توئی رهــی؟-

 : و گفترهی دست به سینه یکی از ابروهاشو داد باال

  !نــَع. شبدر چهاربــرگم-
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 :آبتین اومد توی آسانسور و محکم زد پشت رهی و گفت

 !فـُکـُلـی تو کجا بودی؟! اصال به چشمام اعتماد ندارم-

  .ِا بس کن بابا توهم. به این بدی ها که نبود-

  .تنبل ترین رئیس دنیا-

  .احمق ترین رئیس دنیا-

پیاده شدن. همه از اینکه بعد از مدت هــا اون یکی رئیس شرکت رو هردو خندیدن توی طبقه ی چهارم 
 :دیدن بودن تعجب کرده بودن. آبتین زیرلب گفت

  .دیگه عمرا بذارم پاتو از شرکت بذاری بیرون-

ساسان ته راهرو ایستاده بود و سخت به یه کاغذ که توی دستش بود خیره شده بود. یکی دیگه از 
ین خیلی دستش می انداخت و سرکارش می ذاشت. االنم با دیدنش خنده ای کرد کارمندای شرکت بود. آبت

 :و گفت

  .ِا ببین این هویج فرنگی هم دلش برات تنگ شده. ببین کی گفتم-

رهی اخمی کرد و تا اومد بپرسه منظور آبتین چیه ساسان نگاهش کرد و چشماش اندازه نعلبکی شد. از 
 :. رهی گلوشو صاف کرد و گفتآبتین هم بیشتر تعجب کرده بود ..

  آ ... سالم ساسان؟-

کاغذ ساسان از دستش افتاد و تندی پرید بغل رهی! رهی خودشو عقب کشید ولی ساسان از گردنش 
 :آویزون شده بود و داشت می گفت

رهـی ... رهی! تو کجا بودی؟! وای پسر باورم نمی شه که می بینمت! تو کی خوب شدی؟! این آبتین به -
 ... نمی گفت کجا بستری شدی. وگرنه میومدم می دیدمت رهی. من اگه می دونستم کهمن 

رهی با تعجب به ساسان نگاه کرد و بعد نگاهش سمت آبتین چرخید. اون طرف از خنده ریسه رفته بود 
 :... رهی ساسان و هل داد اون طرف و گفت

 آبتین چی به این بنده ی خدا گفتی؟-

 :نگاهشون می کرد. آبتین وسط خنده اش به ساسان گفتساسان هاج و واج داشت 

 چیه پسرم عالمت سوال شدی؟-

 :رهی گفت



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

18 

 

  !آبتیــن-

 :ساسان به جای آبتین گفت

رهی انکار نکن داداش. من از همه چی خبر دارم. آبتین به من گفته که تو سرطان داری و این مدت -
  .بیمارستان بودی

رد به آبتین زل زد. داشت سعی می کرد خنده اش رو کنترل کنه ... شونه های رهی افتادن و با چشمای گ
 :ساسان دستشو روی شونه ی رهی گذاشت و گفت

دعواش نکن رهی دیگه! من همیشه تحسین اش می کردم که چه جوری وقتی بهترین شریک اش توی -
به تو هم هست و بیمارستانه این قدر خوب روحیه شو حفظ کرده. رهی خدا بزرگه حاال مطمئنا نگاهش 

 ... شفا

 :رهی دست ساسان و زد کنار و گفت

 !ساسان چرا چرت می گی! آبتین مرگ بگیری تو! کی می خوای دست از سر این برداری؟-

 :آبتین که خنده اش قطع شده بود با لبخند گفت

  !روز موعود فرا نمــی رسد! حداقل حاال حاال ها فرا نمی رسد-

. ولی اول باید ساسان طفلکی رو اینجا جمع و جورش می کرد! سرشو تکون رهی هم خنده اش گرفته بود
 :داد و گفت

 .ساسان من چیزیم نیست. خیلیم خوبم-

 ... ِا رهی من گفتم همه چیو می دونـ-

  !ساسان! عزیز من چرا نمی فهمی؟ آبتین سرکارت گذاشته-

د ... دوباره به آبتین ... دوباره به رهی ... ساسان با دهن باز به آبتین نگاه کرد. بعد باز به رهی نگاه کر
 :یهو گفت

  !آبتین خیلی مسخره ای-

 :بعد کاغذشو برداشت و با قدم های بلند ازشون دور شد. رهی به در اتاقش اشاره کرد و گفت

 !بریم تو ببینم... خدا میدونه به بقیه چی گفتی-

 ده. دفعه ی قبلی رو یادته؟نه رهی باور کن همین یکیو سرکار گذاشتم. آخه حال می -
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بله. همون دفعه که بهش گفته بودی فردا باید با لباس های رنگی بیای شرکت و اونم خودشو شکل دلقک -
  !ها درست کرده بود و باورش شده بود

  !ببین! این قدر باحال بود که تو هم یادت نرفته-

  .که نمی شه خیلی دلم می خواد چندتا اضافه کاری قشنگ بهت بدم. ولی حیف-

××× 

رها به پنجره ی اتاقش تکیه کرده بود. ماشین آبتین و که دید فهمید رهی اومده. رهی از ماشین پیاده شد و 
با آبتین خداحافظی کرد. آبتین سرشو باال کرد و به پنجره نگاه کرد. رها پرده رو کشید و از جلوی پنجره 

  .ود. یه جور خاصیکنار رفت. نفس عمیقی کشید. این پسره یه جوری ب

چند ماه پیش هم که توی یکی از مهمونی هاشون اومده بود به رها که نگاه می کرد رها قرمز می شد. 
قبال این طوری نبود...اصال رها خجالت و لبو شدن و این چیزا سرش نمی شد. درو برای رهی باز کرد. 

 :رهی اومد تو و گفت

  .سلــام-

  .علیک سالم-

 :ل و گفترهی نشست روی مب

  !امروز رفته بودم شرکت-

 چه عجب. حدس زدم وقتی با اون دوستت برگشتی ... راستی اسمش چی بود؟-

 :اسمش آبتین بود. رها یادش بود. رهی گفت

  .آبتین-

  .اسمش رو یادش بود. خیلی هم خوب یادش بود

 :درحالی که چایی می ریخت گفت

 ... نمی تونی زندگی کنی من می تونم کارت به کجا رسیده؟ ببین اگه هنوزم تنهایی-

رها من می تونم! عجبا!هرچی می گم توی گوشش نمی ره ... همش می گه من می تونم کمکت کنم. -
  .باشه بابا

 واقعا چرا بابا نمی ذاره ما باهاش زندگی کنیم؟-

 :رهی عاقل اندرسفیه به رها نگاه کرد و گفت
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  .برسه به بچه هاش همون بهتر ما بریماون عرضه ی نگه داشتن زنش رو نداشت چه -

  .رهی مامان خودش رفت-

  .الکی الکی که نرفته! البد اون یه فشاری بهش آورده که پاشد و رفت-

رها خواست بهش یادآوری کنه که پدرشون چه قدر خودش شکسته بود ولی هیچی نگفت. دم نزد. نمی 
  .داشته باشه خواست رهی رو عصبانی کنه. رهی میومد پیشش که آرامش

 .لبخند بزرگی به برادرش زد

گلسا چهارپایه رو کشید جلوی کمد قدیمی اش و روش ایستاد. این کمد مال مامانش بود. چه قدر علی 
موقع آوردنش توی خونه غر زده بود. پسره ی جوش جوشی می گفت خیلی سنگینه! گلسا در باالی کمد 

  .باز کرد. چندتا اسکناس داشتن بهش چشمک می زدن رو باز کرد و جعبه ی کوچولوش و آورد. درشو

این ماه فروشش خیلی خوب نبود. باید برای اجاره پس اندازش رو استفاده می کرد. گلسا بلند به خودش 
 :گفت

  پس انداز برای چی؟ برای کی؟ دلت خوشه؟-

دتند شمردشون. با قدیما پوالشو جمع می کرد تا بره ونیز ولی االن برای چی؟ خودشم نمی دونست. تن
 :مشت روی زمین کوبید و زیرلب گفت

 !ای بابا...بازم که کمه-

پول اجاره جور می شد...ولی بقیه کاراش چی؟! به دوربینش که مثل یه شی مقدس روی میزش گذاشته 
بود نگاه کرد. تنها امیدش همون دوربین بود که وقتی وضعشون خوب بود خریده بودش. لبخندی زد و 

 :دوربینش بلند گفتخطاب به 

 قربونت بره مادر! تو نبودی چی کار می کردم؟؟؟-

××× 

 :گلسا کوله پشتی اش رو روی دوشش انداخت و گفت

 ترانه من می خوام برم. خودت مغازه رو می بندی؟-

 .اوهوم-

 :ترانه مکثی کرد و بعد با نیشخند گفت

  !امروز عاشقت نیومد-
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 :گفت گلسا با کالفگی به ترانه نگاه کرد و

 !تــرانه! عاشق من دیگه کدومه؟-

  .همون دیالق ریاضو دیگه-

 :گلسا نچی کرد و گفت

  !ترانه حرف می زنیا-

 :ترانه بشکنی زد و گفت

 !گلی یه فکری-

گلسا از اینکه کسی اسمشو مخفف کنه متنفر بود. ولی ترانه بود دیگه...چی کارش می شد کرد. کل 
 :وجودش کرم بود! گلسا گفت

 چیه؟-

می گم یه روز برو ته گالری قایم شو بعد من بهش می گم گلسا دیگه اینجا نمیاد. بعد عکس العملش رو -
 ببینیم کلی بخندیم! حال می ده نه؟؟

 :گلسا لبخندی زد و گفت

  .دیوونه-

 !ِا عاقل بازی درنیار دیگه! بگو باشه-

  .خیله خب ولی بعدا. فعال می رم خدافظ-

  .خدافظ-

آکبند ترانه در همین حد بود! جدیدا نقاشی روی کاشی رو یاد گرفته بود و داشت فروش  واقعا که مغز
گالری رو می برد باال. خوش به حالش. هرکی پولش توی جیب خودش می رفت. جیب پر ترانه پر تر 

می شد. جیب خالی گلسا خالی تر! می خواست بره متروی شریعتی. اونجا همیشه سوژه های خوب برای 
  .رفتن زیاد بودعکس گ

مترو شلوغ بود. شلوغ تر از همیشه. مردم داشتن هول هولکی و با وحشت حرف می زدن...انگار همه 
شون هم داشتن راجع به یه چیز حرف می زدن. گلسا روی خط های زرد مخصوص نابیناها ایستاد. 

 :خیلی دوست داشت روی برجستگی هاش راه بره. رو به نگهبان سکو کرد و گفت

  ینجا چه خبره؟ا-
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 :نگهبان خیلی بی خیال گفت

  .یه ربع پیش یکی پرت شد پایین-

 :گلسا تکرار کرد

 افتاد پـــایین؟!؟-

 !هوم. عین پودرکاری له شد-

 گلسا اخم کرد. یکی مرده بود بعد این یارو این قدر بی خیال بود؟

 خب چی کارش کردن؟-

 ...می اندازش توی گونی و می برنش دیگه-

  !ا شما داری راجع به یه آدم حرف می زنی نه یه مشت برنج کهببخشید-

 ...ول کن خانوم حوصله ندارما-

دیوونه. توی سرش گچ ریختن! گلسا این قدر از این جور آدمای بی خیال بدش میومد...! دوربینشو توی 
ب اومدن،از دستش گرفت و راه افتاد. بعد از اینکه پنجاه تا عکس گرفت و فقط ده تاشون به نظرش خو

ایستگاه اومد بیرون. ای کاش می شد پیش لعیا خانوم هم بره. اون کتاب فروشی ای بوی گرد و غبار و 
  .عطرای قدیمی توش پر بود

ولی نمی شد. با اینکه علی یه ذره باهاش شوخی می کرد ولی هنوزم قوانین خونه ی پیرزن رو سفت و 
  !ها رو می بست تا یه موقع لولو خرخره نیاد توی خونهسخت اجرا می کرد. بعد از تاریک شدن هوا در

البته گلسا بعضی وقتا هم به اون پیرزن حق می داد. پیر بود دیگه...توی اون خونه ی درندشت تنها بود. 
 .تنها و پولدار! علی یه دفعه گفته بود که خیلی پولداره

 :به خودش گفت فکری به سرعت برق و باد از سرش رد شد. تندی بلند وسط خیابون

 !...ِا! گلسا! می خوای از خونه ی پیرزن بدبخت دزدی کنی؟! بی تربیت بی نزاکت-

چندنفر برگشتن و با تعجب نگاهش کردن. تندی دستشو به کوله اش گرفت و با اون یکی دستش به 
 :گوشش اشاره کرد و با احتیاط گفت

 !دارم با تلفن حرف می زنم-

ندن. این یهویی حرف زدناش کار دستش می داد! همین روزا بود که لبخندی زدن و سرشونو برگردو
  .مردم فکر می کردن دیوونه ست. یه تاکسی گرفت تا بره خونه اش
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  .جلوی در بزرگ ایستاد و یه پاش رو به اون یکی پاش کوبید و سالم نظامی داد

  سرجوخــه علـی؟ کوشی؟-

دون های دراکوالیی اش لبخندی زد و جواب سالم نظامی علی تندی از اتاق نگهبانی دوید بیرون و با دن
  .گلسا رو داد

  !گروهبان مـگسی دقیقا به موقع اومدین-

  .پس شانس آوردم-

 :علی درو باز کرد و گلسا رفت تو. علی سرشو تکون داد و گفت

  .شب خوبی داشته باشی گروهبان-

  .تو هم همین طور. شب به خیر-

 :تاد. برگشت و گفتسمت حیاط رفت که یهو ایس

 علی؟-

 بله؟-

 ...می گم...این پیرزنه-

 ...اسم داره و اسمشم خانوم-

باشه حاال هرچی. ناسالمتی صاحاب خونه مه ها! می گم از صبح تا شب توی خونه شه؟ حوصلش سر -
 نمی ره؟

 :علی با شک به گلسا نگاه کرد. زیرلب گفت

  !کنیبهت نمیاد خیمه شب باز باشی که بری سرشو گرم -

 !اه چرت و پرت نگو علی-

پیش خودش فکر کرد به این می گن یه نگهبان! هر حرفی که می زنی سبک و سنگین اش می کنه. علی 
 :سرشو تکون داد و گفت

بعضی وقتا...شاید هر یکی دو هفته یه بار چندتا پیرزن هم سن و سال خودش میان خونه اش. یا اون می -
  .پارکنیگ با ماشینش می ره ره بیرون. منتهی همیشه از در

 :گلسا با چشمای گرد گفت
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  !ماشین؟! رانندگی بلده؟-

 :علی ابروهاشو باال انداخت و گفت

  !اوهـــَه! آره بابا خیلی های چـاِلسه-

 های ِچالس؟-

  .های چـاِلس-

  !«های کالسه»های چالس چیه علی...احمق اون -

  !نخیرم-

  .جوش جوشی صورت پیتزایی چرا! تو می خوای به من یاد بدی؟!-

 :علی سرشو خاروند و گفت

 حاال های کالس یعنی چی؟-

  .یعنی با پرستیژ. پرستیژ خیلی باال-

 هـَه؟ پرستیژ چیه؟-

  هیچی بابا بی خیال. یعنی کسی که خارجکی زندگی می کنه. این طوری بگم خوبه؟-

 ...اوهوم. فکر نمی کردم از این حرفا بلد باشی-

ه رفت توی فکر. لبخند کوچیکی زد و شونه هاشو باال انداخت. درحالی که سمت ته حیاط گلسا یه لحظ
 :می رفت بلند گفت

به من نگاه نکن صورت پیتزایی! االن توی انباری زندگی می کنم! من یه زمانی کسی برای خودم -
  !بودم

  .علی نفسشو داد بیرون. برای باز هزارم فکر کرد که این دختره خیلی عجیبه

 :رهی دستشو زد زیر چونه اش و متفکرانه به آبتین گفت

 !حاال چرا همه تون افتادین تو راه کمک به من؟ ناسالمتی هدف اون بابا هم اینه که من مستقل بشم ها-

 :آبتین مثل ریش سفیدها بهش نگاه کرد. گفت

  اد بهت کمک کنه؟من فقط می خوام کمکت کنم چشم ابرو قشنگ! ببینم...حاال مگه کی دیگه می خو-
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  .رها-

 :آبتین زد زیر خنده و گفت

  رها؟ یه دختر؟ که خودشم تنهاست؟-

 :رهی لبخندی زد و گفت

خواهر بزرگه دیگه. کال متشکل از نگرانی و سرزنشه! از چهارده سال پیش که مامانم رفت اون شد -
  .خانوم خونه

 :آبتین سرشو تکون داد. گفت

 خواهر داشتن خیلی خوبه؟-

  .یلیخ-

  .ما که نداریم. راستی بحث از اینا شد...آرمان قراره چندوقت دیگه بیاد-

 واقعا؟ خوبه که. برادر داشتن خوبه؟-

 :شونه هاشو باال انداخت و گفت

ما هیچ وقت نسبت به هم تعصبی نداشتیم. نه اینکه از هم بدمون بیاد ولی هیچ وقت مثل برادرهای -
  .وابسته به هم دیگه نبودیم

 ساسان هنوز از دستت عصبانیه؟-

 :آبتین زیرلب گفت

  !نچ نچ نچ...نو اعصاب-

 :هردو خندیدن و آبتین گفت

  .مهم نیست تا یه چندوقت همین طوری می مونه و بعد درست می شه-

 :رهی نگاهی به ساعت کرد. بلند شد و گفت

لی وقته که نرفتیم. االنم خودم می آبتین یه سر به نمایندگی ها بزن یا بده دست یه نفر بره سر بزنه. خی-
 ...رم یه جا

  .باشه. حتما-
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خداحافظی کرد و رفت. آبتین نیم ساعت بعد از شرکت اومد بیرون. یاد حرفی که رهی صبح زده بود 
  .افتاد. حرفشو توی هوا قاپیده بود

منم گفتم کار  رها امروز ظهر توی سهروردی رفته خرید...زنگ زده بود کلی التماس کرد برم دنبالش-
  .دارم. االنم قهره. ببینم اگه شد ساعت دو برم دنبالش آشتی کنه

ولی نرفته بود. آبتین می دونست که ساعت دو می خواست بره یه نمایندگی توی غرب. ماشینشو روشن 
  کرد و راه افتاد. آخه آبتین چه قدر تو خری...؟ از کجا می دونی کجای سهروردیه دختره؟

رفت می گشت پیداش می کرد دیگه...به ندای درونش گوش می داد! معموال این نداها  بی خیال. می
 :درست از آب درمیومدن. جلوی یه پاساژ ایستاد. تندی جلوی یه عابر ایستاد و گفت

 ببخشید آقا...این دور و بر مرکز خرید دیگه ای هم هست؟-

  .نه فکر کنم همینه-

  .مرسی-

ی پاساژ. ساعت هنوز یه ربع به دو بود. اگه رفته باشه خونه چی؟ اگه کارش از ماشین پیاده شد. رفت تو
زود تموم شده باشه؟ داشت ناامیدانه پله های طبقه ی آخر رو پایین می رفت که یهو چشمش به یه دختر 

 !خورد. داشت به ویترین یه مانتو فروشی نگاه می کردو سخت میخ یه چیزی شده بود

د. رفت یه جایی توی محدود دیدش ایستاد. وانمود کرد حواسش جای دیگه لبخندی از سر پیروزی ز
  .ست

رها برگشت. اخم کوچیکی کرد. این...این دوست رهی نبود؟ آبتین نبود؟ دستی به چونه اش کشید. 
نه...اون این قدر قدبلند نبود. شونه ای باال انداخت. به ریسکش نمی ارزید. آخه پشتش بود و رها نمی 

 :ودشو ضایع کنه. خواست رد بشه که یهو برگشت. هردو باهم بلند گفتنخواست خ

  !...اِ -

 :رها دسته ای از موهاشو کرد توی شالش و لبخندی زد. آبتین گفت

 سالم رها خانوم...خوب هستین؟-

  .سالم...مرسی-

 :بعد از احوالپرسی متداول آبتین گفت

 می خواین برسونمتون؟-

 ...نه نمی خواد-
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  .خب راهتون دوره...بذارین برسونمتون برای چی؟-

  .آخه توی زحمت می افتین-

  .نه بابا چه زحمتی-

 :خودشم نفهمید چی گفت ولی یهو گفت

 !خواهر رهی خواهر منم هست-

ای خاک تو سر کافر...! نمی خواست اینو بگه! حاال هرچی ریسید پنبه شد! رها ابروهاشو باال انداخت و 
 :گفتبا همون لبخند همیشگی 

  .لطف دارین-

آبتین خریدهای رها رو از دستش گرفت. رها نگاهی به آبتین کرد. یادش باشه به رهی بگه موهاشو این 
مدلی کنه...قشنگه. خواست بشینه عقب. نمی خواست آبتین یه فکرایی درباره اش بکنه. ولی صندلی عقب 

 :کمربندشو می بست توضیح دادخریدهاش بود. ناچارا در جلو رو باز کرد و نشست. درحالی که 

 ...راستش قراره پس فردا خواستگار بیاد-

 :آبتین سرشو چرخوند و به رها نگاه کرد. بدون هیچ لحنی گفت

 ... .خواستگار؟ رهی نگفته بـ-

 :رها خندید و گفت

 برای من نه. برای یکی از دوستام. طفلکی تنهاست. مامان و باباش مردن. گفت من به عنوان بزرگتر-
 ...پیشش باشم

 :مکثی کرد و آروم گفت

  .خیلی سخته-

 :آبتین هم مثل خودش آروم گفت

 چی؟-

اینکه پدر و مادرت پیشت نباشن. خصوصا مادر. خصوصا اگه دختر هم باشی. حاال...فرقی نداره. -
  .خالصه سخته. حاال دیگه تک فرزند هم باشی که خیلی سخت تره

 :فکر کرد خنده های رها همین مدلیه. کوتاه. رها گفت خنده ی کوتاهی کرد. آبتین با خودش
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 خیلی خوبه که رهی رو دارم. شما تک فرزندی؟-

  .آبتین سرشو تکون داد

 ... بله-

 چه دلیلی داشت که رها سر از گذشته ی پر پیچ و خم اش دربیاره؟

ت به آبتین توجه موبایل رها توی کیفش می لرزید. سایلنت بود. نمی خواست جواب بده. فعال می خواس
  .کنه. این مدت توی فکرش بود. پسر مرموزی به نظر می رسید

 .موبایلش هنوز زنگ می خورد

××× 

توی پارکینگ بود. این ماشین کی بود...؟ چه قدر آشنا  405رهی ماشینو برد ته ته پارکینگ. یه پژوی 
دستی الی موهاش کشید تا اگه  می زد...یادش نمیومد. توی آینه ی ماشین یه نگاهی به خودش انداخت و

  .کسی بود آبروش نره. پیاده شد و سمت خونه رفت. درو باز کرد و رفت تو

 ... یه بوی عطری توی خونه میومد ... وای! اینکه عطرِ 

سرشو باال کرد و فرخنده رو دید که روی مبل نشسته بود و همون لبخند مصنوعی همیشگی رو می زد. 
 که رهی بدون هیچ مشکلی سر کنه؟یعنی یه روز هم نمی شد 

 :پدرش بلند گفت

 !آقای رهی« سالم»-

  .ِا...سالم-

 :به فرخنده نگاه کرد و گفت

  .سالم فرخنده جون-

مادر »اون اوایل یه خرده براش غیرمعمول بود. وقتی همه ی دوستاش به مامان بزرگاشون می گفتن
! کال از یه سنی که ذهنیتش شکل می گرفت ولی رهی به مادربزرگش باید می گفت فرخنده جون« بزرگ

  .از فرخنده جون بدش اومد

صورتش شبیه جادوگرهای دیزنی بود و رهی مطمئن بود باطنش هم مثل هموناست! جلو رفت و فرخنده 
 :محکم بغلش کرد و گفت

 !رهی...پسرکم...! دلم برات تنگ شده بود-
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هم بیاره! از عطر فرخنده بدش میومد. بوی رهی سعی کرد با یه لبخند مکش مرگ ما سر و تهش رو 
 :پیاز می داد! یاد حرف رها افتاد

واال آدم باید برای دیدنش هم کفاره بده...برای بو کردنش هم باید کفاره بده! کال فرخنده جون مساوِی -
کفاره ست! من که بچه بودم شب ها فکر می کنم فرخنده جون توی دستشویی قایم شده می خواد منو 

 ...ره برای همین بود که خیلی شبا تشکم خیس می شد! اه اهبخو

رهی با یادآوری اش لبخند بزرگی زد و فرخنده فکر کرد داره به اون لبخند می زنه و جوابشو داد و 
 :گفت

 !چه عجب پسرم یه لبخند خوشگل زد-

 :روی مبل نشست و یه پاش رو روی پای دیگه اش انداخت و گفت

 ... خیلی شبیه اون مامانت می شیهرچند وقتی می خندی -

رو جوری گفت که انگار می خواد یه کلمه ی نحس رو ادا کنه. رهی دستی به گردنش کشید. « مامانت»
  .هرچی بود بعد از چهارده سال هنوزم مادرشو بیشتر از فرخنده دوست داشت

 :فرخنده خندید و گفت

 !خ کنم! ببخشید ازش حرف زدمالبته ناراحت نشین ها ... نمی خواستم کامتون رو تل-

 :رهی با انزجار نگاهی به پدرش کرد. کی می خواست دست از این سکوتش برداره؟ گفت

  !ببخشید فرخنده جون ولی من کار دارم باید برم باال-

 .خواهش می کنم عزیزم-

مال رهی در اتاقشو باز کرد. لباساشو سریعا عوض کرد و تندی اسپری رو روی خودش خالی کرد. کا
 ! ... خودش رو خفه کرد تا اثری از عطر فرخنده روی تنش باقی نمونه

  .موبایلش زنگ می زد. نویدی بود. یکی از فروشنده های نمایندگی ها

 الو ... ؟-

  .سالم آقای رهنما-

 سالم نویدی. چطوری؟-

 خیلی ممنون. شما چطورین؟-

 بد نیستم. کاری داشتی؟-
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 ...ی رو که گفتین رو از حسابتون ریختم به حسابِ بله...می خواستم بگم اون پول-

 !کدوم پول؟-

  .ِا همون پولی که گفتین بدم به بقیه ی فروشنده ها دیگه-

 آهان. خب؟ چه قدر شد؟-

  .دو میلیون و هفتصد-

رهی چند دفعه پلک زد. احتماال االن قیافش فوق العاده مضحک شده بود. خوشحال بود که نویدی پشت 
 :شو نمی بینه. زیرلب گفتخطه و چهره 

 گفتی چه ... چه قدر؟-

  .دو میلیون و هفتصد. نزدیک سه میلیون دیگه-

رهی نفسی کشید. احتماال برای پس اندازش هیچی نداشت. تشکری کرد و خداحافظی کرد. باید یه فکری 
. رها هم می کرد. بدون اینکه از آبتین کمک می گرفت. درست بود که دوستش بود ولی شریکش هم بود

  .که هیچ. اون خودش یه دختر تنها بود و به پولش نیاز داشت

هه! می تونست از فرخنده جـــــون قرض بگیره! موبایلش دوباره روی میز لرزید. ناشناس بود. 
  .حوصلشو نداشت

 :گلسا در ظرف شیرینی اش رو باز کرد و گفت

  .خودم درست کردم-

نگاه کرد. الیه ی خامه ای داشت و توش هفت رنگ بود. هفت  لعیا سرشو خم کرد و با تعجب به کیک
 :رنگ! لبخندی زد و گفت

 !ماشاال! بهت نمیاد از این کارا بلد باشی-

 !تازه این یه چشمه شه. بخورین لطفا-

دیشب تصمیم گرفته بود یه لطفی به شکمش بکنه. خیلی وقت بود که یه چیز درست و حسابی نخورده 
  .سانت شده بود 10سانتی اش تبدیل به  11خوب! احتماال معده ی  بود. یه هله هوله ی

شالشو سه گوش کرد و پشت گردنش گره ی محکمی زد. کرکره های مغازه رو کشید. دستاشو بهم زد و 
 :گفت

 !گفتم من هیچ کاری رو ناتموم نمی ذارم! نگفتم لعیا خانوم؟-
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گلسا بود! گلسا درحالی که دستی به هر کتاب  لعیا خانوم سرشو تکون داد. فعال درگیر کیک هفت رنگ
 :می کشید و هرکتاب رو توی بخش خودش می ذاشت گفت

  .شاید بتونیم تبلیغ کتاب فروشی تون رو هم بکنیم-

 :به دوربینش اشاره کرد و گفت

اون خودش می تونه تنهایی یه رسانه ی خیلی خوب باشه. تازه من یه مدتی هم برای روزنامه ی -
  .بخش دوچرخه اش عکس می گرفتم. ولی خیلی مدتش طوالنی نشدهمشهری 

  واقعا؟-

گلسا با ذوق سرشو تکون داد. مثل فنر از چهارپایه پایین پرید و سمت کوله اش رفت. زیپشو باز کرد و 
 :از توش یه پوشه ی سایز کوچیک درآورد. یه برگ روزنامه ی تا شده آورد و سمت لعیا تکون داد

اون موقع پس اندازم و نگه داشته بودم. سیصد تومن هم برای خودش سیصد تومن بود این یکی شه. -
برای همین فقط تونستم یه شماره رو بخرم. بقیه رو از پشت دکه می دیدم و مردمی که اون روز 

  !روزنامه می خریدن رو می شمردم

الغر و کشیده بود ولی  خنده ی بزرگی کرد. وقتی می خندید چال روی گونه ی چپش می افتاد. صورتش
چال داشت. لعیا با تحسین به عکس نگاه کرد. دختری که این روزا توی کتاب فروشی اش میومد به نظر 

  .بلندپرواز بود

××× 

علی تندی مثل برق و باد از جاش بلند شد. صدای بوق لیلی خانوم میومد. علی تندی دروازه رو باز کرد 
 :و گفت

 !ودببخشید خانوم...حواسم نب-

با خودش فکر کرد پیرزن با اون چین و چروک های صورتش و عینک آفتابی خفنی که می زد شبیه 
مادر فوالد زره می شد! نمی تونست درست و حسابی راه بره ولی مثل چی رانندگی می کرد! پیرزن 

  .سری تکون داد و توی کوچه پیچید

 :یهو علی بلند داد زد

 ...لیــلی خانوم! حواستــنو-

خواست بهش بگه حواستو جمع کن...گلسا داشت از اون سر خیابون میومد و هندزفری توی گوشش  می
 ...بود. علی خیلی دوست داشت یه دفعه با اونا آهنگ گوش بده ولی گلسا نمی ذاشت. یهو َدرق

علی زد توی سرش. خاک بر سر این پیرزن با اون عینک خلبانی اش! سمتشون دوید. پیرزن شیشه شو 
 :د پایین و بلند با صدای زیرش گفتکشی
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 دختر...؟ خــوبی؟-

گلسا دستشو به کمرش گرفت و با اخم بلند شد. گرد و خاک روی شلوار زرشکی اش رو پاک کرد. 
محکم دوربینشو چسبیده بود. علی با خودش فکر کرد این به جای اینکه مراقب جونش باشه مراقب این 

 :الی که دوربینشو مثل یه مادر مهربون نوازش می کرد گفتدوربین تک لنزی مسخره ست! گلسا درح

 حواستون کجاست خانوم؟-

 :علی تندی معرفی کرد

گلسا...ایشون لیلی خانومه! صاحب خونه! لیلی خانوم. اینم گلساست. همونی که انباری رو بهش اجاره -
  .دادین

لسا نگاه کرد. گلسا سرشو خاروند. هردو باهم ابروهاشونو باال انداختن و پیرزن از باالی عینکش به گ
 :بسم هللا...این که یه پاش لب گوره! تا حاال ندیده بودش. سرشو تکون داد و گفت

  !خوشبختم-

  .منم همین طور دختر-

 :هم بهش اضافه نمی کردا...! گلسا اضافه کرد« م»دختر. یه 

  .اجاره یادم نرفته. پس فردا میام اولین اجاره مو می دم-

بخندی زد و سرشو تکون داد. ول هم نمی کرد...همین طوری سرشو باال پایین می برد! گلسا با پیرزن ل
  .لبخندش متوجه رژلب صورتی کم رنگی که زده بود شد. چه دل خوشی داشت! عجب پیرزن باحالی

بوقی زد و رفت. علی و گلسا بهم نگاهی کرد و زدن زیر خنده. علی دستشو سایبون سرش کرد تا به 
سا نگاه کنه. هرچی بود ازش بلندتر بود. نور آفتاب توی لنز دوربین می خورد و بعد توی شیشه های گل

  .عینک گلسا که روی کله اش بود و درست نمی تونست ببینتش

 !صورت پیتزایی...می گم این چه قدر باحاله-

  !یه پاش لب گوره یه پاش لب این ماشین-

 !واقعا رانندگی می کنه-

  .! ولی با ویلچر توی خونه این ور اون ور می رهپس چی...؟-

 :صدای پدر علی از اتاق نگهبانی اومد

  !عــلی! تو کجا رفتی؟! برگرد ببینم! باید بری به باغچه آب بدی-
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 !اومدم بابا-

دندون های کج و معوج اش رو نشون گلسا داد و دوید و رفت. موبایل قدیمی گلسا توی جیبش زنگ 
  !. این دیگه چی می خواست؟خورد. ترانه بود

  !ســلــ...ــام گلی-

  .علیک-

چه بی اعصاب! ببین گلسا من شیش تا کاشی نقاشی کردم...می خواستم بپرسم دفتر رو کجا گذاشتی تا -
حساب های امروز رو توش بنویسم. بعدشم فردا نمیام گالری. تا عصر باید بمونی. راستی بهم نگفتی اون 

 ...ه گفتی رونقاشی های آکرلیک ک

 :گلسا که زیر آفتاب کله اش داغ کرده بود همین جوری در جواب ترانه می گفت

 ...هوم...هوم...هوم-

اصال هم گوش نمی داد که چی داره می گه. همین جوری هوم هوم می کرد که یهو متوجه شد ترانه 
 :ساکت شده و حرف نمی زنه. اَ مچشو گرفت! گلسا تندی ساکت شد. ترانه گفت

  !گلسا! دارم حرف می زنما! گل لگد نمی زنم عزیزم که هی عین مرغ هوم هوم می کنی-

 فهمیدم بابا. کار دیگه ای نداری؟-

  !نخیر. به سالمت-

 .خدافظ-

ترانه بدون خداحافظی قطع کرد. گلسا گوشی اش رو به مانتوش کشید. هروقت با ترانه حرف می زد بعد 
 :ر گوشیش کثیف شده بود! بلند گفتقطع کردن این کارو می کرد. انگا

 !بی شخصیت-

××× 

گلسا یه بار دیگه پوالشو شمرد. درست بود. یه مانتو از روی رختکن برداشت و شالشو روی سرش 
انداخت. کتونی هاشو پوشید. حوصله ی بستن بندهاشو نداشت. فقط می رفت پول و می داد و برمی گشت 

  .دیگه

« عمارت»کرد. خیلی خوشگل بود. گلسا سمت خونه یا به اصطالح  آب نمای وسط حیاط داشت کار می
  .لیلی رفت. دوتا پله می خورد و بعد به در می رسید
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باال رفت و زنگ درو زد. کسی جواب نداد. البد طول می کشید تا بیاد. دوباره زنگ زد. بعد از ده دقیقه 
  .وار بر ویلچر پشت در ظاهر شدکه انگار ده ساعت بود در به آرومی باز شد و چهره ی لیلی س

  !بله؟-

  .سالم. لیلی خانوم-

 ...سالم. تو کی هستی؟؟؟ صبر کن-

  .عینک آویزون به گردنش رو روی بینی اش گذاشت و چشماشو ریز کرد

  آهان...مستاجرم؟-

  .بله خودمم-

 ...اسمت چی بود؟ گل داشت توش-

  .گلسا-

 :لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت

  !فتم؟ درسته که هشتاد و هفت سالمه ولی حافظه ام درست مثل یه دختر جوون پونزده ساله ستدیدی گ-

 :گلسا لبخند مودبانه ای زد. پیرزن صندلی چرخدارش رو کشید عقب و گفت

 .بیا تو-

  .نه مزاحم نمی شم-

  ناهار خوردی؟-

ه چیز سرپایی بود. نمی شد گلسا سرشو کج کرد. آخه گلسا که...ناهار نمی خورد! اگه هم می خورد ی
  .اسمشو ناهار گذاشت. یا با ترانه ظهرها توی گالری یه چیزی می خوردن

 :زیرلب گفت

  .نـه-

  .پس بیا تو. اگه بگی نه از خونه بیرونت می کنم-

مهمون زوری! گلسا لبخندی زد و قبول کرد. کتونی هاشو درآورد و توی جاکفشی گذاشت و رفت تو. 
 :با اون ویلچرش این طرف و اون طرف می رفت. گفت لیلی مثل فرفره
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من اینجا تنهام. چه خوبه که بعد مدت ها یه مهمون دارم. اونم یه مهمون جوون. اصال یادم رفته بود -
  !مستاجر هم دارم

ته دل گلسا سوخت. درحالی که با تحسین به دکوراسین قدیمی و در عین حال رمانتیک و خوشگل خونه 
 :گفتنگاه می کرد 

 آخی...فامیل ندارین؟-

 :خندید و گفت

عزیزم! کیه که فامیل نداشته باشه؟ کلی هم دارم. ولی اونا هم به کل یادشون رفته که من بیچاره ی -
 !پیرزنی هم اینجا هستم

طفلکی. گلسا روی یه صندلی پایه بلند نشست. یهو لیلی ساکت شد. گلسا برگشت تا ببینه چرا ساکت شده 
ش گرد شده و داره نفس های عمیق می کشه...یعنی سعی می کرد که نفس های عمیق بکشه. که دید چشما

 :گلسا با شک پرسید

 لیلی...خانوم؟ شما خوبین؟-

دستاشو توی هوا تکون داد و تا اومد چیزی بگه دستشو گرفت به قفسه ی سینه اش و یهو سرش افتاد 
ر صد و بیست و چهار هزارم...! دستشو آهسته زد به پایین. گلسا بلند شد و یه قدم عقب رفت...یا پیامب

 :شونه ی لیلی و گفت

  !لیلی خانوم؟ لیلی خانوم؟-

  .این چش شد یهو؟! گلسا تندی از جا پرید. شونه هاشو تکون داد. جواب نمی داد چشماش هم باز نمی شد

 وای...وای حاال چی کار کنم؟-

 :زدتندی دوید بیرون و بلند از اون سر حیاط داد 

 ...علــــی-

 :می دونست از اینجا صداشو نمی شنوه. دوباره صدا کرد

  !علــی! آقـا مصطفی-

 :علی و پدرش از اتاق نگهبانی بیرون اومدن. آقا مصطفی گفت

 چی شده خانوم معین؟-

 :گلسا درحالی که نفس نفس می زد گفت
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 ...لیلی...لیلی خانوم...حـال...حالش بد شد-

 ...علی تندی تلفن رو برداشت و شماره ی اورژانس رو گرفت نذاشتن ادامه بده و

××× 

گلسا دستشو روی شکمش گذاشت. نمی خواست صدای قار و قورش جلوی این پرستارهای تی تیش بلند 
 :شه! زیرلب گفت

  !تحمل کن-

 :دکتر میانسالی سمت گلسا اومد و گفت

 شما نوه یا دخترشی؟-

  .گلسا سرشو به نشونه ی نه تکون داد

 فامیلی؟-

  .نچ. مستاجرشم-

  .پس لطفا یه زحمتی بکشین و یه زنگ به یکی از آشنایانشون زنگ بزنین-

 3گلسا سرشو آروم تکون داد. علی موبایل پیرزن رو برداشته بود. عجب موبایلی هم داشت ... نوت 
فت توی دفتر بود. توی دست گلسا می لرزید! آخه این به چه درد یه پیرزن نود ساله می خورد؟! ر

تلفنش. کلی شماره توش بود. حاال به کدوم زنگ می زد؟!؟ همه شون یا رستوران بود یا سوپر یا آژانس 
  .و ... ته تهش دوتا اسم بود. رها. رهی

اول روی رها زد. بوق...بـــوق...جواب بده دیگه احمق. کسی جواب نمی داد. به اون یکی زنگ زد. اینم 
 :لب گفتکه مرده بود! گلسا زیر

 !خاک بر سرتون. به شما هم می گن فامیل؟-

حاال گلسا گیر افتاده بود و یه صاحب خونه ی مریض. و احتماال یک خرج کت و کلفت برای بیمارستان 
  ... و بستری. به دیوار تکیه زد و نفس حبس شده اش رو آزاد کرد

یرون رفت نگاه کرد. می دونست االن رهی از پنجره به ماشین فرخنده که آهسته دنده عقب از پارکینگ ب
باباش میاد توی اتاق و یه غری بهش می زنه. که چرا نیومدی پایین ... ؟ !بعد هم موضوع به جاهای 

  .باریک کشیده می شد

رفت توی تختش و پتو رو تا روی سرش باال کشید. مثل وقتی که بچه بود. همون طور که حدس زده بود 
  .ثی کرد و دوباره درو بستدر اتاقش آروم باز شد. مک
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  .رهی پاشد و روی تخت نشست. دوباره یاد بدبختی جدیدش افتاد. اه بی خیال...یه کاریش می کرد دیگه

××× 

 :رهی جلوی کافی شاپ نگه داشت. توی دلش گفت

مرگ بگیری رهی. هی شعار می دی که من هیچی برای مستقل شدن ندارم بعد می خوای بری کافی -
  شاپ؟

 :شکمش در جواب گفتولی 

  .من خیلی وقته قهوه نخوردم-

خب. شکم پیروز شد! رهی از ماشین بیرون اومد و رفت تو. خیلی خلوت بود. دوتا میز پر بود. میز بین 
  .شون خالی بود. رهی همون جا نشست. هندزفری هاشو کرد توی گوشش

ی خورد. انگشتشو روی پاز زد. داشت گوش می داد و همون طوری هم یه ذره کم کَمک از قهوه اش م
 :صدای یکی از میز بغلی اومد

  !خیلی زشته که هرکی رو می بینی درباره اش نظر می دی-

 ... ِا تو هم شدی عین معلم دینی-

دوتا دختر اون طرف نشسته بودن. رهی خیلی بهشون دقت نکرد ولی یکی شون بلوند بود و اون یکی 
 :چشم ابرو مشکی. بلونده گفت

 !رو تو باید بدی ها پول-

ِا برو بمیر! تو گفتی بیاییم اینجا! بعد تازه منم با اون پیرزن مریضی که فعال افتاده روی دستم پول ندارم -
 ... کپک نون بخرم چه برسه

  .باشه بابا-

 :مکثی کرد. حرفاشون جالب نبود. رهی اومد دوباره پلی کنه که دوباره بلونده گفت

  .بغلیه یه عکس هنری بگیر گلی می گم از این پسر-

  .چرت نگو. حوصله ندارم-

  .ِا بگیر دیگه قیافشو ببین-

  !آهسته تر حرف بزن روان پریش! می شنوه-
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 !جفنگ آخه اون هندزفری ها رو نمی بینی تو؟-

  .االن وقت عکس گرفتن نیست آخه-

ون بود. بلونده یه رهی رو می گفتن؟! رهی؟ بحث تازه داشت جالب می شد. رهی هنوز حواسش بهش
دوربین بزرگ که معلوم بود مال حرفه ای هاست رو از روی میز برداشت و سمت مو مشکیه هل داد و 

 :گفت

  !بگیر. جون دیالق-

  .اه دهنتو ببند-

 :زد زیر خنده. اون یکی دوربینو برداشت و گفت

  .باشه ولی از اون عکس نمی گیرم. از فنجون قهوه اش عکس می گیرم-

 مسخره. برای چی؟وا. -

  .چیز خاصی نیستش که ...بعدشم خیلی خودشو گرفته. نگاش کن-

رهی یکی از ابروهاشو باال انداخت. در هرصورت قهوه اش تموم شده بود. دختر کودن. بلند شد و رفت 
  .تا حساب کنه

××× 

 :آبتین منتظر نشسته بود تا تلفن رهی تموم بشه. ظاهرا داشت با رها حرف می زد. گفت

 راستی رها دیروز چه جوری برگشتی خونه؟-

 ...آبتین زیرچشمی بهش نگاه کرد. اگه رها می گفت

 ...با مترو؟ می خواستم بیام دنبالت ولی جون تو نشد-

 :آبتین لبخند کوچیکی زد. بلند شد و لب زد

  .رهی من می رم. بعدا میام! االن کار دارم-

لفن اش تموم شد. چه قدر خوب می شد اگه رها می تونست رهی سرشو تکون داد و آبتین رفت بیرون. ت
 :سر و سامون بگیره. اگه شوهر می کرد...؟ رهی زیرلب گفت

  .خاک بر سر بی غیرتت-
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بلند شد و کتشو برداشت. سری به اتاق آبتین زد ولی نبود. شاید رفته بود. نشست توی ماشینش و راه 
از این بارون های بهاری. اتوبان شبیه جاده شمال شده  افتاد. ضبط شو روشن کرد. بارون گرفته بود.

 ...بود. ولی

همین جاده شمال کار دست رهی داد...دست رهی که نه. دست ماشین پشتی! رهی فقط توی یه لحظه دید 
  !که رنوی عقبی از جاده منحرف شد و...َدرق

کجایی که بگی کمربندت دردی رو توی پیشونی اش حس کرد. تندی دستشو به سرش گرفت...آی...رها 
 :و چرا نبستی؟! صدای داد مردی از پشت شیشه اومد

  آقا؟ آقا خوبـــی؟-

  .و کوبوند به شیشه. صدای همهمه اومد و یکی درو باز کرد

 !سرش خورده به شیشه! داره خون میاد-

 :رهی اخمی کرد و گفت

 ...من خوبم...نمی خوا-

 :یه زن میانسال پیداش شد و گفت

 !خوبم؟ رضا...؟ رضا کجایی پسرم؟ بیا اینو ببر بیمارستان! بجنبچی چیو -

 :رهی بی توجه به دردی که توی پیشونی اش تیر می کشید گفت

  !بابا گفتم که خـ....آخ-

 :پسری که ظاهرا اسمش رضا بود پیداش شد و گفت

 !ببین! الکی نگو دیگه آقا! برین کنار...برین کنار لطفا-

 :و چندتا دستمال بهش داد رهی نشوند توی ماشینش

  .بگیر! بذار روی سرت! االن می ریم بیمارستان-

  .این دفعه رهی مقاومتی نکرد

××× 

رهی اخم غلیظی کرده بود و داشت عین طلبکارا به پرستاری که به دقت باالی سرش مشغول بود نگاه  
ی ناشی رو باید برای رهی می می کرد. اکه هی...این همه پرستار توی این خراب شده بود،بعد یه پسره 

  فرستادن؟
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 !آی...درد می کنه-

 :پسره ی سوسول گفت

 ببخشید ببخشید ... می دونم! خیلی دردناکه ... نه؟-

 :این بار رهی خودشو کنترل نکرد و گفت

 !نه و ... هللا و اکبر! کارت و بکن تو-

. چنددقیقه بعد با خوشحالی اطاعت کرد و دوباره چشماش چپ شد توی زخم و مشغول بتادین زدن شد
 :گفت

 !داره تموم می شه-

یه چسب برداشت و رهی « چه عالی! هردومون از دست هم خالص می شیم!»رهی با خودش فکر کرد:
 :سرشو کشید عقب و گفت

  می خوای چسب بزنی؟-

 :پرستاره مثل پسربچه ای که کار زشتی کرده باشه خیلی مظلوم سرشو تکون داد و گفت

 ... باید این کارو بکنماوهوم! -

 !خب من که عین گاو پیشونی سفید می شم-

  !ببخشید ولی چاره ای نیست! باید تحمل کنین-

رهی پوفی کرد و گذاشت چسبو بزنه گوشه ی سرش. وقتی تونسته بود این گاگول رو تحمل کنه حتما می 
  .تونست یه چسب ناقابل روی سرش رو هم تحمل کنه

 :بلند شد. نمی خواست تشکر کنه ولی نیم نگاهی بهش کرد و گفت تا کارش تموم شد رهی

  .خیلی ممنون-

 :پسره خرکیف شد و گفت

 !خواهش می کنم-

اه. ای کاش تشکر نمی کرد. حاال فکر می کرد چه کار نوبری کرده! رهی سمت پذیرش رفت. بیمارستان 
زور و هزارتا زحمت و تعارف  خلوت بود. رضا روی یه صندلی نشسته بود. رهی ازش تشکر کرد و به

  .فرستادش که بره
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چندتا صندلی اون طرف تر یه دختر نشسته بود و داشت پاهاشو تاب می داد. عینک بزرگشو روی بینی 
 .اش پایین تر آورد و از باالی عینکش به رهی نگاه کرد. داشت آدامس می جوید

  .ه می کردچه قدر قیافش آشنا بود. نه ... نبود. بود؟ نه ... اشتبا

 :بی خیال. سمت میز پذیرش رفت و قبل از اینکه حرفی بزنه زنه با بداخالقی پرسید

  اسمتون؟-

 :رهی با یه ابروی باال رفته گفت

  .اسم شریفم-

 :زنه هم یه پشت پلکی نازک کرد و گفت

  !خب لطف کنین بفرمائید-

  .رهی رهنما-

 :درحالی که تایپ می کرد گفت

 !شاال! رهنما ها اینجا رو قرق کردنماشاال...هزار ما-

 :رهی اول تعجب کرد. بعد یک آن نگران شد ... ذهنش بی اختیار سمت رها رفت ... گفت

  ببخشید! مگه بازم اینجا رهنما هست؟-

 ...هوم-

 ... می شه بپرسم-

 !آره می شه بپرسی کیه-

 :چشماشو ریز کرد و گفت رهی اخمی کرد. چه اخالقی! فقط پاچه نمی گرفت یقه رو هم می چسبید.

 !ِام ... اینجاست. لیلی رهنما-

 رهی با تعجب سرشو برگردوند. لیلی؟! لیلی رهنما؟ اینجا؟

چند دقیقه به قول آبتین "کانفیوز" موند ... ابروهاش باال پریدن ... لیلی اینجا بود! بعد یه فکر بکر توی 
 ... ی مغز رهیمخش جرقه زد. انگار یه سفینه فضایی صاف اومد نشست رو

  !چی بهتر از این؟
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 :علی گلسا رو صدا زد. گلسا تندی سرشو باال گرفت. علی گفت

 گلسا من باید برم. ام...می گن که حال لیلی خانوم خوبه. گفتن با تو کار داره. من برم؟-

 :گلسا بلند شد و گفت

  .آره آره ... می تونی بری علی. مرسی که اومدی-

رفت. لیلی با گلسا کار داشت؟ گلسا به کاشی های آینه مانند روی زمین نگاهی علی سرشو تکون داد و 
انداخت. سرشو پایین گرفت و دستی به سر و صورتش کشید و انگشتی هم ال به الی موهای سیاهش 

  .کشید تا مرتب به نظر برسه

هاش بذارن؟ ولی رفت تو. چه قدر قیافه ی لیلی مهربون بود. چه جوری فک و فامیلش دلشون میومد تن
معموال همین طوری بود. پولدارا تنها بودن و کال خانوادگی نمی خواستن سر به تن هم دیگه باشه. یعنی 

 !... این طور شنیده بود. مسلما تجربه ای نداشت

  .گلسا صداشو صاف کرد

 لیلی خانوم؟-

  .بیا تو گلسا ... بیا تو-

 :گفتگلسا رفت و درو آروم بست. نشست روی صندلی و 

  بهترین؟-

 :سرشو تکون داد. گفت

 ...مرسی که به اورژانس زنگ زدین دختر-

  .خواهش می کنم. این چه حرفیه-

 :مکثی کرد و گفت

 ... بهت که ... گفتن-

  .بله گفتن. گفتن که سکته ی قلبی بوده-

و حذف کرد. لیلی تازه بهش گفته بودن اگه بار دومی هم باشه دیگه لیلی زنده نمی مونه. گلسا این قسمتش
 :به زور خندید و گفت

همینه دیگه...این قلب پیر منه دیگه...! خب ببین...بهت گفتم بیای اینجا تا بهت بگم که از کجا پول -
برداری. می ری توی خونه. طبقه ی دوم،اولین اتاق دست راست. یه گاوصندوق قرمز توش هست. 
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یس. از توش خرج بسترِی منو بردار و بیا. باشه رمزش هم بیست و دو صفر چهاره...یادت می ره بنو
 دخترم؟

  .گلسا آهسته چندبار سرشو تکون داد

  .برو دیگه کاری باهات ندارم دخترم. زود برگرد-

  .چشم-

گلسا درحالی که هنوز به حرفای لیلی فکر می کرد از بیمارستان اومد بیرون. لیلی رمز گاوصندوق اش 
 :تاکسی خونه رفت. به علی گفترو به گلسا داده بود ... با 

  .کلید خونه رو بده به من-

 :علی مثل میرغضب نگاهش کرد و گفت

 !چــرا؟-

  .برو بگو بابات بیاد-

 !به خودم بگو-

  ِا برو ببینم صورت پیتزایی ... آقا مصطــفی؟؟-

یل کلیدا رو از مصطفی گرفت و رفت تو. خونه ساکت ساکت بود. گلسا چشم چرخوند. تک تک وسا
خونه عتیقه بودن. یه دونه گرامافون اش دو میلیون حداقل می ارزید. گلسا نچی کرد و سریعا از پله ها 

  .رفت باال. اولین اتاق دست راست

رفت توی اتاق. چشماش کل اتاق رو آنالیز کردن و روی گاوصندوق قرمز زوم شد. رمز رو زد. در باز 
رتی پنجاه تومنی جلوی چشماش رژه می رفتن! سرشو به صو-شد. گلسا نفسی کشید. اسکناس های بنفش

 :چپ و راست تکون داد. زیرلب زمزمه کرد

 ...گلسا خر نشو...نشــو! اگه برشون داری-

  اگه برشون می داشت چی می شد؟ لیلی می فهمید؟

 ...خر که نیست. بعدشم دوباره برای اجاره برمی گردونی به خودش دیگه-

  .یه گالری بزنیمی تونی باهاش تنهایی -

 !خفه شو! اون رمز رو به تو داده! نه به علی...نه به مصطفی...به تو! اگه بابات اینجا بود چی می گفت؟-
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تا ذهنش سمت باباش رفت سیخ شد و اخم محکمی کرد. دقیقا همون قدر که برای ترخیص الزم بود 
ین دختری ناامید می شد. تن باباش برداشت و در گاوصندوق رو قفل کرد. اگه باباش بود از داشتن همچ

  .نباید توی گور می لرزید

کلیدا رو به آقا مصطفی برگردوند. دوباره بیمارستان رفت. روی یکی از صندلی ها منتظر نشست تا کار 
  .یه نفر دیگه جلوی میز بود تموم بشه

د یه حلقه ی طالیی یه آدامس نعنایی توی دهنش انداخت. االن احساس خیلی خوبی داشت. احساس می کر
بزرگ باالی سرشه و درست مثل یه آدم پاک شده. اون همه پول اونجا بود و گلسا یه ذره بیشتر 

  !برنداشت

  .کم مونده بود یه کارت هزار آفرین هم به خودش بده

پسری که جلوی پذیرش بود خیلی آشنا بود. آها...همونیه که مثل ژله خودشو تو کافی شاپ گرفته بود!چه 
 ...در دنیا کوچیکهق

واقعا ترانه چرا می گفت ازش عکس بگیره؟! آخر سرم که پاشد رفت گورشو گم کرد. گلسا از باالی 
عینکش بهش نگاه کرد. چشماش مثل گلسا سیاه بود. سرشو چرخوند. بنده ی خدا. گلسا همیشه فکر می 

یی مثل ترانه بیشتر توجه می کرد به چشم ابرو مشکی ها ظلم می شه! همه به بلوندها و چشم رنگی ها
  .کرد

درسته همه فقط شعار می دادن که چشم سیاه قشنگه ولی وقتی پای چشم سبز و آبی وسط کشیده می شد 
دیگه چشم ابروی مشکی کشک هم نبود. مشغول حرف زدن با مسئول پذیرش شد. مسئول پذیرش عجیب 

  .ا میومدبداخالق و بی حوصله بود! دکتر لیلی خانوم داشت سمت گلس

  .گلسا بلند شد

  .سالم خانوم معین-

  سالم دکتر ... خوب هستین؟-

  .ممنون-

 مشکلی پیش اومده؟-

 ... راستش-

 :تن صداش رو پایین آورد و گفت

  .درباره ی خانوم رهنماست-

 آهان ... بفرمائید؟-
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  .ایشون احتماال مدت زیادی زنده نمی مونن. حداکثر شیش ماه-

 :شونه های افتاده تکرار کردگلسا با تعجب و 

 !شیش ماه؟-

همزمان چندتا فکر توی مغزش حمله ور شدن...اون وقت کجا زندگی می کرد؟! علی و باباش چی کار 
 می کردن؟ دوباره باید دنبال خونه راه می افتاد؟ دیگه کجا می تونست خونه پیدا کنه؟ یا حتی یه انباری؟

  .وظیفه ام بود بهتون بگم. فعال-

ا جوابشو نداد. روی صندلی نشست و سرشو خاروند. یهو یه المپ باالی سرش روشن شد...اگه...اگه گلس
لیلی می مرد...بعد خونه به کی می رسید؟ اون همه پول به کی می رسید؟ مسلما فامیل داشت ولی گفت 

  هیچ کدومشون بهم سر نمی زنن. یعنی...شیش ماه کافی بود؟

قدر دل لیلی رو به دست بیاره که حداکثر نصف پوالش مال گلسا بشه؟ می توی شیش ماه می تونست اون 
  .تونست مخشو بزنه؟ گلسا بی اختیار لبخندی زد

این که دیگه بد نبود. بود؟ به یه پیرزن بیچاره و تنها هم کمک می کرد. تازه دکترش گفت که شیش ماه 
اپه و بره که...بی اختیار لبخندی زد و بیشتر زنده نمی مونه. گلسا نمی خواست بکشتش و پوال رو بق

 :زیرلب گفت

 ...اینه...خودشه-

این طوری می تونست یه پول درست و حسابی به جیب بزنه. می تونست بدون ترانه یه گالری باز کنه. 
 !بدون ترانه و کاشی های مسخره اش

از گلسا؟ دختر خوبی که آره. لیلی هم حتما وقتی خوبی های گلسا رو می دید با خودش می گفت کی بهتر 
روزای آخر عمری کمکم کرد. بدون هیچ چشم داشتی. آره هیچ چشم داشتی! آره مرگ خودت گلسا! ولی 

گلسا نیاز داشت. به پول نیاز داشت. تازه وقتی ثروتمند شد همون قدر که از لیلی براش ارث مونده بود به 
  .خیریه می داد

  .دلی اش تکیه داد. باید از فردا شروع می کردلبخند پت و پهنی زد و با رضایت به صن

درحالی که از هیچی خبر نداشت. خبر ...گلسا با خیال تخت و نقشه های جدیدش روی صندلی نشسته بود
نداشت پسری که همش چندمتر جلوترش ایستاده هم مثل خودش نقشه های درست و حسابی کشیده و ... 

  .اسمش هم هویج نیست. اسمش رهی رهنماست

*** 

 :رهی مشتشو زد روی میز و هیجان زده از فکری که توی سرش بود گفت

 اون االن اینجاست؟-
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 :زنه دستشو توی هوا تکون داد و گفت

 !هــو! حاجی میز و شیکوندی-

 پرسیدم اینجاست؟-

  !پرسیدی و منم شنیدم! بله البد اینجاست که اسمش توی این لیسته دیگه-

 اتاق چنده؟-

  .نمی تونین برین ببینینش سی و شیش. ولی-

 برای چی؟-

  .من چه می دونم البد دکترش نذاشته! فقط به همراهش اجازه دادن بره-

و با ابرو به دختری که روی صندلی نشسته بود و داشت لبخندزنان یه نقطه رو نگاه می کرد اشاره کرد. 
 :گفت

  .نگاش کن. چه لبخندی هم می زنه! خیلی عجیب غریبه-

کرد. اینو نمی شناخت. این؟ این همراه عمه لیلی بود؟ دستی به گردنش کشید. نه. اصال یادش رهی اخم 
  .نمیومد که این دختر ریزنقش جزو فک و فامیل شون باشه

ولی خودمونیم...به کل عمه لیلی رو فراموش کرده بود. لیلی عمه ی بزرگ فامیل بود و یه جورایی 
ز خاطر همه رفته بود. رهی عید هفت سال پیش برای آخرین بار دیده پیرترین فرد خونواده بود که کال ا

بودش. تا جایی که یادش میومد خرپول بود. و...یه پاش هم لب گور بود. این همون چیزی بود که نظر 
  !رهی رو جلب کرده بود

ت قشنگ ارثیه. ارثیه ای که شاید به رهی می رسید اگه می تونست مخ لیلی رو بزنه. با اون می تونس
مستقل بشه. ماشین رو به پدرش تحویل بده و خودش یه خونه و ماشین برای خودش بخره. بعدشم با 

  .پیروزمندی به پدرش و فرخنده جون نگاه می کرد و سرشو باال می گرفت

  .نشون می داد که تونسته مستقل بشه و پاشو از توی گلیم اینا بکشه بیرون

و رفت و گلوشو صاف کرد تا دختره بهش توجه کنه. ولی سرشو هم ولی این دختره دیگه کی بود؟ جل
 :نچرخوند. اَه...بابا چه قدر شوته. بلند گفت

  ببخشید؟-

 :گلسا سرشو باال کرد و به پسر قدبلندی که جلوش ایستاده بود نگاه کرد. گفت

  بله؟-
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 شما همراه لیلی رهنما هستی؟-

یه نگاه کنه. اعتماد به نفسشو از دست می داد ولی بازم برای گلسا بلند شد. خوشش نمیومد از پایین به بق
 :نگاه کردن به پسره مجبور بود سرشو یه ذره باال بگیره. گفت

 بفرمائید؟-

 .می خواستم بدونم چه نسبتی باهاش دارین-

 :گلسا چنددفعه پلک زد. این از کجا پیداش شد؟! گفت

 چرا باید بهتون بگم؟-

  .مچون من پسر برادرزاده ش-

  یه سطل آب یخ روی گلسا ریختن ولی هیچی توی صورتش بروز نداد. این از آسمون افتاد پایین؟

*** 

 :گلسا اومد جواب بده که اون زن بداخالقه گفت

 !آقــا رهی؟ رهـنما؟ پول چی شد؟-

  !االن می دم-

 :سا گفتگلسا دستشو به کمرش زد. رهی؟ این همونی نبود که بهش زنگ زد ولی جواب نداد؟ گل

 :خب...پس رهی تویی؟ رهی اخمی کرد و گفت-

  خب؟-

خب به جمالت! خب من این همه دیروز زنگ زدم بهتون،تو و چند نفر دیگه. فقط موبایل شما روشن -
بود ولی جواب ندادی که ندادی. خدای نکرده لیلی خانوم فامیل شماست نه؟ االن تازه یادتون افتاده که 

  عمه ی بزرگتونه؟

  :ب روی پیشونی اش اشاره کرد و گفتبه چس

  :ظاهرا هم که برای مشکل ایشون نیومدی برای مشکل خودت اومدی. رهی نفسی کشید و گفت-

  خب سخنرانی گیرا تون تموم شد؟-

 :گلسا سرشو تکون داد. رهی گفت

  !خانوم محترم. البد کار داشتم که جواب ندادم. وگرنه عمه لیلی مهم ترین فرد زندگی منه-
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 :بعدم لبخندی زد و رفت. گلسا دستشو جلوی دهنش مشت کرد و زیرلب گفت

ِا ِا ِا...عجب فیلمیه. ضایع بود اتفاقی پیداش کرده ها...خدا از این فامیل ها نسیب گرگ بیابون نکنه. -
گلسا مطمئن بود دوباره برمی گرده. یه حسی بهش می گفت. کوله پشتی اش رو برداشت. قبل از اینکه 

با لیلی خداحافظی کرد ولی حرفی از رهی پیش نکشید. با یه ذهن درهم برهم از بیمارستان اومد  بره
  .بیرون

××× 

  :ساسان در اتاق آبتین رو زد. با دیدن رها گفت

 :ِا...ببخشید آبتین! نمی دونستم مهمون داری. رها سرشو تکون داد و آبتین و گفت-

  .مشکلی نیست ساسان بیا تو-

  .میام. خیلی مهم نبودنه بعدا -

و لبخندی هم از روی احترام به رها زد و رفت. رها سخت به کاتالوگ توی دستی نگاه می کرد و شدیدا 
غرق مدل هایی بود که آبتین بهش نشون داده بود. رها یه طراح لباس بود. آبتین و رها هم یه شرکت 

زشون کمک می گرفت. آبتین به رها چرم سازی داشتن پس بعضی وقتا سری به شرکت شون می زد و ا
 ...نگاه کرد. چشم هاش میشی بودن. دختر خوشگلی بود. آبتین یه لحظه از فکری که کرد تعجب کرد

بار اولی که رها رو دیده بود ساسان بهش گفته بود دختر خوشگلیه. ولی آبتین بی تفاوت گفته بود که 
بابا... آبتین نگاهی به تقویم روی میزش انداخت. قیافش معمولیه. یعنی رها قیافش عوض شده بود؟ نه 

 :چیزی به اومدن آرمان نمونده بود. با صدای رها سرشو باال گرفت

 ...راستش فکر کنم برای تولیدی کت مردونه پاییزی چرم سیاه بهتر باشه-

  :ولی االن فروردینه! رها لبخندی زد و گفت-

  :ای کرد و روشو کرد اون طرف. رها بلند شد و گفتدوراندیش تر از این حرفا بودی! آبتین خنده -

  .ببخشید مزاحمت شدم. آخه...رهی نیست. مجبور شدم وقتتو بگیرم. ببخشید-

  :آبتین هم بلند شد و گفت

  :نه بابا...این چه حرفیه. هروقت خواستی بیا. و درو برای رها باز کرد. رها لبخندی زد و گفت-

 .خوشحال شدم دیدمت. خدافظ-

 .خدافظ-

  .آبتین به در تکیه داد. خوشحال شدم دیدمت. خوشحال شدم دیدمت
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  ...خوشحال شد؟ واقعا؟ یهو یکی زد پس کله اش

 آی ساسان! چته؟-

 ...اگر دیدی جوانی بر در اتاقش تکیه کرده-

  :آبتین اخمی کرد و ادامه داد

  .بدان قصد اخراج ساسان را دارد! برو تو ببینم دیوونه-

توی فکر لیلی و دسته دسته پول هاش بود. آدرس خونه شو خوب یادش بود. یعنی تازه یادش  رهی هنوز
قهوه ای توی میرداماد. نزدیک خونه ی خودشون بود. جلوی در -افتاده بود! یه عمارت با سنگ های کرم

خونه سرعتش و کم کرد و عینکشو روی موهاش گذاشت. سرشو باال گرفت و با دهن بازش به خونه 
  .گاه کرد. به اتاق نگهبانی دم دروازه نگاه کردن

شونزده ساله مثل لوله ی تفنگ سیخ ایستاده بود. انگار داشت از دژ نظامی مراقبت می -یه پسر پونزده
 :کرد. رهی شیشه رو کشید پایین و آرنجشو به شیشه تکیه داد و گفت

  .سالم-

ون بود که دزد به نظر برسه! در ضمن علی به چشمای رنگ قیر رهی نگاه کرد. خوشتیپ تر از ا
ماشینش هم خیلی گرون بود. عینک خلبانی اش هم خیلی های چـاِلس بود. نه نه...های کالس! گلسا گفته 

  !بود های کالس

  !سلــام-

 چطوری؟-

دستشو دراز کرد و علی با تعجب بهش دست داد. بار اولی بود که یکی آدم حسابش می کرد و باهاش 
 :! البد این یارو آدم فهمیده ای بود! علی گفتدست می داد

  .خیلی ممنون-

 نگهبان اینجایی؟-

 :توضیح داد

  .بابام نگهبانه ولی توی اتاقشه-

 می گم...اینجا خونه ی لیلی رهنماست دیگه؟-

  .بله-
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 پس لیلی خانوم رو می شناخت. ولی لیلی خانوم...فامیلی نداشت! خودشم همش ناله می کرد که کسی بهم
سر نمی زنه. فقط سه تا دوست داشت که همسن خودش بودن و گه گاهی می رفت خونه شون. علی یهو 

 :یاد وظیفه اش افتاد و اخم محکمی کرد و دوباره خبردار ایستاد. داشت اطالعات می داد؟! گفت

 شما چه نسبتی باهاشون دارین؟-

 .پسر برادرزاده شم-

و دنده عقب گرفت رفت. علی دور شدن اش رو تماشا کرد.  اوه. چه قدرم که نزدیک بود! تشکری کرد
بود. چند « های کالس»تصمیم گرفت بعد از اینکه سربازی شو رفت و برگشت مثل اون تیپ بزنه. خیلی 

ساعت بعد گلسا اومد. یه بوم سفید توی دستش بود. چهره اش خیلی خسته بود. آقا مصطفی از اتاقک 
 :نگهبانی بیرون اومد و گفت

  .سته نباشین خانوم معینخ-

 .ممنون-

 :علی به بوم نگاه کرد. گفت

 گروهبان مگسی؟ بوم برای چیه؟-

سرجوخه صورت پیتزایی فکر می کردم از اینا زرنگ تر باشی! خب مسلما می خوام روش نقاشی -
 !بکشم دیگه

 :علی خندید. مکثی کرد و گفت

 لیلی خانوم کی برمی گرده؟-

  !ن فردااحتماال پس فردا نه،پسو-

  .آهان...آخه...یه آقایی اومده بود سراغشو می گرفت-

گلسا نچ بلند ی کرد. خر گلسا از کرگی دم که نداشت هیچ،از ناحیه گردن و دندون و چشم و گوش 
و...سایر اعضای بدن هم فلج بود! آخه چرا تا وقتی یه فکر بکر به سرش زده بود این یارو پیداش شده 

  .ت که یه نقشه هایی توی سر اونم هست. از چشماش داد می زدبود؟ گلسا شرط می بس

 :گلسا یهو گفت

  .بی تربیت فامیل نشناس-

 :علی با تعجب گفت

 چی؟-
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  .با تو نبودم. خیله خب. شب به خیر-

چراغ انباری شو روشن کرد و روی صندلی پایه بلندش نشست. نگاهی به اتاق خلوتش انداخت. یه چیزی 
ز جا پرید و رفت ضبط قدیمی باباش رو آورد و نوار کاست قدیمی اش رو هم توش کم بود. دوباره ا

  .انداخت

بود. یکی از اون گروه های موسیقی قدیمی زمان پدرش. صدای آهنگ توی اتاق  (ABBA) مال گروه آبا
پیچید و گلسا با رضایت روی صندلی اش جلوی بوم نشست. قلم موش رو توی پالت زد و شروع کرد. 

ی نقاشی می کشید انگار از کل دنیا فارغ می شد...همه چی از خاطرش می رفت...و می شد عین وقت
 .گذشته ها

وقتی همه چی بر وفق مراد بود. یه خونواده ی خوب با وضع مالی خوب داشت...تنها نبود و کلی آدم 
 .دور و برش بودن...روزای قدیمی

××× 

می رفت شدیدا غرق توی افکارش بود. کار کثیفی می کرد؟ رهی درحالی که از پله های بیمارستان باال 
خب نه...باالخره به پول نیاز داشت. فوق فوق اش هم مگه چه قدر می تونست کار کنه که تا پنج ماه 

 دیگه بتونه هم پول امرار معاش دربیاره و هم پس انداز؟

  .توی بیمارستان دکتِر لیلی رو پیدا کرد

 !ببخشید دکتر...سالم-

  .مسال-

 ...من از آشنایان خانوم رهنمام-

 همون خانومی که یه سکته رو رد کرده؟-

 :رهی قیافه ی متاثری به خودش گرفت و گفت

  بله...راستش...می خواستم بدونم که چه قدر دیگه زنده می مونه؟-

 ...اگه بخوام راستشو بگم-

  .بله بگین-

 .حداقل پنج و حداکثر شیش ماه-

  .یین. این تقریبا همون مدت زمانی بود که احتیاج داشترهی سرشو انداخت پا

 :تشکر کرد و پرسید
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 می تونم ببینمش؟-

  .البته.مشکلی نداره-

  .رهی سمت اتاق سی و شیش رفت. یعنی عمه لیلی می شناختش؟ تقه ای به در زد و رفت تو

د شاخ دربیاره! نوت لیلی روی تخت نشسته بود و یه گوشی دستش بود...رهی با دیدن گوشی نزدیک بو
 :؟ دست یه پیرزن نود ساله؟ لیلی گفت3

 :بله جانم؟ رهی به عمه لیلی نگاه کرد. لبخند معصومانه ای زد و گفت-

  عمه لیلی...؟ منو که یادتونه؟-

« آهان»لیلی چشماشو تنگ کرد و عینک آویزون به گردنش رو روی بینی اش جاسازی کرد. زیرلب 
 :گفت و بعد گفت

  عین باباته. پسر فرهاد. نوه ی فرخنده. خودتی دیگه؟قیافت -

 :رهی سرشو تکون داد و خندید. لیلی هم لبخندی زد و گفت

رهــی؟ چه مردی شدی پسر! بار آخری که دیدمت یه پسر نوجوون بودی که کلی کله ات باد داشت! -
  .بشین ببینم

 :مجال حرف زدن به رهی نداد و گفت

ده؟ نه نه...نگو می دونم. از قیافت معلومه. من از قیافه ی آدما همه چیو می هنوز خبری از مامانت نش-
فهمم. من همیشه می دونستم یه کاسه ای زیر نیم کاسه ی فرخنده ست و مطمئنم که رفتن مامانت یه 

ربطی به اون فرخنده داره. اون شاگرد کت بسته ی شیطونه! قشنگ یادمه که صد و سی و دو بار،دقیقا 
صد وسی دو بار،من حافظه ام مثل یه دختر پونزده ساله ست،به پدربزرگت گفتم با اون دختره ی یادمه 

  !فلفل عروسی نکنه. ولی کیه که به حرف لیلی گوش بده؟

 .مثل رادیو حرف می زد! رهی با چشمای گرد نگاهش می کرد و الم تا کام حرف نمی زد

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 

 :لیلی دستاشو توی هم قفل کرد و گفت

 خب...رهی راه گم کرده که اومده این طرفا؟ آره؟-
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 :رهی به خودش اومد. خندید و گفت

نه بابا...این چه حرفیه شما می زنید عمه لیلی. من همیشه یادتون بودم. ولی از بس بابا بهم فرصت نمی -
 ...له دارمده و خودمم مشغ

  .آخی آخی...بمیرم-

 (.خدا نکنه! )چه دروغ شاخداری-

 :عمه لیلی با لحنی که دل سنگ هم براش آب می شد گفت

من خیلی تنها شدم...سال هاست که کسی بهم سر نمی زنه پسرم. االن که دیدمت نمی دونی چه قدر -
 !خوشحال شدم

این ذوق کردنش. این شوق و ذوق و وراجی اصال به الزم به گفتن نبود. رهی می تونست اینو ببینه. توی 
 :یه پیرزن نود ساله نمیومد!بعد یهو یه لبخند پررنگ روی لبش اومد و گفت

  البد االن از خودت می پرسی پس کی منو آورد بیمارستان؟-

خبر نداشت رهی می دونست! اون دختره ی نیم وجبی که هشت کیلومتر زبون داشت و می خواست رهی 
 :ازخواست کنه! ولی برای اینکه توی ذوقش نزنه گفترو ب

 کی؟-

چندهفته پیش برام یه مستاجر اومد. خودم ندیده بودمش. یه بنگاهیه بهم گفت دختر تنهائیه...در به در -
دنبال خونه ست. منم دلم براش سوخت ولی تا حاال خودشو ندیده بودم! اسمش گلساست. فکر کنم بیست و 

ش بدم نیومد. خیلی دختر خوبی به نظر می رسه. خصوصا که چشم و گوشش هم پنج سالشه. از-چهار
  !بسته ست! بهش رمز گاوصندوقم رو دادم بره پول برداره یه قرون بیشتر برنداشته بود

 ببخشید...بعد شما اینو از کجا می دونین عمه لیلی؟-

 :لیلی عاقل اندر سفیه رهی رو نگاه کرد و گفت

 !بسته توی اون خونه گذاشتم من کلی دوربین مدار-

 :رهی تقریبا با صدای بلند و حیرت گفت

  !دوربین مدار بسته؟ دوربین مدار بسته کارگذاشتین؟-

 :ریز خندید و گفت

پس چی؟ هرروز هم روی این موبایلم چک می کنم. البته روزایی که خونه نیستم و با ماشینم می رم -
  .بیرون



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

54 

 

بس کار کرده بود دیگه خسته شده بود. رهی چنددفعه پلک زد و  خب. احتماال قوه ی تعجب رهی از
 :تکرار کرد

 ماشین؟ رانندگی؟-

  .چی فکر کردی آقا رهی؟ من خیلی زرنگم...اصال هم بهم نمیاد. می دونم-

 :رد شدن از فیلترهای عمه لیلی ظاهرا کار حضرت فیل بود! رهی گفت

بهتون سر بزنم. واقعا فکر نمی کردم عمه ی بزرگم  عمه لیلی...تصمیم گرفتم از این به بعد بیشتر-
 !همچین آدم باحالی باشه

 :این یکی رو واقعا راست گفته بود. این آخری رو. لیلی خندید و گفت

 ...من از دخترای پونزده ساله هم باحال ترم! خوشحال شدم که اینو گفتی-

بود. یه دختر با مانتوی کوتاه بلند و شال رهی از اتاق اومد بیرون. دوباره اون دختر عجیب غریب اینجا 
داشت. ولی به قیافش و « گنج»بلند. دوربین به دست و کوله پشتی اش رو سفت گرفته بود. انگار توش 

  .داشت« جنگ»نگاهی به رهی انداخت به نظر میومد که 

*** 

اینا رو باهم قاطی می گلسا تا برگشت چشمش به اون موذمار افتاد. موذمار؟ یا مارموذ؟ موذمار؟ همیشه 
  !کرد. هرچی که بود چیز خوبی نبود

گلسا بی توجه بهش از کنارش رد شد ولی انگار زاویه شو اشتباه تنظیم کرده بود چون خورد بهش...یعنی 
  !حواست و جمع کن-خودش نخورد! دوربین عزیزش خورد. گلسا هین بلندی کشید. رهی گفت: 

  :وربینش می کشید با اخم گفتگلسا درحالی که دست نوازش روی د

 !تو چشماتو باز کن-

 :بعد خطاب به دوربینش گفت

  .ببخشید مامانی...مامان مراقبته این آقا ندیدت-

رهی چهارچشمی نگاهش کرد. برای امروز کافی بود! به اندازه ی کافی چیزای عجیب و غریب دیده بود 
کنه به سرعت رفت. گلسا شونه هاشو باال انداخت. و شنیده بود! انگار که بخواد از دیوونه خونه فرار 

صددرصد رهی هم توی همون فکری بود که گلسا توش بود. اینو مطمئن بود. خدا می دونست چی به 
  .اون پیرزن بدبخت گفته بود

 :گلسا توی اتاق لیلی رفت و بعد از خوش و بش گفت
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  !دیدم...یکی از فامیالتون اومده بود-

  !سره رو وقتی من دیدمش یه فکلی ای بود که نگو و نپرسآره بابا...این پ-

  :و با صدای ریزش خندید. گلسا لبخندی زد. ادامه داد

ولی االن آقا شده. گفت بهم سر می زنه! از این جوونا دیگه کم پیدا می شن. ایشاال که راستشو گفته -
  !باشه

د. گلسا دم دریاچه می رفت آبش خشک گلسا سری تکون داد و سمت پنجره رفت. به تندی پرده رو کشی
می شد! آخه این چه شانس گندی بود؟ نگاهی به موبایلش کرد. برای ساعت یازده زنگ گذاشته بود که 

یادش نره بره کتاب فروشی لعیا خانوم. نباید کاری رو که خودش شروع کرده بود ناتموم برای اون بنده 
  :خدا می ذاشت. گفت

  دم میام می برمتون خونه! خب؟لیلی خانوم پس فردا خو-

  ...نه عزیزم...خودم به مصطفی می گم ماشین بیاره! تازه رهی هم بهم گفت می تونه بیاد دنبالم-

  :گلسا زیرلب خیلی آهسته گفت

  ...آب زیر کاه-

بدبختی اینجا بود که نمی تونست یه سرنخی هم به لیلی بده و بگه این پسره دنبال خیر و خوبی نیست 
  .ال پولته! اگه سرنخ می داد ممکن بود لیلی به خودشم شک کنهدنب

آخه این رهی که ماشین داشت،تیپش هم اصال به گدا گودوله ها نمی خورد،پس برای چی دنبال این 
  .پیرزن بود؟ گلسا سرشو خاروند. خسته شده بود از بس از مغزش کار کشیده بود

×××  

 :ا دیدنش گفترها ساسان رو توی راهرو دید. ساسان ب

  !ِا سالم خانوم رهنما-

 ...سالم-

  .چطورین؟ دنبال رهی می گردین یا آبتین؟ رهی نیستش. آبتین هم پشت بومه-

رها یه لحظه خجالت کشید. یعنی هردفعه که میومد جدی جدی فقط می خواست آبتین و ببینه؟ ساسان 
 :توضیح داد

  .خسته که می شه می ره اونجا-
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 :یدرها با گیجی پرس

  !کجا؟-

 !پشت بوم دیگه-

  .آهان...مرسی-

رفت توی آسانسور و دکمه ی آخرین طبقه رو زد. توی آینه ی آسانسور به خودش نگاه کرد. دستی به 
گونه اش کشید. صورتش زیادی الغر نبود؟ جدیدا احساس می کرد زیر چشماش گود افتاده...گود بود؟ 

  ؟اصال رها خوشگل بود؟ به چشم آبتین میومد

 :رها زد توی سرش و گفت

  بمیری. اصال مگه مهمه؟-

نمی دونست چرا جدیدا همش به نظر آبتین فکر می کرد. آبتین خوشش میاد؟ بدش میاد؟ اگه آبتین بود چی 
  .می گفت؟ معموال تنها پسری که راجع به نظرش فکر می کرد رهی بود. جدیدا این طوری شده بود

. دسته ی شالش از روی شونه اش افتاد پایین. لبه هاشو گرفت تا از رفت پشت بوم. باد شدیدی میومد
سرش نیفته. آبتین رو دید. به لبه ی شیروونی تکیه زده بود. رها سمتش رفت. صدای تق تق پاشنه ی 

 :کفش هاش توی اون باد هم به گوش می رسید. آبتین بدون اینکه برگرده گفت

 !گه میام پایینمگه نگفتم کسی نیاد؟ خودم ده دقیقه دی-

 :رها لباشو کج کرد. یه قدم عقب رفت و گفت

  !ببخشید-

برگشت بره که تندی آبتین برگشت. رها اینجا چی کار می کرد؟! آبتین نمی دونست چرا این روزا جدیدا 
 :همه چی دست به دست هم می داد تا جلوی رها ضایع بشه و سوتی بده! سریع گفت

 .....اتفاقا خوب شد که...خوب شد کهِا رها...نفهمیدم توئی! بیا.-

 :رها برگشت و با لبخند نگاهش کرد. از اون لبخندها که آبتین تازه داشت بهشون دقت می کرد. گفت

  خوب شد که چی؟-

 :آبتین تصمیم گرفت جمله شو کامل کنه

  .خوب شد که اومدی-
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داد. رها انگار نمی خواست بی  بعد دوباره به شیروونی تکیه داد. رها هم با فاصله ازش از پشت تکیه
 :خیال بشه. گفت

 .برای چی خوب شد؟ تو که نمی خواستی کسی و ببینی-

  .خب...چون...تو خیلی آرومی. آرامش ات هم می تونه منتقل بشه-

راست می گفت. رها که همیشه لبخند می زد و آروم و شمرده حرف می زد و انگار تمام کاراش حساب 
  .حس خودش به آدم القا می کرد شده بود یه حسی شبیه

رها به نیم رخ آبتین نگاه کرد. یه چیزی توی آبتین می دید. یه چیز نو...یا شایدم این چیز نو یه احساس 
 نو توی خودش بود؟

××× 

گلسا خسته و کوفته جلوی در اتاق لیلی روی صندلی خودشو پرت کرد. موهاش و با دست مرتب کرد. 
با لعیا توی کتاب فروشی بود. بعدشم رفته بود پیش ترانه و غرغرهاش و خیلی خسته بود. کل روز 

  .حضور گند چنددقیقه ای دیالق رو تحمل کرده بود

 .االنم که اومده بود بیمارستان. فقط امیدوار بود رهی پیداش نشه

 :گلسا دستاشو توی هم قفل کرد و دعا کرد

بدشانس آخر سر بازنده می شم. لطفا این یارو پاشو  خدا خدا...این یارو بی خیال شه...من مطمئنم منِ -
 !بکشه بیرون

ولی ظاهرا خدا فعال سرش شلوغ تر از این حرفا بود. دقیقا همون موقع صدای رهی اومد که با طعنه 
 :گفت

  !ببخشید که مزاحم لحظات عرفانی تون می شم-

وی باال رفته اش به رهی نگاه کرد. گلسا تندی چشماشو باز کرد و دستاشو از هم باز کرد. با همون ابر
 :رهی به در اتاق اشاره کرد و گفت

 عمه لیلی توی اتاقه؟-

عمه لیلی...عمه لیلی...مثال اینو می گفت که نشون بده من یه نسبتی با لیلی دارم و تو باید پاتو بکشی 
  کنار؟

باز می کرد با یه لبخند حرص  اومد بره تو که گلسا تندی پاشد و جلوی در ایستاد. درحالی که درو آهسته
 :دربیار گفت

 !داره لباس عوض می کنه جناب رهنما-
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و رفت تو و درو بست. کور خونده. گلسا زودتر از اون اومده بود! اصال گلسا بود که لیلی رو آورده بود 
 :بیمارستان! لیلی بهش مدیون بود! برگشت و با مهربونی به لیلی گفت

  م شد؟لیلی خانوم...کارتون تمو-

 :لیلی گفت

  .آره دخــتر. اون موبایل منو بده ببینم چه خبره-

گلسا موبایل شیش کیلویی شو بهش داد. تازه دیروز فهمیده بود خونه ی لیلی دوربین مداربسته داره. چه 
قدر احساس حماقت کرده بود! ولی خوب شد دزدی نکرد...وگرنه آبروی هردو دنیاش می رفت. آواره 

« فامیل»هیچ،اون گرگ گرسنه ای هم که بیرون وایستاده بود و اسم خودشو گذاشته بود  هم که می شد
 .سر لیلی رو کاله می ذاشت

از اتاق اومدن بیرون. رهی بی توجه به گلسا سمت لیلی رفت و حوالپرسی شدیدا گرمی کرد. اون قدر که 
 :دیگه سوزان شده بود! لیلی گفت

ای کاش زودتر از این حرفا سکته کرده بودم تا نوه ی فرخنده سراغم  سالم پسـر. واقعا اومدی دنبالم!-
 ...میومد

نوه ی فرخنده. گلسا وسط شون احساسی شبیه احساس جوجه اردک زشت داشت. دم بیمارستان دسته ای 
 :موهاش و توی شالش کرد و گفت

  .خب لیلی خانوم...من خودم می رم خونه-

 :لیلی معترضانه گفت

 چی؟ تو هم با ما میای! مگه خونه مون یکی نیست؟ِا! یعنی که -

رهی که پشت لیلی وایستاده بود با انزجار نگاهش کرد. چرا از کیسه خلیفه می بخشید؟ رهی نمی 
 :خواست گلسا سوار ماشینش شه. گلسا گفت

 .نه من مزاحم نمی شم-

 :چه عجب. یه حرف درست حسابی زد. ولی لیلی بازوشو گرفت و گفت

  م...یعنی چی دختر؟بیا ببین-

اوف...ظاهرا چاره ی دیگه ای نبود! نه برای رهی و نه برای گلسا. گلسا با خودش فکر کرد بهش می 
گن تحمل دو جانبه. یعنی هردو باید هم دیگه رو تحمل می کردن. لیلی آخ آخ کنان نشست روی صندلی 

 :عقب. گلسا جلو نشست. لیلی گفت
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جلوتر؟ جلو که بود! جلوتر می رفت می رفت توی شیشه! ولی نباید گلسا جان دختر...می تونی بری -
روی حرف لیلی حرف می زد. ریسک...نه نه نه! چشمی گفت و صندلی شو کشید جلو. توی راه رهی 

  :هم تا تونست ترمز شدید گرفت...گلسا سفت صندلی شو چسبیده بود. تو دلش گفت

 !...گاو پیشونی سفید شم این می خواد یه کاری کنه منم مثل خودش شبیه-

باالخره به سالمت به خونه ی لیلی رسیدن. گلسا وقتی از ماشین بیرون اومد یه ختم قرآن نذر کرد. کل 
راه و صلوات گویان طی کرده بود! انگار داشتن توی دلش رخت می شستن. گوشه ی حیاط کنار علی 

 :ایستاد. علی گفت

 !گروهبان مگسی...رنگت پریده-

 !وی یه لباس شویی پرت شدم بیرونآخه از ت-

 لباس شویی؟-

گلسا بی هیچ حرفی به ماشین رهی اشاره کرد. اه...لعنتی. رهی داشت به لیلی کمک می کرد بره توی 
  .خونه. عجب زرنگی بود...اگه می خواست خوب می تونست جا توی دل لیلی باز کنه

  .این پسر های کالسه دیروز هم اومده بود-

 :ندی بهش انداخت و گفتگلسا نگاه ت

 چی می خواست؟-

 .چند تا سوال درباره ی لیلی خانوم پرسید-

  .گور به گور شده. فقط دنبال پول این بنده خداست-

صدای توی ذهنش گفت:مگه تو دنبال چیز دیگه ای هستی؟! مرشد خلق شدی که یکی بیاد خودتو ارشاد 
  کنه؟

 :علی گفت این صداهای توی ذهن خیلی روی اعصاب بودن.

 پسر برادرزاده ی لیلیه. از کجا پیداش شد؟-

  .جهنم. نمی دونم-

تو که همیشه می گفتی نباید درباره ی آدمایی که ازشون شناخت نداریم این طوری حرف بزنیم! چی شده -
 که هرحرفی درباره اش می زنی یه فحش هم بین شه؟

  .فهمیدم قصدش چیه چهار روز قشنگ-نه آدمایی مثل ایــن! من توی همین سه-
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 چیه؟-

  .به تو ربطی نداره-

علی شونه ای باال انداخت و رفت. گروهبان مگسی،اخالقش هم مگسی بود! گلسا کوله اش رو روی 
 :دوشش انداخت و تندی سمت در خونه لیلی دوید. از همون لبخندهای مخصوص زد و گفت

  !خب آقا رهی...شما می تونی بری! من دیگه هستم-

 :م تایید کردلیلی ه

  .آره پسر تو برو-

گلسا توی دلش قربون صدقه ی لیلی رفت. رهی اخم کرد. لیلی خرفت! این دختره حاال این قدر 
خودشیرینی می کرد که ذهن پیر لیلی رو کامال تصرف می کرد. لیلی رفت تو و گلسا هم اومد درو ببنده 

 :که رهی پاشو الی در گذاشت. گلسا اخم کرد و گفت

 ه چیه؟دیگ-

  !نمی ذارم ارث شو هاپولی کنی! معلوم هم نیست از کجا پیدات شده-

  .من پیدام نشده...بــودم! از اول بودم! ولی در حقیقت کسی که پیداش شده توئی-

 :اشاره ای به پاش کرد و گفت

 !پات رو هم بردار وگرنه درو می بندم و له و لورده می شه!روز خوش-

کرد که رهی تندی پاشو کشید کنار. بعید نبود حرفش و عملی کنه! نشونش می همچین درو با شتاب پرت 
 !داد. آخه واقعا به چه امیدی داشت به لیلی نزدیک می شد؟ اون که هیچ نسبتی باهاش نداشت

 :سوار ماشینش شد و وقتی داشت از جلوی در اتاقک نگهبانی رد می شد شنید که پسره گفت

  .لباس شویی-

 :اومد و گفترهی دنده عقب 

 چی گفتی؟-

 :علی جسورانه گفت

  .لباس شویی-

 یعنی چی؟-
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یعنی این که...خب...گلسا وقتی از ماشینتون پیاده شد بهش گفت لباس شویی. گفت تازه از یه لباس -
  .شویی پرت شدم بیرون

ش می بی فرهنگ. به رنوی رهی می گفت لباس شویی؟ در حقیقت مال بابای رهی بود. به زودی باید پس
 :داد. رهی درحالی که پاشو محکم روی پدال گاز فشار می داد زیرلب گفت

پس می دم...همچین مستقل می شم که چشمش دربیاد...چشم این دختره ی تازه به دوران رسیده هم -
 ...دربیاد

××× 

جا خوش کرده بودن و آبتین هنوز بی کار توی شرکت بود. نزدیک دو  10عقربه های ساعت روی عدد 
  .ساعت می شد که بدون هیچ کاری از پنجره به بیرون زل زده بود. شهر خوابیده بود

کسی به در اتاقش زد. آبتین برگشت. فکر می کرد تنهاست! دیگه کی توی شرکت مونده بود؟! در باز شد 
  .و کله ی مو فرفری ساسان اومد تو. چشماش پر خواب بود

 آبتین نمی خوای بری خونه؟-

 !مگه منتظر منی؟ خب برو خونه پسرساسان! تو -

 :ساسان لبخندی زد و اومد تو. روی مبل نشست و گفت

 توی فکری؟ عاشقش شدی؟-

 :آبتین خیلی جدی گفت

 عاشق کی؟ چرا حرف می زنی؟-

 :ساسان ابروهاشو باال انداخت و درحالی که نیشخند می زد گفت

 !همشیره ی شریک تون-

 ...اَه برو بابا ساسان-

 :کن نبودساسان ول 

  .من که می دونم آخه آبتین...! طفره نرو-

 :آبتین بازم با جدیت گفت

  .من دیگه عاشق هیچ کسی نمی شم. یعنی نمی تونم که بشم. بعد از قضیه ی پگاه-
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 :ساسان با کنجکاوی گفت

  پگاه؟ پگاه دیگه کیه؟-

  .بی خیالش-

 ...از داشتولی هیچ وقت نمی تونست بی خیالش بشه. قضیه ی پگاه سر در

خیلی دورتر،رها هم توی اتاق نشیمن خونه اش نشسته بود. خونه اش خیلی بهم ریخته بود. مجله ها یه 
طرف...کتاب هاش روی هم تلمبار شده بود...تلویزیون برای خودش روشن بود و داشت فیلم کازابالنکا 

رفته بود و به یه نقظه زل رو نشون می داد. ولی رها اصال نگاه نمی کرد. زانوهاش رو توی بغلش گ
  .زده بود

فکرش اون دور دورا بود. اول از همه یاد مامانش افتاده بود. بعد یاد بابای عنق اش. بعد یاد رهی و 
  .مشکل جدیدش که باید تنها زندگی می کرد. به اندازه ی کافی که غصه خورد یاد صبح افتاد

یه جورایی گفته بود آرامش بخشه. وقتی این کلمه رو  وقتی رفته بود شرکت. آبتین بهش گفته بود آرومه.
  .گفته بود انگار یه نفر دل رها رو قلقلک داد

  .این آبتین کی بود؟ خیلی وقت بود که بود. ولی حضورش به چشم رها نمیومد. البته تا پیش این

ز دست می داد. گلسا باز خونه ی لیلی بود. می خواست اینجا چتر شه. عمرا اگه این شانس بزرگ رو ا
  .می خواست صبح تا شب پیش لیلی باشه و کمکش کنه

 :درحالی که چایی می ریخت گفت

 رهی یه خواهر هم داره نه؟-

 آره...تو از کجا می دونی دختر؟-

 :گلسا بی تفاوت گفت

آخه توی بیمارستان که گوشی تون دستم بود اسم رها هم اونجا بود. اسم هاشون کنار هم بود به دلیل -
 ...تشابه اسمی گفتم

  .آهان-

 :لیلی لبخند بانمکی زد و گفت

  .دختر ماهیه-

 هوم؟-
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  .آره. اون بعضی وقتا بهم زنگ می زنه-

 :وا؟! این مگه نگفت کسی ازم خبر نمی گیره؟! انگار لیلی ذهن گلسا رو خوند و گفت

چیزا. ولی بازم ایول به البته فقط بعضی از مناسبت ها. مثل عید و روز سالمندان و...از این جور -
  !مرامش! فقط اونه که یادشه

 :و ریز خندید. گفت

برای همین وقتی برادرش اومد بیمارستان و این قدر تحویلم گرفت تعجب کردم! مثال اگه خودش میومد -
  .شاید خیلی تعجب نمی کردم. دختر مجرد و تنهائیه. فکر کنم دو سه سالی از رهی بزرگتر باشه

سرشو تکون داد و فنجون چایی رو جلوی لیلی گذاشت. متاسفانه ساعت نه بود و اگه نمی گلسا آهسته 
رفت گالری باید سیلی از غرغرهای ترانه رو تحمل می کرد. چه قدر دلش می خواست پیش لیلی بمونه! 

  .مطمئن بود به محض این که پاشو بذاره بیرون اون افعی پیداش می شه

 .... خیلی دلم می خواست می موندملیلی خانوم...من باید برم-

 :لیلی لبخند متاثری زد و گفت

 کار می کنی عزیز؟-

مشکل داشت. به دخترم می گفت دختر. به عزیزم می گفت عزیز. گلسا سرشو تکون «م»ظاهرا لیلی با 
 :داد و گفت

  .بله. توی یه گالری هنری-

 !موفق باشی...معلومه که دختر هنرمندی هستی-

اشق این صفت بود. وقتی بقیه اینو بهش می گفتن حس خوبی بهش دست می داد. اینکه هنرمند ... ع
 :حداقل توی عمرش به یکی از هدف هاش رسیده. خندید و خداحافظی کرد. قبل از اینکه بره گفت

  !ِا...لیلی خانوم! اگه کاری داشتین به من زنگ بزنین-

نظامی به علی داد و علی هم جوابشو داد. روی من تاکید خاصی کرد. سمت در خروجی رفت. سالم 
 :گلسا گفت

  !آزاد! سرجوخه صورت پیتزایی نذارید که دشمن به سنگرهامون نزدیک شه-

 گروهبان مگسی دشمن دقیقا کیه؟-

 :گلسا دهنشو کج کرد و گفت
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 همونی که یه لباس شویی گنده داره و رانندگی هم بلد نیست! خب؟-

  !چـَشم-

  !آ باریکال-

 ...بهش زد و رفت بیرون. سر کوچه نرسیده بود که یهو ماشین رهی از اون ور کوچه پیچید و چشمکی

گلسا تندی خودشو عقب کشید ولی سپر ماشین خورد به زانوش. زیرلب آخ گفت. مثل اینکه همه ی رهنما 
احتماال ها کور بودن! اللخصوص درباره ی گلسا! نه رهی دیدش نه لیلی...هردو زدن لت و پارش کردن. 

 .پس فردا یکی دیگه هم پیدا می شد و رسما نقص عضوش می کرد

 :گلسا درحالی که زانوش رو می مالید گفت

 !چه صبح قشنگی! لطفا چشماتونـو باز کنین-

 :رهی سرشو از شیشه بیرون کرد و با طعنه گفت

  مگه لباس شویی به این بزرگی رو ندیدی؟-

بی صاحابش رو باز کرده بود. گلسا چیزی نگفت. رهی پوزخندی  اه...کی بهش گفته بود؟ البد علی دهن
 :زد. گلسا هم در جواب چشماشو توی کاسه چرخوند. رهی گفت

 جدا فکر می کنی چیزی از لیلی بهت می رسه؟-

  نکنه تو فکر کردی بهت می رسه؟-

 !من فامیلشم-

  !منم مستاجرشم! در ضمن قبل از تو بودم و خیلیم بهش نزدیک ترم-

 :عد دستشو به کمرش زد و گفتب

  !توی خیلی از موارد هم چون من دخترم می تونم کمکش کنم! پس فکر و خیال نکن-

رهی شیشه رو با بی خیالی کشید باال. انگار که اصال حرفشو نشنیده و دوباره از قصد با سپر عقبش ریز 
  .یرلب ناسزا گفتزد به اون یکی زانوی گلسا. گلسا لنگ لنگان درحالی که دور می شد ز

××× 

رهی توی شرکت سمت اتاقش می رفت و کلید اتاقش و باال و پایین می انداخت. تو پوستش نمی گنجید. 
  .رفته بود به عمه لیلی سر زده بود و کلی سر ذوقش آورده بود
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پیرزن بیچاره باور نمی کرد آخر عمری یکی ازش سراغ بگیره. بعضی وقتا رهی احساس گناه می کرد. 
  .ولی سعی می کرد فراموشش کنه. توی راهرو به آبتین برخورد

  !بـــَه سالم آقای برادر-

 :آبتین باهاش دست داد و گفت

 چیه چه قدر شنگولی؟-

 :رهی صداشو آورد پایین و گفت

  .فکر کنم یه راه خوب پیدا کردم-

 !جــدا؟ چیه؟ خب به ما هم بگو-

  .نه نمی شه. وقتی قطعی شد بهت می گم-

نگاه کن تو رو خدا...فقط به خاطر وجود یه دختر فضول نقشه اش ممکن بود قطعی نشه. آبتین سرشو 
 :تکون داد و گفت

 ...خودت بهتر می دونی واال! ولی به قیافت میاد که-

جمله شو ادامه نداد و فقط یه لبخند زد و رفت. برای یه لحظه این فکر از سرش عبور کرد که اگه یه 
ر رهی شه چی می شه...؟ ولی تندی اخم و فکرشو از سرش بیرون کرد. جدیدا کنترل روز شوهرخواه

 .اعمالشو نداشت. بعد از پگاه حق نداشت عاشق بشه عبرت خوبی گرفته بود

  .خصوصا که آرمان هم داشت میومد...خطرناک بود

  .رهی توی اتاقش نشست. حس می کرد این روزا آبتین عوض شده. زیاد می رفت توی فکر

شاید بهتر بود که رهی به رها می گفت که چه فکری توی سرشه. راجع به لیلی بهش می گفت. به 
 :هرحال رها کسی بود که از همه چیزش خبر داشت. رهی زیرلب با خودش گفت

 ...نه که خیلی کار خوبی می کنی که می خوای اونم بدونه-

نه زیر خنده و بگه رهی چه قدر آب زیرکاه ممکن بود رها از دستش ناراحت بشه. ممکن هم بود که بز
  .ست. کال دختری بود که قابل پیش بینی نبود. موبایلش زنگ می زد. نگاهی بهش کرد

 فــرخنده؟! این دیگه چی می خواست؟

انگار که موبایلش یه شی طاعون گرفته ی آلرژی زا باشه با دوتا انگشت گرفتش و انداختش توی کشو. 
  !ه دونه رو کم داشتاین وسط فقط همین ی



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

66 

 

××× 

گلسا رفت طبقه ی باال توی انباری گالری شون. روی زمین نشست و سعی کرد پاچه ی شلوار نسبتا 
تنگ شو بده باال. خیلیم تنگ نبود ولی باالخره باال اومد. تا روی زانوش. اوف...هردوتا زانوش کبود شده 

  .بود

 ...روان پریش بدبخت-

  این حد که مجبور به برخورد فیزیکی شه؟آخه دیگه تا این حد؟ تا 

خیلی درد داشت. با ناامیدی به پله های طبقه ی پایین نگاه کرد. ظاهرا به کمک ترانه نیاز داشت. این 
 :وقت ظهر معموال کسی نمیومد گالری. بلند گفت

  !تــرانه! ترانه بیا-

 !اومـدم! کجایی؟-

  !این باال-

 !اونجا چی کار می کنی؟-

 :نم وقت گیره آورده بودا! گلسا حرصی گفتحاال ای

  !تو پاشو بیا-

 :ترانه باال اومد و تا زانوهای گلسا رو دید گفت

 !وای...دیوونه چه بالیی سرت اومده؟-

  .توی دنیا هیچ چهره ای مضحک تر از چهره ی ترانه که وانمود می کرد نگرانه،وجود نداشت

 ؟می تونی چسب زخم برام پیدا کنی...؟ داری-

 ...فکر کنم توی کیفم داشته باشم...کی این طوری کرده؟ افتادی؟ بهش نمیاد که زخم افتادن باشه-

  .نه بابا. یه از خدا بی خبری با سپر ماشین بهم کوبوند-

 :ترانه ابروهاشو باال انداخت. گلسا شونه هاشو باال انداخت و گفت

  .گاو بود-

  .می تونی بری دیه بگیری-

 ...ای نیست که بابا چیز جدی-
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  .من اگه جات بودم بی خیالش نمی شدم. بابا طرف زده پاتو داغون کرده گلی! برو ببین دیه اش چنده-

  .ولم کن ترانه چه گیری دادی ها-

نباید صداش می زد! بعد از اینکه زانوهاش رو چسب مالی کرد بلند شد و با ترانه خداحافظی کرد تا یه 
 .شب هم می رفت پیش لیلی تا یه شامی بهش بده و خودشو عزیز کنه سر بره پیش لعیا. احتماال

*** 

رهی یه ماشین اضافی توی پارکنیگ دید. بازم فرخنده ... فرخنده و فرخنده! یه نفر آدم بود و هزار 
دردسر. تا جایی که یادش بود این یکی ماشینی که امروز توی پارکینگ بود برای پدربزرگ 

تا جایی هم که یادش بود فرخنده همه ی دار و ندار پدربزرگ رو بعد از فوت اش خدابیامرزش بود ... و 
  .دودستی چسبید

طفلکی پدربزرگش. البد فرخنده جون از همین کارا کرده بود که بنده خدا دق کرد افتاد مرد دیگه! خیلی 
  .مظلوم بود

 :یومددرو با کلیدش باز کرد و رفت تو. صدای حرف زدن فرخنده از توی هال م

 ...فرهاد...به قرآن مجید قسم اگه بذارم-

رهی اخم کرد. از اینکه فرخنده اسم قرآن رو به زبونش میاورد بدش میومد. حیف این کلمه که روی 
 :زبون این زن باشه. فرخنده گفت

  .صدای در هم اومد. فکر کنم رهی اومده باشه-

 :و بعد با صدای بلندتر داد زد

 رهــی؟ پـسـرم؟-

حداقل اینو درک می «. پسر»و می گه « پسرم»ظه رهی فکر کرد چه خوبه که عمه لیلی نمی گه یه لح
کنه بعضی از آدما دوست ندارن جای پسر خیلیا باشن. مثال رهی اصال خوشش نمیومد نوه ی فرخنده 

  !باشه چه برسه به پسرش

 :رفت توی هال و گفت

  .سالم فرخنده جون. خوش اومدین-

  .ی کنه نفسشو حبس کرد تا بوی عطرش توی بینی اش نرهب*و*سده خواست باهاش روو وقتی که فرخن

 :پدرش هم فقط در جواب سالمش سرشو تکون داد. فرخنده نچ نچی کرد و گفت
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رهی جان یه چیزی هست به اسم موبایل! باز اگه ما قدیمی ها ندونیم یه چیزی...ولی شما که همیشه -
  !دستتونه

 :ه به چی می خواد اشاره کنه ولی بازم بی تفاوت گفترهی فهمید که فرخند

 خب؟ چطور مگه؟-

فرخنده دوتا دستاشو به کمرش زد. رهی یه لحظه فکر کرد که چه قدر شبیه کمدین ها شده. با این فکر 
 :خودشو کنترل کرد تا لبخند نزنه. فرخنده خیلی جدی بود! گفت

 ...چطور مگه؟! این طور که-

 :د اشاره کرد و گفتمکثی کرد و به فرها

 !بابات امروز حالش بد بود-

 :رهی با همون بی تفاوتی سابق گفت

 چش شده بود؟-

 :ممکن بود خودشو هم زده باشه به موش مردگی تا مادر عزیزش بیاد پیشش. فرخنده با تاثر گفت

عمه لیلی »بگه فشارش افتاده بود پایین! رهی این دفعه بازم خودشو کنترل کرد تا پوزخند نزنه. خواست -
ولی جلوی « سکته قلبی کرده بود هیچ کسی نفهمیده بود! حاال آقا فشارش افتاده پایین این قدر مهمه؟

زبونش رو گرفت. اون وقت بود که پدرش می پرسید تو از کجا از عمه لیلی خبر داری. بعدشم فرخنده و 
 .حرفای بی سر و تهش و ... بهتر بود ساکت بمونه

 :ی نگرانی فقط گفترهی بدون ذره ا

  .هوم ... االن که خوب به نظر می رسه-

 :کارد می زدی خون از فرخنده درنمیومد. درحالی که کیفشو برمی داشت و کتشو می پوشید گفت

 :حاال که برگشتی من دیگه می رم...پیش بابات بمون. سمت در می رفت که گفت-

  !ه بوش میاد کسی اینجا نگرانت نیست پسرمولی من بازم میام بهت سر می زنم فرهاد! این طور ک-

رهی با خودش فکر کرد خودش این طوری خواسته! اگه رها اینجا بود از هیچی براش کم نمی ذاشت 
ولی اون مجبورش کرد که مستقل بشه و با تیپا از خونه بیرونش کرد. باالخره فرخنده رفت. رهی زیرلب 

 :گفت

 باشن؟ فرخنده جون دیگه قراره هرروز اینجا-
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 :گوشای تیز پدرش اینو شنید. اخم غلیظی کرد و گفت

  !درباره ی مادربزرگت درست حرف بزن رهـی-

  !رهی هیچی نگفت. این یکی که اصال بهش نمی خورد فشارش پایین باشه

××× 

گلسا به اپن تیکه کرد و از پنجره ی بزرگ آشپزخونه به شب تاریک نگاه کرد. یادش به خیر. قدیما 
با که هوا خیلی گرم بود با مامان و باباش می رفتن روی پشت بوم. اونجا گلسا بینشون دراز می بعضی ش

  .کشید و باهم دیگه ستاره ها رو می شمردن. هرکی بیشتر ستاره داشت برنده بود

 :گلسا زمزمه کرد

  روزای خوب من کجائین؟-

شو از اپن گرفت و ظرف غذا رو با یه  روزای خوبش هم رفته بودن. با مامان و باباش رفته بودن. تکیه
 :لیوان آب و قرص های لیلی توی سینی گذاشت. زیرلب غرغر کرد

 ...غالم حلقه به گوش نشده بودیم که شدیم-

 :دوباره مثل دیوونه ها جواب خودشو داد

  .حق نداری غر اضافی بزنی گلسا! خودت خواستی خودتم تحمل می کنی-

تاق لیلی. اتاق لیلی تنها اتاق طبقه ی پایین بود چون نمی تونست با سینی رو برداشت و رفت سمت ا
ویلچر بره باال و پایین. بقیه اتاق ها طبقه ی باال بود. وسط راه یه فکر خوب به سر گلسا زد. لبخندی زد 
و رفت توی اتاق لیلی. لیلی رنگش پریده بود و امروز مثل روزای قبل وراجی نمی کرد. ظاهرا حالش 

خوب نبود. ولی هنوزم خودشو سرحال نگه داشته بود. گلسا همون جا تصمیم گرفت وقتی پیر شد خیلی 
  ! ... خودشم عین لیلی یه پیرزن امیدوار شوخ و شنگ باشه

 :سمت در اتاق رفت و گفت

  .نوش جونتون لیلی خانوم. تموم شد میام می برم می شورم-

 :گوشه ی اتاق تکیه داد و گفتزیرلب یه آخ گفت و ایستاد. پاش رو به صندلی 

 ببخشید...می شه اینجا بشینم؟-

 :لیلی که معلوم بود تعجب کرده گفت

 آره عزیز بشین...چیزیت شده؟-
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گلسا شلوارشو زد باال. این یکی شلوارش پاچه اش خیلی تنگ نبود. زانوش ملتهب بود. لیلی هینی کشید و 
 :گفت

 خاک عالم! دختر چی شده؟-

 :و درهم کشیده بود گفتگلسا که ابروهاش

  .هیچی...چیز خاصی نیست-

 !بگو ببینم-

  !ِام...خب...رهی...یعنی آقا رهی،زد بهم-

و قیافش رو خیلی معصوم و مظلوم نشون داد. چشماشو یه ذره گردتر کرد و گونه هاشو هم توی دهنش 
یلی ترحم برانگیز کشید تا صورتش الغرتر به نظر برسه می دونست وقتی این طوری می کنه قیافش خ

  .می شه

 :لیلی خانوم محکم زد روی دستش و گفت

 حواسش کجا بود؟-

 :گلسا توی دلش گفت

 !همون جایی که تو وقتی بهم زدی بود-

 :ولی شونه هاشو باال انداخت و گفت

  .نمی دونم. مهم نیست-

  .بلند شد و درحالی که از اتاق می رفت بیرون نیشخند شیطونی زد

××× 

اتاقش بود ولی می تونست صدای داد و فریاد باباش رو به آسونی بشنوه. داشت پشت تلفن رهی توی 
 :حرص می خورد و فریاد می کشید. فریاد های عصبی. بلند گفت

 !حمیدی مگه من به تو نگفتم جنس ها رو بذارین هفته ی بعد بیارین؟-

 :و بلندتر فریاد زد

 االن من باهاشون چی کــار کنم؟!؟-
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کرد. چه خوب که شغل خودش خیلی بی دردسرتر بود. پدرش خیلی سر شرکتش حرص و  رهی نچی
جوش می خورد. رهی حتی فکر کار کردن توی اونجا رو هم به ذهنش راه نمی داد. بارها وقتی مادرش 

 !بود،بهش می گفت که بیا توی شرکت بابات کار کن. کارشو یاد بگیر

بدش میومد جو متشنج توی محیط کاری بود. اصال به نظر به ولی رهی می گفت نه. تنها چیزی که ازش 
 -خاطر همین بود که موهای باباش توی سی و هفت

هشت سالگی به سرعت و یک دست سفید شد. از بس الکی عصبانی شد! رهی از معدود آدمایی بود که 
  .شغلشو دوست داشت

ه همیشه بود. غیر از مواقعی مثل ظاهرا تلفن رو قطع کرده بود. چون توی خونه سکوت بود. چیزی ک
این،که فرهاد می خواست گردن کسی رو که پشت خط بود بشکنه. رهی رفت توی هال. می خواست یه 
لیوان چایی بخوره و بعدش بره بیرون سرکار. فرهاد یه دستمال کاغذی رو داشت به بینی اش فشار می 

ه اوج خودش می رسید یا خیلی فشار از داد. دوباره خون دماغ شده بود. وقتی این عصبانی شدن ب
  .هرجهت بهش وارد می شد خون دماغ می شد

رهی توی دلش پوزخندی زد. مرتیکه خرس گنده. فشار که بهش میاد عین دخترا خون دماغ می شه. یه 
دفعه رها این طرز فکرشو شدیدا تکذیب کرده بود و گفته بود:مگه خون دماغ شدن فقط مخصوص 

  دختراست؟

 :ابروهاشو باال انداخت و پرسیدرهی 

 می خوای به فرخنده جون زنگ بزنم؟-

  .نـه-

نه گفتنش هم مثل دخترا بود! کامال مشخص بود که االن مادر جانش رو می خواد! تا بیاد و مثل پروانه 
  .دور سرش بچرخه و براش چایی عسلی و دارچینی و ... درست کنه

 :رهی تلفن رو برداشت و گفت

  .می زنم. ولی خودم می رم بیرونبهش زنگ -

فرهاد دیگه چیزی بهش نگفت. از خیلی وقت پیش فهمیده بود که پسرش از فرخنده بدش میاد. رهی پشت 
 :تلفن خیلی کوتاه و بدون هیچ احساسی حرف می زد

  .بابا...بله...بله...نخیر...نمی شه...ممنون...خدافظ-

فت. موبایلش زنگ می زد. لیلی بود! رهی یه لحظه تلفن رو سرجاش گذاشت و کتش رو برداشت و ر
 ...به اون بزرگی رو دم گوشش گذاشته و منتظره رهی برداره 3لیلی رو تصور کرد که اون نوت 

 :لبخندی روی لبش اومد و جواب داد
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 بله عمه لیلی جـان؟-

 سالم پسر...چطوری؟-

 سالم. ممنون خوبم. شما بهترین؟-

 کی می تونه بد باشه؟ آره...با مراقبت های گلسا-

 :و خندید. ولی این اصال به نظر رهی خنده دار نمیومد. لیلی ادامه داد

 آهان...راستی گفتم گلسا...پسر چی کارش کردی؟-

 :رهی چشماش گرد شدن و گفت

 مـَــن؟! من چی کارش کردم؟! واقعا چی کارش کردم که خودم نمی دونم؟-

 :؟! عمه لیلی گفترفته بود چی تحویل عمه لیلی داده بود

وا...همین که زدی جفت زانوهای دختره رو داغون کردی دیگه پسر...می خواستی کار دیگه ای هم -
  بکنی؟

 :ِای چغل...خیلیم شدید نزده بود. عمه لیلی با آب و تاب گفت

 زانوهاش شده مثل چی...حاال برای چی زدی بهش؟-

 :رهی با دستپاچگی گفت

  !حواسم نبودخب...ِا...دلیلی نداشت! -

  توی هپروت بودی؟-

و دوباره با صدای ریزش خندید. رهی سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد. شاید حق با گلسا بود. اون 
  .خیلی داشت به لیلی نزدیک می شد

گلسا وانمود کرد که اصال متوجه ورود دیالق نشده و خودشو مشغول کتاب خوندن نشون داد. طبق 
شک و خالی به ترانه کرد و سمت ته گالری اومد. گلسا با خودش فکر کرد دوباره معمول فقط یه سالم خ

  .باید چنددقیقه ی چندش آور رو تحمل کنم

هندزفری هاشو توی گوشش گذاشت و سرشو باز کرد توی کتاب. نگاهی به ترانه کرد. با چشمای تنگ 
ول خودش کرده بود. اگه می شده داشت دیالق رو دنبال می کرد. صبح یه چیزی ذهن گلسا رو مشغ

تونست با رها دوست بشه...رها خواهر رهی. اگه می شد باهاش دوست بشه شاید شانسش یه ذره بیشتر 
  .می شد
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شاید یه ذره از ارثیه ی لیلی به رها می رسید. بعد رها که دوست گلسا بود و وضعیتش رو می دونست 
بود بهش برمی گردوند. سعی کرد اصال به این بهش کمک می کرد. درهر حال گلسا هم که مفت خور ن

فکر نکنه که ممکنه رها پول رو به برادرش هم بده. صبح آمارشو بگی نگی از زیر زبون لیلی بیرون 
  .کشیده بود

رها یه دختر مجرد سی ساله بود که طراح لباس بود و برای یه مزون کار می کرد. ظاهرا دختر ساده و 
 :سا سرشو تکون داد و زیرلب گفتبی شیله پیله ای بود. گل

 ...مثل برادرش هفت خط نیست-

یهو یکی از پشت محکم زد روی شونه هاش...گلسا از جا پرید و چهره ی خندون ترانه رو پشتش دید. 
 !فقط دلش یه طناب کلفت می خواست تا دور گردن ترانه بپیچه و ... یک لحظه ی شیرین،مرگ ترانه

 !چته ترانه؟-

 خالق...داشتی با خودت حرف می زدی؟اوه چه بدا-

 :گلسا هوفی کرد و زد روی پیشونی اش. ترانه لباشو کج کرد و گفت

 !دیالق جون وقتی اومد و دید سگ محلش کردی رفت بیرون! زدی توی ذوقــِش-

  !ول کن ترانه! برو پی کارت-

××× 

ی از همکاراش با خنده از رها دستشو زیر چونه اش زده بود و به صفحه ی گوشیش نگاه می کرد. یک
 :کنار میزش رد شد و گفت

 چی شده خانومی؟ منتظر اس ام اس از یاری؟-

رها هیچی نگفت و فقط با یه لبخند مصنوعی ابروهاشو باال انداخت. زیرلب با دندون های بهم قفل شده و 
 :نسبتا حرصی گفت

 یارم کجا بود؟-

توی همین مایه ها داشت. منتظر نبود. بلکه اس ام  ولی دختره نشنید و رفت. در حقیقت رها یه مشکلی
 :اس اومده بود! یه اس ام اس از آبتین بود. نوشته بود

 سالم رها. چطوری؟-

نمی دونست جواب بده یا نه. دختر آفتاب مهتاب ندیده ای نبود ولی نمی دونست چرا عین خر توی گل 
 :اخم کرد و با خودش گفت گیر کرده بود و نمی دونست جواب این یکی رو بده یا نه!
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  !مگه آبتین چه فرقی با بقیه داره؟ خیلی سنگین بگو مرسی خوبم-

قاطعانه شروع به تایپ کرد. از طبقه ی پایین صدای دلنگ دلنگ آویز باالی در اومد. یکی اومده بود 
  .توی مزون. صدای سالم و احوالپرسی و اینا اومد و یکی از پله ها اومد باال

 :برد که یهو صدای یکی رو شنید (send) جه دستشو سمت سـِندرها بی تو

 شما رها خانومی؟-

رها سرشو باال گرفت. موبایلشو قفل کرد و گذاشت کنار. یه دختر شاید یه ذره از خودش جوون تر رو به 
روی میز ایستاده بود. موهای سیاه داشت و لباساش خوشرنگ بودن. حالت سنتی بانمکی داشتن و باهم 

رمونی قشنگی داشتن. یه دوربین توی دستش بود و توی اون یکی دستش هم یه کوله بود. رها به ها
 :خودش اومد و گفت

 ...بله بله-

به مغزش فشار آورد ولی تا حاال حتی این دختر رو ندیده بود چه برسه به اینکه بشناستش. دختر به 
 :صندلی اشاره کرد و گفت

 می شه بشینم؟-

  .البته-

ست دختره چی داشت ولی یه جوری رها احساس می کرد نسبت بهش یه حس احترامی داره. نمی دون
 ... البد محترم بود دیگه! ولی خیلیم تیپ رسمی نداشت ... با این حال به دل می نشست

 من می تونم کمکتون کنم؟ می شناسمتون؟ باهام کاری داشتین؟-

 :و گفت پشت سر هم داشت سوال می پرسید! دختر خنده ای کرد

 ... صبر کنین بابا االن می گم-

  .اونم صورتش مثل رها الغر و کشیده بود ولی بیشتر چال داشت

گلسا شالشو عقب تر برد و موهاشو صاف و صوف کرد. رها دختر خیلی خوشگلی نبود ولی زشت هم 
 :نبود. قیافش جدا مهربون و ساده بود. گلسا گفت

  .لی مو نگممن اسمم گلساست. ترجیح می دم فامی-

 وا ... برای چی؟-

  .آخه بعد همش با فامیلی صدام می کنین و من بدم میاد. دوست دارم با بقیه صمیمی باشم-
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 :رها سرشو تکون داد. گلسا ادامه داد

  .رفتم پایین گفتم دقیقا می خوام رها خانوم رو ببینم چون از طراحی شما تعریف شده-

 :رها لبخند خجالت زده ای زد و گفت

 .ممنون-

می خواستم کمکم کنین و یه لباس قشنگ برام طراحی کنین ... می شه؟ اگه زحمتی نیست. من هنوز -
  .توی دوخت مطمئن نیستم ولی طراحی شو می خوام

چه دروغا! گلسا فعال این قدر دغدغه های مهمی داشت که به لباس فکر نکنه! ولی باید یه جوری به رها 
 :بزرگش رو باز کرد و گفتنزدیک می شد. رها دفتر 

خب مشکلی نیست. اتفاقا این روزا سرم هم خلوته...فقط...کارای پاییز مونده که باید از شرکت برادرم -
  .برامون چرم بفرستن

گلسا تعجب کرد ولی به روش نیاورد. رهی شرکت هم داشت و این طوری آویزون عمه لیلی جونش بود؟ 
 :رها نگاهی به گلسا انداخت و گفت

 !ولی باید فامیلی تو بگی! من باید بنویسم-

 :گلسا خندید و گفت

  .باشه ولی نمی خوام با اون صدام کنی-

 ...نه بابا. من خودمم از لفظ قلم و این چیزا بدم میاد. خب بگو حاال-

 :خودکارش رو تکون داد تا بنویسه و گلسا گفت

  .گلسا معین-

 اهوم ... راستی منو از کجا می شناسی؟-

 :کر اینجاشو دیگه نکرده بود! گلسا سرشو پایین گرفت و درحالی که با انگشتاش ور می رفت گفتف

یکی از فامیل هامون اومده بود اینجا ... البته پیش شما نیومده بود! ولی می گفت اونجا می گن رها -
  .خانوم از همه بهتر و خوش سلیقه تره ... برو به اون بگو. همین

ت دروغ! گلسا برای اولین بار با خودش فکر کرد راسته که می گن قطره قطره اوف اوف! دروغ پش
 :جمع گردد وانگهی اقیانوس هند شود! رها بازم سرشو تکون داد. گفت

 هرکی بود لطف داشته. خب. می خوای از االن شروع کنیم یا نه؟-
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ومده بود رها رو فقط ببینه. گلسا فقط دلش می خواست بره! عادت به دروغ گفتن نداشت و ... در حقیقت ا
 :برای این مرحله کافی بود. لبخندی زد و گفت

 می شه فردا بیام؟-

  .نه فردا نیستم. ولی پس فردا منتظرتم-

 :بلند شد و دستشو دراز کرد و گفت

  !می بینمت! از آشنایی ات خوشحال شدم-

 :گلسا هم بلند شد و دستشو فشار داد و گفت

  .منم-

برای آشنایی با رها بود ... چندمین قدم برای نزدیک شدن به ارثیه؟ چندمین قدم برای  و این اولین قدم
 ... عقب انداختن رهی رهنما؟ لبخندی مرموز روی لبش جا خوش کرد

××× 

 :رهی داشت راجع به کارای روزمره ی شرکت با آبتین حرف می زد. سر آخر گفت

 نظر تو چیه؟-

 :کرد آبتین اصال جواب نداد. رهی تکرار

 آبتین...؟ نظر تو چیه؟-

 :آبتین تکونی خورد و با چند بار پلک زدن پرسید

 چی گفتی؟-

  .مرسی از توجه وافرت واقعا عزیز دل برادر. نمی دونم چه جوری ازت تشکر کنم-

 :آبتین خندید و گفت

 ...خب حواسم نبود رهی-

  !جدیدا اصال حواست به دور و برت نیست-

  .یه دیگهببخشید. دغدغه ی فکر-

 :به در اشاره کرد و گفت
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 کاری نداری؟ من می تونم برم؟-

رهی سرشو تکون داد. آبتین چش شده بود؟! تلفن رهی زنگ خورد. بازم که فرخنده بود! این چرا این 
قدر این روزا گیر شده؟! البد اگه بازم جواب نمی داد دیگه رهی رو به توپ و گلوله می بست. از روی 

  .ادناچاری جواب د

  بله؟-

 رهی...سالم! ببینم تو کجائی؟-

 سالم. سرکارم دیگه فرخنده جون. جای خاصی باید باشم؟-

 :فرخنده تند گفت

 پیش بابات! امروز هم که حالش بده! چرا نمی فهمی باید پیش بابات بمونی؟-

 :رهی صندلی چرخونش رو سمت پنجره برگردوند و دستی الی موهاش کشید و گفت

خنده جون چیز خاصی نیستش که... یه خون دماغ شدن این حرفا رو نداره ... از زیاد حرص ای بابا فر-
 .خوردنه

  !نچ نچ نچ...من باورم نمی شه تو این قدر کم فکری. زودتر برگرد خونه-

  .نمی شه. کار دارم-

سرش  فرخنده اون طرف خط سکوت کرد. رهی برای یه لحظه،فقط برای یه لحظه،امیدوار شد که بالیی
 :اومده باشه. ولی متاسفانه همچین خبری نبود. فرخنده گفت

  .خیله خب. پس من همین جا می مونم-

  .باشه خدافظ-

  .خدافظ-

 :رهی گوشی اش رو محکم روی میز گذاشت و گفت

 !همون جا بمون خب ... اوف-

مه می رفت یا آبتین. شب شده بود که در دفترش رو قفل کرد. همه رفته بودن. معموال یا خودش آخر از ه
می خواست یه سر بره پیش عمه لیلی. تصمیم گرفته بود زیاد درباره ی اون دختر عجیب غریب فکر 

 !نکنه. در هرصورت رهی برنده ی این رقابت بود
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گلسا موهاشو باز کرد و دوباره با کیلیپس کوچیکش سفت بست. موهاش مجعد بودن و تا پایین شونه هاش 
داشت باز بذارتشون. خونه ی لیلی واقعا تحسین برانگیز بود. ولی چشم گلسا هنوز می رسیدن. عادت ن

  .توی اون گرامافون خوشگل و عتیقه ای بود که گوشه ی هال بود

گلسا به ساعت نگاه کرد. نزدیکای هشت بود. لیلی بعد از مدت ها اومده بود توی هال جلوی تلویزیون 
 :لحن شیرینی گفتنشسته بود. گلسا جلوش ایستاد و با 

 لیلی خانوم جون...امشب چی می خواین براتون درست کنم؟-

  !دختر اینجایی توی زحمت می افتی...من راضی نیستم...از کار و زندگیت هم افتادی-

 .ِا این حرفا چیه دیگه اینا قدیمی شدن لیلی خانوم. تعارف نکنین-

 :لیلی خانوم خنده ی کوتاهی کرد و گفت

از اینکه توی بیای سوءتغذیه می گرفتم ها...فقط گه گاه روزایی که دوستام میومدن یه  من واقعا قبل-
  .غذای حسابی می خوردم. اصال حسش نبود

گلسا لبخندی زد. به لطف لیلی خودشم بعضی شبا غذای خوب می خورد. ناهار که هیچی کال اون ساعت 
خط خورده بود. صبحانه اش هم یه چیز از روز توی گالری بود و ناهار از وعده های روزانه اش 

 :سرپایی بود. صدای زنگ ورودی خونه اومد. گلسا شالشو از روی دسته ی مبل برداشت و گفت

 منتظر کسی بودین؟-

  .نه دختر. شاید رهی باشه-

 :گلسا توی دلش گفت

 !آقای آویزون که جزو مزاحمین همیشگی هست-

جلوی در معلوم باشه. درست بود. خود خود آب زیرکاهش درو یه ذره باز کرد. در حدی که فقط خودش 
 :بود. گلسا گفت

  دقیقا حدس زدم خودت باشی. کی غیر از تو آخه هرروز و هر شب اینجاست؟-

 :رهی گفت

  !تـو-

خب،ضدحال خوبی بود. حداقل گلسا ساکت شد و لبشو گاز گرفت. هنوز به در تکیه داد بود و کنار نمی 
 :جوری اشاره کرد که انگار داره به نوکرش دستور می ده و گفترفت. رهی با انگشتش 

  !رو ببینم« عمــّه جونم»برو کنار. اومدم -
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گلسا یکی از ابروهاشو باال انداخت. چه غلیظ هم گفت! چیزی نگفت و رفت کنار. درو با حرص بست. 
 ...رهی با همون خوش و بش گرم اش رفت سراغ لیلی

ونه می رفت پیش خودش اعتراف کرد که واقعا بازیگر خوبیه. گلسا هیچ گلسا درحالی که سمت آشپزخ
وقت نمی تونست به این خوبی بازیگر باشه. شاید دلبری کردن و خودشیرینی کردنش بیست بود ولی فیلم 
بازی کردن توی خونش نبود. گلسا توی آشپزخونه بود و به حرفای رهی هم گوش می داد. نمی خواست 

  .فتهاز قافله عقب بی

 :یهو لیلی دوباره از اون تعراف خرکی هاش کرد

 ... رهی می خوای شام پیش من بمونی؟ شام داریما-

گلسا تندی برگشت و به لیلی نگاه کرد. رسما گفت یه کلفت آشپز درجه یک اینجا داریم! ولی رهی استثناً 
 :یه حرف عاقالنه زد

  .نه مرسی. شام نمی خورم-

 :که مغز رهی هم کار می کنه رهی گفتتا گلسا خواست فکر کنه 

  .ولی اگه قهوه دارین ممنون می شم-

 :لیلی گفت

  .آره آره دارم! من همه چی دارم! گلسا جان دختر توی کابینت سومی از سمت پنجره ست-

گلسا سرشو تکون داد. که آقا می خواست شب زنده داری داشته باشه؟ گلسا چشمش به که به بسته ی 
فتاد لبخندی زد. کنار بسته اش یه بسته فلفل سیاه هم بود. چرخید و با مهربونی و ادب بی پودر شکالت ا

 :سابقه ای به رهی گفت

 پودر شکالت اضافی هم می خوای؟-

رهی سرشو عقب کشید و از تعجب ابروهاش رفتن باال. این چرا یهو این جوری شد؟ شاید داره برای 
  !داره کارشو می کنه لیلی ظاهر سازی می کنه. خب...حاال که

  .بله-

رو اضافه نکرد. گلسا با لبخند پلیدی پشتش رو کرد و درحالی که مشغول قهوه « بی زحمت»کلمه ی 
  .درست کردن بود بسته ی فلفل سیاه رو از کابینت درآورد

 :زیرلب ریتمیک زمزمه می کرد

  ! ... پودر شکالت اضافی ... پودر شکالت اضافی-
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ز حرفای بی سر و ته رهی و لیلی گرفت. داشتن درباره ی یکی به اسم فرخنده،یکی دیگه حواسش رو ا
  .به اسم فرهاد و ... حرف می زدن. گلسا حوصله ی شنیدن داستان های فک و فامیلی رو نداشت

 :فنجون قهوه رو توی سینی کوچیکی گذاشت و برد توی هال. خم شد جلوی رهی و گفت

  !نوش جان-

 .شستو لبخندی زد و ن

*** 

 ... رهی هنوزم شدیدا از رفتار خانومانه ی گلسا متعجب بود. یه ذره بیش از حد مهربان شده بود

ته دلش حدس زد که یه خبرایی باشه ولی به خودش گفت زیادی شکاک شدی. در هر صورت ارثیه مال 
 :خودته نه مال این دختره ی چایی شیرین. لیلی بازم داشت حرافی می کرد

ی جوون بودم برای خودم کسی بودم...اصال همه ی اهل محل منو می شناختن به لیلی قشنگه منم وقت-
 ...معروف بودم

تصور لیلی با «! لیلی قشنگه»گلسا لبخندش پررنگ تر شد. این بار نه مصنوعی. بلکه از حرفای لیلی. 
های چهارشونه که موهای میزامپلی شده درحالی که از کوچه پس کوچه های محله عبور می کنه و پسر

کت هاشون روی شونه هاشونه و به موتور تکیه زدن و با گذر لیلی به هم سقلمه می زنن ... زیرلب می 
 .گن"باز لیلی قشنگه اومد!" و سوت می کشن ... لبخندش پررنگ تر شد

 !حتی تصورش هم آدم رو به خنده می انداخت

ر گلسا بود! گلسا دست به سینه و خیلی بی رهی فنجون اش رو که به لبش نزدیک کرد شدیدا تحت نظ
آزار و مظلوم روی صندلی اش نشسته بود. روکش های صندلی های عتیقه خیلی نرم و نازک بودن. 

  .گلسا به پشتی صندلی چسبیده بود تا سر نخوره

یهو رهی سرفه کرد و رنگ صورتش قرمز روشن شد...گلسا سرشو پایین گرفت ولی زیرچشمی داشت 
 :ی کرد. لیلی حرفشو قطع کرد و گفتنگاهش م

  ِا...پسر خوبی؟-

 :رهی که توی چشمای قرمزش آب جمع شده بود گفت

  .بـ...بـله-

 مال قهوه که نبود؟-

 :گلسا چشماشو ریز کرد و گفت
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 ...فکر نکنم لیلی خانوم-

 :بعد انگار که یهویی به فکرش زده باشه گفت

 نیسـت؟ شایدم به پودر شکالت زیادی حساسیت داری.-

رهی سرشو سمت گلسا برگردوند. حاال فهمید اون همه مهربونیش برای چی بود! فلفل! اونم فلفل سیــاه! 
 :به فنجون قهوه ی توی دستش نگاهی انداخت. لیلی بهش اشاره کرد و گفت

 خب البد توی گلوت پریده بود. بخور پسر...بخور. خب کجا بودم...؟-

 :نگاه می کرد. گلسا گفت رهی بازم فقط داشت قهوه اش رو

  بفرما دیگه. می خوای یکی دیگه درست کنم؟-

 :رهی تندی تکونی خورد و گفت

 !نه نه...مرسی-

به اندازه ی کافی تموم جونش سوخته بود! باید بقیه شو هم می خورد وگرنه لیلی به زور به خوردش می 
 !! ... داد

××× 

  .گلسا معین. گلسا معین. گلسا. معین

ا توی ذهن رها مونده بود. معموال اسم مشتری هاش زود یادش می رفت. اصال حافظه ی بلند اسم گلس
  .مدتش خوب نبود. موبایلش زنگ می زد. اسم فرخنده جون روی صفحه روشن و خاموش می شد

رها ابروهاشو باال انداخت و با تردید به موبایلش نگاه کرد. خیلی وقت می شد که با پدرش یا فرخنده یا 
هر کس دیگه ای از فامیل حرف نزده بود. نه اینکه نخواد. سرش شلوغ بود. اما ... بازم اگه سرش 

خلوت بود عالقه ی چندانی به مصاحب باهاشون نداشت. هنوزم روزایی رو یادش بود که در به در با 
و فرهاد هم رهی دنبال خونه می گشت ... خونه ای که اجاره اش با حقوق ماهانه اش سازگار باشه ... 

 «!باید یاد بگیری مستقل باشی»هرروز تکرار می کرد 

رها هم مثل رهی عاشق چشم و ابروی خونواده اش نبود. بعد از تغییراتی که چهارده سال پیش به وجود 
اومد. ولی مثل رهی آشکارا اینو نشون نمی داد. فقط تحمل می کرد و توی دلش حرصش رو خالی می 

  .کرد. جواب داد

 ه؟بـل-

  رها؟ خودتی؟-
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 «!نـه. ندای درونمـه. آخه دست خودم بند بود دادم اون جواب بده»

  .بله خودمم فرخنده جون. سالم-

  !سالم...چه قدر صدات تغییر کرده-

  .نه فکر نکنم. احتماال شما این جوری حس می کنین-

 :مکثی کرد و گفت

 چی شده که به من زنگ زدین؟-

  !کنی دخترم تو یادی از مِن تنها نمی-

مِن تنها. آره. رها هنوز یادش بود که هروقت یکی به فرخنده زنگ می زد پای تلفن کلی ازش تعریف 
  !می کرد و تا تلفن رو قطع می کرد کله پاچه شو بار می ذاشت

 :رها آهسته گفت

 سرم شلوغ بوده. حاال...کاری داشتین؟-

 :. همون جوری که رها انتظارشو داشت گفتمسلما فرخنده فقط برای حال و احوال زنگ نزده بود

  !آره! می خواستم بگم پاشو بیا به این بابات یه سری بزن-

 :رها سرد گفت

  برای چی باید این کارو بکنم؟-

وا...بسم هللا. تو و رهی چرا این طوری این؟! بابا جان پدرت حالش خوب نیست. این روزا خیلی توی -
خون دماغ می شه. چه می دونم...فشارش باال و پایین می شه.  شرکتش بهش فشار میاد. همش پسرم

  .اشتهاش کور شده

  یه لحظه رها نگران شد. باباش؟ حالش بد بود؟

 :ولی دوباره رهای واقعی رو پشت حصارهای سرد قایم کرد و گفت

  .خب...اینا که چیز خاصی نیستن. با یکی دو روز استراحت درست می شن-

  !بیه رهی هستیواقعا که! تو هم ش-

 :رها خنده ای کوتاه مثل همه ی خنده هاش کرد و گفت

  !خب برادرمه فرخنده جون-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

83 

 

  .خیله خب...خود دانی! در هرصورت من پیش باباتم. خواستی یه سر بیا! شب به خیر-

  .خدانگهدار-

  ... گوشی رو قطع کرد. زانوهاشو توی شکمش کشید و گوشی رو کناری پرت کرد

ض گلوشو گرفت. دلش برای خونواده اش تنگ شده بود. مامانش. مامانش که چهارده سال بود یه لحظه بغ
  .که نبود. گذاشته بود و رفته بود. خدا می دونست کجا. خدا می دونست برای چی

برای باباش که همیشه فقط با مامانش شاد بود و می خندید. رهی که جمع خونواده رو به تنهایی ترجیح 
  .همه ی اینا خیلی وقت بود که تموم شده بود می داد. ولی

رها هم تنها بود. بیشتر از همیشه احساس کرد که دلش یه خونواده می خواد. بلند شد و رفت آبی به 
  .صورتش زد

چراغ های خونه شو خاموش کرد و زیر مالفه اش توی تختش خزید. مالفه رو روی سرش کشید. تلفن 
  .ا دلش بگیرهکردن فرخنده باعث شده بود ره

موبایلش روی میز می لرزید ولی نرفت که جواب بده. هرکی بود حوصله شو نداشت. حتی یک درصد 
  .هم فکر نکرد که ممکن بود آبتین باشه

آبتین توی اتاقش نشسته بود. منتظرانه به صفحه ی گوشی اش نگاه می کرد. نفسشو با صدا بیرون داد و 
 :گوشی رو گذاشت کنار. زیرلب گفت

  .ببین. رها هم جوابتو نمی ده. پس باید بی خیال شی. آرمان هم که داره برمی گرده. پس بی خیال شو-

 :به خودش تلقین کرد

  !از رها هم اصال خوشت نمیاد! چون تلفن ات رو جواب نمی ده-

 به کی دروغ می گفت؟ خودش؟

روزنامه می پیچید به زنی که  گلسا درحالی که با رضایت یکی از نقاشی های قاب گرفته اش رو دور
 :جلوی میزش وایستاده بود گفت

  .مبارکتون باشه-

  .مرسی عزیزم-

 :پوالشو شمرد. زیر میز طوری که ترانه نبینه دستشو مشت کرد و زیرلب گفت

-yes! 
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 ترانه از جاش بلند شد و سمت میز گلسا اومد. وای خدا...البد دوباره می خواست یه طعنه ای بزنه. ترانه
 :گفت

 گلی راستی زانوت خوب شد؟-

  .به من نگو گلی-

  .گـلــی جون-

گلسا با کالفگی ترانه رو نگاه کرد. رنگ موهاشو عوض کرده بود. شبیه قبلی بود. گلسا به خودش 
 :افتخار می کرد که تا حاال دست هم به رنگ مشکی خالص موهاش نبرده بود. گفت

  .بهتر شده-

 غال دیه بگیری؟آخر سرم نرفتی از اون آش-

 :گلسا به دروغ برای اینکه از دست ترانه خالص شه گفت

 ترانه جان من از کجا باید پیداش کنم؟-

 خیلی آسون! پالکشو ندیدی؟-

  .نخیر-

  .ایـش...پرتی ها! ولی حقش نبود-

 سرشو تکون داد و رفت تا یه لیوان چایی برای خودش بریزه. گلسا مطمئن بود ترانه خودش می خواست
حیف که من شانس زدن بهش رو از دست »بزنه کال گلسا رو قطع نخاع کنه. البد توی دلش می گفت 

 «!دادم

بحث از ماشین که شد گلسا یاد دیشب افتاد. رهی بعد از اینکه معجون فلفل سیاه شو خورده بود حرفی به 
  .لید رهی رو یادش بودلیلی زد که یه قدم دیگه برای عقب انداختن گلسا بود. هنوزم خوب قیافه ی پ

عمه لیلی...می گم که من که میام اینجا هواتونو داشته باشم باالخره همیشه که نمی تونم زحمتتون بدم. یه -
 ...کلید خونه تون بهم می دین؟ البته اگه

 :لیلی هم نه گذاشت نه برداشت. گفت

 آره پسر. چرا زودتر نگفتی عمه؟-

 :گلسا خودشو انداخت وسط و گفت

  .من که همیشه اینجا هستم! درو هم برای آقا رهی باز می کنم خب-
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 :رهی هم تندی در جواب گفت

  .خب همیشه که اینجا نیستی! بعدشم عمه لیلی نیاز داره که یه آشنا پیشش باشه-

گلسا هیچ نگفت و منتظر شد تا بره گورشو گم کنه. چطور تا قبل این نیاز نداشت؟ آخر عمری یادش 
  لیلی واقعا ضایع بازی های رهی رو نمی فهمید؟ افتاده بود؟

 :به خودش نهیب زد

  .اگه ضایع بازی های اونو بفهمه ضایع بازی های تو رو هم می فهمه خره-

 :گلسا بند و بساط اش رو جمع کرد. به ترانه گفت

 کار من تمومه. گالری رو می بندی؟-

  .آره به سالمت-

ود رفت. جلوی ایستگاه نگه داشته بود. گلسا پاشو لبه ی پله ی که سر خیابون بب*و*سگلسا سمت اتو
 :گذاشت. بند کفش هاشو که باز شده بود محکم کرد. لبخندی به راننده زد و گفت

  .مرسی داداش می تونی بری-

 :راننده اخمی کرد و زیرلب گفت

  .دیوانه-

ی کنه. گلسا عین بچه ها می وقتی دور شد گلسا سرخوشانه خندید. خوشش میومد بعضی وقتا مردم آزار
  .موند. هنوز بزرگ نشده بود

با تاکسی کتاب فروشی لعیا رفت. راننده تاکسی هم باهاش دوال پهن ال حساب کرد و خودشو سرزنش 
 «!خودم کردم که لعنت بر خودم باد»کرد که چرا دو قدم راه رو پیاده نرفته. 

 :توی کتاب فروشی،یه کتاب خارجی برداشت و گفت

 ین خیلی قدیمی نیست...نه؟ا-

 :لعیا نگاهی بهش انداخت و گفت

  .نه-

 لعیا خانوم...یه چیزی بپرسم؟ ناراحت نمی شین؟-

  .نه بپرس عزیزم-
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 چند سالتونه؟-

 :لعیا خندید و گفت

  تو مگه نمی دونی هیچ وقت نباید از یه زن سنشو بپرسی؟-

 :گلسا لبخند کوچیکی زد و گفت

 ...خودمم میانسال شدم از سنم برای بقیه یه معما بسازم. حاال شما بگین دیگهنمی دونم. شاید وقتی -

  .حدس بزن-

  .نه نه...حدس زدن مثل زدن دکمه قرمز یه بمب ساعتی می مونه-

 :لعیا باز خندید و گفت

  .من پنجاه و یک سالمه-

 :گلسا ابروهاشو باال انداخت و گفت

 ...کم تر می خوره-

سن همینو می گن دختر جون! راستی اگه می خوای اون کتاب رو بردار. مجانی ببر همه بعد از دونستن -
  .خیلی ارزش نداره

××× 

رهی کلید یدکی خونه ی لیلی رو باال و پایین می انداخت. دوباره یه قدم به لیلی نزدیک تر شده بود. 
  هرچند با کاری که دیشب گلسا کرده بود باعث شده بود نصف

 !ل به سوزش معده بشه. آتیش گرفته بودخوشحالی اش تبدی

خیلی وقت بود که به رها سر نزده بود. بهش زنگ زد ولی جواب نمی داد. ساسان سرشو توی اتاق رهی 
 :کرد و گفت

  .خسته نباشی رهی-

  .مرسی-

  .نه...منظورم این بود که...تعطیل کن-

 !لند می گن:خسته نباشین استادیاد کالس های دانشگاه افتاد. وقتی دانشجوها به استادهاشون ب

 :لبخندی زد و گفت
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  .چرا؟ هنوز که خیلی مونده-

  .آبتین گفت. گفت کار زیادی نداریم. بعدشم گفت یادت بندازم پس فردا وقت بازدید از کارخونه ست-

 :رهی سرشو رو به هوا گرفت و گفت

 ...وای...کی حوصله بازدید داره؟ یکی هم باید باهام بیاد-

 :به ساسان کرد و گفتنگاهی 

 تو باهام میای؟-

 :چشمای ساسان برقی زد و گفت

 من؟! واقعا؟ برای بازدید؟-

رهی از دیدن ذوقش لبخندی زد. ساسان همیشه خیلی خودشو دست کم می گرفت. سرشو تکون داد و 
 :گفت

  .آره تو-

  !وای بی اندازه ممنونتم رهی! فعال-

ی موزائیک ها بخوره زمین. رهی لبخند کوچیکی زد. کتشو همچین با سرعت دوید که نزدیک بود رو
پوشید و از شرکت رفت بیرون. سمت خونه ی خودشون راهشو کج کرد. دیگه توی اوقات آزادش فقط به 

این فکر می کرد که ارث لیلی بهش برسه و از دست باباش خالص بشه. ولی اگه نمی رسید بیچاره 
 ...بود

 :رکینگ بود! رهی محکم روی فرمون کوبید و گفتدوباره ماشین فرخنده توی پا

  !تف به این شانس...بابا این اینجا چی کار داره؟-

 :از ماشین پیاده شد و درو کوبید. رفت توی خونه و بلند و مختصرمفید گفت

  !سـالم-

 ولی با دیدن چمدون بزرگی که دم در بود ایستاد. تعجب کرد. درو آروم با پاش بست. نکنه...؟ یهو
 :فرخنده توی ورودی پیداش شد و گفت

  .علیک سالم پسرم-

*** 
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رهی با خودش فکر کرد چه قدر مدل جدید موهاش مزخرفه. قیافشو شبیه قارچ می کنه. شبیه جوونی 
هاش شده بود. اون روزایی که هنوز بابابزرگ رهی زنده بود و فرخنده جونش رو به لبش می رسوند. 

 ...فامیل هرکاری دوست داره بکنه. قهر کنه،آشتی کنه،پول بچابه بهش امر و نهی می کرد تا با

  .درحالی که پدربزرگش فقط مجری این نقشه ها بود. پدربزرگ ساده اش

 !فرخنده جون...عالیه که این روزا همش اینجائین-

 :هرچند با طعنه گفت ولی فرخنده نفهمید. یا خودشو زد به نفهمی و اتوبان ننه علی چپ! گفت

بونت رهی جان! می دونم که همیشه با دیدن من خوشحال می شی نوه ی عزیزم. من بیشتر از تو از قر-
  ... دیدنت حض می کنم

  .رهی احساس تهوع داشت

  .دیشب به خواهرت هم زنگ زدم...اونم که بدتر از تو! نمی فهمم...چتونه-

ه رها تلفن هاشو جواب نمی داد و اوه...همون. پس فرخنده زنگ زده به رها و گند زده توی اعصابش ک
  .پیداش نبود. معموال وقتی حالش بد بود نیست و نابود می شد

  .رهی به این کاراش عادت کرده بود و نگرانی نداشت

 :فرخنده به راه پله اشاره کرد و گفت

ش هم بابات طبقه ی باال داره استراحت می کنه. صبح بهم زنگ زد گفت حالش بده. این روزا بچم رنگ-
  .مثل گچ شده. بهش گفتم نره شرکت ولی قبول نمی کنه

لحنش یه جوری بود. رهی به دیوار تکیه کرد و با بی خیالی آستین های پیرهنش رو تا روی آرنج تا زد 
  .... ظاهرا فرخنده می خواست سخنوری کنه

 خب؟-

 :فرخنده با لبخند به چمدون اشاره کرد و گفت

 !بابات لجبازی می کنه لجبازی کنم منم تصمیم گرفتم حاال که-

 :رهی تکیه شو از دیوار گرفت و سیخ ایستاد. گفت

 بـله؟ چی؟-

 :فرخنده دست به سینه لبخند دندون نمایی زد و گفت



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

89 

 

می خوام اینجا بمونم رهی! باالخره منم توی خونه تنهایی حوصلم سر می ره! می مونم تا حال بابات -
 ...بدهکار نیست! بعید نیست بچم بمیره و هیچ کدومتون هم نفهمینبهتر بشه! گوش تو و خواهرت که 

گلسا موهاشو بافته بود. وقتی موهاشو می بافت حس خوبی داشت. حس کودکانه ای بهش دست می داد. 
دوربینشو برنداشت. امروز حس عکس گرفتن نداشت. دوربین لجاجت می کرد! بعد از سال ها عکس 

و دوربین ها رو بفهمه. عوضش دفتر طراحی شو برداشت. شاید می  گرفتن می تونست زبون عکس ها
  .تونست یه طرح اولیه بزنه و بعد روی تابلو کاملش کنه

  !...از انباری اش اومد بیرون. آفتاب چشمشو زد. یاد موش کور افتاد

حیاط بزرگ  نگاهی به در خونه ی لیلی کرد. متاسفانه وقت نداشت بره پیشش! شونه ای باال انداخت و از
 :رد شد. از دور دستشو برای علی تکون داد و گفت

 ســالم اسکل! چطوری؟-

  .سالم گروهبان مگسی-

  .پسر خوب...دیرم شده باید برم سراغ کارم-

امروز باید رها رو هم می دید. از خونه اومده بود بیرون که یهو دید لباس شویی رهی داره میاد...از 
ه ناحیه ی دیگه ی بدن اش رو ناقص نکنه پرید توی پیاده رو و پشت یه ترس این که دوباره نزنه ی

 :درخت رفت. برای خودش دلیل آورد

  .من اصال ازش نمی ترسم فقط نگران جونمم! از این روان پریش هر چیزی برمیاد-

از ماشینش پیاده شد و درو محکم بست. مثل اینکه خیلی عصبانی بود! گلسا هنوزم وقتی می دیدش 
رش به این مشغول می شد که پول لیلی رو برای چی می خواد...این که خودش لباس شویی به این فک

 خوشگلی داره. پول لیلی رو می خواد حلوا حلوا کنه بذاره روی سرش؟ برای چی می خواست؟

  .نمی دونست

باز شد.  سوار مترو شد تا بره سمت مزون رها. دوباره در مزون با صدای دلنگ دلنگ آویز باالی در
 :همون خانوم میانسال مهربون پشت میز نشسته بود. گلسا زیرلب گفت

  .سالم-

  .سالم...خوش اومدین-

گلسا تشکری کرد و رفت باال. رها پشت میزش بود. ولی انگار پکر بود. داشت با خودکارش بازی می 
. گلسا دفتر بزرگشو که کرد. امروز هیچ آرایشی هم نداشت. انگار ... آره. حدسش درست بود. پکر بود

 :توی دستش بود فشاری داد و سمت میزش رفت. گلوشو صاف کرد و گفت

  .سالم...رها-
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هیچ وقت از صدا کردن افراد به اسم کوچیک معذب نمی شد. رها تندی سرشو باال گرفت. سریع گلسا 
  رو شناخت. آدمی نبود که زود از خاطر بره. رها سرشو تکون

 :داد و با لبخند گفت

  سالم...گلسا؟ اسمتو یادمه دیگه؟-

 :گلسا نشست و گفت

  .آره خودشه-

و خندید. وقتی می خندید چشماش هم یه ذره تنگ می شدن. رها خیلی این طرز خندیدن رو دوست 
داشت. وقتی نوجوون بود یه مدت به زور سعی داشت خنده اش رو این طوری کنه ولی چون خنده هاش 

  .د. خیلی خنده ی مضحکی از آب درمیومدهمیشه کوتاه بودن نمی ش

 :گلسا یه پاش رو روی پای دیگه اش انداخت و درحالی که با برگه های دفترش بازی می کرد گفت

  خب...امروز خوبه؟-

 :رها دستشو زد زیر چونه اش و با اخم ظریفی پرسید

 یعنی چی؟ چی خوبه؟-

روزا هستن که آدم حس و حال طراحی و این خب می دونی...من خودم هم یه جورایی هنرمندم. بعضی -
  .حرفا رو نداره. برای منم پیش میاد

 :مکثی کرد و به صورت رها اشاره کرد و گفت

  .من می تونم بفهمم که امروز پکری. نه پکر عادی. پکر از لحاظ هنری-

ا رو مجبور می رها ابروهاشو انداخت باال و لبخند یه طرفه ای زد. این دختر چی داشت؟ یه جورایی ره
 :کرد که به حرفاش گوش بده. مرموز بود. آره خودش بود...مرموز. رها خندید و گفت

  .آره فکر کنم. درست می گی-

در مورد شغل گلسا کنجکاو بود. اون روز دوربین دستش بود...امروز دفتر طراحی...قیافشم واقعا به 
  رویهنرمندا میومد. اون چتری ها و عینکی که بعضی وقت ها 

 :موهاش بود،بعضی وقتا روی بینی اش. لباس هاش. عیبی نداشت که بپرسه. گفت

 می شه...بپرسم چی کاره ای؟-

 :گلسا سرشو کج کرد و گفت
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شغل دقیقی نیست. توی هر چیزی یه سررشته ای دارم. طراحی،خوشنویسی،مجسمه سازی...از همش -
عالقه دارم و رشته ام هم توی دانشگاه بود ...  یه ذره کار کردم. ولی حرفه ای که از همه بیشتر بهش

  .عکاسیه. یه گالری هم دارم

 :زیرلب با بی میلی اضافه کرد

  .با یه نفر شریکیم-

 :رها به صندلی اش تکیه داد. با شنیدن کلمه ی شریک یاد آبتین افتاد. بی اختیار گفت

  .برادر منم یه شریک داره-

  «یادشریکی که من فکر کنم ازش خوشم م»

این فکر یهو از سرش گذشت ... ! رها تندی تکونی خورد. این فکره از کجا اومد؟! ولی گلسا متوجه نشد 
 و فقط متفکرانه سرشو چندبار تکون داد. چرا رفت توی فکر؟

 :گلسای توجه سرشو باال گرفت و گفت

  .خب من یه فکری دارم-

 چی؟-

  .می کنیم برای اینکه کودک هنری تو بیدار کنیم یه کاری-

 چی کار؟-

 :گلسا به پنجره های بزرگ مزون اشاره کرد و گفت

می برمت بیرون. همین رو به رو یه پارکه دیگه. اونجا تو می شینی روی نیمکت و می ذاری اکسیژن -
  .بره توی مغزت

 :رها با تعجب گفت

 چـی؟! بیرون؟-

 .بله. بیرون-

 !تو واقعا فکر می کنی این موثره؟-

  .ون شکاوهوم. بد-

 :ادامه داد
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  .دیدن طبیعت باعث می شه کودک هنریت بیدار بشه-

رها لبخندی زد و شونه اش رو باال انداخت. نمی دوسنت چرا. بازم دلیلشو نمی دونست ولی این گلسا یه 
 .چیزی داشت که باعث می شد بهش اعتماد کنه و ببینه حرفش درسته یا نه. ارزش امتحانو داشت

  .برداشت و چشمکی به گلسا زددفتر طراحی شو 

  .هرچی تو می گی. بریم-

××× 

رهی از ماشینش پیاده شد. اولین بار بود که علی می دید این قدر اعصابش خط خطیه. آب دهنش رو 
 :قورت داد و چند قدم عقب رفت تا سرراه رهی نباشه. رهی پرسید

 عمه لیلی خونه ست؟-

  !بـ...بله-

 :و برش رو نگاه کرد. پدرش رو صدا کرد و گفت رهی سمت خونه رفت. علی دور

 ...بابا من یه لحظه می رم...حواست باشه-

  .باشه برو-

خب شک نکرد. علی تند و بی صدا دنبال رهی رفت. از پشت درخت های حیاط رفت زیر پنجره ی اتاق 
اید اطالعات نشیمن. سرجوخه صورت پیتزایی باید همه چی رو به گروهبان مگسی می گفت! مو به مو ب

 ... رو انتقال می داد

 :عمه لیلی با ویلچرش دم در اومد و با دیدن رهی لبخند همیشگی اش رو زد و گفت

  .بیا تو پسر. سالم-

 :رهی زیرلب گفت

  .سالم-

 :و رفت تو. لیلی گفت

  !بشین عزیز...بشین-

ینکشو روی بینی اش رهی نشست. لیلی متفکرانه به چهره ی درهم ریخته ی رهی نگاه کرد. لیلی ع
 :گذاشت و گفت
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یه چیزیت هست...همیشه رنگ لباس هات باهم همخونی داشتن امروز ندارن،اخم هات هم توی همن. -
  بگو به من پسر. چت شده؟

 :رهی به لباس هاش نگاه کرد. شت شلخته نبودن ولی خیلی هم جور نبودن. به لیلی نگاه کرد. لیلی گفت

زنن! هرچند معموال فهمیدن احساس اونایی که چشم هاشون مشکیه خیلی آهان...چشمات هم حرف می -
 .سخته. ولی من چندتا پیرهن پاره کردم

 :رهی تسلیم شد و گفت

  .خب درباره ی فرخنده ست-

 :لیلی با طعنه گفت

بـعله! خانوم محترمی که همیشه بین تمام اعضای فامیل می خواد جدایی بندازه! خب این دفعه چه زهری -
 خته؟ری

 :رهی گفت

  .زهر خیلی بدی نیست. فکر کنم برای من خیلی بده-

 :مکثی کرد و گفت

  .می خواد بیاد پیش ما زندگی کنه-

 :لیلی چشماشو پشت عینکش گرد کرد و گفت

  .چــی؟! یا امام هشتم. خدا به بابات صبر بده-

 :رهی پوزخندی زد و گفت

  .که مامان جونش پیششهصبر داده. فکر کنم با دمش هم گردو می شکنه -

 :لیلی اخم کرد و گفت

  .درست نیست آدم درباره ی باباش این جوری حرف بزنه،رهی-

 :رهی آهسته گفت

تازه به رها هم زنگ زده بود. رها معموال وقتی با اون حرف می زنه یاد قدیما می افته و حالش بد می -
  .شه کال گم و گور می شه

 گور می شه. راستی رها خوبه...؟هرکی با اون حرف بزنه گم و -
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 :رهی شونه هاش و باال انداخت و گفت

  .االن که نه. ولی در کل آره-

 :لیلی مکث طوالنی ای کرد. رهی بلند شد و گفت

 ...هرچی خواستین بگین من براتون میارم...ببخشید اگه بعضی وقتا بهتون سر نمی زنم عمه. واقعا کار-

 :باال کرد و گفت لیلی اصال گوش نمی داد. سرشو

 رهـی؟-

 :رهی حرفشو قطع کرد و گفت

 بلـه؟-

 :لیلی با ویلچرش به سرعت برق سمت در اومد و دست رهی رو گرفت. گفت

  .می تونی بیای اینجا پیش من. تا وقتی فرخنده از خونه تون بره-

 :رهی با تعجب گفت

  چی؟ بیام اینجا؟-

نهی و سرزنش های اون ممکنه برات سخت باشه. درکت آره...اگه دوست داری ها...آخه تحمل امر و -
 .می کنم

ممکن نبود. صددرصد سخت بود! رهی بی اختیار لبخند محوی زد. پیش لیلی بمونه؟ چی بهتر از این؟ 
این طوری با یه تیر دوتا نشون می زد. هم از دست فرخنده و فرهاد خالص می شد هم می تونست 

 :گلسای مزاحم رو کیش کنه. گفت

 ...آخه...من نمی خوام شما اذیت-

 :لیلی اخم کرد و گفت

  .برو ببینم! همین فردا وسایلتو میاری! چه اذیتی...پیش من باشی خیلیم بهتره-

 :رهی سرشو تکون داد و لبخندی زد. لیلی هم جواب لبخندشو داد. گفت

 ...آفرین...آدم باید به حرف عمه اش گوش بده-

ند بزرگی زد. ولی گلسا نگاهش نمی کرد. گلسا طرحی رو که رها کشیده رها نگاهی به گلسا کرد و لبخ
  .بود رو داشت دید می زد و سخت رفته بود توش
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رها نی آب پرتقالش رو به دندون گرفت. واقعا حسش بی خود و بی جهت نبود. گلسا دختر باحالی بود. 
اون آدمایی بود که رها به عنوان یه  حرفا و کاراش باحال بودن. درحالی که همشون فی البداهه بودن. از

  .الگو برای زندگی شاد دوست داشت ازش استفاده کنه. خیلی بی خیال و بی پروا بود

 :رها نیم نگاهی به آب پرتقال گلسا هم انداخت. حتی لب هم بهش نزده بود. رها سقلمه ای بهش زد و گفت

  .گلسا...آب پرتقالت-

 :روی نیمکت گذاشت و با لبخند پت و پهنی گفت گلسا بی توجه به حرف رها طرح رو

 این عـالیه! فکر کنم تونستم یه حرکتی برات بزنم. نـه؟-

رها تندتند سرشو تکون داد. نه فقط یه حرکت نزده بود. تمام اون احساسات بد و خاطره های گذشته ی 
 :هیچ مقدمه ای گفترها رو که بعد از تلفن فرخنده توی ذهنش بودن رو پرونده بود. رها یهو بی 

  .مرسی-

 :گلسا برگشت و بهش نگاه کرد. با تعجب گفت

 چی؟-

 :رها خندید و گفت

  .گفتم مرسی-

 بابت چی؟-

 ...این که...این که-

 :نمی دونست چه طوری بگه. فقط گفت

  .خیلی وقت بود که خوش نگذرونده بودم. تو راست گفتی. واقعا هوای باز به آدم کمک می کنه-

 :ندی بهش زد. رها بازم بی مقدمه گفتگلسا لبخ

ازت خوشم اومد. من معموال با کسی این قدر زود دم نمی گیرم. اگه واقعا از کسی خوشم بیاد این -
  .طوریه

 :گلسا خنده ای کرد و گفت

  !پس االن باید خیلی خوشحال باشم-

 :رها دفترشو برداشت و گفت
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 اشکالی داره بهت بگم گلی؟-

 :و راست تکون داد و گفتگلسا سرشو به چپ 

  !کلی اشکال داره-

 :رها گفت

 ...جـدا؟ تو که خودت پریروز گفتی-

  .نه نه این جزو اون به حساب نمیاد. من فقط از اینکه کسی اسممو مخفف کنه بدم میاد-

 :زیرلب اضافه کرد

  .ترانه هم اسمم و مخفف می کنه-

 :نگاهی به رها کرد و توضیح داد

  !می خوام سر به تنش نباشه. اونم همینو بابت من می خوادترانه شریکمه. -

 :رها خندید و گفت

  چرا؟-

  .حاال...قضیه اش طوالنیه-

 :به طرح رها اشاره کرد و گفت

خیلی خوشگله ولی ساده ست. من بازم میام. فقط...هنوز نمی دونم کی باید بیام. به مزون تون زنگ -
 بزنم جواب می دی؟

 :و گفت رها سرشو تکون داد

نه. تلفن ها رو اون خانومی که پایین می شینه جواب می ده. وصل هم نمی کنه. خیلی گیره...شماره ی -
 .خودمو بهت می دم. تو هم شماره تو بده به من. که اگه زنگ زدی ... بشناسمت

  .باشه-

زدیک بشه. ولی گلسا با رها خداحافظی کرد و از پارک دور شد. فقط به خاطر لیلی می خواست به رها ن
وقتی یه صبح تا ظهر رو باهاش گذرونده بود فهمیده بود واقعا یه دختر دوست داشتنی ایه ... دختری که 

  .می شد به غیر از یه واسطه برای رسیدن به لیلی،به چشم یک دوست هم بهش نگاه کرد

 .یه دوست خوب
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ود روی پاهاش باز بود و داشت می توی مترو نشسته بود. اون کتاب انگلیسی ای که از لعیا گرفته ب
خوندش. آهسته ورق می زد و غرق توی دنیای خودش بود. همیشه با کتاب ها با مالیمت رفتار می کرد. 

اینو از پدرش یاد گرفته بود. هیچ وقت هم کتابی رو که نمی خوند باز نمی ذاشت. باز گذاشتن طوالنی 
  .. کتاب ها هم مثل آدما جون داشتن. زنده بودنمدت کتاب باعث می شد ستون فقرات اش درد بگیره

یه سر به گالری زد. یکی از نقاشی هاش رو ترانه فروخته بود. پولش رو ازش گرفت و رفت. به خونه 
  .رسید. علی یا آقا مصطفی هیچ کدوم دم در نبودن. عجیب بود

 :کنار و گفتتقه ای به در اتاق نگهبانی زد. علی پشت شیشه پیداش شد. شیشه رو کشید 

  .ببخشید گروهبان داشتم ناهار می خوردم-

  .خواهش می کنم سرجوخه-

 :لبخندی زد و گفت

  نوش جونتون. امروز چه خبر بود؟-

 :علی چشماشو توی کاسه چرخوند و گفت

 ...اگه بدونی چه خبرایی بود-

 :گلسا سریع گفت

  !بدو بیا بیرون ببینم. چی بوده؟-

 :اتاقک دوید بیرون. با هیجان تعریف کردعلی سرشو تکون داد و از 

یه ذره بعد از اینکه تو رفتی رهی اومد. خیلی بداخالق بود. رفت توی خونه. منم رفتم دم پنجره ی هال. -
  .اونجا تنها جایی هستش که شنود داره. همه ی حرفاشو با لیلی خانوم شنیدم

 :مکث کرد. گلسا گفت

 ...کنم بذارم دهنت؟! بگو دیگهخب بگو چی گفتن...! من باید لقمه -

 ...راجع به یه نفر به اسم فرخنده حرف می زدن-

  .آهان. فکر کنم مامان بزرگ رهی باشه. اون طورایی که دیشب شنیدم...خب تو ادامه بده-

بعدش رهی گفتش که اون فرخنده هه می خواد بیاد پیش اینا زندگی کنه. این و باباش. راستی مامانش -
 کجاست؟

  !تو چی کار داری ... تعریف کن علی-
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بعد کلی عصبانی بود...لیلی خانوم هم بهش گفت درک می کنم و چندتا بد و بیراه هم به اون فرخنده هه -
  .گفت. بعد بهش گفت تو باید بیای پیش من زندگی کنی

 :دهن گلسا خود به خود باز شد...گفت

 !خـ...خب رهی که قبول نکرد؟-

 :علی خندید و گفت

ه خره؟ کی بدش میاد توی عمارت لیلی بانو زندگی کنه؟ اول گفت نه. ولی بعدش گفت آره. د آخه مگ-
 !کدوم احمقی به این شانس پشت پا می زنه؟

 :گلسا زد روی پیشونی اش و زیرلب گفت

 ...وای-

می  حق با علی بود. واقعا کدوم احمقی به این شانس پشت پا می زد ... ؟ کدوم احمقی که احتماال دلش
 خواست گردن گلسا رو هم ببــره و ارثیه ی لیلی رو یک لقمه ی چپ کنه؟

بدون هیچ حرفی سمت خونه ی لیلی رفت. کارد می زدی خونش درنمیومد. این طوری رهی بازم به لیلی 
نزدیک و نزدیک تر می شد. زنگ درو زد. لیلی تندتند دکمه ی ویلچرشو زد و سمت در رفت. نه به 

  .کسی خونه اش نمیومد...نه به االن! درو باز کرد. گلسا بود زمانی که اصال

  .سالم گلسا. دختر بیا تو-

گلسا مودبانه سالم کرد و رفت تو. شالشو انداخت روی شونه هاش و کوله پشتی و دفترشو گذاشت یه 
 :طرف. گفت

 ناهار که نخوردین؟-

 :نمی خواست فورا حرف رهی رو پیش بکشه. لیلی گفت

  .نه عزیز-

 :گلسا درحالی که گاز رو روشن می کرد گفت

  .ِام...علی رو دم در دیدم. گفت که...امروز آقا رهی اومده بوده اینجا-

  .آره. پسر خوبیه...نه؟ منو یادش نرفته-

 :گلسا هم لبخند مصنوعی ای زد و گفت

  .بله بله...موافقم-
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 :حدس زده بود. لیلی شروع کرد می دونست اگه فقط یه ف بگه لیلی تا فرحزاد رفته. درست هم

آره بابا امروز اومده بود...گفتش که مامان بزرگش می خواد بیا با اینا زندگی کنه. گلسا -
جان...دختر...نمی دونی چه مادر بزرگ خوش خط و خالی داره این...منم بهش گفتم بیاد پیش خودم تا 

  .وقتی اون افعی بره

  .خب. ظاهرا حقیقت داشت

××× 

رهی زنگ می زد. رهی صدای ضبط شو آورد پایین. فعال داشت از خوشحالی حرف لیلی بال  موبایل
  .درمی آورد. نگاهی به گوشی اش کرد. تندی برش داشت

  !رها بود

  الــو رها؟-

  !سالم آقای برادر-

 ...علیک سالم-

 :مکث کرد و گفت

 خوبی؟ باز فرخنده چی بهت گفته بود؟-

 :رها با تعجب گفت

  !کجا می دونی رهی؟ تو از-

  .می دونم دیگه...خودش بهم گفت-

 بی خیال. همونایی که همیشه می گه. خودت چطوری؟ آبتین خوبه؟-

 :آبتین؟ رها چی کار به آبتین داشت؟ رهی مردد گفت

  .خوبم. اونم بد نیست. نمی دونم چرا این روزا یه جورایی شده. خیلی فکور شده همش می ره توی فکر-

 وی فکر؟می ره ت-

  .آره...خیله خب. خوشحالم که حالت خوبه-

آره خیلی خــوبم! همش هم به خاطر اینه که یه دوست جدید پیدا کردم. وای رهی نمی دونی...خیلی وقت -
  .بود که یه دوست نداشتم. واسه ی همین کلی جوگیر شدم. ازم کوچیک تره...یاد جوونی هام افتادم
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 :رهی خندید و گفت

  !نآخی! پیرز-

 اه برو بمیر. اصال تقصیر منه که بهت زنگ زدم. کاری نداری؟-

رهی مکثی کرد. نمی دونست بهش بگه که داره از خونه می ره...یا نه؟ بهتر بود نگه. اون وقت فضولی 
 :یا همون به قول خودش کنجکاوی اش گل می کرد. زیرلب گفت

  .نه عزیزم. خدافظ-

  .رهی به در اتاق پدرش زد

  .بیا تو-

 :البد فکر می کرد مامان جونشه. رهی درو باز کرد و رفت تو. خیلی خونسرد گفت

  .سالم-

 :پدرش سرشو سریع باال گرفت. پشت میزش نشسته بود. گفت

  .سالم رهی! فکر نمی کردم تو باشی-

 :رهی همون جا دم در ایستاد و گفت

  .فقط اومدم بهت خبر بدم که دارم می رم-

 :سیدفرهاد اخم کرد. پر

 می ری؟ کجا می ری؟-

  می رم دیگه. مگه همونی نیست که می خوای؟-

  !ولی هنوز تا بیست و هشت سالگیت چند ماه مونده. من ... بهت فرصت می دم-

  ولی باید عادت کنم. نـه؟-

 :پدرش بلند شد و گفت

  !رهی...شوخی نکن. چرا این قدر بی مقدمه؟-

مقدمه چینی می کردم؟ بلد نیستم. من مثل رها نیستم. من دیگه  فکرشو نمی کردی؟ خب...چه جوری باید-
یه مــَردم پدر جان! فقط اومدم بهت بگم تا بدونی. فردا هم می رم. منتهی می خوام یه مدت ماشین دستم 

  !بمونه. همون طوری که خودت هم گفتی من هنوز بیست و هشت سالم نشده. سن ایده آل شما
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 :رهی برای خودش خونه داره. از کجا می خواد بفهمه؟! فرهاد گفت بذار فرهاد فکر کنه دیگه

 آدرس ات رو که...بهم می دی؟-

 :رهی لبخندی زد. مثل اون لبخندهای عصبی ای که گلسا بهش می زد. گفت

  .اتفاقا به شما اصال نمی دم-

××× 

بخواد. کلید. کلید گلسا لبشو به دندون گرفت. می خواست از لیلی همون چیزی رو که رهی خواست،رو 
  .خونه. نمی دونست لیلی به اون هم می ده یا نه

در اتاق لیلی باز بود. سرش توی یه کتاب بود و عینک اش هم روی نوک نوک بینی اش. اون قدر که 
  .اگه یه ذره بیشتر خم می شد می افتاد روی کتاب

 ببخشید...لیلی خانوم؟-

 :لیلی به گلسا نگاه کرد و گفت

  جان؟-

سا ته دلش از اینکه لیلی بهش گفت جان احساس خوبی کرد. یاد مادرش افتاد. خیلی وقت بود که کسی گل
 :در جوابش جان نگفته بود. گفت

 ...حاال که...رهی می خواد بیاد اینجا...اشکالی نداره اگه منم...خب...کلید رو-

 اوه! تو یه کلید می خوای و این همه داری خودتو می کشی؟-

 :فتخندید و گ

باشه برو از مصطفی بگیر. دختر این چه حرفیه. با این همه خوبی ای که توی این مدت در حق مِن -
 ...پیرزن کردی من دیگه بهت اعتماد دارم

گلسا لبخندی زد. خودش می دونست. از یه نفر شنیده بود که یه چیزی توی صداش،نگاهش،صورتش 
د صداقت اش بود. درحالی که از اتاق بیرون می رفت هستش که باعث می شه بقیه بهش اعتماد کنن. شای

 :زیرلب با خودش حرف می زد

خیلی صادقی! آره! دنبال ارث این بیچاره راه افتادی...بعد به خودتم می گی صادق. ولت کنن از -
  .پررویی برای سنگ پای قزوین هم زبون درمیاری

داشت و از خونه اومد بیرون. با قیافه قرص های عصر لیلی رو براش برد توی اتاقش. وسایلش رو بر
 :ای که انگار قله اورست رو فتح کرده باشه سمت اتاقک نگهبانی رفت. بلند صدا کرد
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  !...آقا مصطفی-

 بله خانوم معین؟-

  .لیلی خانوم گفتن یه یدکی از کلید خونه شون رو به من بدین-

  .چشم-

 :مصطفی درحالی که می رفت توی اتاق گفت

 ده؟ چند روز پیش آقا رهی هم ازم کلید خونه شون رو خواستن. راستی خانوم...آقا رهی کیه؟چه خبر ش-

  .یکی از فامیل های لیلی خانومه. خیلی پسر خوبی نیست شما بهش اعتماد نکنین-

  .اینو گفت و لبخندی هم پشت بندش زد

××× 

یزیش هست. تازه رها هم پریروز رها توی فکر حرف رهی بود. آبتین خیلی می ره توی فکر. آبتین یه چ
  .تلفنش رو جواب نداده بود. یاد حرف خود آبتین افتاد

  .تو خیلی آرومی. آرامش ات هم می تونه منتقل بشه -

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 

مش پیدا کنه. برای این باهاش حرف بزنه. رها شاید آبتین برای این می خواست رها رو ببینه تا آرا
 :دستاشو دور خودش حلقه کرد و زمزمه کرد

  .خر نشو. خیلی خودتو دست باال گرفتی رها-

ولی نمی تونست با وسوسه ی زنگ زدن بهش مقابله کنه. تصمیم شو گرفت و موبایلش رو از روی میز 
ین سرکاره. آبتین خیلی بیشتر از رهی زحمت می قاپید. ساعت شیش بعد از ظهر بود. مطمئن بود که آبت

 .کشید. در حقیقت بار شرکت بیشتر روی دوش آبتین بود

 :با صدای آبتین از توی فکر دراومد

 الـو؟-

  .سالم آبتین-
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 ...رها؟ سالم-

 :مکث کوتاهی کرد و گفت

  خودتی؟ تو چرا این قدر کم پیدایی؟-

که رها کم پیداست! یعنی حضور رها به چشمش میومد ...  رها لبخندی زد. یعنی آبتین متوجه شده بود
 :!رها گفت

  .خب آره...یه ذره حالم بد بود-

 !حالت بد بود؟-

  .از لحاظ فیزیکی نه. روحی و روانی-

 ...آهان-

  .می خواستم بپرسم می تونم یه سر بیام شرکت برای همون بحث مون که نصفه موند؟ ادامه اش بدیم-

  .شب هستم. منتظرتم آره حتما. من تا-

  .می بینمت-

  .فعال-

آبتین گوشی رو گذاشت و سمت پنجره ی اتاقش چرخید. با دیدن انعکاس ضعیف صورتش روی شیشه ی 
  .پنجره تازه فهمید که بی اختیار لبخند روی لبش اومده بوده

 :تندی لبخندشو جمع کرد. توی دلش گفت

 ...نمی رسونم من به رها ضرر نمی رسونم...من به رها ضرر-

با یادآوری آرمان عسل اش هم زهر می شد! رها گفت حالش بد بوده. یعنی چش شده بود؟ آبتین پیش 
سه روز به شدت دلش می خواست از رهی بپرسه که -خودش اعتراف کرد که نگران رها شده. این دو

 رها کجاست؟

ه چندانی هم به رها نمی کرد. شیش یاد روزای اولی افتاد که تازه رهی شریک اش شده بود و آبتین توج
 :ماه هم که ازش خبری نمی شد نگران نمی شد! خب آخه اون موقع دوستش نداشت...صدای ذهنش گفت

 مگه االن دوستش داری؟-

  .زیاد-
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  .خفه شو-

 :رها نیم ساعت بعد اومد. روی مبل اتاق آبتین نشست و گفت

  .سیدماوف...چه قدر بیرون ترافیکه. پدرم دراومد تا ر-

 :بعد از اینکه درباره ی کار حرف زدن آبتین به خودش جرئت داد و گفت

  گفتی حال روحی ات بد بود؟ چرا؟-

 :رها شونه هاشو باال انداخت و گفت

مادر بزرگم زنگ زده بود. مزخرف ترین آدم فامیله. مطمئنا رهی درباره ی خونواده ی ما بهت گفته -
  !ن مامانم کل خونواده از هم پاشیددیگه. اینکه بعد از گم و گور شد

 :آبتین سرشو تکون داد. رها سری به نشونه ی تاسف تکون داد و گفت

 خونواده ی خوب،واقعا ارزش داره. خیلی ارزش داره. تو که مادر و پدرت هنوز هستن؟-

 :آبتین گفت

  .اهوم...ولی ایران نیستن. همه ی خونواده ی من خارج ان-

 :نداخت و گفترها ابروهاشو باال ا

  ... همه ی خونواده؟ من فکر می کردم تو تک فرزندی-

 :ای لعنت ... لعنت بر دهنی که بی موقع باز شه...آبتین نفسی کشید و گفت

 .خب نه...یه برادر دارم. از خودم چندسالی بزرگ تره-

  ! ... گفته بود نه رها لب هاش رو کج کرد ... یه روز که از آبتین پرسیده بود خواهر یا برادری داره،

 اونم خارجه؟-

 ...آره ولی-

 :خواست بگه به زودی برمی گرده ولی گفت

  .هیچی. آره خارجه-

  .رها سرشو گرفت پایین. آبتین یه چیزی رو مخفی می کرد...اینو می فهمید
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ی. گلسا وسط حیاط ایستاده بود. سرشو باال گرفت و به آسمون نگاه کرد. آسمون اولین روز اردیبهشت
دوربین اش رو برداشت و گرفت باال. از آسمون یه عکس گرفت. آسمون آبی با اون ابرهای سفید پرمانند 

 ...که وسطش پرواز

با صدای بوق یه ماشین از جا پرید و دوربینش از دستش ول شد. شانس آورد که به گردنش آویزون بود 
درمیاورد از دست می رفت. ماشین  وگرنه بدبخت می شد. تنها شی با ارزش زندگیش که باهاش پول

 :رهی جلوش بود. رهی سرشو از شیشه کرد بیرون و با لبخند گفت

  !موضوع عکاسی جالبی داری ولی سرراه منه-

 :گلسا چیزی نگفت و رفت کنار. وقتی رهی از ماشین پیاده شد گفت

رفتی دیگه...برای تو تو که رودربایسی نداشتی! رد می شدی منو کف زمین ذرت له شده می کردی می -
  !که خجالت نداره ما رو با کاردک از کف زمین پاک کنن

 :رهی صندوق عقب ماشینش رو باز کرد و بی توجه گفت

  .شلوغش می کنی. من فقط یه بار به زانوت زدم-

  !زانوهـــا! دوتا بودن-

 :فتو دوتا انگشتش رو برد جلوی صورت رهی و تکون داد. رهی یه چمدون برداشت و گ

  .بازم سرراهمی-

  .من همیشه سرراهتم-

  .اونو که می دونم-

 :گلسا کنار رفت و زیرلب گفت

  .تا وقتی که دست از سر لیلی برداری-

 :رهی چمدونش رو گذاشت روی زمین و گفت

  .تا با سر بره توی چاه تو؟ خیر دیدی خواب باشه-

  .اشتباه گفتی. خواب دیدی خیر باشه-

  .اشهخیر دیدی خواب ب-

  .خواب دیدی خیر باشه-
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رهی فقط یه تای ابروش رو انداخت باال. حوصله ی این عجیب و غریب رو نداشت. اونم بحث سر 
 :همچین موضوعی! بلند سمت اتاقک نگهبانی داد زد

 ...عــلی! پسر بیـا کمک کن بدو-

به رسیدن علی به رهی علی سرکی کشید و بعد از اتاق دوید بیرون. گلسا پوفی کرد و دو قدم مونده 
 :دستشو جلوی علی گرفت و گفت

  !وایسا-

 :بعد به رهی نگاه کرد و گفت

  .بالنسبت پادو نیستش که! خودت بردار ببر. این بچه نگهبانه-

 :رهی بی توجه به گلسا از علی پرسید

 وکیل وصی داری تو علی؟-

 :بخندی زد و گفتعلی که ماتش برده بود سرشو به نشونه ی نه تکون داد. رهی هم ل

  .پس تو نه وکیلشی نه وصی اش. علی ببر-

 :گلسا دستور داد

 !علی نبر-

  .ببر-

  .نبر-

 :علی کالفه شد و دستاشو توی هوا تکون داد و گفت

  !باالخره من چی کار کنم؟-

 :گلسا دستشو از جلوی علی کشید کنار. نگاهی بهش کرد و گفت

  !هرکاری دوست داری بکن-

ونه رفت بیرون. علی خم شد و چمدون رهی رو برداشت. از رهی خوشش میومد. نه اینکه با اخم از خ
  ...از گلسا بدش بیاد. نه! گلسا مافوقش بود! گروهبان مگسی
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ولی دوست داشت وقتی بزرگ می شه شبیه رهی باشه. چرخید و نگاهی به رهی کرد. قدش بلند بود. یه 
ش سیاه بودن. ِا...مثل گلسا! یه شلوار قهوه ای پوشیده بود با سروگردن بلندتر از گلسا. چشماش و موها

 ...پیرهن چهارخونه ی قهوه ای و قرمز آجری

 :رهی یهو برگشت و دید علی بهش خیره شده. خندید و گفت

  چی شده پسر؟-

 :علی تندی برگشت و گفت

 ...هیچی هیچی-

ندون هاش مثل رهی صاف و صوف و حاال که رهی خندیده بود یه چیز دیگه هم دلش خواست. اینکه د
  .ردیف باشه

××× 

گلسا نگاه ترسناکی به دیالق انداخت. داشت نگاه خریدارانه ای به یکی از تابلوهای خوشنویسی اش می 
انداخت. ترانه درگیر یه مشتری بود که می خواست ازش تخفیف بگیره و با ایما و اشاره گلسا رو اذیت 

  .نمی کرد

 :پرسید یهو دیالق برگشت و

 این تابلو چنده؟-

 :گلسا با همون نگاه وحشت باری که بهش می کرد گفت

  .پایین اش نوشته-

ولی دیالق هیچ واکنشی نسبت به چپ چپ نگاه کردن های گلسا نشون نمی داد. اصال نمی فهمــید! خیلی 
 :ریلکس و با لبخندهای مضحک همش نگاهش می کرد. خنده ی چندشی کرد و گفت

  .می خرمش من اینو-

 :اضافه کرد

  .لطفا-

گلسا چشماش گرد شدن...نگاه ترسناکش به نگرانی جاشو داد. گلسا روی تابلوهاش تعصب خاصی 
داشت. تیپ و قیافه ی خریدارها همیشه براش مهم بودن. حاال این...دیالق چندشناک یکی از تابلوهای 

 !عزیزش رو می خواست؟

 :وا تکون داد و گفتگلسا چندتا سرفه کرد و دستشو توی ه
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  .اون فروشی نیست...نیست! یادم نبود آقای محترم. ببخشید-

 :دوباره تکرار کرد

  .فروشی نیست. نه-

 .انگار می خواست هم خودش هم دیالق رو مطمئن کنه

دیالق نگاه متاثری به گلسا انداخت. الزم شد گلسا یه سر بره دستشویی. پیف پیف...دیالق که رفت پشت 
زک کرد و دوباره به کتاب لعیا که روی میز باز بود حواسشو معطوف کرد. داستانش قشنگ چشمی نا

  .بود. یه داستان عاشقانه که توی ونیز اتفاق میفتاد...شهری که گلسا عاشقش بود

 :مشتری ترانه هم رفته بود. ترانه درحالی که برای ریختن چایی از کنار گلسا رد می شد بلندبلند خوند

  !ین گالری رو ویرونه تر کرددوریت ا-

  !تنهام نذار منو دیالقم برگرد

 چطور دلت میاد یادم نباشی؟

  !بی گلی کی قدرتو می دونه برگرد

گلسا با حرص نگاهش کرد. داشت آهنگ فرزاد فرزین رو برای دیالق و گلسا می خوند. ترانه ... نه تنها 
  .آدم مضحکی بود،بلکه بی مزه هم بود

  .لسا تموم شد بلند شد و رفت. حاال وقت لعیا خانوم بودعصر که کار گ

توی کتاب فروشی روی یه صندلی نشسته بود و داشت خمیازه می کشید. چیز زیادی نمونده بود. دو هفته 
دیگه کتاب فروشی رو نو نوار می کردن و به قول گلسا:اون موقع بود که سیلی از مشتری جاری می 

 .شد

 :اه مهربونی بهش انداخت و گفتچشماشو مالید. لعیا نگ

  به نظرم خیلی خوابت میاد. نه؟-

 :به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت

  .دیر هم شده. برو خونه ات دیگه دخترم-

  .نه نه...می مونم. امروز دیر اومدم-

 :لعیا خندید و گفت
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  !روی پیشونی ات که ننوشتن حتما باید تا ساعت هشت شب بمونی-

ه زد و از پشت شیشه های کتاب فروشی به بیرون نگاه کرد. هیاهوی شهر توی شب گلسا لبخندی خست
قشنگ بود. یکی یکی مردمی رو که رد می شدن نگاه می کرد. مادرش همیشه وقتی توی مکان های 

، ایستگاه مترو، سالن انتظار و...حوصله اش سر می رفت برای هر آدمی که ب*و*سعمومی مثل اتو
  .گفت. پیش خودش. می گفت هر کدوم این آدما یه دنیان. یه دنیای بزرگمی دید یه قصه می 

  .گلسا لبشو گاز گرفت تا گریه اش نگیره. نگاهی به لعیا کرد. یاد مامانش افتاد

 :بغضشو قورت داد و آروم گفت

ت از مامانم تنها کسی بود که وقتی واقعا خسته بودم می فهمید. از چشمام می فهمید. فقط اون می تونس-
 ... چشمام احساساتم رو بخونه ... حتی پدرم هم نمی تونست

دوباره چشماشو مالید. این بار نه از خواب و خستگی. بلکه برای اینکه خیسی گوشه ی چشمشو پاک کنه. 
 :ادامه داد

 ...بعد لبخند می زد و به پاش اشاره می کرد. می گفت بیا سرتو بذار توی دامن مامان ببینم-

 :تاهی از روی ناراحتی کرد و گفتخنده ی کو

 منم هیچ وقت بهش نه نمی گفتم! کیه که دلش نخواد روی دامن گلدار و بلند مادرش سر بذاره؟-

  .لعیا آهی کشید و نزدیک گلسا رفت. شونه اش رو نوازش کرد

 بابات چی؟ اونم فوت شده؟-

 :گلسا دوباره لبخند تلخی زد و گفت

  !قبل از مامانم رفت-

 ...ممتاسف-

  .دیگه تموم شده-

 :صداش تودماغی شده بود. بلند شد و گفت

منم وقت گیر آوردم! اهم ...ببخشید. این کتاب ها که پاره پوره شدن رو بدین به من. یه صحافی خوب -
 ...سراغ دارم

××× 
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پایین رهی اتاقشو دوست داشت. اتاقش توی خونه ی لیلی. طبقه ی باال بود. متاسفانه تنها اتاق طبقه ی 
  .مال لیلی بود چون نمی تونست با ویلچر باال پایین کنه

حاال فرخنده و باباش راحت بودن. به یاد دوران قدیم. رهی از ته دل به باباش حسودی اش می شد. مادر 
فرهاد پیشش بود. پنجره ی اتاقشو باز کرد. هوا داشت گرم می شد. صدای حرف زدن یه دختر 

  .بود. دم در داشت سر به سر علی می ذاشت میومد...اوه. گلسا اومده

 ...به تو هیچ ربطی نداره که من دیر اومدم سرجوخه برو پی کارت...نخیرم...نخیر-

خندید و همون جور لبخند به لب وارد حیاط شد. با قدم های بلند ته حیاط رفت و از دید رهی خارج شد. 
اط زندگی می کرد؟ شایدم با خونواده اش مشکل یعنی اینم مادرش پیشش نبود که توی یه انباری ته حی

  .داشته. شایدم فراری بوده

هرچی که بود به رهی ربطی نداشت. رهی همین قدر می دونست که رقیبش توی به دست آوردن ارثیه 
  .ی لیلیه

گلسا کمدشو زیر و رو کرد. خوشحال بود که سایز کمرش یک سال و خرده ایه که عوض نشده و هنوز 
ی قدیمی اشو داشت. لباسایی که وقتی وضعشون خوب بود داشت. یه مانتوی آبی پررنگ که لبه لباس ها

  .هاش طرح سنتی داشت با شال آبی که مهره به ریشه هاش آویزون بود برداشت. رادیو رو روشن کرد

 :صدای شاد و بشاش مجری اومد

  !ه خیرســاَلم به همه ی شنونده های عزیز...صبح ماه دوم بهاری تون ب-

 :گلسا هم با سرخوشی جوابشو داد

  !سالم صبح بـه خـیـــــــر-

همیشه با ذوق جواب گوینده های رادیو و تلویزیون رو می داد. حتی وقتی بچه بود ... و با سرویس می 
  .رفت مدرسه،صندلی جلو ماشین می نشست و جواب صبح به خیر گوینده ها رو می داد

دوستاش فکر می کنن دیوونه ست یا زیر زیرکی بهش می خندیدن. یا راننده  براش هیچ وقت مهم نبود که
  .سرویس اش چپ چپ نگاهش می کرد

یه روزنامه باطله برداشت و تابلویی رو که پریروز قاب گرفته بود رو وسطش گذاشت. یه روزنامه دیگه 
د. همیشه آرایش هاش هم روش گذاشت و چسب زد که تا وقتی برسه گالری ضربه نبینه. آرایش هم کر

 .مالیم بود. دلیلی نداشت که زیاد به خودش برسه. از نوجوونی اش به سادگی عادت کرده بود

  .کوله پشتی اش رو برداشت و تابلو رو هم زیر بغلش زد و از اتاقک موش کوری اش اومد بیرون

در با صدای تیک  سمت خونه ی لیلی رفت. کلیدش رو از توی جیبش درآورد و توی قفل در انداخت.
آرومی باز شد و رفت تو. تابلو رو به نرده های پله تکیه داد و کوله اش رو هم همون گوشه گذاشت. 
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توی آشپزخونه رفت و در یخچال رو باز کرد. بسته ی پنیر رو درآورد و روی اپن گذاشت. با چاقو یه 
  .برش برداشت و گذاشت توی دهنش

آدم و خنگ می کنه. گلسا هیچم خنگ نبود. عاشق پنیر خالی هم  همش دروغه! همش می گن پنیر خالی
بود. مامانش همیشه به خاطر این موضوع دعواش می کرد ولی گلسا بازم یواشکی دور از چشم مامانش 

 :پنیر می خورد. زیرلب آهنگ زمزمه می کرد

 ...یه صبح دیگه-

 ...یه صدایی توی گوشم می گه

 ثانیه های تو داره میره

 و زندگی کن فردا دیگه دیرهامروز 

 نم نم بارون می زنه به کوچه و خیابون

 یکی می خنده یکی غمگینه زندگی اینه

 همه ی قشنگیش همینه

 :رهی آستین هاشو تا آرنج زد باال و دکمه شو بست. توی آینه به خودش نگاه کرد. زیرلب زمزمه کرد

 ... روبازم یه روز خسته کننده ... مثل بقیه روزا ... بزن ب-

در اتاقشو باز کرد و بی صدا اومد بیرون. از پله ها داشت میومد پایین که صدای گلسا رو شنید. داشت 
  .آواز می خوند؟! همون...دیوونه ست دیگه

  .یهو به آخرین پله که رسید صدای مهیبی از پایین پاش اومد...صدای شکستن یه چیزی

کرد. صدای آواز خوندن گلسا از آشپزخونه قطع شد.  تندی پاشو عقب کشید و با وحشت زمین و نگاه
  ... تندی دوید بیرون و با دیدن رهی و تابلوش که شیشه اش شکسته بود چشماش درشت شد

 :زد روی سرش و زیرلب گفت

 ...آی-

رهی سرشو سمت سقف گرفت. حاال دوباره تا گردن توی یه مخمصه ی جدید رفته بود! گلسا به رهی 
وحشتناکی کرد و با قدم های بلند سمت رهی رفت. دستاشو مشت کرد و دندوناشو روی  نگاه کرد و اخم

 :هم سابید...آهسته گفت

 تو چی کار کردی؟-
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 :رهی به گلسا نگاه کرد. گفت

  .همین کاری که می بینی-

 :بعد تندی سرشو سمت اتاق لیلی برگردوند. چرا بیدار نشده بود؟ خواست سمت اتاقش بره که گلسا گفت

  !عمه جونت گوشش سنگینه. سمعک می ذاره آقای فامیل که از ریز و درشت عمه جانتون باخبری-

 :رهی چپ چپ نگاهش کرد. گلسا خم شد و درحالی که حواسش بود شیشه ها دستشو نبرن گفت

  !بحث رو عوض نکن-

 :مکثی کرد و دوباره خشن نگاهش کرد. گفت

 فکر کردی نفهمیدم از قصد زدی؟-

 :هاشو انداخت باال و با چشمای درشت گفترهی ابرو

 ...پام خورد! به جون عمه لیلی قسم-

  به به. آقای فامیل و داشته باش. برا همه فیلم،برای منم فیلم؟-

 :رهی سرشو تکون داد و درحالی که سمت در می رفت گفت

 ...به هرحال من وقت ندار-

  .گلسا تندی جلوی در ایستاد و پشتشو به در چسبوند

 :فتگ

چی چیو وقت ندارم؟!من برای اون قاب پول داده بودم! پولمم از سرراه نیاورده بودم. شما خودت که -
 !وضعیت منو می دونی

 :رهی نفس عمیقی کشید. زیادی خودشو کنترل کرده بود! گفت

 خب چه قدر می خوای؟-

 :گلسا باال رو نگاه کرد و زیرلب گفت

  .اومـــم...چهل و شیش تومن-

 :م کرد و گفترهی اخ

  .نرخ و نبر باال. قیمت قاب از این کمتره-
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  !من همین قدر دادم-

دستشو دراز کرد و منتظر به رهی نگاه کرد. رهی پوفی کرد و دستش توی جیبش کرد. بیا. بازم داشت 
پوالشو از دست می داد. فقط کافی بود درباره ی لیلی هم تیرش به سنگ بخوره...دیگه نور علی نور می 

 .د. می تونست روی شغل گدایی به عنوان شغل دوم حساب کنهش

××× 

رها توی دفتر تلفن اش دنبال شماره ی گلسا می گشت. اصال وقتی بهش فکر می کرد لبخند روی لبش 
 :میومد. تا خواست شماره شو بگیره کسی به در اتاقش زد. یکی از کارمندا بود. گفت

  .تون کار داشتنببخشید خانوم رهنما...آقای موحد باها-

 :آبتین؟ باهاش چی کار داشت؟ بلند شد و گفت

  .باشه مرسی-

کیفش رو هم برداشت تا از اونجا بره مزون. از اتاق رهی اومد بیرون. امروز که رهی هنوز نرسیده بود 
ی رفته بود توی اتاقش نشسته بود تا بیاد. ولی ظاهرا نمی خواست بیاد. البته...تازه ساعت هفت بود. ره

 :نیم می رسید. در اتاق آبتین باز بود. رها صدای ساسان رو شنید-معموال هفت و ربع

 آبتین...چرا چندوقته منو سرکار نمی ذاری؟-

 :آبتین خندید و گفت

  !خوشت میادها-

  اصال عوض شدی. راستی آبتین...قضیه ی این پگاه چی بود؟ اون شب می گفتی پگاه؟-

 :تآبتین خنده اشو قطع کرد و گف

  .برو بابا ما هم یه چیزی گفتیم تو توی هوا قاپیدی-

رها دستاشو توی هم قفل کرد. چیزای جدید می شنید...پگاه؟ این دیگه کی بود؟ صدای قدم های آبتین اومد 
 :که به ساسان هم می گفت

 ...پاشو برو دیگه کار دارم-

 :رها به در زد و گفت

 آبتین...باهام کار داشتی؟-

 :به رها کرد و با لبخند گفتآبتین نگاهی 
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  .آره آره. بیا...ساسان برو بیرون دیگه همین جا سفره شدی-

رها روی مبل نشست و ساسان رفت. آبتین داشت حرف می زد...ولی رها گوش نمی داد. پگاه پگاه 
  !پگاه...پگاه کی بود؟

ه. نگاهی به دفترش کال یادش رفت که می خواست به گلسا زنگ بزنه. رفت مزون و بعدشم رفت خون
کرد. هنوز برای گلسا هیچ طرحی نداشت. االن که ذهنش درگیر بود. بعدا یه کاریش می کرد. صدای 

زنگ اومد. بلند شد و به آیفون نگاه کرد. رهی بود. درو براش باز کرد. در خونه رو هم باز کرد و 
 .دوباره نشست روی مبل بادی اش

 :رهی اومد تو و گفت

  .رمی...علیک سالمچه استقبال گ-

 :رها لبخندی زد و گفت

 !سالم داداشم. خوش اومدی. یه خبر از ما نگیری-

 :بعد از اینکه یه ذره حرف زدن رها به خودش جرئت داد و با لحن بی تفاوتی پرسید

  .رهی...تو...می دونی قضیه ی پگاه چیه؟ یعنی امروز آبتین...داشت می گفت. شنیدم-

 :نگاه کرد و زیرلب گفت رهی با احتیاط به رها

  .پگاه؟ آهان...پگاه. آره قضیه اش خیلی قدیمیه. مال خیلی وقت پیشه-

 :رها زانوهاشو بغل کرد و گفت

  خب...چیه؟-

  .چیز خاصی نیست-

 ...رهی بگو! اِ -

فکر کنم دو یا سه سال پیش. دقیق یادم نیست کی بود. آبتین می خواست بره خواستگاری یه دختری به -
پگاه. ولی مامانش اینا موافق نبودن. اون موقع خونواده اش ایران بودن. بعد از کلی جار و جنجال که اسم 

 .هیچ وقت هم به من نگفت به خاطر چی بود باهم نامزد کردن

 :رها بی اختیار بلند گفت

 !نامــزد؟-

  .آره-
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 :رهی که سرش پایین بود و متوجه تعجب رها نشده بود ادامه داد

م زدن. حدود پنج شیش ماه بعدش بهم زدن. بازم نفهمیدم چرا. اون موقع من و آبتین خیلی باهم ولی...به-
 ...صمیمی نبودیم...خودتم که می دونی من مثل بعضیا فضولک نیستم

  !و خندید. ولی رها هنوز توی بهت حرفای رهی بود. آبتین نامزد داشته...پگاه. آبتین نامزد داشتــه

 :ستاش پوشوند. گلسا دستاشو توی هم حلقه کرد و گفترها صورتش رو با د

اصوال من زود احساسات آدما رو از روی چهره شون حدس می زنم. ولی حدس زدن احساسات تو -
  خیلیم کار سختی نیست. رها؟ چی شده؟

 :رها دستاشو آورد پایین. شونه هاشو باال انداخت و گفت

  .فکرم درگیره-

 :سرشو پایین گرفت و گفت

  .بخشید اگه...اگه هنوز لباست آماده نیستب-

گلسا لبخندی زد. ای کاش می تونست به رها بگه که اصال به لباس نیازی نداشت. لباس بهونه بود. 
 :دستشو گرفت و گفت

این چه حرفیه...؟ خودت اون روز توی پارک گفتی که تو دوست جدیدمی. دوست ها که دیر و زود نمی -
  .شناسن

کاش می شد مثل گلسا باشه. این روزا همش فکر می کرد که ای کاش شبیه گلسا بود. گلسا  رها لبخند زد.
می تونست الگوی خوبی باشه. این فکر صدبار از ذهنش عبور کرده بود. رها به صندلی اش تکیه داد. 

 :گفت

  .می شه از مزون بریم بیرون؟ من که کاری ندارم. تنها مشتری فعلی ام توئی-

  .ن که از خدامهخیله خب. م-

 :بلند شدن و رفتن بیرون. روی همون نیمکت توی پارک نشستن. رها گفت

  .فکر کنم از یکی خوشم اومده-

 :گلسا با حواس پرتی گفت

  .آره دیگه اونم منم...دوست جدیدت-

 :رها خنده ای کرد و زد روی شونه ی گلسا. گلسا سرشو باال گرفت و با لحن بامزه ای گفت
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 اه حدس زدم؟چیه؟ اشتب-

  .کامال. جنس مخالفه-

  .آهان...از اون لحاظ-

 :گلسا با هیجان خودشو به رها نزدیک کرد و گفت

 خب کیه؟-

  .تو که نمی شناسیش. شریک داداشمه-

 ...هوم-

اگه رها می دونست که گلسا رهی رو می شناسه چی کار می کرد؟ گلسا نمی دونست. شاید تعجب می 
 :پیش بینی بود. گلسا گفتکرد. شایدم...غیرقابل 

 خب اون به تو اهمیت نمی ده. قضیه همینه. نـه؟-

  .یه جورایی-

رها فعال نمی خواست داستان پگاه رو رو کنه. داستان پگاه چیزی بود که خودشم هنوز ازش سر 
 :درنیاورده بود. گلسا بلند شد و گفت

  .بیا ببرمت یه جای باحال-

 کجا؟-

 .... نگران نباش. منم خیلی وقته نرفتمبیا دیگه. جای بدی نیست-

رها با شک سرشو تکون داد و کیفشو برداشت. با گلسا سوار مترو شدن. گلسا توی راه کلی باهاش حرف 
زد. درباره ی زندگیش. مامان و باباش مرده بودن و تنها بود. وضعیتش هم به یه تار مو بسته بود. اگه 

  .اح می شدفروش گالری اش پایین میومد وضعش افتض

 :گلسا توی یه ایستگاه دست رها رو کشید و گفت

  .بیا. همینجاست-

چنددقیقه بعد رها هاج و واج رو به روی سازمان محک ایستاده بود. گلسا دست رها رو محکم گرفت و 
 :فشار داد. رها گفت

 سازمان محک؟-
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 :گلسا حرفشو کامل کرد

  بیمارستان سازمان محک. نمیای؟-

 :رها گفت

 خوایم بریم اینجا؟ می-

آره. اونجا همه منو می شناسن. همه ی بچه ها. نزدیک یه ماهی می شه که نرفتم. مطمئنا خوشحال می -
  .شن

 :و دست رها رو کشید و رفتن تو. گلسا چشمکی به رها زد و گفت

  .از همین طبقه ی اول شروع می کنیم-

 :نش لبخندی زد. سمتش اومد و گفتبرای یکی از پرستارها دست تکون داد و پرستار با دید

  .گلسا؟ سالم...کم پیدا بودی-

 سالم. سرم شلوغ بود! بچه ها کجان؟-

بعضی هاشون توی حیاط هستن. بعضیاشون هم توی اتاق همیشگی شون جمع شدن. اونجا می تونی -
  .پیداشون کنی

 :گلسا به رها اشاره کرد و گفت

  .ی محکهدوستم رها. رها ایشون یکی از پرستارها-

رها بهش سالم کرد و با گلسا سمت اتاق هشت رفتن. در اتاق باز بود. یه اتاق که رنگ آمیزی شادی 
داشت با کاغذدیواری ها رنگارنگ. صدای همهمه ی بچه ها از توش میومد. گلسا با ذوق رفت تو و با 

 :صدای بلند گفت

  ســَلــــام! بچه ها کی اومـده؟!؟-

 :و با دیدن گلسا جیغ کشیدن...رها از جا پرید. گلسا بهش خندید و گفتیهو همه شون برگشتن 

 می بینی؟ خیلی بانمکن...نـه؟-

بیست و پنج تا بچه ای که با خوشحالی دور و بر گلسا باال و پایین -رها عقب رفت و با بهت به اون بیست
بزرگ به نظر می  می پریدن نگاه کرد...بچه هایی که چشماشون روی صورت های کوچیک شون خیلی

رسید...بدن های الغر و نحیف شون...بعضیاشون موهای کم پشتی داشتن و بقیه شون اصال مو 
نداشتن...حتی عده ای شون رو هم فقط از روی لباس هاشون می شد تشخیص داد دخترن یا پسر. بین سه 

 .تا هفت یا هشت سال بودن
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ته دستشو روی موهای کرک مانند یکی از پسرها به خودش اومد و لبخندی زد. نزدیک گلسا رفت و آهس
 :کشید. گلسا گفت

  .بچه ها...این دوستمه. رها-

 :همه شون باهم گفتن

 ...سالم-

 ...و اسمشو تکرار کردن:رها...رها...رها

رها بی اختیار خندید. گلسا همه شون رو می شناخت. کوله پشتی اش رو درآورد و چندتا بسته پاستیل 
 :درآورد. گفت

 ...دلم براتون تنگ شده بود-

 :سمت یکی از دخترها برگشت و گفت

  .ِا سمیرا...؟ برگشتی؟ خیلی وقته ندیدمت-

 :و محکم بغلش کرد. از توی کیفش یه بسته درآورد و گفت

 ...راستی اون دستبندهایی رو که قول شون رو بهتون داده بودم براتون بافتما-

زدن. رها هم کنارش نشست و اون پسر کوچولو رو توی و روی زمین نشست و بچه ها دورش حلقه 
بغلش نشوند. نگاهی بهش کرد. موهای کرکی اش بور بودن و چشماش سبز روشن بود. آخه حیف 

 نیست...همچین بچه ی خوشگلی عمرش کوتاه باشه؟

 اسمت چیه خاله؟-

  .پدرام-

بچه ها پیش رها میومدن و باهاش و لبخند مهربونی به رها زد. می شد گفت چهارسالش بود. هرکدوم از 
حرف می زدن...ازش می پرسیدن چندسالشه...واقعا دوست گلساست؟ چه جوری باهم دوست شدن؟ رها 

  .هم کیف می کرد...حتی بیشتر از گلسا کیف می کرد. چه خوب شد که گلسا آوردش اینجا

ته بود و با بقیه بچه ها قاطی یه ذره که دور و برش خلوت شد تازه متوجه یه دختر شد که یه گوشه نشس
نمی شد. انگار سنش هم از اونا بیشتر بود. شاید هشت سالش بود. تازه موهاش هم بلند بودن...خیلی بلند. 

 .تا پایین کمرش. زانوهاشو بغل کرده بود و با اخم به بچه ها نگاه می کرد

ار چسبید و اخمش غلیظ تر شد. رها آروم بلند شد و سمتش رفت. تندی خودشو جمع کرد و بیشتر به دیو
 :رها گفت
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 خوبی عزیزم...؟-

 :دختر خودشو جمع تر کرد و گفت

  !برو-

 :دستاشو آورد پایین و تند گفت

به اون یکی دختره هم بگو بره. من نمی شناسمش. ولی از همه آدمایی که میان اینجا تا بهمون ترحم کنن -
  !دونن نیستن! من بدم میاد کسی بهم ترحم کنه. بــرو بدم میاد...فکر می کنن خیلی مهربونن! ولی نمی

  .و سرشو بین بازوهاش قایم کرد. رها بلند شد و متاثر نگاهش کرد. شاید راست می گفت

××× 

رهی کلید انداخت و اومد توی خونه. بوی غذا میومد...بوی خوبی بود. احتماال گلسا توی خونه بود که 
  .بیاد این گلسا نباشه بوی غذا میومد دیگه. نشد یه بار

درو با صدای بلندی بست تا گلسا بفهمه که اومده. گلسا هم فهمید. ولی به روش نیاورد. کتاب قطور 
خارجی ایش رو هنوز می خوند. تموم نمی شد المصب! از اون کتاب های طلسم شده بود. کتاب رو 

فتاده بود روی شونه هاش روی سرش روی اپن باز گذاشته بود و مالقه به دست می خوند. شالش رو که ا
  .انداخت. باز دوباره آقای فامیل پیداش شد

رهی نفسی کشید. بوی عدسی بود. عدسی...وای که چه قدر عدسی دوست داشت. عدسی های مامانش 
همیشه خوشمزه می شد. بعد از رفتن مادرش،وظیفه ی پخت غذا روی دوش رها بود. ولی هیچ وقت ... 

  .هاش به خوبی مادرش نشدهیچ وقت ... غذا

 :گلوشو صاف کرد و گفت

  .سـالم-

 :گلسا جوابشو داد

  .سالم-

 :و دوباره سر اجاق رفت. رهی به اپن تکیه داد و گفت

  .تو برای چی میای اینجا؟ وقتی من هستم دیگه نیازی به اومدن تو نیست. خودتم باید اینو فهمیده باشی-

 :دگلسا تندی برگشت و با انگشتاش شمر
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تو نمی تونی آشپزی کنی،نمی تونی خونه رو تمیز کنی،نمی تونی توی بعضی از کارا به لیلی کمک -
کنی چون یه خانوم باید کمکش کنه،نمی تونی هم صحبت خوبی برای لیلی باشی چون بعضی حرفا زنونه 

 ...ست،دیر از سرکار میای و حوصله ی لیلی سر می ره

 :لبخند ملیحی زد و گفت

 م؟بازم بگ-

 :رهی نفسشو داد بیرون. واقعا جوابش قانع کننده بود! زیرلب گفت

  .نه مرسی. با همون دلیل اولت قانع شدم-

آشپزی اصال توی خط رهی نبود. دوباره نگاه مظلومانه ای به اجاق انداخت. گلسا رد نگاهشو دنبال کرد. 
 :ای کرد و گفت رهی توی دلش خودشو لعنت کرد...حاال ازت آتو می گیره. گلسا خنده

  !برای لیلی جــونه! نه برای تو-

گلسا با چاقو یه برش پنیر برداشت و گذاشت توی دهنش. رهی با ابروهای باال رفته نگاهش کرد. همینه 
  !این قدر دیوونه ست. پنیر خالی می خوره به مغزش فسفر نمی رسه

 :گلسا که نگاه رهی رو دید سریع گارد گرفت و گفت

 ون جوری نگاه می کنی؟چیه؟ چرا ا-

  .هیچی. دلیل کارهای اخیرت رو فهمیدم-

گلسا جوابشو نداد. با خودش فکر کرد سکوت از بزرگان است. همون موقع لیلی با ویلچرش از اتاقش 
  .دراومد

  .سالم سالم...صبحتون به خیر. صبر به خیر گلسا. صبح به خیر رهی-

 ا ویلچرش حرکت می کرد! توی آشپزخونه رفت و گفتهردو صبح به خیر گفتن. لیلی با سرعت جت ب

 .گلسا چرا این صبح زود بیدار می شی عزیز...؟ من راضی به زحمتت نیستم-:

 :گلسا خندید و گفت

  .خواهش می کـنم لیلی خانوم-

 :و نگاه معناداری به رهی کرد. که یعنی بازم من از تو افتادم جلو. رهی بلند شد و گفت

  ن دارم می رم سرکار. شما چیزی نمی خواین؟خب...عمه لیلی م-
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 :گلسا بی اختیار با تعجب گفت

 !جمعه هم می ری سرکار؟-

 :رهی بی تفاوت گفت

  .باید برم. به پولش نیاز دارم-

برای گلسا توی این چندهفته ای که رهی پیداش شده بود سوال بود. رهی واسه ی چی به پول نیاز داشت؟ 
 :یهو لیلی گفت

 ..پسر! می تونی یه کمکی به من بکنی؟رهی رهی.-

 :رهی از خدا خواسته گفت

  !بله بفرمائید عمه جــان-

 :ایش. یکی از اون ایش های دخترونه ی غلیظ. گلسا حالش بهم خورد. لیلی گفت

 دیرت که نمی شه عزیز؟-

 ...نه نه شما بگین-

دختر پونزده ساله ست! بگو که  یادمه از برق و این حرفا خوب سردرمیاوردی...من حافظه ام مثل یه-
 درست یادمه؟

 :رهی خندید و گفت

  .بله. یه چیزایی بلدم-

یعنی رهی مرد واقعی « یه مرد واقعی از هر چیزی یه سررشته ای داره»گلسا یاد حرف پدرش افتاد. 
 .بود؟ هـوم...شاید

 :لیلی گفت

  !مپش درست کار می کنهپس این لوستر هال رو درست کن...خودت که دیدی...همش یه دونه ال-

لب و لوچه ی گلسا آویزون شد. نه به خاطر اینکه لیلی کاری رو به رهی سپرده بود. به خاطر اینکه 
محیط هال رو دوست داشت. فقط یکی از چراغ های لوستر روشن می شد و یه حالت عارفانه و شاعرانه 

 ... ای به خونه ی لیلی می بخشید

 :رهی گفت
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  .اره. فقط یه نفر باید کمکم کنهباشه...کاری ند-

  .خب گلسا هست عزیز-

  .گلسا که پشت لیلی بود اخمی کرد و لبشو گزید. رهی که قیافشو دید پوزخندی زد

 :لیلی گفت

 ...برو المپ ها رو برای رهی بیار گلسا جان-

م می کنه! گلسا آره! گلسا که آچار فرانسه ست! هرچی خواستین بگین غالم حلقه به گوشتون براتون فراه
  .حرصی از پله ها رفت باال و از جایی که لیلی گفته بود المپ ها رو برداشت

 :لیلی گفت

 پس رهی جان درستش می کنی دیگه؟-

  .بله بله-

  !من می رم توی حیاط یه هوایی بخورم...اردیبهشت و هوای خوبش دیگه-

کشته بود تا روی گونه اش چال بیفته. گلسا و رهی هردو لبخند شیرینی زدن. خصوصا که گلسا خودشو 
چون صورتش الغر بود خیلی راحت نمی تونست این کارو بکنه. خط لبخند محوی داشت که کم و بیش 

 :شبیه چال بود. المپ ها رو سمت رهی تکون داد و گفت

 .بفرما آقای همه فن حریف-

 :و دست به کمر ایستاد و گفت

 دیگه؟-

 .نردبون-

دی جدی انگار داره با نوکرش حرف می زنه. گلسا رفت و از ایوون نردبون رو اخم کرد. نگاش کن. ج
  :آورد. زیرلب گفت

  خب؟ دیگه؟-

  .رهی فقط یه لبخند زد و رفت باال. المپ قدیمی رو درآورد و داد دست گلسا

  :گفت

  !...یه المپ-
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  :گلسا المپ رو بهش داد. رهی گفت

  .ن می شه یا نهحاال برو اون طرف ببینم چراغ ها روش-

  چراغ ها سنسورشون روی من حساسه؟-

  :رهی خندید و گفت

  .نه...منظورم این بود که برو چراغ ها رو خاموش و روشن کن-

 :گلسا زیرلب درحالی که سمت کلیدها می رفت گفت

  .نوکر بابات سیاه بود...احمق-

  :رهی بلند گفت

  .کن! آهان...خاموش کن روشن کن...حاال خاموش کن...نه نه! االن روشن-

  !گلسا داشت سرگیجه می گرفت. چه قدرم تندتند می گفت

  :بعد از صددفعه روشن و خاموش کردن رهی گفت

  ...االن روش...نه خاموش کن!خامـو-

ولی گلسا کلید رو زده بود. یهو انگار صاعقه زد به رهی...گلسا سریع برق و خاموش کرد یه جیغ کوتاه 
  :د. رهی دودستی نردبون رو چسبید. گلسا با ترس گفتکشید و عقب پری

 رهی...خوبی؟-

یهو با دیدن قیافه ی رهی دستشو روی دهنش گذاشت تا نخنده...موهای سیاهش سیخ سیخی شده بودن و 
  :صورتش که گلسا نفهمید از کجا)!( یه ذره سیاه شده بود...رهی نفس عمیقی کشید و عصبانی گفت

  !کشی؟تو می خواستی منو ب-

  :گلسا حق به جانب، سریع گفت

  !خب تو اشتباهی گفتی-

  می دونی اگه برق منو می گرفت چی می شد...؟ می مردم...؟-

چه قدرم شلوغش می کرد. متاسفانه سر و مر و گنده و زنده بود. گلسا دست به سینه با کالفگی نگاهش 
ری که کرده بود خیلی هم پشیمون نبود ... ! کرد. هاه...! ولی پوزیشن اش بهم خورده بود و گلسا از کا
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روشو کرد اون طرف تا رهی لبخندشو نبینه. دکوراسیون اش شدید بهم خورده بود! یهو لیلی توی 
  :درگاهی ظاهر شد و بلند داد زد

  !یـاعلی! مادر تو چرا اون شکلی شدی؟-

  :رهی خودش با نگرانی گفت

  !چه شکلی شدم؟-

 :رل کنه و زد زیر خنده و گفتگلسا نتونست خودشو کنت

  !یه شکل جالبی شدی-

رهی تندی از نردبون اومد پایین و سمت آینه قدی رختکن رفت. با دیدن خودش چشماش گرد شدن. خب 
حقم داشت...موهاش شبیه جوجه تیغی شده بود. برگشت و وحشتناک به گلسا نگاه کرد. گلسا هم بهش اخم 

  ... فت:مرتیکه ترسناک...خوف ناک. انگار همش تقصیر من بودکرد و روشو برگردوند. توی دلش گ

×××  

رها موبایلشو توی دستش گرفته بود و داشت تلویزیون هم نگاه می کرد. شب شده بود و اکثر کانال ها 
داشتن فیلم ترسناک نشون می دادن. داشت به دخترعموش اس ام اس می داد. آالله. رها خیلی ازش 

  !کار می کرد دیگه...حوصلش سررفته بود. اونم اس ام اس داد خوشش نمیومد ولی چی

 .صفحه ی گوشی اش خاموش و روشن شد. رها نگاهی بهش کرد

  .اومدیم خونه ی عمو فرید. دورهمی. جات خالیه-

رها لبخند تلخی زد. خیلی وقت بود که دورهمی نمی رفت. دوست نداشت با باباش یا فرخنده مواجه بشه. 
 :و ترجیح می داد. نفسی کشید و جواب آالله رو دادتنهایی خودش

 !جای دشمنم خالی-

 (یعنی این قدر هم نشینی با ما برات سخته؟ )شکلک نیشخند-

 :رها بلند با حرص گفت

  !آره سخته! کار حضرت فیله-

 :ولی براش نوشت

  .با تو نه. با بقیه شون-

  .کارونی ته دیگه دارها که عاشقش بودیاگه بدونی زن عمو چه غذاهایی درست کرده...از اون ما-
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 :رها زیرلب زمزمه کرد

 !تو روحت عوضی. االن آخه باید بگی؟-

رها هیچی شامی نداشت. گرسنه اش هم بود. معده اش شباهت عجیبی به عالمت تعجب پیدا کرده بود. 
 :نوشت

 (من هیچی شام ندارم. دارم از گرسنگی تلف می شم! )شکلک ناراحت-

سم آالله بزنه ولی یهو انگشتش خورد به اسم آبتین...باالی اسم آالله. سند شد و رفت...رها اومد روی ا
 :موبایلشو انداخت اون طرف و دو دستی زد توی سرش...بلند گفت

مرگ بگیری رهـا! گند زدی اونم چه گندی...چه اس ام اسی هم فرستادی! دارم از گرسنگی تلف می -
  !شم

رها با وحشت بهش نگاه کرد. کلمه ی نیو مسیج بهش چشمک می زد. صفحه خاموش و روشن شد. 
 :زیرلب گفت

 ...خداجان خدای بزرگم...اگه آبتین نباشه صدتا راس گوسفند نذر می کنم قربونی کنم-

 :آبتین بود. رها بلند گفت

 !ببین خدا خودت نخواستی من کار خیر کنم-

  :نوشته بود

 می خوای باهم بریم بیرون؟آخی)لبخند( منم هنوز شام نخوردم. -

رها چنددفعه پلک زد تا مطمئن بشه کلمه ی آبتین باالی اس ام اس نوشته شده. آبتین؟ با آبتین بره بیرون؟ 
 :نوشت

  .نه نه...ببخشید. نمی خواستم برای تو بفرستم برای دوستم بود-

  .ولی راست گفتی-

 (آره)شکلک خجالت-

  .شو میام دنبالتمنم راست گفتم. تعارف نبود. حاضر -

  .نه آبتین حوصله ندارم-

  .تو راهم،خانوِم گرسنه-
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  .رها بی اختیار لبخندی زد

رها به در و دیوار رستوران نگاه می کرد تا چشمش به آبتین نیفته. سخت بود. زل زدن به چشم هاش 
 ... سخت بود

  :آبتین خندید و گفت

  .ا میارندر و دیوار رو خوردی تموم شد. صبر کن االن غذ-

  .رها باالخره بهش نگاه کرد. پس فهمیده بود

آبتین لبخندی زد. چه عجب...رها یه توجهی هم بهش کرد. آبتین...دیوونه...اون اصال بهت نگاه هم نمی 
  کنه. صدای دیگه جوابشو داد:بهتر. مگه توی می خوای رها اذیت شه؟

لک هاشو روی هم فشار داد. یه امشب که همه چی فقط کافی بود آرمان از وجود رها باخبر بشه. آبتین پ
تصادفا دست به دست هم داده بود تا شب اش رو کنار رها باشه نمی خواست با فکر آرمان خراب کنه. 

 آرمان پست. برای چی می خواست برگرده؟ که از تنها بودن آبتین مطمئن بشه؟

 :آبتین یهو از رها پرسید

  چشمات چه رنگیه؟-

  :خنده ی مرددی کرد و گفترها جا خورد. 

 !چشم هام؟-

  :آبتین همچنان لبخندشو حفظ کرده بود. رها گفت

  خب...فکر کنم بهش می گن میشی. هوم؟-

یهو یاد اون دختری که توی محک بود افتاد. رنگ چشمای اونم میشی بود. رها دستشو زیر چونه اش زد 
  :و گفت

  ی؟آبتین...تا حاال...رفتی پیش بچه های سرطان-

  :آبتین با تعجب گفت

 بچه های سرطانی؟ نه ... مگه تو رفتی؟-

  :رها آروم سرشو تکون داد و گفت

  .دیروز رفتم. با یکی از دوستام. همون دوست جدیدم-
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  ...نمی دونستم اهل کار خیری-

  !اون منو برد. تا لحظه ی آخر هم نگفت کجا. اصال...غافلگیر شدم-

  :مکثی کرد و گفت

و که دیدم فهمیدم چه قدر خوشبختم. تو هم باید یه دفعه بری...باهم می ریم. تا بفهمی چه قدر اونا ر-
  .خوشبختی

  :آبتین نیم خنده ای کرد. نیم خنده ای تلخ. گفت

  ...خوشبخت؟ من؟ نه بابا-

منم همین طوری فکر می کردم. ولی همین که پیش کسی باشی که دوستش داری می تونه یه دنیا -
تی باشه. یا...اصال خودتم کسی رو دوست نداشته باشی،اصال همین که بدونی یکی دوستت داره خوشبخ

  .هم کافیه. بازم خوشبختیه

  .ولی کسی منو دوست نداره-

  ...چرا...؟ از کجا می دونـی شایـد-

  :آبتین حرفشو قطع کرد

  .غذا رو آوردن-

ست داشتن و عالقه و خوشبختی. نمی خواست نمی خواست رها حرفی از دوست داشته شدن بزنه. از دو
  .حتی تلنگری به احساساتش بزنه

×××  

گلسا کتابشو بست و توی کوله اش گذاشت. امروز می شد یک ماه. یک ماه بود که پیش لیلی بود. دو ماه 
 ...بود که مستاجرش بود. و چهار ماه دیگه لیلی می مرد

د به چیزای بهتری فکر کنه. صبحونه ی لیلی رو توی گلسا سرشو به چپ و راست تکون داد و سعی کر
 :سینی گذاشت و برد توی اتاقش. کنارش دسته ی پول اش رو هم گذاشت و روش یه یادداشت گذاشت

  .اجاره ی این ماهه. زودتر دادم چون فعال دستم باز بود-

و ببنده که دید کتاب رهی رفته بود سرکار. ماشینش توی حیاط نبود. گلسا خواست زیب کوله پشتی اش ر
 :های لعیا هنوز توشه. کتاب هایی که قول داده بود ببردشون صحافی. زیرلب گفت

  .ای وای ...بی خیال. می برمش دیگه-
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و از خونه زد بیرون. موبایلش زنگ می زد. با دیدن اسم رها روی صفحه لبخند بزرگی زد و سریع 
 :جواب داد

  !سالم رها-

  سالم...چطوری گلسا؟-

 خوبم...تو چطورایی؟-

  بدک نیستم. میای امروز بریم بیرون؟-

  باید برم گالری...ساعت دوازده خوبه؟-

  !آره...یه ناهار هم مهمون من-

 :گلسا خندید و گفت

 اینو هستم. بیام دم مزون تون؟-

 آره عزیزم. کاری نداری؟-

 .نه...خدافظ-

  .خدافظ-

  .دو و نیم می خورد-هارش رو ساعت دووقت می کرد به همه ی کاراش برسه. لیلی نا

××× 

رها شالشو روی سرش رو داد عقب. گلسا هم عینک آفتابی شو گذاشت روی سرش. هردو سرشون رو 
 :باال کردن و به کاخ گلستان نگاه کردن. گلسا گفت

  هوم...پیشنهاد تو بود بیاییم اینجا؟-

 .نه. پیشنهاد تو بود-

  !ولی اول تو گفتی-

  !شدم ولی تو گفتی بریممن پشیمون -

 :هردو بهم نگاه کردن و خندیدن. رها گفت

 ...به هرحال بد هم نیست. نـه؟ می تونی ازم چندتا عکس بکر بگیری-
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 آره. جایی عضوی؟ فیسبوک؟ اینستگرام؟-

 ... اوم ... آره-

 :بعد می تونی بذاری برای پروفایلت همه هم برات غش و ضعف کنن. و زیرلب زمزمه کرد-

  ... یک الیک الیک الیکال-

 .ِا...مسخره-رها خندید و به بازوی گلسا زد و گفت:

  .به شریک رهی هم نشون بده-

 :رها برگشت و با شک به گلسا نگاه کرد. یکی از ابروهاشو انداخت باال و گفت

 تو اسم برادر منو از کجا می دونی؟-

 :گلسا که سرش توی دوربینش بود تندی سرشو باال گرفت. گفت

 ...خب...خودت یه دفعه گفتی-

 جدا؟-

  !هوم. خب برو وایسا روی لبه ی حوض تا من ازت یه عکس جانانه بگیرم...بدو دختر خوب-

 :رها ایستاد ویه لبخند دندون نما زد. همون جوری که لب حوض ایستاده بود گفت

  .دیشب باهاش رفتم بیرون. رستوران-

  .؟ تا جایی که من ازت شناخت پیدا کردم کم روییاوهــه...ایول بابا! چی شد که رفتین-

 :رها خندید و زیرلب گفت

 ...اگه بدونی-

همون طوری که قضیه ی اس ام اس اشتباهی و دنباله ی پرماجراش رو برای گلسا تعریف می کرد توی 
به ای باغ کاخ گلستان راه می رفتن. هرچندقیقه یه بار هم گلسا رها رو یه گوشه ای توی یه سوراخ سم

می فرستاد تا وایسته و ازش عکس بگیره. دم یه پنجره مشبک رنگی رنگی نشستن. گلسا عکسای رها 
 :رو نگاه می کرد. گفت

  .اونم تو رو دوست داره-

 ...تو از کجا می دونی آخه؟ الکی به من امید نده-

  .الکی نیست-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

130 

 

 :توی چشمای رها نگاه کرد و گفت

اش رو بیدار کنه...حاال دلیلش مربوط به خودشه. شاید از روی  اون نمی خواد احساسات و عواطف-
 :غرورشه. رها سریع گفت

  .نه نه...اون خاکیه. اصال مغرور نیست. خصوصا با من-

گلسا در جواب فقط شونه هاش رو انداخت باال. سر از کار این یارو و رها درنمیاورد. با اینکه آدمی بود 
می کرد ... ولی هیچ وقت به عاشقی فکر نکرده بود. عاشقی یعنی که بیشتر از روی احساساتش فکر 
 !مسئولیت. چه زن باشی ... چه مرد

 :با دیدن رو به روش با آرنج به پهلوی رها زد و گفت

  !...اونجا رو-

رها به جایی که گلسا اشاره کرد نگاه کرد. یه دختر و پسر کره ای بودن. چه قدرم قیافشون بانمک 
 :بود...رها گفت

  !دارن میان طرف ما-

راست هم می گفت. دختره جلوشون وایستاد. قدش کوتاه بود و چشمای کوچولو و کشیده داشت. دستاشو 
 :توی هم قفل کرد و گفت

-Hi guys…! Can I take a photo with you? ( سالم دوستان...می شه من باهاتون یه عکس
 (بگیرم؟

 :بلند گفت گلسا سریع بین خودش و رها جا باز کرد و

-yes yes! 

رها از حرکت گلسا خنده اش گرفت. دختره بین شون نشست و دستاشو به دو طرف باز کردن. وقتی 
  :رفت گلسا چشمکی به رها زد و گفت

  !نمی دونستم این قدر خاطرخواه دارم-

شکار رهی عنق و دست به سینه روی مبل تک نفره ی هال نشسته بود و مثل یه حیوون وحشی در کمین 
به گلسا که توی آشپزخونه این طرف و اون طرف می رفت نگاه می کرد. گلسا هردفعه که بهش نگاه می 

کرد تندی روشو می کرد اون طرف. خوف ناک بود...! باالخره نگاهی بهش کرد. با دیدن قیافش یاد 
ز می کردن و پسربچه های تخس می افتاد که وقتی یه چیزی می خواستن و بهش نمی رسیدن یه گوشه ک

  .اخم می کردن

 :گلسا گفت
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 ِام...ِاهم...راستی...بعد از اون روز حالت خوب بود؟-

رهی انگار که منتظر همین حرف باشه از جا پرید و سمت اپن رفت. گلسا سریع از اپن فاصله گرفت. 
 :رهی از پشت اپن گفت

  !بیا این طرف! بیا-

 :و گفتیا علی مدد...چی کارش داشت؟! گلسا اخم کرد 

 نمیام! می خوای چی کارم کنی؟-

 !بیـا ببین چی کارم کردی-

گلسا سالنه سالنه و با ترس سمت اپن رفت. رهی ازاون طرف اپن دستشو دراز کرد و انگشتشو توی 
 :فاصله ی خیلی کم از دست گلسا گرفت...گلسا تندی دستشو عقب کشید و مالیدش...زیرلب گفت

  !اوی...اوخ...برق داشتی-

  !له...دقیقا. به مرحمت شما...یک روزه که این طوری شدمب-

و دوباره با همون قیافه برگشت سرجاش. چنددقیقه بعد لیلی از اتاقش اومد بیرون. رهی به عینک شیشه 
 :گرد کوچولوش نگاه کرد. چه عینک مسخره ای بود...لیلی پیش گلسا رفت و گفت

 ...مم دیر شدهدختر چیزی نیاز نداری؟ دیدم یه ذره وقت شا-

  .ِا نه نه...یادم رفته بود. شما بفرمائید من االن قرص ها و غذاتونو میارم-

لیلی لبخندی به هردوشون زد و رفت توی اتاقش. گلسا توی فکر عینک لیلی بود. عینک اتمی اش...یهو 
 :بی اختیار نظرشو بلند گفت

  !...با این عینکه شبیه جان لنون شده-

 :لو درآمد و این بار ابروهاش باال رفتن. تکرار کردرهی از حالت اخما

  .جان لنون؟! به نظر من بیشتر شبیه گربه نره می شه. اون یکی عینک بزرگش بهتره-

 :گلسا اخم تندی بهش کرد و گفت

  .چه بی شخصیت...مثال عمه ی باباته ها-

 :رهی شونه هاشو باال انداخت و گفت

  .کردمحرف بدی که نزدم! من فقط تشبیه -
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 :گلسا زیرلب گفت

  .اثرات برق گرفتگیه روی مغزش-

 :رهی هم شنید و زیرلب جوابشو داد

  !اثرات پنیر خالی خوردن هم اصال مشخص نیست-

××× 

رهی متفکرانه به آبتین نگاه کرد. ساسان با احتیاط و چشم های گرد نگاهش رو بین دوتاشون چرخوند و 
 :آهسته گفت

شدین...اون آبتین همش می ره توی فکر و خیال. تو هم که برق گرفتگی  شماها خیلی عجیب غریب-
  .داری من می ترسم بهت دست بزنم. االنم که عین خر زخمی داری به آبتین نگاه می کنی...رهی

 :رهی خیلی جدی تکرار کرد

  خر زخمی؟-

  .بله. خر زخمی-

  تیکه ی جدیده؟-

  .نمی دونم...از یکی شنیدم-

ن یه کارمند زیادی به رئیس هاش صمیمی بود ولی رهی و آبتین مشکلی هم نداشتن. البته ساسان به عنوا
 :فقط با ساسان. ساسان بلند شد و خیلی شیک از اتاق رفت بیرون. رهی خیلی بی مقدمه گفت

 آبتین تا حاال شده عذاب وجدان داشته باشی؟-

 :ها بگه آبتین سرشو باا گرفت. رهی منتظر بود که آبتین عین آنرمال

 !چی؟ ببخشید حواسم پرت بود-

 :این مدت زیاد از این کارا می کرد. ولی کامال برعکس انتظار رهی حرفشو فهمیده بود. گفت

 ...عذاب وجدان؟ آره خیلی-

رهی چی می دونست؟ فقط می دونست آبتین با یه دختر به اسم پگاه نامزد کرده و بعد بهم زدن. همین! 
  !. ولی توی همین یه کلمه کلی عذاب وجدان بود. آرمان. پگاه. شد دو کلمهچیز دیگه ای نمی دونست

 ولی رهی از چی عذاب وجدان داشت؟
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 رهی تو از چی داری دقیقا عذاب وجدان می کشی؟-

 :رهی خیلی جدی گفت

  .یه پیرزن رو سرکار گذاشتم-

به آبتین زل زد. سابقه نداشت یهو آبتین بی اختیار زد زیر خنده...حاال نخند کی بخند! رهی چهارچشمی 
 :آبتین توی این مدت این طوری بخنده! آبتین گفت

پیرزن؟ این همه دختر خوب مثل مور و ملخ ریخته بعد تو...رفتی...یه پیرزن رو سرکار گذاشتی؟ حاال -
 چه جوری مخشو زدی؟

 :رهی که تازه منظور آبتین رو گرفته بود گفت

 ...دیگه ست! اصال همون توی هپروت سیر کنی ما راضی تریمای بمیری تو...کال فکرت یه جای -

 :مکثی کرد و گفت

  .مربوط به آرمانه. نه؟ اصال از وقتی خبر اومدن اون رو گرفتی این جوری شدی-

  .اه رهی پای اونو وسط نکش. قضیه ی پیرزن رو بگو-

  .پیرزن،عمه ی بابامه-

از بابات درست و حسابی حرف نمی زنی. حاال چی رهی حرفاتو ترجمه کن لطفا. عمه ی بابات؟! تو -
 شده رفتی سراغ عمه ی بابات؟

 :چه عیبی داشت آبتین بدونه؟ قضیه ی گلسا رو هم گفت. آبتین گفت

  !ولی اونم حق داره ها...قبل از تو بوده-

  !قبل از اینکه صاحاب خونه ی گلسا شه،عمه ی بابای من بوده-

  .دادینچه قدرم که شما بهش اهمیت می -

  !من اگه می دونستم همچین نونی توی روغن داره قبل از اینا دورش می گشتم-

 .اون که صدردرصد...تو مطمئن باش قصد تو یکی رو فهمیده-

 نخیر. یه پیرزن از کجا می خواد بفهمه؟-

 ...پس قضیه ی برق گرفتگی ات هم زیرسر همین گلساست-

  .هوم-
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  .عجب بالیـیـه-

ار از روزگار رهی درآورده بود. بعد از اتفاق برق گرفتگی رهی حتی کشته شدنش آره. فعال که دم
 :توسط گلسا رو هم خیلی بعید نمی دونست! بلند شد و گفت

  .من می رم پیش رها-

 !رها؟! رها اینجاست؟-

 :آبتین از جا پرید. رهی اخم کرد و گفت

 خیله خب حاال...چت شد؟-

نست که این طوری حرف می زد؟ هیچی نمی دونست. آبتین رهی چی می دونست؟ واقعا چی می دو
 :دستی به موهاش کشید و گفت

  .چیزیم نشد. فقط انتظار نداشتم بیاد-

  !باید قبلش از تو اجازه می گرفت؟ رها اینجا هم کار می کنه دیگه-

  .ِا خیله خب بابا چرا یهو پاچه می گیری تو-

 :رهی شونه ای باال انداخت و گفت

  .رم بهش سر بزنممن می -

 .منم باهات میام-

اه خاک بر سرت آبتین...مگه تو قرار نبود رها رو فراموش کنی؟ پس چی می گی می خوای مثل »ّّ 
 :اون صدای احمقانه گفت« جوجه اردک زشت دنبال رهی راه بیفتی؟!

 خب تو رها رو دوست داری. دوستش نداری؟-

 .نه نه. اصال دوستش ندارم-

  .عاشقشی-

سرشو تکون داد تا جدال های توی سرش تموم بشن. می رفت و رها رو می دید. مثل همه ی  آبتین
  .روزایی که می دیدش

  رها به نظر تو نزدیک شدن به یه نفر به خاطر مادیات درسته؟-

 .اصال...کار کثیفیه-
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 ...آهان-

  تو چی فکر می کنی؟-

  .چی؟ِام...من؟ خب آره باهات موافقم-

گوی دیروزش با رها افتاد. خودش به خاطر مادیات با رها دوست نشده بود. این مدت  گلسا یاد گفت و
واقعا از رها خوشش اومده بود. حتی اگه پای لیلی هم وسط نبود گلسا به دوستی اش با رها ادامه می داد. 

  !رها دختر خوبی بود. اصال شبیه برادرش نبود. برادر احمق الکتریکی اش

  :به لعیا نگاه کرد و گفت سرش رو باال گرفت.

لعیا خانوم جون...من هنوز کتاب هاتون رو نبردم صحافی. قول می دم ببرم...به خدا این روزا این قدر -
  ...کار

اصال حرفشو نزن عزیزم هروقت خواستی ببر. و لبخند مهربونی بهش زد. گلسا چشمش به چندتا مجله -
ن داشت. از اون مجله ها بود که کاغذهای نازک زرد ی لباس و طراحی لباس افتاد...خم شد و برشو

  :داشتن و فونت های ریز ناخوانا. گفت

 لعیا خانوم...اینا...اینا رو می شه ازتون قرض بگیرم؟-

  .معلومه که می شه-

  .آخه یکی از دوستام به این چیزا عالقه داره. راستی اون یکی کتاب تون رو آوردم. اون خارجیه-

یه قفسه کتاب که تازه امروز نصب کرده بودن. یه نجار اومده بود و نصب کرده بود. و گذاشتش توی 
  :لعیا گفت

  ...مرسی عزیزم که این قدر کمک کردی کتاب فروشی ام یه نفس تازه بکشه. اصال مغازه ام نو شد-

صحافی کردم  بله. درستش هم همینه. حاال دیگه فقط اون ته مونده...من بعد از اینکه کتاب داغونا رو-
  ...میام اونا رو هم می برم. براشون یه فکر بکر دارم

  :چی؟ گلسا نیشخندی زد و گفت-

  !من که نمی تونم بگم-

 :و خندید و گفت

  دیگه کاری با من ندارین؟ من می رم تا پس فردا. اوکی؟-

  !اوکی-
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ود،تند و سریع می دید. می لعیا خندید و کف دستش رو به کف دست گلسا زد. گلسا باید رها رو خیلی ز
خواست این کتاب ها رو برسونه به دستش و بعد از اینکه دیدش برشون گردونه به لعیا. موبایلش رو 

 :درآورد و شماره ی رها رو گرفت. بعد از کلی بوق صدای رها باالخره در اومد

  بله؟-

  سالم رها...کجا بودی؟ چرا دیر برداشتی...؟-

 .دم شرکت رهیتوی اتاقم نبودم. اوم-

  آهان...چرا شرکت رهی؟ چرا شرکت آبتین نه؟-

  :رها خندید و گفت

 ...گلسا! مسخره...! دست می ذاری روی نقطه ضعف آدما-

من دست روی نقطه ضعف نمی ذارم. دست روی نقطه شعف می ذارم! دیدی چه قدر خندیدی من اینو -
  ...گفتم...نه جون گلسا دیدی

 :رها باز خندید و گفت

  پس حاال اون شده نقطه شعف من؟-

خیلی وقته که شده عمو جون. خب...پس بی خیال. می خواستم بیام پیشت یه چیزایی بهت بدم. دیگه -
  .نمیام

 :رها کنجکاو شد. گفت

  چی می خواستی بهم بدی؟-

  خب باید بیام پیشت دیگه...بعدا. فردا میام. فردا که مزونی؟-

  یای شرکت؟فردا هستم. ولی...نمی شه ب-

گلسا پای تلفن مکث کرد. شرکت. شرکت رهی؟ چه شود...! نه نه...اون وقت ممکن بود رهی بفهمه که 
گلسا با رها دوسته. شاید بعدشم همه چی رو بگه و رها فکر کنه که گلسا هنوزم که هنوزه به خاطر ارث 

هنوز حرفی از لیلی پیش رها  لیلی که شاید بهش برسه با رها رفیق شده. ولی گلسا مطمئن بود که رهی
  ...نزده

 !الو گلسا مردی؟-

 .ها...هان؟ نه نه. خیله خب. آدرسو بگو-
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اتفاقا براش یه برگ برنده هم می شد. رهی ممکن بود با دیدنش جوش بیاره. حتی از تصور قیافه ی 
  .ی بودمتعجب رهی کیفش کوک می شد. شاید رها احساساتی بروز نمی داد. رها غیرقابل پیش بین

شالشو پشت گوشش زد و گوشواره ی میخی شو که یک ماهی چوبی فسقلی بود رو صاف کرد. نفس 
 :عمیقی کیشد و زیرلب گفت

 .بزن بریم دختر-

درحالی که آدرسی که رو که رها داده بود توی ذهنش مرور می کرد،دستشو برای گرفتن تاکسی دراز 
  ... کرد

×××  

 :رهی گفت

ک می زنی بگو نه. تو از کی تا حاال با شنیدن اسم رها همچین بلند می شی انگار ببین...می گم مشکو-
 !سوزن زیرته؟

  .رهی. تو داداششی این طوری فکر می کنی. منم خواهر داشتم غیرتی می شدم-

  .من غیرتی نشدم-

  !ذاتا غیور هستی برادر من. ذاتــا-

 .نه نه...من اشتباه نکردم-

رو برنه که دید در اتاقش بازه. ولی با دیدن توی اتاقش چشماش چهارتا رهی خواست در اتاق رها 
 :شد...یه قدم به عقب رفت که باعث شد آبتین با کله بخوره بهش. آبتین سرشو مالید و اعتراض کرد

 ...چرا بدون آالرم وایمیستی؟! مالجم خرد شد-

  !آبتین دهنتو ببند-

  .بالی جون رهی درست می دید! خودش بود. گلسا. گلسا معین.

توی اتاق این طرف و اون طرف می رفت و دسته های شال بلندش توی هوا پرواز می کردن. رها هم 
 ...داشت به چیزی که می گفت می خندید

وای فرض کن...بعد می ره پیش اون چینی هایی که توی کاخ گلستان بودن و می گه:ببخشید شما بودی -
 قی همچین غلطی کردی؟که از زن من عکس گرفتی؟! به چه ح

 :رها هم پقی زد زیر خنده و گفت
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  !گلسا چه قدر چرت می گی...؟-

 :آبتین ابروهاشو انداخت باال. رهی زیرلب گفت

 آبتین...این جن بو داده ست؟-

گلسا بو داده ست. گلسا...همین چنددقیقه پیش داشتی راجع بهش حرف می زدیا. از قیافه ی کج و معوج -
 ...که این همونه. ولی از کجا پیداش شده؟ پیش رها چی ات می شه فهمید

  .آبتین منو یاد فیلم های پوآرو می اندازی-

یهو رهی خیلی جدی صاف ایستاد. آبتین از چشماش می خوند که االن می ره تو و یه قشرقی به پا می 
گشت. آبتین به کنه. تا آبتین اومد چیزی بگه رهی رفت توی اتاق و محکم صداشو صاف کرد. گلسا بر

 .دقت نگاهش کرد. اصال و ابدا بهش نمیومد که اون دختری باشه که رهی می گفت

چشمای مشکی داشت و صورتش خیلی کشیده و ریز نقش بود. شاید یه ذره الغرتر از صورت رها. 
 :لبخند بانمکی زد و گفت

  !ِا...رهی؟ چه تصادفی...باور کن فکر نمی کردم رهِی برادر رها تو باشی-

 :رها چندبار پلک زد و گفت

 چی؟ شما هم دیگه رو می شناسین؟-

 :رهی با پاش روی زمین ضرب گرفت و دست به سینه ایستاد. گفت

  .آره آره...حتما همونیه که تو می گی-

 :گلسا لبخند ملیحی زد. ظاهرا این وسط فقط خودش می دونست چه خبره. رها خندید و گفت

 !از کجا همو می شناسین؟وای خدا...چه جالب! حاال -

 :تا رهی اومد حرفی بزنه گلسا گفت

  .دشمن های قدیمی-

و نگاه معناداری به رهی انداخت. رهی دهنشو بست. فهمید که اگه حرفی از لیلی وسط بکشه رها ممکنه 
 ...دیوونه بشه. دوستی با دیگران به خاطر مادیات؟!؟؟ نچ نچ نچ

ود؟ حدس زدنش کار سختی نبود. که اگه یه ذره هم ارث به رها ولی گلسا برای چی باهاش دوست شده ب
رسید،گلسا هم به عنوان دوست رها،دلشو به دست بیاره و...همون قضیه ی عاشق بند کیفتم و تا پول 

 :داری رفیقتم. بدون شک همین بود. گلسا کوله اش رو برداشت و گفت
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بهم برگردون. فقط بی زحمت خیلی لفت اش  رها جون...من دیگه باید برم. هروقت خواستی کتابا رو-
 ...نده

  .باشه گلسا دستت درد نکنه-

 :و با شیطنت گفت

  !خدافظ گلی-

  .گلی اسم اون مایع ظرفشوییه ست عزیزم. گلی خودتی! من گلسام! گلــسا! دو بخشه! فعال-

کرد. احتماال  و لبخند حرص دربیاری هم به رهی زد و رفت بیرون. موقع خروج نگاهی هم به آبتین
آبتین همین بود. با اون توصیفاتی که رها کرده بود. هوم...بد نبود. خوشتیپ بود. رهی که کال یادش رفته 

 :بود با رها کار داره از اتاق رفت بیرون و دنبال گلسا رفت. گفت

 !گلسا...گلسا وایسا-

د. رهی می خواست جفت پا بره گلسا وایستاد و با همون لبخندش که هنوز روی لبش بود به رهی نگاه کر
توی لبخندش. چه قدر خونسرد بود! رهی ایستاد و به گلسا که مقداری ازش کوتاه تر بود نگاه کرد. همین 

باعث می شد اعتماد به نفس خودش بره باال و اعتماد به نفس گلسا افت پیدا کنه. گلسا خیلی روی قدش 
 :بکشه گفت حساس بود. درحالی که سعی می کرد خودشو باالتر

 بله رهی؟-

تو به خاطر لیلی و ارث اش با رها دوست شدی! شایدم برای درآوردن حرص من! گلسا اگه رها رو -
 ...اذیت کنی

من اذیتش نمی کنم رهی. اصال هم به خاطر اون دالیلی که تو گفتی باهاش دوست نشدم. قبل از اینا -
ر نازنینی هستش و اصال بهش نمیاد خواهر تو باهاش دوست بودم)دروغ که حناق نیست!( و خیلیم دخت

  .باشه

 :رهی مکثی کرد و نفسشو محکم داد بیرون. گفت

 ...گلسا...رها نقطه ضعف منه-

 :گلسا بی اختیار یاد رها و نقطه شعف اش افتاد و لبخند پت و پهنی زد. رهی تند گفت

 به چی می خندی؟-

 ... اصال من نخندیدم! اشتباه متوجه شدی ها...هان؟ هیچی. به اونی که تو گفتی نخندیدم.-

 :با بند دوربین دور گردنش بازی کرد و گفت
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  .من...واقعا با رها دوست شدم. فقط می خوام از تنهایی دربیام. همین-

 :با لحن خیلی تاثیرگذاری و مظلوم گفت

 تنهام رهی همینم می خوای بگیری؟ یعنی همه چی و برحسب تصادف می خوای به لیلی ربط بدی؟ من-
... 

 :بی صدا زیرلب گفت

 ! ... خیلی تنهام-

 .شاید آخرین جمله اش فیلم نبود و واقعا راست گفته بود

یکی از شونه هاشو باال انداخت و سمت آسانسور رفت. رهی همون جا ایستاده بود. تشخیص راست از 
  .دروغ سخت بود

احمق...احمق بی مصرف. وقتی گلسا رو دید  توی اتاق،رها داشت مثل طلبکارا به آبتین نگاه می کرد.
 ...چه جوری داشت نگاهش می کرد! بهش خیره شده بود. رها رو بگو که فکر می کرد اونو دوست داره

 :آبتین لبخندی زد وگفت

 چرا اون طوری نگاه می کنی؟-

 :رها سریع پرخاش کرد

  !چه طوری نگاه می کنم؟-

 :آبتین گفت«چه یهو بداخالق شد...»

 ...جالب...تو با گلسا دوستی...رهی هم باهاش دوسته چه-

 ...تو هم باهاش دوستی-

  !چی؟! کی؟ من؟! نه بابا-

 !خب چرا این قدر صمیمی گلسا گلسا می کنی؟-

آبتین ناخودآگاه خندید. رها حسودی اش شده بود! چه لذتی از این باالتر؟! دوباره اون صدای منفور رو 
 :توی سرش می تونست بشنوه

  .آبتین. نیشتو ببند. تو رها رو دوست نداری-

  .انگار این صداهای ذهنش نماینده و سخنگوی آرمان بودن



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

141 

 

 :گلسا توی اتاق وسط بچه ها نشسته بود. پدرام جلو اومد و درحالی که دستاشو پشتش تکون می داد گفت

 ...گلسا...گلسا-

 جونم؟-

ی پرسم می گن نمی دونیم...ولی الکی می گن! تو می دونی مامان من کی میاد؟ همش از پرستارها م-
  .سما بهم می گه الکی می گن

گلسا لبخند محوی زد. از روی ناراحتی بود. تلخ بود. مادر پدرام بعد از اینکه فهمیده بود بچش سرطان 
 داره دیوونه شده بود. کم کم از ناحیه ی مغز ناتوان شده بود و االن توی آسایشگاه بستری بود. بیچاره

 ...پدرش...این از بچه اش که سرطان داشت. زنش هم که روانی شده بود

 :پدرام

 تو هم نمی دونی گلسا؟ نگفتن مامانم کی میاد؟-

ش ب*و*سخب...من مامانتو دیدم. بهم گفت هرهفته برو یه سر به پدرام بزن و از طرف من هردفعه -
  .کن

 :پدرام چشماش برقی زد و گفت

 چیزی بهت نگفت گلسا؟جدی می گی؟! خب؟ دیگه -

چرا چرا...گفت من هرشب بهش فکر می کنم. هرشب میام پیشش براش الالیی می خونم. میام توی -
  .خوابش

 پس چرا من نمی بینمش؟-

  .صبح ها که پا می شی یادت می ره-

 چرا؟-

  .چون مامانت یه فرشته ست. فرشته ها توی ذهن نمی مونن پدرام-

 :پدرام خندید و گفت

 به سما بگم؟برم -

 :این سما کی بود این قدر بچه ها همش سما سما می کردن؟! گلسا دست پدرام رو گرفت و گفت

  .نه...نمی خواد. منو ببر پیشش. ببینم این سما کیه-
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  .باشه. بیا بریم. توی حیاطه-

اط بودن. باد سه تا پرستار توی حی-گلسا بلند شد و با هم از اتاق سمت حیاط رفتن. همش چندتا بچه با دو
 :خنک بهاری میومد. گلسا گفت

 کوش؟-

  .اونه...همونی که موهاش بلنده-

  .آهان...باشه تو برو پدرام. من می رم بهش می گم. بدو برو...آفرین-

سما موهاش خیلی بلند بود...یعنی این بچه سرطان داشت؟ یعنی باید به زودی موهاشو کوتاه می کرد؟ 
 ...حیف

  .سته بود و پاهاشو آروم تاب می دادروی نیمکت تنها نش

 :گلسا سمتش رفت و با مهربونی خم شد و گفت

 سالم سما...خوبی؟-

سما سرشو باال کرد و نگاهش کرد. اخماش توی هم بود. شاید هفت یا هشت سالش بود. از بقیه بچه ها 
 :بزرگتر بود. گفت

  .سالم-

 می شه بشینم پیشت؟-

 :گفتشونه هاشو باال انداخت. زیرلب 

  !تو که میای-

 چرا تو از من بدت میاد؟-

 :سما لباشو جمع کرد و گفت

 ...بدم نمیاد...خب-

  .راستشو بگو-

 :سما بلند شد و گفت

  !فقط دوست ندارم کسی بهم احساس ترحم داشته باشه-
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ش سرشو پایین گرفت و دوید ... از گلسا دور شد. گلسا نفسشو بیرون داد و دور شدنش و رقصیدن موها
  ... توی نسیم رو نگاه کرد

 .تا حاال هیچ کدوم از بچه ها باهاش همچین رفتاری نداشتن

  .این بچه عجیب بود. مثل خودش

××× 

  .گلسا آهنگ هرروز صبحش رو می خوند و میز سینی صبحونه ی لیلی رو می چید

 یه صبح دیگه-

  یه صدایی توی سرم می گه

 امروز و زندگی کن

 فردا دیگه دیره

توی آشپزخونه رفت و انگار که یه دیوونه ی زنجیری رو می بینه گلسا رو برانداز کرد. کتری رو  رهی
 :برداشت و گفت

  .صبح به خیر-

 :گلسا با شادی گفت

 ...صبح به خیر! لبخند بزن! توی صبح قشنگ بهاری آدم باید لبخند بزنه...باید بخنده-

د خوبی به زندگی داشت...خل و چل. آدم و یاد رهی همون جوری نگاهش کرد. این کم داشت. چه دی
 :گوینده های رادیو می انداخت. گلسا به ساعتش نگاه کرد و گفت

 رهی؟-

 :رهی یه قلوپ از چایی اش خورد و گفت

 هوم؟-

 ...می شه قرصای لیلی رو بهش بدی؟ من دیرم شده-

 ...هوم-

 :گلسا زیرلب زمزمه کرد

  .می گرفتم ای کاش لیسانس زبون کر و الل ها رو-
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 :رهی تند نگاهش کرد. گفت

 دیرت شده؟ باز می خوای بری مخ رها رو بزنی؟-

 :گلسا اخم کرد و گفت

هرجور دلت می خواد فکر کن. شاید اون اول قصدم این بود ولی االن واقعا ازش خوشم اومده و به چشم -
  .یه دوست واقعی بهش نگاه می کنم

  .ی از ابروهاشو باال انداختبه چایی توی دست رهی نگاه کرد و یک

 قهوه نمی خوای؟-

 :رهی با یادآوری قهوه ی تند و تیزی که گلسا بهش داده بود صورتش رو جمع کرد و گفت

  .برو برو...برو زودتر. من قرص های لیلی رو بهش می دم-

.خرداد گلسا سرشو تکون داد و رفت. دیگه اردیبهشت هم همین روزا تموم می شد...خرداد می رسید..
دوست داشتنی. گلسا همه ماه های سال رو دوست داشت. همه شون قشنگ بودن. سمت اتاقک نگهبانی 

 :رفت و گفت

 !سرجوخه صورت پیتزایــی...پس تو کجایی؟-

 .علی از توی اتاقک دوید بیرون و سالم نظامی داد

  !گروهبان مگسی شما کجا بودین این چند روز؟! ندیدمتون-

  !ماموریت! آزاد-

 :علی خندید ولی تندی نیششو بست. گلسا لبخندی زد و گفت

 چی شد...؟ چرا یهو جدی شدی؟-

  .جدی نشدم. فقط...نمی خوام دندونام خیلی معلوم بشه-

 ِا چرا؟-

گلسا هم نمی تونست الکی بگه که دندونای علی قشنگن! خداوکیلی فوق العاده درب و داغون بودن...گلسا 
 :گفت

 مشکلی باهاشون نداشتی؟ چرا؟ تا االن که-
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خب وقتی...وقتی که دندونای رهی رو می بینم که وقتی می خنده اون قدر خوشگله بدم میاد از دندونای -
  .خودم

 :گلسا دستاشو مشت کرد و زیرلب گفت

  !احمق احمق احمق...ببین یه کاری کرده که بچه از خودش بدش بیاد-

 :بعد بلندتر به علی گفت

 حاال چرا اون؟-

  .چون که من تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم شبیه اون شم-

 :گلسا صورتشو درهم کشید و گفت

 !این دیگه چه تصمیم چندشناکیه؟-

آخه خیلی باحاله. لباساش همه باهم جوره. همه شون باحالن. وقتی می خنده خیلی خوشگل می شه. -
 ...شدم مثل اون باحا دیدی؟ اصال یه جور باحالی هم حرف می زنه...می خوام وقتی بزرگ

  .بود« باحال»اَه خیله خب علی بس کن. بیست تا کلمه حرف زدی سی تاش -

 :یهو بینی اش رو چین داد و گفت

 این بوی سیگار از کجا میاد؟-

 :علی با کالفگی به اتاقک نگهبانی اشاره کرد. لب زد

  .بابام داره می کشه-

  .آقا مصطفی؟ وای...بگو نکشه-

 :کرد و گفت علی دهنشو کج

  !آره احتماال اگه من بگم نکش می گه قربونت برم منتظر بودم تو بگی-

 ...چه قدرم بوش غلیظه...کل حیاط و برداشته-

 ...هوم-

  .صبر کن-

گلسا سمت خونه اش دوید و چنددقیقه بعد درحالی که یه اسپری رو توی هوا تکون می داد برگشت. در 
 :فتاسپری رو برداشت. علی با تعجب گ
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 !گلسا می خوای چی کار کنی؟-

 !وا...خب می خوام بزنم توی هوا دیگه! مگه نمی بینی حیاط بوی گند گرفته؟-

 :بعد شروع کرد به اسپری زدن توی هوا...علی از کارش خنده اش گرفت...زد زیر خنده و گفت

  !گلسا...دیوونه ای به موال-

 :سا افتاد. یه قدم عقب رفت و با اخم داد زدیهو صدای بوق ماشین رهی اومد و اسپری از دست گل

  !اوی! چه خبرته؟-

 :رهی سرشو از شیشه آورد بیرون و با صدایی که توش خنده موج می زد گفت

 چی کار داری می کنی؟-

 :گلسا حق به جانب گفت

 ...می بینی که! دارم هوا رو استرلیزه می کنم-

 !استرلیزه؟-

  .ته. منم دارم سعی می کنم هوا رو خوشبو کنمآره...بوی سیگار همه جا رو برداش-

 :رهی خنده ای کوتاه سر داد ... گلسا در اسپری رو محکم گذاشت سرجاش و گفت

به ریش خودت بخند. کسی که تا گردن توی فقر فرهنگی فرو رفته باشه که چیزی از حمایت از طبیعت -
  !...نمی فهمه

 :خنده ی رهی خشک شد

  !تفاده از اسپری باعث سوراخ شدن اوزون می شه، حامی طبیعتهر بچه ای می دونه اس-

 :گلسا دستشو به کمرش زد و گفت

  و نکنه بوی سیگار برای شما لذت بخشه آقای رهنما؟-

رهی سری به نشونه ی تاسف تکون داد،شیشه ی ماشینش رو باال کشید و تک بوقی زد ... و رفت. گلسا 
  .پوفی کشید و چیزی زیرلب گفت

*** 

ترانه پشت میزش نشسته بود و داشت با بی توجهی به ناخن های الک زده اش نگاه می کرد. رو به گلسا 
 :کرد و گفت
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  !راستی گلی دیالق اومده بود اینجا. بهش گفتم تو دیگه نمیای. فکر کنم رفت که دیگه نیاد-

ن دخترک کار کرد! برگشت گلسا برای اولین بار توی دلش به ترانه آفرین گفت. چه عجب باالخره عقل ای
 :و گفت

 !راست می گی ترانه؟-

  .باور کن...گفتم جون کندنی رو باالخره باید بکنیم دیگه-

  .باریکال. برو خونه دیگه تعطیل کنیم-

  .باشه. تو برو منم ده دقیقه دیگه می رم-

افی کنه. به رها خداحافظی کردن و گلسا از گالری زد بیرون. باید می رفت تا کتاب های لعیا رو صح
 :اس ام اس زد

  !من امروز نمی تونم بیام تا طرح لباس هایی که زدی رو ببینم...ببخشید کار دارم-

خوشبختانه مشکلی نداشت. خودشم سرش شلوغ بود. حاال با چه رویی گلسا می خواست بره پیش کسری 
 :خدا می دونست...زیرلب به خودش گفت

  .می رم دیگه-

هایی بود که توی دبیرخونه ی همشهری کار می کرد. اون چندوقتی که گلسا براشون کسری یکی از بچه 
عکس می گرفت کسری خیلی کمکش می کرد. دوست خوبی بود. می تونست کتاب ها رو ببره صحافی 

 .کنه و برای گلسا بیاره

سانسور یهو گلسا وارد دبیرخونه شد و سعی کرد یادش بیاد اتاق کسری کجا بود. تا خواست بره توی آ
 :صدای کسری رو شنید

  !بــَع اینجا رو-

 :گلسا برگشت و با دیدن کسری لبخندی زد و گفت

  !سلــام! ببین دقیق دقیق االن با خود خودت کار دارم-

 :کسری سرشو ریز تکون داد و گفت

  اینجاست که می گن کسری هرکجا و هروقت در خدمت شماست! راه گم کردی؟-

 ...نه بابا-

  .من مطمئنم یه چیزی می خوای که این دور و برا پیدات شدهولی -
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 :گلسا سرشو پایین گرفت و گفت

 ...ما که شرمنده ایم-

 ...همیشه هم دنبال پرونده این-

  .اه مسخره. اصال همون بهتر که تا کارم گیر می افته میام پیش تو. خرم رو از روی پل رد کنی-

 .بیا بریم ببینم چی کار داری زشتوک-

 :گلسا با حرص زیرلب گفت

  .باز گفت زشتوک-

کسری همیشه به گلسا می گفت زشتوک. یکی از شوخی های دوستانه ای بود که از نظر گلسا به صدتا 
عزیزم و عشقم های ترانه می ارزید. رفتن توی چاپ خونه و گلسا از توی کوله اش کتاب ها رو 

 :می رفت گفتدرآورد. کسری درحالی که با دستگاه های چاپ ور 

 صحافی می خوای؟-

 ...آره بابا به داد این بندگان بی گناه خدا برس-

 :کسری کتابا رو برداشت و ابروهاشو انداخت باال. گفت

 ...این کتاب ها عتیقه ان ها...بابابزرگ من اینا رو داشت-

 ...یآره یه کتاب فروشی پیدا کردم...خوراکه...یعنی اگه بدونی چه کتاب هایی داره کسر-

  .آدرسو رد کن بیاد-

  .یه ذره تبلیغ هم بکن. بعدا بهت می گم یه مقال هم واسش توی روزنامه بنویسین-

  .اگه سردبیر تایید کنه که چشم-

××× 

 :لیلی روی تختش نشست. صدای قیژ قیژ مالیمی از تخت عتیقه بلند شد. گفت

  .دسِت من پیرزن آخی...دستت درد نکنه پسر. چه خوبه که تو اینجا هستی کمک-

 :ته دل رهی قند آب شد. خب هرکی هم بود با خودشیرینی های اون همینو می گفت. لیلی گفت

 فرخنده هنوز از خونه تون نرفته؟-
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  .نه. خیلی بهش خوش گذشته-

 :لیلی خندید و گفت

  .همون...کنگر خورده و لنگر انداخته-

مزمان صدای بسته شدن در هم اومد. گلسا اومده رهی سرشو تکون داد و از اتاق لیلی اومد بیرون. ه
 :بود. نگاهی به رهی کرد و گفت

  .زود اومدی...! تازه ظهره-

 «.نمی دونستم باید از تو اجازه بگیرم»خواست جواب بده

ولی پشیمون شد. همش که نمی شد عین سگ و گربه بهم بپرن. یه دفعه هم که این سنگر نگرفته رهی 
 :سنگر بگیره. گفت

  .وم...امروز کم کار داشتمه-

 یعنی ناهار باید به تو هم بدم؟-

  .هیچ بایدی در کار نیست. کسی از تو ناهار نخواست-

  .بیا و خوبی کن-

 :انگشت اشاره شو برد باال و گفت

  .امروز من روزه ام...فقط نمی خوام یه موقع یه چیزی از دهنم بپره-

 :رهی تکرار کرد

 روزه؟ روزه ای؟-

  .اهوم-

 !مگه االن ماه رمضونه؟-

 ... نه. همین جوری. یعنی-

 :زیرلب گفت

 .نذر کرده بودم-

  .پس نمی خواد برای من غذا درست کنی-
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 :گلسا برگشت و گفت

  !ناهار نمی خوای؟ باشه...خب...هرجور راحتی-

غذای شب قبل رو از توی یخچال درآورد و گذاشت توی ماکروفر. زیرچشمی رهی رو هم زیرنظر 
 :شت. رفت تلفن رو برداشت و یه شماره ای گرفت و رفت طبقه ی باال توی اتاقش. گلسا زیرلب گفتدا

  .خوف ناک مرموز-

 :قرص های لیلی رو از توی بسته اش درآورد و دوباره مشغول آهنگ خوندن شد

 ... کاش می شد از تو یه آسمون ساخت-

 یه آروم آبی

 ... پر ابر بهاری

و می گفت یه چرخ هم می زد. حاال که رهی نبود. یه ذره هم خوش می گذروند. وقتی کله ی "بهاری" ر
خواست غذای لیلی رو بذاری توی سینی که صدای زنگ در اومد. ابروهاش رفت باال و سمت در رفت. 

  .علی بود

 علی؟ چی شده؟-

  .با سالم خدمت گروهبان مگسی-

 سالم سرجوخه. آزاد. ببینم چه خبره؟-

  .در عجله دارین. ظاهرا خیلی گشنه اینگروهبان چه ق-

 :گلسا اخم کرد و به در تکیه داد. گفت

 گشنه؟ چی می گی علی؟-

پیتزا. پیتزایی که سفارش داده بودین رو آوردن. منم از اون یارو گرفتم گفتم خودم براشون می برم. -
 ...چپش نکردمپولشم خودم دادما...بعدا باید بهم بدین. شانس آوردی که وسط راه یه لقمه 

 :گلسا به کیسه ی توی دست علی خیره شد و زیرلب گفت

  .خوف ناک مرموز زرنگ. قشنگ حرفمو توی هوا قاپید-

 بله؟!؟ با منی؟-

  .تا گفتم روزه ام ببین چه غلطی کرد احمق-
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 گلسا خوبی؟-

 :گلسا تندی به علی نگاه کرد. کیسه رو از توی دستش قاپید و گفت

  .ال. می بینمتمرسی که آوردی. فع-

و درو بست. که رهی پیتزا سفارش می داد...تا بشینه جلوی گلسا هلف هلف بخوره. حاال رهی زهرمار 
هم توی روز عادی نمی خوردها...اصال غذای درست و حسابی نمی خورد! بعد حاال...گلسا چشماشو 

رو رهی بده بعد گلسا االن تنگ کرد و به کیسه ی توی دستش نگاه کرد. خدا رو خوش نمیومد پول پیتزا 
 .فقط سر لج و لجبازی بخوردش... ارزش شکستن روزه شو نداشت

ولی باالخره مگه خدا رو خوش میومد آدم رو با زبون روزه اذیت کنن؟! گلسا نیشخندی زد. اصال یه فکر 
ن...چپ بهتر...! بطری نوشابه پپسی رو از توی کیسه درآورد و محکم تکونش داد. چپ راست باال پایی

تا تو باشی رهی رهنما بفهمی گلسا معین با زبون روزه هم نمی شینه پیتزا خوردن »راست باال پایین...
پیتزا و نوشابه رو خیلی تمیز و شیک روی اپن گذاشت و رفت باال. قبل از اینکه در « ات رو نگاه کنه.

  .بزنه صدای رهی رو شنید...داشت با تلفن حرف می زد

.من توی خونه ی خودم خیلیم بهم خوش می گذره. رها هم خوبه. بیایین خونه مو ببینین؟!؟؟! بابا...نخیر..-
  .نه نه...اصال. نمی شه

 :خیلی سرسنگین و خشک بود. گفت

  .همین. به فرخنده جــون هم بگو خیلی خدمتش ارادت دارم! خدافظ-

 :گلسا به در زد و سرشو کرد تو. لبخند کوچیکی زد و گفت

  .رو آوردنپیتزات -

 :رهی هم با لبخند حرص دربیاری گفت

  !آوردن؟! مرسی که گفتی-

گلسا فقط یکی از ابروهاشو باال انداخت و رفت پایین. رهی هم اومد. در پیتزا رو باز کرد. بوش 
  .اومد...گلسا نفس عمیقی کشید و غذای لیلی رو برد توی اتاقش

..اه. رهی عوضی. گلسا با عصبانیت روی مبل نزدیک پنیر...پنیر پیتزا که کش میومد. بوی سس تند.
اتاق لیلی خودشو پرت کرد و یه مجله جلوی صورتش گرفت. وقتی دست رهی سمت نوشابه رفت از 

 ...باالی مجله به طور دقیق نگاهش کرد

 ...درشو چرخوند و یهو
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گرد سریع خودشو  با صدای فیش بلند و وحشتناکی کل نوشابه با کف ریخت بیرون ... رهی با چشمای
عقب کشید ... این دیگه چه بساطی بود؟! تندی سرش رو سمت گلسا باال گرفت ... چشمش آب نمی 

  !خورد که یه چیزی زیر سر این دختر بود

 !! ... گلسا-

 :گلسا سرشو کج کرد و با لبخند گفت

 !آخـی! االن عمه لیلی ببینه مبل های عزیزش به گند کشیده شدن چی کار می کنه؟-

 :از کارخونه اومدن بیرون. آبتین و رها. رها موهاش با دست توی مقنعه مرتب کرد و گفت

 ...من دیگه خودم می رم خونه آبتین-

آبتین بهش نگاه کرد. انگار که داره با یه بچه ی دوساله کل کل می کنه. صبح که می خواست بره از 
ین هم از خدا خواسته قبول کرد. حاال گیر داده بود کارخونه بازدید کنه،رها پرسیده بود می شه بیاد و آبت

 :و می خواست تنها تنها برگرده خونه. آبتین خندید و گفت

 ...منو یاد بچه های لجباز می اندازی که هیچی سرشون نمی شه-

 :رها لبخند کوچیکی زد و گفت

 ...نه خب-

  .امبشین. جلو هم بشین. عقب که می شینی احساس می کنم راننده تاکسی -

 :رها دیگه از قاب جدیت اش دراومد و خندید و گفت

 ...ِا بی مزه-

  .بشین-

 :رها درو باز کرد و خواست بشینه که آبتین آهسته صداش کرد

 ...رها-

این جوری که می گفت رها ته دل رها قلقک میومد. مثل یه حس خوب بود که پابرهنه می دوید توی 
 :تکون داد. آبتین یه جور خاصی نگاهش کرد و گفتوجودش. نگاهش کرد و سرشو پرسشگرانه 

 .مقنعه هم بهت میاد. شبیه دخترهای دبستانی می شی-

 :رها خنده ی کوتاهی کرد و نشست. زیرلب گفت
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 ...دیوونه ... مرسی-

 :آبتین دنده رو کشید و گفت

 خب...رها تو آشپزی بلدی؟-

 :رها طلبکارانه گفت

  .وبه. ایشاال قسمتت شه بخوریپس چی؟ اتفاقا دستپختم هم خیلی خ-

 ...ایشاال-

 ...به آسونی هام نیست. باید بری نذر کنی. بعد بری غذاخوری حضرتی...حضرت رها-

 :آبتین با خنده گفت

 االنم خونه ناهار داری؟-

  .نه. غذاخوری حضرتی امروز تعطیله. نمی دونم چی باید درست کنم. شایدم اصال ناهار نخورم-

 :نده برداشت و با جدیت گفتآبتین دست از خ

 نخوری؟ مگه می شه؟-

 واسه چی نشه؟-

 رژیم؟-

  .نه اهلش نیستم. بدون رژیم هم هیکلم قشنگه-

 :آبتین گلوشو صاف کرد و با قاطعیت گفت

 .خب پس ناهار امروز مهمون من-

 :رها اخم کرد و دست هاشو روی سینه اش قفل کرد. زیرلب گفت

  .نمی خوام آبتین...نمی خوام-

 :حاال رها گیر یه بچه لجباز افتاده بود. آبتین نچ نچی کرد

 ...نه نه...من می برمت یه رستوران که خوب سایز کمرت بهم بخوره-

رها خندید...با خودش فکر کرد آبتین موقع رانندگی کردن چه قدر جذاب می شه. موهای فندقی اش. 
 ...چشمای همرنگ موهاش. همه چیزش کامل بود
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قبال به چشم رها نمیامد؟! انگار وقتی یه نفر بی صدا وارد قلبت می شه تازه جزئیات وجودش  چرا اینها
رو می بینی. چه ظاهری ... چه باطنی. انگار عشق یک چشم سوم توی وجودت باز می کنه. یه چشم 

  ... سوم که حرف مغزشو قبول نداره. فقط و فقط اونی که قلبش می گه رو می بینه

××× 

کان چایی لیلی رو برداشت. درحالی که سمت اتاق لیلی می رفت به رهی نگاه کرد. هروقت گلسا است
رهی عصبانی بود یه جوری خاصی با چشم هاش گلسا رو زیر نظر می گرفت که گلسا دیگه این نگاهش 

  .رو شناخته بود. تا حدودی ترسناک هم بود

 :گلسا یکی از ابروهاشو باال انداخت و گفت

 چرا اون طوری نگاه می کنی؟چیزی شده؟ -

 :ساسان افتاد و خنده اش گرفت. اخمش باز شد ولی به گلسا گفت« خر زخمی»رهی یه لحظه یاد تیکه ی 

  .طور خاصی نگاه نمی کنم-

 :گلسا وارد اتاق لیلی شد و زیرلب گفت

 ...دیوونه ست. خدا شفادهنده ست. ایشاال اینو بذاره در صدر جدول-

 :با لحن و لبخند شیرین همیشگی اش گفترو به لیلی کرد و 

  .لیلی خانوم جونم...براتون چایی آوردم-

  .قربون دستت دختر. بذارش همین کنار-

 :مکثی کرد و گفت

 ...صبر کن گلسا-

 :گلسا برگشت و گفت

 جان؟-

ی می گم که...امروز عصر قراره دوستام بیان...شام هم می مونن...قبال یه دختره میومد برای دورهم-
 ...هایی که می گرفتم سور و سات جور می کرد ولی امروز گفتم حاال که هم تو اینجایی...هم رهی

 :گلسا توی دلش حرفشو کامل کرد

  !دیگه پول اضافی ندم-
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 :ولی گفت

  .باشه باشه...اصال مشکلی نیست-

گشت شو سمت خوبی اش این بود که می تونست از رهی تا یه حدودی کار بکشه. در اتاق رو بست و ان
 :رهی تکون داد و گفت

  .بجنب...پاشو پاشو که روز جمعه ای هم باید کار کنی-

 :رهی اخم کرد و گفت

  !چی؟-

  .لیلی می خواد دوستاشو واسه شام دعوت کنه. گفت من و تو باید بدون چون و چرا کار کنیم-

 دقیقا همین جوری گفت؟-

  .بپرسنه ولی هدف همین بود. شک داری برو از خودش -

 :شونه های رهی افتادن. هوف...چه قدر این لیلی مکافات داشت. پاشد و گفت

 خب من االن باید چی کار کنم؟-

 :گلسا یه کاغذ و خودکار برداشت و روی اپن گذاشت. گفت

  .االن ... اینایی رو که من می گم رو می ری می خری-

  .این دستور بود یا یک خواهش-

  .یک دستور-

و به اپن تکیه داد. گلسا خودکارش رو برداشت و شروع کرد به نوشتن...رهی روی برگه رهی آرنج ش
  .خم شد و صورتشو درهم کشید

 چـی؟ این دیگه چیه؟-

 این؟ ببینم نکنه تو تا حاال پودر ژله ندیدی؟-

 خب این مارکش چه اسم مزخرفی داره...حتما باید این باشه؟-

  .بله بله-

 این یکی چیه؟-
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  رهنما، مگه تو توی عمرت فروشگاه نرفتی؟ اسم اینا رو نشنیدی واقعا؟اه رهی -

رهی چندبار پلک زد و چیزی نگفت. گلسا گلوش رو صاف کرد و موهاش رو پشت گوشش زد. زیرلب 
 :گفت

 .معذرت می خوام. منظوری نداشتم-

 :رهی بی توجه پرسید

 اصال چی می خوای درست کنی؟-

  .غذا-

 :گفت رهی چشماشو تنگ کرد و

 هوم؟ نمی گفتی نمی فهمیدم؟ خب چه غذایی؟-

-... 

  .تو همه ی غذاهات من درآوردیه...نیست؟ هرروز یه چیز برای این لیلی بیچاره درست می کنی-

 :گلسا نچ نچی کرد و گفت

  .اون چون مریضه باید غذاهای مخصوص بخوره. برای همینم...اینه دیگه-

 ...به خورد اینا چی می خوای بدی-

البد کوفته ی کاراکاس با سس آناناس...هم وزن هم -دستاشو توی هوا تکون داد و با لحن مسخره ای گفت:
 :بودن. کاراکس. آناناس. گلسا بی اختیار خنده اش گرفت ولی کوتاه خندید و گفت

 چی می گی؟ اون دیگه چیه؟-

 ببین من اینا رو از کجا باید بخرم؟-

طیه که توش مواد غذایی می فروشن. بعد باید به چندنفر که یه جایی به فروشگاه. فروشگاه! ببین یه محی-
 ...اسم صندوق نشستن پول بدی تا

 :رهی با ابروهای باال رفته گلسا رو نگاه کرد و گفت

 ...هشت ساله ام نشنیدم-من اسم اینایی رو که تو اینجا نوشتی رو توی عمر بیست و هفت-

 :تگلسا عاقل اندرسفیه نگاهش کرد. گف

  خب من چه جوری هم برم خرید هم به کارای خونه برسم؟ می دونی پیاده تا فروشگاه چه قدر راهه؟-
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 :هردو در سکوت بهم نگاه کردن. گلسا زد روی اپن و گفت

  .پس یه فکری. سوئیچ تو می دی به من. من با ماشینت می رم-

 :رهی اخم کرد. انگار گلسا کفر گفته بود! سیخ ایستاد و گفت

 ...نه نه...اصال و ابدا. این تن بمیره من ماشینمو دست کسی نمی دم-

 :مکثی کرد و گفت

  .ولی می تونم خودم ببرمت-

  بدفکری نیست. فقط باید سریع برگردیم خونه. چرا زودتر به مغزت نرسیده بود؟-

  .بجنب، گلسا معین-

بود خیره شد و از آشپزخونه بیرون با خشم به رهی که اسم و فامیلی اش رو درست عین خودش ادا کرده 
  .رفت

 :گلسا جلوی چرخ خرید راه می رفت و رهی چرخ رو هل می داد. رهی زیرلب گفت

 ...حاال مواد الزم برای کوفته ی کاراکاس-

 :گلسا سمتش چرخید و گفت

 !کاراکاس چیه؟ تو همش کاراکاس کاراکاس می کنی؟-

  .غریب ایجاد می کنی چه می دونم تو همش از خودت غذاهای عجیب و-

 :گلسا زیرلب گفت

  .یادم باشه اسم غذای من درآوردی بعدیم رو بذارم کاراکاس. بعد توش زهرمار بریزم بدم به تو-

 :رهی گلوشو صاف کرد و زیرلب گفت

  !هی! شنیدما-

  .خب آفرین که شنیدی-

 :و یه بسته غذای آماده انداخت توی چرخ. رهی با احتیاط پرسید

 نا رو هم من باید بدم؟پول ای-

 :گلسا طعنه زد
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 می تونی بعدا با ارث لیلی تصفیه حساب کنی! هوم؟-

  .اگه تو هاپولی اش نکنی-

گلسا ساکت موند. معموال ساکت نمی موند. رهی سرشو برگردوند تا ببینه چرا ساکت شده. دید به ظرف 
 :ت گفتهای بزرگ پاستیل که ته فروشگاه بود زل زده. رهی خیلی بی تفاو

 نکنه می خوای بهشون ساندویچ پاستیل بدی؟-

 :گلسا بدون اینکه نگاهشو سمت رهی برگردونه گفت

  .برای اونا نمی خوام-

  .البد خودت خوره ی پاستیلی-

  .برای خودمم نمی خوام-

 :رفت سمت شون و رهی گفت

 پس برای کی می خوای؟-

 :گلسا برگشت و با لبخند ملیحی گفت

  !اون بهت می گهاز رها بپرس. -

  .اوه پس رمز و راز هم دارین شما-

  .رهی،من و رها از اونی که توی فکرشو بکنی صمیمی تر شدیم-

رهی نفسشو محکم بیرون داد و دور و برش رو سرسری نگاه کرد. انگار دنبال یه چیز سنگین می گشت 
  .که بکوبه توی سر گلسا. ولی گلسا سخت مشغول پاستیل هاش بود

 ...ره هم کرمی می خوام...نه نه دندونی نه...بچه ها دندونی دوست ندارن. خرسی هم می خوامیه ذ-

 .بچه ها. احتماال می خواست یه ایل مهدکودک رو پاستیل بده

رهی آروم با انگشت هاش روی میله ی چرخ دستی فروشگاه ضرب گرفت ... چرا گلسا در عین سادگی 
 ی کرد؟اش این قدر مرموز پیش چشمش جلوه م

××× 

گلسا روی صندلی پایه بلند پشت اپن نشسته بود و داشت پیرزن ها رو نگاه می کرد. یکی از یکی خفن 
  !تر. ظاهرشون اصال به سن و سالشون نمیامد ... اصال
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 :رهی یه صندلی کشید و کنارش نشست. درحالی که یقه اش رو مرتب می کرد زیرلب گفت

 بالهایی ان اینا...هوم؟ گوش شیطون کر چشم شیطون کور چه-

  .گلسا دستشو روی دهنش گرفت تا خنده اش رو پنهون کنه. کسی حواسش به اونا نبود

 :نشسته بودن دور میز وسط هال و داشتن پاسور بازی می کردن. رهی نیشخندی زد و گفت

ژیگول  از دخترای امروزی خیلی خوشگل ترن ها... من اگه می دونستم عمه جان این همه دوست های-
 .داره زودتر از اینا دست به کار می شدم

 :گلسا لباشو توی دهنش کشید و بعد آروم گفت

  .اه رهی بس کن. من همش خنده ام می گیره-

  .حواست باشه کاراکاس با سس آناناس نسوزه-

 !رهــی-

 ... گلسا با اخم نگاهش کرد ولی چشم هاش می خندید. توی اون وضعیت باید هم خنده اش می گرفت

یکی شون موهاش مثل لیلی فرفری و حجیم بود ولی رگه های نقره ای وسطش بود و مش کرده بود. 
شونزده ساله خوب بود. اون -یکی دیگه شون یه لباس پولکی قرمز پوشیده بود که برای دخترای پونزده

لوش سالم بود. یکی هم موهاشو پسرونه زده بود و همه ی دندون هاش ریخته بود. فقط یه دونه دندون ج
  .فقط یه دونه! معلوم نبود برای چی همون یکی رو هم نکشیده

  .ظاهرا لیلی از همه شون مسن تر بود

لیلی:هه هه...دیدین؟ من بردم! کال من همیشه مثل دخترای پونزده ساله بازی کردنم قویه و همیشه می 
  .برمتون

 :ا مضحک بود. گلسا آهسته گفتاون سه تا خنده ای کردن. قیافه ی اون تک دندونی واقع

  .یاد اون جادوگره توی سفید برفی افتادم-

بلند شد و رفت ژله هاشو از توی یخچال درآورد. رهی به ژله ی توی دست های گلسا زل زد. ژله تیکه 
های رنگ و وارنگ داشت...آبی ، نارنجی ، صورتی ، سبز ، زرد...و وسط شون ژله ی سفید آلوِاورا 

 :فسشو حبس کرد و گفتبود. رهی ن

 این ژله ست؟-

 .آره. ژله ی کاراکاس-
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  مال اوناست؟-

نه برای ماست...! خب معلومه که برای اوناست. می خوام بدم اون یکی با یه دونه دندونش نوش جون -
  .کنه

 :مکثی کرد و گفت

  !ناخنک هم نداریما-

 یعنی ما خودمون شام نمی خوریم؟-

 :بیارش گفتگلسا با همون لبخند حرص در

  !می تونی پیتزا با نوشابه سفارش بدی-

  !نه مرسی با وجود تو من از مایعات بیزار شدم-

روشو کرد اون طرف و دوباره از پشت اپن به پیرزن ها نگاه کرد. کال تجربه براش شده بود که از 
 ...دست گلسا نه قهوه بگیره،نه نوشابه نه هیچ جور نوشیدنی دیگه ای

 :که چید لبخند مهربونی زد و گفتگلسا میز رو 

  .می تونین تشریف بیارین...شام حاضره-

رهی نفسشو حبس کرد تا بوی غذا رو حس نکنه. گلسای پست. حاال مثال رهی یه قاشق می خورد چی 
 :می شد؟ رهی بلند شد و رفت صندلی ها رو برای اون سه تا کشید بیرون و خیلی آقامنشانه گفت

 ...بفرمائید-

 :و نقره ایه گفتاون م

  .لیلی نگفته بودی خدمه ی جدید گرفتی-

 :گلسا و رهی یه نگاه بهم کردن و اخم کوچیکی کردن. لیلی خندید و گفت

  .نه عزیزم...این رهی هستش. نوه ی فرخنده. ولی اصال شبیه مادربزرگش نیست-

 :هرسه انگار که لیلی حرف تهوع آوری زده گفتن

 ...فرخنده-

 :گفت و پیرهن پولکی

  .همون بهتر که شبیه فرخنده نیست-
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 :رهی با سردرگمی نگاهشون کرد. اینا فرخنده رو از کجا می شناختن؟! لیلی لبخندی به گلسا زد و گفت

 ...اینم گلساست-

 :تک دندونی گفت

 ...واقعا که وام ازدواج خیلی دردسر داره. خونه هم گرون شده-

ه گلسا با گیجی به رهی نگاه کرد. ولی رهی صداشو صاف وام ازدواج چی می گفت این وسط؟! دوبار
 :کرد و گفت

  .نخیر ما زن و شوهر نیستیم که خانوم...گلسا مستاجر عمه لیلیه-

 :تک دندونی خنده ای کرد که به نظر گلسا خیلی وحشتناک بود. ترسناک بود...! گفت

  .اوه...ببخشید بچه ها. سوءتفاهم شد-

شپزخونه. رهی نمی خواست بره توی اتاقش. حرفای پیرزن ها خیلی جالب گلسا و رهی برگشتن توی آ
 ! ... بود... درست مثل قیافه هاشون

 لیلی اون افسر نیرو دریایی رو یادته که عاشقش بودی...؟-

 :گلسا و رهی چشماشون گرد شد. گلسا روش رو سمت رهی برگردوند و بی صدا لب زد

 شنیدی چی گفت؟-

حبس کرد تا از قیافه ی حیرت زده ی گلسا خنده اش نگیره و آروم سرشو تکون  رهی نفسشو توی سینه
  .داد

 :شکر خدا میز شام به آشپزخونه دید نداشت ولی آشپزخونه به اونجا دید داشت. لیلی خنده ای کرد و گفت

  .آره...اسمشم افرند بود-

 :رهی لب زد

  .افرند...افرند و لیلی. چه دوست داشتنی و رمانتیک-

 :گلسا یه افسر خوشتیپ نیرودریایی رو در کنار لیلی تصور کرد. نگاهی به رهی کرد و گفت

 ...لیلی و افرند توی کشتی-

 :رهی سرشو تکون داد و زیرلب گفت

 ...وسط آب های اقیانوس آرام-
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 :گلسا با تن صدای پایین گفت

  .کشتی تایتانیک. روی دماغه ی کشتی تایتانیک...مثل جک و رز-

 :ا صدایی که توش خنده موج می زد گفترهی ب

  .چشماتو بگیر-

گلسا سرشو گرفت پایین و زد زیر خنده. رهی لبخندی زد و به صندلی اش تکیه داد. آخ که چه قدر گشنه 
اش بود...دیگه طاقتش داشت طاق می شد. همون ایده ی پیتزا خیلی خوب بود. یهوصدای ریزی از معده 

  .لی گلسا گوشاش تیزتر از این حرفا بوداش بلند شد. تندی خم شد. و

 :با خنده به رهی نگاه کرد و گفت

  .یاد قحطی زده های سومالی افتادم-

 :رهی خیلی جدی نگاهش کرد و گفت

 .منم با دیدن تو یاد طالبان توی افغانستان می افتم-

یمی شون بودن. گلسا خنده اشو قطع کرد و دوباره میز نگاه کرد. غرق صحبت درباره ی عشق های قد
طفلکی ها. پیردخترها. وقتی از پشت میز بلند شدن گلسا رفت تا ظرف ها رو برداره. همون طوری که 
حدس می زد از بس حرف زده بودن خیلی هم غذا نخورده بودن. ظرف ژله ها رو برداشت و برد توی 

 :آشپزخونه. گفت

اید بکنم! ناسالمتی تو یه جورایی صاحب بدو رهی. کمک کن میز و جمع کن. همه ی کارا رو که من نب-
  !خونه هم محسوب می شی در حال حاضر

رهی قیافه ای براش گرفت و سمت میز رفت. گلسا یه قسمت دست نخوره ی ژله رو با چاقو جدا کرد و 
 :گذاشت کنار. رهی که اومد به ظرف اشاره کرد و گفت

  .بیا. دل طالبان برای قحطی زده سوخت-

 :چپ و راست تکون داد و گفترهی سرشو به 

  .نه نه...یه کاریش کردی. آدم عاقل با سر توی چاه نمی ره. من باورم نمی شه-

 ...بیا و خوبی کن-

 :یه قاشق برداشت و ازش خورد. گفت

 ...ببین. خودمم خوردم. یه کاری نکن به روح عزیزترین افراد زندگیم قسم بخورما-
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روح. گلسا نگفت جون عزیزترین افراد. گفت روح عزیزترین رهی هیچی نگفت و یه قاشق برداشت. 
  افراد. یعنی هیچ آدم زنده ای نبود که دوستش داشته باشه؟

آبتین به رها نگاه کرد. با خونسردی به پشتی مبل تکیه زد و دستاشو پشت سرش قفل کرد. به نظرش  
حرف می زد. دست آزادش رو توی رها وقتی عصبانی بود تا حدودی جذاب تر می شد ... داشت با تلفن 

 :هوا تکون داد و گفت

 گلسا چرا چرت و پرت می گی؟-

آبتین لبخند محوی زد. خیلی وقت بود که داشت با تلفن حرف می زد. با گلسا. آبتین حتی با یادآوری قیافه 
 :متعجب رهی موقع دیدن گلسا توی شرکت هم خنده اش می گرفت. رها گفت

 ؟من؟ من بد طرح می زنم-

 :مکث. ظاهرا گلسا داشت حرف می زد. رها لحنش آروم تر شد و گفت

 تمدد اعصاب؟ آهان...آره یادمه...بار اول که دیدمت...هوم...خیله خب کجا باید ببینمت؟-

 :دوباره صداش بلند شد

  .دم دبیرخونه ی همشهری؟! برو بابا من نمیام...بذارش برای فردا. بداخالقم خودتی. فعال-

 :کوبوند سرجاش و رو به آبتین با حرص گفتتلفن رو 

  ... دیوونه ست این دختر ... می گه تمدد اعصاب! وسط این هیری ویری و درگیری شرکت-

  .خب تو خودت و ناراحت نکن-

  .من آخر سرم درست نفهمیدم گلسا و رهی هم دیگه رو از کجا می شناسن-

 :می شد. رها گفت آبتین ترجیح داد بهش حرفی نزنه. شاید رهی عصبانی

 خب؟ تو کارم داشتی؟-

  .نه کاریت نداشتم. می خواستم بگم دیگه ساعت داره دو می شه بیا برسونمت-

 :رها سرشو تکون داد و گفت

  .خیله خب بریم-

 :رفتن پایین و سوار ماشین شدن. آبتین گفت

 رها ... اگه ازت یه سوال بپرسم جوابم رو می دی؟-
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 :ذهنش سبک و سنگین کرد ... سرش رو خاروند و زیرلب گفت رها سوال آبتین رو توی

 .حاال بپرس-

 تو با پدرت قهری...؟-

 :رها یه ذره ابروهاشو خم کرد و زمزمه کرد

 ...قهر نیستم-

 :بلندتر گفت

ولی عاشقش هم نیستم. همیشه از اینکه منو بدون سرپناه توی یه همچین جامعه ای ول کرد ازش دلگیر -
  .بودم و هستم

  .هوم...ولی تو می تونی یه تکیه گاه داشته باشی-

 :رها چپ چپ به آبتین نگاه کرد. دیوانه. توی دلش گفت

من به عنوان تکیه گاه آینده ام همیشه روی تو حساب کردم. این توی خری که حرفی پیش نمی کشی و -
  .همش با نگاهت حرف می زنی

 :اعصابش از این فکر بهم ریخت و گفت

  !ی تونم! چیزی که فت و فراوونه تکیه گاهبله که م-

و رو به شیشه ماشین کرد. آبتین نفهمید چرا یهو این طوری کرد. معموال این جوری می شد. احتماال توی 
 :افکار خودش به یه نتیجه ای می رسید و این می شد. گفت

  .خب خوش به حالت. حداقل رهی پیشته. من که هیچ کسی رو اینجا ندارم-

 :اضافه کرد زیرلب

  .هیچ کسی که دوستم داشته باشه-

رها زیرچشمی نگاهش کرد و سرشو یه ذره از شیشه چرخوند. شروع به بازی به گوشواره اش کرد و 
 :گفت

  .ِام...نگو این طوری-

 چرا نگم؟-

 .خب تو چه می دونی. این همه آدم هست. شاید حتی یکی شون هم دوست داشته باشه-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

165 

 

 :نده ی ماشین رو کشید و با پوزخندی رو به شیشه ی ماشین زیرلب گفتآبتین چیزی نگفت. د

 !یکی شون دوستم داشته باشه ... آره-

رها از این حرکات آبتین بیزار بود. از اینکه جلوی یه چیزی جبهه می گرفت بدون این که منتظر حرف 
  .دیگه ای بشه

 :گفت

. حداقل یه نفر توی دنیا هست که مهم ترین مگه نشنیدی؟ هرشب یکی قبل از خواب بهت فکر می کنه-
  .آدم زندگیش تو باشی. همیشه هست. برای همه هست

 :آهسته گفت

 ...حتی خود تو هم همیشه یه نفر رو گوشه ی ذهنت حک کردی و می کنی-

  .آبتین توی دلش گفت:اونم توئی. من تو رو توی ذهنم نه،توی قلبم حک کردم

 :رها گفت

 مگه نه؟-

آرمان. آرمان. آرمان. آرمان داره میاد ایران. تو حق نداری حتی به رها یک »به خودش اومد.  آبتین یهو
 :تندی سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت« تلنگر احساسی هم بزنی.

  .نـه-

 :رها نفسشو با عصبانیت داد بیرون. همه ی حرفاش باد هوا شد. هرچی ریسید پنبه شد. با تشر گفت

  !یه جور استثنائی خب تو دیگه-

 :متوجه شد که رسیدن سرکوچه. تا آبتین خواست راهنما بزنه رها گفت

  .نه نه...خودم دیگه می رم-

 ...ِا خب بذار-

  .نه دیگه چالق نیستم که یه کوچه رو نتونم برم. مرسی که رسوندیم. خدافظ-

هنماشو خاموش کرد و منتظر موند تا از ماشین پیاده شد و با قدم های تند توی کوچه راه افتاد. آبتین را
  .رها برسه ته کوچه. می خواست مطمئن شه که رفته تو
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رها همچین محکم پاشو روی آسفالت می کوبید و می رفت که نزدیک بود پاشنه ی کفشش بشکنه. زیرلب 
 :گفت

ف که حناق می گه نه. کوفت و نه. تو فکر کردی من گوشام درازه. ترسو. می ترسه اعتراف کنه. اعترا-
  .نیست...خفه ات نمی کنه که

داشت همین جور حرص می خورد و می رفت که یهو حس کرد پای چپ اش تکون نمی خوره. انگار یه 
  .جا گیر کرده بود! برگشت و دید که پاشنه ی کفشش الی میله های دریچه فاضالب کف زمین گیر کرده

 :زیرلب گفت

 !داره؟ای مرگ بگیری! دیگه کی حوصله تو رو -

با دوتا دست پاشو کشید...اه...چرا درنمیومد؟! کفشش هم از اونایی بود که روی مچ کلی بند می 
 ...خورد...نمی شد بازش کنه و پا برهنه کفشو از اون ال دربیاره

درگیر کفشش بود که یهو دید از اون سمت کوچه یه وانت داره میاد با سرعت جت...چشماش گرد شدن و 
 :زیرلب گفت

 ...ا خود خدای-

 :تمام توان خودشو جمع کرد که بره کنار...نمی شد...وانت داشت با سرعت میومد...زیرلب گفت

  !خدایا خودمو سپردم به تو-

یهو پرت شد عقب. آخیش...ظاهرا که زورش مقبول افتاده بود! واه...این دیگه کی بود که این قدر تندتند 
 !نفس می کشید؟

 !رها خوبی؟-

 :آبتین هلش داده بود کنار! تندی خودشو از الی دست آبتین کشید بیرون و بلند شد. گفتآی! آبتین! 

 ...من خوبم...خوب خوبم-

 :دستپاچه گفت

  .ببخشید-

  .و دوید سمت خونه اش. سوار آسانسور شد و درو باز کرد. به در تکیه داد و محکم بستش

 ...پوف-

  .ونه هاش قرمز شده بودن و موهاش آشفته شده بودتوی آینه قدی جلوی در چشمش به خودش افتاد. گ
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 :زیرلب گفت

  !خاک بر سر من که با یه تماس با اون دویست و شصت و هفت رنگ عوض می کنم-

 !به پاشنه ی کفشش خیره شد و باز زمزمه کرد:لعنتی

کوچیکی رهی درو با کلیدش باز کرد و رفت تو. ظاهرا خونه ساکت بود. چراغ ها هم خاموش بود. اخم 
کرد. چه چیز عجیبی! گلسا هیچ وقت نمی ذاشت چراغ ها خاموش بمونن. به ساعت نگاه کرد. این ساعت 

به رحم میومد و یه چیزی « طالبان»هم معموال گلسا میومد تا شام لیلی رو بده. شایدم به قول خودش دل 
  .به رهی هم می داد

ابروهاشو باال داد و دو قدم برگشت عقب و توی  خواست بره توی آشپزخونه که یه صدایی از هال اومد.
 ...هال رو نگاه کرد. صدای تلویزیون میومد

 ...ولی هکتور-

  ولی نداره! من اینجا چی کار کنم؟-

رهی توی درگاهی هال ایستاد. گلسا روی مبل مچاله شده بود و زانوهاشو توی بغلش گرفته بود. بینی اش 
  ! گریه...؟رو باال کشید. داشت گریه می کرد؟

بسم » به صفحه تلویزیون نگاه کرد. داشت کارتون نشون می داد. گلسا به خاطر کارتون گریه می کرد!
 «... هللا... چه چیزایی از این دختر می دید

  گلسا؟-

گلسا تندی برگشت و موهاش رو که به صورت آشفته روی پیشونی اش ریخته بودن کنار زد. زیرلب 
 :گفت

 ...وای ساعت چنده؟ وقتِ اومدی رهی...؟ -

 :رهی آروم گفت

  .نه هنوز وقت قرصای لیلی نشده-

گلسا دوباره به مبل تکیه کرد و دستمال توی دستش رو به چشماش کشید. رهی با شک به تلویزیون اشاره 
 :کرد و بعد نگاهی به گلسا کرد و مردد گفت

 ببینم تو داری برای این کارتونه گریه می کنی؟-

 :خالی کنارش اشاره کرد و گفت گلسا به جای

  .بیا بشین-
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 :صداش گرفته بود. رهی نشست. گلسا با همون صدای تودماغی گفت

کارتون عروس مرده ست. ببین این یارو...هکتوره. قرار بوده با اون دختر زشته عروسی کنه. ولی -
ی افته. اون شب عروسیش می ره توی یه جنگل و اشتباهی گیر یه عروسی که شب عروسیش مرده م

 ...عروس مرده هه دوستش داره...ولی این هکتور عوضی

مکثی کرد و دوباره زد زیر گریه ... صورتشو توی دستمال کاغذی اش پنهون کرده بود و شونه هاش 
  ... تکون می خوردن

 !فقط برای یه کارتون

 :رهی که خنده اش هم گرفته بود گفت

 خب بعدش؟ این گریه اش برای چیه؟-

 :گلسا از پشت دستمالش بیرون اومد و گفتصورت 

االن هکتور می خواد از پیش عروس مرده بره. بره با اون دختر زشته عروسی کنه. عروس مرده -
 ...ناراحته

  ... بینی شو باال کشید

 :رهی که سعی می کرد خنده توی صداش معلوم نشه گفت

 ...هوم...چه آدم پستیه این هکتور-

 ...آره خیلی-

  .لبان می مونه که به کسی غذا نمی دنمثل طا-

گلسا دوباره دستمالشو کشید کنار و جعبه ی دستمال کاغذی رو از روی میز برداشت و محکم زد به 
 :رهی. با حرص گفت

  .اه از دست تو. کم شعور-

بلند شد و رفت. رهی لبخندی زد و به پشتی مبل تکیه زد. به مرد کارتونی ای که چشم های وق زده ای 
داشت و ظاهرا اسمش هکتور بود خیره شد. گلسا دختر عجیب و غریبی بود. اشکش با همچین کارتون 

  ... کودکانه ای سرریز می شد

  .صدای بهم کوبیدن در کابینت ها و ظرف و بشقاب ها میومد. مثل اینکه خیلی خط خطی بود

××× 
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 :ه بود،کشید و متفکرانه گفترهی دستی به چونه اش که به تازگی ته ریش کم پشتی هم در آورد

 ... رها ... ببین اگه قرار باشه همین طور پیش بره ... سودی که تو از شرکت می بری خیلی کمتر از-

 :رها لبخندی زد و گفت

  .عیبی نداره. من که کارمند پای ثابت شما نیستم. در ضمن ... تو خیلی مهم تری-

 :دستش رو روی میز عسلی انداخت و گفت اخمی روی پیشونی رهی نشست. رهی کاغذهای توی

دیگه چی؟! تو فکر کردی من کم حرص می خورم که توی یه همچین مملکتی داری تک و تنها توی یه -
 خونه اجاره ای زندگی می کنی رها؟ آره؟

 :مکثی کرد و زیرلب گفت

خانمان باشم،از  به من باشه می خوام قبل از سروسامون گرفتن خودم،از تو مطمئن باشم. اصال من بی-
 تو مطمئن باشم. تو تنها نباشی. یه خونه می گیرم بیا پیش خودم. البته ... بعدا که ... وضعیت بهتر شدها

... 

 :رها خنده ی کوتاهی کرد. دستشو روی دست رهی گذاشت و گفت

  .مرسی که به فکر همه چی هستی-

 :رهی لبخند محوی زد. بلند شد و گفت

  .دیگه باید برم-

 :بلند شد و جلو رفت و قبل از اینکه رهی بره محکم بغلش کرد و گفت رها

 ...خیلی خوشحالم که می بینم داداش کوچولوم این قدر بزرگ شده...اصال وقتی فکر می کنم که-

  .خیله خب بابا حاال مرثیه نخون-

 :رها زد توی شکم رهی و گفت

  .بی احساس. لیاقت نداری که-

 :و بهم ریخت و گفترهی با دست موهای رها ر

  ...برم دیگه-

  .به سالمت-

 .خداحافظ. مراقب خودت باش-
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 :رها خندید و گفت

 .چشم. تو هم-

رهی نشست توی ماشینش. موبایلش روی صندلی کناری بود. از رنگ آبی چشمک زن باالش مشخص 
  .بود که براش اس ام اس اومده. بازش کرد. از طرف پدرش بود

  .مادربزرگت برات تنگ شده یه سر بیا اینجا. دل-

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 

 :رهی موبایلشو پرت کرد همون طرف و زیرلب گفت

  .شما گفتین و من باور کردم-

 :راه افتاده بود که موبایلش زنگ خورد. باباش بود. اینم ول کن نبودا...جواب داد

 بابا؟ بله-

  .سالم جناب رهنما-

  !سالم رهنمای بزرگ-

 می دونم اس ام اسم رو دیدی. پس زودتر پاشو بیا. می دونی چندوقته نیومدی خونه؟-

سه سالی هست که نیومده اصال براتون مهم -جالبه...من همش یه ماه می شه که نیومدم. بعد رها که دو-
  .نیست

 :فرهاد خشک گفت

هم تماس می گرفتم. خودش سرد شد و بعدش هم دیگه کم کم به زور تلفن ها رو  من اون اوایل با اون-
 جواب داد. تقصیر خودش بود. من هیچ وقت نگفتم

  .باهام سرد بشین فقط گفتم مستقل بشین

  .تنها گذاشتن یه دختر مجرد هم خیلی کار عاقالنه ای بود دستتون درد نکنه-

. سر موضوعات قدیمی رو باز نکن. عین بچه ی آدم پاشو من حوصله ی جر و بحث باهات رو ندارم-
  .بیا
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رهی با خودش گفت اگه اون آدمی که قراره پسرش باشم شما باشی که دیگه نمی شه گفت پسر آدم! ولی 
 :گفت

  .خیله خب. بیست دقیقه دیگه اونجام-

ز سرش برداره. این هرچی زودتر بهتر. زودتر فرخنده رو می دید و دلتنگی شو رفع می کرد تا دست ا
 ! ... زن تا قیامت رهی رو دنبال می کرد

××× 

رهی به لیوان چایِی توی دستش نگاه کرد. یه نگاه به فرخنده کرد. فک این زن فوالدین بود. مثل چی 
داشت تندتند حرف می زد. بدتر از لیلی...باز لیلی چرت و پرت نمی گفت. ولی این چرت و پرت می 

  .فرهاد هم که ساکت مثل برج زهرمار نشسته بودگفت و کم نمیاورد! 

 :فرخنده گفت

 راستی رهی جان...؟-

 بله؟-

  .حرفاتو با بابات شنیدم-

 از کجا؟-

  .روی آیفون بود-

فرهاد احمق چرا روی آیفون گذاشته بود؟! رهی توی یه ثانیه هرچی گفته بود مرور کرد. یه موقع چیزی 
 ...ضد بانوی بزرگ نگفته باشه

  .اتو درباره ی رها شنیدم. حق با باباته عزیزدلم. رها خودش این طوری خواستحرف-

آره..تو راست می گی! اون رهایی که عزیز باباش بود و صبح تا شب بغل باباش بود این طوری 
 ...خواست؟! رهی فقط لیوان چایی سردش رو توی دستش فشار داد. باید تحمل می کرد...تحمل می کرد

 :ریز کرد و گفت فرخنده چشماشو

 ...البته بگما-

یعنی یه چیز رو اعصابی می خواست بلغور کنه. « البته بگما»وقتی این قیافه رو میومد و می گفت 
 :گفت

رها از همون اول هم عین مامانش بود. از لحاظ قیافه نمی گما...البته شکرخدا نه تو و نه رها خیلی زیاد -
 ...شبیهش نیستین
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ه گفت رهی نفس عمیقی کشید. شاید مامانش چهارده سال بود که رفته بود ولی واژه ی شکرخدا رو ک
رهی هنوز دوستش داشت. هنوز مادر رهی بود. کسی بود که به دنیا آورده بودش ... کسی بود که نه ماه 

  ... وجودش با وجود رهی و رها یکی بود

رف زدن هاش...همه ی اخالق های رها همه ی رفتارهاش عین مامانشه. قهر کردناش،ناز کردناش،تعا-
  .گند مادرش رو به ارث برده

 ...رهی نفسشو محکم و با صدا داد بیرون. دیگه داشت

 ...من از رها انتظارشو نداشتم. مثل مامانش یه دنده و غرغرو و تک پر و مغرور باشه و-

عجب به لیوان یهو لیوان چایی توی دست رهی شکست. از کف دست راستش خون اومد...فرخنده با ت
 :نگاه کرد و گفت

 ترک داشت؟-

دیگه « گاهی وقتا یه چیزای دیگه ای ترک دارن. یه چیزایی شبیه مغز و افکار پوسیده ترک دارن!»نه. 
فرخنده بی احترامی به رها و مادرش رو از حدش رد هم کرده بود. رهی هم بی غیرت نبود. جلوی این 

 .مثل باباش ساکت نمی موند همه دروغ و چرت و پرت ساکت نمی نشست.

 :بلند شد و گفت

مامان من هیچ وقت یک دنده نبود! هیچ وقت مغرور نبود! تازه هیچ وقت هم پشت سر تو یا کس دیگه -
  !ای حرف نزد! آره رها هم عین مامانمه ولی نه اون طوری که شما تفسیر می کنی فرخنده خانـوم

دتند نفس می کشید و با چشمای گرد و اخم غلیظ به رهی کارد می زدی خونش درنمیومد. فرخنده هم تن
 :نگاه می کرد. رهی ادامه داد

چرا یه نگاه به خودتون نمی کنین؟! یه نگاه به دور و برتون نمی کنین؟ شما باعث شدی عمو فرشید و -
می کنی  نامردیزن عمو از هم طالق بگیرن...از بس توی گوش عمو خوندی که زن عمو داره بهش 

الی که زن عمو هیچ کاری نمی کرد! االن هیچ کدومتون خبر ندارین ولی بچه هاشون به خاطر درح
طالق مامان و باباشون داغون شدن! فکر می کنین آسونه؟! دخترشون شیشه می کشه و هیچکی نمی دونه 

گیره و غیر از من و رها! پسرشون هم که صبح تا شب توی خیابونا وله تا انتقام شو از دخترای مردم ب
  !همه اینا زیر سر فرخنده جون بود

 :مکثی کرد و گفت

چهارده سالم -بازم بگم؟ یا حتی مامان و بابای خودم! فکر کردین من یادم نیست؟ من اون موقع سیزده-
هفت ماه قبل از اینکه -بود! حاال باشه من نه...ولی رها که دیگه به زور شونزده سالش می شد! شیش

اش سرد شده بود و شما هم هرروز دم به دقیقه خونه ی ما زیر گوش بابام نشسته بودی مامان بره بابا باه
و چپ چپ مامانو نگاه می کردین...شما یه چیزی به این بابا گفتی که با مامان سرد شد. همش با توپ و 

 ...تشر باهاش حرف زد...مامان هم دیگه تاب نیاورد و رفت و تو راحت شدی! دیگه زهرت
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 ...د که تا اون موقع ساکت نشسته بود پاشد. محکم زد به صورت رهییهو فرها

 :رهی عقب رفت و دستشو روی گونه اش گذاشت. فرهاد گفت

  !بس کن-

 :رهی کم نیاورد

 چون حقیقته بس نکنم؟-

 !فرهاد مشتی هم حواله ی بینی اش کرد ... نه خیلی محکم ... نه خیلی نوازشگرانــه

ا! اومدی اینجا که گستاخ بازی دربیاری؟! گمشو بیرون و دیگه هیچ وقت واسه اصال نباید میومدی اینج-
  !بی احترامی برنگرد رهی! برنگرد

 :رهی خون بینی اش رو از روی لبش پاک کرد. گفت

 من می رم. ولی چندسال بعد مثل رها نگین خودش رفت. بگین بیرونش کردیم! باشه؟-

چه قدر دلش می خواست یکی بغلش کنه...یکی که آغوشش و سمت در رفت و سریع سوار ماشینش شد. 
  .مادرانه باشه. بتونه جای مادری رو که سال ها بود که رفته بود پر کنه

 :پیشونی اش رو به فرمون تکیه داد و زیرلب گفت

 ...من فقط ... خسته شدم-

واده می ره و کل آره...آدم خسته می شه. که گاهی اوقات فقط یک نفر...فقط یک نفر از اعضای خون
  .خونواده رو آشفته می کنه

  .فقط یک ترک می تونه کل شیشه رو بشکنه

گلسا کشو رو باز کرد و بانداژ و بتادین و چسب زخم رو درآورد. قیافه ی رهی جوری بود که انگار از 
د...زمزمه زیر چنگال یه شیر ژیان دراومده باشه! گلسا یه بار دیگه بهش نگاه کرد و تندی نگاهشو دزدی

 «!یا حضرت یوزارسیف»کرد:

رهی نشنید که زیرلبی چی گفت ... ولی از حالت چهره اش خنده اش گرفت و لبخند کوچیکی روی لب 
 .های رنگ پریده اش نشست

گلسا وسایل رو روی میز گذاشت. لیلی با ویلچرش پشت میز بود. به رهی نگاهی انداخت و نچ نچ کرد. 
 :گفت

  .ز فرهاد انتظارشو دیگه نداشتمخاک تو سرم...من ا-
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 :مکثی کرد و گفت

  .اثرات مادر عزیزشه-

  .دوباره مکثی کرد

  .ولی خوب کردی عمه. خوب کردی پسر-

 :گلسا دستمال خیس رو دور و بر بینی رهی کشید و گفت

 ...چه مشت آهنینی بوده-

 :دستمال رو به رهی داد و گفت

  .خ برات بیارمبگیر روی بینی ات فشار بده تا بعدا ی-

 :رهی به لیلی نگاه کرد و گفت

 ...قضیه ی عمو فرشید و زنش رو هم یادآوری کردم-

 ...خوب کردی عزیز. گلسا سرشو بگیر باال خون دیگه نیاد-

  .نه نه خون می ره توی مغزش. سرتو نه بگیر باال نه پایین-

د یاد گرفته بود. به گونه ی رهی فوت و فن ها رو بگی نگی خوب بلد بود. از مامانش که پرستار بو
 :بتادین می زد که لیلی گفت

  .گلسا جان من می رم توی اتاقم...شامم رو بیار اونجا-

  .چشم نیم ساعت دیگه میارم-

 :لیلی که رفت رو به رهی کرد و با تردید گفت

 یه چیزی بپرسم عصبانی...یا ناراحت نمی شی؟-

  .بپرس-

 مامانت چندوقته رفته؟-

  .چهارده سال نزدیک-

  ...آهان-
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الکل رو برداشت و زد روی پنبه. حواسش نبود و همین جور بی هوا کلی زد روی گونه اش...رهی مچ 
 :گلسا رو چسبید و گفت

  !آیــــی...بابا زخمه دکتر دانا-

 :و مچشو کشید اون طرف. گلسا مچشو از الی دست رهی درآورد و گفت

  .هخیله خب بابا...انگار زخم شمشیر-

  !خودت گفتی مشت آهنینه-

  .حاال...من یه چیزی گفتم-

 ...تو هم همچین بابایی داشتی؟! نداشتی دیگه-

 :گلسا نیم لبخندی زد و آروم گفت

نه. بابای من خیلی خوب بود. ولی...بهت پیشنهاد می کنم که مشکالتتون رو برطرف کنین. ارزششو -
  .نداره

 :سرشو گرفت پایین و گفت

د یه آرزو کنم...آرزو می کردم که مامان و بابام برگردن. خصوصا بابام. اون همیشه بهترین اگه می ش-
  .دوست من بود رهی

خم شد و روی زخم رهی چسب زخم چسبوند. رهی توی چهره اش دقیق شد. نمی شد احساسات گلسا رو 
روی مامان و باباش آسون از چهره اش خوند ولی این بار می شد. حتی چشماش هم برق می زدن. البد 

  .خیلی حساس بود. وسایلشو توی کشو انداخت و رفت که شام لیلی رو حاضر کنه

حاال کنجکاوی اش برطرف شده بود. می دونست چرا رهی احتیاج به ارث لیلی داره. باباش مجبورش 
  .ی بودکرده بود که مستقل بشه. رها هم پس به همین خاطر تنها بود. موبایلش روی میز لرزید. کسر

الو سالم کسری...مرسی خوبم تو خوبی...دستت درد نکنه...واقعا؟ باشه فردا میام می گیرمشون...اون -
اطالعیه ای رو هم که گفتم توی روزنامه بنویسین...آره...فردا باهام بیا تا گزارششو بنویسی. 

  .ممنون...خدافظ...منم...خدافظ

 :کرد و با شک گفتگوشی رو قطع کرد. رهی متفکرانه بهش نگاه 

 تو واسه ی چی ارث لیلی رو می خوای؟-

 مشخص نیست؟-

 :و با ابرو به پنجره اشاره کرد. منظورش انباری موش کوری اش بود. گفت
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زندگی توی اون آلونک سخته. من فقط چندساعت توی روز اینجام. کار کردن سخته. هرروز و هرشب -
عوضی خیلی سخته. یه دختر تنها باشی خیلی سخته چه کار هنری کردن سخته. کار کردن با یه شریک 

  !برسه به اینکه چندرغاز هم نداشته باشی. اون موقع ست که دیگه فوق العاده سخته

 ...تو کارت از من آسون تره. می تونی یه شوهر پولدار واسه خودت تور کنی. راحته که-

 :گلسا با اخم برگشت و به رهی نگاه کرد. گفت

تم! فکر نکردی به سرم نزده؟ دزدی و به قول تو تور کردن پولدارا؟ منم بلدم ولی نمی من اهلش نیس-
  .خوام ازش استفاده کنم. هر دختری بلده. هردختری اگه بخواد می تونه ... ! ولی راه درستی نیست

 :پوزخندی زد و گفت

  .چی دارم می گم...انگار سرکار گذاشتن یه پیرزن بیچاره دم مرگ راه درستیه-

 :رهی شونه هاشو باال انداخت و گفت

  .حروم که نیست-

 :گلسا بسته یخ رهی رو بهش داد تا بذاره روی بینی اش و گفت

 بی خیال. بحث از کجا به کجا کشیده شد! شام می خوری رهی؟-

  .نه می خوام بخوابم-

 باشه. چیزی الزم نداری؟-

این سوال رو ازش نپرسیده بود. سرش رو باال با تردید به گلسا نگاه کرد ... مدت ها بود که کسی 
 :انداخت

 ... نه-

 .خیله خب، شبت به خیر-

××× 

 :آبتین دست از بازی کردن با انگشتاش برداشت. ساسان برای بار هزارم از جلوی آبتین رد شد و گفت

اری؟ برو تو ِا آبتین تو هنوز اینجایی؟ من همش میام می بینم تو اینجا وایستادی...خب با رهی کاری د-
 ...دیگه

اه ساسان خفه شو. من که می دونم تو الکی سیصد و شصت بار از جلوی من رد می شی تا بهم یه تیکه -
  .بندازی. برو گمشو ببینم
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 :ساسان خندید و رفت. آبتین به در اتاق رهی زد و رفت تو. رهی دات با لپ تاپش کار می کرد. گفت

 آبتین بیا تو...کاری داری؟-

  ..کارم تموم شده بود. گفتم بیام ببینم تو چی کار می کنینه..-

 :اوه اوه. چه دروغ خفنی بافت! رهی گفت

  .هوم...بشین-

 :بعد از اینکه یه خرده پرت و پال گفت تا بحث و عادی نشون بده گفت

  .راستی...رها کجاست؟ چند روزه...نمیاد-

  .با این دوست جدیدش درگیره-

 گلسا؟-

ادیه در کل. چی...بهش چی گفته بود چند روز پیش...؟ آهان. گفته بود برای تمدد اعصاب هوم...دختر ش-
بریم توی دشت و دمن تا بتونی طرح های بهتر بکشی. جالب اینجا بود که اثر هم کرد. من که اصال از 

 ...هنر و اثرش و این چیزا سردرنمیارم

و عوض کردی؟! ولی آبتین به روی خودش آبتین توی دلش رهی رو به باد فحش بست. خر. چرا بحث 
 :نیاورد و گفت

 خب حاال...چه خبر از رها؟-

  .هیچی. امروز که سرکار خودش بود. فکر کنم ظهر هم با گلسا رفته بود بیرون. االنم احتماال رفته یوگا-

 :آبتین با تعجب تکرار کرد

  !یوگا؟-

اومد. گلسا خودش نمی ره مردم رو مجبور آره. گلسا مجبورش کرده بود بنویسه چه قدرم که خوشش -
 ...می کنه برن. می گم عجیب غریبه...به خاطر همینه که

 :آبتین به رهی مهلت تموم کردن حرفش رو نداد

 کی کالسش تموم می شه؟-

رهی زیرچشمی به آبتین نگاه کرد. ابروهاش رو باال انداخت. آبتین تا واقعا احمق بود یا خودش رو به 
 :... ! رهی شونه هاش رو باال انداخت و به روش نیاورد. خیلی بی تفاوت گفت حماقت می زد



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

178 

 

  .ساعت شیش و نیم. فکر کنم-

 :بدون اینکه آبتین ازش بپرسه گفت

  .توی خیابون ظفره-

یه بار هم که رها رفته بود پاساژ آبتین از این حرف ها وسط کشید. فکر کرده بود رهی گوشاش درازه! 
افظی کرد و بلند شد و رفت. رهی لبخندی زد. آبتین دوست شیش ساله اش بود. خوب بعدشم تندی خداح

می شناختش. درست از قضیه ی پگاه باخبر نبود ولی می دونست که آبتین هم توی بهم خوردن نامزدی 
  .مقصر نبود

از رها ساکش رو برداشت. توی آینه ی اتاقی که توش یوگا کار می کردن به خودش نگاه کرد. یکی 
 :دخترا بهش سقلمه ای زد و گفت

 ...رها خانومی خوشگلی بابا-

 راست می گی نفس؟-

 ...من واسه چی باید سر یه همچین موضوع حیاتی ای باهات شوخی کنم عزیزم-

 :همه دخترایی که اون دور و بر بودن خندیدن. گالره،یکی دیگه از بچه ها گفت

 ...بچه ها...خداحافظ. من برم دیگه-

 :کی بهش زد و با شیطنت گفتنفس چشم

 !عرفان اومده دنبالت؟-

 :گالره زد توی سرش و گفت

بمیری...خوبه ما یه خواستگار داریم هنوزم بهش جواب ندادیم که تو باهاش بهمون تیکه بندازی...ماشاال -
  !قربون خدا برم

 :رها و نفس خندیدن. از کالس اومدن بیرون. نفس دست رها رو کشید و گفت

  .ام رو نشونت بدمبیا س-

سام شوهرش بود. می گفت تازه سه هفته ست که عروسی کرده. همه ی کالس رو کشته بود از بس از 
 :شوهرش تعریف کرده بود. رها گفت

 ...هوم...بریم این مرد بدشانس رو ببینیم-

 ِا رها؟ شما هم بلــه؟-
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 :سام از ماشین پیاده شد. نفس گفت

  !اینم که سامه...خودت بهتر می شناسیش سام...این دوستمه. رها. رها-

 :رها لبخندی زد و گفت

  .خوشبختم-

بعد از اینکه سام و نفس رفتن رها نگاهی به پیاده رو کرد. بند کیفش رو روی دوشش جا به جا کرد. همه 
  .یکی رو داشتن که بهش امیدوار باشن. یه عشق. یه دلگرمی. ولی دلگرمی رها کی بود؟ یه مرد ترسو

صدای بوق یه ماشین از جا پرید. برگشت تا به راننده اش یه چیزی بپرونه که با دیدن آبتین چشماش  با
  .چهارتا شدن

 آبتین؟-

 :آبتین از ماشین پیاده شد و با خنده گفت

  .سالم رها خانوم! پارسال دوست امسال آشنا...بشین ببینم-

 :رها سرشو خاروند و با سردرگمی گفت

 !می کنی؟ تو اینجا چی کار-

  .من ازت نخواستم سوال بپرسی. گفتم بشینی-

 ...و لبخندی زد. رها سرشو تکون داد و رفت نشست. نمی دونست االن غافلگیره،متعجبه،خوشحاله

 :فقط می دونست آبتین اینجاست و تصادفی هم نیومده. آبتین راه افتاد و گفت

 دی؟ِام...رها...این پسره کی بود باهاش احوالپرسی می کر-

 :اُه...اون از اون موقع اینجا بوده؟! رها که خنده اش گرفته بود سعی کرد جدی باشه و گفت

  ...برادر دوستم،نفس. می خواست ما رو باهم آشنا کنه...بانی خیر بشه-

  :زیرچشمی عکس العمل آبتین رو هم زیر نظر داشت. آبتین ناخودآگاه اخم کرد و گفت

 !بانی خیر؟! هان...بانی خیر-

و اخمش درهم تر شد. رها دلش برای آبتین سوخت. ولی باالخره باید یه قدمی برمی داشت دیگه. ولی 
آبتین توی این فکرا نبود. می خواست زودتر عالقه اش رو به رها ابراز کنه...ولی آرمان از اون طرف 

  .داشت میومد...آرمان
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 :گلسا از دور به کتاب فروشی لعیا اشاره کرد و گفت

 ...ن کسری...اونهببی-

  .آهان...ولی نسبت به کتاب فروشی هایی که کتاب ها قدیمی می فروشن شیک تره-

  !خب چون من شیک اش کردم-

و خندید. در کتاب فروشی رو باز کرد. زنگ سنجاقکی باالی در صدا کرد. دیگه خبری از اون آهن 
ن رها الگو گرفته بود. بوی عطر کتاب زنگ زده و قدیمی نبود. آویز جدید، ایده ی گلسا بود. از مزو

 :های کهنه دیگه با عطرخوب خنکی همراه شده بود. گلسا بلند صدا زد

 لعیا خانوم؟ لعیا خانوم کجایی؟-

لعیا از ته کتاب فروشی پیداش شد. یه مرد میانسال هم باهاش بود. لعیا نگاهی به گلسا و کسری کرد و 
 :گفت

  ..خب آقا شد بیست تومنسالم گلسا...چند لحظه صبر کن..-

  .مرسی-

  .مرسی از شما. خدانگهدار-

  .خدافظ-

 :گلسا با ذوق به مشتری لعیا نگاه کرد و گفت

  !خوش اومدین-

 :و لبخندی به مرد زد. بعد از اینکه رفت گلسا گفت

 لعیا خانوم این کسری ست. یه گزارش گر از همشهری که دوست منه. کسری اینم همون لعیا خانومیه-
  .که برات تعریفشو کردم

لعیا کسری رو برانداز کرد. تقریبا هم قد گلسا بود. شاید نیم سانت یا یک سانت بلندتر. رنگ لباساش باهم 
 :در تضاد بودن ولی هارمونی خوبی ایجاد کرده بودن. لعیا گفت

 ...خوش اومدی پسرم-

معرکه ست...من خیلیا رو می شناسم که ممنون. می بینم که گلسا خیلیم بیراه نگفته. کتاب فروشی تون -
  .خوره ی این کتاب هان

 :گلسا با افتخار به کتاب ها نگاه کرد و گفت
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  .می بینی کسری؟ همه کارهاش رو خودم کردم. فقط اونا موندن-

 :و به کپه ای از کتاب ها اشاره کرد و گفت

امروز می «. قبل از مرگ باید خواند!کتاب هایی که »اونا یه دسته از کتاب ها هستن که اسمشو گذاشتم -
  .برمش خونه تا مرتبش کنم

 :اینو که گفت عطسه ی محکمی کرد...لعیا با تعجب گفت

 ...گلسا؟ عزیزم مریض شدی؟ چندوقت دیگه خرداد هم تموم می شه بعد تو مریض شدی تازه-

. کسری خندید و گلسا سرشو به چپ و راست تکون داد و خواست حرف بزنه ولی باز عطسه اش گرفت
 :گفت

این از این مشکال داره لعیا خانوم...اواسط خرداد که می شه حساسیت نشون می ده. عین کسایی که پیاز -
 ...خرد می کنن هی فرت و فرت آب پاشی می کنه

 :لعیا خندید و گلسا درحالی که شالشو روی سرش صاف می کرد گفت

  .هی بودکسری اینجا نمی شه ولی بعدا در خدمت من خوا-

کسری یه صندلی کشید و برعکس روش نشست. یه دفتر قطور با خودکار از توی کوله پشتی اش درآورد 
 :و گفت

خب لعیا خانوم...اجازه می دین ما یه مصاحبه باهاتون کنیم...؟ گلسا هم چندتا عکس مشتی از کتاب -
 ...فروشی تون بگیره که

 :لعیا نشست و گفت

  .چرا نشه. من در خدمتتم-

 :مکثی کرد و آهسته گفت

  .فقط لطفا عکسی از خودم چاپ نکنین...اسمم رو هم ننویسن. فقط فامیلی ام رو-

 :گلسا لنز دوربین شو تنظیم کرد و با لبخند گفت

  .خیال تون راحت. من عکاس پاپارازی نیستم ... کسری هم یه خبرنگار مورداعتماده-

××× 
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و کاغذهایی رو که ساسان براش آورده بود زیر و رو می کرد.  رهی پشت میز عتیقه ی اتاق نشسته بود
 روز به روز به مخارج شرکتش افزوده می شد و این چیزی نبود که توی این اوضاع بخواد درستش کنه

... ! 

لیلی در اتاق خودش رو آروم باز کرد. برای بار دهم هال و آشپزخونه رو دید زد. گلسا نبود. دکمه ی 
 :مت رهی رفت. گفتویلچرشو زد و س

 ...رهی...عمه-

 جونم عمه؟-

 ...جونت بی بال...پسر ببین گلسا کجاست...چرا نیومده-

 :رهی نگاهی به ساعت کرد. راست می گفت. از وقت شام لیلی رد شده بود. با تردید پرسید

 ظهر هم نیومده بود؟-

 نه...برو یه سر بهش بزن بی زحمت عزیز. می ری؟-

  .باشه حتما عمه-

لند شد و از خونه رفت بیرون. تا حاال نرفته بود خونه ی گلسا رو حتی از دور هم ببینه. ته حیاط رفت. ب
از پله ها پایین رفت. یه در آهنی بود که یه شیشه مات روش بود و نوری ازش بیرون می زد. 

 :فتگلسا...اینجا بود؟ درست اومده بود؟ آره دیگه. می گفت انباری. با دست به در زد و گ

 گلسا؟-

 :خبری نبود. سایه ای پشت شیشه ی مات حرکت کرد و صدای داد گلسا اومد

 !اآلن باز می کنم رهی-

 :صدایی از توی خونه اومد و چندلحظه بعد گلسا درو باز کرد. رهی اخم کرد و گفت

 گلسا ... گلسا ، تو چرا این شکلی شدی؟-

 :ز شده بودن. گریه کرده بود؟ گلسا گفتگلسا اومد بخنده که یهو عطسه اش گرفت. چشماش قرم

  .بیا تو رهی-

 ...نه فقط می خواستم-

  .بیا تو من باید یه چیزایی به لیلی می دادم بیا ببر بهش بده. چندتا کتاب بود-
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رهی سرشو تکون داد و رفت تو. گلسا درو پیش گذاشت و دوباره عطسه کرد. رهی اتاق رو برانداز 
د. کل اسباب اصلی خونه همین بود. و یه آینه که به دیوار تکیه داده شده بود. کرد. یه تخت و میز و کم

بوم و سه پایه ی چوبی و سه پایه ی دوربین گلسا گوشه ی اتاق مثل یه شی مقدس قرار گرفته بودن و 
روی یکی از دیوارها پر از عکس های مختلف بود. یعنی ... تقریبا پـُر! و کنار پای رهی، دو جفت 

  ... ی، قرمز و مشکی کنار هم افتاده بودنکتون

 :گلسا که دید رهی در سکوت خونه ی نقلی اش رو برانداز می کنه،گلویی صاف کرد و زیرلب گفت

 .معذرت می خوام چیز خاصی برای پذیرایی نیست-

 :رهی با دستپاچگی گفت

  ... آ ... ِام ... نه من اومده بودم که-

مده. من قول چندتا کتاب به لیلی خانوم داده بودم باید بدم بهت که ببری آره آره. می دونم برای چی او-
  ... بدی بهش

 :رهی به وسط اتاق نگاه کرد که پر از کتاب های تلنبار شده بود ...با نگرانی گفت

 همه ی ایناست؟!؟-

 :گلسا خندید و گفت

  .گ باید خواندنه نه...اینا رو باید مرتب کنم. اینا کتاب هایی هستن که پیش از مر-

 پیش از مرگ باید خواند؟-

 ...هوم...باید-

 :دوباره عطسه کرد. چشماشو مالید و گفت

  .این آلرژی هم پدر پدر پدر ما رو درآورد...! همش عطسه و اشک! بیا...اینا رو بده به لیلی-

 :مکثی کرد و گفت

م خواستی می تونی بخوری. امشب نمی تونم بیام. توی یخچال غذا هست. گرم می کنی اگه خودت ه -
 باشه؟

 :رهی زمزمه کرد

 توی این شرایط الزاما باید به این چیزا فکر کنی؟-

 :گلسا برگشت و گفت
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 هوم؟ چیزی گفتی؟-

  .نه. باشه این کتاب ها رو براش می برم-

 و یه نگاه دیگه به در و دیوار و خونه کرد. به بوم هایی که بعضی هاشون سفید بودن و بعضی هاشون
نقاشی شده. کامال می شد حدس زد که خونه،خونه ی یه هنرمنده. رهی به گلسا نگاه کرد. لبخند کوچیکی 

 :بهش زد و گفت

  .شب...به خیر-

  .شب به خیر. خدافظ-

و پشت سر رهی درو بست. رهی چندلحظه وسط حیاط ایستاد و نفسی کشید. گلسا واقعا اونجا زندگی می 
زور قد اتاق رهی می شد. از دیدن زندگی اش یه لحظه منقلب شد.  کرد. توی اون اتاقکی که به

  .آره...حاال خوب می فهمید گلسا چرا ارثیه ی لیلی رو به زور زحمت می خواد به دست بیاره

  .هیچ وقت همچین چیزی رو تصور نکرده بود

ارستان با گستاخی همون شب گلسا براش شد یه نفر دیگه... نه اون دختر لجبازی که توی راهروهای بیم
 .نگاهش می کرد و آدامسش رو می ترکوند

از این دخترا کم بودن. توی این زمونه. تنها و بی کس...دختر بود و می تونست هرکاری بکنه تا پول 
  !...دربیاره و یه جا برای خوابیدن هر شب داشته باشه

نگی اش...فروختن ارزش ولی همون اتاقک تاریک و نمور رو ترجیح داده بود به فروختن دخترو
  !هاش...فروختن هر چیزی که داشت

××× 

گلسا روزنامه رو توی دستش گرفته بود و با لبخند براندازش می کرد. توی قسمت شیش و هفت،دو سوم 
صفحه درباره ی کتاب فروشی صحبت شده بود. اسمی از لعیا خانوم برده نشده بود...فقط کسری نوشته 

 ... ن کتاب فروشی مصاحبه داشتیم و از این قبیلبود با فروشنده ی مهربو

  .موبایل گلسا زنگ می زد. کسری بود

 الو؟-

  .االن باید بگی سالم کسری جــان...الو چیه-

 :گلسا خندید و گفت

  .دیوونه-
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 دیدی روزنامه رو؟-

 .آره دیدم...دستت درد نکنه-

  .قابل تو نداشت زشتوک-

 :گلسا با حرص گفت

 ...بمیری شما-

امروز یه سر بیا دبیرخونه باهات کار دارم. به خدا کار واجبیه وگرنه خودم میومدم...سرم هم شلوغه -
 ...جون تو

  .باشه عمویی امروز میام-

  .آفرین زشتوک. منتظرتم. خدافظ-

  .خدافظ-

گوشی رو قطع کرد و روزنامه رو هم با دقت توی کوله اش جاسازی کرد. کوله رو روی دوشش جا به 
کرد و برگشت سمت در بیمارستان. زیرلب گفت:بزن بریم ... ! همیشه از دیدن بچه ها خوشحال می جا 

  .شد. کیفش کوک می شد. توی دلش آرزو کرد که پدرام هم باشه

  ... وارد بیمارستان شد

با پرستارهایی که می شناختشون خوش و بشی کرد و رفت توی اتاق. طبق معمول بچه ها یه استقبال 
  .نه ازش کردن. یه ذره که گذشت یکی از بچه ها رو صدا زدجانا

 پریسا...خاله تو می دونی سما کجاست؟-

 سما؟ مو بلنده؟-

 .آره-

 !برای چی گریه؟-فکر کنم رفته توی اتاقش. در رو هم قفل کرده. داره گریه می کنه. -

  .گرفت و رفتبهش گفتن که...یه چندوقت دیگه باید موهاشو کوتاه کنه. اونم گریه اش -

 اتاقش شماره چنده؟-

  .با اتاق من یکیه...اتاق نوزده-
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مرسی عزیزم. برو بازی تو بکن. آهان راستی...بیا این پاستیل ها رو هم بگیر. براتون کلی پاستیل -
  .گرفتم

بلند شد و از اتاق رفت بیرون. اتاق نوزده...اتاق نوزده...عجیب دلش می خواست دل این دختر رو به 
ت بیاره. اولین بچه ای بود که می دید با همه فرق داره. از کسایی که میان مالقاتش فاصله می گیره و دس

 :پرخاش می کنه. اثرات روحِی بیماریش بود دیگه...گلسا به در اتاقش زد و سرشو کرد تو. آروم گفت

 سما...؟ سما اینجایی؟-

رو روی چشماش گرفته بود. هیچی نگفت. روی تختش دراز کشیده و کز کرده بود. موهای بافته اش 
 ...گلسا رفت روی تخت نشست و پشتش رو آهسته نوازش کرد

 ...سما...تو موهاتو کوتاه می کنی تا موهای خوشگل تر و بلندتر داشته باشی عزیزم...گریه نکن-

 :با صدای گرفته گفت

  .دروغ نگو-

 ...واسه ی چی دروغ بگم-

  .شیمی درمانی می کنم. بعدم می میرم. همین و بس من موهامو کوتاه می کنم. بعد-

 :گلسا اخم کرد و گفت

 ...این حرفا چیه...ببینمت-

سما آهسته موهاشو از جلوی چشماش کشید کنار ولی به گلسا نگاه نکرد. گلسا لبخندی یه طرفه ای زد. 
 ...همین که راضی شده بود گلسا پیشش بمونه خیلی بود

 :بین موهای سیاه رنگ سما کشید و گفتگلسا آروم انگشت هاش رو 

موی کوتاه به نظر من قشنگ تره. وقتی یه دختر می خواد موهاش رو کوتاه کنه یعنی می خواد یه تغییر -
 .توی زندگیش به وجود بیاد. تو هم قراره تغییر کنی

 :سما پلک زد و مژه هاش خیس شد

  .قرار زشت تر بشم-

 :گلسا لبخند محوی زد و گفت

 ین حرفو. می خوای یه چیزی برات تعریف کنم؟نزن ا-
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سما جوابی نداد. همچنان به پنجره ی اتاقش خیره شده بود. گلسا خودش رو روی صندلی جا به جا کرد و 
 :دست هاش رو توی هم قفل کرد

یه روز یه نفر صبح زود بیدار شد،رفت جلوی آینه. دید روی سرش فقط سه تا دونه تار موئه. با خودش -
  .چه خوب ... امروز می تونم موهام رو ببافمگفت 

 :سما دستش رو کنار چشمش کشید و با تعجب به گلسا نگاه کرد. گلسا با لبخند ادامه داد

فرداش،اون سه تا تار مو،تبدیل شده بودن به دوتا! گفت امروز فرق باز می کنم. خالصه فرق باز کرد و -
  ... رفت

 خب ... فرداش چی؟-

  .یه تار مو باقی مونده. گفت امروز مدل دم اسبی می بندمروز بعد،دید -

 :سما لبخندی زد و دندون هاش نمایان شدن. گلسا سرش رو کج کرد و آهسته ادامه داد

فردای اون روز،وقتی بیدار شد دیگه هیچ موئی روی سرش نبود. خوشحال شد و گفت ایول ... امروز -
  !دردسر مو درست کردن ندارم

 :کوتاهی کرد و روی تخت غلت زد. گلسا آروم بازوش رو نوازش کرد و گفتسما خنده ی 

  دیدی می تونی همه چیز رو ساده فرض کنی؟-

 :یدب*و*سخم شد و روی موهای سما رو 

  !موی بلند فقط دردسره-

گلسا ورقه ی مچاله ای رو که کسری بهش داده بود روی جلوی صورتش گرفته بود و توی حیاط سمت 
 :ی رفت. زیرلب می خوندشخونه اش م

مسابقه ی عکاسی...با موضوع آزاد...مهلت تا سوم مرداد...عکس با کیفیت و موضوع متناسب. مدل -
 ...دوربین عکاسی ذکر شود

مکثی کرد. بد نبود. می شد روش حساب کرد. کسری گفته بود اگه توی این مرحله اش برنده بشه می ره 
عیه رو توی کوله اش گذاشت. صدای باز شدن درهای دروازه برای مسابقات کشوری. کشــوری! اطال

  .مانند خونه اومد. ماشین رهی بود. لباسشویی رهی. گلسا لبخندی زد و دست به کمر کنار فواره ایستاد

در اتوماتیک بود، ولی علی دوست داشت خودش درو برای رهی باز کنه. دیگه رهی جلوی چشم علی، 
ا کری می خوند که بزرگ شم می خوام اینجا شکل رهی بشم، اونجا شکل رسما یه قهرمان بود. مرتب

رهی بشم. رهی یه بوق برای علی زد و علی ذوق مرگ کنار رفت. رهی ماشینو با سرعت کم آورد توی 
  .حیاط که گلسا یهو پرید جلوش
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  .رهی ترمز گرفت و از ماشین پیاده شد

  !چه خبرته؟-

 :گلسا گفت

بعد تو بشی قاتلم بیفتی زندون، ارث لیلی به هیچ کدوممون نرسه. یا من یا هیچ  می خوام خودکشی کنم-
  .کس

 :رهی دهنشو کج کرد

  .هوم...! خیر دیدی خواب باشه-

  .اشتباه گفتی! خواب دیدی خیر باشه-

 :رهی خندید و گفت

  .یه روزی یاد می گیری-

  .تو از من یاد می گیری-

حرص خوردن های رهی فروکش شده. دیگه کمتر بهم تیکه می  گلسا هم خندید. احساس می کرد از
 :انداختن. ولی هنوز هم رقیب بودن. رهی ابروهاشو باال انداخت و یه بشکن زد و گفت

  .یه خبر توپ دارم...گوشاتو بگیر نسوزی-

 :گلسا ادای رهی رو درآورد

  !ینیه یه یه یه...! گوشامو بگیرم که نمی تونم خبرتو بشنوم مالنصرالد-

 :رهی تن صداشو پایین آورد و گفت

  .قراره وکیل لیلی بیاد اینجا. یک ساعت دیگه-

 :چشمای گلسا گرد شدن و زمزمه کرد

 دروغ می گی؟-

با سرعت نور سمت خونه دوید. رهی ماشینو قفل کرد و خودشم سریع راه افتاد سمت خونه. زیرلب 
 :گفت

  .دختره مثل افعی گرسنه می مونه-

 :لی که درو باز می کرد بلند گفتگلسا درحا
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  !هوی شنیدم-

و درو باز کرد و با همون سرعت خواست بره تو که یهو پاش به لبه ی فرش گیر کرد و محکم خورد 
 :زمین...رهی رسید و از کنارش رد شد. درحالی که توی خونه می رفت بهش نگاه کرد. گفت

 ...ها...! عجله کار کیه؟ شیطو-

 :و کامل کنه با سر خورد توی بوفه ی چوبی لیلی. سرشو مالید و گفتقبل از اینکه حرفش

 ...آی-

چون داشت گلسا رو مسخره می کرد حواسش به بوفه نبود. گلسا بلند شد و درحالی که خودشو جمع و 
 :جور می کرد گفت

  .این طوریاست دیگه...گهی پشت بر زین و گهی زین بر پشت-

  .د پشت بر زینبرعکس گفتی. اول زین بر پشت،بع-

  .درست گفتم. تو همش ضرب المثل ها رو قاطی می کنی-

 :رفت توی آشپزخونه. موبایلشو که داشت زنگ می زد جواب داد

  .چیه ترانه؟! نخیر نمی تونم بیام...آره زود رفتم...کار دارم! چه قدر غر می زنی...ولم کن...خدافظ-

 :موبایلشو زد روی اپن و گفت

  .ادممن چه گیری افت-

 :به رهی نگاه کرد و گفت

  .خیلی شانس داری که شریک ات دوستت هم هست-

خواست بگه شاید روزی شوهرخواهرت هم بشه ولی حرفی نزد. ترجیح می داد غیرتی شدن رهی رو 
 :نبینه! رهی گفت

 مگه شریک تو چیه؟-

  !دشمن! دشمن خونی ام-

 :بود درست کنه. به رهی طعنه زد و یه فنجون برداشت تا قهوه برای وکیلی که توی راه

  !لحظه ی سرنوشت سازی برات خواهد بود-

  !..نه که اصال برای تو نخواهد بود-
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 :گلسا به فنجون اشاره کرد و گفت

 چیزی نمی خوای؟-

  !خواستن که می خوام. ولی نه از دست تو-

 :گلسا زیرلب گفت

  !...ت نکردم می فهمیاز خداتم باشه. این دفعه که شام کوفته ی کاراکاس درس-

 :و خندید. رهی لبخند یه طرفه ای زد و گفت

  .خوب شد ما یه چیزی گفتیم-

گلسا کوله اش رو برداشت و رفت توی یکی از اتاق های باال که می دونست آینه داره. از توی جیب 
 جلوش لوازم آرایش ضروری ای رو که همیشه باهاش بود رو درآورد. یه رژلب صورتی مایل به

سرخابی زد. پررنگ ترین رژلب اش همین بود. آخه نیازی به پررنگ تر از این نداشت. نه به خاطر 
اینکه زیبایی افسانه ای یا چیز دیگه ای داشته باشه ... فقط به خاطر اینکه حس می کرد ساده بودن 

  .قشنگ ترین زیبایی یک دختر می تونه باشه

چتری هاشو با سنجاق از توی صورتش جمع کرد و باال داد. مژه هاش پر بود. همیشه کم ریمل می زد. 
شالشو هم یه ذره عقب تر داد. وکیل وکیل...باید جلوی وکیل خیلی ترگل ورگل به نظر می رسید. که اگه 
احتماال هم چیزی از لیلی بهش نرسید وکیله بگه چرا هیچی به این دختر مسئولیت پذیر مودب و زیبا نداد! 

 :ی آینه لبخندی زد و گفتگلسا به خودش تو

  !یه موقع نوشابه برای خودت باز نکنی گلسا جان-

 :و از اتاق اومد بیرون. رفت توی هال. سنگینی نگاه رهی رو حس می کرد. برگشت و گفت

  !چیه؟-

 :رهی شونه هاشو باال انداخت و گفت

 هیچی. فقط...من کی گفتم وکیله جوونه؟ مجرده؟ دنبال یه دختر مجرده؟-

 :سا چندبار پلک زد و زیرلب گفتگل

  .کوفت. هیچ وقت نگفتی. مگه من دل ندارم برای خودم آرایش کنم. قارچ کوهی-

 ...قارچ کوهی...جالب بود-
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خودشم نمی دونست این کلمه از کجا به ذهنش رسیده بود. رفت توی اتاق لیلی. رهی پوفی کرد. دختره ی 
بیرون اومد. معلوم نبود لیلی چی بهش گفته بود که این طوری دیوونه. از اتاق لیلی خیلی شاد و خندون 

  .خرکیف شده بود

صدای زنگ در اومد. هردو باهم سمت در رفتن. رهی تندی جلوی گلسا ایستاد که باعث شد گلسا بخوره 
 :بهش. گلسا اخم کرد و گفت

 !ببینم برای امروز ضرب و ضورب دیدن بس نیست که تو هم جلوی من سبز می شی؟-

  .قارچ کوهی برای سبز شدنه-

  !اه...خب بذار برم درو باز کنم. وکیل جون دم در مونده-

 :رهی یقه ی پیرهن مردونه اش رو صاف و صوف کرد و با لبخند گفت

 مگه پسر برادرزاده ی لیلی مرده؟-

 گلسا پشت چشمی نازک کرد و دست به کمر ایستاد. رهی رفت درو باز کرد و همچین احوالپرسی و
  !...استقبال مودبانه و گرمی از وکیله کرد که آدم فکر می کرد یار دبستانی هم دیگه ان

گلسا دست به سینه ایستاد تا وکیل رو برانداز کنه. شاید همسن رهی بود. شایدم چندسالی بزرگتر. کت 
نت شلوار و تیپ رسمی و کروات. شلواری که خط اتوش می تونست خربزه رو قاچ کنه.با یه سامسو

زیربغلش و ته ریش و موهای قهوه ای. نگاهش رو روی رهی چرخید ... شلوار ساده اش، پیراهن 
مردونه ای که آستین هاشو باال زده بود و ساعت مچی ای که مشخص بود که اصله، اما قدیمی ... 

 :لبخندی زد. قبل از اینکه رهی برگرده و لبخندشو ببینه،جلو رفت و گفت

  .سالم. خوش اومدین-

 :سریع قبل از اینکه دوباره مثل دوستای لیلی براش سوءتفاهم پیش نیاد گفت

  .من گلسام. مستاجر خانوم رهنما-

  .خوشبختم گلسا خانوم. منم بهراد رادمنش هستم-

 :گلسا لبخندی زد. رهی درحالی که بهراد رو راهنمایی می کرد زیرلب به گلسا گفت

  !خانـومیه موقع فامیلی تو بهش نگی...گلسا -

 :گلسا چشم غره ای به رهی رفت و از بین دندون های قفل شده اش گفت

  !رهی-

 :بعد به بهراد گفت
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 آقای رادمنش ... شما تشریف می برین اتاق لیلی خانوم یا صداشون کنم اینجا؟-

  .هرجور ایشون راحتن-

 :گلسا لبخندی زد و رفت سمت اتاق لیلی. چنددقیقه بعد بیرون اومد و گفت

  .می گن می خوان شما رو توی اتاقشون ببینن-

  .چشم-

 :و رفت توی اتاقش. گلسا دستاشو توی هوا تکون داد و با لحن خنده داری آهسته گفت

  !االن اگه افرند بفهمه غیرتی می شه-

رهی خودشو کنترل کرد تا نخنده ولی یه لبخند زد. فعال از دست گلسا عصبی بود. دنبالش توی آشپزخونه 
 :ت و طلبکارانه گفترف

 !مگه تو خونه نداری که همش اینجایی؟-

 :گلسا تند نگاهش کرد و گفت

 !تو چی؟! مگه تو خونه نداری؟-

 :رهی حق به جانب گفت

  !من از ساکنین اش خوشم نمیاد-

  !منم از در و دیوارها و سکوتش خوشم نمیاد-

م گلسا که مشغول برداشتن فنجون ها رهی ساکت شد. انتظار همچین حرفی رو نداشت. به چهره ی آرو
 .بود نگاه کرد. گاهی وقت ها چنان جواب هایی از گلسا می شنید که آرزو می کرد زبونش الل شده بود

گلسا بدون هیچ حرفی فنجون ها رو برد تا قهوه بریزه. یعنی االن ناراحت شده بود؟ رهی از آشپزخونه 
ست به اپن تکیه داده بود. رهی پرسشگرانه نگاهش کرد. رفت بیرون. اصال مهم نبود! گلسا سینی به د

 :گفت

 !خب چرا نمی بری؟-

  .می خوام برسن سر موضوع اصلی که وقتی می رم تو،یه چیزی دستگیرم بشه-

ماشاال...چه مخچه ی قوی ای هم داشت این دختر! ناجور زرنگ بود! حدود ده دقیقه بعد تقه ای به در زد 
ه به در زل زده بود تا گلسا اومد بیرون. وانمود کرد داره می زنه توی سرش و رفت تو. رهی بی صبران

 :و آروم گفت
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  !تا می رم تو حرفشونو قطع می کنن-

 :رهی سرشو به چپ و راست تکون داد. گفت

 ...نمی خوان ناراحت بشی...سرخورده بشی-

 :گلسا سینی رو برد باال و گفت

 .به آلت قتاله ات،ساکت باش رهی اگه نمی خوای این سینی تبدیل بشه-

گلسا کنار رها نشست و اطالعیه رو جلوش روی میز پهن کرد. همونی که کسری بهش داده بود و راجع 
 :به مسابقه ی عکاسی بود. گلسا گفت

 نظرت چیه؟-

  .هوم...به نظرم می تونی روش حساب باز کنی-

 خب از چی عکس بگیرم؟-

 :شه ی لبش گذاشت و گفترها انگشتشو به نشونه ی فکر کردن گو

  .اوم...می تونی از من عکس بگیری-

 ....آخه مـ-

یا از رهی! ببین نمی دونی چه قدر این بشر خوش عکسه...یه ژستایی می گیره من بهش می گم تو برو -
  .برای بنرهای تبلیغاتی نمایندگی هاتون مدل شو هی می گه نه. در شان من نیست

 :اختیار خنده اش گرفت. رها خیلی جدی گفت هیشکی هم نه و رهی! گلسا بی

  به چی می خندی؟-

  .هیچی هیچی-

  .آهان...نمای پنجره ی اتاق رهی هم بد نیست. یه سر بزن. امتحانش که ضرری نداره-

  !رهی هم عاشق چشم ابروی منه که بذار برای عکس گرفتن برم توی اتاقش-

 چرا نذاره؟-

  .هم مشکل داریمخب مگه تو نمی دونی من و اون با-

  .بابا مشکل تون نبایدم خیلی حاد باشه که...طلبکار که نیستین-
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 :گلسا پیشونی اش رو خاروند و گفت

 !کم از اون نداره که ... ممکنه نذاره بعد من ... خب ضایع می شم-

 :رها یکی از ابروهاشو باال انداخت و گفت

. اصال اگه نذاشت و ضایع ات کرد بیا به خودم غلط کرده نذاره دوست من بره توی اتاقش عکس بگیره-
  .بگم خون شو بکنم توی شیشه

 :گلسا خندید و گفت

  .خیله خب-

  !الکی نمی گی ها! وگرنه گلسا خودم دستتو می کشم می برمت توی اتاقش-

  .باشه بابا واسه چی الکی بگم-

 می خوای برات اجازه نامه بنویسم ببری بهش نشون بدی؟-

  !رهــا-

ها خندید. کسی به در اتاق زد. در اتاق باز بود. گلسا و رها باهم سرشونو باال گرفتن. آبتین بود. گلسا ر
 :صددفعه آبتین و رها رو کنار هم تصور کرده بود. خیلی بهم میومدن. رها گفت

  .ِا بیا تو آبتین-

 :گلسا هم با لبخند گفت

  !سالم آقا آبتین-

 :آبتین لبخند زد و گفت

  .انوماسالم خ-

 :و اومد تو. به رها اشاره کرد و گفت

 بریم؟ حاضری؟-

 :گلسا با شک گفت

 حاضر برای چه کاری؟ هی یو...رها...چرا من در جریان نیستم؟ چی رو از من پنهون کردی؟-

 :رها خندید و گفت
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  !...چته بابا پیاده شو باهم پرسون پرسون بریم-

 :به آبتین نگاه کرد و گفت

منو ببره کالس یوگا ولی االن من بهش می گم نه. آبتین نمی خواد. تو توی زحمت می  آبتین می خواد-
  .افتی

 رها با منم تعارف؟-

 :گلسا با لحن بامزه ای گفت

 با آبتین هم تعارف؟-

هردوشون خندیدن و رها زیر میزی پای گلسا رو محکم لگد کرد که گلسا لبشو گاز گرفت و سرشو 
 «...رهای آمازونی وحشی»چهره اش معلوم نشه.  انداخت پایین تا درد توی

 :رها گفت

  .نه به خدا تعارف نیست-

  !ِا رها خودم دستتو می کشم می برمت کالس ها-

گلسا بی اختیار زد زیر خنده. آخه همین چند ثانیه پیش رها همین عبارت رو با یه ذره تغییرات جزئی 
دستشو زد زیر چونه اش و با نگاه اهریمنی رها خنده اشو گفته بود. بابا اینا خیلی باهم مچ بودن. گلسا 

 :قطع کرد. رها کیفشو برداشت و گفت

  .گلسا االن می ری توی اتاق رهی و اون کاری رو که بهت گفتم انجام می دی-

 ...گلسا نگاهی به آبتین کرد. حاال همچین می گه آبتین فکر می کنه گلسا قراره چه کاری بکنه...استغفرهللا

 :سا هم بلند شد و گفتگل

  .بله می رم و از نمای اتاقش عکس می گیرم رها جان-

و نگاه معناداری بهش کرد. رها نیشخندی زد و آبتین با گلسا خداحافظی کرد. گلسا از اتاق رها اومد 
بیرون. از پشت به رها و آبتین نگاه کرد. مثل یه زوج دوست داشتنی بودن. چرا آبتین حرفی نمی زد؟ 

  .ا همون بار اولی که نگاهش به رها رو دید عشق و تونست به راحتی ببینهگلس

به احتمال هشتاد درصد رهی هم از ضایع بازی هاشون فهمیده بود و به روش نمیاورد. کل محل فهمیده 
بودن. فقط خودشون الل مرگی گرفته بودن! گلسا دست از چرت و پرت فکر کردن برداشت و سمت اتاق 

  .رهی رفت

 :ه در اتاقش زد. صدای مردونه ی رهی اومدب
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  .بفرمائید-

 :گلسا آهسته رفت تو و به در تکیه داد تا بسته شه. با صدای بلندی گفت

  !سلــام-

 :رهی یهو از جا پرید. به گلسا نگاه متعجی کرد. تعجب نگاهش جاشو به اخم و تـَخم داد و غرغر کرد

 ...ما هیچ جا از دست این آسایش نداریم-

  :گلسا دوربینشو توی دستش گرفت و درحالی که بندش رو دور انگشتش می پیچوند گفت

  .مایه ی افتخاره-

 !دیگه چی شده؟-

  .هیچی...رها بهم گفت بیام از نمای پنجره ی اتاقت عکس بگیرم. گفت خیلی قشنگه-

 :و بدون هیچ کسب اجازه ای از رهی پنجره ی بزرگ رو باز کرد. رهی گفت

 شت پنجره نمی تونستی عکس بگیری؟خب از پ-

نه نه...این دوربینه خیلی قویه. ممکن اون لکه های ریز روی پنجره رو هم بگیره. بعد عکس خراب می -
  .شه

حاال برای چی می خوای عکس بگیری؟ ببری بفروشی توی گالری ات؟ می دونی که پولشو باید با منم -
 ...قسمت کنی چون پنجره ی اتاق منه

 .نما و طبیعت عکس می گیرم. اون که دیگه مال تو نیستمن از -

ولی اطالعیه رو کنار دست رهی گذاشت و خودش مشغول تنظیم زوم دوربینش شد. رهی به اطالعیه 
 :نگاه کرد. بعد از چندلحظه که خوندش گفت

  .پس اگه ببری هم مدیون منی-

  .فرستموای وای وای...! ولی متاسفانه من نمی خوام اینو براشون ب-

 :مکثی کرد و توضیح داد

چون همه اکثرا از طبیعت عکس می گیرن. من یه موضوع جدید و نوین می خوام. یه چیز نایاب کم -
 ...یاب

 ...از پنجره خم شد. بعد باال رو نگاه کرد و دهنش باز شد
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 !اَ اَ اَ...طبقه باال پشت بومه؟-

گرد شد! تا کمر از پنجره بیرون رفته بود. دستشو رهی برگشت و به گلسا نگاه کرد...با دیدنش چشماش 
 :دراز کرد و گفت

  !بیا تو االن می افتی می میری-

  .نمی افتم بابا تو حرص نخور...رهی جوابمو بده-

  .خودت که می بینی-

  .می خوام برم باال. می خوام برم پشت بوم-

  .نمی شه-

 ِا چرا؟! درش قفله؟-

من و آبتینه. به تو هم نمی دم. این طوری که خم و راست می شی  قفل که هست. کلیدشم فقط دست-
 ...ممکنه بیفتی بمیری

 :مکثی کرد و با نیشخندی به شوخی گفت

 ...البته بیفتی هم مهم نیستا-

 :گلسا که عاصی شده بود گفت

  .رهی کلیدو بده می خوام برم عکس بگیرم! اصال شاید تو هم به مراد دلت رسیدی و افتادم مردم-

 :رهی نفسشو به شکل فوت بیرون داد و زیرلب گفت

 ... این چه حرفیه گلسا-

 :بلندتر اضافه کرد

  .نه نمی شه. نمی خوام بدم. نمی شه که کلید پشت بوم شرکت رو به ارباب رجوع بدیم-

  !من هیچم ارباب رجوع نیستم...دوست خواهرتم-

  .ملکه ی موناکو هم که باشی نمی دم-

ن تابلوی سردر گالری رو یکی می کوبونم توی سر خودم یکی توی سر تو! مردم از بس ترانه به قرآ-
  !غر زدی
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ترانه پشت پلکی برای گلسا نازک کرد و نشست پشت میزش. موهای بلوندش رو کرد توی شالش و 
 :گفت

ه من اگه می گم رنگ قاب اون تابلو به ترکیب رنگی اش نمیاد به خاطر خودته! وگرنه برای من چ-
  !فرقی داره؟

  .اصال می دم به دیالق-

ترانه روشو کرد اون طرف. گلسا توی دلش یه فحش جانانه نثارش کرد. که هرچی بدبختی داشت زیرسر 
 :همین ترانه بود. شریک مرگی اومده بود. شریک مرگی! سعی کرد خودش،خودش رو آروم کنه

ی ات خیلی بد بود. برای همین مجبور شدی خب اون موقع تو چاره ی دیگه ای نداشتی گلسا. وضع مال-
 .پیشنهاد ترانه رو قبول کنی

روی نوک پا ایستاد و تابلو رو به قسمت خالی دیوار زیر نورپردازهای توکار نصب کرد. با رضایت 
نگاهش کرد. خیلیم قشنگ بود. یکی از کارهای قدیمی اش بود ولی دوستش داشت و تازه پیداش کرده 

زش. چه قدر گلسا بیچاره بود. یه تابلو می فروخت بعد پولش صرف چاپ کردن و بود. نشست پشت می
  .قاب گرفتن تابلوی بعدی می شد

  اه اه اه. به اینم می شد گفت زندگی؟

 :به صندلی اش تکیه داد و زیرلب گفت

 ...بابا چرا رفتی؟ چرا منو تنها گذاشتی آخه؟ مامانمم که بردی-

××× 

جمع کرده بود و روی مبل تک نفره کز کرده بود. شام لیلی رو بهش داده بود  گلسا زانوهاشو توی بغلش
و منتظر بود تمومش کنه تا ظرفاشو بشوره. چونه اش رو روی زانوهاش گذاشت و مظلومانه به رهی 

  .نگاه کرد

یه  رهی از باالی لپ تاپش یه نگاه بهش کرد و سریع نگاهشو دزدید. ولی گلسا قیافه شو معصوم تر کرد.
ذره لپ هاشو توی دهنش کشید تا مظلوم تر به نظر برسه. رهی چنددفعه دیگه هم نگاهش کرد و گلسا 
 :فقط مثل بچه هایی که یه چیزی می خوان نگاهش می کرد. رهی با بی اعصابی لپ تاپشو بست و گفت

  چیه گلسا؟-

و روی پاش انداخت. شونه هاش گلسا تندی به صندلی تکیه داد و زانوهاشو ول کرد و خیلی بی تفاوت پاش
 :و باال انداخت و گفت

 چیه؟-

 :رهی از این تغییر ژست ناگهانی گلسا خنده اش گرفته بود،ولی خنده اش و خورد. گفت
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  .من از تو پرسیدم چیه؟ جواب سوال و که با سوال نمی دن-

 :گلسا دوباره همون شکلی شد. دستاشو توی هم قفل کرد و آهسته گفت

من برم پشت بومتون! محض رضای خدا ... ! کلیدشو بده یا خودتم اصال اگه شک داری رهی بذار -
 ... بیا...ولی بذار من برم چندتا عکس بگیرم که دهن ترانه از شدت باز موندن پاره شه ... تو رو خدا

 :رهی لباشو توی دهنش جمع کرد تا نخنده. گلسا بلند شد و یکی از ابروهاشو باال انداخت. گفت

  !تلف نشی...بخند بابا تو که زیاد به من می خندی. چه توی خفا چه جلوی خودم-

 :رهی بی درنگ اطاعت کرد و زد زیر خنده ... گفت

 چه قدر از شریکت بدت میاد؟-

 :گلسا به سرش اشاره کرد و گفت

 ...قد تک تک موهای روی سرم که هرروز با موچین میاد می کندشون...بس که حرصم می ده-

بدون حرف دیگه ای رفت توی اتاق لیلی و چندلحظه بعد سینی به دست اومد بیرون. سینی رو روی  گلسا
 :اپن گذاشت و گفت

 ببین رهی...فکر نمی کنی من خیلی توی زحمت می افتم؟-

 :رهی با سردرگمی گفت

 چی؟-

 میای یه معادله کنیم؟-

 ...معامله کنیم. معادله چیه دخترخوب-

  !دیگه ... معادله کنیم معادله. از عدل میاد-

 معامله! بابا معامله ... حاال بگو ببینم چیه؟-

من اینجا آشپزی می کنم تو ظرفا رو بشور. دستام چروکیده شدن. اون ماشین ظرفشویی اش هم -
خرابه...با اون همه دبدبه و کبکبه لیلی نمی خواد درستش کنه می گه من تنها ماشین ظرفشویی به چه 

  .فکر کرده من اینجا شبدر چهاربرگم دردم می خوره.

 :رهی خندید و گفت

 خیله خب. این بود معامله ات؟-
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  .بله معادله ام این بود-

  .من فکر کردم یه چیزی راجع به پشت بوم می خوای بگی-

 :گلسا لبخند محوی زد و کوله اش رو برداشت. آهسته گفت

 !هرچیزی به وقتش رهی. هر چیزی به وقتش-

رفت بیرون. در با صدای نسبتا بلندی بسته شد. رهی نفسی کشید. یه لحظه خونه ساکت شد. و از خونه 
دو لحظه خونه ساکت شد. سه لحظه خونه ساکت شد...کال وقتی گلسا رفت یهو خونه ساکت شد. انگار یه 

 ... چای خالی توی خونه بهش دهن کجی می کرد

 :ر لیلی اومد. از باالی اپن سرک کشید و گفترهی بلند شد و توی آشپزخونه رفت. صدای چرخ ویلچ

 گلسا رفت؟-

  .بله عمه-

  .آهان...دیدم خونه یهو ساکت شد...نمی فهمیدم چی می گه فقط یه چیزایی می شنیدم-

  .رهی سرشو تکون داد

  .احساس می کنم از وقتی باهاش آشنا شدم جوون تر شدم-

  .رهی باز سرشو تکون داد

  .کاش زودتر توی زندگیم بودین تو هم همین طور...ای-

رهی سرشو تکون داد ولی آروم تر. نه نه ... اگه زودتر میومد باید بیشتر احساس عذاب وجدان رو 
  !تحمل می کرد

  .کال گلسا که باشه حس خونه یه رنگی داره-

 .رهی سرشو تکون داد. صادقانه حرف لیلی رو در دلش تایید می کرد

××× 

 یه صبح دیگه-

 یی توی سرم می گهیه صدا

 امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره
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رهی ابروهاشو انداخت باال و گلسا رو نگاه کرد. هرروز صبح با این آهنگه سمفونی راه می انداخت. 
 :گلسا نگاهی به رهی کرد و گفت

  !صبح تو هم به خیر-

 :رهی سرشو تکون داد و گفت

 .صبح به خیر-

 :روی صندلی پایه بلند نشست و گفت

 تو نمی خوای آهنگتو آپدیت کنی؟-

  .نخیر...دوستش دارم! به این خوبی...به آدم انرژی مثبت می ده-

همون موقع صدای تلفن بلند شد...رهی و گلسا بهم نگاهی کردن. کی به تلفن خونه زنگ می زد؟! 
 ...جوابش همزمان به ذهن هردوشون رسید و سمت تلفن حمله ور شدن

  .دراز کرد و تلفن و برداشت. گلسا پوفی کرد و با حرص به رهی نگاه کردولی رهی تندی دستشو 

  .بفرمائید...؟ سالم آقای رادمنش-

بله حدسش درست بود. بهراد رادمنش. وکیل لیلی بود. گلسا جلو رفت و زد روی دکمه ی آیفون. این بار 
  .رهی با حرص گلسا رو نگاه کرد. گلسا هم لبخند ملیحی تحویلش داد

 الم آقای رهنما...خوب هستین؟س-

 ممنون. امری داشتین؟-

 «...اینو ببین چه قدر مودب شده حاال لفظ قلم میاد»اوه اوه...گلسا دست به سینه به رهی نگاه کرد. 

 بله. می خواستم ببینم می شه با خود خانوم رهنما صحبت کنم؟-

 ...ایشون خواب-

رهی باهم سمتش چرخیدن. گلسا لپشو از توی دهنش یهو صدای چرخ های ویلچر لیلی اومد و گلسا و 
گاز گرفت...بیچاره شدن. االن یه بوهایی می بره...ولی لیلی یه راست سمت تلفن رفت و از دست رهی 

  .گرفتش. اول از همه هم انگشتشو روی دکمه ی آیفون زد تا اونا چیزی نشون

 ...الو سالم آقای رادمنش جان...خوبم-

به گلسا کرد. گلسا کیفشو برداشت و با ایما اشاره به لیلی گفت صبحونه اش روی  رهی نگاه معناداری
 ...اپنه. و به سرعت دنبال رهی از خونه رفت بیرون. فقط نمی خواستن با لیلی چشم تو چشم شن
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  راحت شدی؟-گلسا به در تکیه داد و نفسی کشید. رهی به چشم های گلسا زل زد و گفت:

 !من راحت بشم؟-

  .لیدی نمی زدین روی آیفون نمی فهمیداگه -

نه که تو اصال رادمنش رادمنش نمی کردی! بعدشم...اگه می ذاشتی من جوابشو بدم روی آیفون نمی -
  .زدم

رهی همون جوری نگاهش کرد. گلسا هم سرسختانه بهش خیره شد. رهی شونه هاشو باال انداخت و 
 :نش بازی می کرد گفتسمت ماشینش رفت. گلسا درحالی که با بند دوربی

یه کار دیگه هم می شه کرد. برم با این رادمنش عروسی کنم. بعد دوتایی بی خیال وصیت نامه اش بشیم -
  .و هاپولی کنیم

 :رهی خیلی خونسرد گفت

  .من که نمردم-

  .خب تو رو هم می کشیم. کسی هم چیزی نمی فهمه-

  .برو قیافتو ببین بعد از این حرفا بزن-

 ...به این سالمیقیافه -

  .نمی گم ناسالمه. می گم بچه ای-

  !تو چندتا پیرهن پاره کردی آخه-

 :رهی نچ نچی کرد و نشست توی ماشینش. داشت از کنار گلسا رد می شد که شنید گلسا گفت

  .فامیل دور-

 :رهی ترمز کرد. سرشو از شیشه بیرون آورد و گفت

 چی چی؟-

  .فامیل دور-

 :ه سقف ماشین رهی تکیه داد. رهی گفتو خندید. آرنج شو ب

 ریلیشن شیپ اش چی بود؟-

 :گلسا از اصطالح رهی خنده اش گرفت و گفت
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همش می گی من فامیل لیلی ام من فامیل لیلی ام. نه که فامیل خیلی نزدیکی هم هستی...منم این لقب رو -
  .روت گذاشتم

  .هات قیافه ی تو هم خیلی به دختر همسایه میاد با اون چتری-

 :گلسا دستی به چتری هاش کشید و گفت

  .قیافم سالمه-

  .آره خیلی-

 :گلسا لب هاشو کج کرد و درحالی که سعی می کرد نخنده گفت

  .مرگ-

آبتین مثل همیشه که خسته شده بود روی پشت بوم ایستاده بود. آرنج هاشو به لبه ی پشت بوم تکیه داد و 
مخمصه ای بود؟! مخمصه ی رها. نه...رها مخمصه نبود.  صورتشو با دست هاش پوشوند. این چه

  .مخمصه ی اصلی آرمان بود

قرار بود سه روز دیگه بیاد. سه روز دیگه میومد و آبتین هنوز نتونسته بود نه تنها رها رو فراموش 
کنه...بلکه عشقش نسبت به رها قوی تر هم شده بود. اگه یه روز،فوق فوق اش دور روز رها رو نمی 

ید دلش براش تنگ می شد. برای خنده های کوتاه ولی شیرین اش. صورت الغر و کشیده اش که وقتی د
می خندید یه چال کوچیک اما عمیق روی گونه ی چپش ایجاد می شد. حرفای بامزه اش. وقتی از 

 ...مشکالتش با آبتین حرف می زد

ها اینجا بود...اینجا بود تا آرامششو منتقل باد نسبتا خنکی وزید و آبتین نفس آرومی کشید. ای کاش االن ر
  .می کرد. یه لبخند گرم به آبتین می زد و باعث می شد همه چی یادش بره

 باز از چی خسته شدی؟-

آبتین آروم دستاشو از روی صورتش کشید پایین...یعنی این قدر زود آرزوش برآورده شده بود؟! یا داشت 
  خیاالتی می شد؟

نه های کفش و استشمام یه عطر شیرین آشنا مطمئن شد که رها واقعیه. لبخندی زد و با شنیدن صدای پاش
 :گفت

  .سالم-

 :رها هم سرشو تکون داد. کنار آبتین ایستاد و گفت

  .دیگه خوب می دونم کجاها باید پیدات کنم-

 تو ندونی کی بدونه؟-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

204 

 

ا هم تعجب کرده ولی رها تودار و خودش از این حرفی که ناخودآگاه زده بود تعجب کرد. مطمئن بود ره
 :غیرقابل پیش بینی بود. رها خندید و گفت

 خب...نگفتی از چی خسته شدی؟-

  .از همه چی-

  .مثال از من-

 :آبتین اخم کرد و گفت

  .چرت می گی. تو آخرین چیزی هستی که ممکنه ازش خسته شم-

 :ستاشو به لبه ی پشت بوم گذاشت و گفترها د« آبتین بگو دیگه...بگو! نترس.»ته دل رها قند آب شد. 

  .آبتین تو آدم ترسویی هستی-

آبتین سرشو برگردوند و به رها نگاه کرد ولی رها بهش نگاه کرد. با چشم های قهوه ایش به خورشید که 
 :کم کم داشت غروب می کرد خیره شده بود. گفت

 اشتباه فکر می کنم؟-

 :آبتین آهسته گفت

  .من ترسو امنه...فکر نکنم. آره -

 ...منظورم ترس درونیه. نه ترس فیزیکی-

 :میون حرفش پرید

  .منظورت رو فهمیدم-

 :این بار رها به آبتین نگاه کرد. باالخره همه ی جرئت شو جمع کرد و گفت

  آبتین...چرا از پگاه جدا شدی؟-

 :گفت آبتین خنده ی کوتاهی کرد و« اگه می خوای جواب نده»قبل از اینکه بخواد بگه 

 رها اصال مهم نیست. می دونی قضیه مال چند سال پیشه؟-

  .دو سال پیش-

  .بیشتر...نزدیک به سه سال-
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 :مکثی کرد و توضیح داد

  .باباش نذاشت. بابای پگاه. نفهمیدم چرا-

  .دروغ می گفت. جمله ی آخرش دروغ بود و رها هم فهمید. ترسو

 اوهوم...هنوزم دوستش داری؟-

 :دید. گفتآبتین باز خن

معلومه که نه. من اون و ردپاهاش رو خیلی وقته از زندگیم... از وجودم ... از ذهنم،از قلبم ... از -
  .هرکجای زندگیم که تو فکرش رو بکنی پاک کردم

 .رها لبخندی یک وری زد. چیزی مابین لبخند و پوزخند

 جانشین می خواست؟-

 :آبتین شونه هاش رو باال انداخت

  ... دش اومد. حتی جای خالی اونم ننشستجانشین خو-

 :مکثی کرد و زیرلب گفت

  !یه جای بهتر برای نشستن پیدا کرد ... یه جای عمیق تر-

با این حرفش رها به کل ترس و دروغ و...فراموش کرد. انگشتاشو به لبه ی پشت بوم فشار داد. 
نگفت که -صدای سرش با لجبازی گفت:بندانگشت هاش سفید شد. باید یه جوری هیجانشو تخیله می کرد. 

  .اون یه نفر توئی رهای احمق

 :آبتین گفت

  .ولی من نمی تونم قدمی بردارم. چون ترسو ام. حق با توئه-

 نمی تونی...یا نمی خوای؟-

 :آبتین صاف ایستاد و درحالی که با قدم های آهسته از رها دور می شد بلند گفت

  !نمی تــونم-

××× 

سانسور رو زد. به عدد دیجیتالی قرمز رنگ روی صفحه ی مقابلش خیره شد ... طبقه گلسا دکمه ی آ
  ... سوم ... دوم ... اول
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  .صدای قدم هایی شنید و برگشت. با دیدن رها لبخند زد

 :رها تندی سمتش اومد و گفت

 به به...سالم گلسی. چطوری؟-

 درست بگی گلسا؟علیک سالم...خوبم. نمی تونی اسم منو چپ و راست نکنی و -

 :رها نیشخندی زد و زیرلب گفت

  !نع-

 :و خندید. گفت

  .من دارم می رم خونه. دیر اومدی-

 :گلسا لبخندی زد و گفت

 !عزیز دل خواهر کی با تو کار داشت؟-

 پس با کی کار داری؟-

  .اخوی ات-

 چی کارش داری؟-

 :تگلسا درحالی که نگاهش رو به سمت باال می چرخوند با لبخند گف

  .ِا واال هروقت به تو مربوط شد بهت می گم-

 :رها پهلوی گلسا رو نیشگون گرفت و زیرلب غر زد

یه ذره هم گوشت نداری نیشگون درست و حسابی ازت بگیرم. قربون خدا برم چهارتا استخوون رو -
  ... روی هم سوار کرده اسمشو گذاشته گلسا معین

آسانسور بسته می شد زبونش رو برای رها درآورد و خندید.  گلسا پرید توی آسانسور و درحالی که در
از آسانسور پیاده شد و سمت اتاق رهی رفت. درش باز بود. رهی باز سرش توی کارش خودش بود و 

اصال حواسش به دور و بر نبود. گلسا لبخند شیطونی زد. دستشو مشت کرد و محکم چندبار کوبید به 
 ...در

  .نی خوردن و با چشمای گرد شده اش به گلسا نگاه کردرهی از ترس شونه هاش تکو

 ...هوف گلسا-
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 :گلسا سرخوش اومد تو و گفت

  .ورود خوبی بود-

 :رهی اخم کرد و گفت

  ... آره خیلی خوب بود! قبضه روحم کردی-

 :گلسا خیلی سرسخت گفت

  .امروز دیگه زره ام رو پوشیدم-

 :رهی با احتیاط گفت

 دقیقا برای چه کاری؟-

  !برای کسب کلید از جناِب عـــالی-

 :رهی سرشو رو به هوا گرفت و گفت

 خدایا نجاتم بده! آخه پشت بوم هم جاست که تو می خوای بری عکس بگیری؟-

 ...نما از اونجا بهتره. خواهش خواهش-

 :و دوباره قیافشو مظلوم کرد. رهی زد زیر خنده و گفت

  .شبیه گربه چکمه پوش شرک شدی-

 :ه ای چتری هاشو زد کنار و زیرلب گفتگلسا دست

  .بی شخصیت. بده دیگه-

 :رهی در کشو رو باز کرد و گفت

باشه ولی دست از سر من برمی داری ها. دونه دونه ی موهامو با ناخن گیر کندی...دیگه کار از -
 ...موچین گذشت

 :گلسا خندید و گفت

  !...آخیش! باالخره-

 :بوم رو باز کرد و گفت رفتن باال و رهی با کلید در پشت

  !بفرما...اینم بهشتی که منتظرش بودی-
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 :گلسا سریع دوید ته پشت بوم...رهی بلند داد زد

  !نیفتی-

  !...نــه نمی افتــم-

و دوربینش رو جلوی صورتش گرفت و شروع به ور رفتن با لنزش کرد...لبخندی از سر رضایت زد و 
 :گفت

  .اینجا کار می کردم روزی صد و بیست بار میومدم عکس می گرفتمایول...کارش درسته. من جای تو -

  .بله. فهمیدم-

  .االن چرا عین میرغضب دنبال من راه افتادی. مثال من چه صدمه ای می تونم به پشت بوم تون بزنم-

ینن و آخه ما به کسی اجازه نمی دیم بیاد اینجا. یعنی آبتین نمی ذاره. حاال ممکن بود یه موقع بقیه بب-
  .بپرسن چرا. تو هم یه موقع یه جوابی می دی می شه سوتی اندر سوتی...سوتی بده ات هم که ملسه

 :گلسا دوربینشو آورد پایین و گفت

من کجا سوتی بده ام ملسه؟ هروقت که یه سوتی ای رخ داد هم تو مشارکت داشتی هم من...مثل همون -
  .تلفن رادمنش

  ... از اون حرف نزن که-

 :رو خاروند و زیرلب با پیشمونی گفت سرش

 ...من دیگه روم نمی شه به لیلی نگاه کنم یه موقع چیزی فهمیده باشه-

گلسا دست از عکس گرفتن برداشت و نفس عمیقی کشید و اکسیژن رو توی ریه هاش فرو برد. دستاشو 
 :به کمرش زد و گفت

 رهی...؟-

 هوم؟-

  تو هیچ وقت احساس عذاب وجدان نکردی؟-

  چرا. مگه می شه نکنم؟-

ولی اون جوریم نیست که بخوریم و بخوابیم و بگم دنبال ارث لیلی ایم. هست؟ من کاراشو براش می -
کنم. تو هم این همه کار براش می کنی...خریداشو می کنی...هروقت می خواد بره بیرون می بریش. 

 نیست؟
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 :رهی سرشو تکون داد. گفت

 ...ولی بازم-

  .چیزی هست که آدم و اذیت می کنهآره. بازم یه -

 :بسته شدن در سرشو چرخوند. گلسا بود. لبخندی بهش زد و گفت« تق»رهی سریع با صدای 

  .سالم-

اگه می گفت که از ظهر به این طرف منتظر گلسا و صدای باز و بسته شدن در و زیرلب سوت زدنش 
 !نبوده،دروغ می گفت. یه دروغ بزرگ

 :د و زیرلب گفتگلسا هم سرشو تکون دا

  .سالم-

 :درحالی که دوربینشو از دور گردنش درمیاورد گفت

  .می دونم دیر کردم. تازه برای ناهار هم نیومده بودم...احتماال لیلی خودش گرم کرده-

موهاشو زیر شالش مرتب کرد. رهی با کنجکاوی نگاهش کرد. می خواست بدونه تا این وقت شب کجا 
گلسا بهش بتوپه. شاید از روزهای اول خوش اخالق تر شده بود ولی هنوزم  بوده. ولی خب ممکن بود

 ... غیرقابل پیش بینی بود

 :اما در کمال تعجب بدون اینکه خودش چیزی بگه گلسا گفت

  .رفته بودم بهشت زهرا-

  .نیازی نبود که به رهی توضیح بده. ولی نمی دونست چرا این حرفو زد

 :تابروهاشو باال انداخت و گف

  !خیلی شلوغ بود-

 :رهی گفت

 !نمی ترسی توی تاریکی می ری اونجا؟-

 :گلسا شونه هاشو باال انداخت و با خنده گفت
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من بخوام از این چیزا بترسم که کالهم پس معرکه ست. بعدشم من از خدامه روح بابامو ببینم. می گن -
وا تقریبا روشن بود. اونجا که بودم روح ها توی شب میان قبرستون دیگه؟ نه...؟ ولی وقتی من رفتم ه

  .تاریک شد

 :لبخند کجی زد و گفت

آدم باید از زنده هاش بترسه ... مرده ها که ترس ندارن. تا وقتی زنده ها هستن برای چی از مرده ها -
 بترسیم؟

  .رفت یه سر به لیلی زد و دوباره برگشت سر مقر اصلی اش. آشپزخونه

 ه سوالی بپرسم؟رهی...ام... می تونم ازت ی-

 :رهی سرش رو با تردید تکون داد. گلسا سرش رو کج کرد و زیرلب پرسید

 تو هنوز با پدرت قهری؟-

 :رهی بی اختیار اخم کرد و بی هیچ حرفی فقط سرشو تکون داد. دستشو باال برد و گفت

دی. خودت دیدی نگو که ارزششو نداره. تو هم اگه بابات از اون بالها سرت میاورد همین کارو می کر-
  .که...تازه زخمام خوب شدن

  .گلسا چیزی نگفت

کوله اش رو برداشت و یه دسته پول از توش درآورد. شروع به شمردنش کرد. زیرچشمی به رهی نگاه 
 :کرد و گفت

  !االن فکر نکن مایه دارم شبونه بیای هزار یاحسینم و با یه یا علی ببری-

 :رهی خنده اش گرفت و گفت

 !ت می گی...؟چرا چر-

 :گلسا توضیح داد

  .کرایه ی خرداده. فکر کنم یه ذره هم عقب افتاده-

 :بلند شد و رفت توی اتاق لیلی. چنددقیقه بعد دوباره پول به دست برگشت. رهی گفت

  ِا چی شد؟-

رم نه بابا اونی که تو فکر کردی نیست. هنوزم از من اجاره می گیره! این قدرام مهربون نیست! گفت بب-
  .بذارم توی گاو صندوقش
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 :رهی چشماشو تنگ کرد و گفت

  !یادت نره دوربین مداربسته توی گلکسی نوت اش داره-

 :گلسا هم در جواب چشماشو ریز کرد و گفت

  !من قبال یکی از امتحان های الهی رو رد کردم بابا-

لیلی اومده بودن و راجع به و رفت باال. یاد مکالمه ی اون روزش با رهی افتاد. اون شبی که دوستای 
افرند حرف زدن...یعنی لیلی همه ی حرفاشونو بعدا چک کرده بود؟ نه بابا. آشپزخونه که دوربین 

  !مداربسته نداشت. گلسا همه جا رو چک کرده بود

گلسا در اتاق و باز کرد و پول ها رو توی گاوصندوق گذاشت. نگاهی به دوربین کرد. جاشو پیدا کرده 
  .الی گنجه ی کمد بود. ماشاال به لیلی...! ماشاال به این مغز متفکربود. با

 ...رفت پایین. تلویزیون روشن بود و یه برنامه ای بود که داشت آشپزی نشون می داد

 :گلسا دودستی زد روی شکمش و شکمش رو فشار داد. بلند گفت

  !...آی آی دختر-

 :رهی تندی نگاهش کرد و با تعجب گفت

  چی شده؟-

 :گلسا به تلویزین اشاره کرد و گفت

  !سیب زمینی سرخ کرده ست. یه لحظه شکمم اظهار نظر کرد وقتی اینو دیدم-

 :رهی نگاهی به صفحه ی تلویزیون کرد و زیرلب گفت

 ...آها...آره...سیب زمینی سرخ کرده-

 :گلسا با نیشخند گفت

 خیلی خوشمزه ست...نه؟-

 :رهی لبخند پت و پهنی زد و گفت

 .غیرقابل وصفه. تنها غذایی که همیشه حتی وقتی سیر بودم با لذت می خوردمش بود-

 :گلسا خندید و درحالی که کف دست هاشو به هم مالید گفت

  ... چه عجب من و تو سر یه موضوع باهم تفاهم داریم رهی-
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 :رهی لبخندی زد. گلسا متفکرانه ادامه داد

  ...خیلی وقته نخوردم...فکر کنم...یک سال-

  .منم. اصال دستپخت اون زنه که برامون کار می کرد خوب نبود. هیچی اش نمی چسبید-

 :گلسا درحالی که قرص های لیلی رو با سروصدا از توی بسته درمیاورد گفت

 پس تو هم هوس کردی؟-

 این سیب زمینی های آشپزه این قدر طالیی و خوش رنگ و لعاب شدن که...کی هوس نمی کنه؟-

 :ندید و گفتگلسا خ

  .خب یه فکری...می تونم درست کنم دوتایی بخوریم-

 :رهی سنگر گرفت

  .تو معلوم نیست چی به خورد من بدی-

 ...دارم می گم دوتایی بخوریم فامیل دور...دوتایی-

 :و دوتا انگشتشو تکون داد. با تاسف به کابینت ها نگاه کرد و گفت

 .به اسم سیب زمینی نداریم ولی متاسفانه توی بند و بساط مون چیزی-

 :رهی با لحن خود گلسا جوابش رو داد

 خب یه چیزی هست به اسم مغازه که من می رم ازش می خرم دیگه...اینم غصه داره؟-

 :گلسا به در اتاق لیلی اشاره کرد. زیرلب گفت

  .ممکنه عمه جان هم دلش بخواد-

  .خب به ایشونم می دیم-

 :الی که دستاشو می برد باال گفتگلسا جلوی رهی ایستاد و درح

رهی! مثل اینکه یادت رفته این طفل معصوم مریضه...سیب زمینی سرخ شده روغن داره،کلسترول -
 ...داره

  .باشه بابا باشه-

 :مکثی کرد و آهسته گفت
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  .وقتی خوابید می خوریم. عمه لیلی که از خواب کم نمی ذاره-

 :فتگلسا دستاشو به شکل دوربین درآورد و گ

 ... دوربین مداربسته چی؟ اونو هم نمی بینه؟ عمه جانت رو دست کم گرفتی رهی-

 :رهی نچی کرد و گفت

 ...حاال به خاطر دل یه پیرزن نود ساله می خوای سیب زمینی نخوری؟ تو عجب آدم عجیبی هستی بابا-

 :گلسا دستشو روی قلبش گذاشت و گفت

کنم...و دعا می کنم که توجهش به اون قسمت از فیلم ها  باشه...یه ذره از عطوفت ام چشم پوشی می-
  !جلب نشه...آمین

هردو زدن زیر خنده. لیلی راست می گفت. با وجود گلسا خونه یه رنگ دیگه داشت. با وجود حرف 
  .هاش و اینکه از کوچکترین و بی اهمیت ترین چیزها،شادی های بزرگ می ساخت

*** 

 :ید و گفتب*و*سلیلی رفت. خم شد و گونه اش رو  گلسا کوله اش رو برداشت و سمت

  !من رفتم لیلی خانوم جونم...خدافظ-

 :لیلی خندید و گفت

  .روز خوبی داشته باشی عزیز...خدافظ-

رهی توی چارچوب در ایستاده بود و با فک به منقبض به گلسا نگاه می کرد. کنار ایستاد تا گلسا با 
 :احافظی کرد. درحالی که درو می بست گفتسرخوشی خارج شد و بعد با لیلی خد

می دونستی شباهت عجیبی با این چایی های شیرین داری؟ اونایی که شیرینی اش گلوی آدم و اذیت می -
  کنه؟

گلسا درجواب فقط یه لبخند ریز زد. رهی یه پاشو گذاشته بود توی ماشینش و می خواست سوار شه که 
 ...یهو گلسا جیغ ماوراءبنفشی زد

  !  اَ اَ اَ اَ اَ اَ -

 :رهی با وحشت از ماشین اومد بیرون و گفت

 چی شده گلسا؟!؟-
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 :گلسا به نوک آل استارش اشاره کرد و درحالی که سرشو عقب می کشید گفت

 ...این...این-

رهی جلو رفت. یه حشره روی کفشش بود. اخم کرد و پاشو جلو آورد و یه ذره زد به کفش گلسا تا بره. 
 :گفت

 جیغ داشت؟ نه مرگ من اینم جیغ داشت...؟ اینم-

 :گلسا خیلی خونسرد گفت

  .خب خرچسونه بود من از این حیوون بدم میاد-

 :رهی درحالی که سعی می کرده نخنده گفت

 چی بود؟-

خرچسونه. نشنیدی؟ بابا اسمشه به خدا...! مگه من بردمش ثبت احوال -گلسا همون جور ریلکس گفت:
  !...طوری نگاه نکن که داری می میری از خنده رهیروش اسم بذارم؟ اون 

 :رهی خنده ای کرد و گفت

  .ولی بازم ترس نداشت-

 :گلسا دستاشو کج و کوله کرد و زیرلب گفت

  !چندشناکه-

 :همون موقع علی پیداش شد و رو به گلسا سالم نظامی داد و گفت

  .سالم گروهبان مگسی-

کی شو نمی زد ولی علی هنوز بهش می گفت مگسی. گلسا هم مدتی بود که دیگه گلسا عینک بزرگ ال
 :جوابشو داد

  .سالم سرجوخه صورت پیتزایی. آزاد-

 :علی با همون ژست یه حرکت چپ به چپ نود درجه زد و رو به رهی ایستاد و گفت

  .سالم کاپیتان رهی-

  .روز به خیر ملوان. آزاد-

 :ال انداخت...زمزمه کردگلسا دستشو به کمرش زد و یکی از ابروهاشو با
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  پس توی نیروی دریایی هم همزمان کار می کنی...؟ چشمم روشن؟-

 :رهی زد پشت علی و گفت

  .چشم تون چلچراغ گروهبان مگسی...این کارا مردونه ست-

 :گلسا سرشو باال گرفت و انگار که کار خیلی پرافتخاری کرده باشه گفت

  !ولی من اول ابداع اش کردم-

 :د پیروزمندانه ای به گلسا زد. گلسا بق کرده زیرلب با لجن بامزه ای گفترهی لبخن

 .اه رهی کوفت-

 :رهی درحالی که سعی می کرد نخنده گفت

 !من که حرفی نزدم-

  ... اون لبخندت که شبیه لبخند فرمانده های پیروز شده ی جنگ جهانیه خودش کلی حرف داره-

 :و گلسا نشون داد. گفت علی خندید و دندونای جذابش رو به رهی

 ...من باید برم دیگه! همین االنشم دیر کردم! خدافظ-

 :هردوشون باهم گفتن

  !آزاد-

 :و علی همون جور با نیش شل رفت. رهی درحالی که به علی که دور می شد نگاه می کرد گفت

 چندسالشه؟-

  .رم خرخونهفکر کنم پونزده شونزده...دبیرستانیه. این روزا امتحان داره. به نظ-

 ...هوم-

 :گلسا لبخندی زد و گفت

یادش به خیر...من قبل اینکه برم هنرستان همیشه ریاضی و فیزیک هامو می دادم بابام حل کنه...نقاشی -
 ...و خطاطی ها و کالژها رو خودم داوطلبانه انجام می دادم

 :رهی خندید و گفت

  .من برعکس تو بودم-
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 :. رهی با تعجب به مچ گلسا نگاه کرد و گفتگلسا به ساعت مچی اش نگاه کرد

 ...دوتا ساعت داری؟! یه موقع دیرت نشه-

 :گلسا درجواب طعنه ی رهی پشت چشمی نازک کرد و گفت

یکی اش به وقت تهرانه یکی به وقت ونیز. همیشه دوست داشتم برم اونجا. ولی قسمت نشد دیگه...خب. -
  .منم باید برم

  .برو به سالمت-

 :شو تکون داد و یادآوری کردگلسا سر

 ...سیب زمینی یادت نره...سیب زمینی-

 :و دستاشو به شکل یه دایره درآورد. رهی گفت

 ...باشه باشه. خودم بیشتر از تو یادم بود. برو با اون دوتا ساعت اگه دیرت هم بشه دیگه نوبره-

  .ین رهی رو نگاه کردگلسا دهنشو کج کرد و رفت بیرون. دست به کمر ایستاد و دور شدن ماش

 :بی فرهنگ. یه تعارف نزد گلسا رو برسونه! گلسا توی دلش گفت

  .تعارف هم می زد تو قبول می کردی؟! پس زر نزن-

××× 

 :گلسا بازوی رها رو کشید و گفت

  ... بیا بشین روی نیمکت ازت یه عکس بگیرم ... یه جوری نگاه کن که انگار حواست به من نیست-

 :که سمت نیمکت می رفت با لبخند گفت رها درحالی

  ... خودت خسته نشدی از بس از من عکس گرفتی-

گلسا دوربین رو جلوی صورتش گرفت و روی پاش نشست. درحالی که لنز رو تنظیم می کرد،زیرلب 
 :گفت

 خسرو شکیبایی یه حرفی درباره ی عکس و اینا می زد ... می دونی چی بود؟-

 :برگردونه، ابروهاش رو باال انداخت. گلسا بلند شد و گفترها بدون اینکه روش رو 

  .یادم اومد. می گفت عکس های قشنگ دلیل بر زیبایی تو نیست. ساخت دست عکاس است-
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 :دوربین رو کشید کنار و گفت

 !درونت را زیبا کن تا محتاج هیچ عکاسی نباشی-

 :رها سرش رو خاروند و متفکرانه گفت

 .حرف قشنگیه-

 .رفهاش قشنگههمه ی ح-

 :نشستن روی نیمکت همیشگی شون. گلسا یه مجله از توی کیفش درآورد و گفت

 ...خب...بیا اینو بخونیم. دوستم بهم داده. همونی که اطالعیه ی مسابقه عکاسی رو داد-

 گفتی پسره؟-

 :گلسا چپ چپ به رها نگاه کرد. رها یکی از ابروهاشو با یه حالت کمدی باال داد و گفت

 طه ی شعف؟نق-

 :گلسا با مجله به بازوی رها زد و گفت

  .برای من مسخره بازی درنیار-

رها زد زیر خنده. گلسا یه پاش رو روی پای دیگه اش انداخت و عینک آفتابی اش رو از روی بینی اش 
 :گفت. گفت« هوم»برداشت. نگاهی به مجله کرد و زیرلب 

 ...ببرهخب...بذار ازت یه سوال اختصاصی بپرسم کفت -

  .بپرس-

اینجا راجع به شفیره نوشته...شفیره یک قسمت از مراحل زندگی کرم ابریشم است...جالبه...می دونستی -
 از فضوالت شفیره هم می شه استفاده کرد؟

 :رها بینی اش رو چین داد و گفت

  !...گلسا-

  .جونم...بذار سوالم و بپرسم. اگه گفتی رنگ فضوالت اش چه رنگیه-

 :دبار رو به گلسا پلک زد و باز گفترها چن

  !گلسا-
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 :و خنده ای کرد. گلسا گفت

  .اشتباه گفتی. رنگش قرمز آسمانیه-

 !قرمز آسمانی؟-

  .همون آبی اناری-

 :رها به رنگ های ابداعی گلسا خندید. دستشو زد زیر چونه اش و گفت

 .ببین...گلسا...اگه بتونی یه کاری بکنی بهت جایزه می دم-

درحالی که با دوربینش ور می رفت و پاهاش رو تاب می داد،با لحنی کودکانه و با حواس پرتی گلسا 
 :گفت

اوم ... دوست دارم. همیشه جایزه دوست داشتم. توی مهدکودک هم همیشه خودم همه ی جایزه ها رو -
 .می بردم

 :مکثی کرد و سریع اضافه کرد

  .باشه بگو ولی از اون کارا نباشه ها-

 :شیطنت گفت رها با

  کدوم کارا؟-

همونا که مثال برو سیبیل قصاب محله رو بکش و...جلوی فالن عصاقورت داده قر بده و...از این -
  .کارای خرکی

 :رها خندید و گفت

  .«لوله روی لوله»نه از اینا نیست. شیش بار پشت سر هم بگو -

 :گلسا آرنج هاشو به پشتی نیمکت زد و گفت

  !«»چه ژست زشتی. برات می گم کف کنی. از این سخت تر بلدم. تو بگو این که چیزی نیست-

  !«یه یویوی یه یورویی»ِا نمی شه که...منم بلدم. بگو -

 :گلسا سقلمه ای بهش زد و گفت

  .باشه بابا...من تسلیم-

  .رهی این قدر از اینا بلده...همیشه سر اینا دعوامون می شه-
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 :گلسا غرغر کرد

تعریف از رهی می کنه! رهی ال رهی بل رهی جیمبل! یه ذره بیشتر داداش تو  هرچی می گی یه-
  .دوست داشته باش تو رو خدا عزیزم

 :رها بلند شد و گفت

باالخره دیگه دیگه! حامی داشتن چیزی نیست که نصیب هرکسی بشه. من باید برم گلسا. مزون کار -
 .دارم

تاب می داد. سکوت کرده بود. رها خم شد و دستش  گلسا همچنان روی نیمکت نشسته بود و پاهاش رو
 :رو جلوی صورت گلسا تکون داد

 .گلسا؟ دارم می رم-

 :گلسا یهو سرش رو باال گرفت. از توی فکر دراومد و با لحن غیرمنتظره ای گفت

  برادر داشتن خوبه،رها؟-

 :رها جا خورد. خودش رو عقب کشید و مکثی کرد. گفت

  .ه که خوبهخب ... آره ... معلوم-

گلسا باز سرش رو پایین گرفت. رها گفته بود حامی داشتن چیزی نیست که نصیب هرکسی بشه. برای 
اولین بار با خودش فکر کرد که چرا خودش همه کاره ی خودشه؟ گلسا حامی گلسا بود. گلسا پشت گلسا 

 .بود. گلسا کسی رو جز گلسا نداشت

××× 

سا سرشو باال کرد و نگاهش کرد. دست هاش پر از کیسه های خرید در خونه باز شد و رهی اومد تو. گل
 :بود. خرید برای لیلی. گلسا رفت درو بست و گفت

  .سالم-

  .سالم-

 :لیلی که تا قبل از این داشت با گلسا حرف می زد گفت

  .به به...خوش اومدی پسر-

 :رهی ابروهاشو باال انداخت و با خوش اخالقی گفت

  .ه چیزایی خریدم...کلی به خودت برسیعمه اگه بدونی چ-
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 :گلسا حق به جانب گفت

 کار اصلی رو من می کنم. تو بخری کسی نباشه باهاشون غذا درست کنه چه فایده داره؟-

 .رهی در کمال تعجب جوابی نداد. فقط لبخندی به گلسا زد

رهی بگیره. چشمش به گلسا شونه هاش رو باال انداخت و دستش رو دراز کرد تا کیسه ها رو از دست 
کیسه ی سیب زمینی ها افتاد. پس یادش نرفت. لبخند محوی زد و کیسه ها رو گذاشت زیر اپن. رهی 

 :درحالی که یقه اش رو صاف و صوف می کرد گفت

 شام چی داریم؟-

  .باید بگی منوی سرآشپز چیه-

 :رهی ابروهاش رو باال انداخت

گرسنه هرچیزی که جلوش بذارن می خوره. حتی نون و پیاز نظری ندارم سرآشپز ... یه مرد خسته و -
 .هم که باشه،راضی ام

 :گلسا خندید و در یخچال رو باز کرد و بلند گفت

  .داریم where is where is vegetable غذا-

 :رهی چشماشو گرد کرد و گفت

  !چی؟-

 :گلسا تکرار کرد

- where is where is vegetableدیگه! اگه گفتی چیه... 

 ...البد از خودت درآوری. یه چیزی هم هست که توش سبزی داره-

 ... نه نه...اشتباه گفتی رهی جان-

 :خندید و گفت

  کوکو سبزی. دقت کن...کو؟ کو؟ سبزی؟-

 :بشکنی زد و گفت

 گرفتی؟-

 :رهی زد زیر خنده و گفت
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 ...بابا نبوغ...بابا نابغه-

فرستاد توی اتاقش روی نوک پاش سمت آشپزخونه دوید  گلسا بعد از اینکه غذاشو درست کرد و لیلی رو
 :و درحالی که کف دست هاش رو به هم می مالید گفت

  حاال چی؟؟؟-

 :رهی آهسته گفت

  .سیب زمینی سرخ کرده-

  .آفرین. این بار درست گفتی رهی جان-

 :رهی آستین هاشو زد باال و نشست کنار گلسا. گلسا یه چاقو بهش داد و گفت

  .وی ساخت و پاخت سیب زمینی هم مشارکت داشته باشی...می دونی دیگهباید ت-

 ...بله. تو هم که خیلی به مشارکت و هماهنگی توی کارا عالقه داری-

 :گلسا با چاقوی خودش درحالی که روی سیب زمینی می زد و برشش می زد گفت

  !اینجوری باید بـِ...بـِ...بـِ...بـِـ...بـُریم! بـُِبریم-

کامل می کرد. رهی درحالی که به « ببریم»و آخری رو با « بـِ »چی که می زد می گفت هر قا
 :سروصدای گلسا گوش می داد کمکش می کرد و خودشم قاچ می زد. رهی گفت

  .می تونستیم بیرون هم بخوریم-

  .نه نه...خونگی اش بهتره. اونا آماده درست می کنن. کیف نداره-

  .ت موافقماین یکی و خوب اومدی باها-

 :سمفونی گلسا قطع شده بود. رهی گفت

 هنوز برای اون مسابقه هه موضوع پیدا نکردی؟-

 :گلسا با ناراحتی گفت

نه...خیلی برام مهمه. دوست دارم شرکت کنم. ولی واقعا نمی دونم از چی عکس بگیرم که نسبت به بقیه -
 م؟چیزا برتر باشه...باید یه چیز نو باشه...می فهمی چی می گ

 :رهی سرشو تکون داد. گلسا گفت
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بسه دیگه. زیاد نباید درست کنیم...یه موقع اضافی میاد لیلی پیدا می کنه می خوره خونش می افته گردن -
 ...ما به هیچ کی هم ارث نمی رسه و

 :رهی با خنده گفت

 ...داری راجع به عمه ی بابای من حرف می زنیا-

  .آره. فامیل دور-

 :و شروع به سرخ کردن سیب زمینی ها کرد. گفتو لبخندی بهش زد 

  .تو برو بشین سهم ات و انجام دادی-

  مطمئن؟-

  .مطمئن-

  .نه می خوام بشینم. ممکنه یه کاریش بکنی-

 اَ رهی به پیر به پیغمیر کاریش نمی کنم. توش مرِگ رهی می ریزم که بمیری. همینو می خوای؟-

  .سِم گلسا بریز توش-

 :سمتش برگشت و گفت گلسا با چاقوش

  !سم گلسا؟-

 :رهی یه ذره خودشو عقب کشید و گفت

 ...باشه...اون سالح سرد توی دستت رو بذار کنار-

 :گلسا خندید و روشو برگردوند. جدی گفت

  .رهی برو بشین من کاریت ندارم-

از اینکه حسابی این دفعه رهی رفت توی هال و شروع به ور رفتن با تلویزیون کرد. گلسا چنددقیقه بعد 
بوی سیب زمینی شو درآورد ریختشون توی یه ظرف و گذاشتش روی میز عسلی و سس گوجه رو هم 

 :کنارش گذاشت. دستاشو بهم مالید و گفت

 ...خب-

 :رهی با خنده به گلسا گفت

 ...اینا که همش جزغوله شده-
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 :گلسا سریع اخم کرد و گفت

  .گلی...طالیی...همش می گن منو بخور منو بخورجزغوله خودتی! سیب زمینی هام به این خوش-

 :رهی چنگال شو برداشت و درحالی که شونه هاشو باال می انداخت گفت

  .خب ما هم به حرفشون گوش می دیم-

  .دقیقا-

و نشست روی کاناپه کنار رهی. زانوهاش رو توی بغلش گرفت و مشغول تاب خوردن شد ... گلسا از 
که هیچ وقت نمی تونست ساکت و صامت یک جا بشینه. رهی که هنوز داشت با اون دسته آدم هایی بود 

 :تلویزیون ور می رفت زد روی یه کانال که سریع گلسا گفت

  .ِا ِا عوض نکن بذار اینو ببینیم-

  خب چیه؟-

 (walking Dead) .واکینگ ِدد-

 :چهارزانو نشست و با ذوق تعریف کرد

ی ره توی کما،بعد که پا می شه یه دنیایی رو می بینه که توش پر مرده ببین این یارو...اندرو لینکلن م-
 ...ی متحرکه،شبیه زامبی،بعدش

پیدا کرده. « آرامش»رهی لبخندی زد و به پشتی مبل تکیه زد. و هیچ حواسش نبود که بعد از مدت ها 
می رو تعریف می شاید به خاطر حضور دختری که کنارش چهارزانو نشسته بود و با هیجان داستان فیل

  ... کرد

××× 

رهی که در خونه رو بست و اومد بیرون گلسا رو دید. یه ذره دورتر از رهی اون سمت حیاط روی 
زمین خم شده بود و دستاشو به زانوهاش گرفته بود و داشت یه چیزی رو نگاه می کرد...چه قدرم با دقت 

 :نگاه می کرد! رهی بی صدا رفت پشتش و یهو گفت

  .ه خیرصبح ب-

 :گلسا هین آهسته ای کشید و صاف ایستاد. سرشو برگردوند و نفسی کشید. زیرلب گفت

  .آقای اجل معلق-

 !چه جواب گوهرباری در جواب صبح به خیرم داده شد...اصال انتظارشو نداشتم...خیلی گرم بود-
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 :گلسا نیم لبخندی زد و گفت

  .باشه بابا صبح تو هم به خیر-

  .نوهاش خم شدو دوباره روی زا

 چه نگاه های موشکافانه ای. تحقیقات هسته ایه؟-

 :گلسا با جدیت گفت

  .نـه. تحقیقات خرچسونه ایه-

 :رهی دوباره زد زیر خنده...گلسا بهش عاقل اندرسفیه نگاه کرد و گفت

رهی...من خیلی جدی دارم باهات درباره ی اکتشافاتم حرف می زنم بعد تو هرهر می کنی؟! خیلیم -
  .عالی. خب اسمش اینه دیگه

 :رهی رفت رو به روی گلسا و خم شد. طوری که سرهاشون در یک امتداد قرار گرفته بود. گفت

 خب کوش؟-

 :گلسا با انگشت بهش اشاره کرد و گفت

  .ایناهاش. ببین...روی پشتش افتاده داره دست و پا می زنه که برگرده-

 راستی مگه تو ازش نمی ترسیدی؟-

ن فقط چندشم می شد...اونم در صورتی که روی یکی از اعضای بدنم باشه. این طوری که نخیر! م-
  .آزاری نداره

 چرا ازش عکس نمی گیری؟ مگه کارت این نیست؟-

آقای محترم من از جک و جونور که عکس نمی گیرم که می گی کارت اینه! بعدشم...عکس گرفتم. چند -
  .وقت پیش

 :رهی صاف ایستاد و گفت

 .کارای مهم تری نسبت به خیره شدن به این حشره ات دارم خب-

 :گلسا سرشو باال کرد و گفت

  .نه که رئیس جمهور بلژیکی...کار از سر و کولت باال می ره-

 :رهی هم خیلی جدی گفت
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 .خوشم میاد می فهمی-

و گاز گرفت. و رفت که سوار ماشینش بشه. گلسا با ابروهای باال رفته سالم نظامی علی رو دید و لبش
 :زیرلب گفت

 ...که جای منو می گیری رهی-

  .درحالی که می رفت بیرون شماره ی ترانه رو گرفت

الو...علیک سالم...انتظار داشتی کی باشه؟! اه ترانه خفه شو...دیالق دیگه خر کدوم طویله ست؟! برو -
. گوشی اش رو فرستاد ته جیبش. یه بابا...می خواستم بگم یه نیم ساعت دیر میام. کار دارم. باشه...خدافظ

روزی خودش یه گالری شخصی می زد و از دست ترانه خالص می شد. از دست گوشه تیکه هاش و 
  .نگاه های چپ چپش. آهی کشید و پیاده راه افتاد

به کتاب فروشی لعیا رسید. این روزا سرش داشت شلوغ می شد. ولی چون اول صبح بود و خلوت بود 
ت یه سری بهش بزنه. درو باز کرد و صدای جلینگ جلینگ آویز باالی در بلند شد. گلسا می خواس

 :همون عطر کتاب های قدیمی و مخصوص کتاب فروشی میومد. بلند گفت

  !سـالم-

  !سالم گلسا-

گلسا از صدایی که شنید از جاش پرید. انتظار دیدن هرکسی و داشت جز کسری! دستاشو مشت کرد و 
 :گفت

  !یطون! تو اینجا چی کار می کنی؟لعنت بر ش-

 :کسری زد زیر خنده و گفت

 باید برای تو توضیح بدم؟-

 :گلسا اخم بانمکی بهش کرد و لعیا پیداش شد. گفت

به به...گلسا خانوم. خب وقتی شما بی وفا می شی دوستت میاد بهمون سر می زنه دیگه...بیا حاال یه -
  .چایی باهامون بخور

 :ار میز نشست و گفتگلسا روی صندلی کن

  .بله دیگه...نو که میاد به بازار کهنه می شه دل آزار-

  .کسری:دقیقا. کسری که میاد به بازار گلسا می شه دل آزار

 :لعیا اخم غلیظی کرد و گفت
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  .ِا! داشتیم؟ اینجا نه کهنه داریم...نه دل آزار-

 :گلسا چشمکی بهش زد و گفت

  !مهربونی دیگه-

 :م به کسری رفت. لعیا رفت یه چایی برای گلسا بیاره. کسری گفتو چشم غره ای ه

 چی شد گلسا؟ اون مسابقه هه که گذاشتن و شرکت می کنی؟-

 :گلسا سرشو تکون داد و درحالی که پاهاشو تاب می داد گفت

  .دوست دارم شرکت کنم. ولی هنوز هیچ موضوعی پیدا نکردم-

 ...سه مرداد تموم می شه ها-

 ...تیریم. زیرت پونز نذاشتن که اوهه تازه-

  .حاال بیا و خوبی کن-

 .مرسی تو خوبی کردنت به درد خودت می خوره برادر من-

گلسا روی پله های دم در نشسته بود و داشت بند کفشاشو می بست. پای چپش رو جلو گذاشت و مشغول 
 :گفت بستن بندها پشت پاش شد ... رهی قفل ماشینو زد. گلسا صداشو صاف کرد و

 می ری شرکت؟-

 آره...چطور؟-

  !اوم...هیچ طور-

 :اون یکی پاشو جلو آورد تا بندهای اون یکی کفششو ببنده. با اینکه می دونست گفت

  رها هم امروز شرکته؟-

  .آره-

 :مکثی کرد و نگاهی به گلسا کرد. گفت

 قراره مزاحم مون بشین؟-

  .بله امروز مراحم می شم-
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تاکید کرد. بلند شد و درحالی که به برگ های یه نهال نگاه می کرد بلند و « ر»از قصد روی حرف 
 :پیروزمندانه گفت

  !پیداش کردم-

 چیو؟-

  .خرچسونه رو. صبح به خیر-

جمله ی آخرش رو درحالی که با جدیت به نقطه ی نامعلومی روی پله زل زده بود گفت. رهی خندید و 
 :گفت

 ...خب یه اسم روش بذار-

  .م داره دیگه...من روش چی بذارماسم؟ اس-

  .نه...منظورم یه اسم خاصه-

 :گلسا لبخندی زد و گفت

  .هان...از اون لحاظ-

 :انگشتشو گوشه ی لبش گذاشت و بعد از چندلحظه گفت

 این دختره یا پسر؟ اسم مردونه بذارم یا زنونه؟-

 :به رهی لبخندی تحویل داد و متواضعانه گفت

  .انتخاب کنی تو می تونی جنسیت شو-

 ...از اونجایی که مردا از همه ی لحاظ برترن-

 ...و یکی شون جلوی من وایستاده و داره حرف مفت می زنه-

  !وسط حرفم نپر دختر-

 :دختر رو شبیه لیلی گفت. هردوشون خندید و گلسا گفت

  .دیوونه...بگو دیگه-

  .مرد دیگه-

  ؟خب...اسمشو می ذاریم جک. خوبه؟ تو دوست داری-
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  .آره-

 :گلسا خم شد و از روی زمین یه جعبه ی نسبتا متوسط رو برداشت. از پله ها پایین اومد. رهی گفت

 اون جعبه هه چیه؟-

 :گلسا برگشت و با ابروهاش به جعبه اشاره کرد و گفت

 این؟-

 جعبه ی دیگه ای اینجا هست؟-

دلقک از توش میاد بیرون و می گه فضولی ِا واال این جعبه یه دکمه باالش داره که اگه فشارش بدی یه -
  !...اش به تو نیومده پسرم

 :ولی قبل از اینکه رهی جوابشو بده گفت

  .هیچی بابا توش کاشیه. کاشی. نقاشی کردم ببرم بفروشم-

 :رهی یه نگاه به گلسا کرد. یه نگاه به جعبه. دوباره به گلسا نگاه کرد. دستشو توی جیبش کرد و گفت

 ی سنگینه؟ِام...خیل-

 :گلسا چندلحظه نگاهش کرد...یعنی اگه می گفت آره ممکن بود برسونتش؟ گلسا سریع گفت

  .آره خیلی-

اش دروغ بود. سنگینی اش متوسط بود. رهی سرشو « خیلی»همچین دروغ هم نمی گفت. فقط قسمت 
 :سمت ماشینش چرخوند و گفت

 ...سرراه باشهخب اگه بخوای...من می تونم برسونمت. اگه گالری ات -

  !خیلی دور نیست! تقریبا نزدیکه-

  .باشه سوار شو-

گلسا درحالی که از خوشحالی لبخند دندون نمای گل و گشادی روی لبش بود جعبه رو صندوق عقب 
 :گذاشت. خودش رفت جلو نشست و در ماشینو بست. کمربندشو بست و گفت

 ...صف نشدنی...و به عمق دریاهای دورخیلی لطف بی کرانی کردی...لطفی به وسعت دشت های و-

 :رهی که از لحن احساسی گلسا خنده اش گرفته بود گفت

  .کتاب ادبیات قورت دادی-
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  .آره. اینجا...وسط حلقم هم گیر کرده-

رهی به نیم رخ گلسا نگاه کرد. بعضی وقتا می تونست روی اعصاب نباشه. نه تنها این...بلکه می 
 :ه. رهی گفتتونست دختر جالبی هم باش

 می دونی وقتی بخوای خیلی خوب می تونی آدم باحالی باشه و حرص آدم و درنیاری؟-

 :گلسا شونه هاشو باال انداخت و گفت

خب همه همین طورن. تو هم همین طوری. من و تو از وقتی هم دیگه رو دیدیم فقط داشتیم نیمه ی -
  .خالی لیوان و بهم نشون می دادیم

 :گفتمکثی کرد و بلند 

 ولی لیوان نیمه ی پر هم داره! نــه؟-

 :رهی سرشو تکون داد و گفت

  .بله بله...حق با شماست،بانو ادبیاتی-

گلسا خندید و به رهی که رو به روشو نگاه می کرد نگاه کرد. راستشو گفته بود. رهی هم می تونست آدم 
  .خوبی باشه

××× 

دیشب فرخنده بهم زنگ -د رو به رهی کرد و گفت:رها درحالی که با خودکار توی دستش بازی می کر
  .زده بود. ترجیح دادم جوابشو ندادم...مادربزرگ فوالدزره ممکن بود یه حرکتی روی اعصابم بزنه

 :رهی خشکش زد. سریع گفت

  .آفرین آفرین. ببین...اصال کال جوابشو نده. خب؟ اصال هیچی. هیچ جوابی بهش نده-

د. فقط کافی بود فرخنده یه خبر از رهی بگیره و همه چی رو برای رها رها با تعجب سرشو تکون دا
بگه...این که دیگه پیش باباش نیست و رفته. بعد رها پیگر و پاپی رهی می شد که کجا رفتی و اون وقت 

  .بود که ... همه ی قضیه ی لیلی رو می فهمه

لسا هم ناامید بشه و ازش فاصله رهی دوست نداشت خواهرش ازش ناامید بشه. دوست نداشت رها از گ
بگیره. می تونست خیلی راحت و به وضوح ببینه که به گلسا عالقه مند شده. از پنجاه تا حرفش بیست و 

پنج تاش گلسا بود. دلش نمی خواست پیش خودش اعتراف کنه ... ولی مدت ها بود که به این نتیجه 
و از وقتی گلسا کنارش بود انگار تغییر کرده رسیده بود که خواهرش تنهاست. زندگیش یکنواخت شده 

  .بود

 :رهی گفت
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 ...برم توی اتاقم. فکر کنم قرار بود امروز مهمون داشته باشم-

 :رها با حواس پرتی،درحالی که هنوز با خودکار توی دستش ور می رفت گفت

  .باشه برو-

 :ی زد و گفترهی از اتاق رها اومد بیرون که یهو توی راهرو گلسا رو دید. لبخند

  !به به...به به...خانوم مزاحم-

 :گلسا هم لبخندی زد و درحالی که سرشو تکون می داد گفت

 ...مراحم مراحم-

 چطوری؟-

  .زیر آسمون خدائیم-

 :رهی با ابرو به در اتاق رها اشاره کرد

  .منتظرته-

 :گلسا لبخندی زد و دستش رو به بند کوله اش گرفت

 نداری من اینجا،پیش خواهرت باشم؟چی شده که دیگه مشکلی -

 :تک خنده ای زد و گفت

 !و در ضمن لبخند هم می زنی؟-

 :رهی سرش رو تکون داد

  ... هرچیزی که باعث خوشحالی رها شه،باعث خوشحالی منم هست-

 :گلسا در سکوت نگاهش کرد. رهی سرش رو سمت گلسا خم کرد

 !ی که واقعا رها باشهشاید خودت متوجه نباشی ولی تو داری کمکش می کن-

 :گلسا لبخند کجی زد

  !بعد بگو من خیلی ادبی حرف می زنم-

 :یک قدم سمت اتاق رفت و گفت
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 !می بینمت-

  .و رفت توی اتاق رها

رها دست به سینه جلوی پنجره ایستاده بود و به خیابون نگاه می کرد. دید آبتین سوار ماشینش شد و توی 
آهسته لباشو توی دهنش کشید و پلکاشو روی هم فشار داد. این طوری  شلوغی خیابون گم شد .... رها

  .گریه اش نمی گرفت

 :صندلی اش و چرخوند و گفت

 ...سالم گلسا! خوش اومدی-

 :گلسا به شوخی گفت

  .شرکت تو نیست که می گی خوش اومدی. شرکت خان داداشته-

  !اون خان دو سال از من کوچیک تره ها! بنده ساالرم-

خندید و رفت رها رو بغل کرد. مثل همیشه. رها همیشه با خودش فکر می کرد گلسا هیچ وقت  گلسا
آلزایمز نمی گیره. آخه یه جا خونده بود آدمایی که زیاد بقیه رو بغل می کنن آلزایمز نمی گیرن. یه لحظه 

 ...به این فکر کرد که چی می شه اگه آبتین بغلش کنه

 :اد. چشمای گلسا گرد شد. یه ذره عقب رفت و گفتیه قطره اشک روی گونه اش افت

  رها؟! عزیز دل خواهر؟! چی شد؟-

رها با پشت دست اشکشو پاک کرد. گلسا که غریبه نبود. به پنجره نگاه کرد. گلسا به چشمای قهوه ای 
  .اش که توش نور غروبی افتاده بود نگاه کرد

  !هیچی گلسا...فقط خسته شدم-

 :داد و گفتدستاش رو،عاصی تکون 

به خدا دارم می میرم از دلتنگی! پیشمه و نمی تونم داشته باشمش! اه...من واقعا دوستش دارم. ولی -
  اون...حتی نمی دونم دوستم داره. یعنی مطمئن نیستم...اگرم داره...چرا نمی گه؟!؟ چرا؟؟؟

ازشش کرد. زیرلب و صورتشو با دستاش پوشوند. گلسا آروم دستشو پشت رها گذاشت و خواهرانه نو
 :گفت

 ...رها...گریه نکن منم گریه ام می گیره ها-
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واقعا از دیدن گریه ی یکی،حاال به هر دلیلی که بود بغضش می گرفت. مامانش همیشه می گفت اگه 
دیدی یه نفر داره برای یه نفر دیگه گریه می کنه بدون واقعا دوستش داره...و گلسا بدون گریه ی رها هم 

 :که رها بی اندازه آبتین و می خواد. بلند شد و گفتمطمئن بود 

 من می رم رها...زود برمی گردم. خب؟-

 :رها سریع گفت

 !گلسا کجا می ری؟-

  .نترس جای بدی نمی رم-

 ...گلسا-

 !اه بابا می خوام برم پیش رهی! کارش دارم-

  ... صدای قدم هاش توی راهرو منعکس می شد

نشسته بود و یه پاش رو روی پای دیگه اش انداخته بود و داشت مثل گلسا رو به روی رهی روی مبل 
منار جنبون تکونش می داد. دست به سینه نشسته بود و به رهی نگاه می کرد. رهی محتاطانه نگاهش 

 :کرد و گفت

 گلسا...؟-

 هـوم؟-

  .نیم ساعته اینجا نشستی-

  .هوم-

  .م می کنیهمش هم مثل چی داری همین جوری بدون پلک زدن نگاه-

  .هوم-

و انگار جانباز سی درصد هم هستی و زبونت رو از دست دادی. ببخشید که من ترم آخر کالس زبان -
  .کر و الل ها رو نرفتم

 :گلسا پاش و از روی پاش برداشت و محکم کوبید روی زمین. رهی زیرلب گفت

 ...یا امام اول-

 :گلسا گفت
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 سرشه؟ رهی آبتین کسی و دوست داره؟ کسی زیر-

 :رهی اخم کوچیکی بهش کرد. آبتین؟ گلسا چی کار به آبتین داشت؟ خیلی جدی گفت

 چرا باید بهت بگم؟-

  .گلسا آهی کشید

رهی منتظر جواب بهش نگاه کرد. آبتین رها رو دوست داشت. رهی هم اینو می دونست. حدس هم می 
شناخت. دوست چندین و چند ساله  زد که رها هم نسبت به آبتین بی میل نباشه. رهی خواهرش رو می

 .اش رو می شناخت. و می دونست که این دو نفر به اعتمادی که بهشون داشت پشت پا نمی زنن

ولی ... خب این وسط گلسا چی می گفت؟! حقیقتا ... بدون رودربایسی ... حس خوبی از این سوال گلسا 
  .نداشت. اصال حس خوبی نداشت

 :ادامه داد

 و توی گونی نذاشته بودی برای خودت؟ تو مگه رادمنش-

 :گلسا نچ نچی کرد و گفت

اوال که اون شوخی بود. خودتم خوب می دونی. دوما که...من که آبتین و برای خودم نمی خوام آقای -
  .نخبه

 !پس برای کی می خوای؟-

 :گلسا مثل خودش گفت

  چرا باید بهت بگم؟-

 :رهی سعی کرد بی تفاوت به نظر برسه

  .هم الزم نیست بگی واقعا-

  !واقعا-

سمت پنجره رفت و با دوربینش یه عکس گرفت. انگار توی نامربوط ترین شرایط هم شغلش رو حفظ می 
  .کرد. این دختری که همیشه دوربینش رو به گردنش می انداخت،واقعا عاشقانه شغلش رو دوست داشت

 :سنگینی نگاه رهی رو که حس کرد،گفت

  .االن موقع غروبه...یه دفعه هم شب میام عکس می گیرم اون موقع صبح بود.-
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 !کی گفت شب راهت می دن بیای اتاق من؟-

 :گلسا چشم غره ای به رهی رفت و گفت

 ...خب حاال-

دوربینشو پایین گرفت و شروع به یکی یکی رد کردن عکسا کرد. صدای تیک تیک اش توی اتاق بزرگ 
 :با لبخند گفت رهی می پیچید. روی یه عکس نگه داشت و

  !بیا...جک رو ببین-

 :و دوربین و جلوی رهی گرفت. رهی با رضایت نگاهش کرد و گفت

  .خوبه...حشره ی دست آموز-

حشره ی دست آموز مون. برای ماست. تو جنسیت شو انتخاب کردی...منم اسمشو. بهش می گن کار -
  .گروهی

  خیلی به کار گروهی عالقه داری؟-

  .ه هم همیشه تنها کسی که داوطلب انجام کار گروهی بود من بودمخیلی. توی مدرس-

 :رهی دستاشو توی هم قفل کرد و گفت

تو یه جور آدم ناشناخته ای. خیلی عجیب و غریبی. اینو درست از لحظه ای که توی بیمارستان دیدمت -
  .حس کردم. همون وقتی که داشتی آدامستو باد می کردی و پاهات رو تاب می دادی

  .اوم...االن تیکه انداختی مثال؟ خیله خب...تو هم یه جور باکتری ناشناخته ای-

  .منظورم عجیب در مسیر خوب بود-

 :گلسا چندبار پلک زد و برای اینکه حرفشو جبران کنه گفت

  .منم منظورم باکتری مفید بود-

 .رهی فقط خنده ای کرد

 :گلسا کوله اش رو روی دوشش جا به جا کرد و گفت

  .خیله خب. از تو که چیزی بهمون نرسید. فقط می تونستی توی جواب سوال من یه خیر یا بله بگی-

 کدوم سوال؟-

 :گلسا یکی از ابروهاشو باال انداخت و درحالی که به گوشه ی میز رهی می کوبید گفت
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  .بزنم به تخته...ماشاال حافظه. خدا برای عمه لیلی جونت حفظت کنه-

 :بلند گفتمکثی کرد و بعد 

 بابا حافظه ات در حد آمیبه ها! آبتین دیگه! پرسیدم کسی و زیر سر داره یا نه؟-

 :رهی گفت

  .هان هان...اون و می گی؟ شرمنده ات هستم-

به لبخند کوچیکی اکتفا کرد و چیز دیگه ای نگفت. هنوز هم از این سوال گلسا خوشش نمیامد. حتی با 
  .ربطی به این سوالش نداره وجود اینکه اعالم کرده بود خودش

  .خیله خب نگو. منم فقط گفتم نتونستی جواب بدی دیگه. جمله ام خبری بود. خواهشی که نبود -

  .جمله ی خواهشی نداریم که-

 :گلسا نچی کرد و گفت

  .الک غلط گیر-

 :و لبخندی زد و گفت

 باشه. کاری نداری؟-

  .از اولم کاری نداشتم. تو کار داشتی-

  .ی دلم می خواد یه آجر بکوبم توی مالجتاه ره-

  .چه اتفاق نظری-

هردوشون لبخند کوچیکی زدن. گلسا ازش خداحافظی کرد و از اتاقش رفت بیرون. بیرون که رفت با 
  .خودش فکر کرد این احمقانه ترین کار ممکن بوده

ازش پرسیده بود که آبتین سر اینکه مثل بزغاله سرش رو پایین انداخته بود و وارد اتاق رهی شده بود و 
  .و سری داره یا نه

و اخم ها و نگاه های مشکوک رهی هم گواهی بر احمقانه بود این کار بود. سرش رو به چپ و راست 
  ... تکون داد. انگار می خواست مگس های خیالی رو از دور و بر سرش دور کنه

 .ودن رها رو ببینه. چون رها رو دوست داشتتمام این کارها به خاطر این بود که نمی تونست ناراحت ب

  .آدم گاهی وقتا به خاطر کسانی که دوستشون داره دست به احمقانه ترین کارهای ممکن می زنه
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  ... با این توجیه،لبخندی زد و با قدم های مصمم توی راهرو به سمت آسانسور راه افتاد

××× 

درش می گفت خونه ی تو برای یه نفر خیلی آبتین در خونه اش رو باز کرد و رفت تو. همیشه ما
درندشته. باید یه فکری برای خودت بکنی. آبتین لبخندی زد. چه قدر دلش برای مامانش تنگ شده بود. 

  ... تنها کسی که توی اون خانواده براش مونده بود

. آبتین با مادر همیشه مادره. حتی اگه پدر مجبورش کنه از بچش فاصله بگیره بازم مادره و نگرانه
 :یادآوری وقایع پگاه احساس کرد اعصابش نامتوازن شد. زیرلب گفت

 !اه آبتین تقصیر تو نبود که. بابای پگاه نذاشت! تو که با پگاه بهم نزدی-

  .همین توجیه ها بود که باعث می شد گره های کور فکرش باز شه

مه ی تلفن رو زد تا پیغام رو روی کتش رو درآورد و انداخت روی لبه ی صندلی. یک پیغام داشت. دک
بلندگو پخش کنه و خودش سمت اتاقش رفت. مشغول باز کردن ساعت مچی صفحه درشتش شد ... با 

 :شنیدن صدای آرمان خون توی رگاش یخ بست

 سالم آبتین! یادت نرفته که من قراره بیام؟-

 ... ت افتادبی حرکت ایستاد. ساعت با صدای گوش خراشی از دستش ول شد و کف پارک

 :مکثی کرد و گفت

  .می دونم اونجا نشستی و صدامو می شنوی-

این قدر جدی گفت که آبتین یه قدم به عقب برداشت و به تلفن نگاه کرد. پیغام مال ظهر بود. خب...پس 
  !واقعا االن پشت خط نبود

ی رو حاال که میام ایران من کم تر از یه هفته ی دیگه پیشتم داداش. بابا می گه باید کدورت های قدیم-
  !باهم برطرف کنیم. مثل اینکه یادش رفته خودش ما رو از هم جدا کرد. من و تو که کدورتی نداشتیم

و زد زیر خنده. خنده که نه ... قهقهه بود. آبتین نفس عمیقی کشید. می تونست قیافه ی آرمان رو موقع 
  .گفتن این حرفا تجسم کنه

ذهنت چی می گه داداش عاقلم. می گی دوره ی درمانم تموم شده یا نه؟ من از  می دونم االن داری توی-
  .اولشم دیوونه نبودم همش توهمات مامان و بابا بود. ولی آره. فعال به طور موقت مرخصم

 به طور موقت. یعنی هنوز کامال خوب نشده بود؟

رم بدونم که تو بعد از چندسال در هرصورت من دیگه عالقه ای نسبت به پگاه ندارم. بیشتر دوست دا-
  .برای خودت زندگی تشکیل دادی یا نه داداش
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 .گفتنش بدتر از صدتا فحش و ناسزای رکیک بود« داداش»چه قدرم داداش داداش می کرد ... ! هر 

فکر نکن من مخرب زندگیتم داداشم...فقط میام کمکت کنم! امیدوارم بهم زنگ بزنی. دوست دارم بدونم -
  .داداش شدم یا نه؟ شایدم تا االن عمو هم شده باشم...خدا می دونه! به زودی می بینمت! فعالصاحب زن 

  ... صدای بوق...آبتین سریع شماره ی مامانش رو گرفت. مضطربانه دستش رو به چونه اش می کشید

 ...اه جواب بده دیگه

 بلـه؟-

 :آبتین نفسی از سر راحتی کشید و گفت

  .سالم مامان-

 :والنی. صدای مادرش یه ذره نرم شدمکثی ط

  سالم آبتین. خوبی عزیزم؟-

 مرسی...شما خوبین؟-

  .بد نیستیم پسرم-

 بابا خوبه؟-

  .اونم خوبه...سالم...می رسونه-

 :آبتین چهره اش رو درهم کشید

 مامان بچه گول می زنی من که می دونم سالم نمی رسونه. مامان...می دونی که آرمان قراره بیاد؟-

  .آبتین! معلومه که می دونم! مگه می شه ندونم؟ ناسالمتی پسرمه ها-

  !خب منم پسرتم ولی خبر از احواالتم نداری-

 ...آبتین...دست روی-

 باشه نمی ذارم نمی ذارم. فقط می خواستم بپرسم...آرمان واقعا دوره ی درمانش تموم شده؟-

ر شد که اگه ما موردی مشاهده کردیم به دکترهاش نه تموم نشده. یعنی تقریبا خوبه. مرخصه. فقط قرا-
 بگیم. دوره ی نقا ... نقا ... چی بود؟

  .نقاهت-
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همون ... مرتب یادم می ره. گفت که بهت خبر داده که میاد. آره؟ تو هم مراقبشی دیگه پسرم؟ آره؟ من -
 ...مثل چشمام به تو اعتماد دارما

 :آبتین زیرلب با طعنه گفت

 ...اواقعا؟ چه چیز-

 چیزی گفتی مامان؟-

 :آبتین گلوش رو صاف کرد. گفت

  .نه ... پس ... باید منتظرش باشم-

 :سریع خداحافظی کرد و حتی منتظر جواب مادرش نموند

 .فعال مامان ... خدافظ-

گوشی رو سرجاش کوبید. انگشتش رو روی دکمه ی طوسی رنگ تلفن فشار داد تا دوباره صدای آرمان 
 .دای خنده های هیستریک اش رو ... تا رسیدن اش رو باور کنهرو بشنوه ... ص

 سالم آبتین! یادت نرفته که من قراره بیام؟-

گلسا غلتی روی تخت سفت و سختش زد. انگار توی غارعلی صدر خوابیده بود از بس تشکه سفت بود! 
 !چشماشو مالید...از صدای چی بیدار شده بود؟

 ...نه نه...حاجی بذارش اون طرف تر-

صدای آقا مصطفی بود که توی حیاط داد می زد. حاجی دیگه کی بود این وسط؟! گلسا روی آرنج بلند شد 
 :و با چشمای تار به ساعت نگاه کرد. هشت بود. زیرلب گفت

  !اینم صبح جمعه مونه-

 :مالفه شو زد کنار و رفت توی دستشویی ته اتاق. دوباره صدای آقا مصطفی اومد

  !رش اون ور...آ باریکال! خودشهحاجی گفتم بذا-

چه خبر بود؟ گلسا لباساشو عوض کرد و از خونه اش اومد بیرون. درحالی که دستشو سایبون چشماش 
 :می کرد تا نور چشماشو نزنه بلند گفت

 ...صبح به خیر آقا مصطفی-

 سالم خانوم معین. خوب هستین؟ ببخشید سروصدای ما مزاحمتون شد؟-
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 چی شده؟ نه نه...نه بابا.-

 ...هیچی. این پسر تنبل و بی عار و بی کار من-

 :و زد پس سر علی که کنارش ایستاده بود. علی تندی سرشو گرفت و گفت

  !...ِا بابا خب من باید تابستونا هم درس بخونم که برم دکتر مهندس شم دیگه-

 :مصطفی بی توجه ادامه داد

ب بدم! ما هم بااجازه ی لیلی خانوم رفتیم از این قطره می گه من دیگه نمی خوام فضای سبز خونه رو آ-
  !چکون ها خریدیم...آبیاری قطره ای باید بکنیم

 :و با تمسخر به علی نگاه کرد. علی گفت

  !حداقل از آبیاری به روش علی ای بهتره-

د بود. کل گلسا خندید و حیاط رو نگاه کرد. علی بیراه هم نمی گفت...فضای سبز خونه ی لیلی خیلی زیا
 :دوِر فواره چمن و گل و درخت بود...گلسا یهو یاد یه چیزی افتاد...زیرلب گفت

 !وای یادم نبود-

 :سریع دوید سمت خونه اش و چنددقیقه بعد با یه شیشه مربا برگشت. زیرلب می گفت

  !جک...جک جان...کجایی عزیزدلم...؟ جک-

علی و مصطفی با تعجب بهم نگاه کردن. علی  و شاخه های درخت ها رو این طرف اون طرف می کرد.
 :زد روی پیشونی اش. به عقل نداشته ی گلسا شک برده بود! گلسا پیروزمندانه گفت

 !ایناهاش-

و شیشه ی مربا رو زیر نور باال گرفت. یه حشره ی کوچیک توش بود. علی سمتش رفت و درحالی که 
 :بهش خیره شده بود گفت

 این چیه؟-

و رهیه. ممکنه با این وسایل شما یه موقع له و لورده بشه. یا زیر پای این آقا...بذار جک. حیوون من -
  .بره بعد ولش می کنم بره خونه اش

و به مردی که داشت آب پاش ها رو تنظیم می کرد اشاره کرد. کارش تموم شده بود. مصطفی رفت تا 
رگشت و براش دست تکون داد. بلند باهاش حساب کتاب کنه. صدای در خونه اومد. رهی بود. گلسا ب

 :گفت
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  !صبح قشنگ تابستونی ات به خیر-

 :رهی خندید و گفت

  ... صبح به خیر بانوی ادبیات-

 :گلسا لبخندی زد. شیشه ی مربا رو دودستی بغل کرد و گفت

  .آب پاش گذاشتن. جک و گذاشتم این تو بالیی سرش نیاد-

 :می زد گفت رهی سمتش رفت و درحالی که به شیشه ضربه

 .کار خوبی کردی-

 :گلسا یهو زد زیر خنده و گفت

 می دونی دیروز یاد چی افتاده بودم؟-

 هوم؟-

اون روزی که بهت برق وصل کردم بعد قیافت شبیه جوجه تیغی شده بود ... جلوی مشتری ها داشتم -
  .می ترکیدم ... ترانه هم هی چپ چپ نگاه می کرد

 :و جمع و جور کرد و زیرلب گفتنگاه رهی رو که دید، خودش ر

 ... دقیقا یه چیزی تو مایه های همین نگاِه االن تو-

-... 

 ... خب قیافت خیلی دیدنی شده بـو-

اومد جمله شو کامل کنه که یهو یکی از آب پاش ها روشن شد و فش فش کنان آبش روی گلسا ریخت. 
 ...نیمچه جیغی زد و پرید عقب

  !یا ابوالفضل این چی بود؟-

 ...رهی غش غش خندید

 ...االن قیافه ی تو خیلی دیدنی تر بود خانوم! عین گربه که از آب می تـرسـ-

 :یهو یکی دیگه از آب پاش ها چرخید و سمت رهی فواره زد...رهی دستاشو جلوش گرفت و بلند گفت

 ... اَ اَ اَ -
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  !گلسا:هاه هــاه حاال به من بخند

بودن و به طرز وحشتناکی مشغول آب فشانی بودن ... ! گلسا شیشه رو همه ی آب پاش ها به کار افتاده 
 :گذاشت زیر فواره و درحالی که دستاشو به دو طرف باز کرده بود گفت

 !اَ...چه حالی می ده-

 :رهی با سردرگمی و عصبانیت دست هاشو تکون داد و بلند گفت

 دیوونه خیس شدن حال می ده؟! اینا چرا این طوری شدن؟-

  .ا چه عیبی داره یه ذره تیپت بهم بخوره! ببین چه باحالهباب-

 :علی درحالی که سمتشون می دوید گفت

گروهبان! کاپیتان! من نمی دونم چرا وضعیت قرمز شده؟! نمی دونم چرا این آب پاش ها خود به خود -
 !کار می کنن

 :گلسا گفت

  .نوضعیت قرمز چیه؟! به این خوبی...رهی قیافتو کج و معوج نک-

 :رهی سرشو تکون داد و با قیافه ای مرموز سمت شلینگ حیاط رفت و بلند دستور داد

  !ملــوان! شیر آب و باز کن-

 :گلسا اخم کرد و درحالی که عقب عقب می رفت، بلند جیغ زد

 !رهی به خدا بخوای کار احمقانه بکنی ها-

ب کشیده شد... دستاشو مشت کرد رهی شلینگ و رو به گلسا گرفت و گلسا در یک حرکت، عین موش آ
و نگاهشو سمت خونه اش چرخوند. یه سطل قرمز پالستیکی یه گوشه بود. تندی برش داشت و کردش 

توی آب فواره و روی سر رهی خالی اش کرد. رهی کله اشو تندتند به چپ و راست تکون داد ... آب تا 
  ... توی گوش هاش هم رفته بود

  !تا مغز استخوونم یخ زد-

 :گلسا دوباره سطل شو برداشت و به علی گفت

  !سرجوخه یا ملوان؟! سنگرتو مشخص کن-

 :علی با استرس درحالی که از طرفی به طرف دیگه می دوید گفت



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

242 

 

 !نمی دونم نمی دونم-

 :رهی هم شلینگ رو برداشت و گفت

  !گلسا...! خودتو آماده کن-

  !خودت بکن من جلیقه ضدآبم و پوشیدم تو برو یه فکری به حال-

و با صدای بلند سرخوشانه خندید...رهی لبخندی زد. زیر آفتاب داغ تیر کم هم کیف نمی داد...شاید حق 
با گلسا بود. لحظه ای این فکر از سرش گذشت که این حرکات احمقانه چیه؟ توی این سن و سال میون 

 بچه ها آب بازی می کرد ... ؟ این همه بدبختی برای چی اینجا ایستاده بود و داشت با یک دختر مثل

  ... سطل قرمز رنگ که روی سرش خالی شد، به خودش اومد

بی خیال دنیا. لبخندی زد و با خودش فکر کرد یه ذره پنهانی بچگی کردن با گلسا هم چندان اشکالی 
 ... نداره

 :گلسا درحالی که با رها از اتاقش بیرون میومد گفت

  .می خوام برم پیش بچه ها-

 !ی...ای کاش زودتر می گفتی! من باید برم کالس...می خواستم باهات بیامآ-

 :گلسا نیشخندی زد و گفت

  .خب دیگه قسمت نشد این دفعه-

 !یعنی دقیقا باید بذاری دقیقه نود و نه بگی ها-

 نود و نه؟-

  ... هوم-

 :گلسا لبخندی زد و گفت

  .دلم می خواد با سما حرف بزنمخیلی تنبلی ام میاد برم ولی چی کار کنم...بدجوری -

 هنوز باهات حرف نمی زنه؟-

  .چرا...ولی نه مثل بقیه بچه ها-

 خیلی با بقیه فرق داره...نه؟-

 :گلسا با بی میلی زیرلب گفت
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 .اهوم. خیلی-

 :مکثی کرد و بعد سرش رو باال گرفت. گفت

 ... ادرتالبته قرار هم نیست که همه از من خوششون بیاد. مثال همین ... بر-

  .رها زد زیر خنده و آروم چندبار سرشونه ی گلسا زد

گلسا ... رهی وقتی واقعا از کسی بدش بیاد این طور باهاش تا نمی کنه. به جرئت می تونم بگم تو -
  .دوست رهی هم هستی

  ... توی ذهنش داشت به فرخنده فکر می کرد

 گلسا لبخندی یک وری زد. دوست؟

 :دش اومده باشه به گلسا نگاه کرد و گفترها انگار که تازه یا

ِا چرا یادم نبود؟ ببین...فکرکنم رهی می خواست یه سر بره کارگاه. همون دور و برای -
  .بیمارستانه...شاید یه ذره دور باشه. ولی توی مسیرش هست. فکر کنم

 ...ولش کن نمی خواد-

  !ِا گلسا! خودت االن گفتی تنبلی ات میاد-

 ...ه چیزی گفتمخب حاال من ی-

همون موقع رهی از اتاقش بیرون اومد. اتاق رهی ته راهرو بود و اتاق رها سر راهرو. رها تندتند برای 
 :برادرش دست تکون داد و آهسته لب زد

  !رهی بیا بیا-

رهی نگاهی به رها و گلسا کرد و با اخم سرشو سوالی تکون داد. گلسا لبخندی زد و به نشونه ی سالم 
 :کون داد. رهی سمتشون اومد و گفتسرشو ت

 ...سالم گلسای همیشه مزاحم-

 :رها لب ورچید و گفت

  رهی! خاک بر سرم این چه طرز حرف زدنه؟-

 :این حرکتش برای گلسا آشنا بود...اخم کرد ولی یادش نیومد...بی خیال. رهی لبخندی به گلسا زد و گفت

  .خودش می فهمه. اخمش هم االن مصنوعیه-
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 :خمشو باز کرد و خندید و گفتگلسا ا

  .آره آره...این مسخره همیشه از این اذیت ها می کنه-

 :رهی نگاه دوستانه ای به گلسا انداخت و به رها گفت

 کارم داشتی؟-

 :گلسا خودش رو بین خواهر و برادر انداخت

  .نه نه. اصال باهات کاری نداشت-

 :رها بی توجه به گلسا گفت

  خواد بره محک. توی دارآباده فکر کنم...می تونی برسونیش؟ چرا...ببین گلسا می-

 :گلسا پوفی کرد. رهی گفت

  .آره واسه چی نتونم-

گلسا تعجب کرد. به همین آسونی؟ درحالی که دست هاش رو پشتش حلقه کرد بود و با تعجب به رهی 
 :نگاه می کرد، رهی توضیح داد

  .آخه خودمم می خوام یه سر ببینمشون-

.پس بگو یه هدفی داره! رها باهاشون خداحافظی کرد و رفتن پایین. رهی درحالی که توی ماشین هان..
 :می نشست گفت

 .تا حاال نرفتم از نزدیک ببینمشون...آدمایی مثل تو رو هم کم دیدم. همین جوری الکی برن مالقاتشون-

 :گلسا جبهه گرفت

  !من الکی نمی رم! اونا دوستامن-

 ...ه که...نسبت خاصی باهم ندارین ونه...منظورم این-

 !خیلیم خاصه! دوستامن-

 ...باشه بابا...واقعا هم که گروهبان مگسی ای تو-

گلسا خنده ای کرد. وقتی رسیدن بیمارستان گلسا بی اختیار خوشحال بود...همیشه همین طوری بود. برای 
 :دیدن بچه ها ذوق می کرد. دستشو سمت رهی تکون داد و گفت

 !دو...بیابدو ب-
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 :و از ماشین پرید پایین و سمت در بیمارستان رفت. رهی خیلی خونسرد گفت

 ...صبر کن...چه قدر باال پایین می پری-

گلسا یکی از ابروهاشو باال انداخت. آخه رهی که ذاتا آروم بود چیزی نمی فهمید! ذوق و شوق گلسا رو 
 :نمی فهمید. رفتن تو. گلسا سمت میز پذیرش رفت و گفت

  .وایسا...من یه سوال بپرسم ببینم بچه ها کجان-

 :پشت میز پذیرش زنی پشت کامپیوترش نشسته بود. گلسا به میز تکیه داد و سرش رو خم کرد

 ببخشید؟-

 :زن سرش رو باال گرفت

 جانم؟-

 :با دیدن گلسا چهره اش باز شد و با خنده گفت

  .ِا توئی گلسا جون...؟ سالم عزیزم-

 ...؟ ببخشید...بچه ها کجان؟سالم. خوبین-

 ...فکر کنم توی اتاقشونن-

رهی یاد اولین باری که گلسا رو دید افتاد. البته یه جورایی دومین بار حساب می شد...اولین بار توی یه 
کافی شاپ دیده بودش. بار دوم توی پذیرش بیمارستان. جایی که لیلی بستری بود. چه قدر اون لحظه از 

  .بودگلسا بدش اومده 

ولی االن یه جورایی عوض شده بود. دیگه خیلی بحث ارث لیلی رو پیش نمی کشید. شایدم رهی عوض 
  .شده بود. شایدم هردوشون. کسی چه می دونست

  .هی یو...رهی! بیا دیگه. چرا ماتت برده-

  .اومدم-

  .خیلی بچه های شیرینی ان المصبا...باید ببینی شون-

 :اق ها می رفت گفتدرحالی که سمت یکی از ات

 ...ولی یکی شون هست که خیلی عجیبه. اسمش سماست. همش می گه-

 :همون طوری برای رهی تعریف می کرد به در اتاق چندبار کوبید. زیرلب گفت
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  .این طرز در زدن منه. االن فهمیدن که من اومدم-

ریع انداخت. یه اتاق با و لبخندی زد. در اتاق رو باز کرد...رهی دور تا دور اتاق رو یه نگاه س
کاغذدیواری های رنگی...اسباب بازی...و کلی بچه. بچه های قد و نیم قد که معلوم بود مریضن...رهی 

 ...حس کرد چیزی ته دلش لرزید. حق با رها بود

 ...همه بچه ها سمت گلسا دویدن

 ...گلسا چه قدر دیر کردی-

 مدی؟ما فکر کردیم دیگه نمیای! می دونی چندوقته نیو-

 !گلسا این دفعه چی آوردی! بگو بگو-

 :یه پسر کوچولو درحالی که به رهی نگاه می کرد پایین مانتوی گلسا رو کشید و گفت

  گلسا...این آقاهه کیه؟-

 :دختری که نزدیک پسرک ایستاده بود، دامن لباسشو مرتب کرد و گفت

 شوهر دارن؟ پدرام خنگول! خب شوهرشه دیگه...مگه نمی دونی همه ی خانوما-

 :یکی دیگه گفت

 !همه شون که شوهر ندارن...خاله ی من شوهر نداره-

  .خاله ی تو پیردختره-

  !نیست-

 :پدرام یه بار دیگه سوالشو تکرار کرد

 گلسا کیه؟ شوهرته؟-

گلسا که از حرفاشون خنده اش گرفته بود نگاهی به رهی کرد. رهی هم لبخند محوی روی صورتش بود. 
 :های کرکی پدرام دست کشید و گفتگلسا به مو

 .نه خوشگلم...شوهرم نیست. دوستمه. رهی-

رهی از معرفیش اول تعجب کرد...رهی دوست گلسا بود؟ آره دیگه. مگه دشمن هم نبودن؟ مگه برای 
ارث باهم رقابت نمی کردن؟ اگه کسی از رهی می پرسید گلسا کِی توئه...رهی چی می گفت؟ پیش 

 :خودش جواب داد
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  .سلما می گم دوستمه. نمی گم دشمن خونی مهم-

 :رهی لپ کوچیک پدرام و کشید و گفت

  خب ببینم...اسم تو پدرامه؟-

  !بــعله-

 پدرام تو مرد تری یا من؟-

  !معلومه من-

 ثابت می کنی؟-

 :یه پسری رفت سمت رهی

 ...پدرام چرت نگو. رهی از تو مرد تره. ببین چه قدر بزرگ تره-

  .حسین. من مرد ترمپدرام:نخیرم 

چنددقیقه بعد همه پسرا دور رهی رو گرفته بودن که ببین کی مرد تره... گلسا لبخندی زد و این بازی 
مردونه ای رو که رهی با چندتا مرد کوچیک راه انداخته بود، توی دلش تحسین کرد. این رفتار آقا 

  .منشانه ای رهی رو با این پسربچه های معصوم، دوست داشت

 :سا چهارزانو با دخترا نشست و گفتگل

 ...خب بشینین ببینیم-

رهی با هرکدوم شون مچ می انداخت...مسلما دستای قوی رهی مچ الغرمردنی و فسقلی اونا رو می 
 ...برد...ولی رهی فیلم بازی می کرد و وانمود می کرد که باخته

بود. جالب تر و دوست داشتنی تر بود.  گلسا باز لبخند زد. این یکی حرکتش حتی از قبلی ها هم جذاب تر
دور و برش رو نگاه کرد. درسته که سما زیاد باهاش گرم نمی گرفت ولی حداقل میومد بهش سالم کنه. 

  .بهتر از قبل شده بود

 سمیرا...سما کجاست خاله؟-

  .قرار بود امروز موهاشو بزنن. رفت و گفت هیچکی هم نمی خوام ببینم-

 :گفتگلسا با چشمای گرد 

 موهاشو؟!؟-
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  آره همونایی که تا پاهاش می رسیدن...حیفه؟ نه؟-

گلسا از جا بلند شد. می دونست سما چه قدر موهاشو دوست داره...حتما االن ناراحت بود...سمت در 
 :رفت و گفت

 من االن برمی گردم! خب؟-

  .گشت. سمیرا فهمید و رفت بیرون. چنددقیقه بعد رهی حواسشو از پسرا گرفت و با چشم دنبال گلسا

 :آهسته گفت

  .گلسا...رفت پیش سما. فکر کنم دوتا اتاق اون ور تره-

 ...سما. همون دختری که گلسا همش ازش حرف می زد. رهی هم بلند شد و از اتاق رفت بیرون

گلسا جلوی در باز اتاق ایستاد. کمی خودش رو پشت دیوار کشید و از پشت در نگاه کرد. صدای فین فین 
 :سما اومد. جلوی یه آینه بزرگ نشسته بود. یه پرستار یه پیش بند بزرگ دورش بست و گفت

  ...سما خانومی...وقتشه دیگه باهاشون خداحافظی کنی-

سما فقط سرشو پایین گرفت. گلسا صدای قدم هایی رو از پشت سرش حس کرد. رهی. نگاهی بهش کرد 
 :و زیرلب گفت

  .بیا اینجا-

 :آهسته گفت

 ...خوان برای شیمی درمانی موهاشو کوتاه کنن می-

 :رهی که هنوز از شـُک دیدن بلندی موهای دختربچه درنیامده بود، پرسید

 کوتاه؟! این همه مو؟ حیف نیست؟-

 :سما یهو برگشت سمت در و با دیدن گلسا اخم کرد. گلسا دست هایش رو کمی باال برد و سریع گفت

 ...کسی بیاد! ولی خواهش می کنم بذار می دونم! می دونم که نمی خوای-

سما هیچی نگفت و به آینه نگاه کرد. پرستار لبخندی به گلسا و رهی زد. خونسرد و مهربون. عادت 
داشت به هرحال ... به این غم های دختربچه ها موقع کوتاه کردن موهاشون. ماشین تراش رو برداشت و 

ی هم قفل کرد. سما چشماشو روی هم فشار داد. حقیقت روشنش کرد. گلسا با شنیدن صداش انگشتاشو تو
  .داشت. االن خوب می تونست درک کنه. باور کنه که سرطان شوخی نبود. واقعا سرطان داشت

 :رهی گفت
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 مامان باباش کجان؟-

  .نمی دونم...ظاهرا خیلی بهش اهمیت نمی دن. با مادربزرگش زندگی می کنه-

کتشو شروع کرد...رهی از دیدن قیافه ی مبهوت و محزون سما ماشین تراش از گوشه ی سر سما حر
 ...توی آینه تا ته دلش آتیش گرفت

فقط طی ده دقیقه تموم شد. اون خرمن سیاه مو حاال پایین پای سما ریخته بود. و سما هنوز به آینه زل 
 :زده بود. پرستار پارچه رو از دور سما برداشت و گفت

  .ین راحتی...حاال می گم بیان اینا رو جمع کنندیدی تموم شد سمایی؟ به هم-

 .و از اتاق بیرون رفت. به همین راحتی؟ خیلی هم راحت نبود. اصال راحت نبود

رهی و گلسا بهم نگاه کردن. یه قطره اشک از گونه ی گلسا چکید. نمی دونست چرا از اینکه جلوی رهی 
  .اشکش و ببینه. برعکس اکثر دختراگریه می کرد خجالت نمی کشید. معموال بدش میومد کسی 

سما آروم از صندلی اش بلند شد. وسط اون همه تارموهای سیاه نشست. دستشو کرد بین شون...آهسته 
دستشو باال گرفت و موهاشو به قفسه ی سینه اش فشار داد...بلند زد زیر گریه...سرشو پایین گرفت و 

 ...فقط گریه کرد

چیزی به سرش زد...مگه این همونی نبود که می خواست...یه موضوع  گلسا بینی اش و باال کشید. یه
 ...متفاوت...دوربینشو باال آورد و لنزشو چرخوند

  .چیک. صدای ثبت یک لحظه

یه لحظه ی احساسی...یه چیز متفاوت...که حتی عکسش هم باعث می شد آدم اشکش دربیاد. گلسا 
 :و گفت دوربینشو گذاشت کنار و سمت سما رفت. بغلش کرد

 ...گریه نکن عزیزدلم...گریه نکن-

رهی به درگاهی تکیه داد و بینی اش و باال کشید. گریه اش نگرفته بود. به هرحال مرد بود! هرچند با 
  .این نقسیر که مرد گریه نمی کنه مخالف بود ولی سعی کرده بود گریه نکنه

رفته بود. سما هم مخالفتی نمی کرد...دستای به گلسا نگاه کرد که بی صدا کنار سما نشسته بود و بغلش گ
 ...الغرشو باال آورد و دور گلسا حلقه کرد و شونه هاش لرزیدن

  .سما گلسا رو بغل کرده بود

××× 

آبتین موبایلشو بین شونه و گوشش گذاشت و در ماشینشو قفل کرد. چه قدر از شنیدن صدای رها لذت می 
 :گفت برد...انگار بهش انرژی تزریق می کرد.
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 فردا نمیای شرکت؟-

چرا... البته ... شایدم نیام. این رئیس مزون مون مثل خرچموش می مونه هرچی بهش می گی از خر -
  !شیطون بیا پایین نمیاد...خر که نیست بزنم به تخته اسبه ... زین اش هم بهش مزه کرده عوضی

 :آبتین زد زیر خنده. رها هم خندید و گفت

 ...واال به خدا-

 ...س ایشاال فردا می بینمت رهاپ-

  .می بینمت. شب به خیر-

  .شب تو هم به خیر-

لبخندی روی لبش نشست و در حیاط رو باز کرد. بارون تندی میومد...از این بارون های بی مقدمه ی 
تابستونی. سایه ی یه نفر وسط حیاط بود. هوا تاریک بود و آبتین درست نمی دید. شاید یکی از همسایه 

 :بود. جلو رفت. برای اینکه رد بشه، زیرلب گفت ها

 ...ببخشید-

  کدومشو ببخشم؟-

ستون فقرات آبتین صاف شد...خون توی رگ هاش یخ بست ... این صدا ... این صدای دورگه ی خشدار 
 ... زخم خورده

ه توی تاریکی به هیبت جلوی روش نگاه کرد. چشمای فندقی. موهای کوتاهی که زیر بارون خیس شد
  .بودن...مردی که پوزخند می زد و هم قد آبتین بود. شونه به شونه

  !سالم داداش-

  چرا وقتی بلند می خندی زندگی می شنوه و یه خرابی ای روت به بار میاره؟

 .نیم ساعت بعد

 :آبتین و آرمان بی حرف توی اتاق نشیمن رو به روی هم نشسته بودن. آبتین با اخم گفت

 ه روز دیگه بیای؟مگه قرار نبود س-

  !زود اومدم که غافلگیر شی. که خوشحال شی داداش کوچولوم-

و لبخندی زد. واقعا...خوشحال! آرمان همش یه سال از آبتین بزرگتر بود ولی همینم به رخ اش می کشید. 
  !داداش کوچولو
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 :آبتین سرشو بین دستاش گرفت و گفت

 اومدی که بمونی؟-

 اوهوم. ناراحتی؟-

 ...چهار سال پیش...به پگاه-سید. آبتین داشت فکر می کرد...به سهجوابی نر

××× 

تازه چندسال از تاسیس شرکت آبتین می گذشت. همه چیز زندگیش بر وفق مراد بود و رسما شکایتی 
نداشت. یکی از روزای پائیز بود...همه شون توی هال نشسته بودن. آرمان و آبتین و مادر و پدرشون. 

 :فتفرزانه خانوم گ

آرمان...عزیزم تو از آبتین بزرگتری. باالخره دیگه چندسال بعد سی سالت هم می شه. کارت رو هم که -
  .داری و...همه چیزت خوبه

 :نگاه معناداری به شوهرش،سهیل کرد. سهیل لبخندی زد. آبتین پوفی کرد و به شوخی زیرلب گفت

 ...تو هم که ترشیدی و-

 :گفتفرزانه چشم غره ای بهش رفت و 

آبتین! داشتم می گفتم آرمان...که شیرین خانوم اینا دارن از هلند برمی گردن. همون دوست من...یادته؟ -
 ...خاله شیرین؟ همونی که یه دختر داشت

 :آبتین زد زیر خنده و آرمان که خنده اش گرفته بود گفت

  !مرگ! آبتین فکتو هم سطح زمین می کنما-

ش نمیومد...یه زندگی تازه داشته باشه. خونواده تشکیل دادن...وقتش هردوشون خندیدن. آرمان هم بد
  .بود

  .چندهفته بعد

آبتین همیشه از مهمونی های خونوادگی بدش میامد. اینم یه جورایی مهمونی خونوادگی محسوب می شد. 
 برای بار صد و پنجاهم نگاهشو سمت پگاه چرخوند. دختر خوشگلی بود. خصوصا این که مرتبا با

مهربونی هروقت کسی نگاهش می کرد لبخند می زد. می شد گفت کم صحبت بود...ولی نظرشو می 
  .گفت

با دیدن پگاه خاطراتش زنده شده بودن...پگاه و مادر و پدرش وقتی آبتین پونزده ساله بود از ایران رفته 
بازی دوران بچگی اش بودن...اون موقع آبتین همیشه یه جور دیگه ای به پگاه نگاه می کرد. پگاه هم
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بود. بیشتر با آبتین می گشت تا با آرمان. آرمان همیشه دنبال درس و مشقش بود. نه بازی و رفیق هاش 
 ...و

پگاه. یه دختر بچه بود که چشمای درشت آبی داشت و آبتین همیشه مسخره اش می کرد و بهش می گفت 
هش می کرد. پگاه سریع نگاهشو دزدید. فرزانه چشم بلبلی. یه بار دیگه نگاهش کرد...پگاه هم داشت نگا

 ...پگاه رو برای آرمان در نظر گرفته بود

  .آبتین نفس عمیقی کشید. خب مگه چی بود؟! پگاه می شد زن داداشش دیگه

 ...اون مهمونی تموم شد

فرزانه و ولی از اون به بعد شیرین خانوم و خانواده اش رفت و آمدشون با اونا زیاد شده بود...باالخره 
شیرین دوستای صمیمی بودن...آبتین مجبور بود هرروز پگاه رو ببینه. پگاه رو ببینه. آرمان رو ببینه. 

 ...ببینه که وقتی پگاه حواسش نیست آرمان داره با یه لبخند محو نگاهش می کنه

ی یکی از آبتین پگاه رو دوست داشت. از همون بچگی. کل کل هاش با پگاه توام با عالقه بود...وقت
پسرها بهش تیکه می انداخت یا هر کس دیگه ای اذیت اش می کرد آبتین حقشو کف دستش می ذاشت. 
  !حاال...پگاه بعد از این همه سال که برگشته بود قرار بود لقمه ی آرمان بشه. آرمان هم که بدش نمیومد

  .خیلی عوض شدی...قیافت و می گم-

ز وقتی برگشته بود غیر از احوالپرسی باهاش حرف نزده بود. لبخندی آبتین به پگاه نگاه کرد. تا حاال ا
 :زد و گفت

  .می خواستی نشه؟ خب تو هم عوض شدی-

  .اون موقع یه پسر الغرمردنی با سیبیل های کم پشت چندش بودی-

  .تو هم یه دختر با ابروهای پر و صورت خپل زشت بودی-

 :هردوشون خندیدن...پگاه گفت

 ...رفتاری هیچم عوض نشدی. همونی هستی که بودی ولی از لحاظ-

  .نه که تو خیلی عوض شدی-

 :مکثی کرد. زیرلب گفت

 پس می خوای ازدواج کنی؟ با آرمان؟-

 :گونه های پگاه سرخ شدن...درحالی که با انگشتاش بازی می کرد گفت

  .من خودم خبر نداشتم...همین دیشب مامانم بهم گفت-
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کرد. بگو...بگو که باهاش مخالفت کردی. حداقل اینو بگو! پگاه با دست موهاشو  آبتین منتظر بهش نگاه
 :پشت گوشش زد و گفت

  .فقط ای کاش قبلش بهم می گفتن-

 مگه کس دیگه ای و دوست داری؟-

 :پگاه بدون این که سرشو باال کنه گفت

. آخه اون اصال بهم توجه خب...دوست داشتم. فکر می کردم بعد از اینکه رفتم خارج دیگه یادم می ره-
  .نمی کرد

  .عجب خری بوده

ولی وقتی اومدم ایران دیدم بدتر هم شده. با دیدن اش خاطره هام تازه شد. ولی فکر کنم اون هیچ حسی -
  .به من نداره

 :خب یارو کال ذاتا خره. آبتین توی همین فکرا بود که یهو آرمان پیداش شد

 .ونت بدمپگاه...بیا بریم باغ مون رو نش-

  .نگاهش روی دست دراز شده ی آرمان خیره موند. و دست پگاه که توی دستش قرار گرفت

پگاه بلند شد و باهاش رفت. آبتین دستشو مشت کرد و زد روی پاش. آخه چرا آرمان؟! چرا پگاه؟ چرا 
ار یه حس تنفر این دوتا؟ که از هرکسی برای آبتین عزیزتر بودن؟ اون لحظه بود که آبتین برای اولین ب

نسبت به برادرش پیدا کرد...هیچ وقت واقعا از برادرش بیزار نشده بود. حتی هیچ وقت به طور جدی هم 
باهم دعوا نکرده بودن. آرمان رو دوست داشت ... با تمام لجبازی هاش و عصبانیت های بی موقع اش 

 .که به تندی فروکش می کرد

  .آرمان رو دوست داشت

رمان و پگاه چندوقتی بود که پنهانی نامزد کرده بودن. نمی خواستن خبر از خانواده خارج چند ماه بعد...آ
بشه تا بتونن مهمونی بگیرن. آخه پدر پگاه هنوز خارج از کشور بود و چند وقت دیگه میامد. می 

 خواستن مهمونی با حضور اون برگزار بشه. آبتین روز به روز بیشتر می سوخت...نمی تونست ببینه.
نمی تونست آرمان رو کنار عشق بچگی هاش ببینه. پگاهی که وقتی رفتن خارج بعد از دو ماه تازه آبتین 

 ...نبوِد پگاه رو باور کرد. چه قدر دلتنگش شده بود

یکی از شب های زمستون بود. چیزی به عید نمونده بود. رفته بودن خونه ی شیرین خانوم. آبتین توی 
سیگار می کشید...چندهفته ای می شد که به سیگار رو آورده بود. شاید بهتر  حیاط ایستاده بود و داشت

بود مهاجرت می کرد تا دیگه آرمان و پگاه رو نبینه. نه...اون وقت با رهی و شرکت چی کار می کرد؟! 
رهی دست تنها نمی تونست. رهی بی خیال بود. صدای هراسیده ای که به گوشش خورد، باعث شد از 

  .ل بیرون بیادفکر و خیا
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  !آبتین؟! تو سیگار می کشی؟-

آبتین برگشت. پگاه پشتش ایستاده بود. با قیافه ای متعجب... و اون چشمای آبی اش که گرد شده بودن. 
 :جلو رفت تا سیگار رو از دست آبتین بکشه که آبتین دستشو برد عقب. چشم هاش رو تنگ کرد و گفت

  م؟چرا نکشم؟ به تو باید جواب پس بد-

 ...چته؟ چرا این قدر بداخالقی؟ چرا چندماهه این طوری ای-

  .بازم نباید به تو جواب پس بدم-

 :پگاه نفسشو با صدا داد بیرون. یه قطره اشک روی گونه اش چکید. آبتین اخم کرد و گفت

 ...تو چرا داری گریه می کنی؟! اصال چرا اومدی بیرون...برو تو ببینم...مگه مهمون ندار-

 :اه یهو بلند داد زدپگ

بابا خسته شدم! چه مهمونی؟! چه آرمانی؟! من آرمان و دوست ندارم! هیچ وقت به مامانم نگفتم! به -
فرزانه جون نگفتم! چون می ترسیدم ناراحت بشن! خودم دارم می میرم از ناراحتی...! من یکی دیگه رو 

  !مدوست دارم! دارم از درون آتیش می گیرم...عذاب وجدان دار

و دستاش و جلوی صورتش گرفت و زد زیر گریه...آبتین دستشو گرفت. چه قدر دستاش سرد 
 :بودن...برعکس دستای آبتین. آبتین گفت

 ...گریه نکن پگاه...پگاه...گریه نکن من ناراحت می شم-

  ناراحت می شی؟! تو مگه حس هم داری؟؟-

 :آبتین از حرفش تعجب کرد...پگاه با عصبانیت گفت

نی که دوست دارم توئی! توئی که مطمئنم فقط و فقط به چشم یه خواهر نگاهم می کنی! من از وقتی او-
یه بچه بودم دوستت داشتم...ولی تو نمی فهمیدی. االنم باز باید تحمل کنم؟ اه بابا خسته شدم. احساس می 

  !کنممی  نامردیکنم دارم به آرمان ظلم می کنم. دارم حتی با فکر کردن به تو بهش 

 :اشکاشو پاک کرد و برگشت که بره...آبتین هنوز توی شوک بود...سریع گفت

  !...پگاه! نرو! وایسا-

 ...چیه؟ می خوای بگی فراموشم کن و برو بچسب به آرمان؟ دارم می رم همین کارو بکنم دیگه-

 :آبتین دستشو گرفت و گفت

 ...پگاه ساکت شو! منم دوستت دارم! حتی بیشتر از خودت-
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 :شونه های پگاه افتادن...زیرلب گفت

 ... انتظار داری باور کنم؟ خب معلومه یک نفر که یه دختر احمق رو ببینه که داره اشک می ریزه و-

 :آبتین دستش رو باال برد

 !گفتم ساکت-

-... 

اب ولی نمی شه. نمی شه که باهم باشیم. تو زن داداش منی...یعنی قراره بشی. نمی تونم. نمی تونم عذ-
  .برادرم و ببینم

 ...اون می تونه عذاب تو رو ببینه و تو نمی تونی-

  .پگاه بس کن. بیا این عشق و دیگه فاش نکنیم...برو...برو تو داری زندگی تو سرو سامون می دی-

آبتین مشکل چیه؟! مگه هم تو منو دوست نداری و هم من تو رو؟ خب من خیلی ساده همین االن می -
 ...تونم نامزدی و

پگــاه! گفتم حرف نزن! بهش می گن دوری و دوستی...همیشه عاقل تر از آرمان من بودم. ساکت تر از -
  .آرمان من بودم. پس بذار این بار هم باشم

  !ولی تو زودتر از اون عاشق من شدی-

 !ولی اون زودتر من دست جنبوند! پس برو پگاه! اصال فکر کن من ازت متنفرم! بــــرو-

 ...شکاشو با پشت دست پاک کرد و از حیاط رفتپگاه ا

شب شده بود. آبتین توی اتاقش بود. مطمئنا یک شب عذاب آور در انتظارش بود. یه شب پر از غلت 
زدن و شب بیداری. پرده ها رو کشید و می خواست بخوابه که کسی به در اتاقش زد. در اتاق و باز 

 :کرد. آرمان بود. خیلی جدی گفت

  .باهات حرف بزنم آبتینمی خوام -

 راجع به چی؟-

  !یه چیز مهم-

و آبتین و زد کنار و اومد تو. با تکیه دادن به در، محکم بستش. چند لحظه سکوت کرد. سکوتی که از 
 :صدتا ناسزا بدتر بود. آبتین دستی به پشت سرش کشید و با لکنت گفت

 ... این ... این چه نگاهیه؟ چیزی شـ-
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 :حرف برادر کوچکتر پریدبا لحنی تند وسط 

تمام حرفاتونو شنیدم...حرفای تو و پگاه رو. اومده بودم دنبال پگاه تا ببرمش تو که...دیدم حرفاتون -
  !خیلی جالبه

 :قلب آبتین برای یه دقیقه از حرکت ایستاد...آرمان یک دفعه یقه ی آبتین و محکم گرفت و گفت

مم هست! دیگه حتی بهش فکر هم نکن! تو کی این قدر من دوستش دارم عوضی! می فهمی؟! برای خود-
 !بی غیرت شدی آبتین؟

و خیلی ناگهانی و دور از انتظار، ضربه ی محکمی زیر فک آبتین زد ... آبتین متعجب عقب عقب رفت 
... دستش رو به چونه اش فشار داد ... آخرین بار کی این طور کتک کاری کرده بودن؟ شاید وقتی 

ود. اونم سر یه موضوع بچگونه بود ... االن بعد از سال ها باز هم موضوع بچگونه چهارده سالش ب
  بود؟

 :آبتین عقب رفت و گفت

 ...آرمان...تو...تو همش و نشنیدی! بهش گفتم که نمی تو-

حرف نزن! دروغ نگو آبتین! تو عزیزترین کس زندگیمی پسر! می فهمی؟! چه طوری تونستی بهم -
ی تونستی به کسی که من عاشقشم حتی بگی دوستت دارم و بهش فکر کنی؟ اون کنی؟؟؟ چطور نامردی

  !زن منه ... ناموس منه ... تو بی غیرت نبودی! داداش من بی غیرت نبود

آبتین نگفت. نگفت که من اول عاشقش شدم و در حقیقت کسی که باید این حرفا رو بزنه منم. در عوض 
 :رمان رو محکم توی هوا نگه داشت و بلند گفتیه سیلی دیگه از آرمان خورد. دست آ

  !آرمان! منم بهش گفتم که دیگه به من فکر نکنه-

من به اون کاری ندارم! حرفم با توئه! تو اگه منطق داشتی اون دنبالت نمیامد ... تو دنبال خودت نمی -
 ... کشوندیش

پر می شه ... اون یکی  نگفت. نگفت که عشق و منطق درست مثل یک ساعت شنی عمل می کنن. یکی
 .خالی می شه ... درست مثل یک ساعت شنی نامرد

 :و دستشو آورد پایین. گفت

  فقط...اینو بدون! بدون که دیگه نباید حتی بهش نگاه هم بکنی! فهمیدی؟-

و از اتاق رفت بیرون. آبتین روی تخت نشست و سرشو بین دستاش گرفت. حاال هردوشون و از دست 
یه ورطه بود. خود ورطه بود. ورطه ای که خودش با دست های خودش درستش کرده بود  داده بود. این

 .و حاال داشت توش غرق می شد

 ... وای ... وای بر من-
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خیلی وقت از اون ماجرا گذشت...دیگه پگاه با آبتین حرف نمی زد...آرمان هم باهاش سرد شده بود. 
حرف نزنه و عشقشو توی نطفه خفه کنه. ولی دیگه کنترل آبتین فقط سعی می کرد تحمل کنه. الم تا کام 

 ...خواب هاش که توی دستش نبود! هرشب خواب دوتا چشم های آبی پگاه رو می دید

پگاه توی خیاالت اش ملکه ی زندگی اش بود. ولی باید سکوت می کرد. حدود یک ماه از اون قضیه می 
  .گذشت

خر هفته ی زجرآور. دورهمی یا خونه ی فرزانه یا خونه ی دوباره یه آخر هفته بود. به قول آبتین آ
  .شیرین. یه روز که خونه ی فرزانه بودن پگاه عزمشو جزم کرد. دیگه تحملش براش سخت بود

 مامان...می تونم باهات حرف بزنم؟-

 :شیرین با حواس پرتی گفت

  .بگو دخترم-

  .پگاه:نه...می خوام خصوصی توی اتاق باهات حرف بزنم

 ...ب بذار وقتی رفتیم خونهخ-

  !نه مامان همین االن-

شیرین و پگاه رفتن توی یکی از اتاق ها. آرمان و آبتین همزمان بهم نگاه کردن. یکی سرد و خشک و 
بی احساس و خشن. اون یکی پر از حسرت، نگران و مضطرب و محزون. یهو صدای بلند سیلی از 

 :و بهم نگاه کردن. صدای داد شیرین اومدتوی اتاق اومد...همه توی هال ساکت شدن 

  !بی حیــا! از تو یکی انتظار نداشتم-

و از اتاق اومد بیرون و پشت سرش پگاه. از قرمزی پررنگ روی گونه اش معلوم بود که صاحب سیلی 
اون بوده. دور چشماش خیس بودن ولی گریه نمی کرد. شیرین روسری و مانتوش رو برداشت و با 

 :کالفگی گفت

 ...فرزانه جون...ما باید بریم خونه-

 :فرزانه که گیج شده بود بلند شد و گفت

 ...آخه...چی شد شیرین؟ اتفاقی افتاد که-

 !آره فرزانه! بعدا بهت می گم. پگاه زود باش! عجله کن! من تکلیفم و باهات روشن می کنم-

 :پوزخندی زد و گفت و از خونه رفتن بیرون. آرمان و آبتین باز به هم نگاه کرد. آرمان

  زیر سر توئه؟-
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-... 

 چیه الل شدی؟ گندش دراومد؟ شما خبر داری عاشق دل خسته ی نامرد؟-

 :آبتین دست هاش رو که لرزش خفیفی داشتن، دور سرش حلقه کرد. با لحنی عصبی زمزمه کرد

 .آرمان خفه شو-

و فرزانه و سهیل بیدار شده بودن.  صبح فردا. آبتین از اتاقش اومد بیرون. رفت توی آشپزخونه. آرمان
 :آبتین درحالی که برای خودش چایی می ریخت گفت

  .صبح به خیر-

جور خاصی به آبتین خیره کسی جوابشو نداد. لیوانشو روی میز گذاشت و با احتیاط نگاهشون کرد. یه 
شده بودن...خصوصا آرمان. می شد گفت چشماش قرمز هم شده بودن. سهیل سری به نشونه ی تاسف 

 :تکون داد و فرزانه آروم گفت

  .آبتین بشین-

 چیزی شده مامان؟-

  .گفتم بشین لطفا-

 :تآبتین جلوی مادرش نشست. کنار آرمان. فرزانه دستاشو زیر چونه اش قفل کرد و گف

 پگاه دیشب به شیرین گفته که باید این نامزدی رو بهم بزنن. می دونی چرا؟-

دل آبتین لرزید. حدس زدنش کار آسونی بود. سنگینی نگاه آرمان رو روی خودش حس می کرد ولی 
  .نمی خواست نگاهش کنه. سنگینی که برای یه لحظه اش بود ... داشت کمرش رو می شکست

وست دارم. اونم منو دوست داره. خودش بهم گفته. گفته من هیچ وقت آرمان و نمی گفته که من آبتین و د-
 ...خواستم. آبتین

 :مکثی کرد. نفسش رو بیرون داد و زمزمه کرد

 .از تو یکی انتظار نداشتم. تو پسر عاقلم بودی-

 .انگار فرزانه هنوز همه چیز رو هضم و جذب نکرده بود

 :سهیل هم شروع کرد

 چشم نداری خوشی برادرت و ببینی؟ تا برادرت نامزد کرد باید می گفتی دوستش داری؟یعنی واقعا -
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آبتین با ناباوری نگاهش رو روی چهره ی پدر و مادرش گردوند ... اونا چه فکری کرده بودن؟! نمی 
خواست مثل بحث دفعه ی قبلش با آرمان، سکوت اختیار کنه. نفسی کشید. باید به خودش مسلط می بود. 

  ... رونده اش پیش این خانواده کم سنگین نبودپ

  !من از بچگی دوستش داشتم. اول اون بهم گفت...منم گفتم نمی شه! به خدا فقط بهش گفتم نمی شه-

 :آرمان بلند داد زد

ولی االن زندگی منه که گند خورده توش! فقط هم به خاطر جنابعالی! من عاشق پگاه بودم! یه عشق یه -
 !ن خائن ایدطرفه! هردوتو

 :فرزانه مثل همیشه آروم گفت

 ...آرمان! با برادرت درست حرف بزن-

 :آرمان با خشونت داد زد

 !مگه اون کار درستی با من کرده؟-

 :آبتین تقریبا بلند گفت

 !مگه عاشق شدن هم جرمه؟-

  !عاشق نامزد برادر شدن...عاشق ناموس برادرت شدن... بله! جرمه-

 :سهیل گفت

  !مان! بس کنین! با هردوتونمآبتین! آر-

 :مکثی کرد و ادامه داد

شیرین گفته که من هرکاری که دخترم بخواد می کنم. اونم تو رو می خواد. بستگی به خودت داره. اگه -
می خوای که این قضیه فراموش بشه بهش بگو دوستش نداری. اگه هم واقعا عاشقشی...نباید تنهاش 

  !رو شکسته بذاری. اون به خاطر تو برادرت

 :آرمان پوزخندی زد

  !هردوشون منو شکستن-

بغض گلوی آبتین رو گرفته بود. کسی اینجا شکسته بود آبتین بود...قبل از هرکس دیگه ای آبتین شکسته 
 :بود! سهیل گفت

 ...آبتین خود دانی. اگه بخوای می تونی با پگاه بمونی. ولی نباید جلوی چشم آرمان باشین-
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کم گاز گرفت. جوری که رنگش به سفیدی می زد. نمی دونست چی کار کنه...نمی آبتین لبشو مح
 :دونست. بلند شد و گفت

  .باید برم-

 :آرمان با اخم بلند گفت

  !آره برو و دیگه هم برنگرد-

 :سهیل و فرزانه هردو باهم غریدند

  !آرمــان-

 ...دیدآبتین سوار ماشینش شد...سمت خونه ی پگاه رفت. باید پگاه و می 

جلوی در خونه ی پگاه ماشین رو نگه داشت. گوشی اش رو درآورد و براش اس ام اس فرستاد که بیاد 
 ... پایین

 .چند لحظه بعد پگاه محزون جلوش ایستاده بود

 :وقتی پگاه دیدش فقط قطره قطره اشک ریخت. گفت

  .آبتین...ببخشید. می دونم که...از دستم ناراحتی-

 :رو پاک کرد...زیرلب گفتآبتین اشکای پگاه 

  .از دست تو ناراحت نیستم پگاه...هیچی نگو-

  .می دونم کارم بد بود. ببخشید-

دیگه عذرخواهی نکن. هیچم کارت بد نبود. فقط ای کاش...ای کاش...این طوری نمی گفتی. آرمان داره -
  .دیوونه می شه

 :. پگاه گفتپگاه سرشو انداخت پایین. به خاطر اونم کم عذاب نمی کشید

  .بابام هنوز نمی دونه و دو ماه دیگه میاد ایران...تصمیم با خودته آبتین-

 :آبتین سعی کرد لبخند بزنه

من دوستت دارم پگاه. اینا برام مهم نیستن. اگه تو باشی کنارم از پس همه شون برمیام! پیشت می مونم. -
  .پیشم بمون

 ...پگاه نمی دونست بخنده یا گریه کنه
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هفته گذشت. پگاه و آبتین باهم بودن. بازم آبتین زجر می کشید. آب شدن آرمان رو می دید. آرمان با دو 
کسی حرف نمی زد. حرف هم که می زد بدخلقی می کرد و پاچه می گرفت. تا اینکه یه روز به زور 

  .سهیل رفت پیش روان شناس

  .آرمان مشکل روانی داره-

آبتین می پیچید. مشکل آرمان حادتر از اونی شده بود که کسی بتونه  هنوزم انعکاس صدای دکتر توی سر
حلش کنه. جوری که مجبور شدن بفرستنش خارج از کشور. برای درمان. همه چیز فقط به خاطر پگاه 

نبود. می گفت غرورش له شده. به همه شک داشت. به هیچ کس اعتماد نمی کرد. حتی نمی ذاشت 
 ... فرزانه نزدیکش بشه

ی پگاه هیچی مهم نبود. حاال که آبتین و داشت دیگه به آرمان فکر هم نمی کرد. ولی آبتین... یه طرف برا
 .این قضیه برادرش بود. هم خون اش بود. به این راحتی نمی شد ازش گذشت

همه رو تقصیر خودش می دونست. دو روز قبل از اینکه پدر پگاه بیاد سهیل و فرزانه هم رفتن. رفتن 
  .انپیش آرم

 :توی فرودگاه سهیل خیلی سرد به آبتین نگاه کرد و گفت

فقط همینو بهت می گم آبتین. با اون دختره خوشبخت نمی شی پسرم. به خاطرش خونواده تو از دست -
  .دادی. برادرت دیگه به چشم برادر نگاهت نمی کنه. سعی کن روابط ات رو با ما کمتر کنی. همین

کرد. گریه نکرد. وقتی فرزانه بغلش کرد خیلی خودشو کنترل کرد. مادرش مثل همیشه آبتین فقط بغض 
 :گفت

شاید بابات یه جور دیگه نگاهت کنه...ولی آبتین بازم پسرمی. هروقت بتونم باهات تماس می گیرم. باشه -
 عزیزم؟

  .باشه مامان...برو دیگه. برو از این بدترش نکن-

رین و آبتین رفته بودن فرودگاه. وقتی پدرش اومد با آبتین گرم فرداش پدر پگاه برگشت ایران. پگاه و شی
 :احوالپرسی کرد و گفت

 ...به به...داماد گلم! پس آرمان توئی؟ بزرگ شدی پسر-

 :قلب آبتین فشرده شد. نگاهی به پگاه کرد. پگاه زیرلب گفت

  .بابا از هیچی خبر نداره-

به پدر پگاه بگن. رفت خونه. خونه ای که دیگه فقط  آبتین ترجیح داد شیرین و پگاه خودشون همه چیزو
و فقط خودش و سایه ی خودش ساکن اش بودن. دیگه نه فرزانه ای بود...نه سهیلی...نه آرمانی. فقط 

  .نگران عکس العمل پدر پگاه بود. و نگرانی اش هم بی مورد نبود
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و فراموش کنه. دیگه چاره ی دیگه ای وقتی با پدرش مالقات کرد چیزایی شنید که باعث شد کامال پگاه ر
  .نداشت

آبتین من همه چیو فهمیدم. و...می دونم که پگاه دوستت داره. تو هم دوستش داری. ولی باهم خوشبخت -
نمی شین آبتین. زندگی ای که با عذاب وجدان همراه باشه زندگی نمی شه پسر. خودتم اینو می دونی. 

واخت شد تو یا پگاه مرتبا اینو توی بحث های کوچیک تون پیش شاید بعد از اینکه زندگی تون یک ن
بکشید. بحث آرمان رو. عذاب اش همیشه براتون می مونه. من نمی تونم بذارم تک دخترم دست کسی 

 ...مثل تو باشه آبتین...نمی تونم

آبتین خطشو عوض کرد. خونه اش رو عوض کرد. می خواست یه آدم دیگه بشه. بدون پگاه. بدون 
خونواده اش. فقط دوست صمیمی اش مونده بود. رهی. که بازم از اینکه با اون راجع به همه چی حرف 

بزنه احساس راحتی نمی کرد. از خواهر رهی خیلی خوشش نمیامد. یه جورایی یاد پگاه می اندختش. 
  .کرد البته همه ی دخترا پگاه رو یادش می انداختن. براش مهم نبود. پگاه رو باید فراموش می

  .تا اینکه یه روز بعد از اون همه اتفاق تلفن خونه اش زنگ زد. از خارج بود. البد مادرش بود

 الو؟-

  .سالم داداش-

 :آبتین چندبار پلک زد و لباش و آروم با زبونش خیس کرد. گفت

  آرمان؟-

  .آرمان پشت تلفن خندید

 خودمم داداش کوچولو! پس آخرش به پگاه نرسیدی؟ چطوری؟-

  .آبتین آب دهنشو قورت داد

 خوبم. تو خوبی؟-

هیچ وقت کنار هم قرار نمی گیرن. یادت « خوب»و « آرمان»من؟ جک می گی برادر؟ دوتا کلمه ی -
  !رفته من شب تا صبح تحت درمانم؟ االنم اگه بابا بفهمه بهت زنگ زدم سرمو می بره

 :و باز خندید

؟ پگاه رو از من گرفتی و آخرش خودتم ولش کردی. کارت آبتین می دونی که همه ی اینا تقصیر توئه-
بی سر و ته بود. من که ازش سردرنیاوردم داداش. ولی یه چیزی رو خوب می دونم. می دونی 

 :چیو؟آبتین آب دهانش رو قورت داد ... زیرلب پرسید

 چیو؟-
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  .لحنش هیستریک بود. آبتین حتی از پشت تلفن هم وخیم بودن حالشو حس می کرد

من انتقام شو ازت می گیرم آبتین. من زیرنظرت می گیرم. از هرراهی که بشه. فقط کافیه عاشق یه نفر -
بشی آبتین. پدرتو درمیارم...پدر تو رو که نه. پدر عشقتو! حتی حاضرم معشوقت رو بکشم! از من هیچی 

 :بعید نیست! می دونی که؟آبتین نفس عمیقی کشید ... گفت

 ...ب نیست نمی فهمیآرمان االن حالت خو-

چرا اتفاقا خوب هم می فهمم. آبتین فقط اینو بدون. باالخره یه روز تو هم عاشق یه دختری می شی. -
  .انتقام پگاه رو از اون دختر می گیرم. اینو مطمئن باش

  .خنده ی هیستریک

××× 

خنده ای کرد. جلو رفت  و حاال آرمان درست جلوی آبتین نشسته بود. بعد از همه ی اون اتفاق ها. آرمان
 :و زد سرشونه ی آبتین. آبتین سرشو باال گرفت و نگاهش کرد. آرمان گفت

  .داری به اون روزا فکر می کنی...نه؟ دیگه فایده نداره گل داداشم-

 :آبتین بلند شد و در نهایت بی تفاوتی گفت

  .بیا بریم نشونت بدم کجا بخوابی-

 :رمان گفتدرحالی که سمت اتاق ها می رفتن آ

  داشتی پشت تلفن با کی حرف می زدی؟ رها؟ اون دیگه کیه؟-

آبتین بی اختیار ایستاد. سمت آرمان چرخید. آرمان درحالی که دست هاش رو پشت بدنش قفل کرده بود 
 :نیشخندی زد و گفت

می مونم. رها من سر حرفم هستم ها! اون موقع هم هیچ حالم بد نبود. االنم هیچ حالم بد نیست. پای حرفم -
 رو دوست داری؟

 :آبتین سعی کرد عادی جلوه کنه

 .رها؟ نه... کسی توی زندگی پوچ و توخالی من نیست آرمان-

 :آرمان ابروهاش رو باال انداخت

 هوم؟ این جوریه؟-

 :آبتین با کالفگی دستش رو روی پیشونی اش گذاشت
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م که بخوام صدتا دختر توی زندگیم راه بدم. آرمان جان ... رها رهنما همکار منه. همین! من آدمی نیست-
  .یه بار دل بستم، همون یک بار برای هفت پشتم کافی بود

ولی خنده هات خیلی مستانه بود آبتین. این کالفگی ات چی می گه؟ ها؟ من برادرتم. باهات بزرگ شدم. -
  می شناسمت. دوستش داری. نه؟

  !نه آرمان. نــه-

  .یده بودروزی که ازش می ترسید رس

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 

 :گلسا دوربینشو برداشت و درحالی که عکس هایی که گرفته بود رو یکی یکی رد می کرد گفت

  فهمیدی کدوم عکسمو می خوام برای مسابقه بفرستم؟-

 :رهی گفت

 کدوم؟-

...خیلی احساسی شده...یه دختر سرطانی که داره برای موهاش گریه می همونی که از سما گرفتم-
  .کنه...نگاه کن

 :و دوربینشو دست رهی داد. رهی لبخند کوچیکی زد. گفت

 ...خوبه...عکس قشنگیه-

 :رو به گلسا خندید و گفت

  .می تونی برنده شی! عکسش واقعا آدم و تحت تاثیر قرار می ده-

عکس بعدی و ببینه...با دیدن اش چشماش گرد شدن. خودش بود! مال همون  دکمه ی دوربین رو زد تا
گلسا دستشو گذاشت روی دهنش و ریز  .روزی بود که توی حیاط هم دیگه رو موش آب کشیده کردن

  .خندید

 !تو اینو کی گرفتی؟!؟-

. توی عکس، رهی سرشو رو به آسمون گرفته بود و قطرات آب خیلی شفاف توی عکس مشخص بودن
 :گلسا لبخندی زد و گفت
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یادت نیست؟ سرت و باال گرفته بودی و داشتی می گفتی زیر آفتاب کم حال نمی ده. بعد من دیدم ژستت -
  .خیلی عالیه سریع دوربینم و از دست علی گرفتم و ازت عکس گرفتم

 :مکثی کرد و گفت

ن عکس...شاید برنده شه. یه موجود می تونم اینو هم برای مسابقه بفرستم. مثال به عنوان خنده دار تری-
  .خنده دار وسطش وایستاده

 :رهی چپ چپ نگاهش کرد و با کالفگی ساختگی گفت

 !آی خدا...من دارم جزای کدوم گناهمو می دم که گیر این افتادم؟-

 :گلسا دوربینشو از دست رهی گرفت و با چشم غره نگاهش کرد. رهی زیرلب محتاطانه گفت

  .ناه؟ حله حلههان هان...اون گ-

 :گلسا از حرفش زد زیر خنده و گفت

  .خیلی مسخره ای-

  .خب چرا دوربینتو گرفتی. بده...می خوام عکساتو ببینم-

گلسا دوربین و بهش داد. یه سر به لیلی زد. داشت کتاب می خوند. گلسا درحالی که آستین هاشو باال می 
 :زد و می رفت توی آشپزخونه گفت

 ...چی درست کنم؟ اه...آشپزی هم دردسریه هاخب...امشب شام -

 ...هیچی دیگه. تو که هرچی دم دستت میاد می ریز توی یه طاقار و-

 :با ریتم خوند

 !حله حله! حله حله گفتم به همه محله گفتم-

 :گلسا اخم کرد و معترضانه گفت

 ...ِا رهی-

 نیست؟خب مگه دروغ می گم. اصال آشپزی یکی از لذت های بزرگ زندگیه. -

 آره. مثال می دونی امشب غذای تو چیه؟-

 :رهی سرشو سوالی تکون داد. گلسا نیشخندی زد و گفت

 .ماست و خیار. البته بدون خیار-
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 :رهی چهره اش رو درهم کشید

 ! ... اهـــه... گلسا-

گلسا طی این مدت فهمیده بود که رهی از ماست خالی خیلی بدش میاد. به زور می خوردش. و گلسا 
  .شدیدا پیگیر نقاط ضعف و قوت رهی بود

موبایل گلسا زنگ خورد. رهی سرش رو برگردوند. چه قدر زنگش آروم بود...آهنگ پیانو بود. نگاه 
  رهی به صفحه اش افتاد. کسری. کسری؟ این دیگه کی بود؟

 ...ِا کسری ست-

 :تندی جواب داد

و بهش برسون. چی؟ آره...دیروز رفتم یه سوژه الو؟ سالم...خوبی...مرسی...آره آره...راستی سالم من-
ی بکر پیدا کردم! )خنده با صدای بلند( اگه بدونی...نه بابا غم انگیزه. طبیعت هم نیست. فردا بهت می 

  .دمش. اصال میام هم خودم بهت تحویل می دم هم می بینمت. مرسی...منم...خدافظ

که اخم کرده. تندی اخمشو باز کرد. گلسا نگاهی لبخندی زد و گوشی و قطع کرد. رهی یه لحظه فهمید 
 :بهش کرد و گفت

  .ِا...دوستم بود-

و روشو برگردوند. برای چی به رهی توضیح داد؟ اصال به رهی چه ربطی داشت. رهی به پشتی 
 :صندلی اش تکیه داد...دوباره موبایلش زنگ خورد. گلسا نچی کرد و گفت

  !اگه گذاشتناگه گذاشتن من یه غذا درست کنم...-

 :رهی با ابروش به موبایل اشاره کرد و گفت

  .کسری«! دوستته»-

 :گلسا موبایلشو برداشت. زیرلب گفت

 ...االن تیکه انداختی؟ نخیرم اون نیست-

 :و بلندتر گفت

بابا نمی دونم این یارو کیه. یه مزاحمه ست هی دو روزه زنگ می زنه می گه:گـوشـِِی َرفیـِق مـو َدِس -
 ... ا چـِه مـِکـُنـَه؟ اه...دیوونم کردشـُم

 :رهی از ادا درآوردن گلسا خنده اش گرفته بود ولی جدی دستشو دراز کرد و گفت
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  .بده من ببینم-

  بدم تو؟! برای چی بدم تو؟-

 :رهی نفسش رو محکم بیرون داد و برای گلسا توضیح داد

  .قدر ساده ای گلساِا دختر دست تنها گیر آورده داره اذیتت می کنه تو چه -

  !نه بابا من جدی نگفتم که ... رهی بنده خدا یه آدم ساده ست، فکر می کنه این خِط دوستشه ... رهی-

 :رهی بی توجه گوشی گلسا رو از دستش قاپید و جواب داد

  بفرمائید؟-

نگاه  گلسا در سکوت به رهی زل زده بود. یکی یکی انگشت هاش رو می شکست و چشم انتظار به رهی
می کرد ... یکی از ابروهاش باال رفته بود و انگار به زور متوجه حرف های پشت خطی می شد ... 

  ... البته حق هم داشت با اون لهجه غلیظی که اون پسره داشت

 :با صدای بلند رهی گلسا از توی فکر دراومد

یه بار دیگه زنگ بزنی حساب نخیر... برادر من! بفهم که داری اشتباهی شماره ی خانوم و می گیری! -
 کار دستت میاد! خب؟

همچین محکم و مردونه گفت که احتماال طرف سیم تلفن رو هم کشید و گذاشتش توی کمد تا دیگه چشمش 
 :بهش نیفته! رهی گوشی رو سمت گلسا گرفت و گفت

  .بیا. راست گفتی واقعا یه آدم ساده بود-

 ... شو خوندواال ... اون جوری که تو گفتی ... اشهد-

 :رهی زد زیر خنده و گلسا بلند بلند گفت

 ...بسیــار خب رهی گرامـــی! حاال می ریم که ماست و خیار بدون خیار برات آماده کنیم-

××× 

رها دکمه ی آسانسور رو زد و سوار شد. صدای مالیم آهنگ آسانسور رو دوست داشت ... با پاش روی 
  ... زمین همراه با موسیقی ضرب گرفت

می شد گفت یک یا دور روز بود که آبتین و ندیده بود. آره خب... اگه می خواست صادق باشه دلش 
براش تنگ شده بود. در آسانسور توی طبقه ی دوم باز شد. یه دختر که اصال برای رها آشنا نبود وارد 

  .شد. قدش بلند بود. شاید چندسانت از رها بلندتر، ولی نه بلندتر از گلسا
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  .همیشه به خاطر قامت نسبتا کوتاهش حرص می خوردرها 

لبخند کوچیکی بهش زد. رها هم جوابشو داد. در بسته شد. ظاهرا اونم همون طبقه ای می خواست بره 
که رها می خواست بره. رها نتونست جلوی کنجکاوی اش و بگیره و زیرچشمی نگاهش کرد. این دیگه 

قهوه ای. کیف دستی گرون -شت با یه تیپ موقر. ست کرمکی بود توی شرکت؟! چشمای آبی تیره دا
  ... قیمتی زیر بغلش زده بود و لباس هاش مارک دار و شیک بود

  احیانا این از کارمندهای شرکت بود؟

 :یهو به رها نگاه کرد. رها نگاهش رو دزدید و سریع سینه اش رو صاف کرد ... دختر مودبانه پرسید

 ارمندای همین شرکت هستین؟ببخشید خانوم...شما از ک-

 بله. چطور مگه؟-

 می تونید یه کمکی به من بکنین؟-

  .اگه بتونم که بله-

 :دختره لبخندی زد و گفت

 می دونین کجا می تونم آقای موحد رو پیدا کنم؟-

لبخند رها خشک شد. این دختره با آبتین چی کار داشت؟! سعی کرد اخم نکنه و مثل خودش مودب و 
 :. گفتمحترم باشه

  .همین...طبقه ی چهارم. با من بیایین-

 :در باز شد و رها بعد از گفتن ببخشید زیرلبی، جلوجلو راه افتاد. گفت

  می شه بپرسم چه نسبتی باهاشون دارین؟-

  .ِام...یه آشنای قدیمی ام-

این دختره یه  رها اتاق آبتین و نشونش داد. چه خریتی. می تونست بگه که آبتین نیومده. نمی دونست چرا
احساسات منفی ای توی دلش انداخته بود. دختر تشکری کرد و تقه ای به در زد. در باز بود. رها شنید 

 :که زیرلب گفت

 ... چه قدر تغییر کرده-

 :آبتین بدون این که سرشو باال کنه گفت

  .بیا تو-
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نست با این وسوسه ی دختره که رفت تو رها آهسته خودشو عقب کشید. می خواست گوش بده. نمی تو
گوش وایستادن مقابله کنه. سریع ساعت مچی بند چرمی اش رو درآورد و روی زمین انداخت که اگه 

  .کسی رسید وانمود کنه که وایستاده تا ساعت و برداره

 :آبتین بدون اینکه سرش رو باال بگیره گفت

 بفرمائید؟-

رو باال برد. با دیدن چهره ی آشنایی که  جوابی نشنید. کاغذهای توی دستش رو کنار گذاشت و سرش
 :جلوش ایستاده بود، ُکپ کرد. صندلی چرخونش رو کمی عقب زد و متعجبانه و بلند گفت

  !تو اینجا چی کار می کنی؟-

 :پگاه لبخندی زد. گفت

 قدیما مودب تر از این حرفا بودین آقای موحد. می تونم بشینم؟-

 :فگی، ُرک و پوست کنده پرسیدآبتین بی توجه به سوال پگاه با کال

 چی شده که یهو همتون باهم سر من بیچاره هجوم آوردین؟! چی می خواین؟-

 :پگاه با جدیت تکرار کرد

 می شه بشینم؟-

آبتین پوفی کرد و چندلحظه چشم هاش رو بست. دوتا انگشت اشاره و شستش رو بین چشم هاش فشار داد 
 :و زیرلب گفت

  .بشین-

پاش رو روی پای دیگه اش انداخت. نگاه آبتین روی پاشنه ی کفش های قهوه ای  پگاه نشست و یه
رنگش خیره مونده بود. صورتش رو نمی دید. از اینکه پگاه با حالی عصبی پاش رو تکون می داد، 

  ... حالش بد می شد

 :پگاه گفت

  .شنیدم...که آرمان برگشته-

  .خبرا زود می رسه. آره. دیشب اومد-

  .قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته بگم که...مزاحم من نشین. من قراره ازدواج کنمخواستم -

 خب مبارکت باشه. این به ما چه ربطی داره؟-
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خواهش می کنم سر موضوعات قدیمی رو باز نکنین. دیگه سراغ منم نیایین. شوهر من قرار نیست -
 .ت بهش باشهچیزی از این قضیه ها بدونه. به آرمان هم همینو بگو و حواس

این وسط، نزدیک بود خنده اش بگیره. کی اینجا سراغ اون یکی اومده بود؟ چرا یک دفعه همه ریخته 
 .بودن سرش و می گفتن که مزاحم نشه؟ با خودش فکر کرد بزرگترین اشتباه زندگیش همین جا بوده

 .هم کاری باهاش ندارنهمین جایی که فکر کرده بود اگه کاری به کار دیگران نداشته باشه، دیگران 

از اون هیچی بعید نیست. بعدشم...مسئولیت اون که با من نیست. اون سنش از من هم بیشتره ... یه آدم -
 .بالغه، حاال هیچ قولی نمی دم که الزاما عاقل هم باشه ولی کاری که می کنه ربطی به من نداره

 ...ولی خودتم می دونی که مشکالت روانی داره-

 ه بری سر اصل مطلب؟پگاه می ش-

  .اصلش و گفتم. اومدم که بهت بگم که من کامال فراموشت کردم-

 .منم. چه تفاهمی. پس کار دیگه ای نمی مونه-

اگه روش می شد اشاره ای هم به در می زد تا از اتاق بره بیرون. حوصله ی خودش و این صدایی که 
  ... تسعی می کرد نازکش کنه و عطر تند و شیرین اش رو نداش

رها خم شد و ساعت رو برداشت. بغضشو قورت داد. نامزد قدیمی آبتین این بود؟ اینجا چی کار داشت؟ 
همینو فقط می خواست بگه؟ یعنی االن آبتین ناراحت بود؟ آبتین هنوز دوستش داشت؟ سوال های بی 

  ... پاسخی که بی وقفه توی ذهنش می چرخیدن، کالفه اش کرده بودن

مقابل این دختر شیک و مدرن شانسی هم داشت؟ بی خیال ... مگه قرار بود دوئل داشته  اصال ... در
 باشه که این طور فکر می کرد؟

 :برگشت و خواست بره که یهو دید یکی جلوش ایستاده ... هراسیده عقب رفت

 ...هیـن! ببخشید-

  !خواهش می کنم-

ل کم پشتی داشت. قیافش یه جورایی آشنا می و لبخندی زد. یه مرد تقریبا جوون بود. ته ریش و سیبی
  !زد...ولی بازم رها مطمئن بود که از عوامل شرکت نبود. امروز شرکت تبدیل به کارونسرا شده بود؟

 آبتین توی اتاقشه؟-

اوه...آبتین هم که می شناخت. ظاهرا رئیس کاروان هم آبتین بود. درحالی که نسبت به این مردی که 
 :و لبخند می زد، مشکوک بود، گفت جلوش ایستاده بود
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  ...ِا ... بله بله-

مرد دوباره لبخند دلکشی زد و رفت تو. بدون در زدن. رها یادش رفت بهش بگه که مهمون 
 :داره...خواست بره سمت اتاقش که صدای کالفه و خسته ی آبتین و شنید

  !به به! دیگه نور علی نور شد-

 .ش. صدای خنده ی پگاه اومد. خنده اش مستانه و سرخوش بوددوباره ایستاد. برگشت سرجای قبلی

 آرمان! تو هم مثل آبتین خیلی عوض شدی! موحدهایی که دیگه پیر پسر دارن می شن ... هوم؟-

 :آرمان؟ آبتین نگفته بود که یه برادر به اسم آرمان داره؟ صدای خشنش بلند شد

  .آره. تو هم عوضی شدی خانوم پگاه-

 :فتآبتین بلند گ

  !آرمان درست صحبت کن-

  داداش کوچولو! نامزد قبلیت چرا اومده؟ اومده شکاف های قلب ات و بدوزه؟-

  آرمان اصال کی به تو گفت بیای داخل؟-

رها دستشو روی سرش گذاشت و سمت اتاقش رفت. نفسش رو محکم بیرون داد. این برادر آبتین بود؟! 
  .به پگاه این حرف و زد؟ حس کرد سرش داره درد می گیره چرا همه ی اینا همزمان نازل شدن؟! چرا

 :زیرلب گفت

  !دست روی چه آدمی برای عاشق شدن گذاشتم-

  .رادمنش قراره امروز بیاد-

 :گلسا تندی برگشت و به رهی نگاه کرد. ابروهاشو انداخت باال. رهی سرشو تکون داد و گفت

  .یآره...همونی که برای ازدواج باهاش نقشه کشید-

گلسا اخمی بهش کرد و روشو برگردوند. رهی با خودش فکر کرد چه قدر عجیب...جزو عجایب هفت 
گانه ست که گلسا امروز این قدر کم حرف شده. یه حساب سرانگشتی که کرد دید کال امروز گلسا حرف 

 :نزده! فقط با ایما اشاره و ابرو اظهار نظر کرده. اخم کوچیکی کرد و صداش زد

 گلسا؟-

 هوم؟-
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  چت شده امروز چرا حرف نمی زنی؟ بالیی سر زبون سه کیلومتری دختر همسایه اومده؟-

 :گلسا زبون اش رو درآورد و بهش اشاره کرد. لبخندی هم توی صورت رهی پاشید. رهی باز گفت

  پس چی شده؟-

 :گلسا دستشو سمت چپ دهنش گذاشت و گفت

 ...َدنـَم آف َزه -

 :رهی با چشمای گرد گفت

 !چـی؟! این به چه زبون بین المللی بود؟-

 ...دهنم آفت زده! آی -

 :و دوباره دهنشو گرفت. رهی از حرکتش خندید و گفت

  .خدا این آفت و خیر بده حداقل یه ذره آسایش داریم-

 :گلسا آهسته گفت

  !حاال می بینی ... آسایش! بذار خوب شم-

ش بیاد. رهی روی صندلی پشت اپن نشست. رفت تا چایی درست کنه. هرلحظه ممکن بود رادمن
نه...خدایی احساس بدی داشت. گلسا که حرف نمی زد انگار یه چیزی کم بود. عادت داشت که گلسا رو 
حین رژه رفتن اش توی آشپزخونه، مشغول حرافی ببینه. گلسای ساکت یه موجود عجیب بود. عجیب تر 

 :ز سکوت گلسا گفتاز گلسایی که هرروز می دید. نچی کرد و کالفه ا

 حاال نمی شه یه ذره حرف بزنی؟-

 :گلسا درحالی که خنده اش گرفته بود، دوباره دست به دهن گفت

 ...تو با خودت چند چندی؟ من حرف بزنم یا نزنم؟ آخ-

  .بزن. دیگه این قدرام که بد نیست-

 ...باش-

زنه... حاال چه خبر شده بود اگه زبونش و روی بادکردگی لثه اش می ذاشت می تونست دوکلوم حرف ب
  که رهی ازش می خواست حرف بزنه؟! یعنی این قدر حرف های گلسا براش جذاب شده بود؟

 رادمنِش جدی منش کی میاد؟-
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 :رهی با خنده گفت

 جدی منش؟-

 .آره دیگه. المصب انگار یه عصا قورت داده با یه لیوان آبم روش-

 ...ول می کشه تا بیاددفترش فکر کنم توی نوفل لوشاتو بود...ط-

 :گلسا حیرت زده ابروهاش رو باال داد و گفت

نوفل لوشاتو؟! نـو...فل...لوشاتو؟! مگه نوفل لوشاتو توی پاریس نیست؟! یعنی از اونجا می خواد بکوبه -
  بیاد این سر دنیا؟

 :رهی عاقل اندرسفیه با یه لبخند به گلسا نگاه کرد و گفت

  .نوفل لوشاتو توی همین تهران خیابون نوفل لوشاتو،گلسا.-

 ...ِا واقعا؟! جایی به اسم نوفل لوشاتو هست؟ نشنیده بودم-

 :مکثی کرد و گفت

 االن چه قدر خودتو کنترل کردی تا به من نخندی رهی؟-

 :رهی خنده ی کوتاهی کرد و زیرلب گفت

 ...خیلی خیلی-

  !خدا قوت-

جلوی آینه قدی کنار در و لباسشو مرتب کرد و چتری و لبخندی زد که منجر به کلی آخ و اوخ شد. رفت 
 :هاشو با دست مرتب کرد. رهی نگاهی بهش کرد. گفت

  .چتری هاتو بده باال-

 هان؟-

  .مثل همون دفعه اولی که اومده بود-

 :گلسا همون جوری نگاهش کرد. رهی ساده گفت

  .موهاتو بکن تو-

 :ثی کرد و گفتولی مک« به تو چه»گلسا دهنشو باز کرد تا بگه 
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  .اوم...خیله خب-

 :و یه کیلیپس ریز از توی جیبش درآورد و چتری هاشو زد باال. رو به رهی کرد و گفت

  بهتر شد؟-

رهی بهش نگاه کرد. این طوری ابروها و چشم های مشکی اش مشخص تر بود. چه قدرم پیشونی اش 
  .ون دادبلند بود. یعنی بختش هم این قدر بلند بود؟! سرشو آروم تک

چند ساعت بعد راد منش ِ جدی منش اومده بود. گلسا از اتاق اومد بیرون و وانمود کرد که داره موهای 
 :سرشو می کنه. آهسته ولی با حرص گفت

  !هروقت می رم تو حرفشونو قطع می کنن! االن هم آقا چایی قندپهلوی لب سوز لب دوز سفارش دادن-

 نچ...سی بار رفتی و اومدی چیزی نفهمیدی؟ نچ نچ-رهی سرشو تکون داد و گفت:

رهی روی مخ من پاتیناژ نرو ها...! می گم درست وقتی می رم تو حرفشو قطع می کنه مثل ملخ -
 ...صحرائی بهم زل می زنه

 .رهی لبخندی به این تشبیه گلسا زد و جوابی نداد

شکر توش ریخت...دو  گلسا لیوان چایی رو روی اپن گذاشت و ظرف شکر رو هم آورد. یه قاشق
 ...قاشق...سه قاشق...چهار قاشق...پنج قاشق...شیش قاشق

 :رهی مچ گلسا رو گرفت و با چشمای گرد گفت

 !گلسا چه خبره می خوای کله قند تحویل بنده ی خدا بدی؟-

گلسا مچشو از دست رهی کشید بیرون و درحالی که دوباره قاشق رو توی ظرف شکر می زد با خشم 
 :گفت

 !دش چایی شیرین خواست. دیگه سفارش این که چندتا قاشق شکر داشته باشه رو که ندادخو-

 :تقریبا هشت تا قاشق شکر توش ریخته بود! گلسا لیوان و توی سینی گذاشت و گفت

حاال...لباش همچین بهم دوخته می شن که دیگه نتونه بازش کنه بعد اللمونی بگیره خفه خون -
  !بگیره...ببین کی گفتم

 :رهی لبخندی زد و گلسا رفت تو. چنددقیقه بعد با یه قیافه ی رضایت مند بیرون اومد و گفت

 ...حاال که شکر توی معده اش ته نشین شد می فهمه-

 :رهی نیم لبخندی زد
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 تو عادتته که یه کاری کنی آدم از انواع نوشیدنی فراری بشه ... آره دختر؟-

××× 

 :تو. درحالی که می رفت تو می گفترها به در اتاق آبتین زد و رفت 

 ...ببخشید مزاحم شدم آبتین ولی یه چیز-

سرشو که باال کرد دید یکی روی مبل اتاق آبتین نشسته. برادرش بود...کی بود؟ هان...آرمان. رها 
 :دستشو توی هوا تکون داد و گفت

  .ِام...ببخشید. نمی دونستم مهمون داری-

 :ن سریع گفتآبتین خواست چیزی بگه که آرما

  .نه خانوم محترم این چه حرفیه من که مهمونش نیستم-

 :رها از روی ادب لبخند کوچیکی بهش زد. آرمان به آبتین نگاه کرد و گفت

 نمی خوای ما رو بهم معرفی کنی؟-

ولی « نخیر نمی خوام!«آبتین نگاه پر از حرصشو سمت آرمان پرت کرد. اگه می شد با تشر می گفت 
 :رها فکر کنه که بی تربیته. پس سعی کرد بی تفاوت به نظر برسه و گفت نمی خواست

رها...این برادرمه. آرمان. تازه از آمریکا برگشته. آرمان،اینم رهاست. خواهر دوست صمیمی ام و -
  .یکی از کارمندای شرکت

 :ابروهای آرمان پریدن باال. با دقت بیشتری صورت رها رو نگاه کرد و زیرلب گفت

 ...ا خانوم؟ خوشبختم...خوشبختمره-

 :رها سرشو تکون داد و مودبانه گفت

  .ممنون. منم-

 :آبتین گفت

رها...فکر نکنی آرمان همین جوری اومده اینجا. می خوام با رهی حرف بزنم که...اگه بشه توی شرکت -
  .خودمون یه کاری براش پیدا کنیم

ریزی با آبتین داشت. خیلی هم شبیه هم نبودن. رها آرمان و زیرنظر گرفته بود. شباهت های خیلی 
البته...آرمان هم خوشتیپ بود. ولی یه معصومیتی توی نگاه و چهره ی آبتین بود که آرمان نداشت. انگار 

 :آرمان نگاهش تیز تر بود. به قول گلسا خوف ناک تر بود. آبتین به رها گفت
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 خب...رها چی کارم داشتی؟-

  !آ...یادم رفت-

ای کرد. آرمان نگاهی بین آبتین و رها رد و بدل کرد. رها قشنگ می خندید. دختر قشنگی هم و خنده 
بود. کی بود که خوشش نیاد؟ از همون لحظه طرح های اولیه ی انتقام توی ذهن آرمان جرقه زد...دیروز 

 ...با دیدن پگاه تشنه تر هم شده بود

 !لی ... تشنه به انتقام شده بود. انتقاماصال خوشش نمیامد از این کلمه استفاده کنه ... و

گلسا ته گلوشو صاف کرد و مثل معلم های مهدکودک که با بچه ها سروکله می زنن دستشو سمت رهی 
 :دراز کرد و گفت

 .رهی...بس کن پسرم. کلید و بده به من. برم باال دوتا عکس بگیرم تا خورشید غروب نکرده-

 :نش رو آهسته به چپ و راست تکون داد ... گفترهی لبخند یک وری زد و صندلی چرخو

  .نـه! همون یه بارم که کلیدو دادم خیلی بهت مرحمت کردم-

 ...رهی ببین من دوتا رو دارم. یکی-

 .واقعا؟ پس دورویی. کامال مشخص بود-

 :گلسا پوفی کرد و بی توجه ادامه داد

و گذاشتن گلسا. ولی اگه اون یکی روی یکی شون روی خوشمه که مثل روی گـُله. به همون دلیل اسمم-
 ... ناخوشم باال بیاد ... اهم

 .مکثی کرد و با لبخند ملیحی به رهی خیره شده

 :بعد از مکثی کوتاه، با جدیت گفت گفت

  .خب کلید و رد کن بیاد-

 :رهی با بی خیالی به گلسایی که با عصبانیت جلوش ایستاده بود نگاهی انداخت و گفت

 !ها حرف می زنی گلسامثل گانگستر-

  ... گلسا دهنش رو باز کرده بود تا باز هم اعتراض کنه که

 :همون موقع صدای کسی اومد

 ببخشید می تونم مزاحم شم؟-
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گلسا برگشت و به در نگاه کرد. یه پسر با چهره ای نسبتا آشنا دم در بود. نسبتا آشنا... از این دسته آدم ها 
می کرد یک جایی مالقات شون کرده ولی یادش نمیومد کجا و  حرصش می گرفت. آدم هایی که حس

  .کی

 :رهی بلند شد و درحالی که با دست به مبل های جلوی میزش اشاره می کرد، بهش گفت

  .آره آرمان...مزاحم چیه بفرما-

گلسا همچنان داشت به آرمان نگاه می کرد. فقط می دونست یه کسی توی شرکت هست که اسمش ساسانه 
ی و آبتین فقط اونو به اسم صدا می زنن. با بقیه به صورت کامال جدی و رسمی رفتار می کردن و و ره

این جزو محاالت بود که رهی توی شرکتش، کسی رو به اسم صدا بزنه. رهیکه متوجه نگاه کنجکاو 
 :گلسا شده بود، گفت

نم گلساست. دوسِت...من و رها و گلسا این آرمانه...برادر آبتین. تازه از آمریکا برگشته. آرمان...ای-
  .آبتین

 :گلسا ابروهاشو باال انداخت و لبخندی زد. همون...پس به این خاطر قیافش آشنا می زد. گفت

  .خوشبختم آقا آرمان-

 :آرمان گفت

 ...منم همین طور. پس اون دوستی که رها خانوم اون قدر ازش تعریف می کنه شمایی-

 :تلبخند گلسا پررنگ تر شد و گف

  .رها...خب خیلی لطف داره-

چه جنتلمنی بود. مشخص بود که از خارج برگشته. نگاهش روی کفش های مردونه ی واکس خورده ی 
آرمان خیره موند. اصل بودن؟ سرش رو سمت کتونی های قرمز خودش که روی بندهاشون کمی کثیف 

  .شده بود برگردوند

 :آرمان گفت

  .مهمونی مون تنها نمونن پس خوشحال می شم رها خانوم توی-

 :رهی و گلسا بهم نگاه کردن. آرمان توضیح داد

من بااجازه ی آبتین قرار شده که یه مهمونی بگیرم و با دوستای آبتین آشنا بشم...درواقع مهمونی بیشتر -
می مال آبتینه من فقط ایده شو دادم. چه خوب شد که گلسا خانوم هم اینجا بودن...پس هردوتون رو دعوت 

 ...کنم. روز جمعه منتظرتونیم
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گلسا سرشو تکون داد و تشکری کرد. رهی هم ازش تشکر کرد و آرمان بعد از لبخند زدن به گلسا رفت. 
 :گلسا درحالی که هنوز به در نگاه می کرد گفت

 .این واقعا معلومه که خارج رفته و اونجا بوده-

  .رهی پوفی کشید و روی صندلی نشست

 .تند نروحاال تو خیلی -

 بله؟! منظورت چیه؟-

 :به رهی نگاه کرد. رهی با جدیت گفت

  .خب اون االن رفته اونجا افکارش اپن شده. االن تو هم سر این لبخند زدن هاش نیشت شل نشه، گلسا-

 :گلسا سرش رو کج کرد و درحالی که از روی عادت، با بند دوربین دور گردنش بازی می کرد گفت

  .در عصبانیباشه حاال...چه ق-

  .عصبانی نیستم-

 :گلسا چیزی نگفت. مسلما به مهمونی نمی رفت. مهمونی کسی که درست نمی شناختش. رهی گفت

 ...مهمونی شون نمی ری؟ مال آبتین هم هست ها-

  .نه بابا. برای چی برم-

 .ولی رها اونجا تنهاست-

 :گلسا ابروش رو باال انداخت و با لحن مسخره ای پرسید

 بکی؟تو جل-

نه...ولی خب من که نمی تونم همیشه پیشش باشم. باید با بقیه ی بچه های شرکت هم خوش و بش کنم -
  .خب اون که همه رو نمی شناسه تنها می مونه. به خاطر اون بیا

این بهانه بود. حقیقتا ته دلش می خواست گلسا بیاد. نه به خاطر رها. به خاطر حضورش. شاید به خاطر 
هم حوصله اش اونجا سر می رفت. ولی وقتی گلسا بود، همه چی حالت متفاوتی می گرفت.  اینکه خودش

  .حتی بلد بود به جدی ترین مسائل و مشکالت لبخند بزنه

رهی مطمئن بود اگه گلسا توی مهمونی باشه، به هیچ وجه مهمونی براش کسل کننده نخواهد بود. دیگه 
ت مچی اش نگاه کنه. یا منتظر شام بمونه و برای بار هزارم الزم نبود خمیازه بکشه و مرتبا به ساع

  .موبایلش رو زیر و رو کنه
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 :گلسا چشماشو تنگ کرد و درحالی که به پنجره نگاه می کرد گفت

  .یه شرط داره-

  !خب حاال چه شرط و شروطی هم می ذاره...منت نذار نیا-

 :گلسا اخم کرد و گفت

 ...باشه نمیام! ببین خودت گفتیا-

 :و سمت در رفت. رهی نفسی کشید و دستش رو دراز کرد و گفت

  .خیله خب ... حرفم رو پس می گیرم. برگرد-

 :گلسا چرخید و گفت

 بگم؟-

  .بگو-

  .باید کلید پشت بوم و بهم بـــدی! البته غروب امروز که گذشت ولی فردا حتما در خدمتتم-

 :رهی لبخندی زد و گفت

  .نمی گفتی هم می دادم .می خوای بذاریحاال فکر کردم چه شرطی -

 جدی؟ می دادی؟ تا االن که داشتی چونه می زدی؟-

 :رهی کلید رو دست گلسا داد و گفت

من اذیتت می کردم بابا...تو جدی نگیر. بازم اگه خواستی شرط بذاری سعی کن یه شرط سخت تر -
  .بذاری

 :گلسا کلید رو قاپید و با نیشخند گفت

  .ی گرفتن نیستی. منم باهات شوخی کردماصال قابل جد-

 :رهی با جدیت ساختگی گفت

  !پس بده کلید رو ببینم-

 :گلسا بلند و با خنده گفت

  !نـــه نمی دم-
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و سریع از اتاق رهی رفت بیرون. رهی درو پشتش بست و خنده ی کوتاهی کرد و سرشو تکون داد. چه 
 ...نده اش نگرفته بود. از دست این گلساقدر جدیدا می خندید. مدت ها بود که این طور خ

 :ترانه زیرچشمی به گلسا نگاه کرد و گفت

 هی گلسا؟-

حالش از این جور صدا زدن های ترانه بهم می خورد. این طوری که تماما با لحنش گلسا رو تحقیر و 
 :تصغیر می کرد. زیرلب گفت

 بله؟-

  .برای منم یه لیوان چایی بریز-

وان اش رو گرفت. این روزا ترانه یه جوری شده بود. البته کال همیشه یه جوری گلسا چیزی نگفت و لی
بود. ولی این روزا...عین نوکرش با گلسا رفتار می کرد. جوری که گلسا یاد اولین روزایی که پای ترانه 

 ...به زندگیش باز شده بود می افتاد

بود سطح فکری ترانه خیلی باال نیست! ولی می گفت بی خیال. خیلی وقت بود که به این نتیجه رسیده 
  .براش چایی ریخت و جلوش گذاشت. نشست سرجاش. موبایلش زنگ می خورد. رها بود

 الو؟-

 ...الو واترپلو...باقالی پالو-

 :با حرص زمزمه کرد

  !زهرمار پلو-

 :رها خندید و گفت

 ...مسخره ببین جنبه ی شوخی نداریا! اینو از آبتین یاد گرفته بودم-

  !تو که الم تا کام زندگیت شده آبتین بنده ی خوب خدا-

 .ِا! من زنگ نزدم که راجع به این چیزا حرف بزنم-

 :گلسا لبخندی یک وری زد

 بفرمائید؟-

  .می خواستم ازت یه خواهش بکنم. نه نه...یه دستور بدم-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

281 

 

-... 

م. نمی تونم برم قاطی آقایون شم می خواستم دستور بدم که جمعه بیای مهمونی آبتین. چون من اونجا تنها-
  .و آویزون شون شم که

 ...این همه کارمند زن توی اون شرکت دارین-

 !تو رو هم دعوت کردن گلسا-

 :مکثی کرد و گفت

من دوستی ندارم ... متاسفانه می دونم که تو هم تنهایی و کسی رو نداری ... خب خودت بدت نمیاد -
  ی؟برای یک شب هم که شده وارد جمع ش

 :گلسا سکوت کرد و آهسته روی صندلی اش جا به جا شد. رها آروم گفت

 ... ِا ِا گلسا؟! شوخی کردم جون تو... ناراحت شدی گفتم تنهایی؟ خب آخه-

 :گلسا لبخندی زد. این رها چه قدر ساده بود... گفت

  .ازم قول گرفته فهمیدم عزیزم. گفتن حقیقت که معذرت خواهی نداره. من میام. قبل از تو برادرت-

 :رها با تردید پرسید

 برادرم؟! رهی چرا از تو قول گرفته؟-

 :گلسا با لحن مرموزی گفت

 ...دالیل اش خصوصیه-

  .چشمم روشن-

  چشمت چراغونی. هیچم از اون فکرایی نیست که تو می کنی. همین؟-

 آره...پس...مطمئن؟-

 .مطمئن. فعال خدافظ-

  .خدافظ گلسا-

××× 

  .فگی به ساعت نگاه کرد و پوفی کرد. حرفای رها تمومی نداشتگلسا با کال
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ببین گلسا من نمی دونم چه لباسی باید بپوشم...پوشیده باشه؟ ببین نمی خوام بقیه فکر کنن خیلی ولنگ و -
  !بازم، همین طورم نمی خوام فکر کنن خیلی مقید و ... ولی بعدش ممکنه ... آخه نمی دونم

 :گلسا لب زد

 ... ام دهمیا ام-

 :و توی تلفن گفت

خب خودم فردا میام کمکت می کنم که یه چیز خوب انتخاب کنی. باشه؟ فردا چهارشنبه ست و تا جمعه -
  .دیگه همه چیزت حل شده و می تونی یک بانوی ترگل ورگل بشی

  .باشه...ببین گلسا قول دادی ها-

  .ول نامه شدمآره دیگه تو و برادرت از بس از من قول گرفتین شبیه ق-

 :رها خندید و گفت

 تو چی می خوای بپوشی؟-

 :گلسا آهی کشید و گفت

 ...نمی دونم واال-

درواقع مشکل ندونستن نبود. چیزی نداشت که بپوشه. طی چند سال اخیر، اون قدر دردسر از زمین و 
زیر و رو  آسمون براش می بارید که لباس انتخاب کردن، همون مشکلی که روزی دنیا رو به خاطرش

می کرد، تقریبا شده بود بی اهمیت ترین موضوع زندگیش. با رها خداحافظی کرد و گوشی و قطع کرد. 
 :بلند گفت

  !آخه من چیزی ندارم که بپوشم-

و با عصبانیت موهاشو باز کرد و با کش دوباره باالی سرش سفت بست. دوباره از روی کالفگی ساعت 
 :د خونه. یهو صدای لیلی از پشت سرش اومدرو چک کرد. هنوز رهی نیومده بو

 می خوای بری مهمونی؟-

 :گلسا هراسیده تندی برگشت و دید لیلی با ویلچرش و یه لبخند نمکی پشتشه. سرشو تکون داد و گفت

  .بااجازه تون. جمعه-

 این چه حرفیه دختر. نمی خواستم گوش وایستم جون عزیزت...ولی...لباس نداری؟ درسته؟-
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شو انداخت پایین. اوف لعنتی ... همینش کم مونده بود ... درحالی که پاشو روی زمین می کشید گلسا سر
 :آهسته گفت

اوم...نه...یعنی اونایی هم که دارم...مناسب این مهمونی نیست...کال... من همه ی لباس هام ساده یا -
ی نمی رم که بخوام لباس سنتی ان خودتون که دیدین. مهمونی آن چنانی هم نمی رم ... اصال مهمون

 .خاصی داشته باشم. درک می کنین

  .خب من می تونم کمکت کنم-

گلسا نگاهی بهش کرد. محض رضای خدا نگه که من بهت پول می دم برو لباس بخر! گلسا از صدقه 
 :متنفر بود! حتی توی تندترین سراشیبی های زندگیش دست به یه همچین کاری نزده بود. لیلی گفت

من نمی تونم برم طبقه ی باال...برو از اتاق دست راست سومی یه گنجه بیار. چوبیه روش هم  منتهی-
 ...منبت کاری داره. بجنب دختر

گلسا سریع رفت و آوردش. بزرگ بود...ولی گلسا می تونست بیارتش. روی زمین گذاشتش. لیلی دستور 
 :داد

  .درشو باز کن-

  .گلسا مطیعانه در رو باز کرد

  ن اون همه لباس رنگ وارنگ با مدل های مختلف وا رفت... این همه لباس؟! این همه مدل؟؟؟با دید

 :پایین اش زانو زد و با تعجب گفت

 !اَ...همه اینا برای شماست؟-

 :لیلی خنده ی ریزی کرد و آروم گفت

  .آره دیگه...یه عمری منم جوون بودم. مدیونی اگه فکر کنی یکی شونو پوشیدم-

 :ه ای از سر تعجب کردگلسا خند

 ...وا...چرا؟! این همه لباس به این خوشگلی-

 :لیلی مکثی کرد. سعی کرد لبخند بزنه...زمزمه کرد

اینا رو افرند از سفرهاش برام میاورد...همیشه منتظر می موندم تا یه روز که باهم رفتیم زیر یه سقف -
 ...فتبرای خودش بپوشم. مامانم می گفت احمقم...راست هم می گ
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بینی اش رو باال کشید. گلسا با دلسوزی نگاهش کرد...طفلکی...عاشق بوده. این لیلی که جلوش روی 
ویلچر وا رفته بود، روزی عاشق بوده. لیلی جوان با گونه های سرخ و موهای پرپشت بلند. گلسا زیرلب 

 :گفت

 خب...چرا بهم نرسیدین؟-

مون خبری نرسید و...خب بعد چند ماه انتظار همه می افرند مرد. توی یکی از سفرهاش دیگه ازش به-
  .گفتن مرده. غرق شده بود. فقط من امیدوار بودم. ولی راست می گفتن. حق با اونا بود

 :سرشو تکون داد و گفت

 ...خب بسه دیگه...درشون بیار! زود باش گلسا! ببین کدوم بهتره-

از سر بغض خیلی خوب می شناخت. می دونست گلسا سرش رو تکون داد. این گرفتگی بینی و گلو رو 
 .لیلی چه حسی داره

 :لبخندی زد و یه پیرهن کشید بیرون...لیلی گفت

 مدل هاش هم قدیمی نیست. می بینی؟ چون خارجی ان و جدیدا دوباره این طرح لباسا مد شده...نه؟-

توی تنش هم بد نمی شه.  گلسا مجددا سرشو تکون داد. یه لباسی چشمشو گرفته بود. یکی که مطمئن بود
  .معموال وقتی همون اول یه چیزی نظر گلسا رو جلب می کرد دیگه بعدیا براش دیدنی نبود

 :گلسا لباسو از بین بقیه لباس ها درآورد و گفت

  .این...این خیلی خوشگله-

ربع بود. رنگ لباس بین زرشکی و قرمز تیره بود. روی یقه و قسمت آستین هاش گیپور بود و آستین سه 
 :بلندی اش هم احتماال تا ساق بود. لیلی با رضایت نگاهش کرد و گفت

 موافقم. اصال اینو یادم نیست از کجا آورد. می پوشیش؟-

 :گلسا محتاطانه پرسید

 می شه؟-

معلومه که می شه دختر...چرا نشه عزیز... زود باش ... زود باش که می خوام ببینم اگه یه روزی اینا -
 ... ستم بپوشم چی می شدم ... البته می دونی دختر، هیکل من از تو خیلی توپر تر بودرو می تون

گلسا رفت توی اتاق لیلی و لباسو پوشید. یه چرخ جلوی آینه اش زد. دستی به موهای سیاهش که تا پایین 
 ...شونه هاش می رسیدن کشید...شاید می تونست یه کاری هم با اونا بکنه
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و دست هاش رو با هیجان مشت کرد ... باالخره همه چی که سیاست نبود. شاید اگه  نفسش رو بیرون داد
  .به خودش می رسید حتی زیبا هم می شد

تا چنددقیقه قبل قصد داشت یه جوری قولی که به رها و رهی داده بود رو بپیچونه ... اهل این داستان ها 
  ... نبود

 ولی االن ... ؟

 :زمزمه کرد

 .انوم جانعاشقتم لیلی خ-

  .و برای بار هزارم آرزو کرد که توی دوران پیری، شبیه به لیلی باشه

گلسا جلوی آینه ی خونه ی خودش ایستاد. با شونه های افتاده نفس عمیقی کشید. از یک ربع پیش کالفه 
ی شده بود. نمی دونست موهاشو بده باال یا چتری هاشو بریزه توی صورتش. یاد رهی افتاد...ظاهرا ره

 ...گلسا رو وقتی موهاشو باال می داد بیشتر دوست داشت

 :اصال رهی این وسط چی کاره بود؟! مگه نظر اونم مهم بود؟ گلسا توی آینه به خودش گفت

یه نظرسنجی اجتماعیه دیگه...رهی فکر می کنه من اون طوری خوشگل ترم. پس منم موهامو اون -
  .طوری درست می کنم

ت و چتری هاشو جمع کرد. موهای نسبتا صافش رو هم ریخت یه گوشه و مانتوی یه گیره تق تقی برداش
بلندش رو پوشید. بعد از مدت ها می خواست بره به یه مهمونی. یادش به خیر...قدیما چه قدر دورهمی و 

مهمونی می رفت. طوری که دیگه از این همه مهمونی زده می شد! بعضی وقتا با خودش می گفت این 
سال به سال مهمونی نمی ره، همونیه که وقتی مهمونی دعوت می شد زیرلب ناسزا می گفت  گلسایی که

  و حرص می خورد؟؟

از خونه اش اومد بیرون و از کنار فواره رد شد. یهو علی جلوش سبز شد. با چشمای گرد نگاهش کرد. 
 :سرش رو کج کرد و زیرلب گفت

 !اَ...گلسا توئی؟-

 :شش زد و مردد گفتگلسا آروم موهاش رو پشت گو

 هان...چیه مگه؟-

  .هیچی...فقط...خیلی عوض شدی-

 :گلسا ابروهاشو انداخت باال و آهسته گفت

 راستی؟ به نظرت خوشگل شدم؟-
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 :علی سرشو تکون داد و گفت

 اوهوم. صددرصد. با رهی می ری؟ می خواین برین بیرون؟ شام بخورین؟-

  .ولی مهمونی یه دوستی هستش نه نه...یعنی آره می ریم و شام می خوریم-

 :علی با شیطنت گفت

 خب حاال بگو برای کی قشنگ کردی گروهبان مگســـی؟؟؟-

 :گلسا اخم ریزی کرد و گفت

ببند علی...من برای کی باید قشنگ کنم؟! چرت و پرت می گی. دیر هم شده. االن برم توی ماشین رهی -
  !کچل ام می کنه. خدافظ

ون داد و رفت سوار ماشین شد. خودشو برای هر اعتراض و حرف دوپهلو از دم در برای علی دست تک
 :طرف رهی حاضر کرده بود! ولی رهی ساکت شده بود. برگشت و با احتیاط نگاهش کرد. گفت

 رهی؟ خوبی؟-

 :رهی چندبار پلک زد و گفت

 تو چرا این شکلی شدی؟-

 :ودش از کاذب بودنش خبر داشت، گفتیکی از ابروهاش رو باال انداخت و با اعتماد به نفس که خ

 ...به این خوبی-

  .من نگفتم بده که-

 :لبخندی زد و ادامه داد

  .کی گفتم بده؟ خوبه. یعنی...خیلی...خوبه-

 :مکثی کرد و گفت

 .یعنی خوشگل شدی-

 .این همه زور برای همین یک جمله؟ خب از اول می گفت

به رهی میومد. کت و شلوار هم بهش میومد. این مدت گلسا با لبخند یه طرفه ای نگاهش کرد. کروات 
فهمیده بود رهی اهل پوشیدن این سبک لباس ها نیست. همه ی لباس هاش از دم پیرهن مردونه بود که 

 .آستین هاش رو با کالفگی باال می زد
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 :رهی ماشینشو راه انداخت. گلسا درحالی که خم شده بود تا پشت کفششو بندازه گفت

 کجاست؟خونه شون -

  .باالتر از اینجاست-

 باالشهری؟-

 ...هوم-

 از اون مهمونی هاست که توش آب گوگولی هم می دن؟-

 :رهی بهش نگاه کرد که گلسا گفت

  .خب...باالشهری ها تا فیهاخالدون شون الکله-

 .همه شون که نه. بعدشم...آبتین اهلش نیست. شاید آرمان باشه ولی آبتین نه. من می شناسمش-

 ...انآه-

 ...یهو رهی برای چراغ قرمز ترمز کرد و گلسا که کمربند نبسته خم شده بود جیغی کشید

  اگه رهی نگرفته بودش با بصل النخاع رفته بود توی شیشه! نفسی کشید و عقب رفت. رهی دستشو عقب

 :کشید و گفت

 خوبـی؟-

 :گفت گلسا نیم نگاهی بهش انداخت. لحنش نگران بود؟ ولی سرشو تکون داد و

 .خوبم-

 !کمربندتو چرا نبستی؟-

 ببینم تو بستی؟-

آره. ایناهاش! درواقع من بعد از اون دفعه که با شیشه مزدوج شدم و رفتم همون بیمارستانی که تو توش -
بودی...دیگه حواسم هست که به هیچ مانع دیگه ای برنخورم. یه موقع یکی مثل تو دوباره توی زندگیم 

 ...ظاهر شه خدای نکرده

 :گلسا اخم کرد و گفت

 !اوووو! وایسا وایسا! بی تربیت من فرستاده ی خدام! خدای نکرده چیه؟-
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 :رهی خندید و گفت

آره فرستاده ی خدا برای خندون مردم. خدایی تا این چهار پنج ماهی که تو رو دیدم این قدر نخندیده -
  .بودم

لی گلسا به حساب تحسین گذاشتش. دوست شاید رهی می خواست با این حرفش گلسا رو اذیت کنه...و
 ...داشت فکر کنه که رهی مثال ازش تعریف کرده

رهی به مچ دستش نگاه کرد. برای اولین بار فقط یه دونه ساعت بسته بود. فقط به وقت تهران. اونی که 
 :فتبه وقت ونیز بود رو از دستش درآورده بود. گلسا به دست چپش نگاه کرد و با لحن خنده داری گ

چیه به دست چپم نگاه می کنی؟ می خوای ببینی شوهر دارم یا نه؟ آره دارم ولی توی غذاش قرص -
  .خواب ریختم که بیام مهمونی

 :و با ناز اضافه کرد

 ...آقامونه دیگه-

 :رهی بی حرف لبخندی زد. گلسا گفت

 راستی دنبال رها نمی ری؟-

  .اون خودش تنها میاد-

 برای چی؟-

ه مستقل شد دیگه همه جوره مستقل شد. می گفت من کال دیگه یه خونواده برای خودمم! نمی بعد از اینک-
  .دونم ... رهاست دیگه ... رها دیگه رهاییه برای خودش ... کاری به کار کسی نداره

 :وقتی رسیدن خونه ی آبتین رهی ماشینو نگه داشت. گلسا گفت

 اینجاست؟ پیاده شم؟-

  .نه وایسا-

 :پیاده شد و رفت درو برای گلسا باز کرد. گلسا ابروهاشو انداخت باال و گفتاز ماشینش 

  .به قول علی کارت های چـاِلس بود-

رهی خندید و گلسا از ماشین پیاده شد. برای اولین بار بدون اینکه سرشو باال کنه می تونست به چشمای 
 :ه! خواست راه بره که یهو ایستاد و گفترهی نگاه کنه. باالخره کفش پاشنه بلند بود و...این چیزا دیگ

  .وای! یا خدا...راه رفتن با اینا دیگه یادم رفته! االن عین سفره پخش زمین می شم-
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 :رهی در ماشینو قفل کرد. دستشو سمت گلسا گرفت و گفت

  .خب دستتو بده به من-

 .وءاستفاده گر باشهگلسا یه نگاه به رهی کرد...یه نگاه به دستش...نه. به قیافش نمی خورد س

دستشو گرفت. رفتن تو. خونه ی آبتین بزرگ بود. تقریبا هم می شد گفت آدمای زیادی اومده بودن. آبتین 
و آرمان هردوشون اومدن جلو و بهشون خوش آمد گفتن. یه خانومی هم اومد و مانتو و شال گلسا رو 

  .ازش گرفت

 :فترهی دست گلسا رو گرفت و برد نشوندش یه گوشه. گ

 .همین جا می شینی-

 :گلسا متعجب از تحکم لحن رهی، با ابروهای باال رفته پرسید

 !برای چی؟-

قبال گفتم. زیاد جلوی چشم آرمان نباشی بهتره. پسر بدی نیست ولی خودت می دونی چرا. قبال گفتم -
 دیگه...؟

 :گلسا آروم سرشو تکون داد. رهی نشست کنارش. گفت

نه جلوی من شال سرت می کنی و بعد اینجا مشکلی نداری که کسی موهاتو تو چه طوریه که توی خو-
 ببینه...؟

 !عقاید هرکس به خودش مربوطه-

رهی به نیم رخ گلسا نگاه کرد. با چشمای مشکی اش که خوندن احساساتش از توش کار سختی بود به یه 
 :نقطه ی نامعلوم زل زده بود. رهی گفت

  .ناراحت نشو...سوال بود-

چون اینو از مامانم یاد گرفتم. توی مهمونی ها با اینکه کسی موهاشو ببینه مشکلی نداشت. عقاید  خب-
 ...خودشو داشت. منم...عقایدشو قبول داشتم. همین. البته عقاید بابامو بیشتر قبول داشتم

 باباتو خیلی دوست داشتی؟-

  .دوست دارم-

فکر کرد که گلسا خوشگله. تا حاال به این فکر روشو برگردوند و به رهی نگاه کرد. رهی با خودش 
 :نکرده بود. گلسا به در نگاه کرد و گفت
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  .اُ...خواهر مکرمه ات اومد-

رها بود. وارد خونه شد. شاید کسی نفهمید ولی گلسا خوب متوجه شد که آبتین خواست سمت رها 
ر و خودش با یه لبخند سمت بره...ولی یهو آرمان جلوش ایستاد و نگاه جدی ای بهش کرد و زدش کنا

 رها رفت...گلسا به رها نگاه کرد. معنی این حرکت آرمان چی بود؟

 :آرمان دستش رو دراز کرد و با خوش خلقی گفت

 به به...خوش اومدی رها. زودتر از اینها منتظرت بودیم...نه آبتین؟-

 :آبتین نفسی کشید و گفت

 .بله. خوش اومدی رها-

اف کرد و سمت رها رفت. لبخند مودبانه ای به برادرها زد و آرنج رها رو رهی بلند شد. کتش رو ص
 .گرفت

 .بفرما رها جان. مزاحم میزبان ها نشو-

 .گلسا رها رو بغل کرد... محکم و دوستانه

رهی جوری بهشون نگاه می کرد که انگار داره عجایب قرن و می بینه...همچین همو بغل کرده بودن که 
ن و چند ساله ان...! رها اون طرف گلسا نشست و به یه نقطه با چشمای گرد و اخم انگار دوستای چندی

 ...خیره شد

 چیه به چی اون طوری نگاه می کنی؟-

 !اون دختره ی مشنگی که چشماش آبیه...می بینیش؟ اون اینجا چه غلطی می کنه؟-

کنج نشسته بود و یه لیوان گلسا به دختری که رها بهش اشاره می زد، نگاهی انداخت. مثل خودشون یه 
و آروم تکونش می داد. فکش کج شده بود و به نقطه ی « آب گوگولی»توی دستش بود. به قول گلسا 

 .نامعلومی زل زده بود

گلسا به رهی نگاه کرد. متوجه شد که رهی هم به دختر چشم آبی خیره شده. اخم کرد. شاید دختر 
ین دخترهایی چهارتا نمی شد. با آرنج محکم به پهلوی خوشگلی بود ولی چشم های رهی با دیدن همچ

  .رهی کوبید

 :محکم گفت

 اون کیه؟-

 ِا ... کی؟-
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 !اون-

 :با ابرو بهش اشاره کرد. رهی سرش رو تکون داد

 ...پگاهه. چه قدر عوض شده-

بتین که آرمان وسط اتاق ایستاده بود و دست هاش رو پشتش حلقه کرده بود. به دوتا گیتار قهوه ای رنگ آ
  .کنج اتاقش، به دیوار تکیه داده شده بود، نگاه می کرد

 :صدای قدم هایی از بیرون اومد و در تند باز شد ... صدای آبتین اومد

 !آرمان؟! کجایی تو؟؟؟ اینا ناسالمتی مهمون های توئن ... نه من-

کرد و چشمش که به  آرمان بدون اینکه برگرده سرش رو آروم تکون داد. آبتین رد نگاهش رو دنبال
 .گیتارهای گرد و خاک گرفته افتاد، پوفی کرد

 :آرمان نگاهی به آبتین کرد و گفت

 تو نمی خوای بزنی؟-

 :آبتین خیلی بی تفاوت گفت

 .نه-

 :آرمان نیشخندی زد

 جان برادر؟-

 :هردوشون رو برداشت. یکی رو توی دست های آبتین جا داد و لب زد

  ... شرقابت همیشه بد نیست دادا-

آبتین لبش رو گزید ... آرمان آروم لبه ی کتش رو صاف کرد و از اتاق بیرون رفت. آرمان چیزی گفت 
که درست و حسابی نشنید، ولی صدای خنده و دست زدن بعدش رو به خوبی شنید. و چندلحظه بعد، 

  ... صدای دم گرفتن

 ...آبتین آبتین آبتین...آبتین باید بزنه-

 :رو به صورتش کشید و زیرلب گفتآبتین دست آزادش 

  .ای لعنت بهت آرمان-

  .از اتاق بیرون اومد
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آرمان پوزخندی زد. روی یه صندلی پایه بلند نشسته بود. حقیقتا اون گیتار کالسیک به کت و شلوارش 
  .همخونی نداشت

 :خودشو سمت آبتین باال کشید و طوری که فقط برادرش بشنوه، گفت

 !ل رقابتیم رقیب قدیمی...گیتارت و بیار یه آهنگی واسه ی عشقت بخونیممن و تو که زیاد اه-

 :آبتین آب دهنش رو قورت داد و محکم گفت

 آرمان مهمون ها که باالخره می رن! نه؟-

 .آرمان فقط لبخندی تحویل آبتین داد

 :رها زیرلب گفت

 ...من نمی دونستم آبتین بلده گیتار بزنه-

 :و گفترهی ابروهاشو باال انداخت 

 .خیلی وقته که نزده...االن یه سوتی می ده کلی می خندیم. به به...این جالبه-

این رو گفت و خودش رو روی مبل راحتی پایین کشید و دست هاش رو پشت سرش قفل کرد. لبخند به 
 .لب، منتظر نشست

 :گلسا سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت

  !گ روی یخ بشه؟ آفرین رهی،آفرین پسراین ناسالمتی دوستته ها...می خوای سن-

آخرشو مثل لیلی گفت. هردوشون خندیدن. آبتین دستاشو روی سیم گیتار حرکت داد و شروع کرد ... 
  ... اولش آهنگ مالیمی بود ... خیلی مالیم

 به اونی که شدم درگیر چشم هاش-

 چه قدر گفتم بمون و مال من باش

 اونی که عاشقش بودم تو بودی

  ی خواد که برگردی به زودیدلم م

آهنگش ریتم آروم و دلنوازی داشت. گلسا دستاشو دور زانوش قفل کرد. رهی به لبخندی که روی لبش 
بود نگاهی کرد... باز نگاهش رو به آبتین و آرمان داد ... نمی دونست توی نور کم هالوژن ها درست 

  ی چی؟می بینه یا نه، ولی آیا آرمان داشت پوزخند می زد؟ برا
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 هنوز دلتنگتم بسه جدایی-

 همش می پرسم این روزا کجایی؟

 نگو دنیای ما درگیر هم نیست

 !نگاهت می کنم ... دست خودم نیست

 :گلسا لب هاش رو توی دهنش کشید و آروم نفسش رو بیرون داد ... زمزمه کرد

  !دست خودم نیست-

خوندن ... شاید برای لحظه ای کدورت هاشون و بعد زیباترین قسمتش جایی بود که هردو برادر باهم می 
 ... به چشم نمیامد. پوزخندهای آرمان یا نگاه های زخم خورده و مشوش آبتین

 تو فکر موندن باش-

 آرامش من باش

 قلبم که پیشت بود

 جون منم همراش

  تو فکر موندن باش

 آرامش من باش

 قلبم که پیشت بود

 جون منم همراش

  ... گار غم ناگفته ای هم درونش بودوباز ریمتی مالیم که ان

  .آبتین سعی کرد لبخند بزنه

 رها می فهمید که لبخندش واقعی نیست. آبتین چرا از وقتی آرمان اومده بود این طوری شده بود...؟

 :رها فقط به آبتین نگاه می کرد. چرا آبتین نگاهش نمی کرد؟! آرمان خوند

 بازم می گم یه عشق بی نظیری-

 :زمه کردآبتین زم

 !بی نظیری-
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 !ولی عشقم تو خیلی سخت گیری-

 :باز زمزمه ی برادر کوچک تر

 !سخت گیری-

 ... منو لبریز کردی از تمنــــــا-

 :و انگار واقعا توی صدای آبتین تمنایی بود

 !تمنــا-

 ... می خوام برگردی مثل موج دریا-

 ... موج دریا-

 :آرمان چشم هاش رو بست و بلند خوند

 !م بی قرارم واسه چشماتهنوز-

 :تمام بی قراری اش رو توی یک جمله بیان کرد

 ... بی قرارم-

 !چه قدر خوبه برام احساس چشم هات-

 ... احساس چشم هات-

 ... گل های خشک روی تاقچه می خوام بازم با عطر تو خوشبو شن ... ای جان-

 !خوشبو شن ... ای جان-

هو غافلگیر شد. آرمان داشت چهارچشمی نگاهش می کرد. بلند رها زیرچشمی به آرمان نگاه کرد که ی
 :شد و به گلسا گفت

  .من االن برمی گردم-

رفت یه گوشه ی تاریک نشست. نمی دونست چرا از نگاه های آرمان فرار می کرد...آرمان یه جوری 
  .بود. نگاهاش انگار معنی داشتن. به قول رهی چشماش هم سگ داشت

 :زمه می کردگلسا هنوز داشت زم

 ... تو فکر موندن باش-
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 ... آرامش من باش

 ... قلبم که پیشت بود

  !جون منم همراش

 :نواختن شون که تموم شد، دستاشو بهم زد و با ذوق گفت

 ...چه قدر قشنگ خوندن-

 :همون موقع بلند شد و به رهی گفت

 ...من برم ببینم رها کجا-

ورد بهش...از قصد نخورد. ولی پای گلسا توی اون کفشهای یهو نفهمید آرمان از کجا اومد که محکم خ
 :هفتاد سانتی یهو پیچ خورد...بلند گفت

  !آیــی-

دستاشو توی هوا تکون داد و دوباره محکم پرت شد روی مبل. پوفی کرد...خوب شد روی مبل افتاد و نه 
  !جای دیگه

 :آرمان سریع گفت

 ...ی خواستم ببینم رها کجاستببخشید من واقعا متاسفم گلسا خانوم...! م-

 :و مثل برق و باد رفت. رهی که با اخم دور شدن اش رو نگاه می کرد گفت

 این به رها چی کار داره؟-

 :گلسا خم شد و درحالی که قوزک پاشو مالش می داد گفت

خب با رها کار داری چرا پای منو شـََتک می کنی؟! خدایا خواستی به کورها چشم بدی اینو توی -
 ...اولویت بذار

 :رهی که توی اون شرایط از عصبانیت گلسا خنده اش گرفته بود گفت

 خب حاال خیلی بد بود؟-

 ...بد چیه؟! به چه زبونی حرف می زنی؟! پام از بن و ریشه فکر کنم نابود شد! آی آی-

 می خوای بریم خونه؟-

 :ناگهانی رهی، گفتگلسا سرشو باال گرفت و هاج و واج نگاهش کرد. متعجب از مهربونی 
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  .هان؟! به خاطر من بریم خونه؟؟ نه بابا...اون قدرام که بد نیستم-

  .و به مبل تکیه زد

  .اون طرف سالن رها دست به سینه نشسته بود و با پاش روی زمین ضرب گرفته بود

 ببینم تو آبتین و دوست داری؟-

. پگاه. با چشمای آبِی گردش به رها زل شونه های رها تکونی خوردن و برگشت تا به کنارش نگاه کنه
  زده بود. خودش رو عقب کشید ... اینجا چی کار می کرد؟! اصال کی اومد؟؟؟

 :رها تازه متوجه سوالش شد. اخمی کرد و گفت

  .چـ...چی؟ نه. چی باعث شده این طوری فکر کنی؟ منم یه مهمونم مثل بقیه مهمون ها-

پیشت آرمان می زنه توی ذوقش. من بیشتر از هرکس دیگه ای به این  آخه دیدم تا آبتین می خواد بیاد-
 ...دوتا توجه دارم و بهتر از هرکسی می شناسمشون

رها نفسشو با حرص داد بیرون. از اینکه پگاه این طوری درباره ی آبتین حرف بزنه خوشش نمیومد. 
ش دقیقا کدوم جهنم دره ای بود؟ مگه پگاه اون روز نگفت که می خواد ازدواج کنه؟! خب شوهر بی غیرت

 :پگاه بی خیال ادامه داد

خودت واقعا نفهمیدی که تا آبتین می خواد بیاد پیشت آرمان سد معبرش می شه؟ ببین غلط نکنم این یه -
 ...کاری می خواد

  رها؟-

پگاه که جا رها تندی سرشو باال گرفت. آبتین باالی سرش وایستاده بود. به به. آقای میزبان پیداشون شد. 
 :خورده بود یه ذره از رها فاصله گرفت. آبتین به پگاه نگاه کرد و گفت

 چی توی گوشش می خوندی؟ ببینم...تو و آرمان امشب دست به یکی کردین؟ چتونه شما؟-

 نمی دونم واال! از من می پرسی شازده؟-

 :و روشو برگردوند. آبتین یهو دست رها رو گرفت...گفت

  .نشین. پیش ایشون نباشبلند شو. اینجا -

و با ابرو به پگاه اشاره کرد. رها بلند شد و پشت سر آبتین راه افتاد. آبتین بردش توی آشپزخونه. اونجا 
 ...خلوت بود و فقط دو سه تا خانوم داشتن دم اجاق گاز کار می کردن

  .ببخشید که امشب نتونستم بیام پیشت-
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 :مت میز نشست و گفترها لبخند کوچیکی بهش زد. آبتین اون س

 .آرمان...یه ذره مشکل روانی داره-

 .رها سرش رو باال گرفت و با ابروی باال رفته نگاهش کرد

  .شوخی نمی کنم. منظورم واقعا بود-

  جـدا؟-

  .آره. خب...پگاه و دیده قاطی کرده دیگه-

 :مکثی کرد و لبخندی زد. گفت

 تو ویژه ترین آدمی. خودت که می دونی؟پس فکر نکن حواسم بهت نبوده. بین مهمون ها -

 :رها سرشو پایین گرفت. آبتین سریع اضافه کرد

  .یعنی...تو و رهی-

 :بلند شد و گفت

  .همین جا بمون. بیرون شلوغه. می دونم از جاهاش شلوغ خوشت نمیاد-

و جلوی رها و رفت بیرون. رها به در آشپزخونه نگاه می کرد. چنددقیقه بعد با یه بشقاب غذا برگشت 
 :گذاشتش. گفت

زرشک پلو...به همون مقداری که همیشه می خوری...با ژله ی بلوبری. فکر کنم همونیه که دوست -
 ...داری؟ نه؟ داشتن شام می دادن گفتم برات بیارم

 ...رها بی اختیار خنده ی کوتاهی کرد. چه قدر براش لذت بخش بود که می دید آبتین عالیق شو می دونه

 ...ه میز بزرگ گوشه ی سالن نگاه کرد و آه پرسوزی کشیدگلسا ب

 :زیرلب گفت

  .شام...شام دوست داشتنی...! حیف که من پای چالق تر از چالقم نمی تونم برم غذا بکشم-

 :مکثی کردو بعد باز پیش خودش گفت

  .خب وقتی خلوت تر شد می رم-
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. واقعا که. مسخره. تازه داشت فکر می همون لحظه رهی بلند شد و رفت. گلسا پشت چشمی نازک کرد
کرد که رهی چه قدر آقاست ولی صاف صاف جلوی چشمش رفته بود سر میز شام. البته...نباید هم توقع 

  .بی خودی داشت. گرسنه بودن گلسا مربوط به رهی نبود که

ها داشت...شاید رها کجا غیبش زده بود؟! به آرمان نگاه کرد. چشمش آب نمی خورد که این یه کاری با ر
 .چشمش رها رو گرفته بود

لحظه ای چیزی ته دلش با این فکر تکون خورد. اوه اوه ... اگه واقعا این طوری بود که ... عجب 
  .بلبشویی می شد

  .و گلسا بی خبر از همه جا داشت با خودش فکرایی می کرد که همچین دور از واقعیت هم نبودن

  !بفرمائید...گروهبان-

 :دی برگشت و یهو دید رهی جلوش وایستاده. یه بشقاب غذا روی پاش گذاشت و گفتگلسا تن

  .البته گروهبان ظاهرا االن مجروحه-

 :گلسا با چشمای گرد به ظرف نگاه کرد و گفت

 !این برای چندنفره؟-

  .خب چون نمی دونستم چی دوست داری از همش برات گذاشتم-

 :ا لبخند مهربونی نگاهش کرد و آهسته گفتو خودش با بشقابش کنارش نشست. گلسا ب

  !وای...چه قدر آقـا وار-

 :رهی با شک نگاهش کرد و گفت

 با من بودی االن؟-

 :گلسا خندید و گفت

 آره. این قدر دور از ذهن بودی؟-

 :رهی لبخندی زد و شونه هاش رو باال انداخت. با لحن خنده داری گفت

  .عادت به شنیدن این حرفا ندارم-

می دونی...می گن پسری که آقا باشه...توی دستای یه ملکه بزرگ شده. این -ا مکثی کرد. گفت:گلس
 ...حرف من نیست، این طوری شنیدم. مشخصه که مادرت خانوم باشخصیتی بوده
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و قاشق چنگال شو برداشت. رهی نفسی کشید و نگاهش کرد. گلسایی که مادرشو نمی شناخت همچین 
ون فرخنده ای که شونزده هیفده سال با مادرش همنشین بود...بهش می گفت تصوری ازش داشت. بعد ا

 :تک پر. مغرور. بی نزاکت. رهی بلند با خودش گفت

 !تماما خودتی ... خودت-

 :گلسا با تعجب نگاهش کرد و گفت

  !با منی؟ یعنی من با شخصیتم؟ من ملکه ام؟-

 :رهی زد زیر خنده...گلسا گفت

  ستم ازت تشکر کنما...به چی می خندی تو؟وا...چیه مگه. می خوا-

 :رهی زیرلب گفت

 .هیچی ... مهم نیست-

××× 

 :گلسا از ماشین پیاده شد. رهی گفت

  .صبر کن باهم بریم-

گلسا با خنده نگاهش کرد. همین دو قدم راه رو هم می گفت باهم بریم؟ رهی ماشینشو قفل کرد و باهم 
 :ت و گفترفتن توی حیاط. رهی دست گلسا رو گرف

 نیفتی! ببینم پات دیگه درد نمی کنه؟-

  .بهتر شده-

رفت لب فواره نشست و کفشاشو درآورد. انگشت هاش رو تکون داد و نفس راحتی کشید. پشت قوزک 
  .پاش زخمی هم شده بود

 :درحالی که پاهاشو تاب می داد گفت

 ...تو برو دیگه-

 :رهی لبه ی فواره نشست و گفت

 ینی با من این قدر سخت بود؟چرا؟ یه شب همنش-

 :گلسا آروم زد روی بازوش و گفت
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  .دیوونه. نه. برای خودت گفتم-

سرشو باال گرفت و به ماه نگاه کرد. رهی به صورت سفیدش که زیر نور ماه سفیدتر هم به نظر میومد 
 :نگاه کرد. چه قدر ژستش قشنگ بود...گفت

  .ای کاش یکی هم بود که از خودم عکس می گرفت-

 :سرشو سمت رهی برگردوند و گفت

می دونی...کسی و ندارم که از من عکس بگیره. حاال فقط برای عکس گرفتن که نه...کال کسی و -
  ...ندارم. چندوقتی هست که این طوریه دیگه

 :تک خنده ای تلخ زد و بعد زیرلب گفت

ر نمی رسه. از بقیه عکس می می بینی ... توی قالب عکس که بیانش می کنم، خیلی چیز بزرگی به نظ-
گیرم و کسی از خودم عکس نمی گیره. ولی فقط همین نیست. کاش فقط همین بود! آدم یه لحظاتی با 

 .همین چیزای کوچیک عمق و وسعت تنهایی اش رو اندازه می گیره

قطه رهی لب هاش رو توی دهنش کشید و به چهره ی متفکر گلسا نگاه کرد. ابدا محزون نبود. فقط به ن
 .ای روی زمین زل زده بود و اینا رو می گفت

 تنهایی سخته؟-

  .آره ولی عادت کردن بهش سخت تره. من قسمت سخت شو رد کردم-

شالش افتاد روی شونه هاش. به خودش زحمت نداد تا روی سرش بذاره. قطرات آب ال به الی موهاش 
  .ریخته بودن. مثل شبنم

 گلسا تو چندسالته؟-

  .اسفند امسال بیست و شیش سالم می شه بیست و پنج.-

 اسفندی؟-

 هوم...تو چی؟-

  .مرداد-

 :گلسا با لبخند نگاهش کرد و گفت

 یعنی همین ماه؟ کی؟-

  .سی و یک-
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تو هم مثل من آخر ماهی...منم بیست و هشت اسفندم. بابام هیچ وقت تولدم رو با عید یکی نکرد. شاید -
تولدم رو باهم می داد...ولی بابام هیچ وقت این طوری نبود. می  اگه یه نفر دیگه بود عیدی و کادوی

  .گفت تولد یه مناسبته و عید یه مناسبت. به خاطر هرکدوم شون یه کادوی جداگانه می داد

 :رهی آروم گفت

 خیلی باباتو دوست داشتی...نه؟-

کی برای من مثل اون نمی خیلی. من...من عاشقش بودم. اولین قهرمان زندگیم بود. اسطوره ام بود. هیش-
  ... شه

 :چونه اش لرزید و لبخند محوی زد. موهاش رو آروم پشت گوش فرستاد و گفت

یه پسر هیچ وقت به اندازه ی دختر نمی تونه محبت پدر رو درک کنه. اون غیرت پدرانه رو. اون دست -
ی دکمه های کتش گیر می نوازش گرانه رو. اون لحظه ای که پدر رو بغل می کنی و تارموهات ال به ال

  .رو ... اینا رو هیچ وقت یه پسر نمی فهمه« دختر بابا»کنه رو ... کلمه ی 

 .بغضش رو با صدا قورت داد

  .تموم شده. برای من تموم شده. مدت هاست که با یادگاری ها و خاطرات زندگی می کنم-

و بگه عیبی نداره. زود می گذره.  رهی برق چشماشو زیر نور ماه دید. یه لحظه دلش خواست بغلش کنه
ولی یادش افتاد که این حرف برای گلسا فایده ای « کسای دیگه ای هم هستن»دهنشو باز کرد تا بگه 

  .نداره. گلسا کسی و نداشت

دختری که کنارش نشسته بود یه دختر تنها بود. تنها ولی شجاع. و رهی تازه این موضوع رو فهمیده 
  ... و نتونی بگی« کسای دیگه ای هم هستن»چه سخته که نتونی به یه دختر بگی  بود. تازه فهمیده بود

 :از لبه ی فواره پرید پایین و برای تغییر حال گلسا گفت

 خیله خب. دوربینت کجاست؟-

 چی؟ دوربینم؟-

  .برم بیارمش ازت عکس بگیرم-

 :گلسا خندید و با خوشحالی گفت

  .خونه ست. روی یه سه پایه. بیا...اینم کلیدجدا این کارو می کنی؟ همون گوشه ی -

رهی چندلحظه بعد برگشت. لنز رو روی صورت گلسا که به ماه نگاه می کرد تنظیم کرد...شاید عکسش 
  .ماهرانه نمی شد ولی حداقل قشنگ بود
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 :گلسا کفشاشو برداشت و دوربینشو هم از رهی گرفت. گفت

  .د نکنهمرسی رهی...امشب شب قشنگی بود. دستت در-

 ...چرا از من تشکر می کنی؟! من که کاری نکردم-

 :گلسا شونه هاشو باال انداخت و گفت

  .همین طوری-

  .خب اگه همین طوریه منم از تو تشکر می کنم. امشب شب قشنگی بود-

 :گلسا خندید و گفت

  .شب به خیر. فردا می بینمت-

هی رفت توی خونه. اولین دکمه ی لباسشو و همون جور پابرهنه سمت خونه اش رفت و درو بست. ر
  .باز کرد و کرواتشو شل کرد. روی تخت دراز کشید. حرفای گلسا هنوز توی ذهنش منعکس می شد

 ...کال کسی و ندارم -

 ...عادت کردن بهش سخت تره. من قسمت سخت شو رد کردم-

پسر هیچ وقت اینا رو درک نمی من...من عاشقش بودم. اولین قهرمان زندگیم بود. اسطوره ام بود. یه -
 ... کنه

 .من مدت هاست که با یادگاری ها و خاطرات زندگی می کنم-

آرمان دم در اتاق رها ایستاده بود. سرش رو یه ذره خم کرد تا بتونه داخل اتاق رو ببینه. رها اخم ظریفی 
لب زمزمه ای هم می کرده بود و سخت مشغول کشیدن یه چیزی روی کاغذ بود ... هر از چندگاهی زیر
  .کرد. آرمان دور و برش رو نگاه کرد تا یه موقع آبتین مثل حضرت اجل سر نرسه

واقعا کی از رها بدش میومد؟ هم دختر نسبتا خوشگلی بود و هم خوش اخالق. همیشه با لبخند و مودبانه 
و همیشه محتاطانه  جواب آدم رو می داد. فقط آرمان یه ذره از برادرش بدش میومد. نگاه خشنی داشت

رفتار می کرد. باالخره دوست صمیمی آبتین بود...دوست صمیمی آبتین کم از خودش نداره! آرمان نفس 
 :عمیقی کشید و به در اتاق رها زد و گفت

 می شه بیام تو؟-

 :رها سرشو باال کرد و چندلحظه نگاهش کرد. با در زدن آرمان از دنیاش خارج شده بود. گفت

 .مائیدالبته. بفر-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

303 

 

 :آرمان رفت توی اتاق. روی مبل نشست و گفت

 آبتین و ندیدم...کجاست؟-

 :رها با خودکارش به باال اشاره کرد و گفت

  .البد رفته پشت بوم. وقتی یه ذره فکرش درگیره می ره اونجا-

زدیک و دوباره مشغول کارش شد. نه...مثل اینکه رها و آبتین بیشتر از چیزی که آرمان انتظار داشت ن
 :هم بودن. مهم نبود. آرمان از پس هرچی برمیومد. آرمان با لبخند گفت

  .بین مهمون های دیشب تو یه جلوه ی خاصی داشتی. انگار از همه موقرتر تو بودی-

 :رها لبخندی زد و گفت

  .ممنون. نظر لطفته-

  .نه واقعا گفتم. تعارف نبود-

 :رها باز خندید و گفت

  .منم واقعا گفتم-

اهش رو باز روی برگه ی پیش روش چرخوند ولی می تونست حرکت نگاه آرمان رو روی خودش نگ
 حس کنه. اه ... چرا نگاهش رو نمی دزید پس؟؟ تا کی می خواست همین طور برانداز کنه؟

 :کسی به در زد. آبتین بود. رها با دیدنش لبخندی زد و گفت

  !ِا سالم آبتین-

 :جواب رها رو سرسری داد

 ...مسال-

 :و تند گفت

 آرمان؟-

 :آرمان با خونسردی تمام برگشت و نگاهش کرد

 بله؟-

  .بیا بیرون کارت دارم-
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 :آرمان لبخند قشنگی به رها زد و گفت

 ...ببخشید-

  .خواهش می کنم. راحت باش-

 :و از اتاق رفت بیرون. آبتین یه گوشه کشیدش و آهسته گفت

 ...رها می گردی؟ آرمان اونی نیست که تو فکر ببینم تو چرا این همه عین پروانه دور-

 :آرمان لبخندی دندون نما زد. با صدای آرومی گفت

  آبتین به تو چه؟-

  .هــووف...آرمان فیلم بازی نکن. باور کن رها کسی نیست که من دوستش داشته باشم-

ه جوش میاورد. آبتین آرمان نفس عمیقی کشید. از آبتین عصبانی می شد. بعضی وقتا این آبتین خونشو ب
 :آرمان رو خر فرض کرده بود؟! آرمان گفت

  !آبتین من و تو باهم بزرگ شدیم! منم که باید بگم برای من فیلم بازی نکن-

 ...آرمان آروم-

 :آرمان انگشت تهدیدشو باال برد و گفت

نگیرم. نذاشتی به پگاه ببین...من هنوز سرحرفمم. آرمان نیستم اگه انتقام اولین داشته ی زندگیم رو ازت -
برسم. نذاشتی به انتخابم برسم. انتخابی که بهش دل بسته بودم چون فکر می کردم مال منه! و حق داشتم! 

  !مال من بود

 :آبتین دست هاش رو یه ذره باال آورد تا آرمان اوج نگیره و با تن صدای پایین گفت

با پگاه؟! االن زندگی من و تو و پگاه، زندگی خب من االن نمی فهممت! چرا زودتر برنگشتی و نرفتی -
 ... های کامال مجزا از هم هستن

 .آرمان دستش رو به صورتش کشید. چندلحظه سکوت کرد و بعد نگاه نامطمئنی به آبتین انداخت

چی داری می گی آبتین؟ می گی زودتر برمی گشتم و می رفتم با پگاه و اون جمله ی معروِف آنها تا -
خوشی زندگی کردند؟ به من ... به من می گفتن دیوونه! کدوم دختری، کدوم پگاهی خوشش  آخر عمر با

میاد با یه دیوونه ای که حتی دوستش هم نداره ازدواج کنه؟ عشق من از اولش یه طرفه بود ... از اولش 
 ... داشتم ترک برمی داشتم و می شکستم

 تو فکر می کنی همه چی اینجا تقصیر من بود؟-
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 :بلند گفت آرمان

نه تقصیر من بود! معلومه که تقصیر تو بود آبتین! من بدون هیچ دروغ و شک و شبه ای عاشق پگاه -
 نامردیبود و هردوتون بهم  نامردیبودم ولی اون منو دوست نداشت. حتی فکر کردن اون به تو هم 

من با اون چی کار  کردین. در ضمن...اصال بحث سر پگاه نیست. پگاه داره می ره سر خونه زندگیش
 ...دارم

 :به در اتاق رها اشاره کرد و گفت

 .بحث سر این یکیه. اینی که فعال فکر و ذکرت و بهم ریخته-

 :زمزمه کرد

 دوست دارم بیشتر منو درک کنی ... بفهمی حسم رو ... مگه ما برادر نیستیم داداش؟-

گذشته بود. آرمان اینجا بود. آرمان یعنی  آبتین عقب کشید. آره. آرمان راست می گفت. دیگه کار از کار
  .تخریب. یعنی یک انسان مخرب

خب مثال می خوای چی کار کنی؟! منو بفرستی قله ی قاف تا رها رو نبینم؟! یا شایدم می خوای رها رو -
  بفرستی به دورترین نقطه جهان؟

 :آرمان پوزخندی زد. گفت

 ...پسراینا که بچه بازیه. من دیگه سی و دو سالمه -

 :زد به بازوی آبتین و گفت

  .کار من جدی تر از این حرفاست-

 :آبتین با نگرانی آرمان و نگاه کرد...زیرلب گفت

 ...آرمان کار احمقانه-

نمی کنم داداش کوچولوم! فقط گفتم کارم جدی تر از این حرفاست. نبینم زنگ بزنی تیمارستان و این -
ع می کنی. فقط اینو بدون که من یه دوره ی دیوانگی رو هم رد حرفا...من دیگه خوبم. فقط خودتو ضای

  !کردم. از آدم هایی که دیوانگی رو رد کردن باید بیشتر از دیوانه هاش ترسید

  !هرکاری ازم برمیاد! هرکاری-تن صداشو آورد پایین و گفت:

 :درحالی که سمت در اتاقش می رفت با خنده گفت

  !غیر از کارهای احمقانه عزیزم-
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 :گلسا پول رو از مشتری گرفت و توی صندوق کتاب فروشی گذاشت. لبخندی زد و گفت

  .ممنون...خوش اومدین-

 :کسری یه جرعه از چایی اش خورد و گفت

 ...می دونی گلسا...خیلی خوش برخوردی. اگه فروشنده بشی خیلی موفقی...روابط اجتماعیت باالست-

 :گلسا لبخندی بهش زد و گفت

 سی. زیاد این حرف رو بهم می زنن. راستی کسری...اون مسابقه هه چی شد. مرحله دومش کیه؟مر-

نمی دونم. شاید شهریور. ولی دیگه الزم نیست عکس بگیری که...همون و می فرستن. راستی عکست -
  .وقعا تاثیرگذار بود. امیدوارم برنده شی

 تو نمی تونی برام پارتی بازی کنی؟-

 :می دونست داره شوخی می کنه نچ نچی کرد و گفتکسری با اینکه 

 ...استفاده از بند پ؟؟؟ نه نه نه...زشتوک این حرفا چیه-

 :گلسا زیرلب گفت

  .بس که بی بخاری-

 :لعیا خانوم اومد. با لبخند کوچیکی نگاهشون کرد و گفت

  چی شده؟ باز سرچی جروبحث می کنین؟-

  .انداختن. موبایل گلسا زنگ زد. رهی بود. برداشتگلسا و کسری شونه هاشونو برای هم باال 

 ...الو...؟ سالم...مرسی خوبم...نه اصال برام مهم نیست که تو خوبی یا نه...خودتی-

 :با دست از کسری و لعیا خداحافظی کرد و توی تلفنش گفت

  !...من دارم میام خونه. باور کن دم درم-

همون جور موبایل به دست از کتاب فروشی بیرون رفت.  کسری به این خالی بندی گلسا خندید و گلسا
 :لعیا روی صندلی اش نشست و گفت

دختر خوبیه. دوست دارم سروسامون بگیره...به نظرم مستحق بهترین چیزاست...ایشاال یه آدم خوب -
  .براش پیدا شه که بتونه کمکش کنه
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 :و نیم نگاهی به کسری انداخت. کسری گفت

 چرا به من نگاه می کنین؟؟؟چیه لعیا خانوم؟! -

 :لعیا خندید و گفت

  .نترس پسرم منظورم به تو نبود-

 :مکثی کرد و گفت

انتخاب شریک زندگی کار سختیه. از اون سخت تر...ساختن با مشکالت زندگی باهم دیگه ست. -
  .من...نتونستم. موفق نبودم

 :کسری ابروهاشو باال انداخت و با احتیاط گفت

 تین...؟شما طالق گرف-

 :لعیا لبخند زورکی ای زد و گفت

  .بماند. فقط آرزو می کنم گلسا به یه جایی برسه. دختر خوبیه-

گلسا یه لیوان آبمیوه روی پاتختی لیلی گذاشت. سینی رو توی دستش گرفت و آروم با انگشت هاش روش 
گلسا به این لیلی کم  ضرب مالیمی گرفت. نگاهی به لیلی انداخت. لیلی این روزا بی حس و حال بود.

حرف عادت نداشت. این لیلی که اکثر ساعات روز روی تختش دراز می کشید و می خوابید و با لبخند 
  .کمرنگی به گلسا نگاه می کرد

رادمنش بیشتر میومد و می رفت. گلسا از اتاق بیرون رفت و به درو بست. آروم به در تکیه داد. هیچ 
کرده بود. اگه ارث لیلی رو می خواست...پس لیلی می مرد! هیچ وقت وقت دقیق به این موضوع فکر ن

  !اینو هیچ جای ذهنش جا نداده بود. انگار این توی صورت مسئله گنجونده نمی شد

لیلی...گلسا دوست نداشت لیلی بمیره. کی از مرگ خوشش میامد؟ از سیاهی لباس ها و بوی تند حلوای 
  ... چای و خرما ... و صدای سوزدار نوحه خون وختم و خم و راست شدن برای تعارف 

  ... پوفی کرد و سعی کرد به چیزهای منفی فکر نکنه. مشغول روزنامه پیچ کردن تابلوش شد

 :رهی روی مبل نشسته بود و داشت بند کفش هاش رو محکم می کرد. گفت

 گلسا می خوای امروز برسونمت؟-

 :گلسا سرشو کج کرد و گفت

  بدم نمیاد. عیبی نداره؟اگه بتونی که -
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  .چه عیبی...تو که اهل تعارف نبودی. من می رم ماشینو روشن کنم. بیا-

و از خونه رفت بیرون. گلسا قرص های لیلی رو هم براش گذاشت تا وقتی بیدار شد بخوره. دوربین و 
شش و بیشتر کوله و تابلو رو برداشت. توی آینه شالشو صاف و صوف کرد. امروز یه ذره مقدار آرای

  .کرده بود. بازم مالیم بود. ولی...از دیشب تصمیم گرفته بود این کارو بکنه

شاید چون رهی ازش تعریف کرده بود. از خونه رفت بیرون. رهی داشت ماشینشو می برد بیرون. دنده 
ی عقب گرفت و ماشینو بیرون برد. گلسا داشت توی حیاط می رفت که یهو روی رد تایرهای ماشین ره

 ...یه چیزی دید...یه چیز سبز خیلی خیلی کوچولو

 :سریع دوید و روی زمین زانو زد. به شالش چنگ زد و زیرلب گفت

 ...وای-

  .شونه هاش افتادن. رهی از ماشینش پیاده شد و طرف گلسا اومد

 چیزی شد گلسا؟-

ه بود اشاره و جلوش خم شد. گلسا با انگشت به حشره ی سبزرنگ مرده اش که روی زمین افتاد
 :کرد...زیرلب با بهت گفت

  .مرد-

رهی یه نگاه به حشره کرد یه نگاه به گلسا. واقعا گلسا به خاطر این حیوون این قدر هاج و واج بود؟! 
 :گلسا به رهی نگاه کرد. چندبار پلک زد و آروم گفت

 .تو کشتی اش...! جک رو تو کشتی-

یت های فیلم تایتانیک صحبت می کنه ... رهی طوری حرف می زد که انگار داره راجع به شخص
  :محتاطانه گفت

 ...نچ...گلسا دیوونه نشو دیگه. یه حشره ست دیگه چیزی نیست که-

 :گلسا بلند شد و اخم کرد. گفت

حشره ست که حشره ست! اونم باالخره داشت نفس می کشید جونور بود! تو همین االنشم قاتلی! مگه -
 !حشره ی من بود! جکِ من بود! تو از روش رد شدی! پرس اش کردی فقط به کشتن آدماست؟ اون

و همون جور با اخم سمت در دوید و از خونه رفت بیرون. رهی برگشت و به در نگاه کرد. هنوز توی 
  بهت

 :کار گلسا بود! علی از اتاقک نگهبانی اش اومد و گفت
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 این چش بود؟-

 :گفت رهی اخمی کرد و دستش رو به در ماشین گرفت و

  .ِا...هیچی...هیچی-

 !چه قدر کشتی هاش غرق شده بود...انگار اعصابش داغون بود...صبح ها که معموال خوش اخالق بود-

 :رهی نفسش رو محکم داد بیرون و با خشونت گفت

  .علی خفه-

 .علی سکوت کرد

××× 

ن روزی که موهاشو زده سما چهارزانو جلوی گلسا نشسته بود. دیگه با گلسا دوست شده بود. بعد از او
  .بودن و گلسا رو بغل کرده بود...دیگه شیفته اش شده بود

 :با کنجکاوی پرسید

 چرا این بار اون آقای جذاب باهات نیست؟-

 !آقای جذاب! جای رهی خالی تا ببینه از نظر یک دختر این طور جذاب شناخته می شه

 :گلسا شونه هاشو باال انداخت. خندید و گفت

  .لهاون قات-

 :سما جیغ زد

 !قـاتل؟-

 ...آره. حشره ام و کشت. با ماشین از روش رد شد. یه خرچسونه داشتم اسمش جک بود-

سما با همدردی سرشو تکون داد. گلسا زیرچشمی نگاهش کرد. راستش اولین نفری بود که با شنیدن اسم 
این ناراحتی های کوچیک و به خرچسونه ی گلسا نخندید. شاید بچه ها بهترین همدردها بودن. چه برای 

چه دردهای بزرگی که توی دنیا هیچ درمانی نداشتن. بچه ها فقط سرشون رو « احمقانه»قول ترانه 
 !تکون می دادن و با چشم های درشت شون نگاهت می کردن. بی حرف

 :پدرام که داشت با پاستیلی که گلسا بهش داده بود ور می رفت گفت

 ؟باهاش قـهری گلسا جون؟؟-
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 :گلسا با شک گفت

  .اوم...نـه...ولی خب ناراحتم کرد دیگه-

 :یکی از بچه ها برگشت و گفت

یک روز باهاش حرف نزنی کافیه. مامان من برام یه لیست توی خونه درست کرده که هرکار بدی بکنم -
 ...چندروز باهام حرف نمی زنه

 :سما زانوهاشو توی بغلش گرفت و زیرلب گفت

 ...ی خونه مون تنگ شدهچه قدر دلم برا-

 :گلسا لبخند تلخی زد و آهسته کله ی بی مویش رو نوازش کرد. سما گفت

ولی باهاش قهر نکن گلسا جون. منم با سمیر خیلی زیاد قهر می کردم. داداشمو می گم. پونزده سالشه. -
می ره مسخره  از وقتی که مریض شدم این قدر مهربون شده...حاال فقط کافیه خوب شم...همچین دوباره

 ...بازیاشو شروع می کنه

 :گلسا خندید و گفت

  .نه...اون دوستت داره-

 :سما سرشو تکون داد و گفت

 ...می دونم می دونم-

 :مکثی کرد و نتیجه گیری کرد

  .پس رهی هم تو رو دوست داره باهاش قهر نکن-

 :سمیرا گفت

دیگه رو دوست دارن. رهی که شوهرش نخیرم دوستش نداره. مامان من می گه فقط زن و شوهرا هم -
  نیست. هست گلسا؟

 :گلسا خندید و گفت

 ...معلومه که نیست بچه ها-

 :پدرام که تمام مدت ساکت بود آروم گفت

 ...ولی هم دیگه رو دوست داشته باشین خب-
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دا رهی جلوی در محک بود. از ماشینش پیاده شد و درو بست. رفت تو. امیدوار بود گلسا رو اینجا پی
کنه. یه سر به گالری اش هم زده بود. یه دختری اونجا بود که احتماال همون ترانه بود. حق با گلسا بود. 

 :واقعا خیلی بداخالق بود. وقتی رهی سراغ گلسا رو ازش گرفته بود پرخاش کرده بود

عت من چه می دونم کجاست! فروشنده ی خوش بر و روی گالری فعال نیست! می بینی که؟! یک سا-
 !دیگه میاد

گلسا از دستش ناراحت بود. دوست نداشت ناراحتی گلسا رو ببینه. گلسا...باالخره دوستش بود. دوست. 
  .سرشو تکون داد و رفت دم در اتاق

گلسا روی زمین نشسته بود. اصال حواسش به در نبود. داشت به حرفای بچه ها گوش می داد. رهی به 
 :چارچوب در تکیه داد و بلند گفت

  کی می خواد با من مچ بندازه؟-

یهو همشون به رهی نگاه کردن. همه پسرا یه دادی کشیدن و سمت رهی دویدن...ولی گلسا بلند شد و 
 :دستشو به کمرش زد. خیلی جدی گفت

 تو از کجا فهمیدی من اینجام؟-

 :می خندید، گفترهی درحالی که با انگشت هاش آهسته زیر گلوی پدرام رو قلقلک می داد و پدرام ریز 

  .آقای قاتل این چیزا رو هم بلده دیگه-

  !یادم نندازها! من از دستت عصبانی ام-

رهی جوابشو نداد. گلسا ته دلش کنف شد. چرا رهی جوابشو نداد؟! منتظر جواب بود. حتی از نوع دندون 
  .شکن اش تا شاید باز هم حرفی برای گفتن با رهی داشته باشه

 ... سردی و خوش خلقی مشغول حرف زدن با پسرها بودرهی با نهایت خون

 ...پس تو می خوای با من مچ بندازی...؟ پدرام تو که نمی تونی...نه بابا-

 :گلسا آستیناشو تا آرنج زد باال. گفت

  !من باهات مچ می اندازم-

د ملیحی زد و رهی به مچ الغر گلسا نگاه کرد. بعد یه نگاه به دستش که توی دست خودش بود کرد. لبخن
 :گفت

  !آخه نمی تونی-

 :گلسا نفسش رو محکم فوت کرد بیرون و گفت
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 !ِا رهی می زنمتا! مچم الغره ولی کلی هم زور داره-

 :و فقط برای اینکه بچه ها بخندن، با لحن بامزه ای گفت

  آندرِاستند؟-

 :طبق انتظارش همه بچه ها خندیدن...سما دستاشو بهم زد و گفت

  !ی گم ... ! یک دو سهخب... من م-

هردوشون شروع کردن...نه بابا...رهی ابروهاشو باال انداخت... حق با گلسا بود ... خیلی قوی نبود ولی 
  ! ... به جثته ی ریزنقشش نمیامد که این همه زور بازو داشته باشه

 :رهی گفت

 چی کار کنم که بنده رو عفو کنین؟-

 !از مجازاتت نمی شه بگذرم تو قاتلی-

  حاال هیچ راهی نداره؟-

 ...راه که داره ولی سخته ها-

 اگه بگی و انجامش بدم آشتی می کنی؟-

 :گلسا خندید و گفت

 !اگه بتونی که آره-

 ...خب بگو-

گلسا نفس عمیقی کشید و فشار بیشتری به دستش وارد کرد...وای...االن می باخت...رگش بیرون زده 
  .بود

  !راه راه خال خال پشمی پیدا کنیباید برام سوسک گواتماالیی -

 :رهی با چشمای گرد گفت

 هـان؟!؟-

و صدای ریسه رفتن بچه ها بلند شد ... گلسا لبخندی زد. عاشق این صدای خنده بود. این صدای قهقهه 
  .که از اتاق بچه ها بلند می شد براش از هر صدایی دلنشین تر بود

 :مصمم گفت
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 ...بازی نداریم ها...داری مچ مو از جا می کنیهمونی که شنیدی. ببین رهی...جر-

 :رهی خندید و گفت

 !خب می خواستی مچ نندازی-

بحث و عوض نکن. سوسکی که گفتم نسلش درحال انقراضه و توی استرالیا هست. باید بیاریش تا -
  .باهات آشتی کنم

 ... چشمکی بهش زد و باز صدای خنده ی بچه ها بلند شد

 ...قله ی قاف که دیگهبابا آشتی به قیمت -

 :گلسا از بین دندونای قفل شده اش گفت

  !همونی که گفتم-

 ...داشت می مرد! بگو دختر حسابی تو که زور نداری چرا با یه مرد کل می اندازی

 :یهو سمیرا بلند داد زد

  !بسـه-

ود که راه گلسا و رهی سمتش برگشتن. یه نقاشی که توی دستش بود و باال گرفت...یه سوسک بزرگ ب
  !راه بود. باالش بزرگ با خط خرچنگ قورباغه نوشته بود:سوسک گواتماالیی راه راه خال خال پشمی

 :گلسا و رهی بی اختیار هردو دستاشون شل شد. پدرام جلوی سمیرا دوید و گفت

  !اینم سوسکی که گلسا گفته بود! ما کشیدیمش...حاال می شه باهم آشتی کنین؟-

 :مت رهی گرفت و گفتسمیرا نقاشی و س

  !بیا دیگه! بده بهش! باهات آشتی می کنه-

گلسا و رهی نگاه معناداری بهم انداختن. نگاه گلسا پر احساس بود...دلش می خواست تک تک بچه ها 
 :رو بغل کنه...رهی نقاشی رو سمت گلسا گرفت و گفت

 در عرض یک صدم ثانیه آوردمش. آشتی؟-

 ...نمود کرد که داره براندازش می کنه و چشماشو تنگ کردگلسا نقاشی رو ازش گرفت. وا

 ...هـومممم-

 :مکثی کرد و گفت
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  !خیله خب حاال...فقط واسه اینکه روت رو جلوی این بچه ها زمین نندازم عفو بهت می خوره-

  .صدای کف زدن بچه ها

  .بدون شک این شادی های کوچیک براش بزرگترین ارزش ها رو داشتن

رهی از کارش زده بود و اومده بود اینجا دنبالش، فقط به خاطر همین یک موضوع کودکانه و فکر اینکه 
 .احتماال برای شاد کردن بچه ها، ته دلش رو قلقلک می داد

××× 

 آرمان به پنجره ی اتاقش توی شرکت تکیه داد. باید با رها چی کار می کرد...؟

زه. شعله ور شه...جوری که فقط خاکستر ازش بمونه. باید کاری می کرد که آبتین بسوزه. از درون بسو
اگه االن وضع آرمان این بود و انگ دیوونه روش می چسبوندن همش و همش تقصیر برادر کوچیکش 

 بود. حاال باید با رها چی کار می کرد...؟ واقعا باید باهاش چی کار می کرد؟؟؟

یه چیزی توی مایه های دور ریختن یک می کشدش؟ به نظرش کشتن یک نفر کار خیلی سختی نمیامد. 
چای که سرد شده باشه. خنده دار بود ... همیشه کشتن اولین نفر فقط سخته. بعد از کشتن اولین نفر کشتن 

  .بقیه دیگه سخت نیست

  .آرمان اولین نفر و خیلی وقت پیش کشته بود

  .خودش و کشته بود

زخرف از کجا توی سرش چرخ می خوردن خدا می فکری کرد و تکیه شو از پنجره گرفت. این افکار م
دونست ... اصال فکر کشتن کسی توی مخلیه ی آرمان نمی گنجید. چه عاطفی و چه فیزیکی! اعتراف 
کرد که روح بیمار خودش هم هنوز بعضی وقت ها نفس می کشه ... نفس هایی که بیشتر شبیه به خس 

  !خس بودن

بیماری های مختلف بود و پرونده ی پزشکی اش کلفت، تا این حد  هر قدر هم که متهم به دیوانه بودن و
  !هم دچار جنون نمی شد

یه فکر بهتر توی ذهنش راه پیدا کرد. ولی هنوز مطمئن نبود که عملی اش کنه. این جوری باید رها هم 
 ...باهاش راه میومد تنهایی نمی تونست کاری رو از پیش ببره

 :ی زد و روی صندلی اش نشست. تلفن رو آیفون گذاشت. بلند گفتحاال سعی اش و می کرد. پوزخند

  .گوش می دم عماد-

  .سالم آرمان...خسته نباشی-

 :تکرار کرد
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  .گوش می دم-

 :شخص پشت تلفن صداشو صاف کرد و گفت

رها رهنما. سی ساله مجرد. یه برادر داره که این ماه بیست و هشت ساله می شه. رهی رهنما. رها تنها -
دگی می کنه. توی خیابون سهروردی شمالی. توی یه مزون کار می کنه و بعضی وقت ها توی شرکت زن

  .برادرش هم کار می کنه. همینا رو فعال فهمیدم

 از نظر عاطفی چی؟ قبال ازدواجی...نامزدی... شکستی ... چیزی نداشته؟ االن چطور؟-

  .تا اونجایی که من تحقیق کردم، نخیر-

 :رو توی دهنش کشید. مکثی کرد و بعد پرسیدآرمان لب هاش 

 با چه عنوانی تحقیق کردی عماد؟-

 ... همسایه ها فکر کردن قراره براش خواستگار بیاد. بعضی از همکارهاش هم-

 :آرمان لبخندی زد و عجوالنه حرفش رو قطع کرد

  .خیله خب مرسی. فعال-

وز رها توی شرکت نبود. اه...چه شانس و دکمه ی قطع رو زد. کتش رو برداشت و رفت بیرون. امر
مزخرفی. خواست دکمه ی آسانسور و بزنه که یهو چشمش به یکی از خدمه ی شرکت افتاد که داشت 

  ...گیج و ویج توی راهرو راه می رفت

 :دستگیره ی در اتاق رها رو چندبار باال و پایین کرد و بلند گفت

 !اکه هی-

 :سریع با دستپاچگی گفت برگشت که یهو چشمش به آرمان خورد.

  !ببخشید آقای موحد سالم-

 سالم...کاری با رهـ...خانوم رهنما داشتین؟-

 :کیف پولی رو که توی دستش بود تکون داد و گفت

آقا اینو دیروز خانوم رهنما جا گذاشتن. دیشب داشتم تمیز می کردم دیدم. خواستم بهشون بدم که دیدم -
 ...نیستن

 :کردتندی با وحشت اضافه 
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 !آقای موحد من چیزی ازش برنداشتم! به روح مادرم قسم! به جان پدرم قسم-

 :آرمان لبخندی زد و گفت

  .می دونم...چرا قسم می خوری. خب من می بینمش. بده من بهش می دم-

 ...مطمئن آقای موحد؟ بعدا اگه-

  .مطمئن-

ون اطالعاتی که عماد براش کیف و ازش گرفت و از شرکت رفت بیرون. آدرس مزون رها هم توی ا
جمع کرده بود، نوشته شده بود. سوار ماشینش شد. عماد از دوست های قدیمی اش بود. اگه اون نبود، 
همون طور لنگ در هوا باقی می موند. بعد از این همه سال تهران رو درست به خاطر نداشت ... چه 

  !برسه به آدم ها، آدرس ها و جزئیات

سوارش می شد. از وقتی که از ایران رفته بود همون جور توی پارکینگ خونه  بعد از مدت ها داشت
  .آبتین مونده بود

جلوی در مزون نگه داشت. مزون آرزو. از ماشین پیاده شد و رفت تو. یه زن میانسال نسبتا اخمو دم در 
 :بود. لبخند مکش مرگ مایی بهش زد و گفت

  !سالم...آرزو خانوم-

 :گفت زن بهش نگاه کرد و

 سالم. بفرمائید؟-

 :مودبانه پرسید

 خوب هستین؟-

 بله. امرتون؟-

  می خواستم بدونم خانوم رهنما اینجا هستن...؟-

 !اینجا من همه رو به اسم می شناسم آقا. اسم بگو-

  .رها-

  .بله باالست-

  .آرمان تشکر کرد و رفت باال
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 :رها لبخند کوچیکی به آرمان زد و گفت

 .برام آوردی...دیروز کلی دنبالش گشتم. لطف کردیمرسی که کیفمو -

 :آرمان محترمانه گفت

  .خواهش می کنم...وظیفه بود-

تا جایی که می تونست سعی داشت یه چهره ی موقر از خودش پیش رها نشون بده. یه پسر خارج رفته 
شت. تونسته بود ی احتماال خوشتیپ و مبادی آداب )!( ... خالصه همه چی تموم. واقعا هم کم نمی ذا

  .همچین چهره ای از خودش نشون بده

هنوز اون لبخند کوچیک روی لب رها بود. آرمان متفکرانه نگاهش کرد. خنده های رها کوتاه 
بودن...لبخندهاش کوچیک. پیش خودش فکر کرد ذاتا خانومه. نه...واقعا حیف بود که احساسات این 

حتی می شد گفت لحظه ای از فکری که چند ساعت پیش  دختر رو به خاطر آبتین به بیراهه بکشونه.
  .توی دفترش کرده بود خجالت کشید

 :رها موهاشو با دست توی شالش کرد و گفت

 آدرس اینجا رو از کجا آوردی؟-

 :آرمان سرشو تکون داد و گفت

 ...خب-

 !فکر اینجاشو نکرده بود

  !از آبتین گرفتم-

 :مکثی کرد و گفت

 ی بیام؟ببخشید...نمی خواست-

 :رها خندید و گفت

  .نه نه. فقط جهت کنجکاوی بود-

 کارت کی تموم می شه؟-

  .خب راستش...همین االنم تموم شده می تونم برم خونه. فقط حوصله ندارم که برم-

  .پاشو. من می رسونمت-
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 :رها خودشو عقب کشید و گفت

  .نـه. نمیام-

  .دم مزخرفی مثل من خوشت نمیاد. باشه من رفتم پسهوم...می دونستم. می دونستم از همنشینی با آ-

 :رها باز خندید و گفت

 ...نه آرمان این چه حرفیه-

  .خب پس بیـا! ما همکاریم دیگه تعارف که نباید با من داشته باشی-

آرمان فقط نگاهش کرد. با خودش فکر کرد چه قدر اسم رو قشنگ ادا می کنه. خب...آبتین حق داشت 
  .اقعا دختر دوست داشتنی ای بود! رها کیفشو برداشتعاشقش بشه! و

 :توی ماشین آرمان نشست. آرمان درحالی که کمربندشو می بست، گفت

  !واقعا خوشحالم که می بینم آبتین همکاری مثل تو داره-

 :رها ابروهاشو انداخت باال و با تردید گفت

 چطور؟-

دگیش بود دختر چندان جالبی نبود. یه پگاه ... یه این طور که...خب اولین و آخرین دختری که توی زن-
  ... منجالب

  .پوفی کرد و بقیه حرفش رو ادامه نداد

 :رها پوزخندی زد. زیرلب گفت

 ببینم تو دیگه چه پدرکشتگی ای با پگاه داری؟-

  !ظاهرا این دختر بلندقامت چشم آبی خوش پرستیژ، داشت نقش پررنگی توی زندگی اش می گرفت

 :زد زیر خنده و گفتآرمان 

 !نگو نمی دونی رها-

 :رها بهش نگاه کرد و با نگاهی متعجبانه و مردد پرسید

  چیو؟-

 :آرمان برگشت و با لبخند به رها نگاه کرد. گفت
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  .نمی دونم چرا احساس کرده بودم تو و آبتین باهم صمیمی هستین. فکر می کردم اینها رو بهت گفته-

 :با زبون تر کرد و زیرلب گفترها با کالفگی لب هاش رو 

اوال که هیچم از این خبرا نیست... من و آبتین دوتا دوست ساده ایم ... دوتا همکار. چه علتی داره که -
 بخوایم باهم گل بگیم و بلبل بشنویم؟

 :آرمان بدون اینکه نگاهش رو از خیابون پیش روش بگیره، گفت

 ها ... باهام موافقی؟ولی خب ... بعضی از دوستی ها ساده نیستن ر-

 :بدون اینکه منتظر جواب از جانب رها باشه، مکثی کرد و بعد گفت

یه سری از دوستی ها رو ... باید قاب بگیری و بزنی به دیوار ... مثل یه عکس! هیچ وقت نمی تونی -
و ازش ازشون استفاده ای که می خوای رو ببری ... باید فقط نگاه کنی. فقط دوستی ات رو نگاه کنی 

  ... لذت ببری. یا

 :زمزمه کرد

 .جلوی چشمت باشه و بسوزی-

 :رها لبخندی زد و مودبانه گفت

 !سر در نمیارم-

کتاب ادبیات »گلسا هم گاهی اوقات این طوری حرف می زد. یهو می رفت توی حس و به قول رهی 
  .«قورت می داد

 :، گفتطوری که انگار هیچ کدوم از حرف های آرمان رو نشنیده باشه

  منظورت از اینکه آبتین همه چیز رو به من گفته باشه چی بود؟-

 :آرمان دنده رو عوض کرد و زیرلب گفت

 ...هیچی-

 :رها اخم کرد و گفت

 !یه چیزی گفتی و ادامه اش نمی دی؟-

 :آرمان سرسری گفت
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البته اصال هم برای من  هیچی بابا! این پگاه اول نامزد من بود. بعد از هم جدا شدیم و ... آبتین گرفتش.-
  !مهم نیست. هدف حرفم این بود که خوشحالم که می بینم یه دختر خوب توی زندگی برادر من هست

رها سردرگم از حرف آرمان ساکت شده بود. فقط بی حرف به رو به روش نگاه می کرد. تصمیم گرفت 
صوصی ربطی به رها نداشت. دیگه حرف نزنه. با این که داشت از فضولی می مرد. ولی قضیه های خ

  .این جزو چیزایی بود که مامانش بهش یاد داده بود

××× 

رها پایین و -رها آروم انگشتشو توی آب فواره ی وسط پارک زد...گلسا دوربینشو جلوش گرفت و گفت:
  .نگاه کن

 :رها نگاهشو پایین انداخت. صدای تیک آرومی اومد و گلسا گفت

 !کساینـــه! به این می گن ع-

 :رها لبخندی بهش زد. بی مقدمه گفت

 گلسا به نظر تو آرمان چه جور آدمیه؟-

 :گلسا با تعجب گفت

 !به نظر من؟-

 :رها سرشو تکون داد. گلسا مکثی کرد و چشماشو توی کاسه گردوند...با شک گفت

 ...خب من که زیاد نمی شناسمش-

 .نینه. منظورم همین بود که ظاهرا چه فکری درباره اش می ک-

 :گلسا فکری کرد و درحالی که به جای نامعلومی زل زده بود، گفت

  .یه مردیه که معلومه از خارج برگشته...پرستژش باالست...یه جورایی مرموزه و نگاهاش معناداره-

 :معناداره. ادامه داد« تو»تصمیم گرفت نگه که نگاهاش به 

به تر باشه. اصال...کال به نظر من آبتین بهتره. با اینکه از آبتین بزرگتره ولی فکر نکنم ازش باتجر-
  !آرمان مرموزه. از آدم های مرموز خوشم نمیاد. از تازه رهی هم همش بهم می گه دورش نپلک

 :رها با چشمای گرد گفت

 !رهی؟! به تـو؟-
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  .اهوم. خودش می دونه دیگه. برادر توئه-

 :رها باز دستشو توی آب فواره کرد و گفت

رمان با اونی که فکر می کردیم فرق داره. منم اول ها مثل تو فکر می کردم. ولی...البته ولی گلسا آ-
  .موافقم که مرموزه. ولی ... به نظرم آدم بدی نمیاد ... شاید نباید االن قضاوت کنم، ولی این نظرمه

  !عزیزم دقت کنی منم نگفتم پسر بدیه-

  .در کل گفتم-

 :یهو برگشت و با خوشحالی گفت

  !پس فردا تولد رهی ئه-

 :گلسا تکونی خورد و حیرت زده گفت

  !پس فردا؟! دروغ می گی؟ چه زود گذشت-

دلم می خواست براش مهمونی بگیرم ولی همیشه از جاهای شلوغ بدش میومده. مثل خودمه دیگه. کال -
  .خونواده مون آروم بود. تنها فرد ناآروم و متشنج خونواده فرخنده ست

 ...زد زیر چونه اش...پس فردا تولد رهی بودگلسا دستشو 

 پس یعنی براش نمی خوای مهمونی بگیری؟-

  .نه. خودشم این طوری بیشتر دوست داره-

رهی توی بام تهران بود. دلش می خواست گریه کنه. توی اولین شب بیست و هشت سالگی اش. چشماش 
  .برق می زدن ولی گریه نمی کرد

ا افتاد. یاد شب بعد از مهمونی که باهم بی غل و غش صحبت کرده بودن. به ماه نگاه کرد. یاد گلس
ناخودآگاه. بی اختیار. ای کاش االن اینجا بود. شیش ماه می شد که گلسا توی زندگیش بود. احساس می 

کرد توی این شیش ماه عوض شده...بیشتر می خندید...بی خیال تر بود...بی پرواتر و بلندپروازتر 
  .لسابود...مثل گ

آره. گلسا براش مهم شده بود. وقتی چند روز پیش باهاش قهر کرد تمام فکر و ذکرش و درگیر کرده بود. 
  .این مدت وقتی بیکار می شد گلسا توی ذهنش میومد

االن گلسا چی کار می کنه؟ گلسا اگه اینو ببینه چی می گه؟ گلسا چی می پوشه؟ چی می خوره؟ چی کار 
 یه؟ ناراحته یا خوشحاله؟می کار می کنه؟ با ک
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دستی به صفحه ی موبایلش کشید. خیلی ها تولدش و تبریک گفته بودن. ولی خبری از کیک تولد نبود. 
آره رهی از مهمونی بدش میومد ولی کی از چندتا شمع روی کیک...یکی که از نزدیک تولدت و تبریک 

  بگه...یکی که واقعا به طور غیرمجازی یادت باشه بدش میاد؟؟

غیر از آبتین و رها و آرمان که دیده بودشون کسی بهش حضوری تبریک نگفته بود. صبح هم گلسا رو 
  .ندیده بود

  .بینی اش رو باال کشید

شاید اگه االن مادرش اینجا بود بغلش می کرد...براش کیک تولد درست می کرد...روش شمع می ذاشت 
 :صدا گفت و با کلی محبت تولدشو تبریک می گفت. زیرلب بی

  .ای کاش االن باهام بودی-

به ساعت نگاه کرد. داشت دیر می شد. بلند شد و رفت. ساعت حول و حوش یازده و نیم بود که جلوی 
در خونه نگه داشت. رفت تو. علی داشت دم در چرت می زد. رهی خواست یه بشکن دم گوشش بزنه 

 !ولی دلش نیومد. طفلکی خوابش میومد

خونه. چراغ اتاقک گلسا خاموش بود. پس اونم خوابیده بود. بدون اینکه تولد رهی رو بی صدا رفت توی 
 :تبریک بگه. رهی با خودش فکر کرد

  .بیا. تو کل روز به کی فکر می کنه اون کل روز به چی فکر می کنه-

می  رفت توی هال. بی اختیار به آشپزخونه نگاه کرد. هروقت می رسید خونه اول آشپزخونه رو نگاه
کرد. مقر گلسا. چشماشو ریز کرد...درست می دید؟!؟ یه روشنایی کوچیک و آرومی روی اپن به 

  .چشمش می خورد. رفت جلو. از چیزی که دید حس کرد قلبش سنگین شده

  .یه کیک شکالتی ساده بود. با بیست و هشت تا شمع که نورشون توی تاریکی سوسو می زد

 پس باالخره اومدی؟-

برش رو توی تاریکی نگاه کرد. یهو صورت سفید گلسا پشت نور مالیم شمع پیدا شد. لبخند  رهی دور و
 :بزرگی به رهی زد و گفت

  .رهی تولدت مبارک-

 :رهی بازم بی اختیار خندید. ظاهرا امشب کنترل اعمالش دست خودش نبود. زمزمه کرد

  .مرسی...مرسی گلسا-

فکرش بود. یه کیک. با کلی شمع. و یه نفر که منتظرت  این همون چیزی بود که چنددقیقه پیش توی
 ...باشه. چه قدر کارای گلسا شبیه مامانش بود
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 !فکر کردم قرار نیست بیای. ببخشید اگه دیر شد...تقصیر خودت بود-

 :رهی روی صندلی نشست و گفت

  .می دونی که باید بیست و هفت تا شمع می ذاشتی-

  .نه بیست و هشت تا. درستش اینه-

 ...ولی بیست و هفت-

 :گلسا آروم بحث رو خاتمه داد

  !رهی فوت کن-

رهی دوتا انگشتشو با زبون خیس کرد و زد روی یه شمع. خواست برای دومی هم همین کارو بکنه که 
 :گلسا دستشو گرفت و کشید عقب. گفت

  .این طوری نه. ببین...این طوری-

خاموش کرد. خنکی فوت اش به صورت رهی  و لباشو غنچه کرد و مالیم یه شمع و با فوت
خورد...رهی لبخندی زد و اون طوری که گلسا دوست داشت فوت کرد. به پونزدهمی که رسید نگاهی به 

 :گلسا کرد. گفت

  .از این به بعدش و تو فوت کن-

 :گلسا با تعجب گفت

 من؟! برای چی من؟؟؟-

  .خواهش می کنم...دوست دارم تو فوت کنی-

هاشو باال انداخت و همون جور آهسته تک تک باقی مونده رو فوت کرد. رهی از خنکای گلسا شونه 
 ...فوتش روی صورتش خوشش میومد...حس قشنگی بهش می داد

گلسا رفت یه شمع بزرگ آورد و روشن کرد تا تاریک نباشه. دوست نداشت چراغ بزنه. همین طوری 
 :زدن کیک...آخرین برش و بلند شمرد خوب بود. یه چاقو هم برداشت و شروع کرد به برش

  .بیست و هشت-

 :چشمای مشکی شو به چشمای رهی دوخت. چاقو رو کنار گذاشت و نشست. گفت

 خب...می دونی االن باید چی کار کنی؟-
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 چی کار؟-

  .باید بیست و هشت تا آرزو کنی-

 :رهی با خنده ی متعجبانه ای تکرار کرد

 بیست و هشت تــا؟!؟-

  !بعـله-

 :خندید. رهی نفس عمیقی کشید و گفت و

 ...خب-

 می خوای بلند آرزو کنی؟-

 ...آره دوست دارم تو هم بشنوی-

 :اولین برش رو برداشت و توی ظرفش گذاشت

  .آرزو می کنم مادرم هرجا که هست حالش خوب باشه-

  .دومی:آرزو می کنم بتونم یه بار دیگه مادرمو ببینم

  .ودم وایستمسومی:بتونم کامال روی پای خ

  .چهارمی:رها با یکی که دوستش داره ازدواج کنه و سر و سامون بگیره

 ...:پنجمی

مکثی کرد و به گلسا نگاه کرد. گلسا دستاشو زیر چونه اش زده بود و داشت نگاهش می کرد. رهی 
 :گفت

  .یکی هست که برام مهمه. آرزو می کنم منم براش مهم باشم-

دلش « اون کی بود؟؟!»سا نشست...یه سوال بزرگ توی ذهنش نقش بست. اخم ظریفی روی پیشونی گل
 :می خواست بدونه. رهی به چهاردمی که رسید باز ساکت شد. گفت

 می شه آرزو کنم چهارده تای دیگه رو تو آرزو کنی؟-

 :گلسا خندید و گفت

 ...رهی تولد من که نیست-
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  .ولی من دوست دارم تولدمو با تو شریک شم-

  !ب...خودت خواستی هاخیله خ-

 :و یه طرف برای خودش آورد و اولین برش کیک رو برداشت

  .آرزو می کنم بابام آرامش داشته باشه-

  .دومی:آرزو می کنم مامانم کنارش خوشحال باشه

  .سومی:آرزو می کنم بتونم یه زندگی بهتر برای خودم داشته باشم

  .ط برای خودم داشته باشمچهارمی:آرزو می کنم بتونم یه گالری فقط و فق

  .پنجمی:آرزو می کنم ترانه بتونه اخالقش رو درست کنه

 ...:شیشمی

گلسا سر شیشمی سکوت کرد. این بار اون به رهی نگاه کرد. نفس آرومی کشید. اینم جزو آرزوهاش 
 :بود؟ شاید...بلند گفت

  .کنم بمونه یکی وارد زندگیم شده که ازش بدم نمیاد. دوست ندارم بره. آرزو می-

رهی تندی بهش نگاه کرد. گلسا داشت بقیه شو می گفت ولی رهی فقط به شیشمی فکر می کرد...فکرش 
 ...سمت اون پسره رفت...کی بود...کسری! آره؟ منظورش همون بود؟ احتماال

 :رهی لبخند عمیقی...از ته دلش به گلسا زد. گفت

  .مرسی گلسا. این بهترین تولدی بود که داشتم-

 :گلسا با خجالت خندید و گفت

 ...الکی نگو. من فقط-

  .الکی نگفتم. تو که می دونی من الکی حرف نمی زنم-

  .باشه...برو بخواب دیگه. شب به خیر-

 ...شب به خیر گلسا-

  .خواست بره که یهو برگشت

 گلسا؟-
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  بله؟-

  .مرسی که هستی-

خاطر صدای نفس هاشون. بوی عطرشون. از بعضی ها فقط باید به خاطر حضورشون تشکر کرد. به 
  .بودن شون. و رهی گلسا رو الیق این قدردانی می دونست

 :ترانه لیوان قهوه اش و توی سطل آشغال خالی کرد. گلسا چپ چپ نگاهش کرد. ترانه با ترشرویی گفت

  ...اید بخریمفکر کنم این قهوه سازه داره خراب می شه قهوه هاش مزه نفت گرفته! یه قهوه ساز جدید ب-

 :گلسا کالفه گفت

ترانه واسه ی چی جدیدا این همه خوشت اومده که خرج کنی؟ قهوه ساز بخریم،رنگ دیوارها رو عوض -
  !کنیم،یه میزصندلی جدید برات بخریم...بابا من که پولمو از سرراه نیاوردم

 :ترانه دستاشو توی هوا تکون داد و گفت

  و هم هست! هوم؟ولی این گالری ناسالمتی برای ت-

و پاکوبان سمت میزش رفت. در باز شد و دیالق اومد تو...به به. خیلی وقت بود که کم پیدا بود! گلسا 
سریع هندزفری هاشو درآورد و چپوند توی گوشش. ترانه بهش یه لبخند بانمک زد ولی دیالق فقط یه 

  .سالم کرد و رفت ته گالری

 :گلسا زیرلب گفت

 !...صبر می کنمخدایا از تو طلب -

××× 

 :گلسا جلوی میز پذیرش ایستاده بود. دستشو زد زیر چونه اش و گفت

  .پدرام کجاست؟ امروز ندیدمش-

قبل از اینکه زنی که پشت میز پذیرش بود جواب بده یکی از پرستارها که داشت رد می شد ایستاد و 
 :گفت

  .رفته خونه شون-

 ل روحی اش مساعد نیست و...از این حرفا؟ِا...برای چی؟ مگه نگفتین...باباش حا-

 :پرستار به میز پذیرش تکیه زد و گفت
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 ...پس خبر نداری گلسا-

 :گلسا اخم کرد و گفت

 ...خبر از چی؟ نگران می کنین ها-

پریروز باباش اومده بود با دکترش حرف بزنه. خالصه یه جوری پدرام می فهمه که باباش اومده. می -
شنوه که باباش می گه مامانش دیوونه شده رفته درمانگاه...هیچی دیگه...نمی دونی ره ببینتش دم در می 

 ...بچه چه حالی شد

 :گلسا با نگرانی نگاهش کرد و گفت

 ...وای-

بعد همچین جیغ و ویغ کرد و گریه کرد...دل آدم براش کباب می شد...گفت من می خوام بابا برم. اال و -
نده خدا پیر شده...من همش چهار پنج ماه بود که ندیده بودمش. اصال ریش لال که منو باید ببره. باباش ب

درآورده مثل چی! موهاش هم همه یه دست خاکستری! دلم براش می سوزه...اون از زنش. این از بچش. 
 طفلکی چه گناهی کرده؟

 :گلسا دستشو به میز پذیرش گرفت و زیرلب گفت

 ......واسه چی رفت خونه؟ اینجا حداقل بچه ها بودننه...این طوری حال پدرام هم بدتر می شه-

  .رفت دیگه. حاال قرار شد چند روز دیگه برگرده که دکترش ببینتش-

گلسا سرشو تکون داد و از بیمارستان رفت بیرون. آهسته روی جدول های کنار خیابون قدم زد...پدرام. 
اینکه حال پدرام بد باشه قلبش درد می اون پسر بور بانمک...گلسا احساس کرد حتی از فکر کردن به 

  گیره. اگه رهی می فهمید چی می گفت؟

رهی خیلی پدرام و دوست داشت. پدرام هم رهی رو خیلی دوست داشت. البته...رهی رو همه ی پسرای 
محک دوست داشتن. دخترا هم...دوستش داشتن ولی نه به اندازه ی پسرا. با خودش فکر کرد رهی پسر 

  از پسر خوب بدش میاد؟خوبیه. کی 

لبخندی زد. دیشب تولدش بود. خوشحالی رو می تونست توی چشمای رهی ببینه. تونسته بود رهی رو 
  !خوشحال کنه

احساس می کرد یه افتخار خیلی بزرگ نصیبش شده. واقعا رهی راست گفت؟ راست گفت که بهترین 
  .تولدش بوده؟ گلسا دوست داشت فکر کنه که راست گفته

خودش فکر کرد چه قدر رهی از شیش ماه پیش عوض شده. اون موقع یه پسر اخمو بود که هرچی  با
گلسا می گفت با تشر جوابشو می داد. االن بیشتر لبخند می زد. بیشتر می خندید. بیشتر حرف می زد. 

  .گلسا دوست داشت فکر کنه به خاطر اون بوده
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سرشو رو به آسمون گرفت و ابرهای پنبه ای رو توی تازه ظاهرا یکی هم براش مهم شده بود! گلسا 
 ...آسمون آبی نگاه کرد

 :رهی دیشب آرزو کرده بود برای اونی که براش مهمه،مهم باشه. گلسا زیرلب گفت

  .آرزو می کنم...خدایا...رهی براش مهم باشه. همین-

  .از روی جدول پرید پایین و سمت مترو رفت. سوار شد و رفت خونه

××× 

 :ا در خونه رو باز کرد و ورودش و بلند اعالم کردگلس

  !لیلی خانــوم جـونم...من اومدم-

به تقویم که کنار در آویزون بود نگاه کرد. هنوز برگه اش روی دیروز بود. همیشه لیلی روزی که گذشته 
 :بود رو می کند و می انداخت دور. گلسا برگه رو کند و بلند گفت

  !لی خانوم یادتون رفته بوداااامروز دوم شهریوره. لی-

جوابی نیومد. گوشاش سنگین بود دیگه...گلسا وسایلش و روی مبل انداخت و به در اتاق لیلی زد. احتماال 
بازم نمی شنید. در اتاق و باز کرد. آروم توی تختش خوابیده بود. گلسا درو باز گذاشت و رفت توی 

 :آشپزخونه. زیرلب داشت آهنگ می خوند

  !تـــم ... تو با منی ... لبخندت رو از من نگیرخوشبخ-

درواقع اگه مصدر آهنگ خوندن رو از زندگی گلسا حذف می کردن، بدون شک می مرد! از اتاق لیلی 
 ...صدای بلند نفس کشیدن اش اومد

یه صدایی شبیه خرخر...گلسا شونه هاشو باال انداخت. داشت خروپف می کرد دیگه. البته معموال لیلی 
 ...روپف نمی کردخ

  .صدا قطع شد. خب. یه کوچولو بود

گلسا یه لیوان آب با قرص توی ظرف گذاشت و سمت اتاق رفت. ظرف و روی میز گذاشت و درحالی 
 :که بالش لیلی رو مرتب می کرد گفت

 لیلی خانوم...عزیزم...پاشو...من قرصاتو بدم ناهارم بذارم برم...لیلی خانوم؟-

 :ثی کرد و خم شد. با مهربونی گفتجوابی که نرسید، مک

لیلی خانوم جانم ... می گم کار دارم ... بیدار شو زودتر من برم. باید به سر به تاریک خونه هم بزنم. -
 ... بعدش که عکسا ظاهر شدن برات میارم باهم دوتایی نگاه کنیم. زودتر بیدار شو قربونت
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آروم با زبون خیس کرد...شونه ی لیلی رو گرفت  چرا جواب نمی داد؟ گلسا لب هاشو که خشک شده بود
 :و گفت

 لیلی خانوم؟؟ لیلی؟ لیلی؟؟؟-

محکم شونه هاشو تکون داد. تپش قلبش باال رفت...نفس عمیقی کشید...سرشو روی سینه ی لیلی 
  ... گذاشت... نه ... کاش حدسش غلط بود

 :بی اختیار چند قدم عقب رفت. بلند داد زد

  !!!لیلی خــانوم-

درحالی که عقب عقب می رفت پاش به میز گیر کرد و افتاد. محکم با زانو زمین خورد ... دست هاش 
 :رو روی زمین حرکت داد و با وحشت زمزمه کرد

  ... وای ... وای یا حسین-

سریع با کمک دستاش پاشد و سمت تلفن دوید. حس کرد نفسش باال نمیاد. رهی...رهی...رهی... اولین 
  ... نظرش رسید رهی بود کسی که به

 ...آب دهنش و قورت داد. اشتباه شده بود...حتما اشتباه شده بود

 بلـه گلسا؟-

 :اسمش رو بریده بریده صدا زد

 ...رهـ...رهی-

 :صدای گلسا می لرزید. رهی به آبتین که توی اتاقش بود اشاره کرد بره بیرون و با نگرانی گفت

 طوریه؟ گلسا؟ گلسا خودتی؟ چرا صدات این-

 :گلسا با حالتی عصبی دست لرزونش رو روی چونه و لب هاش کشید و گفت

  !رهی بیا خونه-

 :گلسا داشت گریه می کرد؟! رهی با سردرگمی گفت

 ... چی می گی گلسا؟ یه طوری حرف بزن بفهمم-

 :گلسا بلند و هیستریک داد زد

  ... بهت می گم بیا خونه! زود باش رهی ... زود-
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 :پاشد و گفترهی سریع 

 گلسا چی شده؟ تو خـوبی؟-

 :گلسا زد زیر گریه و با صدای مرتعش گفت

  !!بیـا! دارم می گم بیا اینجا بدبخت شدیم-

 ...تلفن رو قطع کرد و شماره ی اورژانس رو گرفت

گیج و ویج وسط هال وایستاده بود. دوباره با سرعت سمت اتاق لیلی دوید...مچشو گرفت...انگشتشو روی 
 :نش گذاشت...زیرلب گفتگرد

 ...خدا...خدا-

 ...دوتا دستشو روی سینه ی لیلی گذاشت و محکم فشار داد

 ...یک...دو...سه-

 ...اثری نداشت. دو زانو روی زمین نشست و صورتشو با دستاش پوشوند...نه نه...غیرممکن بود

ومد و علی سریع درو رهی جلوی در از ماشین پیاده شد. محکم درو کوبید. صدای ماشین اورژانس ا
 :براشون باز کرد. جلوی رهی رو گرفت و درحالی که عقب عقب می رفت، با نگرانی پرسید

 رهی ... رهی اینا اورژانسن؟-

 :رهی عصبی گفت

  ... آره دیگه-

 لیلی خانوم طوریش شده؟! گلسا؟؟؟-

 :رهی بلند گفت

 !نمی دونم!! برو کنار تا بفهمم چه خبره-

  ... علی کنار دوید

با ترس نگاهشون کرد...اورژانس اینجا چی کار داشت؟! رهی با نگرانی پشت سرشون رفت. خواستن 
 ...زنگ درو بزنن که رهی درو باز کرد

صدای گریه ی گلسا...از توی اتاق لیلی میومد...رهی در نیمه باز اتاق لیلی رو با یه ضربه هل دادو 
 :ز مردا گلسا رو از روی لیلی زد کنار و گفترفت تو. اورژانسی ها هم پشت سرش رفتن. یکی ا



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

331 

 

 ...کنار خانوم-

 :گلسا روی زمین افتاد...رهی شونه ی گلسا رو گرفت و با حالت عصبی گفت

 اوهــه! چه خبرته آقای برادر؟؟؟-

دلش می خواست یقه ی یکی رو بگیره...حاال می فهمید چی شده... این بدن بی حال عمه ی بزرگش که 
ه بود. مرد سفیدپوشی که نبض اش رو می گرفت. و گلسا که دستش رو جلوی بینی و روی تخت افتاد

  .دهانش گرفته بود و نفسش به روز باال میامد

 :دو زانو کنار گلسا نشست. چشمای مشکی گلسا خیس خیس بودن....به رهی نگاه کرد و بریده بریده گفت

 !رهی نفس نمی کشه...لیلی نفس نمی کشه-

ن گریه ی گلسا و اون وضعیت آشفته خودشم بغضش گرفته بود بغضشو قورت داد و با رهی که از دید
 ...دستش که هنوز روی شونه ی گلسا بود،شونه شو فشار داد

 ... هیس ... آروم باش عزیزم-

گلسا دستش رو از روی دهنش برداشت و درحالی که به تخت اشاره می کرد، بلند و بریده بریده، نامفهوم 
 :گفت

خدا حالش خوب بود ... صبح بهم خندید ... حتی حالش بهتر از همیشه بود ... رهی االن داشت به -
  ... خرخر می کرد

 :دست هاش رو توی سرش زد و زمزمه کرد

 ... من احمق فکر کردم داره خروپف می کنه ... رهی داشت می مرد! رهی ... رهی-

توی بغلش گرفت ... گلسا هنوز هم داشت رهی دست هاش رو گرفت. دست هاش سرد بودن. گلسا رو 
  !حرف می زد ... حرف که نه ... اصوات نامفهوم بودن

 !رهی داره می میره ... رهی-

  !جان رهی ... چیزی نیست گلسا...ببین االن...گریه نکن! خب؟ گلسا گریه نکن-

ا صدای مردی که گلسا طاقت دیدن گریه ی گلسا رو نداشت. فقط عادت داشت گلسا رو با لبخند ببینه...ب
 :رو کنار زده بود هم گلسا و هم رهی خشک شون زد

 ساعت مرگ؟-

رهی از دور به گلسا نگاه می کرد. کنار تل خاِک تازه،نشسته بود و زانوهاشو ضربدری بغلش گرفته 
  .بود. عادت نداشت گلسا رو توی لباس مشکی ببینه
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های مشکی...عادت نداشت گلسا رو کم حرف شلوار مشکی،مانتوی مشکی،شال چروک مشکی،آل استار
ببینه. اصال به این شرایط عادت نداشت. به این اوضاع لعنتی. انگار همش خواب بود. یه سری تصاویر 

 .محو و صداهایی که از دور به گوش می رسید

  ... انتظار مرگ لیلی رو داشتن. هردوشون. ولی نه این قدر ناگهانی

واب بیدار بشه، باهاشون بخنده و شوخی کنه، قرص هاش رو مطابق معمول با نه اینکه یه روز لیلی از خ
غرغر بخوره، برنامه ی موردعالقه و سلایر های تلویزیونی اش رو ببینه، روی تخت دراز بکشه و بعد 

  ... بمیره ... بمیره

اومد و سمت رهی صدای ماشین اومد. ماشین آبتین و آرمان بود. نگه داشتن. رها از ماشین آبتین بیرون 
 ...رفت

 :آهی کشید و گفت

 ...آخی...عمه لیلی...تازه فهمیدم! فرخنده بهم خبر داد! طفلکی-

 :رهی عاجزانه نگاهش کرد و گفت

 اون از کجا فهمیده؟-

 .من چه بدونم-

 :با تردید پرسید

 اون دختره کیه؟-

  .گلسا-

 !چــی؟! به خاطر ما اومده یا اونم لیلی رو می شناخت؟-

نداری. همچین باهاش عجین بود که بیا و ببین! ولی رهی فقط سرشو تکون داد و رفت. آرمان با  خبر
 :رهی دست داد و خیلی رسمی گفت

  .خیلی...متاسفم. می دونم فامیل دوری بود ولی باالخره غم آخرت باشه-

 :رهی لبخند محوی از روی ادب زد و زیرلب گفت

  .ممنون آرمان...مرسی-

ا هم قدم شد. رهی نگاهش کرد...جدیدا خیلی دور و بر رها می پلکید. خیلی که نه...ولی می آرمان با ره
 :پلکید دیگه. با صدای آبتین نگاهش رو ازشون گرفت و برگشت
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  لحظه ای که منتظرش بودین رسید؟-

 :زد سر شونه ی رهی. رهی سرشو تکون داد و گفت

رو که مطمئنم اصال منتظر نبود! کال یادمون رفته  فکر نکنم خیلیم این اواخر منتظر بودیم. گلسا-
  !بود...هوف... شوخی تلخی بود آبتین

 .به هرحال...تسلیت می گم داداش. متاسفم-

 !منم متاسفم-

 :آبتین به جاده نگاه کرد و گفت

نگاه کن...دوستات هم دارن میان! رهی رد نگاهشو دنبال کرد...با حرص به آبتین نگاه کرد. ماشین -
باش بود. فرخنده و فرهاد از ماشین پیاده شدن. چندتا ماشین دیگه هم پشت شون بود. خب دیگه...فک و با

فامیل پیداشون شد! اینا هم ظاهرا فقط به خاطر پول و پله ی لیلی پیداشون شده بود. خبر نداشتن که رهی 
  .از شیش ماه پیش یادش افتاده بود

 :قط گفتفرهاد جلوش ایستاد. رهی از روی ادب ف

  .سالم-

  .سالم علیکم-

 :رهی ابروهاشو باال انداخت و گفت

  !بهتون تسلیت عرض می کنم-

 آخرین کسی که انتظار داشتم اینجا باشه تو بودی. چی شده یاد پیرهای معرکه گیر افتادی؟-

 :فرخنده کنار فرهاد ایستاد و گفت

یاد ما می افتاد! به خاطر پول لیلی پسرم دلت خوشه...یاد پیرهای معرکه گیر می خواست بیفته -
  !اینجاست

خون رهی به جوش آمد ... هنوز آخرین مکالمات اش با فرخنده یادش بود ... مکالماتی که توشون به 
فرخنده یادآور شده بود که هنوز اون قدر بی غیرت نشده که بذاره هرکسی راحت به مادرش توهین کنه. 

  .ه و رفته باشهحتی اگه مادرش زیر همه چی زده باش

 نکنه شما به خاطر چیز دیگه اینجایین خدای نکرده؟؟-

 :فرهاد اخطار داد
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  !رهـی-

رهی بی هیچ حرفی سمت گلسا و بقیه رفت. نمی خواست خونشو کثیف کنه. خم شد کنار گلسا و زد روی 
 :شونه اش. گفت

 چیزی نمی خوای؟-

 :شون قرار گرفت و گفتگلسا نگاهش کرد و با تکون سرش گفت نه. فرخنده کنار

 به به...ایشون کین؟ قراره فامیل جدید داشته باشیم؟-

گلسا سرشو باال گرفت و به فرخنده نگاه کرد. از تعریف های رهی می تونست حدس بزنه که این 
 :مادربزرگش بود. رهی صاف ایستاد و گفت

  .نخیر. گلسا از آشناهای عمه لیلیه-

 :خیلی بی مقدمه گفت

  !د بیست و هشت سالگیت مبارکراستی تول-

 !خیلی ممنون-

 دوست دارم خونه تو ببینم. مگه نه فرهاد؟ تو هم دوست داری؟-

 :رهی به هردوشون خیره شد و گفت

  !ولی من اصال دوست ندارم-

 :پسرعموش درگوشش گفت

  .رهی ولش کن. می شناسیش که...خودتو اذیت نکن-

ی همین فرخنده بود...این روزا هم انتقام شو داشت از این پسرعموش هم قربانی یکی از دسیسه ها
  .دخترای مردم با ولگردی می گرفت. همونی بود که مامان باباش طالق گرفته بودن

رهی به رها نگاه کرد. بین آرمان و آبتین ایستاده بود و داشت نگاهشون می کرد که باهم حرف می 
 ...ی زدنزدن...شاید طبق معمول باز داشتن باهم سروکله م

 :رهی بازوی گلسا رو کشید و گفت

  .گلسا بلند شو-

 :گلسا بلند شد و درحالی که گرد و خاک لباساشو می تکوند گفت
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  چرا؟-

  .نمی خوام پیش اینا باشی-

 پیش من، ازشون خجالت می کشی؟-

 :ترهی یه مکث طوالنی کرد و بعد چندبار سرشو تکون داد. با گلسا توی ماشین نشستن. گلسا گف

  دوستاش االن میان...می خوای ما بریم؟-

  .بایدم بریم-

 :گلسا سوالی نگاهش کرد. رهی گفت

  .رادمنش-

گلسا بی حرف نگاهش کرد. این همون چیزی بود که به خاطرش با رهی آشنا شده بود. باهاش کلی بحث 
 :ن تصادفی باهم گفتنکرده بود و االن...زمانش رسیده بود. ولی گلسا اصال منتظرش نبود. یهو هردوشو

 ...ببین اگه-

 :ساکت شدن. گلسا گفت

  .اول تو بگو-

  .نه تو بگو-

  .تو بگو رهی-

 :رهی باز مکث کوتاهی کرد. بعد سرش رو برگردوند و سریع گفت

 اگه به هرکدوممون یه نفعی رسیده بود...به خاطرش دوستی مون و بهم نزنیم. خب؟ -

ز دست بده. گلسا توی این مدت براش دوست خوبی شده بود. یه آدم نمی خواست گلسا رو به خاطر پول ا
خاص. جزو اون دسته آدم های انگشت شماری شده بود که نمی خواست از زندگیش خارج بشن. کمتر 
کسی پیدا می شد که با آدم همدرد باشه ... دردش رو پنهون کنه و هرروز پرانرژی تر از دیروز بیدار 

  .به کار بگیره تا بقیه رو هم خوشحال کنه و لبخند روی لبشون بیارهبشه و تمام سعی اش رو 

  .گلسا سعی کرد بهش لبخند بزنه. فقط یه ذره گوشه ی چپ لبش باال رفت

  .منم همین و می خواستم بهت بگم-
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انصافا می تونست پیش خودش اعتراف کنه که خوشحال شده. پس گلسا هم نمی خواست فراموشش کنه. 
 :روشن کرد که گلسا گفت رهی ماشینو

 رهـی...؟-

 :بده ولی گفت« جان»همچین با تمنا و لحن قشنگی گفت که رهی یه لحظه خواست جوابشو با 

 بله؟-

 می شه قبل از اینکه بریم پیش رادمنش...یه سر بریم محک؟-

 چطور؟-

 ...به خاطر پدرام-

 پدرام مگه چش شده؟-

  !یه خبر بد بده! دیگه نور علی نور می شدبا نگرانی نگاهش کرد. فقط کافی بود گلسا 

رهی جلوی پدرام زانو زد و به کله ی نرمش دست کشید...پدرام با چشمای آبی اش نگاهش کرد. رهی 
 :لبخندی بهش زد و گفت

 ...سالم خوشتیپ-

 :پدرام مودبانه گفت

  .سالم-

 :گفتید. ب*و*سبا احتیاط به گلسا نگاه کرد. گلسا جلو رفت و آروم گونه شو 

 عزیزدلم...دلم برات تنگ شده بود! چرا رفته بودی؟-

 :پدرام هردوشون رو نگاه کرد و تندی گفت

  !بازم می رم-

 :رهی که از قضیه اش باخبر شده بود ابروهاشو انداخت باال و گفت

 یعنی چی؟ واسه ی چی؟ گلسا میاد اینجا تو رو ببینه...بعد می خوای بذاری بری؟-

می خوام برم پیش مامان. ولی بابا می گه نه. تازه جدیدا مثل دودکش شده. همسایه  نه...خب...من فقط-
مون می گفت سیگار می کشه. من درست نفهمیدم سیگار چیه. فکر کنم به اون لوله سفیدها که تهش 

  .نارنجیه می گن ... توی کارتون ها دیدم
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تونست از قیافش تشخیص بده. دست  گلسا و رهی بهم نگاه کرد. رهی فهمید که گلسا بغض کرده. می
 :گلسا رو گرفت. هنوز هم دستش سرد بود. گلسا دستشو فشار داد. پدرام به گلسا نگاه کرد و گفت

  .تازه دکترم گفت قراره عمل شم. بعد بابام بلند گفت من دیگه نمی تونم. گفت دیگه پول ندارم-

د از یکی آرامش بگیره. رهی یه بار پلکاشو گلسا باز به رهی نگاه کرد. مثل بچه ای که دلش می خوا
  .روی هم فشار داد تا از حضورش مطمئن باشه

  بابا گفت؟-

  آره. بعد من رفتم به نیلی جون)پرستار(گفتم که نمی شه من زودتر بمیرم...؟-

 :رهی بلند و معترضانه گفت

 !ِا واسه چی آقا پدرام؟-

 :پدرام این بار به رهی نگاه کرد و مظلوم گفت

  .آخه بابام پول نداره! زودتر بمیرم می تونه پول ها رو برای مامانم بده...نـه؟ آره دیگه-

 :گلسا بلند شد و به رهی گفت

  .من می رم بیرون-

دیگه نمی تونست تاب بیاره. واسه ی چی بچه به این سن باید این همه سختی می کشید؟! روی یه صندلی 
 :رد و کنارش نشست. گلسا گفتنشست. رهی رفت براش یه لیوان آب آو

 مگه محک پول جراحی شو نمی ده؟-

  .محک فقط سه میلیون می ده. بقیه شو باید یه مددکار بده. فکر کنم پدرام مددکار نداشته باشه-

 ما نمی تونیم مددکارش بشیم؟-

 :رهی لبخند معذبی زد. آهی کشید و گفت

که نمی تونی...منم که...من خودم االن باید ببینم یه گلسا؟ حالت خوبه؟ می دونی که نمی تونیم ... تو -
جایی می تونم واسه ی خودم دست و پا کنم یا نه. واسه ی زندگی. درضمن...چشمم آب نمی خوره که 

  .لیلی هم چیز زیادی برامون نذاشته گلسا

 یه حسی هم به تو اینو می گه؟-

هی هم بی اختیار خندید. خوشحال بود که گلسا سعی کرد به رهی لبخند بزنه و این بار موفق شد. ر
 :صورت خندون گلسا رو می دید. گلسا گفت
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  .خوبه که اینجایی رهی-

 :رهی دستش به پشت موهاش کشید و زیرلب گفت

  .این جور بودن ها وظیفه ست. تشکر نمی خواد-

 :بلند شد و گفت

  .بریم. رادمنش گفت توی خونه می بینتمون-

××× 

انوهاش گذاشت. نگاهشو روی رادمنش لغزوند. سیاه پوشیده بود. چی رو می گلسا دستاشو روی ز
خواست ثابت کنه؟! که عزاداره؟ همین جور از وقتی اومده بود داشت چرت و پرت می گفت. چه قدر 

  !حاشیه می رفت

رهی روی مبل جا به جا شد. نگاهی به گلسا کرد. معلوم بود اونم دلش می خواست با ساطور کله ی 
 :دمنش رو قطع کنه. باالخره در سامسونتش رو باز کرد و گفترا

  .بسیار خب...بریم سر اصل مطلب. گفته بودن که وصیت نامه رو فقط برای شما دوتا بخونم-

 :یه برگه از توی پوشه درآورد و صداشو صاف کرد. شروع کرد

  «بسم هللا الرحمن الرحیم»

من نیستم. نمی دونم حالم خوب خواهد بود یا بد. حداقل  االن که دارین این وصیت نامه رو می خونین
  .بهتر از اینجاست. از حاشیه رفتن خوشم نمیاد

 بنده، طی هشتاد و هفت سال زندگی که درش از توفیق خدا بهره مند شدم، ناچارا دار فانی را وداع گفتم

  ن فرزند حسین رهنما، درحالاینجانب لیلی رهنما، دارای شناسنامه ی شماره ی ).....( صادره از تهرا

 :صحت و اختیار وصیت نموده وصی خود را قرار دادم

 آقای رهی رهنما به شماره شناسنامه )...( صادره از تهران

 و خانوم گلسا معین به شماره شناسنامه )...( صادره از تهران

 و خانوم رها رهنما به شماره شناسنامه )....( صادره از تهران

 :دین شرح استو مطالبات من ب
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اول از همه می خوام درباره ی خونه ام تصمیم گیری کنم. خونه رو می سپرم به آقای بهراد رادمنش که 
با یه قیمت مقطوع بفروشدش. به هرکسی که مناسب دونست. آقا مصطفی و پسرش به کارشون مشغول 

  .باشن

خوب دست و پا کنه. برای رهی هم یه مقدار پول برای گلسا کنار گذاشتم که بتونه باهاش یه خونه ی 
همین طور. اون پسر خونه داره. چندوقت دیگه شاید به فکر خونه و خونواده بیفته. برای اونم یه مقدار 

 .پول هست. مقدار پولی که به گلسا و رهی تعلق می گیره یکسانه. در ضمن نقد هم هست. نه چک

سا باشه. فعال اون از همه برام قابل اعتمادتره. از رهی یه درخواست دارم. گلسا تنهاست. حواسش به گل
برای سایر اعضای فامیل فقط برای رها رهنما یه مقدار پول گذاشتم دست آقای رادمنش که باید حضوری 

  .به خودش تعلق بگیره. از برادرش شنیدم که تنهاست

 13../5/15به تاریخ: 

  .پایان

فشار داد ... شماره شناسنامه ی گلسا دست لیلی  گلسا انگشت های رنگ پریده اش رو به سرزانوهاش
  !چی کار می کرد؟

 :رادمنش نگاهی به گلسا و رهی کرد و گفت

اینجاش دیگه حقوقی نیست و خصوصیه. پی نوشت محسوب می شه و بانو رهنما خودشون جداگانه این -
  .رو دست بنده دادن

 :و خوند

ی به روم نیاوردم. هردوشون به محض این که من متوجه مقصود رهی و گلسا شدم. از روی بزرگ-
فهمیدن من با سکته ی بعدیم دیگه رفتنی ام توجهشون بهم جلب شد. ازشون هیچم ناراحت نشدم...اتفاقا 
جالب بود...من دیدم که اون اوایل چه قدر تشنه به خون هم بودن...و بعد چه طوری روابط شون بهتر 

  .به خاطرش زندگیتون و خراب نکنینشد. بچه ها...این چیزا ارزش نداره. 

  .:من احتیاجی به سمعک نداشتم. در ضمن گوشام مثل یه دختر پونزده ساله سالمه1پاورقی 

  !:دوربین هامم هرروز چک می کردم! نه هرچندوقت یه بار رهی جان2پاورقی 

  .دوستتون دارم

ن. رادمنش در پوشه اش رو باز کرد رهی و گلسا بهم نگاه کردن. االن دقیقا عین سنگ روی یخ شده بود
 :و گفت

 سوالی ندارین؟-
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به نظر گلسا صداش از صدای کشیدِن ناخن روی میز هم بدتر بود. دلش می خواست کله ی رادمنش و 
 :الی گیوتین بذاره. بلند شد و گفت

  !خیله خب لطف کردین-

 :هرهی قبل از اینکه گلسا چیز دیگه ای بگه سعی کرد کامال مودبانه بگ

  خب آقای رادمنش...لطف می کنین...؟-

رادمنش لبخند حرص دربیاری زد و سرشو تکون داد. پاکت پول ها رو سمت رهی و گلسا گرفت. گلسا 
دستش رو دراز نکرد. انگار دست هاش بی حس شده بودن. رهی پاکت گلسا رو هم گرفت و بین دست 

  .هاش قرار داد

  !!هش رو رو به سقف چرخوند .. حرصش می گرفت ... حــرصگلسا نفسش رو محکم بیرون داد و نگا

نه واسه ی ارث. بیشتر از این حرصش درمیومد که لیلی فهمیده بود. رادمنش هم که فهمیده بود. دیگه 
 :هیچی دیگه. رهی زیرلب گفت

  .پنجاه-

ود. فعال از خونه به پنجاه میلیون. خب آره...خود لیلی گفته بود که باهاش باید یه خونه بخره. بدفکری نب
هرچیزی بیشتر نیاز داشت. این خیلی زیاد بود ... خیلی ... برای گلسا که هیچ وقت این همه پول یکجا 

  .ندیده بود، واقعا زیاد بود

 ... همچین انتظاراتی از لیلی نداشت

  !فقط یه مقدار پول که بتونه از زیر منت ترانه بیرون بیاد. همین

تونست بی خیال کمک کردن به اون بشه. سرشو بین دستاش گرفت. دلش می  ولی...پدرام چی؟ نمی
  .خواست ذهنش یه جوری آرامش پیدا کنه

 :رادمنش باز با صدای نکره اش گفت

 ...خب...من فردا پس فردا میام تا دیگه کارای آگهی و فروش خونه رو انجام بدم-

 :رهی گفت

 ...فقط-

 :به گلسا نگاه کرد و ادامه داد

 شه گلسا تا وقتی که سروسامون بگیره...توی خونه اش بمونه؟ می-
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گلسا تندی سرشو باال گرفت و نگاه محبت آمیزی به رهی کرد. اصال یادش نبود. در عوض سریع نگاه 
 :خشمناکش و سمت رادمنش پرت کرد. رادمنش گفت

 ...بله مشکلی نیست. البته می دونین که باید هرچه سریع تر-

 :گلسا گفت

  .بله مطلع هستیم. آگاه هستیم. دانا هستیم. دستتون هم درد نکنه. شما رو به خیر و ما رو به سالمت بله-

رادمنش ابروهاشو باال انداخت و با یه خداحافظی سرسری رفت. رهی درو پشت سرش بست و جلوی 
 :گلسا ایستاد. چندقیقه نگاهش کرد و بعد آروم پرسید

  چت شده؟-

  .تو بگو چم نشده-

 :انگشتاش شمرد با

لیلی مرده،تمام این مدت جلوش ضایع و شرمنده شدم،جلوی این مردک ضایع شدم،خونه ندارم،پدرام -
 !حالش بده...رهی چم نشده؟

رهی جلوش خم شد. گلسا نفسی کشید. بوی عطر رهی خوب بود. ته دلش می خواست رهی نره. بمونه. 
 :انگار بودنش یه امیدی به گلسا می داد. رهی گفت

لیلی مرده که مرده دیگه برنمی گرده. ضایع شدنت هم که چیز خاصی نیست. منم ضایع شدم رادمنش هم -
 ...که ذاتا ضایع ست و اصال جزو گروه آدمیان مفید حساب نمی شه که بخوای بهش فکر کنی

 ...گلسا از حرف رهی خنده اش گرفت

زندگی کنه...بعدشم منم خونه ندارم! پدرام هم که خونه نداری که نداری...آدم باید یاد بگیره مثل حلزون -
تا ابد مریض نمی مونه! منم بهت قول می دم که یه مددکار براش پیدا می شه. در ضمن...پدرام مشکل 

  منم هست. فقط مشکل تو نیست. می بینی؟

 :گلسا لبخندی بهش زد. گفت

 پس یعنی ناراحت نباشم؟-

 ...یه یه یه یه-

 :ازوی رهی و گفتگلسا با حرص زد به ب

 !...ای زهر هالهل! که توی بدترین موقعیت ها هم عوض نمی شی-
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 :گلسا روی مبل جلوی میز رها نشسته بود. رها به مانتوی مشکی اش نگاه کرد و گفت

  .وای گلسا...تو مشکی می پوشی؟ بعد من نمی پوشم. عمه ی بابای منم مرده مثال-

 :گلسا خندید و گفت

من بیشتر باهاش دوست بودم. بعدشم منم بعد چهل روز مطمئن باش جیغ تر رنگ ها  بی خیال...ظاهرا-
رو می پوشم...من اهل سیاه پوشیدن نیستم...مثال می تونم یه مانتوی فسفری شبرنگ بپوشم که توی شب 

 !...مثل رفتگرها برفک بزنم برای مردم

 :رها خندید و بعد از مکث کوتاهی گفت

ی برای من سرهم کردین ... حاال نمی دونم راست گفتین یا دروغ. جدی جدی تو وای خیلی اراجیف جالب-
 همسایه ی لیلی بودی؟

 :گلسا با بیتفاوتی گفت

 ...هوم...آره-

ای رهی آب زیر کاه. تازه دیروز بهم گفت اون همه پری و حوری اش بودین دوتاتون! حاال که مرده -
 باید به من بگین؟

 :گلسا خندید. رها گفت

  ستی چه خبر از بچه ها؟را-

 :لبخند گلسا خشک شد. سرشو پایین گرفت و گفت

پدرام...حالش خیلی خوب نیست. یعنی...می گن یه بار از خودش دستگاه ها رو کشیده بوده. کال...روی -
  .مود نیست

 :رها با نگرانی زیرلب گفت

 ...وای...چه وحشتناک-

  .جور کنن. مددکار نداره نیاز به یه مددکار داره تا بتونن خرج عملشو-

 :رها نچی کرد. چه زمونه ای بود. گلسا گفت

 ببینم...رهی می خواد بره خونه ی آبتین؟-

  .اهوم-
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  .پس آرمان کجا می ره؟ خونه ی آبتین که کاروانسرا نیست-

 ...نه...آرمان خودش خونه خریده. یعنی اجاره کرده-

 :شونه هاشو باال انداخت و گفت

خواد زیر دین آبتین باشه. نمی دونم چرا این دوتا عواطف برادری ندارن...احتماال یه  می گه که نمی-
 ...چیزی هست

 !خب حاال بی خیال اون...من می گم آرمان پول از کجاش درآورده؟-

  .از توی جیبش-

  .اه خره جدی بودم-

ه باید با دمش گردو خب اون از خارج برگشته دیگه. باالخره دالر داره و کسی که دالر داشته باش-
  !بشکنه. اونم االن شروع کرده به شکستن گردوها

 :گلسا خندید و گفت

 ...هان-

 تو می خوای چی کار کنی؟-

  .هیچی دیگه باید از امروز شروع کنم بگردم دنبال خونه-

 !گلسا بیا پیش من. بیا خونه ی من بمون-

 :چشم هاش رو تنگ کرد و گفت

 !بیا ... فقط یه مدت-

 :باز خندید و گفت گلسا

 ...چرا چرت می گی من فوق فوقش تا کی می تونم خونه ی تو بمونم؟ ول کن بابا-

  .مسخره ی بی پایه-

گلسا چنددقیقه بعد بلند شد و با رها خداحافظی کرد و رفت. یه روزنامه از دکه ی سر خیابون خرید و 
 :بخش نیازمندی هاشو باز کرد...زیرلب گفت

  !خاکی بر سرم کنم...آی خدا...وای خدا چه کار کنم...چه-
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با ریتم می خوند. لبخندی زد. کال ناراحتی توی خون گلسا نبود. شایدم بعد از مرگ مامان و باباش همه 
ی اندوخته ی غم و غصه اش تموم شده بود. شایدم کال عادت کرده بود. به لباس های سیاه، به این َلختی 

ی حلوا و گالب و لباس هایی که روشون خاک بهشت زهرا می و بی حسی بعد از مرگ یک نفر، بو
 .نشست و ... این کنار آمدن های سخت بعد از مرگ

 :با صدای بوق ماشین کنارش از جا پرید. رهی بود...زد زیر خنده و گفت

 ...ترسیدی ها-

لباس شویی پس چی؟! اینجاست که می گن...کره االغ کدخدا یورتمه می رفت توی کوچه ها...البته با -
  !اش

 ...ماشین به این نازنینی-

 راستی مگه قرار نبود اینو به بابات برگردونی؟-

 !حاال که یادش نیست بی خیال بعدا پولشو بهش می دم. با این ماشینه خاطره دارم بابا-

 :گلسا خندید و روزنامه رو لوله کرد. رهی به روزنامه نگاه کرد و گفت

 ؟می خوای بری دنبال خونه...-

نه می رم دنبال لونه! آره دیگه. تو هم باید به فکر باشی ها. درست نیست سر آبتین چتر بشی. می دونی -
 که؟

  .بله خانوم بزرگ-

 :مکثی کرد و گفت

  .گلسا بیا بشین-

گلسا دست به سینه نگاهش کرد. به به! چه عجب باالخره تعارف زد! از وقتی رسیده بود گلسا همش 
 :ه بود! گلسا گفتمنتظر همین یه جمل

 خب کجا منو می بری؟-

 ...ببرمت یه امالکی ای...جایی دیگه-

واال من که به این امالکی ها اعتماد ندارم. تا می بینن من تنهام چشماشون شب پرستاره می شه! همین -
 ...جور نورافکن می زنه

 :رهی اخم کرد و گفت
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  !منم واسه ی همین می گم خودم باهات میام! بشین-

 !سا درحالی که درو باز می کرد نیم لبخندی زد. از این خوشش اومدگل

××× 

گلسا در گالری رو باز کرد و با سرخوشی رفت تو. ترانه مجله ی توی دستشو کنار گذاشت. یه جورایی 
 :روی میز کوبوندش. موهاشو زیر شال درست کرد و گلوشو صاف کرد

 گلسا...؟-

 :برگشت و گفت گلسا دو قدم مونده به میزش ایستاد.

 بله ترانه؟-

ترانه بلند شد و سمت گلسا رفت. گلسا به پاشنه های کفش شصت کیلویی اش نگاه کرد. چه جوری 
 هرروز با اینا راه می رفت؟ پاش افلیج نمی شد؟

  .باهات کار دارم گلسا-

 .خب...بگو-

 .حرفم جدیه-

 :گلسا نیم نگاهی بهش کرد و گفت

 .خب گوش می دم-

وهاشو کرد توی شالش. گلسا تک تک اجزای صورتش و نگاه کرد. با شناختی که توی این ترانه باز م
  .چندسال از ترانه پیدا کرده بود می تونست حدس بزنه که چیز خوبی نمی خواست بگه

 :ترانه با چهره ی سردش به گلسا نگاه کرد و گفت

  .قراره گالری رو بفروشم-

ی دوتا کاسه شدن و دهنش باز موند...چندبار پلک زد و با  شونه های گلسا شل شدن. چشماش اندازه
 :ناباورِی تمام گفت

 !ترانه تو می خوای چی کار کنی؟-

  .گالری رو بفروشم. آگهی شو هم فرستادم-

 ...برای چی؟ این گالری...این گالری-
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 :ترانه که از چهره ی حیرت زده ی گلسا لذت می برد، با خونسردی گفت

  .می دونی که سندش برای منه. و هرکاری بخوام می تونم بکنم برای منه گلسا.-

 ..این گالری دنیای منه ... ترانه فقط گالری نیست این ... واسه ی چی-

  .چون که به پولش نیاز دارم-

 :لبخند خیلی ریلکسی زد و گفت

  !ببخشید اگه ناراحت شدی! ولی مجبور بودم-

 :درحالی که سمت میزش برمی گشت گفت

 ...ستی اضافه کنمرا-

 :مکثی کرد و گفت

 .هنوز مشتری پیدا نشده. همین امروز آگهی چاپ شد-

  .گویا بدبختی ها دوباره پشت در خونه ی گلسا موندگار شده بودن

گلسا سرشو روی میز لعیا گذاشته بود. با صدایی که به زور از اون زیر درمیومد و خفه به نظر می 
 :رسید، گفت

می گه ببخشید اگه ناراحت شدی! من با اون گالری خاطره دارم!پنجاه برابر بیشتر از آره تازه بعدشم -
  !اون مو بلوند جفنگ مشنگ کار کردم

 :کسری و لعیا خانوم بهم نگاه کردن. کسری برای دلداری گفت

  .آره آره...اون اسکل فرنگی خیلی نفهمه-

 :مر گلسا رو نوازش کرد و گفتلعیا که از اصطالح کسری خنده اش گرفته بود آروم پشت ک

 ...حاال عیب نداره...کار پیدا می شه عزیزم-

 :گلسا سرشو بلند کرد و گفت

 ...بابا کار به درک اسفل اسافلین! مشکل من...مشکل من-

 :یهو بغض گلوشو گرفت. کسری با نگرانی نگاهش کرد و گفت

 گلسا...؟ زشتوک می خوای گریه کنـــی؟!؟؟-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

347 

 

 :گونه اش چکید که سریع پاکش کرد. دستاشو توی هوا تکون داد و گفتیه قطره اشک روی 

من عاشق اون گالری ام! تک تک دیوارهاشو دوست دارم! باهاشون خاطره دارم. بعد اون به همین -
 ...آسونی می گه

 :حرفشو ادامه نداد. گلسا دستی به جیبش کشید و دور و برشو نگاه کرد. با شک گفت

 بسم هللا...روی میز نذاشتمش؟ گوشی من کو...؟ وا-

 :کسری سرشو تکون داد و گفت

چرا روی میز گذاشتیش. درواقع...با یه پرتاب انقالبی شوتش کردی! بعدشم تندی رفتی لعیا خانوم رو -
بغل کردی زشتوک. این موبایلت هم همش زنگ می زد. منم دیدم حالت بده ریجکتش کردم. حاال یارو 

 ...زد کشت خودشو...سی بار زنگ

 :گلسا تندی گوشی شو از دست کسری گرفت و گفت

 !کی زنگ می زد؟-

  .بیا خودت ببین...من که فضولی نمی کنم. اسمشو نخوندم-

 :گلسا با حرص به گوشی اش نگاه کرد...تازه آقا فضولی نمی کرد و این بود! با عصبانیت گفت

  برای چی اینو رو ریجکت می کردی احمق؟! هان؟-

 ...ضل...لعیا خانوم به من یه سنگر بده این االن با سالح گرم میادیا ابوالف-

گلسا کوله اش و برداشت و بدون هیچ حرفی رفت بیرون. نمی خواست یه بالیی سر کسری بیاره. شماره 
 ...ی رهی رو گرفت. خدا می دونست چه فکرهاییکرده بود. حاال خدا کنه ریجکت نکنه

 بلـه؟-

دل معذرت خواهی می کنم. گوشی ام دست خودم نبود. دست کسرِی گور به  سالم رهی. من با جون و-
  .گوری بود. بعدش منم حالم خیلی خوب نبود همش ریجکت می کرده نخود مغز. ببخشید

 :نفسش بند اومد. رهی گفت

  کسری؟-

  .هوم-

 حالت خوب نبود؟ رفته بودی پیش اون؟-



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

348 

 

کی دیگه از دوستام بودم...بعد کسری هم اونجا بود. نه نه...پیش اون نبودم. درحقیقت پیش...پیش ی-
  .همین

نمی دونست چرا احساس می کرد باید به رهی جواب پس بده. باید اینا رو بگه. بعد از مکث کوتاهی، 
 :رهی گفت

 فقط می خواستم بگم...شب که تنهایی...یه موقع نمی ترسی؟-

 :زیرلب گفتگلسا بی اختیار لبخند زد. آخه چه قدر رهی خوب بود؟ 

  .نه نمی ترسم-

 :اگه هم می ترسید رهی می خواست چی کار کنه؟ شب بیاد پیشش؟ خنده اش گرفت. رهی گفت

 ... خیله خب. مراقب خودت باش گلسا. اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن ... حتما-

  .باشه. تو هم مراقب خودت باش. خدافظ-

  .خدافظ-

راقب خودش باشه. گوشی رو قطع کرد. رهی ِ مهربون...! خیلی وقت بود که کسی بهش نگفته بود م
  .رفت خونه. جلوی در ایستاد. لبخند تلخی زد

  .احساس بدی بود. این که دیگه نمی تونست بره توی اون خونه ی قصرمانند

احساس بدی بود. این که دیگه رهی ای نبود که اذیتش کنه و غذاهاشو مسخره کنه و بعد با کمال میل 
  .ن و از دستپختش تعریف کنهبخوردشو

گفتن هاش و « دختر دختر»احساس بدی بود. این که دیگه لیلی نبود. زیر خاک بود. صدای خنده هاش و 
 .کردن هاش نبود« عزیز عزیز»

  .احساس بدی بود. تنهایی

××× 

 :رها رفت توی آسانسور. با دیدن آبتین یه لبخند زد و گفت

  .سالم-

 :هم جواب لبخندشو داد و گفتو کنارش ایستاد. آبتین 

  .سالم-
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 :در آسانسور بسته شد. رها گفت

  .کم پیدایی. دیگه سراغ ما نمیایی-

  !من؟-

با چشمای فندقی اش به رها نگاه کرد. رها احساس کرد ته دلش خالی شد. همیشه همین طوری بود... یه 
ه میای پایین ... و ته دلت خالی و پر احساسی شبیه به وقتی که با ماشین، با سرعت زیاد از باالی یک تپ

 .می شه

 ...ولی این توئی که دیگه سراغ نمی گیری ها. واال...االن دیگه-

 :مکثی کرد و ادامه داد

  .آرمان بیشتر دور و برته-

و خندید. رها نتونست معنی خنده اشو بفهمه. آسانسور ایستاد. آبتین خواست بره بیرون که رها تندی 
 :نسور ایستاد. گفتجلوی چشمِی آسا

 ...آبتین-

 :آبتین سوالی نگاهش کرد. رها نفسی کشید و گفت

 ...ببین...آرمان...آرمان فقط-

 :آرمان چی بود؟ رها برای چی باید آبتین و توجیه می کرد؟ اصال با چی باید توجیه اش می کرد؟ گفت

 ...ببین هرکسی هرچیزی هم که باشه بازم تو آبتین-

  !شد دیدمت بیا باهات کار دارمِا آبتین چه خوب -

رها و آبتین برگشتن سمت آرمان. با یه لبخند ملیح توی راهرو ایستاده بود. رها بی هیچ حرفی برگشت 
 :توی آسانسور و رفت باال. مشتش و به دیوار آسانسور زد. زیرلب گفت

 ...چرا...چرا...چرا من نمی تونم-

 :رددوباره همون دلیلی قانع کننده ی خودشو آو

  !تو که اول نباید اعتراف کنی! اول از همه مردا باید اعتراف کنن-

چی می شد اگه یه دفعه این رسم شکسته می شد...رها برای بار اول می رفت و به آبتین می گفت که چه 
  .قدر دوستش داره. اندازه یه دنیا...شایدم بیشتر از اون...چون آبتین همه ی دنیاش شده بود
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 :ش و زیرلب باز گفترفت توی اتاق

 ...نمی تونم نمی تونم...منم مثل همه ی آدم هام...اونم یه روزی بهم می گه-

 :و یه دلیل قانع کننده ی دیگه

  .دل به دل راه داره. پس صددرصد اونم نسبت به من بی احساس نیست-

ان اومد نشست پشت میزش. نمی دونست چندساعت گذشته بود. حدودی می شد گفت دو ساعت. که آرم
  .توی اتاقش

  ببخشید رها می تونم وقتتو بگیرم...؟-

  .خواهش می کنم...بیا تو آرمان-

 :آرمان رفت جلو و گفت

 می تونم ازت یه دعوتی بکنم؟-

رها توی چشم هاش نگاه کرد. خب طبق معمول نمی تونست چیزی بخونه. کال رها استعداد شناخت 
 :کر کرداحساسات از توی چهره نداشت! با خودش ف

 ...مشنگی دیگه-

 :و به آرمان گفت

 ... آ ... خب باید ببینم-

 :آرمان سریع و صریح گفت

 می شه چهارشنبه این هفته ناهار مهمون من باشی؟-

 :رها با تعجب گفت

  تـ.و؟-

 :با دستپاچگی ادامه داد

 ِام... منظورم شما بود ... ولی ... خب...آره...ولی...به چه مناسبت؟-

 :ند جذابی زد و گفتآرمان لبخ

 !می فهمی! بهت می گم رها! مرسی که قبول کردی-
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 :گلسا با خودکار آبی توی دستش روی یه آگهی دیگه هم ضربدر زد. شونه هاشو باال انداخت و گفت

  .اینم نشد-

 :رهی لبخندی بهش زد و گفت

  !باالخره که می شه-

 :گلسا تندتند سرشو تکون داد و گفت

 ...! آدم ذاتا باید مثبت اندیش باشهمعلومه که می شه-

رهی به قیافه ی مصمم گلسا نگاهی انداخت. خودشم از اینکه می دید جدیدا این قدر مثل گلسا مثبت اندیش 
شده تعجب می کرد. رهی از اون دسته آدمایی بود که کال نفوس بد می زدن. همیشه رها بهش می گفت 

  «!همون واقع بینیهبدبینی »و رهی جواب می داد « تو بدبینی»

 :گلسا دستاشو بهم زد و گفت

 پیتزا رو آوردن! تو می دونی من چندوقته پیتزا نخوردم؟-

رهی به ذوق بچگونه اش خندید. شاید نباید با این وضع ولخرجی می کردن ولی باالخره هردوشون دل 
  .و سس رو برداشتداشتن. دل هم گشنه می شه دیگه! گلسا در جعبه ی کاهی رنگ پیتزاشو باز کرد 

 :با سس گوجه فرنگی یه لبخند بزرگ روی پیتزاش کشید. بهش اشاره کرد و گفت

  .ببین رهی...پیتزا هم داره لبخند می زنه-

بلند شد و سمت رهی رفت اون طرف میز. سس اش رو برداشت و خم شد و روی پیتزای اونم یه لبخند 
  .ده ی ریزی کردکشید. رهی بهش خندید. گلسا بهش نگاه کرد و خن

دوباره برگشت سرجاش. رهی دستشو زد زیر چونه اش و به گلسا نگاه کرد. گلسا یه آدم متفاوت بود. 
 :یکی که به چشم رهی میومد. گلسا یه لحظه بهش نگاه کرد و گفت

  !ِا چرا منو نگاه می کنی؟ غذا که توی پیشونی من نیست-

  .م دلش می خواست گلسا رو نگاه کنهرهی خندید و مسیر نگاهشو عوض کرد. ولی باز

 :گلسا دوباره روزنامه شو برداشت و گفت

  .ببین...سه تا دیگه مونده. اگه اینا هم نشه من بیچاره ام-

 ...هوم-
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  .راستی رهی مرسی-

 بابت چی؟-

 .بابت همه چی. اینکه توی خونه پیدا کردن کمکم می کنی-

 :وخی گفترهی یکی از ابروهاش رو باال انداخت و به ش

 !من برای خودمم دنبال خونه ام دیگه-

 :گلسا چینی به بینی اش داد و زیرلب گفت

  !احمق...بابت پیتزا هم می خواستم تشکر کنم ولی دیگه نمی کنم-

 .خب حاال منم بابت این لبخنده بهت می گم مرسی-

 :گلسا شونه هاش رو باال انداخت و تکرار کرد

  .لبخند؟ لبخنده که چیزی نبود-

 :با انگشتاش دو طرف لب خودشو باال کشید و گفت

  !مهم اینه که واقعا لبخند بزنی-

 ...خب تو واقعا باعث می شی من لبخند بزنم! منم لبخند روی پیتزا رو نگفتم-

 گلسا آروم سرشو کج کرد. این االن تعریف بود؟؟؟

ده بود رو از گلسا بپرسه. باید رهی باالخره تصمیم گرفت سوالی رو که دیشب مثل خوره به جونش افتا
 :می پرسید. گفت

 گلسا...می گم چرا دیشب گفتی حالت خوب نبوده؟ اتفاق خاصی افتاده؟-

 :گلسا درحالی که با گوشواره اش بازی می کرد زیرلب گفت

 ...خب-

 :مکثی کرد و گفت

لسی اومد گفت من ترانه می خواد گالری رو بفروشه. گالری ای که اون همه عاشقشم. خیلی شیک و مج-
آگهی دادم که گالری رو بفروشم! منم...خب عصبانی شدم. شایدم بیشتر ناراحت شدم تا عصبانی. ترانه 

  !توی این چندسال قشنگ هیچی برام کم نذاشته...! تا جایی که می تونسته روی مخ من پاتیناژ رفته

 !خب بعد از اینکه بفروشدش می خوای چی کار کنی؟-
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  .دونم. سوال خودمم هست واال منم نمی-

 :رهی دستشو دراز کرد و گفت

  .گلسا دستتو بده به من-

گلسا نگاهی بهش کرد و دستشو توی دست رهی گذاشت. احساس خوبی داشت...احساس می کرد تک 
 ...تک سلول های بدنش یه آرامشی پیدا کردن

م تو ناراحت باشی. من دوست گلسا بهم قول بده هیچ وقت لبخند زدن و یادت نره. خب؟ من نمی خوا-
  .دارم تو رو خوشحال ببینم...خب؟ بگو باشه

 :گلسا خندید و گفت

 این طوری؟-

  .دقیقا همین طوری-

  .باشه-

و دست رهی و ول کرد. به صندلی اش تکیه داد. به رهی که دیگه باالخره تصمیم گرفته بود غذاشو 
تکیه گاه داره. بعد از پدرش. یه تکیه گاه مقاوم. چه بخوره نگاه کرد. بعد از مدت ها احساس می کرد یه 

  .خوب شد که لیلی توی وصیت نامه اش به رهی گفته بود که همیشه مراقب گلسا باشه

  .این طوری همیشه یکی بود که هواشو داشته باشه

××× 

ود. کسری جلوی پنجره ی بزرگ قدی خونه نشسته بود. فکرش خیلی درگیر بود. دیشب حال گلسا بد ب
عصبانی بود. ناراحت بود. گلسا مثل خواهرش بود. درست عین خواهر...خودشم از این خواهر برادر 

بودن های الکی بدش میومد و می گفت بقیه الکی می گن. ولی واقعا گلسا براش یه دوست بود. یکی مثل 
  .کیاناز. خواهرش. نمی تونست غمشو ببینه. می دونست چه قدر از شریک اش بدش میاد

 .می دونست چه قدر گالری شو دوست داره. می دونست چه قدر ناراحته

گلسا رو از مدت ها قبل می شناخت. وقتی که توی نمایشگاه یکی از عکاس های معروف دیده بودش و 
چندتا از کارهای گلسا رو هم برای روزنامه پسندیده بود ... از همون موقع فهمیده بود چیزی توی این 

  .توی بقیه دخترها نیست و می تونه براش دوست خوبی باشهدختر هست، که 

یه چیزایی توی سرش بود که دوست داشت عملی اش کنه...برگشت و به کیاناز نگاه کرد. خواهرش. چرا 
 !زودتر به ذهنش نرسیده بود؟
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م کیاناز دانشجوی گرافیک بود. ترم های اولش بود. خیلی جوون بود. روی میز،روی یه مقوای بزرگ خ
 ...شده بود و داشت با گواش یه چیزی می کشید...سرانگشتاش همه رنگی شده بودن

 کیاناز؟-

 :کیاناز تکونی خورد و گفت

  !ووی...کسری هزاربار گفتم منو این طوری از توی دنیای هنر نکشید بیرون-

  .اوهـه...خیله خب بابا-

نه بابا. همتون یهو بلند داد می زنین کیاناز! جدی دارم می گم! شماها درک نمی کنین...نه تو. نه مامان. -
  !بعد من بیچاره می ترسم...با آرامش صدام بزنین که منم با آرامش از دنیای هنر بیام به دنیای واقعی

  !باشه کشتی منو. تا یادم نرفته بذار حرفمو بزنم-

  .بگو گل داداش-

 :گفتو دستای رنگی اش رو با دستمال کنار بوم، پاک کرد. کسری 

  .می خوام یه گالری بخرم کیاناز-

 :کیاناز چشماشو گرد کرد و گفت

 واه! تو که به هنر عالقه نداشتی؟! چی شد یهو؟؟؟-

یه دوست دارم. که...که شریکش می خواد گالری شون و بفروشه. ولی دوستم ناراحته. می خوام گالری -
رو بخرم...تو هم می تونی توش کار  رو بخرم...خب؟ تا دوستم ناراحت نباشه. ببین...اگه گالری

 کنی...نــه؟

 :برقی از توی چشمای کیاناز رد شد...گفت

 آره! کسری چه فکر بکری! ببینم...حاال...مگه قیمتش چنده؟ می تونی بخری؟-

من می خرمش. روش خیلی فکر کردم. ولی...تو هم باید کمک کنی کیاناز. می دونی که...می خوام -
از لحاظ اقتصادی مستقل بشی...و به دوستم هم کمک کنی. می تونی کیاناز؟ روت کمکت کنم که بتونی 

 حساب کنم؟

 :کیاناز تندتند سرشو تکون داد و گفت

 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا
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  .یش این کارو بکن. من پشتتمروی من همه جوره می تونی حساب باز کنی! اگه مطمئنی می تونی بخر-

ببین رها یه هفته دیگه اول مهره...و ما چرم ها رو به تو تحویل می دیم. تا تو بدی به خیاط های مزون -
 ...تون. کت های پاییزی رو...بدوزن

آبتین آخرای جمله اش رو خورد. به رها نگاه کرد. سرشو پایین گرفت و بود و داشت با انگشتاش بازی 
 :آبتین خودکارشو روی میز زد و گفتمی کرد. 

  .رها منو نگاه کن-

رها نفسشو داد بیرون. این دیگه چه خواهش مسخره ای بود؟! رها از اول وقتی که آبتین اومده بود توی 
  .اتاقش سعی کرده بود توی چشماش مستقیم نگاه نکنه. نمی تونست ضربان قلبش و کنترل کنه

 :آبتین باز گفت

  .رها نگاه کن-

چرا رهاش این طوری شده بود؟ کسی که اینجا باید ناراحت می بود آبتین بود. که چرا رها این قدر به 
آرمان اهمیت می ده. البته...تقصیر رها نبود. هیچم تقصیرش نبود. تقصیر خود آرمان بود. آرمان مثل 

  .پروانه دورش می گشت و روز به روز کمر آبتین و خم تر می کرد

 :د و گفترها نگاهش کر

 چیه؟-

  .چرا ناراحتی؟ چت شده؟ به من بگو...من می فهمم. من تو رو می شناسم-

رها خندید. از همون خنده کوتاه ها که آبتین عاشقشون بود. حقا که هیچکی هم بهتر از آبتین نمی 
 :شناختش! دستشو زد زیر چونه اش و گفت

  .چیزی نیست-

  .گو رهامن احمقم یا تـو؟؟؟ هیچ کدوممون! پس ب-

 :رها دست از مقاومت برداشت و گفت

آره. خب بهت گفته بودم که بعضی وقتا می رم محک. نـه؟ آره گفته بودم. بعد...یکی از بچه های اونجا -
 ...مریضی اش وخیم شده. مددکار هم نداره. داشتم به اون فکر می کردم. طفل معصوم
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ود. ولی دلیل دزدیدن نگاهش از آبتین یه چیز دیگه و باز سرشو پایین گرفت. دلیلی ناراحتی اش همین ب
بود. نمی دونست آرمان به آبتین گفته که با رها برای ناهار می خواد بره بیرون یا نه. برای بار صدم به 

 :خودش گفت

 دختره ی حسابی...خب مگه خر تو رو گاز گرفته؟! چرا دعوت شو قبول کردی؟-

ود اگه حرفشو پس می گرفت. اگه به آرمان می گفت نمیام خیلی پشیمون شده بود...بدرقمه! ولی زشت ب
 :بد می شد. آبتین بلند شد و کاغذهای توی دستشو مرتب کرد و گفت

  !خب من می رم. کارم اینجا تموم شد. موفق باشی-

  .مرسی...تو هم-

ن رفت زیرلب چه قدر قشنگ می شد اگه می تونست تنگ جمله هاش یه دوستت دارم هم ببنده...وقتی آبتی
 :گفت

 !ای خاک بر سرت آبتین. چرا حرف نمی زنی آخه؟-

چشمش به یکی از پوشه های آبتین افتاد که روی میز مونده بود. جاش گذاشته بود. بلند شد و برش 
  .داشت. از اتاق رفت بیرون و سمت اتاق آبتین رفت

 ...که با صداش میخکوب شد. داشت با تلفن حرف می زد

گه؟ هان؟ آره داری ازدواج می کنی می دونم. آره...بعله...من و آرمان چه کاری می تونیم پگاه چته دی-
باهات داشته باشیم؟ پگاه ببین...خودت داری همش دخالت می کنی ها...من و آرمان که کاریت نداریم 

 ...همش می گی دخالت

و برگشت توی اتاقش.  رها دستی به صورتش کشید. آبتین داشت با پگاه حرف می زد. عقب گرد کرد
 :مشت چپش و به کف دست راستش کوبوند و زیرلب گفت

  .رها...آبتین دوستت نداره. اون هنوز پگاه و می خواد. هنوز پگاه و دوست داره-

یک جوری باید این قضیه رو تموم می کرد. دیگه خیلی کشدار شده بود. دیگه بیشتر از این توان مچاله 
  .رو نداشتشدن و نادیده گرفته شدن 

××× 

 ...رهی بازم روی بام تهران بود...بلندترین نقطه ی شهر

بازم مثل یک ماه و نیم پیش،شب تولدش،شب بود. یه شب پرستاره. رهی سرشو رو به آسمون گرفت و آه 
  .بلندباالیی کشید. نمی دونست چرا وقتی می خواست با مامانش حرف بزنه میومد اینجا
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هرجای این کره ی خاکی که بود صداشو از این باال می شنید. نفس عمیقی انگار این طوری مامانش 
 :کشید. زیرلب گفت

 ...مامان االن کجایی-

 ...دستاشو مشت کرد و آروم زد به پاهاش

این روزا زندگیم عوض شده. من مِن قدیمی نیستم...کلی عوض شدم. هم زندگیم. هم خودم. حدس هم می -
  .زنم که بدونم چرا

  .محوی روی لبش نشست. بی اختیار چهره ی مهربون گلسا توی ذهنش شکل گرفت و لبخند

فکر کنم نزدیک هفت ماه می شه. هفت ماه می شه که یه آدم جدید وارد زندگیم شده. اون اوایل ازش -
 ...خیلی بدم اومد...اصال ورودش توی زندگیم به نظرم نحس اومد

 :مکثی کرد و بعد گفت

باه می کردم. اون یه دختر کامله. از همه نظر. توی سخت ترین موقعیت ها لبخند ولی مامان...من اشت-
می زنه. ای کاش می تونستم بهت نشونش بدم. قیافش...شاید چیز خاصی نباشه ولی به نظر من خوشگله. 

 .بازم اون اوایل خیلی به چشمم نمیومد...ولی االن برام خیلی توی چشمه

رض کرد مادرش جلوش نشسته ... شروع کرد به توصیف گلسا توی لبخندی زد. چشم هاشو بست و ف
 :ذهنش

چشم ابرو مشکیه. قدش بلنده. شاید یه پونزده از من کوتاه تر باشه. صورتش کشیده ست...الغره. مردنی -
  .نیست. به نظر من که خوبه. البته به نظر من همه چیش خوبه

باشه ولی از درون انگار بچه ست. راستی مامان  شیش سالش-رفتارهاش بچگونه ست. شاید بیست و پنج-
 ...و باباش مردن...باباش رو هم خیلی دوست داره

خیلی مهربونه...بچه ها رو دوست داره. بچه هام خیلی دوستش دارن. دلشم نازکه...من یه دفعه یه حشره -
  !رو له کرده بودم و باهام قهر کرده بود. می گفت من یه قاتلم

 :خاطره خندید. باز سرشو رو به آسمون گرفت. گفت با یادآوری اون

قدیما توی وقت بیکاری ام بهش فکر می کردم. ولی االن تقریبا توی همه ی لحظه هام هست. گلسا االن -
چی کار می کنه...شده تموم فکر و ذکرم. چه خوشحالم که لیلی وصیت کرد من پشتش باشم این طوری 

  .منسبت بهش بیشتر احساس مالکیت دار

  اصال من چرا بهش احساس مالکیت دارم؟-

 :نفس عمیقی کشید. زیرلب گفت
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  مامان این یعنی چی؟-

 :...ناخودآگاه حرف های مامانش توی ذهنش جون گرفت. رنگ گرفت. صدای مالیم شو تونست بشنوه

  .رهی...عشق یعنی وقتی باهاشی آزاد باشی...خودت باشی ... نقش بازی نکنی و خجالت نکشی-

مامانش همیشه این حرف و می زد. بعدشم اضافه می کرد که من با بابات حالم همیشه خوبه. همیشه 
آزادم. البته قدیما. خیلی خیلی قدیما! رهی بازم یه نفس کشید. احتماال همه ی اکسیژن کره ی زمین یه 

 :امشب توی ریه ی رهی ذخیره می شد! درحالی که لبخند کوچیکی روی لبش بود گفت

  ... آزادم من-

  ... بیشتر از هروقت دیگه ای آزادم و خودمم-

  .من عاشقم-

رهی عاشق بود. غافلگیر از این اعترافی که پیش خودش کرده بود دستی ال به الی موهاش کشید...اون 
  رهی یه دنده و تیکه بنداز کجا رفته بود؟ چرا با گلسا این قدر مهربون بود؟

 :رون از دهن رهی پیدا کرددوباره اون جمله راهشو به بی

  .من عاشقم-

××× 

 :گلسا در کتاب فروشی رو باز کرد و بلند گفت

 لعیــا...لعیــا خانوم؟؟؟-

با دیدن دوتا مشتری که جلوی میز بودن و با تعجب نگاهش می کردن یه قدم به عقب برداشت و با 
 :احتیاط زیرلب گفت

 ...ببخشید-

ب هم مشتری داشته باشه. لعیا از پشت پیشخون نگاه معناداری به فکر نمی کرد کتاب فروشی این وقت ش
 :گلسا کرد گفت

 .علیک سالم. خوش اومدین قربان...مرسی از خریدتون...خدانگهدار-

  .مخاطب جمالت آخرش مشتری ها بودن

  .«بسته است»مشتری ها رو که روونه کرد گلسا سریع تابلوی پشت درو برعکس کرد. 
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 :د و با تعجب گفتیه صندلی عقب کشی

  !هوم...کسری نیست؟ چه قدر عجیب. اون معموال وقت هایی که کار نداره اینجا تلپه-

  .ِا گلسا باز از اون حرفا زدی ها...خب پسر بیچاره حوصله اش سرمی ره-

 حاال جدی جدی چرا نیست؟-

دونم...درست که نمی  گفت کار داره. کال چند روزه نیست. می گه می خواد یه جایی رو بخره...چه می-
  .گه

 ...هان-

 ...خب ببینم تو چته؟! شکل جن آب پز میای تو و کتاب فروشی منو هم سرخود می بندی و-

 :اخم ظریفی کرد و با لبخندی مردد پرسید

  چرا این قدر آشفته ای؟-

 :گلسا به صندلی اش تکیه زد و با شونه های افتاده گفت

ید جوابش پیش شما باشه...می شه کمکم کنین؟ آخه درحال حاضر لعیا خانوم...یه سوال دارم...شا-
 ...باتجربه ترین فرد زندگیم شمایی

  .بگو عزیزم-

 :و دست گلسا رو از اون طرف میز گرفت. دستش گرم بود. برعکس همیشه. گلسا گفت

 لعیا خانوم عشق چیه؟ چه جوری عاشق می شن؟-

 :لعیا ابروهاشو باال انداخت و گفت

  ......من همیشه برای خودم یه تفسیری از عشق داشتم کهخب واال-

 :گلسا با عجله میون حرفش پرید

  می شه بهم بگین؟-

  ... عشق یعنی رها باشی ... آزاد باشی ... بی پروا باشی و وقتی باهاشی از چیزی نترسی-

ت مبهم. با احتیاط همزمان کلی احساس توی دل گلسا رخنه کرد ... شادی... ناراحتی ..ترس ... احساسا
 :گفت
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من...به جرئت می تونم بگم این روزا حالم خوبه ... آزادم و امنیت دارم ... به نظرتون من عاشقش -
 شدم؟

 :لعیا خندید و گفت

  .شاید. خیلی احتمالش قویه. خودت باید بهتر از هر کس دیگه ای بدونی-

صبی بود نه سالم می کرد نه خداحافظی. گلسا با آشفتگی از کتاب فروشی رفت بیرون. معموال وقتی ع
به مردمی که از پیاده روی خلوت عبور « تعطیل است»لعیا خندید و تابلوی پشت درو برگردوند. تابلوی 

 :می کردن، دهن کجی می کرد. لبخند تلخی زد و زیرلب گفت

  یعنی بچه های منم االن حالشون خوبه...؟ االن عاشقن...؟-

د. آدمی که خونواده شو تنها گذاشته بود. با میل و رغبت این کارو نکرده بود. مجبور لعیا یه آدم بازنده بو
 :بود. زیرلب تکرار کرد

 ...مجبور بودم-

آرمان چشماشو تنگ کرد و به ساختمون بزرگ محک نگاه کرد. یاد حرفای دیروز رها افتاد. البته به 
ین فهمیده بود که رها و اون دوستش که یه نمه طور مستقیم با اون حرف نزده بود ... ولی از حرفای آبت

  ... عجیب و غریب بود )!( خیلی به بچه های سرطانی عالقه دارن

 :رفت توی ساختمون. جلوی میز پذیرش ایستاد و گفت

  .سالم-

 :زنی که پشت میز بود بهش نگاه کرد و گفت

  سالم. بفرمائید؟-

 :آرمان گفتچه مودب بودن. معموال پذیرشی ها بی اعصابن...

  .من می خوام با شرایط موسسه تون آشنا شم-

 ...چطور...؟ منظورم اینه که برای چی. بچه ای دارین که مبتال به-

  .نه نه. می خوام شرایط مددکار شدن رو بدونم-

 :خانومه لبخندی زد و گفت

  .آهان! البته. بذارین به آقای مدیر بگم...بعد در خدمتتونیم-

 :و یه چیزی گفت. بلند شد و گفتتلفن رو برداشت 
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  .بذارین اتاق مدیر و بهتون نشون بدم-

و آرمان و برد توی اتاق مدیر. آرمان کل اتاق و برانداز کرد. یه اتاق کامال متناسب مدیر محک...شاید 
  .یه تم شاد کودکانه هم داشت. یه مرد نسبتا تپل پشت میز نشسته بود. میانسال بود

  .. بفرمائیدسالم. خوش اومدین-

 ...سالم...مرسی خیلی ممنون-

آرمان روی یکی از مبل ها نشست. تصمیم شو گرفته بود. در حال حاضر،آماده بود که هرکاری بکنه که 
 :توجه و عالقه ی رها رو به خودش جلب کنه. گفت

 ...می خوام شرایط مددکار بودن رو بدونم-

××× 

 گلسا؟-

دوست نداشت توی چشمای یخ ترانه نگاه کنه. صدای تیک تیک گلسا نمی خواست سرشو باال بگیره. 
 :آدامس جویدن اش میومد...بوی نعنای آدامسش هم پیچیده بود. گفت

 با توئم...گلسا؟؟؟-

 :گلسا با لحن اش یاد سال های قبل افتاد...توی دلش یه فحشی نثارش کرد و نگاهش کرد. گفت

 بله؟-

 :ترانه لبخند دندون نمایی زد و گفت

  !یه خبر! گالری رو خریدن-

انگار یه سطل آب یخ روی هیکل گلسا ریختن...بی اختیار شونه هاش منقبض شدن. تنها امیدش هم از 
  .بین رفت. به این امیدوار بود که مشتری پیدا نشه و ترانه بی خیال شه

  !...ترانه-

 :با ناباوری زمزمه کرد

  این قدر... این قدر زود ... زود؟!؟؟-

امیدوارم کار پیدا کرده باشی. چون من می خوام هرچه زودتر تخیله اش کنیم. باید سریع تر حراج  چیه؟-
 ...بزنیم و
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 :صبر گلسا لبریز شد. دست هاش رو توی هوا محکم تکون داد و گفت

  !من در شرایطی نیستم که بخوام حراج بزنم-

  !هی...! صداتو نبر باال-

افتاد. خاک برسرت گلسا. نباید بهش اعتماد می کردی. ترانه همون  بازم با لحن دستوری اش یاد قدیما
 ...ترانه ی قدیم بود. همونی که بهت نارو زد

  حاال کی خریده؟-

 ...یه مرده خریدش...من خودم ندیدمش. قراره امروز بیاد. یه ربع دیگه شاید برسه...گفت میاد منو ببینه-

 :خودش فکر کردو با کرشمه دستی به شالش کشید...گلسا با 

  !آره! توی عتیقه رو-

 :ترانه گفت

  !...همین. خواستم بدونی. آخی...دیالق و بگو-

و با چشمای ریز و ظاهرا دلسوزی به گلسا نگاه کرد. گلسا از ته دل آرزو کرد که ای کاش رهی پیشش 
که نبود یه چیزی  بود...انگار بدون رهی نصفه نیمه بود. انگار رهی همه جا ازش دفاع کرده بود. حاال

  .کم بود

  .باشه ترانه. باشه. گفتی دیگه. برو-

و دوباره سرشو گرفت پایین. با پاش روی زمین ضرب گرفت...وقتی عصبی بود این کارو می 
کرد...مثل پدرش. ده دقیقه بعد صدای باز شدن در اومد. گلسا ترجیح داد سرشو باال نگیره. حوصله ی 

  .خنک زنونه ای که اومد فهمید یه دخترهمشتری نداشت. از بوی عطر 

 ببخشید...خانوِم فرهنگی شمائی؟-

 :چه صدای ریز و مالیمی هم داشت...ترانه با لحن چندشناکی)البته برای گلسا چندشناک بود!( گفت

  خودمم عزیزم...شما؟-

  .من کلهرم-

وایستاده بود جثه ی ریز  گلسا سرشو باال گرفت. کلهر فامیلی کسری بود. دختری که جلوی میز ترانه
 :میزه ای داشت و قدش کوتاه بود. با بند کیفش بازی کرد و گفت

  .خریداِر این گالری-
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  !ببخشید خانوم کلهر...ولی من با یه آقایی قرارداد بسته بودما! یه آقای کلهر! خانوم کلهر نبود-

 :دختره خندید و گفت

 ...برادرم بوده. کسری کلهر-

رد به دختر نگاه کرد. کسری؟! کسری گالری رو خریده بود؟ یعنی این خواهر کسری گلسا با چشمای گ
  !بود؟؟؟ گلسا آب دهنشو قورت داد...اسم خواهرش چی بود...بسم هللا...هان! کیاناز

  !گلسا تندی از جاش پاشد و سمت کیاناز رفت. همچین جهشی برداشت که زمین تکون خورد

 کلهر؟ ببخشید...تو کیانازی؟ کیاناز-

 :کیاناز به گلسا نگاه کرد و با لبخند گفت

 خودمم. تو هم باید دوست کسری باشی...نه؟-

ترانه هاج و واج بهشون نگاه کرد. گلسا بی اختیار خندید. دستاشو روی شونه های کیاناز که خیلی ازش 
 :کوتاه تر بود گذاشت و گفت

 ...! الرِج الرج! ایکس الرج ازش تشکر کنببین...از طرف من از کسری یه تشکر خیلـــی بزرگ بکن-

 :کیاناز خندید و گلسا ادامه داد

 !بهش بگو بهترین رفیــق دنیایی-

  .درحالی که از شدت خوشی تمام بدنش مورمور می شد، نگاه پیروزمندانه ای به ترانه انداخت

 ...باشه آقای رهنما...من یه چیزی براتون پیدا کردم که فکر نکنم دیدنش خالی از لطف-

رهی به بنگاهیه نگاه کرد. یه مرد نسبتا جوون بود. فرهمند. رهی سرشو سوالی تکون داد. فرهمند 
 :درحالی که با کاغذهای توی دستش ور می رفت گفت

یه ساختمون نوسازه. کال سه طبقه ست طبقه ست. با شیش تا واحد. هر طبقه دوتا. دوتا واحد طبقه اول -
شون رو رد کردن...فکر کنم پیرزن پیرمردن و مزاحمتی ندارن...اصال همیشه  فقط فروش نرفته...بقیه

توی خونه ان و زمین گیرن. شاید همونی باشه که شما بخواین... واحدهاش هم خیلی بزرگ نیست. 
  .متوسطه

 :رهی که گوشاش روی قسمت دو واحدی قفل شده بود گفت

  دو واحد؟ نوساز؟ هردوش هم برای اجاره ست؟؟-
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له بله! جای خیلی خوبی هم هست. قیمتش هم...فکر کنم با چونه بتونین به جایی که می خواین ب-
  .برسونین

 :رهی بلند شد و گفت

  می شه ببینیم اش؟-

 بله چرا نشه آقای رهنما...بفرمائید...راستی شما فقط یه واحدشو می خواین دیگه...؟-

  !نخیر! هردو رو-

 :فرهمند با چشمای گرد گفت

 ...ی با پول شما نمی شه هرول-

  یه نفر دیگه هم هست. خب؟-

 .آهان. بله-

 :مکثی کرد و بعد محتاطانه گفت

 جسارتا ... اون یکی طرف مون که قراره اون خونه رو براشون ببینین، کی هستن؟-

 :رهی قبل از جواب درنگی کرد. بعد گفت

  .یه ... دخترخانومه-

 ... دختر؟! تنها؟؟ آقای رهنما یه موقع-

  ... مزاحمتی ایجاد نمی شه. اگه احیانا قرار بر اجاره شد ... یا خریدن-

 :زیرلب گفت

  ... نمی ذارم تنها بیاد اونجا. حاال هرچی-

 :تند گفت

 .اول بریم ببینیم این جایی رو که می گین-

  .بله بله ... مطمئنم خوشتون میاد-

وارد خیابون شدن رهی دید فرهمند کم هم دروغ  سوار ماشین رهی شدن. فرهمند آدرسو بهش داد. وقتی
 ...نمی گفت...کوچه ی خیلی باحالی بود
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دو طرفش پر درخت بود و انگار یه سقف از برگ های زرد و نارنجی و قهوه ای باالی خیابون بود. 
 :فرهمند گفت

شنگ...عالیه. عالی. جای باصفاییه. البته االن که اوایل پاییزه. بهار باید ببینین...! همه جا سبز و ق-
 ...بفرمائید. همین جاست! کلیدشم دست خودمه

  .رهی به خونه نگاه کرد. یه در بزرگ داشت

فرهمند:پارکنیگ نداره متاسفانه. ولی یه حیاط بزرگ داره. ببینین...گفتم که همسایه ها هم مسن تشریف 
 ...دارن...ماشینی هم ندارن

ش بزرگ بود. رهی به باغچه ی خالی ای که گوشه ی حیاط بود درو باز کرد و رفتن تو. واقعا هم حیاط
نگاه کرد. گلسا عاشق گل کاری بود...یعنی راضی می شد که با رهی بیاد؟ قبول می کرد که توی یه 

 ...ساختمون بمونن؟ رهی از ته دلش می خواست که گلسا قبول کنه

  .تحمل دوری شو نداشت. دنبال فرهمند رفت توی خونه

  .د اولاین واح-

جای جمع و جوری بود. رو به روش واحد دومی بود. فرهمند در اون رو هم باز کرد. دوتا اتاق کوچیک 
  .داشت. هال و آشپزخونه اش هم متوسط بود

 ایوون داره...آقای فرهمند؟-

  .توی این اتاقه-

ودشه. این رهی توی ایوون رفت. سرشو چرخوند که دید ایوون واحد کناری هم درست کنار ایوون خ
عالی بود...شاید گلسا بعضی وقتا میومد توی ایوون و...رهی می تونست باهاش حرف بزنه. فاصله ی 

  .دوتا ایوون خیلی زیاد نبود

 آقای رهنما...؟ چی شد؟ می پسندین؟-

 ...من باید با یه نفر دیگه هم حرف بزنم...بعد بیاد ببینه...بعد-

  .وابتون می مونمبسیار خب هرچی شما بگی. من منتظر ج-

××× 

رها با تردید به گلسا نگاه کرد. روی مبل جلوی میز لم داده بود و یک پاش رو روی پای دیگه اش 
  .انداخته بود و تکون می داد ... عکس های توی دوربینش رو باال و پایین می کرد

 :رها آروم صداش زد
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 گلسا؟-

 هوم؟-

 .امروز آرمان ناهار دعوتم کرده-

 :و باال گرفت. ابروهاش باال رفته بودن ... تکرار کردگلسا سرش ر

 آرمان؟-

  ... آره-

 همون جذاب مرموز خفن؟-

  .رها از حرف گلسا خنده اش گرفت

 اوهـه...می ری حاال؟-

  .باید برم-

 :بی اختیار یاد آبتین افتاد. آبتینی که اون روز با پگاه تلفنی حرف می زد...توی دلش گفت

ه تو فکر هم نمی کنه. فوقش اگه هم دوستت داشت اصال به پگاه توجهی هم نمی کرد. رها آبتین اصال ب-
  .تلفنش رو هم جواب نمی داد. حاال هرچی که می خواست باشه

گلسا هم توی فکر بود. سرشو گرفت پایین و دستاشو پشت گردنش قفل کرد. آره. این روزا خیلی خوب 
هم شده بود. رهی صددرصد بهش فکر هم نمی کرد. شاید می فهمید که عاشق رهی شده. عاشق چه کسی 

 :فکر هم می کرد ... ولی نه به عنوان یک "عاشق". قفل دستاشو باز کرد و زیرلب گفت

 ...خدایا سر درنمیارم-

  .هردو دختر توی افکارشون غوطه ور بودن

 :گلسا بلند شد و گفت

  .من برم دیگه رها. خوشحال شدم دیدمت. خدافظ-

 :ید. قبل از اینکه بره بیرون دم در اتاق گفتب*و*سدور شونه اش انداخت و آروم گونه شو  و دستشو

 رهی هست؟-

  .آره-
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گلسا بی صدا رفت بیرون و سمت اتاق رهی ته راهرو رفت. با انگشتاش روی در ضرب گرفت...این 
 :طرز در زدنش بود. رفت تو و با پشت پا درو بست. بلند گفت

  !سلــام-

 :ید و گفترهی خند

  .به به...مزاحم خانوم. از در زدنت دیگه کامال مشخصه که چه وروره جادویی اومده-

  .مراحم. تو همیشه یه نقطه رو جا می ذاری-

کوله اش رو روی مبل گذاشت و دوربینشو هم کنارش گذاشت. جلوی میز رهی ایستاد. دستاشو در 
 ...راستای بدنش، روی میز گذاشت و سمت رهی خم شد

  !خبرای خـوب-

 :بوی عطر نسکافه ایش توی بینی رهی می پیچید. رهی هم یه ذره خودشو جلو کشید و گفت

 !منم خبرای خوب دارم-

  .پس اول تـــو-

  .نه نه...لیدیز فرست-

 اوه تو از کی تا حاال این همه مرد شدی؟-

  .رهی لبخندی زد و جوابی نداد

 .بی خیال. خبرت رو بگو-

فکر کرد که با شوخی این حرف رو بیان کرده، ولی انگار مدتی بود که بزرگ شده گلسا توی دلش 
بودن. نه اینکه پیش از این بچه بودن باشن ... ولی انگار این مشغله ها و دردسرهای این روزها، بزرگ 
شون کرده بود. حقیقتا اون چندساعتی که آخر شب توی خونه ی لیلی کنار هم می نشستن و باهم صحبت 

ی کردن، حاال چه دوستانه و چه دشمنانه)!(، واقعا حال هردوشون رو خوب می کرد. باعث می شد م
  .دردسرهای روزمره شون رو فراموش کنن

  .رهی پدرش و کارهای شرکت رو فراموش کنه

  .و گلسا ترانه رو. نگرانی مالی ای رو که هرروز توش دست و پا می زد

 :دستاشو توی هم قفل کرد و گفت

  !الری رو خریدنگ-
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 :رهی با چشمای گرد گفت

  این خبر خــوبه؟!؟ سرت به جایی نخورده گلسا؟-

  !آخه نمی دونی کی خریده...کســری خریده! کسری! دوسِت خودم-

و خندید. رهی چندبار پلک زد. دورادور خدمت کسری ارادت داشت! نمی دونست چرا ازش بدش میاد. 
 :دش ولی ازش بدش میومد. گفتبا اینکه حتی تا حاال ندیده بو

 ِا؟ واقعا چه قدر خوب...البد خودش هم اونجا می خواد کار کنه؟-

از فکر این که کسری کل روز با گلسا باشه دیوونه می شد. اینکه گلسا برای یکی دیگه هم بخنده و لبخند 
  .بزنه

هرش قراره همکار من نه نه...خودش اونجا کار نمی کنه. کسری عرضه ی کار هنری نداره که. خوا-
بشه! کیاناز! دانشجوئه. نیمه وقت میاد. وای رهی...باورم نمی شه که شر ترانه کم شده! باید قیافشو می 

 ...دیدی...باید می دیدی! کارد می زدی خونش درنمیومد! رفتم کلی هم از کسری تشکر کردم

 :مکثی کرد و آروم گفت

 ...البته یه نیمچه خبر بد هم هست-

 یگه چیه؟اون د-

 توی مسابقه عکاسیه برنده نشدم. خب...اصال مهم نیست. مگه نه؟-

 :رهی لبخندی بهش زد و گفت

  .اصال. اینا که مالک نیست. به نظر من قشنگ ترین عکس ها رو تو می گیری-

 :گلسا خندید و گفت

  .راست می گی...؟ خب...حاال تو خبرتو بگو-

 :رهی فکری کرد و گفت

  .یستخبر من گفتنی ن-

 بله؟! اگه گفتنی نیست پس چیه؟-

 :رهی با بلند شد و با لحن مرموزی گفت

 ...باید باهام یه جایی بیای-
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خونه رو پسندیده بود. ولی از همه مهم تر رضایت گلسا بود. چک گلسا دست خودش بود. گلسا چندروز 
با معذرت خواهی کار خرید پیش با کالفگی چک رو دستش داده بود و گفته بود که هنوز نقدش نکرده. و 

خونه اش رو سپرده بود دست رهی. می گفت خسته شده از اینکه هر بنگاهی می ره با چشم های 
  .چراغونی نگاهش می کنن

  .و رهی از این خوشحال بود که گلسا بهش اعتماد می کنه

  .خیلی خوشحال بود

غذاها نگاه نمی کرد. به آبتین فکر  رها منوی رستوران رو جلوی خودش گرفته بود. ولی اصال به لیست
 ...می کرد. به اینکه چه قدر نسبت بهش بی تفاوته...چه قدر بی خبر از احساساتشه

در عین حال یه چشمش هم به آرمان بود. داشت با انگشت هاش بازی می کرد ... انگار مضطرب بود. 
 :رها یه دسته از موهاش و زد پشت گوشش و گفت

 این ناهاره مناسبتش چیه؟خب آرمان...نگفتی -

 :آرمان لبخند دلکشی زد و گفت

  .بی مناسبت نیست. مناسبتش هم بد نیست. تو مطمئن باش-

 :وقتی سفارشش و داد آرنجشو به میز تکیه داد و گفت

 خب رها...تو منو می شناسی؟-

 :رها با تعجب گفت

 ...چی؟ معلومه که می شناسمت-

  .نه. منظورم به طور دقیقه-

ی دونم که برادر آبتینی...سی و دو سالته. هم رشته ی آبتین بودی. دو سال و خرده ای می شه که من م-
توی آمریکا زندگی می کردی. هیچ وقت هم به قول تو به طور دقیق از قضیه ی پگاه سردرنیاوردم. 

  .همین

 :آرمان لبخند ژکوندش رو تحویل رها داد و گفت

  .می دوننهمینم خیلی زیاده. خیلیا اینو ن-

  ! ... حق با گلسا بود. این مرد یا واقعا خیلی مرموز بود، یا مرموز بازی درمیاورد

 خیله خب. ولی من دوست دارم بیشتر راجع بهم بدونی. می شه؟-
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 :رها سرشو تکون داد. از خداش بود! خصوصا قضیه ی پگاه...آرمان شروع کرد

وتا برادر بودیم که همه جا پشت هم دیگه می ایستادیم. من و آبتین روابط مون خیلی خوب بود. واقعا د-
ولی همه چی از دوسال پیش شروع شد...وقتی که پگاه بعد از مدت ها پیداش شد...پگاه دوست قدیمی 

  !مون بود. شایدم عشق قدیمی آبتین و عشق جدید من

م تر نشون داد و کل قضیه رو تمام و کمال و مفصل تعریف کرد...شاید بعضی جاها خودشو هم مظلو
رنگ و لعاب بیشتری به داستانش داد. رها تمام مدت ساکت با قیافه ای به نسبت متعجب نشسته بود و 

  .گوش می داد

 :باالخره حرفاش تموم شد. آرمان گفت

همین...دلیل اصلی رفتن من به آمریکا هم فقط مداوا بود. من اختالالت روانی داشتم. گفتم که. همش هم -
  ... پگاه نبود. من از اولش یه آدم زودرنج بودمبه خاطر 

 :رها نفسی کشید و زیرلب گفت

 پس اینه...ولی مگه شما هنوز پگاه و دوست دارین که باهم دعوا دارین؟-

  .نه اصال. آبتین و نمی دونم ولی من نه-

ه بود. خودش می دونست که داره دروغ می گه. آرمان هنوز پگاه رو به طور کامل توی قلبش نکشت
 :هنوز کورسویی از عشق بهش داشت. مثل همیشه. گفت

  .ولی روابط مون شکرآب شده دیگه. دیگه هم درست نمی شه. نمی شه که بشه-

 :رها متفکرانه سرشو تکون داد. گفت

  خب حاال...برای این منو آوردی اینجا؟-

  .. شاید خوشحالت کنهنـه. یه کار دیگه باهات دارم. ولی...قبلش بذار یه خبر خوب بهت بدم-

 :رها با اشتیاق گفت

 ...خبر خوب؟ بگو بگو-

 :فعال یه خبر خوب هرچه قدرم کوچیک خیلی خوشحالش می کرد! آرمان گفت

  .من توی محک مددکار شدم...مددکار یه پسربچه. به اسم پدرام پارسا-

ت رها خیلی واضح توی دهن رها باز مونده بود...ولی آرمان توی چشماش برق شادی رو دید. احساسا
 :صورتش منعکس می شد. رها خنده ی کوتاهی کرد و گفت
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 تو چی کار کردی...؟ آرمان شوخی که نمی کنی؟-

به جون هرکی تو بگی قسم...! تازه با خود پسره هم حرف زدم...خیلی بانمک بود. حیفه که چنین بچه -
  !ای بمیره...البته زبونم الل

 :و با لبخند بزرگی گفت رها دستاشو توی هم قفل کرد

آرمان...خیلی کار خوبی کردی! بهترین کاری که می تونستی بکنی همین بود! بهترین راهی که می شد -
  !اون همه پول و توش خرج کرد همینه

 :واقعا باورش نمی شد آرمان این کارو کرده باشه. یهو گفت

 ...ولی...تو-

نیدم. و واقعا دلم نمی خواست که ناراحت باشی. نه تو و هان می خوای بگی از کجا فهمیدم. از آبتین ش-
  .نه یه بچه ی بی گناه

آرمان لبخندی روی لبش نشوند. فکر همه جا رو کرده بود. فعال هم اصال برای چیزی که می خواست 
 :بگه استرس نداشت. با زبونش لبشو خیس کرد و گفت

  رها...می شه موضوع اصلی رو بگم؟-

  .شنوم اهوم. البته. می-

از اول منتظر همین بود. چیزای جالبی شنیده بود ولی می خواست بدونه آرمان باهاش چی کار داشت. 
 :آرمان گفت

رها من شاید خوب نشناسمت. شاید حداکثر دو ماه بشه که توی زندگی من باشی...ولی...یه کسایی هایی -
هم یکی از اون آدمایی. اصال...از بار  وارد زندگی آدم می شن که باعث می شن آدم کـُلهم عوض شه. تو

  .اول که دیدمت اینو فهمیدم

 رها چشماشو ریز کرد...آرمان...چی می خواست بگه...؟

تو یه دختر کاملی. حداقل به نظر من همه چیزی رو که یه دختر باید داشته باشه رو داری. بازم می -
. احساسات و راحت می شه فهمید و این گم...اینو از همون بار اول که دیدمت توی چشم هات خوندم

 ...اصال بد نیست. رها

 ...آرمان آب دهنشو قورت داد. رها لب پایینی شو گاز گرفته بود

  .من...می خوام ازت خواستگاری کنم-

 :رها لبشو ول کرد...نفی صداداری از دهنش خارج شد. آرمان سریع گفت



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

372 

 

  !حرفام هنوز تموم نشده-

 :مکثی کرد و ادامه داد

تو یه آدم عاقل و بالغی و منم هستم. این حق و داری که تا هروقت بخوای فکر کنی. ولی اینو بدون که -
برای من فرق داری و زودگذر نیستی. بهش نمی گم عشق در نگاه اول. تو هم برای من یه آدم عادی 

قوی بودنت هات. بودی مثل بقیه. ولی ... من ازت خوشم اومد رها. از این خوب بودن هات. از این 
دوستت دارم و اینو از ته دلم دارم می گم. تو برای من مثل پگاه نیستی. من کال پگاه رو از توی زندگیم 

خط زدم. اون یه منجالب توی زندگیم بود. یه چیزی که همه چی رو بهم زد. من حتی دیگه تلفن هاش رو 
که توی زندگیم یه تحول نو باشه هیچی کم هم جواب نمی دم. و می خوام اینو بدونی که...من برای کسی 

  !نمی ذارم. هیچی

 .باز مکث کرد. انگار می خواست حرفاش رو مرور کنه

من بیمار بودم رها. من واقعا روزهای سختی رو گذروندم. انتخابم هم الکی نیست ... وقتی تو و -
یگه سنم از مجنون بازی برادرت مورد اعتماد آبتین هستین، پس همه چی برای من مشخصه. رها، من د

  .و این داستانا گذشته

 :با تردید گفت

 هر پسر بیست و اندی ساله ای که زندگی شو توی بیمارستان ها نمی گذرونه. می گذرونه؟-

سکوت. بین هردوشون سکوت برقرار بود. آرمان بلند شد. کتش رو از پشت صندلی برداشت. آروم 
 :سمت رها خم شد. گفت

می مونم. هرچی که باشه. رها اینو از ته دلم می گم. اگه احیانا ... مثبت بود ... بگو  من منتظر جوابم-
  .که با خانواده ام صحبت کنم

و با قدم های بلند رفت. رها پلک هاشو روی هم فشار داد. از بس انگشتاشو بهم فشار داده بود که 
  .بندهاشون سفید شده بود

آخرین چیزی که بهش فکر می کرد این بود. این که آرمان بهش انگار همه ی ذهنش خط خطی شده بود. 
 .پیشنهاد ازدواج بده. بلند شد و کیفشو برداشت

توی پیاده رو راه می رفت و محکم به این و اون تنه می زد ... آشفته بود. درگیر بود. آرمان باهاش 
  .رو براش رو کرده صادق بود و روراست. الاقل این طور به نظر می رسید؛ که تمام گذشته اش

  .قطره اشکی روی گونه اش چکید

 !تا کی باید با این ندونم کاری زندگی می کرد؟

  .چیزی به سی و یک سالگی اش نمونده بود
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 .دیروز اولین تار موی سفید رو بین موهای قهوه ای رنگش پیدا کرده بود

 :و زمزمه کردروی اولین نیمکت کنار پیاده رو نشست. سرش رو بین دست هاش گرفت 

 !هوف...خدایا! خودت کمکم کن-

  .و داغی یک قطره اشک دیگه

کاش االن توی یه خونه ی امن بود، زیر پتوش مچاله می شد و چشم هاش رو می بست و وقتی بیدار می 
  .شد می تونست یه کتاب بخونه. قهوه بخوره و به هیچی فکر نکنه

  .نه اینکه تنها باشه

عه ی بی در و پیکر یه دختر بی کس باشه و به فکر اینکه برای فرار از تنهایی و نه اینکه توی این جام
 ... ترس هاش به کی پناه ببره

کاش همه چیز مثل قدیم بود. کاش مادرش نمی رفت، پدرش تغییر نمی کرد و همه چیز آروم بود. مثل 
  .گذشته ها

 :گلسا برای بار هزارم از رهی پرسید

  ! ... ت گفتنی نیست؟! دیوونه ام کردیرهی...یعنی چی که خبر-

 :رهی خندید و گفت

 ...می فهمی دیگه-

 ...ببین اصال این قدر دلم می سوزه که نمی تونم با دستام خفه ات کنم! نعمت خدا داره حروم می شه-

رهی باز زد زیر خنده...همین حرص خوردن های گلسا براش دوست داشتنی بود. دستاشو روی چشمای 
 :ته بود و پشتش بود و آهسته باهم راه می رفتن... جلوی راه پله ایستاد. گفتگلسا گرف

 ...اینجا راه پله ست-

  !وای رهی...! تو رو خدا دستتو بردار-

  ...نه نمی شه-

گلسا اولین پله رو که باال رفت بی اختیار دستاشو برد باال و روی دستای رهی که روی چشماش بود 
 :گذاشت. رهی آروم گفت

  .من پشتتم دیگه...برو. نمی افتی-
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گلسا نفسی کشید. دلش بهش می گفت که رهی مگه تا حاال بهت دروغ گفته؟ وقتی می گه پشتته پشتته 
  .دیگه...یه لحظه آرامش توی قلبش رخنه کرد. رهی پشتش بود. همه جا

باهم داشتن،تپش رفت باال. خدا می دونست این رهی چی توی سرش بود. توی این فاصله ی نزدیکی که 
قلب گرفته بود. بوی عطر رهی رو دوست داشت...حتی اگه هم نمی خواست خود به خود بینی اش 

  .عطرو توی ریه اش می کشید و می رسوند به قلب بی قرارش...رهی رو دوست داشت

 :صدای باز شدن در اومد. رهی دم گوشش گفت

  .برو جلو-

ستشو از روی دست رهی پایین کشید و رهی هم دستشو گلسا با قدم های مطمئن رفت جلو. آروم د
 :برداشت و گفت

  !خب دیگه! اینم خبر من-

 :گلسا سرشو باال گرفت و به در و دیوار خونه نگاه کرد...رهی کنارش ایستاد و با لبخند گفت

  !چرا این طوری نگاه می کنی حاال...؟ بهش می گن خونه. بگو عمو...خونه-

 :وری زمزمه کردگلسا خندید وبا نابا

 وای رهی...! خونه گرفتی؟-

نگرفتم. فقط آوردمت تا ببینی اش که دوستش داری یا نه. ولی از اونجایی که تقریبا سلیقه ات و فهمیدم -
  .حدس می زدم که دوست داشته باشی

ی گلسا همه جا چرخ می زد...وقتی با وسواس در و دیوار رو نگاه می کرد و در کمد دیواری رو باز م
کرد رهی توی دلش کلی ذوق می کرد...گلسا سلیقه شو قبول داشت. خوشش اومده بود. گلسا برگشت و 

 :به رهی نگاه کرد. بی اختیار دوتا دستاشو گرفت و گفت

 ...مرسی رهی...مرسی! اینجا...همونیه که می خواستم. فقط...قیمتش-

  .اون حله. تو نگران نباش-

ست که چشماش خیلی احساسات شو نشون نمی دن ولی می ترسید رهی گلسا سرشو پایین گرفت. می دون
از توی نگاهش بفهمه که دوستش داره. رهی با لبخند نگاهش کرد. چه قدر دوست داشت که همین االن 

 ...گلسا رو بغل کنه و یه فشار حسابی بده

 :زیرلب گفت

ی چه قدر غصه می خوره وقتی خب حاال نمی خواد از من خجالت بکشی سرتو بگیر باال...فکر کن عل-
 ...تو نباشی
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 :گلسا تندی سرشو باال گرفت و گفت

تازه همین االنشم که تو نیستی همش رهی رهی می کنه. دلم براش می سوزه. من که برم دیگه باز تنها -
  .می شه

  .توی دلش گفت:مثل من. تو که بری منم تنها می شم

 :رهی گفت

 ...خب بریم دیگه-

 ی کمک تو جبران کنم؟رهی...چه جور-

 :رهی چشمکی بهش زد و به شوخی گفت

  !با کم تر حرف زدن-

گلسا زد زیر خنده ... خودش هم می دونست اگه روزی گلسای حراف همیشگی نباشه، رهی چه قدر 
  .اذیت می شه. گلسا به همین رهی عادت کرده بود، و رهی به همین گلسا

××× 

 :ت و گفترها کنار تخت سما نشست. دستشو گرف

 چه خبرا...؟ می بینم که نامیزونی دخترک! چرا روی تخت افتادی؟-

 :سما خندید. گفت

  .مشکل خاصی نیست ... دیشب حالم بد شد. بچه ها خیلی ترسیده بودن. اتفاقا خیلی خوشحالم-

 برای چی؟-

می زنه. اون اوایل  برای اینکه برای پدرام مددکار پیدا شده. مددکار من که هفته ای دو سه بار بهم سر-
اصال باهاش حرف نمی زدم...مثل تو و گلسا که باهاتون حرف نمی زدم. ولی االن می بینم که چه قدر 

 ...خوبه دوستای آدم زیاد باشن...خیلی خوبه

 :رها سرشو آهسته تکون داد. با اسم مددکار یاد آرمان افتاده بود. دست سما رو فشار داد و گفت

 ...سما-

و زد زیر گریه...می دونست نباید پیشش گریه کنه...این دختر خودش کم غصه نداشت که  بغضش ترکید
 :رها هم بهش اضافه کنه...سما با چشمای گرد گفت
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 رها داری گریه می کنی؟ چی شده؟-

دلم گرفته. این روزا دغدغه ی فکریم کلی زیاده. همین امروز...یه اتفاقی برام افتاد که اصال زندگیم و -
 ...رو کرد. اصال...آرامش اعصاب ندارم زیر و

 :و صورتشو با دستاش پوشوند. با صدای گرفته گفت

 سما می شه بغلم کنی؟-

سما سریع بغلش کرد...رها سرشو روی شونه اش گذاشت. بعضی وقتا خوبه که یه بچه کنار آدم باشه. تا 
 ...بچگی هاشو به آدم منتقل کنه. کودکی هاشو به آدم منتقل کنه

  .ا گریه نکن دیگهره-

  .باشه دیگه. گریه نمی کنم...ببین...گریه نمی کنم-

 :و لبخندی زد. بلند شد و گفت

 ش کن. خب؟ب*و*سدیگه داره شب می شه...من برم خونه. پدرام و ندیدم. نبود. از طرف من -

  .باشه. دوستت دارم. خدافظ-

  .خدافظ خوشگــله-

مو بود ولی هنوزم برای رها خوشگل بود. انگار حتی زیباتر از با اینکه دیگه کامال سرش کچل و بدون 
قبل هم به نظر می رسید. رها از بیمارستان بیرون اومد. بوی خاک بارون خورده به مشامش می رسید. 

  باید به گلسا می گفت که آرمان ازش خواستگاری کرده؟

و رها اصال نمی خواست توی این  نه نه...بهتر بود صداشو درنیاره. احتماال گلسا به رهی می گفت.
مرحله رهی خبردار شه. بند کیفشو روی دوشش جا به جا کرد و سمت خونه اش رفت...یک ساعت بعد 

رسید. درحالی که قدم زنان سمت اتاقش می رفت دکمه های مانتوشو یکی یکی باز کرد و روی زمین 
  .انداختش

 ...رفتخودشو روی تختش پرت کرد. سرش توی بالش نرم فرو 

 چی کار کنم؟-

تا ده شمرد...می خواست تک تک دغدغه ها فکریش از توی سرش برن. وقتی کامال خالی شد آرمان و 
آبتین و توی ذهنش آورد. رها بدون شک آبتین و دوست داشت. از آرمان بدش نمیومد...ولی آبتین براش 

  .یه چیز دیگه بود. یه عشق بود

 ؟ولی تو هم برای آبتین یه عشقی-
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  .نه ... نه ... هیچ وقت-

ولی آرمان دوستت داره...ازت خواستگاری هم کرده. خودتو جای آرمان بذار. بری به آبتین بگی -
  .دوستش داری و آبتین بهت بگه نه. ازت خوشم نمیاد

  .می بینی؟ پس باید به آرمان بله بدی-

  !ولی من عاشقانه دوستش ندارم! بحث از یه عمر زندگیه-

ه...ولی زندگی با کسی که دوستش داری به نفعته. می تونی به مرور زمان عاشق آرمان بشی. و خب آر-
یه زندگی نو رو شروع کنی. دوران نامزدی برای همینه. در ضمن ... سن و سال تو به دخترهایی می 

  خوره که بخوان شیطنت های عاشقانه داشته باشن؟؟

 ...آخه نه-

بشینی؟ تا وقتی که یه پیردختر بدخلق بشی؟ آخر سرشم کارت عروسی  خب تا کی می خوای پای آبتین-
  !آبتین بیاد توی دستت. تو که االن شانس بهت رو کرده

  .ولی آدم باید از روی عشق تصمیم بگیره...نه ترحم-

ببین...از یه در دیگه وارد شیم. اگه تو به آرمان بله بدی،آبتین اگه واقعا دوستت داشته باشه می -
  .ه...تمام وجودش می شکنه. اون وقته که شاید بفهمه چه قدر دوستت داره...و بیاد بهت اعتراف کنهشکن

  .ولی اون وقته که آرمان می شکنه. من دوست ندارم مثل قضیه ی پگاه بشه-

  .مثل پگاه نمی شه ... هیچ وقت نمی شه-

بهتر از نشستن پای کسی هستش  پس بهش جواب مثبت بده! نشستن پای کسی که می دونه دوستت داره،-
که دوستش داری و خبر از احساساتش و آینده ات نداری. سرنوشتت رو به کسی که خبر از فرداش هم 

  ... نداره نسپر، رها ... تو عاقلی ... بیشتر از سی سالته

 :رها زیرلب تصمیم شو اعالم کرد

  .جواب مثبت-

 :ده بود نگاه کرد. شونه هاشو گرفت و گفتگلسا به علی که قیافش شبیه غمباد گرفته ها ش

 ...وای علی...بس کن! قیافتو اون طوری کنی می زنم زیر گریه آ-

 :علی با بغض گفت

  آخه گلسا تو که بری من اینجا باز تنها می شم حوصله ام سر می ره...دیگه کی گروهبان مگسی باشه؟-
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 ...من که نمی رم بمیرم-

-... 

  !ه بگوهــو خره یه خدای نکرد-

 :علی با غم خندید و گفت

خب خدا نکنه. رادمنش هرروز مشتری ها رنگ و وارنگ میاره اینجا...اصال خوشم نمیاد آدم های -
  .جدید توی خونه ی لیلی خانوم بیان. احساس می کنم هنوز روح لیلی اینجاست

 ...پس خونه ی لیلی رو جن زده هم کردی رفت-

 :رهی از ماشینش پیاده شد و گفت

 گلسا بیا دیگه. مراسم خداحافظی ات تموم نشد؟-

 چرا چرا االن میام. اون یارو همه ی وسایل منو برد؟ هیچی جا نموند؟-

  !سه هزار و شصت بار پرسیدی و منم سه هزار و شصت و یک بار گفتم:نــه! همه چی رو برد-

  .موبایل گلسا که توی دستش بود شروع کرد به زنگ زدن...رها بود

 ...ـو؟ علیک سالمال-

 ...سالم گلسا. دستت بند نیست؟ می خوام باهات حرف بزنم-

 :از لحنش جدیت می بارید! گلسا گوشی رو بین شونه و گوشش گذاشت و به ساعت نگاه کرد

 طوالنیه؟-

 .من سریع می گم. خواهش می کنم...بذار بگم...وگرنه یه امشب اصال نمی تونم بخوابم-

 :موضوع مهم؟! با تردید گفت اخمی کرد. چی بود این

 ...باشه...بگو-

 :رو به رهی لب زد

  !یه دقیقه! جون من-

 :و توی تلفن گفت

  .بگو-
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 ...آرمان از من خواستگاری کرد-

 :گلسا بلند داد

 چـــی؟!؟-

 :رهی و علی هردو سمتش برگشتن. گلسا تندی رفت عقب تر تا کسی صداشو نشنوه...با تن پایین گفت

 می گی؟ آرمان؟ کـی؟ تو ... تو داری شوخی می کنی دیگه؟ رها چی داری-

نه گلسا! آره آرمان. منم...منم قراره امروز بهش جواب بدم. فکر کنم حدود یه هفته پیش بود...ولی من -
اصال توی شرکت آفتابی نشدم! امروز برای بار اول بعد از خواستگاریش می خوام ببینمش... گلسا به 

  ... ش رو آهسته روی صورتش کشیدموهاش چنگ زد و دست

رها االن قشنگ زدی منو کانفیوز کردی آ! هی غافلگیری پشت غافلگیری...ببینم این دیگه کی عاشقت -
  ... شد؟! چهره ی جذاب شرکت شدی ها! آخه ... وای اصال نمی فهمم

 :با احتیاط گفت

  حاال که ... جوابت منفیه دیگه؟-

  .مثبته-

 :فتدوباره گلسا بلند گ

  چــی داری می گی؟! رها... رهــا تو عقلت رو دادی دست کی؟!؟-

  !گلسا! دلیل داره-

تمام کلنجارهایی که با خوِد درونش رفته بود رو برای گلسا تعریف کرد...اینکه نمی تونه تا ابد پای آبتین 
 :گفتبشینه ... اینکه روز به روز داره بیشتر احساس پوچی می کنه. گلسا نسبتا با حرص 

خب االن که چی؟ تو که هم بریدی و هم دوختی. برای چی به من زنگ زدی؟ رها واقعا به من مربوط -
نیست که تو چی کار می کنی ... این زندگی خودته و من فقط می تونم اینجا حرص بخورم! تنها کاریه 

  .که ازم برمیاد

  .من هنوز به رهی حرفی نزدم-

 :اال و گفتگلسا یکی از ابروهاشو انداخت ب

  !هان...پس بگو...اهداف پلیدت چیه-

  .گلسا...من فهمیدم که تو بیشتر از همه روی رهی تسلط داری-
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 :گلسا درحالی که با پاش روی زمین خط می کشید زیرلب گفت

 ...چی می گی بابا...تسلط چیه-

 ...حرفی از آبتین نزنباور کن. چون ذاتا آرومی. انگار...بیشتر به حرفای تو گوش می ده. بهش بگو. -

  .ببین من حرف هم که نزنم اون فهمیده تو آبتین و می خوای. شما دوتا کال خیلی ضایعین-

گلسا حرف از این چیزا پیش نکش ... من می خوام به برادرش جواب مثبت بدم! بفهم اینو! ما هیچم -
  !ضایع نیستیم. چون دلیلی برای ضایع بودن نیست

  ...  االن نمی فهمم چی داری می گیخیله خب بابا...اصال-

  .با کالفگی دور و برش رو نگاه کرد. رهی منتظرش بود

همین؟ می خوای منو سپر بال کنی؟ االن عصبانی بشه بزنه منو نقص عضو کنه من چه نوع خاکی توی -
 سرم بریزم؟

  !اونش دیگه به من مربوط نیست...خدافظ-

 !وای رها ... وای از دست تو-

طع شده بود. و گلسا نمی دونست از شدت بیچارگی چی کار کنه ... هنوز حرفای رها برای گوشی ق
  .خودش هم هضم نشده بود

  .گوشی رو توی جیبش انداخت و یه دستش و روی سرش زد

  !وای خدا...این دختره موقع تقسیم عقل کجا بوده؟-

 :نشست توی ماشین کنار رهی. رهی گفت

 ...د...خدا به فکش آسایش بدهچه آدم وراجی پشت خط بو-

  .خواهرت بود-

 :رهی چپ چپ نگاهش کرد و گفت

  .ِا؟ خانم کم پیدا،پیداشون شد-

گلسا عصبی خندید. فعال توی فکر این بود که چه جوری به رهی بگه. آرنجشو لب شیشه گذاشت و با 
ش می گفت...باید به رها حالت عصبی پیشونی شو لمس کرد...رها چه کار احمقانه ای کرده بود. باید به

  .می گفت که کارش حماقته. ولی در این صورت رهی می فهمید. گلسا باید آروم آروم بهش می گفت
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 :پشت چراغ قرمز ایستادن. گلسا گفت

 ...رهی-

بده ولی نمی « جانم»دوست داشت جوابشو با «. بله»رهی فقط نگاهش کرد. دوست نداشت بهش بگه 
  .ون بله رو هم نگهتونست. ترجیح می داد هم

 رهی اگه یه روز...بفهمی که رها قراره ازدواج کنه چی کار می کنی؟-

  .ِا...خب...باید بدونم با کی-

  .فرضا با یه پسر همه چی تموم-

 :رهی به گلسا لبخندی زد و گفت

  من که از خدامه. ولی کی میاد شوهر اون بشه؟؟-

 :نه خنده اش و قطع کرد و چندلحظه گلسا رو نگاه کرد. گفتخندید. وقتی دید گلسا فقط داره نگاهش می ک

 ببینم...گلسا...تو که جدی نمی گی؟-

 :گلسا نفسشو داد بیرون و گفت

  .چرا کامال جدی ام. االنم زنگ زده بود که...همینو...بگه-

 :رهی دنده رو کشید و چراغ و رد کرد...سردرگم گفت

  ی دونی با کی؟خب...چرا به من نگفته بود؟!؟ گلسا...م-

 ...ته دلش یه چیزی می گفت آبتین...دوست داشت بهترین دوستش خواستگار رها باشه

  .آرمان-

  ... رهی یهو ترمز گرفت... صدای بوق سه تا ماشین از کنارشون بلند شد ... یه نفر ناسزا گفت

 !هوی مرتیکه مگه کوری؟-

 :گلسا سریع کمربندشو چسبید و گفت

 !ن جونم و از سرراه نیاوردم کهوای ... ! رهی م-

  ... رهی بی توجه به تمام سروصداهای دور و برش، برگشت سمت گلسا

 گلسا چی داری می گی؟ آرمان؟؟؟ از رها خواستگاری کرده؟-
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گلسا هیچی نگفت. قسمت دومش و حاال چه طوری باید بهش می گفت؟ رهی باز دنده رو کشید و زیرلب 
 :گفت

  !ی کردموای...اصال فکرشم نم-

 از آرمان بدت میاد؟-

 ...بدم نمیاد...ولی...فکرشو نمی کردم...فقط-

گلسا می تونست سیب گلوش رو ببینه که باال و پایین می رفت. و انگشت هایی که محکم دور فرمون 
 .حلقه شده بودن

 !من باید با رها حرف بزنم-

 :گلسا درحالی که پوست لبش رو مضطربانه می کند، گفت

 .میم شو گرفته اگه هم بخوای بهش بگی دیگه دیرهرها تص-

رهی باز ترمز گرفت ... گلسا دستش رو به کاپوت ماشین گرفت ... گویا امشب رهی می خواست 
 :هردوشون رو بفرسته اون ور آب! با ناباوری بلند گفت

 یعنی چی؟-

 :نکنه، گفت گلسا چشم هاش رو بست و درحالی که سعی می کرد به عواقب گفتِن جمله اش فکر

  .یعنی جوابش مثبته و احتماال همین االن داره بهش می گه که جوابش بله ست-

ساعتی می شد که رهی فقط بی حرف داشت رها رو نگاه می کرد. روی مبل تک نفره، جلوش نشسته 
بود. پای چپش رو روی اون یکی پاش انداخته بود و عصبی تکونش می داد ... حرف نمی زد، ولی با 

  .هش انگار هرچی حرف ناگفته بود رو، می زدنگا

 :رها با احتیاط گفت

 رهی چایی می خوری؟-

  .جوابی نداد

 چرا اون طوری نگاهم می کنی؟-

گلسا بهش گفته بود یا نگفته بود؟ احتماال گفته بود که این طور نگاهش می کرد. یه نگاه غریب ... 
  .مخلوطی از عصبانیت، سردرگمی و ... ناراحتی

 :ا صداشو صاف کرد و آهسته گفتره
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 ...رهی...نمی خوای چیزی بگی؟ نیم ساعته اومدی نشستی اینجا هیچی هم نمی گی-

 :به حرف اومد و آشفته گفت

  !خب خودت بگو من چی باید بهت بگم-

 :رها روی مبل خودشو جا به جا کرد. حدس می زد رهی چی می خواست بگه. حق هم داشت. رهی گفت

 چی باید آخر از همه بفهمم؟ آخه من برای-

 :رها با لحنی تدافعی گفت

  .آخر از همه نفهمیدی که. تو دومین نفری. البته اگه خود آرمان و حساب نکنیم-

  .خب اصال برای چی...؟ فقط دلیل شو بگو. من برادرتم-

  .چون ممکن بود منصرفم کنی. من اصال نمی خواستم نظرم برگرده-

 .. کی تا حاال نظرمو بهت تحمیل کردم؟ همیشه گفتم که تو یه دختر کامال آزادیمن این کارو نمی کردم-

 :رها بریده بریده و آروم گفت

  .خب به هر حال...ممکن بود منصرفم کنی. می خواستم وقتی بفهمی که جوابمو بهش داده باشم-

کسی منصرف اش  رهی به صندلی تکیه داد...یعنی رها این قدر آرمان و دوست داشت؟ که می ترسید
 کنه و این طور تند و سریع رفته بود بی خبر از همه بهش جواب داده بود؟

 :با اطمینان گفت

 .رها یه چیزی رو نمی گی-

 :رها دست هاش رو از هم باز کرد و سعی کرد در نهایت صداقت حرفش رو بزنه

ز برادرش چیزی و پنهون رهی من چیزی ندارم که از تو پنهون کنم! خودت گفتی که برادرمی...آدم ا-
نمی کنه. در ضمن...من که خواستگاری شو ازت پنهون نکردم. فقط گفتم گلسا بهت بگه. چون احساس 

  .می کنم که با گلسا راحت تری

 :آره. حق با رها بود. رهی تکیه شو از صندلی گرفت و آرنج هاشو روی زانوهاش گذاشت. گفت

  .م بگورها...یه سوال ازت می پرسم راستشو به-

  .رها پایین و نگاه کرد

 واقعا آرمان و دوست داری؟-
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  .آ...آره. آره-

سرشو باال نیاورد. نمی خواست توی چشم های برادرش نگاه کنه و دروغ بگه. رهی بلند شد. دوتا دست 
هاش رو توی موهاش کشید ... انگار از همیشه آشفته تر بود. رها لبش رو گزید ... کاش دلیل آشفتگی 

  .ادر کوچیکش نبودبر

  ... رها-

 جانم؟-

  .رهی برگشت و نگاهش کرد. انگار التماس می کرد که حقیقت رو بشنوه

 رها تو واقعا آرمان رو دوست داری؟-

 :رها با کالفگی زمزمه کرد

 دوستش دارم. چند بار می پرسی؟-

طوری معذب بود ... توی رهی جلو رفت. پایین پای رها زانو زد. رها زانوهاش رو به هم چسبوند. این 
  .چشم های رهی نگاه نمی کرد. نمی تونست

رها ... من نمی خوام از سر بی پناهی با کسی ازدواج کنی. به خاطر اینکه سنت داره می ره باال -
 ازدواج کنی. به خاطر حرف دیگران ازدواج کنی! می فهمی چی می گم؟! دغدغه ی منو می فهمی؟؟

 :خودش زیرلب جواب داد

  .می فهمی ... هیچ کس دغدغه های یه مردی رو که دچار گم گشتی شده رو نمی فهمهن-

  ... رهی-

رها؟! کاش االن همه چیز خوب بود. کاش بر وفق مراد بود. کاش می تونستم یه خونه بگیرم که جا -
  .برای دوتامون داشته باشه ... به کسی نیاز نداشته باشی

 :ضش رو قورت داد و گفترها دست های رهی رو گرفت ... بغ

 رهی! برادر من! به خدا از سر نیاز نیست! من باید باالخره ازدواج کنم یا نه؟!؟-

رهی بلند شد. دستی به صورتش کشید ... انگار می خواست همه فهمیده هاش رو هضم و جذب کنه. 
 :سرش رو برگردوند و گفت

  خیله خب...قراره خواستگاری بیاد؟-

 :رها اخم کرد و گفت
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نه. من از این مراسم های چرت و پرت متنفرم. اصال هم نمی خواد بره منت بابا یا اون فرخنده رو -
  .بکشه

  .یا من-

  .رهی چرند نگو. می دونم باید به تو می گفتم ولی...دلیل شو بهت گفتم دیگه! سوال پیچم نکن-

کشید. باالخره مجبور شد توی حالش به اندازه ی کافی بد بود. رهی چونه شو با دست گرفت و باال 
 :چشماش نگاه کنه. رهی گفت

  .من فقط خوشبختی تو می خوام. همین. خودت بهتر می دونی-

 :رها بلند شد و گفت

آره...می دونم. فقط زودتر می خوام کارای صیغه و این چیزا انجام بشه و بره پی کارش...می دونی از -
 .لفت دادن کارا بدم میاد

 :انگشت اشاره اش رو سمت رها نشونه رفترهی عقب رفت و 

 !رها! نمی خوام اذیتت کنم ... ولی با این یکی نمی تونم کنار بیام-

 کدوم یکی؟!؟-

 .باید بیاد خواستگاری-

 :رها با اخم گفت

 !رهی چی داری می گی؟-

شت رو یعنی چی؟؟ مگه تو گونی برنجی که همین طوری بفرستیمت بری؟؟؟ رها اگه بابا تا امروز ارز-
پایین آورده، خودش رو گم کرده، تو رو گم کرده، من رو گم کرده، تو که دیگه نباید خودت رو گم 

  !!کنی

 :آب دهنش رو قورت داد. محکم گفت

  !میاد خواستگاری! با مادر و پدرش. دیگه نمی تونی سرخود عمل کنی. ببخشید ولی ... دیگه نه-

  .رها سکوت کرد

  .خداحافظی کرد و رفت رهی سرشو تکون داد. ازش
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سمت خونه اش رفت...خونه اش که دیوار به دیوار خونه ی گلسا بود. همین بهش امید می داد. االن به 
گلسا نزدیک تر بود. توی حیاط ماشین و پارک کرد و رفت تو. خواست در واحدشو باز کنه که دید زیر 

  .پادری یه چیزیه...یه کاغذ بود

 :گلسا با خط پفکی اش نوشته بودخم شد و برش داشت. روش 

رهی ناراحت نباش. عصبانی هم نباش. فقط به خاطر من! مگه تو نمی گی که دوست داری من همش 
لبخند بزنم؟ منم دوست ندارم تو ناراحت و عصبانی باشی. رها هرکاری می کنه به خودش مربوطه دیگه 

 ...بچه که نیست

  !پس الکی عصبانی نباش. فقط به خاطر من

  .شبت به خیر

ید و توی جیبش گذاشت. ب*و*سرهی به در واحد گلسا نگاه کرد و لبخندی زد. آروم نامه شو تا زد و 
 :زیرلب گفت

 تو نبودی من چی کار می کردم؟-

××× 

آبتین روی مبل گوشه ی هال نشسته بود. رهی رفته بود. خونه اش بازم ساکت و سوت و کور شده بود. 
ها فکرش پیش رها می رفت و بازم بی خوابی به کله اش می زد و... همون مثل همیشه. دوباره شب 

  .هاش زندگی می کرد ب*و*سطور زیر پلک کا

  ... رهی که پیشش بود، یه ذره از فکر و خیاالتش کم تر می شد

 :صدای زنگ بلند آیفون از جا پروندش. بلند شد و رفت نگاه کرد...آرمان بود. اخم کرد و زیرلب گفت

 مان دیگه چی می خواد؟آر-

بدون اینکه گوشی رو برداره در و براش باز کرد و در واحد رو هم پیش گذاشت تا بیاد تو. باز برگشت 
 :روی مبلش و زیرلب شمرد

 ...یک... دو... سه... چهار-

و نفس عمیقی کشید. همیشه قبل از حرف زدن با آرمان این کارو می کرد تا اگه یه چیز بی معنا و پوچی 
گفت بتونه خودشو کنترل کنه. البته در کل آدم آرومی بود و می تونست به خودش تسلط داشته باشه 

 ...برعکس آرمان. برادر تندخو و عصیان گر! در باز شد و آرمان اومد تو

  !سالم داداش کوچولو! شب به خیر...ببخشید دیر مزاحم شدم-

 :آبتین نگاهش کرد و گفت
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  .سالم. نـه...دیر نیست-

برای آبتین که شب ها تا دیروقت بیدار می موند و به رهاش فکر می کرد اصال دیر نبود. آرمان به کاناپه 
 :اشاره کرد و گفت

 می شه بشینم؟-

  .البته...بشین-

 :آرمان نشست و یه ذره کروات شو شل کرد...آبتین به کروات اش نگاه کرد و گفت

  .چی شده؟ تیپ رسمی برداشتی-

 بهم نمیاد؟-

 چرا. خیلیم میاد! مناسبتش چی بوده؟-

 :آرمان ابروهاشو انداخت باال...یه گوشه ی لبش به شکل پوزخند باال رفت و گفت

 می دونی رها چرا چندروزیه که نمیاد شرکت؟-

 :آبتین با چشمای گرد و نگران گفت

 ...آرمان-

  .نترس. چیزی نیست. البته...برای تو شاید باشه-

 :شوره ی آبتین و بیشتر کرد...آرمان نگاهشو از آبتین گرفت و گفت مکثی کرد. مکثی که دل

  .از رها خواستگاری کردم. اونم جوابش مثبت بود-

بدن آبتین منقبض شد...انگار خون چندلحظه توی رگاش یخ بست و دوباره شروع به حرکت کرد...آرمان 
 :به دهن باز مونده اش خندید و گفت

 چی شد؟ خــوبی داداشم؟-

ین دستاشو مشت کرد. می تونست صدای ضربان قلبش و توی سرش بشنوه. بلند شد و سمت آرمان آبت
  .رفت. آب دهنشو با صدا قورت داد. آرمان یه ذره ترسید...ولی به روش نیاورد

 تو چی کار کردی آرمان؟-

 :وزخند گفتآرمان بلند شد تا قدش اندازه آبتین باشه و مجبور نباشه باال رو نگاه کنه. با همون پ

 .همونی که شنیدی-
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 پرسیدم ... چه غلطی کردی آرمان ... باز زد به سرت؟!؟-

رگ گردن آبتین و که بیرون زده بود به وضوح می تونست ببینه...مشت آبتین رفت باال که آرمان وسط 
 :هوا گرفتش. تک تک این کارای آبتین و پیش بینی کرده بود. از بین دندون های قفل شده اش گفت

  !مشت تو بیار پایین! خوردن اش حق من نیست-

 :آبتین با صدای مرتعش داد زد

 پس حق کیــه؟!؟-

 :آرمان متقابال صداش رو باال برد

حق هرکی باشه حق من نیست! شاید حق تو باشه! چی شد؟ وقتی بهت گفتم شکستی...نــه؟ حاال می -
 تونی بفهمی وقتی منو از پگاه جدا کردی چه حسی داشتم؟

 :آبتین دو قدم عقب رفت و زیرلب گفت

 .داری دروغ می گی...آرمان...داری دروغ بهم می بافی-

 :آرمان با دست آزادش به تلفن اشاره کرد و شجاعانه گفت

  !تلفن و بردار...یه زنگ به ملکه ی قلبت بزن و از خودش بپرس-

 :...آهسته پرسیدآبتین هجوم بغض رو به گلوش احساس کرد... با هزار زحمت قورتش داد

 ...چرا...آرمان چرا؟ تو که دوستش نداری...تو که عاشقش نیستی-

  .تو از کجا از احساسات من خبر داری؟ شاید عاشقش باشم-

آبتین بی اختیار روی مبل افتاد...سرشو بین دستاش گرفت...این بار هم تکرار تاریخ...بازم تکرار و 
 :آرمان زودتر دست جنبوند...آرمان جلوش ایستاد و گفت تکرار...بازم آبتین زودتر عاشق شد ولی

 ...می خوام خرد شدنت رو ببینم آبتین...با چشمای خودم ببینم-

 :نفس عمیقی کشید. ادامه داد

 ...می خوام ببینم که چه طور هربار که من و با رها می بینی هزار بار از درون آتیش می گیری-

 :رد...با خشم گفتآبتین سرشو باال گفت و تند نگاهش ک

  !من یه بار همه ی این احساسات و داشتم-

  !منم یه بار داشتم! نوبتی هم که باشه نوبت توئه-
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  !بازی با احساسات یه دختر راهش نیست آرمان...راه انتقام گرفتن از من نیست-

 :آرمان شونه هاشو باال انداخت و گفت

بزنی نمی تونی نظر رها رو عوض کنی. نــه؟ بازم  خوددانی...من دیگه جوابمو گرفتم. هرچی هم زور-
 ...دیرتر رسیدی آبتین

 :آبتین باز سرشو بین دستاش قایم کرد...این بار هم آرمان راست می گفت. آرمان گفت

 !شب قشنگت به خیر-

 :آبتین بلند داد زد

 !تو یه روانی ای آرمان! یه روانــی-

شراره کشید ... دست هاش رو مشت کرد و به سمت  آرمان برگشت ... لحظه ای آتیش توی چشم هاش
  ... آبتین خیز برداشت

  من روانی ام؟!؟ من روانی ام آبتیـــن؟؟؟-

 :محکم یقه ی آبتین رو گرفت

 !به خداوندی خدا یک بار دیگه به من بگی روانی ... آبتین یک بار دیگه به من بگی روانی-

آشپزخونه رو برداشت ... آبتین هراسیده به کارد نگاه دست لرزونش رو روی اپن حرکت داد ... کارد 
 :کرد و بلند گفت

 !آرمان اونو بکش کنار-

 :آرمان بی اعتنا بهش، دیوانه وار داد زد

  !بهت نشون می دم کی این وسط روانی شده ... کی این وسط انگ دیوونگی بهش خورده-

بود ... آبتین روی مبل افتاد ... سرش چاقو رو پرت کرد روی اپن ... روی گردنش عرق سردی نشسته 
  ... رو بین دست هاش گرفت و مچاله شد

 ... آرمان بی حرف، دستی به یقه و کرواتش که کج شده بود کشید و از خونه زد بیرون

  .و آبتین موند

یه قطره اشک روی گونه اش افتاد...شونه هاش لرزیدن...به موهاش چنگ زد...آبتین سزاوارش 
 وار این همه رنج نبود...بــود؟؟؟نبود...سزا
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 :با چشمای خیسش از پنجره به بیرون نگاه کرد. رو به آسمون زمزمه کرد

 خدا...رها رو هم ازم گرفتی؟ آخه چرا...؟ چرا همیشه بازنده باید من باشم؟-

نه رها به در بزرگ خونه نگاه کرد. خیلی وقت می شد که اینجا نیومده بود. االن هم مجبور بود. وگر
 :نمیومد. آرمان که نگاه مضطرب رها رو دید، زیرلب گفت

 می خوای منم باهات بیام؟-

  .نه نه...خودم می خوام تنها برم-

از ماشین پیاده شد و زنگ در خونه رو زد. سرشو پایین گرفت تا فرخنده چهره شو توی آیفون نبینه. در 
  .صدای تیک بلندی باز شد و رها رفت تو هر حال فرخنده می شناختش...دیگه چه فرقی داشت؟! در با

حیاط گل کاری شده رو نگاه کرد...همه ی این گل ها رو مامانش کاشته بود. پلک هاشو روی هم فشار 
داد و در خونه رو باز کرد. رفت تو. با فشار دست آرومش درو بست. مثل همیشه بوی عطر بدبوی 

  !...ض کنه؟ بوی پیازداغ می دادفرخنده میومد...این زن چرا نمی خواست عطرشو عو

 :سریع هم پیداش شد. دست به کمر ایستاد و گفت

 سالم رها خانوم...! خوش اومدی! مشتاق دیدار ... ؟-

 :رها نگاهی به موهای کوتاه و فر خورده اش انداخت. دست هاش رو پشتش حلقه کرد و آروم گفت

 سالم...مرسی فرخنده جون. بابا کجاست؟-

  !ی گرمیچه احوالپرس-

 .رها هیچی نگفت. فقط دسته ای از موهاشو کرد توی شالش و سکوت کرد

  .کار مهمی باهاش دارم-

 :فرخنده گفت

  .توی اتاقشه. طبقه ی باال-

رها سرشو تکون داد و رفت. فرخنده چرا اینجا موندگار شده بود؟ قرار بود فقط برای چندوقت که پدرش 
  !بود ظاهرا! درهرصورت...به رها ربطی نداشتحالش خوب نبود بیاد...بهش ساخته 

دستی به نرده ی راه پله کشید...لبخند کوچیکی زد. چه قدر وقتی بچه بودن با رهی روی این نرده ها سر 
خورده بودن و مادرشون دعواشون کرده بود. چه قدر روی این پله ها با مغز زمین خورده بود و دادش 

  ... به هوا رفته بود



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

391 

 

ونه کلی خاطره داشت که با رفتن مامانش همه شون رفته بودن. جلوی در اتاق پدرش ایستاد. توی این خ
لبخندش محو شد...چه روزهایی که با رهی سر اینکه کی اول بره از بابا اجازه برای یه کاری بگیره 

 ...دعوا کرده بودن

  .به در زد

  .بیا تو-

شه بود. میز بزرگ وسط اتاق کار ... بوی عطر یک آهسته درو باز کرد و رفت تو. اتاق پدرش مثل همی
عطر خارجی و قدیمی نوستالژیک ... و قاب عکسی که احتماال منظره ای از آلمان شرقی رو نشون می 

  .داد و به دیوار آویزون بود

 :گلوشو صاف کرد و گفت

  .سالم بابا-

 :گفت پدر سرشو بلند کرد و نگاهش کرد. ابروهاشو انداخت باال. با تردید

 درست می بینم؟ رها رهنما اینجاست؟-

  .بله-

 :دوباره اون دسته ی مویی که کالفه اش کرده بود از شالش زد بیرون. پدرش به مبل اشاره کرد و گفت

  .بشین...خوش اومدی-

 .خیلی ممنون. کارم و سریع می گم و می رم-

 !گفتم بشین-

  .به کی رفتهتا حاال به این فکر نکرده بود که تحکم کالم رهی 

 :انگشتاشو توی هم قفل کرد. از چند روز پیش، بارها این صحنه رو تجسم کرده بود. خیلی جدی گفت

  .می خوام ازدواج کنم-

 :ابروهای فرهاد باالتر پریدن...چندقیقه هیچ حرفی رد و بدل نشد. فرهاد گفت

 رهی می دونه...؟-

 :به جانب گفترها حق « نه پس! اول به شما می گم بعد به رهی!»

  !معلومه-
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از پشت میز بلند شد. درحالی که آروم چونه اش رو می خاروند، سمت رها اومد. روی مبل رو به روش 
 :نشست. تک خنده ای زد و زیرلب گفت

  .هیچ وقت فکر نمی کردم دخترم بخواد خبر ازدواجش رو این طوری بهم بده-

 :ترها لب هاش رو به هم فشار داد ... جسورانه گف

مثال قدیم ها فکر می کردین که شرایط این طوری باشه؟ نه اصال فکر نمی کردین. خیلی اتفاق های دور -
  !! ... از انتظار افتادن بابا

 رهی به پسره اعتماد داره؟ می شناستش؟ قبولش کرده؟-

 :رها نفسی کشید و گفت

  .هشت ساله باهم دوستن-آره ... برادر شریک شه ... همونی که هفت-

 آهان ... یادم اومد. فکر کنم پسره رو بشناسم. گفتی برادرشه؟-

  .بله-

 :رها لپش رو از داخل دهنش گاز گرفت ... درحالی که با بند کیفش بازی می کرد، گفت

 ... اومدم که درباره ی مسائل خواستگاری باهاتون صحبت کنم-

نه توی مراسم خواستگاری اش گلوش خشک شده بود. خیلی سخت بود. اینکه از پدرش درخواست ک
  .حضور داشته باشه! جدا اوضاع خنده داری بود

  .دلم می خواد توی خونه ی خودم برگزار شه-

 :فرهاد خنده از سر تعجب سر داد و گفت

 !ولی ... خونه ی تو که خیلی کوچیکه، رها-

  .بله، حق با شماست-

 :توی چشم هاش زل زد و مستقیما گفت

  .و همون طوری که هستم ببینن و بپسندناما می خوام من ر-

  ... باشه ... باشه-

 :انگار می خواست افکارش رو جمع و جور کنه. سرش رو تکون داد و گفت

  .با فرخنده جون میاییم-
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رها بلند شد. کیفش رو روی دوشش انداخت. می خواست سمت در بره که باز چرخید. دستش رو با 
 :تردید دراز کرد و گفت

 دیگه می شه اضافه کنم؟ یه چیز-

 ... البته-

الزم نیست ادای خانواده های خوشبخت رو دربیاریم. یا اینکه خیلی برام وسواس به خرج بدین. رهی به -
اندازه ی کافی حواسش به من هست. همین طوری که هستین بیاین و خودتون رو نشون بدین ... خواهشا! 

 !تاکید کنینبه فرخنده جون هم بگین. و روی این موضوع 

 :زیرلب گفت

 !دوست دارم صادقانه با این خانواده رو به رو بشیم-

 :سمت در رفت و درو باز کرد که بره... دیگه حرف هاش تموم شده بودن. فرهاد گفت

 رهـا...؟-

رها نفس آرومی کشید...چه قدر دلش می خواست یه بار دیگه پدرشو بغل کنه...تا بازم باباش بهش بگه 
. ولی حیف که دیگه باباش بعد از رفتن مامانش رفته بود! بابای قدیمی اش رفته بود! پدری که رهای بابا

می شناختش ... اونی که عاشق قلقلک دادن زیر گلوی دخترش بود تا صدای بلند قهقهه زدنش رو بشنوه 
 :... اون رفته بود. پدرش گفت

 ...ه خواستیاگه االن...روابط ما کم رنگه به خواست خودت بوده...اگ-

 :مکثی کرد و باالخره گفت

  .من همیشه اینجا هستم-

 :رها سرشو تکون داد و گفت

  !می دونم...شما همیشه بودین. همیشه مشکل از من و رهیه-

بازم غرور فرهاد اجازه نداده بود که از رها بخواد برگرده؟ بخواد که با رهی کنار هم باشن؟ که بتونن 
  .مل کنن؟ فرهاد بعد از رفتن همسرش این شده بود...کاریش هم نمی شد کردنبود مادرش و راحت تر تح

××× 

رها آب دهنشو قورت داد. شایدم بغضشو قورت داد. دیگه فرق بین این دوتا رو درست نمی فهمید. دستی 
 :به صورتش کشید و از اونجا دستی به موهاش و...صاف روی تختش نشست و گفت

 ...رها...ببین دختر خوب-
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 :فسی کشید و گفتن

  .ببین قراره آخر همین هفته نامزد کنی. با آرمان-

 :صدای مغزش گفت

  .با برادر عشقت-

 :رها بلند گفت

مغز عزیز خفه شو! آبتین هیچم عشق من نیست. عشق من از االن به بعد قراره آرمان باشه. مگه نمی -
وی دوران نامزدی عاشق هم شدن. منم گن خیلی از عشق ها بعد از ازدواج صورت می گیره؟ خیلیا هم ت

مسلما آدمم و می تونم عاشق آرمان بشم. درسته که آرمان برای یه مدت کوتاه تحت درمان روانی 
  .بوده...ولی اصوال روانی ها دیوونه نیستن. در ضمن االن هم سالمه

 :عاجزانه شونه هاش افتادن و آهی کشید...بلندتر گفت

م خوشگله هم کار داره هم ماشین داره هم خونه داره...کامل کامله! پس من چرا ای خــدا! آرمان کامله! ه-
  !نمی تونم از فکر آبتین دربیام؟

 ...فقط امید داشت که آبتین با شنیدن خبر خواستگاری آرمان بیاد پیش رها و بهش اعتراف کنه

ه بیاد بگه. ولی...شایدم مدتی بود که رها مطمئن شده بود که آبتین دوستش داره فقط غرورش نمی ذار
  .دوستش نداشت. جدیدا بازم این فکر توی سرش قوت گرفته بود

××× 

آبتین سیگارشو توی جاسیگاری فشار داد...سرفه کرد. لبخند محوی زد. اولین باری که سیگار کشیده بود 
  !پونزده سالش بود. چه قدر سرفه کرده بود و نفسش بند اومده بود

نی سیگار کشیدنش خبردار نشده بود. با خودش فکر کرده بود یه جور شیطنت دوره هیچ کس از این پنهو
ی جوونیه دیگه ... و ولش کرده بود. تا همین هفته ی پیش. که توی سوپرمارکت چشمش به بسته ی سفید 

 ... و قرمز افتاد و برش داشت. خیلی تغییر نکرده بود

  .ودهمون بو. همون حس. همون سرفه. حس غریبی هم نب

حالش خوب نبود. اینو هرکسی از ده فرسخی هم می تونست تشخیص بده. آهسته کف دستش رو چندبار 
  ... به پیشونی اش کوبید ... این یکی هم رفت ... رها هم رفت

 ...راسته...راسته که می گن بعضی از بزرگترها پست فطرت ترن-

 ......بوق بوق بوق بوقتلفن اش رو برداشت. شماره ی آرمان رو گرفت. اشغال بود
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ناخودآگاه احساس کرد که آرمان داره با رها حرف می زنه. رها پشت تلفن براش می خنده...خنده هاش 
دیگه مال آرمان شدن...آرمان بهش می گه عزیزم...از نامزدی آخر هفته شون حرف می زنن...بازم 

  ...صدای آهنگ و بلندتر کرد

  .نداشت. حوصله هیچ چیزی رو نداشت رهی زنگ می زد. ریجکت کرد. حوصله

آبتین شکسته بود. آبتین همیشه می شکست. ولی بی صدا. می شکست و کسی نمی فهمید. کسی نمی شنید. 
  .کسی نمی دید

 اگه اون که کنارته-

 تو رو بیشتر از من می خواد

 اگه باهم راحتیــن

 اگه باهات راه میاد

 اگه روزگار بــد تو رو ازم گرفته

 اطرات خوبمون از خاطرم نرفتهاگه خ

 خوشبختیت آرزومه

 حتی با من نباشی ... حتی از خاطره هام جدا شـــی

  !!خوشبختیت آرزومــه

تلفن آرمان اشغال بود. چون داشت با مادرش حرف می زد. پوفی کرد و به ساعت نگاه کرد. توی تلفن 
 :گفت

 ...مامان! بسه دیگه چندبار می گی-

  .ه که وقت ویزیتتهپسرم...دکترت گفت-

 ...مامان من تازه به زور سه ماه می شه که اومدم...می رم پیش یکی از دکترای همین جا-

 پس پیش همون دکتر قبلی ات برو آرمان! به بقیه شون اعتمادی نیست...باشه عزیزم؟ من مطمئن باشم؟-

رسید. ممکن بود آبتین همه آرمان هنوز حرفی از رها به مادر و پدرش نزده بود. از قضاوت شون می ت
 :چی و بهشون بگه و...شاید حق و به آبتین می دادن. با تردید گفت

 مامان؟-
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 جونم؟-

به هرحال فرزانه و سهیل به کارهای غیرمنتظره ی آرمان عادت داشتن. شاید فقط یه ذره متعجب می 
ری رو بهش نمی دادن. با شدن. اما ... باید می گفت. اگر نمی گفت، خانواده ی رها اجازه ی هیچ کا

 .یادآوری رهی سریعا عزمش راسخ شد که همه چیز رو مادرش بگه

 ... مامان-

 ای بابا ... چیه آرمان؟! چرا حرف نمی زنی مادر؟-

  ... من ... من از یه نفر خوشم اومده-

 :مادرش پشت خط سکوت کرده بود. آرمان آب دهنش رو قورت داد ... زیرلب و شمرده شمرده گفت

  ... از وقتی اومدم باهم آشنا شدیم ... می دونی ... دختر خوبیه مامان-

 آرمانم ... ؟-

 .صدای مادرش می لرزید. حس کرد خودش هم بغضش گرفته. روی مبل نشست و بینی اش رو باال کشید

  !مامان ... من ازش ... خواستگاری کردم-

 :رش با تعجبی غیرقابل وصف تکرار کردباالخره گفته بود. نفسی کشید و به مبل تکیه زد. ماد

 خوا ... خواستگاری؟؟؟-

  !از آشناهای آبتینه ... هفت ساله می شناسن همو! مامان، اونم بهم عالقه داره ... به خونواده اش گفته-

 :با صداقت گفت

اذیتم  به خدا وقتشه مامان. خسته شدم از بس کسی درکم نکرده. خسته شدم ... از بس به خاطر سابقه ام-
کردن. بهم لقب دیوونه دادن. رها این طوری نیست مامان. بعد از پگاه من هیچ وقت اونی نشدم که بودم 

 ... یادت میاد؟؟

 :مادرش با غم، و صدایی که حال و هوای گریه توش بارز بود، گفت

 !خدا ازش نگذره ... یادمه مامان ... یادمه-

  .با بابا حرف بزن. بیاین ایران-

 :زد و زمزمه کردلبخندی 

 .منتظرتونم! نذارین یه بار دیگه بشکنم-
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 :صدای هق زدن میامد. آرمان با خنده ی آرومی گفت

 !قربون اشکات برم ... گریه نکن دیگه! ناراحتم نکن-

  ... باشه ... باشه عزیز دلم-

 :مادرش گفت

  .به آبتین سالم برسون...بگو دوستش دارم-

  .باشه-

  ....مراقب خودت باش پسرمتو رو هم دوست دارم-

  .باشه مامان. منم دوستت دارم-

  .دلم برات تنگ شده پسرکم-

  !آرمان خنده اش گرفته بود...چرا قطع نمی کرد؟

  .منم-

 ...ببین پس یادت نره وقت ویزیتت فرداست...! تو رو خدا یه وقت بگیر! می ترسم باز عود کنه-

  .قربونت برم که این قدر نگرانی. چشم-

  .چشمت بی بال. خدافظ-

  .خدافظ-

 :تلفن رو یه گوشه پرت کرد و گفت

 ...پــوووف! کی حال دکتر رفتن داره؟ من خوب خوبم-

کی بهتر از خودش می تونست دکترش باشه؟ هرکسی خودشو بهتر از هرکس دیگه ای می شناسه. دکتر 
  .فقط یه مشت چرت و پرت با دوتا کیسه دارو دستش می داد

ل دکترای آمریکا چندماه بستری اش می کرد. اون اوایل نزدیک دوماه مطلقا بستری بود. زیرلب شایدم مث
 :گفت

بستری های الکی...اصال نیاز نبود. من فقط توهم زده می شدم و پگاه و آبتین رو جلوم می دیدم. اونم -
  .هر از چندگاهی
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ینت و باز کرد. ظرف کپسول اش رو با نفرت به در کابینت آشپزخونه نگاه کرد. بلند شد و در کاب
 ...برداشت و در سطل آشغال رو با پا باز کرد

 :محکم لوله ی کپسول رو توی سطل انداخت و گفت

  .همینم نمی خوام! من سالمم بابا...سالمم-

 !چرا هیچکی نمی خواست بفهمه؟

 :رها به یه لباس سرخابی که پشت ویترین بود اشاره کرد و گفت

 شگله؟گلسا...این خو-

گلسا جواب نداد. رها نفسشو با عصبانیت داد بیرون و برگشت سمت گلسا. بازم توی فکر بود. رها آروم 
 :زد توی سرش و گفت

من می ترسم تو فکور شی بس که امروز می ری توی فکر و جواب من بیچاره رو نمی دی. به چی -
 فکر می کنی گلسا؟

 :ی مقدمه و ناگهانی گفتگلسا سرشو باال گرفت و رها رو نگاه کرد. ب

 رها تو واقعا آرمان و می خوای؟-

 :خسته شده بود بس که به این سوال جواب داده بود. اخم کرد و گفت

 وای گلسا داری دیوونه ام می کنی! خودت می دونی بار چندمه که این سوال و از من می پرسی؟؟ آره؟-

 :گلسا هیچی نگفت. با انگشتاش بازی می کرد...رها گفت

  .نگفتی. این لباسه قشنگه-

  .از سرخابی خوشم نمیاد-

تو دقیقا چه رنگی دوست داری؟ هررنگی من روش دست می ذارم قیافشو کج و کوله می کنه...شبیه -
 ...اون الک پشته توی نیـمو می شی

 :گلسا خندید و گفت

خوب نیستن. مدل اش  وای رها از دست تو! نه واقعا می گم. این رنگ هایی که تو نشون می دی اصال-
  .هم مال زمان خیارشور شاهه

 :و دستشو کشید و گفت
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 .خیله خب. خودم برات یه چیزی انتخاب می کنم که فک آبتیـ...آرمان تا زمین باز بمونه-

از ترس به رها نگاه نکرد. اشتباهی داشت می گفت آبتین...! رها هم به روش نیاورد شکرخدا. گلسا 
 :و گفت جلوی یه مغازه ایستاد

  .اینو برو پرو کن. همین االن. زود تند سریع-

 ولی این...زیادی ساده نیست...؟-

 .رها همین که گفتم-

 :رها نگاهش کرد و زیرلب گفت

  .باشه ... فقط به خاطر تو-

 :قبل از اینکه بره توی بوتیک، یه قدم به عقب برداشت و به گلسا گفت

  .واد لباس روز نامزدی اش رو بدون مادرش انتخاب کنهباور کن نمی دونی چه قدر سخته آدم بخ-

این رو گفت و بدون اینکه منتظر حرفی از جانب گلسا باشه، رفت داخل. گلسا آهی کشید و دستش رو به 
  .دیوار گرفت

یه لباس سفید آستین سه ربع بود که روی سرشونه هاش یه پف ریز می خورد و جلوکوتاه،پشت بلند بود. 
رد بود. رها وسایلشو داد دست گلسا و رفت توی اتاق پرو. گلسا منتظر بود که احساس کرد یقه اش هم گ

 ...گوشی رها داره توی کیفش می لرزه

برش داشت. آرمان بود. چندلحظه مکث کرد...یه نگاه به در اتاق پرو کرد. آهسته خط سبز و کشید و 
  .گوشی و روی گوشش گذاشت

  .سالم عزیزم-

ی گفت عزیزم؟ اوف...گلسا نمی دونست چرا احساس می کرد که رها مال آبتینه...انگار آرمان به رها م
 .آبتین و رها یه جفت بودن...االن که آرمان یهو پیداش شده بود یه احساس عجیبی داشت

  .ِاهم...سالم آقا آرمان. من گلسام-

 ِا سالم گلسا خانوم...خوبی؟-

 اب دادم. کاریش دارین؟خیلی ممنون. رها دستش بند بود...من جو-

  .می خواستم ببینم کجاست-

  .اومدیم براش لباس بخریم-
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 :آرمان با تعجب گفت

 !بدون مــن؟-

 :گلسا گفت

 ...خب یه خرید کامال زنونه ست! معلومه که به شما نمی گیم-

 :آرمان خندید...گلسا گفت

ف بزرگی کردین و خوشحالمون راستی می خواستم ازتون تشکر کنم که مددکار پدرام شدین. خیلی لط-
  .کردین

 ...خواهش می کنم...من خودم با این کار خوشحال می شم-

 ...خب-

 :گلسا مکثی کرد و گفت

 آقا آرمان..شما...خودتون خواستین که نامزدی تون این قدر زود راست و ریس بشه...یـا...؟-

یغه ی ساده ی چندماهه باشه و نه خود رها خیلی اصرار داشت که سریع مهمونی رو بگیریم و یه ص-
  .بعدشم عقد...خودش خواست

 :خندید و گفت

 !البته ما هم که مشکلی نداریم-

 :تندی گفت

 !راستی گلسا خانوم ... به رها بگین یه موقع امشب رو یادش نره ها-

 :گلسا خنده اش گرفت. زیرلب گفت

 مان؟وای ... آخه ممکنه کسی شب خواستگاری اش رو یادش بره آقا آر-

  .آرمان چیزی نگفت. فقط کوتاه خندید

  .بله...خب خوشحال شدم باهاتون حرف زدم. به رها می گم زنگ زدین. خدافظ-

  .خدافظ-
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موبایل رها رو توی کیفش گذاشت. احساس خوبی نسبت به این آرمان نداشت. اصال از همون اول بسم 
نداشت! تقه ای به در اتاق پرو زد و با بی  هللا که زد پاشو چالق کرد کال باهاش روابط دوستانه ای

 :صبری گفت

  !...اه رها افتادی توی مثلث برمودا؟ بیا بیرون دیگه-

 ...اومدم-

 :درو آروم باز کرد و درحالی که دامن لباسشو مرتب می کرد گفت

  خوبه...؟-

 :گفت گلسا خندید و درحالی که با رضایت رها رو نگاه می کرد دستاشو توی هم قفل کرد و

  !رها عالی شدی...معرکه-

××× 

 می شه یه ذره دیرتـر به گالری برسی؟ مشکلی نداره؟-

رهی این رو گرفت و چراغ راهنمای ماشینش رو روشن کرد ... صدای تیک و تاک اش بلند شد. گلسا 
 :عاشق این صدا بود. به ساعتش نگاه کرد. سه و نیم بود. سرش رو تکون داد و گفت

ت ... دیگه همه چی عوض شده. نیازی نیست به کسی جواب پس بدم. کیاناز زمین تا ترانه که نیس-
 .آسمون باهاش فرق داره

 :لبخندی زد و گفت

  .عیبی نداره-

 :اضافه کرد

 حاال ... چطور مگه؟-

 :رهی نگاهی بهش انداخت و با لبخند گفت

  !می خوام کمکم کنی-

 در چه امری؟-

 :رهی شمرده گفت

 !سانتخاِب لبــا-
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 :گلسا سوتی زد و با خنده گفت

  !! ... خوب کسی رو برای کمک کردن انتخاب کردی-

مغازه ای که رهی انتخاب کرده بود، جای خیلی بزرگی نبود. یه فروشگاه متوسط بود. ظاهر متناسب و 
 ! ... مقبولی داشت. گلسا خبر از قیمت ها نداشت )!( ولی رهی البد باخبر از جیب خودش بود دیگه

 :گلسا یه کت و شلوار قهوه ای تیره از بین کت و شلوارها بیرون کشید و توی بغل رهی انداخت

 برای امشب می خوای یا نامزدی شون؟-

 :رهی خندید و گفت

 !صبر کن ببینیم اصال موافقت می شه ... شاید اصال کار به نامزدی نکشید-

 :گلسا با تردید نگاهش کرد و گفت

 تو مخالفی؟-

 :اال انداختشونه ای ب

  .چندان موافق هم نیستم. هیچ برادری نیست که روز خواستگاری خواهرش، دل نگران نباشه-

 :گلسا لبخندی زد

 .حق با توئه. حاال برو اینو بپوش-

 !حتما باید پرو اش کرد؟-

 :گلسا با اطمینان گفت

  !!حتمــا-

پرو بود نشست و یک پاش رو روی  روی صندلی پایه بلندی که بین ردیف کت و شلوارها، و جلوی اتاق
  .پای دیگرش انداخت و منتظر موند

رهی کمتر از خواهرش وقت تلف کرد. درو باز کرد و درحالی که دکمه ی پایینی کت اش رو می بست، 
 :محتاطانه پرسید

 نظرت چیه؟-

انگشت گلسا سرش رو باال گرفت ... با دیدن رهی برقی توی چشم هاش دوید و لبخند محوی زد ... 
 :شستش رو باال برد و با خنده گفت
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  !عالی شدی مرد-

رهی خنده ای کرد و سمت آینه برگشت ... اینکه برق توی چشم های گلسا رو ببینه و گلسا ازش تعریف 
  .کنه ... بدون شک می شد بهترین لحظه ی امروزش

 جدی می گی دیگه؟-

 :گلسا بلند شد و درحالی که سمتش می رفت، گفت

  ... ه باهات ندارمشوخی ک-

 :دو لبه ی جلوی کت رو گرفت و با تحسین زیرلب گفت

  ... فکر نمی کردم کت و شلوار این قدر بهت بیاد رهی-

همیشه رهی رو با پیرهن مردونه و شلوار جین، هر از چند گاهی هم با شلوار پارچه ای دیده بود ولی با 
  !کت و شلوار ... نه

وات ها رو نگاه کرد ... انگشتش رو جلوی ویترین حرکت داد و چشم هاش یه قدم به عقب برداشت و کر
  ... رو ریز کرد

  ... کروات ... کروات-

  .یه شکالتی رنگ بیرون کشید و جلوی رهی نگه داشت

رهی با لذت به گلسایی که متفکرانه کروات ها رو جلوی بدنش جا به جا می کرد، نگاه می کرد ... با 
  ... به یادموندنی ترین خریدش می شه خودش فکر کرد این

 :گلسا یه کروات دیگه برداشت و گفت

  .البته فکر کنم اینو توی نامزدی بپوشی بهتر باشه رهی-

لحظه ای با خودش فکر کرد، در اون صورت بقیه دخترهای حاضر توی مهمونی هم با همین لباس می 
 :از خواستگاری بود و ... تندی اخم کرد و گفتدیدنش ... و مسلما نامزدی یک مهمونی بسیار شلوغ تر 

 .نـه نه نه ... همین امشب بپوش-

 :رهی خندید و گفت

 باالخره چی کار کنم؟-

 :گلسا روی صندلی نشست. کروات کرم رنگ رو دستش داد و گفت
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 رهی ... ؟-

 :گفت رهی درحالی که با حواس پرتی کروات ها رو جلوی آینه، رو به روی خودش می گرفت، زیرلب

 جانم؟-

 ... گلسا نفسش رو حبس کرد ... تا حاال کسی این قدر قشنگ جوابش رو نداده بود

  .می گم که ... من نگران رهام-

  .رهی برگشت. روی پاش، جلوی گلسا نشست

 .دروغ چرا ... منم نگرانشم-

  .تو برادرشی! نگرانی ات عادیه-

 :تشروع کردن به شکستن بند انگشت هاش ... زیرلب گف

  .یه حس بدی دارم رهی-

  .تنها کسی که نباید احساسات بد به دلش راه بده، توئی گلسا-

 :لبخندی بهش زد و گفت

 دوست ندارم ناراحت باشی. شکالتی یا کرم؟-

 :گلسا خنده ای کرد و قاطعانه گفت

 .شکالتی-

راسم رهی ساکت و صامت روی مبل نشسته بود. فقط چهره ی تک به تک اعضای حاضر توی م
خواستگاری رو نگاه می کرد. رها روی یک صندلی پایه بلند که از همسایه اش برای امشب قرض 

گرفته بود نشسته بود و مشغول خراشیدن انگشت هاش بود ... همیشه وقتی استرس داشت همین طور 
 .بود

اون هم تمام فرخنده کنارش نشسته بود. با یه لبخند مصنوعی که به چشم رهی تا حدودی موذی میامد. 
 .مدت به آرمان نگاه می کرد و معذبش می کرد

و فرهاد. انگار توی نگاهش یک حالتی از تحسین و رضایت دیده می شد. چه عجب که این مرد باالخره 
  !از یک چیزی راضی بود

پدر آرمان هم کنارشون نشسته بود. مرد متشخصی بود. رهی فقط دو بار دیده بودش اون هم سال ها قبل، 
  .وقتی برای افتتاح شرکت اومده بودن
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فرزانه. زن موقری به نظر می رسید. سنش تا حدودی باال بود. آبتین همیشه می گفت که دیر به فکر بچه 
دار شدن افتادن. آرمان بین سهیل و فرزانه نشسته بود و با دکمه ی سرآستینش ور می رفت ... اون هم 

  .نگران بود؟ ظاهرا که این طور بود

  .تین کنار خودش، جایی دور از دید نشسته بودآب

 آبتین؟-

جوابی نیامد. سرش رو چرخوند و نگاهش کرد. به جای نامعلومی زل زده بود و انگار نگاهش خالی بود 
 :... خالی از هر احساسی ... بازوش رو تکون داد و گفت

 آبتین خوبی؟-

 :آبتین برگشت و نگاهش کرد

  .بود ... معذرت می خوام هان ... حواسم یه جای دیگه-

  .این طور که از شواهد پیداست، مادر و پدرت از رها خوششون اومده-

  ... هوم-

  .کوتاه جواب می داد. آبتین هم حوصله ی حرف زدن نداشت

 ... رهی گره ی کروات زیر گلوش رو شل تر کرد ... گرمش شده بود

ز خواستگاری های طوالنی، دیالوگ های از قبل از این مراسم های کلیشه ای و مزخرف، بدش میامد. ا
  ... برنامه ریزی شده، خنده های مصنوعی مادربزرگش و این اضطراب ها

 ! ... هوف

همشون مشغول حرف زدن باهم بودن. باز هم یه بحث متعارف و پیش پا افتاده بود. یه چیزی توی مایه 
 !فقط تکرار رو می رسوندن. تکرار و تکرار های اقتصاد، سیاست، آب و هوا، آلودگی ... چیزهایی که

  .گلوش رو صاف کرد. می خواست اعالم حضور کنه

  .صدای بلند فرخنده که قطع شد، انگار بقیه هم ساکت شدن

 می شه من یه چیزی بگم؟-

رها نگاهش رو که مخلوطی از محبت و کنجکاوی بود، به رهی انداخت. از اینکه این همه توی مرکز 
  .احساس دستپاچگی می کرد ولی به روش نیاوردتوجه بود، 

 .دستی به گردنش کشید و یه ذره به جلو خم شد. آرنج هاش رو به سرزانوهاش تکیه داد
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 ... همون طور که می دونین ... به خاطر خواهر من اینجا جمع شدیم. و آرمان عزیز. شما-

 :و به سهیل و فرزانه نگاه کرد

 ما اومدین. و ممنون از اعتمادی که به ما داشتین. می خواستم ... بگم که اون همه راه رو فقط به خاطر-
...  

  .مکثی کرد

خواهر من، رها، باارزش ترین فرد زندگی مه. کسی که با جون و دل براش مایه می ذارم. کسی که -
  !رهباهاش بزرگ شدم. به خدا که برام از هر جواهری، جواهرتره ... برام از هر ارزشی، باارزش ت

 نگاهی به رها کرد. بغض توی چشم هاش رو می خوند. به همین زودی اشکش دم مشکش اومده بود؟

حاال، فرض کنین که ما قراره این تک جواهرمون رو بدیم دست شما ... اگه دختر داشتین درک می -
با شما و کردین! آرمان مرد خوبیه. یعنی ... ما ازش چیزی بدی ندیدیم و به حرمت هفت سال آشنایی 

  .خانواده تون، داریم عزیزترین کس زندگی مون رو بهتون می سپریم

 :سرش رو تکون داد. صادقانه گفت

فقط می خوام که مراقبش باشین. آرمان، هواش رو داشته باش! آزادی اش رو ازش نگیر. بذار واقعا -
  ... رها باشه. براش مردونگی کن و حواست به این بهشِت ما باشه

رو پایین گرفت و خیسی مژه هاش رو با انگشت گرفت. بهشت رهی بود. چه خوب که  رها سرش
  .برادرش رو داشت. چه خوب که یه مامن مطمئن داشت

 !همین-

آرمان به نگاه منتظر رهی چشم دوخت. و به آبتین که با شونه های افتاده و چشم های دلواپس نگاهش می 
 :کرد. لبخندی زد و زیرلب گفت

  !رهی. مراقبشممراقبشم -

نیم ساعت بعدی که آرمان و رها برای صحبت کردن توی یکی از اتاق ها رفته بودن، فرهاد جاش رو 
  ... عوض کرد. کنار رهی نشست و دستش رو روی پشتی مبل،پشت سر رهی، دراز کرد

  .رهی ... انتظارش رو ازت نداشتم-

 :؟ زیرلب گفترهی سرش رو بی حرف تکون داد. االن باید تشکر می کرد

  .بزرگ شدیم و ندیدین-

  .می دونم-
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  .دخترتون داره عروس می شه بابا-

 :مکثی کرد و پرسید

 لذت داره، نه؟-

 .دوباره مکث

 حاال ناراحت نیستین که یه مادر از بردِن این لذت محرومه؟-

 ... رهی ... ببین-

 :رهی قبل از اینکه پدرش اوج بگیره، تندی گفت

  .د سر موضوعات قدیمی رو باز کنم. من رو ببخشیدمن متاسفم، نبای-

  !تو کار منو انجام دادی ... کار رو تموم کردی-

 :رهی توی چشم های پدرش نگاه کرد. محکم گفت

تمام این سال های اخیر خودم حواسم بهش بوده. خودم براش سایه بودم. هر قدر کمرنگ! و شما فقط -
  .هارسال پیش واقعا رهاش کردینسی سال پیش اسمش رو گذاشتین رها و چ

 ... رهی-

  .خواستم به قول خودتون، وظیفه ام رو تمام و کمال به انجام برسونم-

 :زمزمه کرد

  .برادری کنم تا پدری یادتون بیاد. همین-

×××  

گلسا دو زانو جلوی گنجه ی لیلی نشست. همون گنجه ی لباس هاش. همون شب قبل از مهمونی آرمان 
 ...رو داده بود به گلسا...می گفت دیگه به چه درد من می خورن کل لباس ها

 :گلسا لبخند محوی زد و درحالی که از ایوون به آسمون نگاه می کرد زیرلب گفت

  !لیلی...دلم برات تنگ شده-

در گنجه رو باز کرد. همه ی لباس ها رو ریخت بیرون...ماشاال از همه رنگ و همه طرح و بو و 
 ...لباس قهوه ای تیره رو برداشت برنگ و...! یه



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

408 

 

خیلی ساده بود. فقط جلوش یه کمربند پاپیونی می خورد و آستینش حلقه ای بود. تا پایین زانو. لبخندی زد 
 :و جلوی آینه اش ایستاد و لباسو جلوی خودش گرفت. آهسته گفت

  ... فقط امیدوارم بهم بیاد-

  .و رهی متوجهش می شد

  .ه متولد شده اش می شدرهی متوجه احساسات تاز

نفس عمیقی کشید و آروم به دیوار اتاقش تکیه کرد...رهی اش یه چند متر دورتر پشت این دیوار 
 ...بود...پشت این دیوار داشت نفس می کشید...نفس هایی که بسته به نفس های گلسا بود

ب کرده بود رو دستش رهی آستین های پیرهنشو تا آرنج باال زد و کرواتی رو که گلسا براش انتخا
 :گرفت...سرشو با رضایت توی آینه تکون داد و زیرلب گفت

  ... این خوبه-

به کروات توی دستش نگاه کرد. درسته که کرواتش قشنگ بود ولی حتی اگه زشت ترین کروات دنیا رو 
از این  هم گلسا براش انتخاب می کرد می زدش. چون گلسا براش انتخاب کرده بود...گلساش. دختری که

رو به اون رو کرده بودش. به دیوار اتاقش نگاه کرد. گلسا فقط یه خونه باهاش فاصله داشت...کی می شد 
رهی این فاصله ها رو بشکنه...خودشم نمی دونست. می ترسید. می ترسید احساساتش بشکنه و یه موقع 

  .رفتگلسا دوستش نداشته باشه. اون وقت همین دوستی ساده شون هم از بین می 

  .می ترسید

 :گلسا دستاشو بهم زد و بلند گفت

  !رهی! ببین کی اینجاست-

 :رهی برگشت و پشت سرشو نگاه کرد... خنده ای متعجبانه سر داد و گفت

 به به! مرد کوچیک! بانوی بزرگ! احواالت تون؟!؟-

ایز کوچیک اش خیلی سما و پدرام خندیدن...سما چه قدر قشنگ شده بود. پدرام هم با اون کت و شلوار س
 :شیک شده بود! رهی خم شد و درحالی که پدرام و بغل کرده بود لپ سما رو کشید و گفت

 ...چطورین...؟ پدرام می بینم که بهتری-

آره. خیلی ترسیدم وقتی گفتن قراره عملم کنن...ولی سما بهم گفت ترس نداره! واقعا هم خیلی وحشتناک -
  .نبود

 :ی عرض بدنش باز کرد و گفتسما دستاشو به اندازه 
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  !تازه باباش یه ماشین این قدری واسش خرید...تازه پدرام بگو که مامانت هم بهتره-

 :پدرام خندید و گفت

  !آره مامانم داره خوب می شه-

 :رهی و گلسا بهم نگاه کرد و لبخندی زدن. گلسا چشمکی بهش زد. رهی گفت

 ...مدن نامزدی ایشرها چه قدر خوشحال می شه ببینه اینا او-

  .آره...فکر کنم کلی ذوق کنه-

رهی به گلسا نگاه کرد...چه قدر خوشگل شده بود...لباسش بهش میومد و موهاش یه فر مالیم خورده بود 
 :و دور صورتش ریخته بود...همیشه آرایش بهش میومد. گلسا گفت

 ...رهی ببین پریشب چی پیدا کردم-

ه عکس رنگ و رو رفته از توش کشید بیرون...عکس یه زن جوون در کیف دستی اش و باز کرد و ی
 :بود که آشنا می زد و یه مرد...توی لباسی شبیه لباس کاپیتان ها...یهو رهی با تعجب بلند گفت

  !لیــلی-

 :گلسا با خنده سرشو تکون داد و گفت

  می بینی...؟-

هاش روشن بود و تا پایین کمرش می ته گنجه پیداش کرده بود. لیلی خیلی جوون و بانمک بود و مو
 :رسیدن...رهی عکس و چرخوند. پشتش نوشته بود

  .با اولین و آخرین عشقم...افرند-

 :گلسا نزدیک رهی شد تا نوشته رو بخونه...لباشو جمع کرد و گفت

 ...چه قدر بده-

 چی؟-

 :گلسا تو چشمای رهی نگاه کرد و گفت

 ...وص اگه عشقت بمیره...خیلی وحشتناکهاینکه به کسی که عاشقشی نرسی...به خص-

 :بینی اش رو باال کشید. رهی تندی انگشتشو زیر چونه ی گلسا گذاشت و گفت

 هـو...ِا ِا ِا! داشتیم؟ می خوای امشب هم آبغوره بگیری؟-
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 :گلسا خندید و گفت

 ...چی کار کنم فوران احساساته دیگه-

د. از تماس دست رهی با صورتش می مرد و و عکس و از توی دست رهی قاپید و سرشو عقب کشی
  .زنده می شد...حتی از نگاه کردن توی چشم های رنگ شب اش قلبش می لرزید

 ...دور و بر سالن رو نگاه کرد تا ببینه کس آشنای دیگه ای نمونده که بهش سالم نکرده باشه

 :مهمونی رو توی یه سالن بزرگ گرفته بودن. گلسا غرغر کرد

 ا و آرمان نمیان دقیقا...؟االن چرا ره-

 ...مزه اش به همینه که لفت اش بدن دیگه-

  !آره...مزه اش به اینه که وقت ما رو تلف کنن دیگه-

  .چه قدرم که تو سرت شلوغه-

گلسا از دور به فرخنده نگاه کرد...موهاش کوتاه و فرفری بودن و رنگ بلوند مالیمی داشتن... مثل اینکه 
  ... ود. از کنار هرکی رد می شد یه تبریکی بهش می گفتن و اونم می خندیدتازه رنگشون کرده ب

 :سقلمه ای به رهی زد و گفت

  !...می گم مامان بزرگت چه فشنه-

 :رهی لب هاش رو بهم فشار داد ... زیرلب گفت

ی اصال امشب مثل یه ستاره می درخشه فرخنده جونم...جذاب شده ها...می خوام برم ازش یه شماره ا-
 ...بگیرم

 :گلسا زد زیر خنده و گفت

  !ِا ... رهی-

 ...می خوام امشب تورش کنم. مدیونی اگه بذاری نرم ها گلسا-

 :و یقه اش و صاف و صوف کرد و گفت

 .فقط حواست باشه وقتی غش کردم برانکارد بیارن-

 ... گلسا دستش رو روی دهنش گذاشت و خندید

 !رهی نگو ... زشته-
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  :و با جدیت گفت گلوش رو صاف کرد

 ولی خدایی بابات هم خوشتیپه...رهی مامانت چه شکلیه؟-

رهی نگاه معناداری به گلسا کرد...گلسا تنها کسی بود که وقتی راجع به مامانش حرف می زد از فعل 
مضارع استفاده می کرد. بقیه همه از فعل ماضی استفاده می کرد. برای همین گلسا رو دوست داشت. 

 :گفت

 .نم...زن خوشگلی بودماما-

 :گلسا چشم هاش رو ریز کرد و گفت

  .آخی...نه بابا! خب همه فکر می کنن مامانشون خوشگله-

 ...خب یه جورایی آره-

  .تازه همه مامان ها هم فکر می کنن بچه شون خوشگل ترین بچه ی دنیاست-

 :مکثی کرد و گفت

  !منهالبته یکی شون فقط درست فکر می کنه که اونم مامان -

 :رهی خندید و گفت

 پپسی؟ کوال؟ کدوم و برای خودتون باز کردین لیدی؟-

  .هیچ کدوم...فانتا-

تازه گلسا برای مامان خودش هم از فعل مضارع استفاده می کرد...مادرش که مدت ها بود مرده بود. 
 :رهی به ساعت نگاه کرد و گفت

 ...می کنن؟ بیایین دیگه ولی خداوکیلی دیر کردن ها...توی اتاق دارن چی کار-

نه بابا االن که فکرشو می کنم می بینم همون بهتر نیان...این بار احتماال آرمان به قصد کـُشِت من وارد -
صحنه می شه...دفعه پیش که اولین دیدار بود زد پای منو جانباِز سی درصد کرد...االن دیگه با آلت قتاله 

  .وارد می شه

 ...ت سالن بودنآرمان و رها توی اتاق پش

آرمان دستشو سرشونه ی رها گذاشت... از توی آینه بهش نگاه کرد. یکی از ابروهاشو انداخت باال و 
 :گفت

 ...خیلی خوشگل شدی-
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 :رها بی اختیار به جای چهره ی آرمان آبتین و توی آینه دید...لبخندی زد. زیرلب گفت

  .مرسی...تو هم-

 ...چه خوبه که دارمت رها-

ه که رها سرشو ناخودآگاه عقب برد...نمی دونست چرا این طوری می ب*و*سا گونه شو بخم شد ت
 :کنه...گفت

 ...ببخشید...می ترسم آرایشم خراب شه-

 :آرمان لبخند یه طرفه ای زد. بیشتر شبیه پوزخند بود! باشه! بذار رها فکر کنه که خره...گفت

 باشه. نمی خوای بریم؟-

 ...تو برو منم االن میام-

  .باهم باید بریم-

 ...خب تو برو منم همین االن سریع میام باهم بریم-

آرمان رفت بیرون. رها توی آینه دستی به گونه اش کشید...فقط چند دقیقه دیگه...دیگه زِن آرمان می شد. 
دیگه همه چی تموم می شد. بلند شد و در اتاق و باز کرد. با دیدن آبتین پشت در یه قدم عقب برگشت و 

 ...تندی دستگیره ی درو چسبید

  !آبتین-

 :آبتین با دیدن رها چند لحظه غافلگیر موند...این رهای خودش بود؟! گفت

 .ببـ...ببخشید اومده بودم دنبال آرمان-

 :رها با دستپاچگی زیرلب گفت

  .آرمان رفت...منم االن میام-

 :درو بست و اومد بیرون. آبتین لبخندی زد و گفت

 ...خوشگل شدی رها...چه قدر-

هردوشون همین و می گفتن...آبتین می گفت...آرمان هم می گفت...چه قدر از زبون آبتین برای رها 
 :قشنگ و شیرین ادا می شد و از زبون آرمان بی تفاوت...سرشو کج کرد و گفت

 ...مرسی آبتین-
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یه امشب مال خودش آبتین روشو کرد اون طرف. کاش می شد یه امشب رها مال خودش بود...اگه همین 
  .بود کل شب ها و روزهای زندگیش مال خودش می شد

آبتین باالی راه پله ایستاد. آرمان پایین راه پله منتظر رها بود. رها که داشت می رفت پایین همه دست 
 ...زدن...یه قطره اشک روی گونه ی آبتین افتاد که سریع پاکش کرد و شروع کرد به دست زدن

 ...شو بهم می کوبیدمحکم دوتا دستا

  ...دیگه رها از دستش رفت

 ... محکم تر ... محکم تر بکوب این دست ها رو برای عروسی برادرت

 ...تموم شد

  ... کف دست هاش درد گرفت

 ...دختری که تنها ملکه ی واقعی قلبش بود تموم شد و رفت

 :عد با خنده گفترهی صندلی رو برعکس کرد و روش نشست. پدرام چندلحظه نگاهش کرد و ب

  ... ِاه ... چه باحال نشستی-

 :رهی چشمکی بهش زد و پرسید

 گلسا کو؟-

  .گفت االن برمی گرده-

 :احتماال پیش رها بود. رهی از پدرام و سما پرسید

 کی شما رو آورده؟-

  .مامان سما-

ا رو توی رهی زیرلب آهانی گفت و سرش رو تکون داد. یهو چشمش به گلسا افتاد. وسط جمعیت ره
بغلش گرفته بود و محکم تکون تکونش می داد ... انگار داشت با هیجان بهش تبریک می گفت ... رهی 

  ... خنده اش گرفت. همه چیز این دختر دیدنی بود

  !و رقص اش

  .خودش از قبل اعالم کرده بود که بلد نیست مثل بقیه دخترا با عشوه و ناز برقصه
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ور حرکات شاد بدون هیچ گونه الگوریتم خاصی ... بیشتر شبیه یه ورزش رقصیدنش جالب بود ... یه ج
  !بود

  ... رهی باز خندید. هرلحظه بیشتر دل به این دختر متفاوت می بست

بلند شد و سمت شون رفت. رها چیزی گفت و ازشون فاصله گرفت. باید به بقیه مهمون ها می رسید. 
فته اش گل انداخته بودن. رهی به گونه هاش اشاره کرد و با گلسا نفس عمیقی کشید ... گونه های فرور

 :لبخند گفت

 ... لپ گلی شدی-

 :گلسا نفس نفس زنان گفت

 !می دونم همیشه وقتی هیجان زده می شم، این طوری می شه. حتی گاهی وقتا سکسکه ام هم می گیره-

 :اینو گفت و خنده ی کوتاهی سر داد. رهی سرش رو یه ذره خم کرد و گفت

 افتخار رقص با من رو می دید مادام؟-

گلسا این بار بلندتر خندید ... خوشحال بود که گونه هاش سرخه و رهی نمی فهمه این سرخی از خجالته 
 ... یا از هیجان جنب و جوشش

 .رهی! تو که دیدی من چطوری می رقصم-

  .متفاوت تر و قشنگ تر از هر کس دیگه ای-

 :اخم، برای اینکه توی صدای بلند آهنگ، صداش به رهی برسه داد زد گلسا با شونه های آویزون و

 !!!رهـــی-

 :رهی خندید ... زیرلب گفت

 ... جانم-

 :گلسا نشنید. بلندتر گفت

  !رهــی!! منو مسخره نکن-

  این یعنی با من نمی رقصی؟-

 :گلسا با تردید گفت
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از فامیل تون که منو نمی شناسه فکر کنه من  اگه ... مادربزرگت ... یا بابات ... یا هر شخص دیگه ای-
 چه نسبتی باهات دارم؟

 :رهی شونه ای باال انداخت

 .مهم نیست اونا چی فکر می کنن-

همین مهم بود که می خواست این لحظه رو توی ذهنش ثبت کنه. اینکه توی کوچکترین فاصله، با 
 ! ... بزرگترین عشق بود

 تو می شی مال خودم-

 می نازم من به داشتنت

  تو همونی که هنوز

 نگرانم که یه روز شب من بی تو سحر شه

 !تو که عشقی ... نفسی ... کاش به دادم برسی تا که این فاصله سر شه

 ... بی قراره دلم

 !آروم نداره دلم

 !نمی دونه تازه این اول کاره دلم

  ... تو که می شناسی

 !مِن احساسی

 نمی تونه عشقت رو کنار بذار دلم

 ی قراره دلمب

 !آروم نداره دلم

  ... نمی تونه عشقت رو کنار بذاره دلم

اون طرف سالن آبتین بود...با آهنگی زمزمه می کرد که شاد بود ولی مضمون اش برای آبتین غمناک 
 ...بود

 می شینم با دل تنگ

 توی خیالم گوش به زنگ تا سراغم رو بگیری
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  با همین یه دلخوشی

 از این گوشه گیری داری بیرون می کشی من

 بگو وقت داری برام

 ... بگو دوست داری بیام

 !تا تموم لحظه هام باشی کنارم

 ... دیگه بسه انتظار

  !تو نباشی دیگه زندگی ندارم

 !بی قراره دلم ... آروم نداره دلم

ها رها با آرمان می رقصید...دستاش دور گردن آرمان بود...ولی جلوی چشمش فقط و فقط آبتین بود. ر
  داشت با آبتین می رقصید. اصال آبتین کجا بود؟ چرا نبود؟

 آرمان...آبتین کجاست؟-

 مهمه؟ کارش داری؟-

 ...نه...همین طوری-

آرمان هربار که رها اسم آبتین و میاورد یا برعکس تا ته رگاش خون یخ می زد...این دوتا فکر کرده 
 :بودن آرمان بازیچه ست؟! آرمان توی دلش گفت

 ...مم و می گیرم...همش زیر سر توئه آبتینانتقا-

  آرمان تو به من نگفته بودی که پگاه و دعوت کردی! برای چی دعوتش کردی؟-

 :آرمان خندید و گفت

 چیه؟ حسودی می کنی خانوم؟-

آره حسودی می کرد. ولی نه برای آرمان. برای آبتین. اه ... کاش این افکار مزخرف از ذهنش دور می 
  ... طبق عادت، برای تنبیه خودش گاز گرفت و سعی کرد عادی جلوه کنه شدن. لبش رو

 :سرشو تکون داد و گفت

  .آره خب...ولی نمی خواستم اون توی نامزدی ام باشه-

 می دونستی الکی گفته بود که می خواد ازدواج کنه...؟-
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ا هم متاهل می شد...پس رها آب دهنشو قورت داد...یعنی ممکن بود بره سراغ آبتین؟ حاال که دیگه ره
 :آبتین...رها گفت

 پس یعنی...کامال مجرده؟-

آرمان می تونست ذهن رها رو بی هیچ کم و کاستی بخونه. فکر رها توی سر آرمان هم بود. آرمان 
 :گفت

  !کامل کامل-

 ...و از رها فاصله گرفت. رها هم رفت پیش بقیه ی دوستاش

کرواتشو یه ذره شل تر کرد...باید پگاه و پیدا می کرد. باید  آرمان دکمه ی باالی پیرهنشو باز کرد و
زهرشو برای اونم می ریخت. پیدا کردنش کار سختی نبود. فامیل ها و آشناهای آرمان کمتر بودن...چون 

اکثرا خارج بودن و خبر نداشتن. آرمان از پشت رفت سراغ پگاه و دستشو پشت صندلی اش گذاشت و 
 :خیلی غیرمنتظره گفت

  !علیک سالم...پگاه خانوم-

 :پگاه تکونی خورد و شوکه برگشت...گفت

  .سالم...آرمان-

می بینم که جشن نامزدی من تشریف آوردین...کی فکرشو می کرد؟ سه سال پیش کی فکر این لحظه -
 رو می کرد؟

 :پگاه پوزخندی زد و گفت

  !تـو-

  .چرت و پرت نگو-

 :ت. گفتصندلی کنار پگاه رو بیرون کشید و نشس

 ...فکر نمی کردم بیای-

  آبتین کجاست؟-

 .اون دوستت نداره الکی سنگ خودتو به سینه نزن پگاه-

 :پگاه با کالفگی بلند داد زد

  !وای آرمان ظاهرا باز دوباره روان پریشی هات عود کرده ها! داره زر می زنی-
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 :ند گفتآرمان اخم غلیظی کرد...روی این موضوع فوق العاده حساس بود...بل

  !من کامال خوبـم-

 :پگاه که ترسیده بود آهسته گفت

  .باشه...باشه...آره تو خوبی-

××× 

 :گلسا دوتا دستاشو روی گوشاش گذاشت و رو به رهی بلند داد زد

  !سرم داره توی این شلوغی می پوکـه-

 :رهی هم در جوابش بلند داد زد

 می خوای ببرمت بیرون؟-

اد. رهی دستشو گرفت و بردش توی باغ. گلسا سرشو باال گرفت و نفس راحتی گلسا سرشو تندتند تکون د
 :کشید...گفت

 ...خدا خیرت بده...پیر بشی...پسرم-

  .مرسی مادر-

 ...می گم چه باغ قشنگیه...نـه؟ نمی دونستم باغش این قدر باحاله-

 :بادخنک پاییزی میومد...رهی به گلسا نگاه کرد و گفت

 سرما نخوری؟-

 :بی بود که رهی نگرانش بود...گلسا گفتحس خو

  .نـه نمی خورم. بدن من کامال مقاومه...دو سوم بدن منو گلبول های سفید به تنهایی تشکیل می دن-

خم شد و یه گل از بوته ی پایین پاش برداشت...اسم گله رو نمی دونست. با اینکه عاشق گل و گیاه بود 
 ...کرد و سمت رهی برگشت ولی این یکی رو نمی شناخت. نگاهی بهش

 :گل رو توی جیبش گذاشت و گفت

  .اینو کم داشتی-

 :و لبخند قشنگی بهش زد. رهی که از این حرکتش غافلگیر شده بود خندید و گفت
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 ...مرسی-

گلسا به ماه توی آسمون نگاه کرد...آخرین شبی که با رهی به ماه نگاه کرده بود هیچ احساسی نسبت به 
 ...ی از اون شب به بعد کم کم احساسشو نسبت به رهی شناخترهی نداشت...ول

 شازده کوچولو رو خوندی؟-

 :رهی سرشو تکون داد و گفت

  .آره-

 :گلسا دستاشو توی هم قفل کرد و گفت

یادته یه گل داشت...؟ خیلی دوستش داشت...؟ همیشه بهش آب می داد...مراقبش بود...ولی گله هیچی -
هم نمی کرد. ولی آخرش که داشتن جدا می شدن...گله گفت که برو. چون بهش نمی گفت. ازش تشکر 

 ...نمی خواست شازده کوچولو اشک هاشو ببینه

 :مکثی کرد و گفت

 ...گل ها هم احساس دارن-

 :و به گلی که توی جیب رهی گذاشته بود نگاه کرد و گفت

  .این گل هم کلی احساس داره-

 :رهی سرشو پایین گرفت و گفت

وقتا با خودم فکر می کنم شاید برای همین که گفتی...مامانم گذاشتو رفت... که من اشکاشو نبینم بعضی -
  .و ناراحت تر نشم. که رها ناراحت نشه. ما ناراحتی شو نبینیم

 اگه یه روز پیداش کنی بهش چی می گی؟-

چ حرفی برای گفتن هیچی بهش نمی گم...فقط اون قدر بغلش می کنم که کل این سال ها جبران شه. هی-
  .ندارم ... آغوش خودش یه دنیا حرف ناگفته ست، گلسا

گلسا به رهی که به زمین چشم دوخته بود و دستاش توی جیبش بودن با محبت نگاه کرد...چه قدر دلش 
  .می خواست رهی رو بغل کنه و بهش بگه همه چی درست می شه

 :رهی گفت

  ا هم بریم خونه؟دیروقته...خیلی ها هم رفتن. می خوای م-

 :گلسا سرشو تکون داد و گفت
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  .آره آره...بریم-

 :آرمان ماشینو جلوی در خونه ی رها نگه داشت و گفت

 ...بفرمائید خانومم-

 :رها لبخندی زد و گفت

 ...مرسی-

 رها...؟-

 بله؟-

 :توی دهنش جانم نمی چرخید...اصال! آرمان گفت

 ...ی خوام...فقط نمی خوام زحمت شه باز بیای پایینمی شه...بیام باال؟ تشنمه یه لیوان آب م-

  .آره چرا نشه. بیا-

آرمان پیاده شد و باهم رفتن تو. رها چراغ ها رو روشن کرد و رفت توی اتاقش. درحالی که در اتاقشو 
 :می بست گفت

  .آب توی طبقه ی سوم یخچاله-

صدای زنگ موبایل رها رو از توی  آرمان فقط سرشو تکون داد. درحالی که در یخچال و باز می کرد
  اتاقش شنید. همین جور زنگ می زد...مگه رها توی اتاقش نبود؟ چرا جواب نمی داد پس؟

زنگ زنگ زنگ...جواب بده دیگه! صدای زنگش روی مخ آرمان بود! باالخره صداش خفه شد و 
 :صدای رها اومد

 الـو؟-

ا بغضی بود...؟ به احتمال نود و نه و نیم درصد آرمان در یخچال و بست. درست می شنید یا صدای ره
می دونست کی پشت تلفنه...دستی به موهاش کشید...چرا پای آبتین از زندگیش کنار نمی رفت؟! بلند 

 :گفت

  !رها من رفتم-

  !بـاشه! خدافظ-

قدم  آرمان درو باز کرد و یه بار بست. بدون اینکه بره بیرون. می خواست به حرفاشون گوش بده...با
 ...های بی صدا به در اتاق رها نزدیک شد
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 بلـه آبتین...؟-

 :آبتین توی خونه اش بود. با چشمایی که ابری بودن. با صدای گرفته اش گفت

 رها...االن خوشحالی؟-

 چـ...چی؟ منظورت چیه؟ خوشحالم؟-

  .آرمان نفس عمیقی کشید

 :آبتین توی تلفن گفت

  دته...عشقته..خوشحالی؟االن که...با آرمانی...آرمان نامز-

 ...مـَ -

 :آبتین وسط حرف رها پرید

تو خوشحالی...آره. ولی...رها من می خوام یه چیزی بهت بگم. می دونی همیشه بازنده بودن چه حسی -
داره؟ اینکه همیشه یه نفر زودتر از تو دست بجنبونه؟ این که تو فقط برای سالم نگه داشتن کسی که 

  و آخرش...ببازی؟دوستش داری که بجنگی 

یه قطره اشک روی گونه ی رها افتاد...از بس سکوت بود حتی آرمان هم می تونست صدای آبتین و 
 ...بشنوه

 :آبتین بی اختیار هق زد

من فقط همیشه ساکت موندم...و گذاشتم بقیه برام تصمیم بگیرن! من...من شبام و با یه دنیا بغض سر -
 ...لب سنگین و یه وجدان که عذاب می کشید سر کردم و هیچ کس نفهمیدکردم و هیچ کس نفهمید...با یه ق

 ...آرمان نفس عمیقی کشید...خب که چی؟! آرمان هم این روزا رو کشیده بود

 :رها قطره قطره اشک می ریخت و آبتین ادامه داد

پیدا شه که  شاید همیشه تقصیر خودم بوده...اینکه دردام و به هیچ کس نگفتم. دردهایی که شاید یکی-
بهشون خاتمه بده...من شکستم! من دوبار شکستم! ولی هیچ کس نشنید...هیچ ندید...همه گفتن آبتین یه 

مرده! مرد که گریه نمی کنه! مرد که نمی شکنه! چرا...مرد گریه می کنه! مردی که شکسته باشه گریه 
  !می کنه! بلند هم گریه می کنه

 :نفس گرفت و بلندتر گفت

دوست داشتم...دوست دارم! دیر گفتم چون...چون...رها من مغرور نیستم! من فقط نمی رها من -
 ...خوام...برادرم و از دست بدم...من دوستش دارم...هرچی باشه برادرمه
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 :رها با پشت دست اشکاشو پاک کرد و خندید...باالخره گفت! آبتین گفت! رها گفت

  ... آبتین-

  .گهآبتین ساکت شد. نمی دونست چی ب

 !هیچی نگو رها. هیچی-

  ... رها نفسی کشید

 ... آبـتـ ... آبتین-

دست های آرمان لرزید...نفس هاش بریده بریده شدن...امشب رها زن اون شده بود و...داشت به آبتین 
چی می گفت؟ می خواست چی بگه؟ با اینکه می دونست رها و آبتین هم دیگه رو می خوان...ولی یه 

 ...چشماشو گرفت...احساس حقارت بهش فشار آوردلحظه خون جلوی 

در اتاق و محکم کوبید...گوشی از دست رها افتاد و تندی پرید عقب...آرمان همون طور که می لرزید 
 :دستشو روی دکمه ی کنار موبایل رها فشار داد و خاموشش کرد...رها با وحشت گفت

 !آرمان...مگه تو نرفته بودی؟-

  ــد؟؟؟چیه...؟ عیشت منقص ش-

 :بلند فریاد زد

 آره؟ رهــا آره؟!؟!؟؟؟؟-

 :رها روی تخت افتاد...می تونست رگ گردن آرمان و ببینه...آرمان انگشت اشاره شو باال برد و گفت

خسته شدم! خب منم آدمم! مگه فقط آبتینه؟!؟ هــــان؟؟؟ چرا همیشه باید به من بگن روانــی؟؟ چون تو -
  !منو روانی کردی

 :سیده عقب عقب رفت ... زمزمه کردرها هرا

 !مــن؟-

جلوی چشماش رها نبود...جلوی چشماش پگاه بود...چشمای اقیانوسی پگاه بود...اصال رها رو نمی دید. 
 ...فقط پگاه رو می دید...بازم توهمات و توهمات...آرمان هیچ وقت درمان نمی شد

 :بلند داد زد

  !!چیکم؟؟؟ این قدر حقیرم؟ این قدر احساساتم پستــه؟چرا هیچکی منو نمی بینه؟ من این قدر کو-
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 :رها زیرلب گفت

 ...آرمان...آرمان-

از ترس رنگش رو به سفیدی می زد...حرکات آرمان عادی نبود...هیستریک بود...خواست سمت در بره 
 :ولی آرمان محکم گرفتش...خشکش زد. آرمان باز گفت

  ... به خدا جلوتر بیای اینو می شکونمتو منو کشتی! پگاه تو قاتل من بودی... -

 ... فک آرمان لرزید ... از خشم

  !من شوهرتم ... بفهم اینو امشب شوهرتم-

 :رها به دیوار چنگ زد و نعره زد

  ... کمــک!! نزدیک نشو!! نزدیک نشو آرمان ... یا علی-

رم! هنوزم...وقتی می بینمت می اولین قاتل من تو بودی...بعد آبتین...و بعد خودم! من هنوزم دوستت دا-
 ...میرم و زنده می شم

 :دستای قوی آرمان سمت گلوی رها رفتن...رها گفت

 ...چی کار-

پگاه حرف نزن! زندگی منو تو به باد دادی! تو منو خرد کردی! این من نبودم! پس منو به خاطر من -
  !نبودنم سرزنش نکن لعنتی

ها باز روی تخت پرت شد...احساس نفس تنگی بهش دست فشار دستاش به گلوی رها بیشتر شد...ر
 :داد...دست های کوچیکش سمت دست های بزرگ آرمان رفتن...صداش به زور درمیومد

 ...من ... پگاه ... نیستم ... نکـن...داری خفه ام-

ون آرمان گریه می کرد... رها لیوان رو محکم کوبید به دستش و فشار داد ... دست هاش خیس شد ... خ
خودش بود یا آرمان؟! فقط قرمزی خون رو روی دست های هردوشون می دید ... صدای خس خس از 

 ... گلوش بلند می شد

  ... ول ... ولم-

چرا هیچکی نمی فهمـه؟! تو من و آبتین و جدا کردی! من و آبتین پشت هم بودیم! مثل دو تا کوه! ولی تو -
 ـی؟!؟ما رو از هم بیزار کردی! می فهــمی عوضـ

 ...فشار دستاش بیشتر و بیشتر می شد...دنیا دور سر رها چرخید...فقط چرخید...چشماش سیاهی رفت
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برای یه لحظه تک تک لحظات زندگی اش جلوی چشماش جون گرفتن...اولین باری که آبتین و دید...تمام 
ام لحظاتی که توی بغلش لحظاتی که قلبش براش تند تپید...یاد باباش افتاد...تمام آغوش های گرمش...تم

 ...باباش آروم شد...مادرش...مادری که خیلی وقت بود ندیده بودش ولی هنوز توی قلبش بود

 ...آرمان هنوز می گفت و فشارش بیشتر می شد

 ...منو کشتین...من از همه تون انتقام می گیرم...همتون و می کشم-

 ...مد...دستای آرمان جلوی راه تنفسش بودنقلب رها گرفت...انگار دیگه نمی زد...نفسش باال نمیو

رها عاشق آبتین بود...و حال داشت جون می داد...زیر دست های رقیب آبتین جون می داد...رها یه 
قربانی بود. احساسات آرمان شکسته شده بود...آره...احساسات آبتین هم شکسته شده بود ولی این 

 ...وسط...فقط رها قربانی بود

 ...تونست دووم بیاره...نمی تونست...پلک هاش روی هم افتادنرها دیگه نمی 

سخته...سخته که توی مهم ترین دوران زندگیت مادرت پیشت نباشه...پدر نداشته باشی...پدری که زنده 
 ...ست و درحقیقت مرده...و برادری که نمی تونی از ته دل باهاش صحبت کنی

به یه مرد سرکوب کنی...سخته که همیشه مظلوم باشی و سخته که دختر تنهایی باشی. احساسات و نسبت 
 ...آخرشم توی چنگال های کسی که اعصابش دست خودش نیست جون بدی

 ... سخته! سخته که رها باشی! رها باشی ولی رها نباشی ... آزاد نباشی

  .و تموم شد

  .انتقام

 .گاهی شیرینه

  .گاهی تلخ

  .گاهی هردو

 ...رشو چندبار تکون دادآرمان دستاشو عقب کشید...س

روی پیشونی اش عرق نشسته بود... نفس نفس می زد ... دوتا دستاشو روی سرش گذاشت... نگاهی به 
 :دست های خونی اش کرد ... شکاف عمیقی روی دست چپش بود ... زیرلب ناباورانه گفت

 ...من...من چه غلطی کردم خدا-

 :محکم بازوهای رها رو گرفت و تکون داد
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 ......رها پاشـو! رها بازی درنیاررها-

هیچی. فقط بدن رها توی اون لباس سفید با چهره ای به رنگ لباسش و چشم های بسته بود...هیچی دیگه 
 :نبود. آرمان به پهنای صورتش اشک می ریخت...بلند داد زد

  خـدایا من چه غلــــطی کردم؟!؟؟-

  !رها نمرده بود...رها که نمرده بود

فتاد ... دست لرزونش رو به تخت گرفت ... تخته ی چوبی تخت خواب زیر دستش می روی زمین ا
  ... ریشتری تمام وجودش رو گرفته بود n لرزید ... محکم تکون می خورد ... انگار یک زمین لرزه ی

 ... نبض رها رو گرفت ... نمی تپید ... نمی تپید ... !!! فریادی کشید و محکم کوبید توی سرش

ب رفت...حاال باید چی کار می کرد؟! نمی شد فرار کنه و بره...آرمان نمی تونست! نمی عقب عق
  !...تونست! هر قدرم بی وجدان بود...این دیگه...توی کارش نبود

تلفن بی سیم رها روی میز بود...قاپیدش. پلیس؟؟ نه نه...اصال فکر خوبی نبود...اورژانس...؟ لعنتی 
 ... احساس می کرد تک تک نقاط بدنش فلج شدهشماره اورژانس چند بود؟!؟ 

 ... آخرین تماسش با گلسا بود ... دکمه ی سبز و با دستای لرزون اش زد

بـــوق...بـوق...آرمان هنوز چشمش به هیکل نحیف رها که روی تخت افتاده بود،بود...جواب بده 
 :گلسا...جواب بده...صدای خواب آلوده ی گلسا توی تلفن پیچید

 ..؟ رها چیه نصفه شبی؟چیـه.-

 :آرمان درحالی که نفس نفس می زد گفت

 ...گلـ...گلسا-

 :گلسا با صدای بلند و متعجب گفت

  بــله؟!؟-

 ...مـن...آرما-

 ... آقا آرمان؟! این وقت شب ... چرا صدات این طوریـ-

 :آرمان بلند و با گریه گفت

  !من رهـا رو کشـتم-
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 :گلسا بلند با تعجب داد زد

 ...ن؟! چرت و پرت داری می گی ؟! آرمان خوبی؟ آخر شبی زده به سرتهـا-

  ... آرمان نعره کشید

 ... گلسا...بیا اینجا...من رهـا رو کشتم ... کشتم-

  ... ضجه می زد و صداش تحلیل می رفت

 ...ببین...دارم نگران-

  ... گــلسا بیا اینــجا! چرا نمی فهمــی؟!؟؟ پاشو بیا-

زد و کل بدنش می لرزید...حالش اصال خوب نبود...حرکاتش کامال هیستریک  آرمان نعره می
 ...بود...مادرش گفته بود...گفته بود این هفته اگه دارو نخوری عود می کنه

  !عود کرد و چه جورم...عود کرد

××× 

نمی  گلسا دوتا دستاشو روی دهنش گذاشته بود و شونه هاش می لرزیدن...دستاش یخ زده بودن...باورش
 ...شد...این جسم بی جون و مرده ای که روی تخت بود رها بـاشه

 ...رهی بدتر از اون...دو زانو پایین تخت رها نشسته بود...چشماش خیس بودن

  !رهـا! تکون بخور لعنتی! رهــا-

محکم رها رو تکون می داد...با عصبانیت و سردرگمی به آرمان که چسبیده بود به دیوار و رنگش رنگ 
چ بود نگاه کرد... نگاهش روی دست های بزرگش که روشون خون خشک شده بود افتاد ... به رد گ

 !اشک هایی که روی گونه هاش بود ... لعنت بهش ... لعنت به این مرد

 !تــو...تو چه...آرمــــان-

 :بلند شد ... گلسا بلند جیغ کشید

 !رهـی!! رهی نرو-

  ... رهی محکم یقه ی پیرهن آرمان رو گرفت

  مرتیکه تو چی کار کردی با این؟!؟؟ چه وضعیه؟؟؟-
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هق زد و با چشم های به خون نشسته اش به آرمان زل زد ... سرش رو پایین گرفته بود. چنگ زد توی 
 :موهای آرمان و بلند فریاد زد

  !!توی چشم های من نگاه کن بی شرف-

  ... سرش رو به دیوار کوبوند

اینو؟ من این رها رو دادم دست تو ... لعنتی چه بالیی سرش آوردی ...!!! چی  من اینو دادم دست تو؟!؟-
 ... کارش کردی ... اینا چیه ... چیه

دست های خونی آرمان رو جلوی چشم هاش گرفت ... هق زد ... روی پاش نشست ... انگار همه چیز 
اعت پیش رهاش شاد بود ... ی که تمومی نداشت ... آخه تا همین چند سب*و*سبود. یه کا ب*و*سیه کا

  ... لباس سفید تنش بود

  ... رهی ... رهی به خدا ... من ... من یه روانی ام ... من نفهمیدم، اصال-

 ... رهی از جا جست

  ... مشت محکمی زیر چونه ی آرمان زد

!؟ بی مروت چی کار داشتی می کردی که این طور نگاهش خیره مونده؟!؟ چی کارش داشتی می کردی؟-
 !!!توی بی غیرت لعنتی ... لعنت بهت ... لعنت بهت ... من رهام رو به کی سپردم ... خدا ... خــــدا

گلسا خودشو پایین تخت رها پرت کرد و بلند زد زیر گریه...بلند هق هق می کرد...گریه اش دل سنگ و 
 :دار صداش زدآب می کرد...دست سرد رها رو گرفت و روی گونه اش فشار داد... با صدای خش

  !رها تو که نمردی...رها...نفس بکش-

با آستین هاش صورت خیس شو پاک کرد. رهی از آرمان فاصله گرفت. بی اختیار کنار گلسا نشست و 
بغلش کرد...شونه های گلسا از هق هق بلندش می لرزیدن...رهی طاقتشو نداشت...نمی دونست باید چی 

بود ... سردرگم بود ... گیج بود ... همه ی صداها توی گوشش محو  کار کنه... این بدترین حالت نابودی
  ... بودن ... صدای ناله ی گلسا ... گریه ی آرمان ... نمی دونست ... نمی دونست

گلسایی رو که تاب دیدن اشکش رو نداشت بغل کنه...جسد خواهرشو بغل کنه...یا آرمان و تیکه پاره 
 ...کنه

انسی ها اومدن...گلسا صورتشو توی لباس رهی قایم کرد...نمی خواست در با شدت باز شد و اورژ
چشمش به اونا بیفته ... خاطرات خوبی با این صحنه ها، با این آدم ها، نداشت ... آدم هایی که همیشه 

  ... جسد عزیزترین افرادشو می بردن ...مامانش...باباش...لیلی...رها... رها ... رها

  ... ... جای ناخن ها روی صورتش سوخت محکم به صورتش چنگ زد

 :رهی بازوی گلسا رو فشار داد و گفت
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 ...گلسا...گلسا آروم-

 :کی به کی می گفت آروم... ! گلسا دستش رو روی صورتش کشید ... زیرلب ناله کرد

  !!رهی نبض گردنش نمی زنه! رهی ... رهی ... رهــی مرده ... رهــی-

بدتر از رهی ... رهی بدتر از گلسا ... و رهی فقط آرزو می کرد که این  هردوشون می لرزیدن ... گلسا
  ... زودتر تموم شه ... باور نمی کرد ... باور نمی کرد این رهای رفته از دست رو ب*و*سکا

  !رهـــا-

با شنیدن صدای ناله ی آبتین سر هردوشون باال رفت...شایدم هرسه شون...آرمان هنوز گوشه ی اتاق 
ی که توی بیداری اش ب*و*ساده بود... آبتین با ناباوری به این صحنه نگاه می کرد ... به این کاوایست

  ... می دید و ... و

 :سمت تخت رها رفت و بلند رو به آسمون فریــاد کشید

 !...نــه خدا نـــه-

تی رها رو خم شد و بدن رها رو توی بغلش گرفت...همیشه بغل کردن رها آرزوش بود...آرزوش بود وق
ید...گونه های ب*و*سبغل می کنه بدنش گرم باشه...ولی االن سرد بود...مثل یخ! روی موهای رها رو 

 ...سفیدش

 ...رهای من...رها-

دیگه تالشی برای پاک کردن اشک هاش نمی کرد...رهاش مرده بود...اینا چه ارزشی داشتن؟! بدن رها 
 ...شو الی موهاش برد...الی گردنش که دیگه نبضش مرده بودرو به قلبش که تند می تپید فشار داد...دست

 ... آقا دست نزنید-

 :آبتین بلند ضجه زد

  !!برو اون طـــرف ... بهت گفتم گمشــو-

  ... رها ... رهــا-سرش خم شد ... و این تصویری بود از ناامید ترین مرد دنیا ... خسته ترین مرد 

 :یم کرد...رهی با صداش که می لرزید گفتگلسا دوباره سرشو توی سینه رهی قا

 ...می کشمش...من اون آرمان عوضی رو با دستای خودم می کشم-

 :گلسا دست هاش رو مشت کرد ... با غم ناله کرد

 ...تو رو خدا دیگه حرف از کشتن نزن! تو رو خدا رهی-
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 :رهی دستی به شونه ی گلسا کشید و گفت

 ...باشه باشه...عزیزم-

  .یلی آروم و بی صدا گفت...مثل رها که بی صدا مرده بود. توی لباس سفید عروسی اشعزیزم شو خ

××× 

گلسا بازم زانوهاشو ضربدری گذاشته بود و کنار تل خاک نشسته بود. مثل سه چهار ماه پیش. وقتی لیلی 
ت قراره مرده بود. سرشو روی زانوهاش گذاشته بود و سرتاپا مشکی پوشیده بود. اون روزها نمی دونس

  .این قدر زود، دوباره پاش به اینجا باز شه. به این رخوت و لختی بعد از مرگ عزیز

کم کم همه داشتن می رفتن. فرخنده مونده بود...فرهاد...رهی و آبتین. رهی به آبتین نگاه کرد. چشماش 
نگه داشته بود.  قرمز تر از چشم های رهی بود. رهی تا جایی که تونسته بود اشک نریخته بود...خودشو

انگار هنوز به طور کامل مرگ تنها خواهرش و درک نکرده بود... مرگ تنها مونس کودکی اش رو 
  .درک نکرده بود

 ...آبتین-

  ...آبتین فقط نگاهش کرد. رهی نگاهشو ازش گرفت. چشم های قرمز دوستش حالشو بد می کرد

 ... لب های رهی لرزید

  ... گو این طرفا پیداش نشهفقط به اون دادش بی وجدانت ب-

 :آبتین اشک های زیر چشمش رو پاک کرد ... زیرلب گفت

  .تبرئه اش می کنن-

فک رهی منقبض شد. زبونش رو از داخل دهنش گاز گرفت ... طعم شور خون رو توی دهنش حس کرد 
 :... بدون اینکه به آبتین نگاه کنه، زیرلب گفت

 چی گفتی؟-

  ... تبـ-

 :زدرهی بلند داد 

 تبـرئه چیه مرد حسابی؟!؟ تبرئه ی چی؟ تبرئه ی کی؟؟؟-

زنی که چند ردیف اون طرف تر، سر سنگ قبری فاتحه می خوند، سرش رو بلند کرد و با کنجکاوی 
 :نگاهشون کرد. فرهاد پشت رهی قرار گرفت ... عینک آفتابی رو روی بینی اش جا به جا کرد و گفت
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  ... رهی ... آروم-

 :هاد رو از روی شونه اش کنار زد و رو به آبتین بلند گفترهی دست فر

  ... لعنت بهشون! لعنت به این عدالت! پس این چیه ... ها ... این چیه-

  ... با یک دستش محکم به بازوی آبتین چنگ زد و با دست دیگه اش به خاک مرده ی رها اشاره کرد

 ست فطرت قاتله؟؟ نمی گه؟این چی داره میگه؟! ها؟؟؟ نمی گه اون مرتیکه ی پ-

آبتین سرش رو پایین گرفت ... دستش رو جلوی دهانش گرفت ... کف دستش رو محکم گاز گرفت ... 
  ... این درد چیزی نبود در برابر دردی که در درونش فریاد می کرد

 :بغضشو خورد و گفت

یه ذره برادری مون رو  خودمم اصال به این حکم راضی نیستم...آرمان دیگه برادر من نیست...همون-
هم از بین برد...دیگه یه قاتله! می فهمی؟ آره تبرئه اش کردن...چون حرکتش هیستریک بوده. پزشک 

  .تشخیص داده و گفته که اختالالت روانی داشته

 :رهی نفسش رو محکم بیرون داد. آبتین زمزمه کرد

  .جنون آنی-

 :گفترهی درحالی که سعی می کرد صداش رو باال نبره، 

 یعنی قراره قاتل خواهر من راست راست واسه ی خودش بگـرده؟ منظورت همینه دیگه؟-

 :آبتین با خستگی گفت

 ...رهی بسه-

انگار دیگه تاب نداشت. احساس می کرد کمرش خم تر از همیشه شده...واقعا تاب نمیاورد. این درد 
  !بود. هیچ وقت داغونش کرده بود. هیچ وقت این قدر خودش رو تخریب شده ندیده

 :رهی مکثی کرد. با صدای گرفته اش گفت

  ... ببخشید آبتین ... درد از دست دادن خواهر رو نمی فهمی-

 ... بدنش لرزید

نمی فهمی ... خودت رو به خاطر مرگش سرزنش نمی کنی ... تو خودت دستش رو توی دست قاتلش -
  ... نذاشتی
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 :آبتین حرف رهی رو قطع کرد

نی من چه قدر دوستش داشتم... تو می دونی رهی! می دونی! به جرئت می تونم بگم من خودت می دو-
از هرکسی بیشتر دوستش داشتم...رهی...کسی که اون زیر خاک شده رها نیست... وجود منه ... خود 

  ... منه

 ... اشکش رو پاک کرد

  ... من وجودم رو به خاک سپردم رهی-

 :خواست گریه کنه...نمی خواست...آبتین گفترهی لباشو بهم فشار داد...نمی 

تو هم نگران نباش...آرمان و می فرستم برگرده همون جهنمی که ازش اومده بود...آمریکا. نگران نباش -
 ... رهی. نمی ذارم چشمت بهش بیفته ... نمی خوام عصبی تر این بشی ... باز تو یه کاری کنی ... باز

 :زیرلب گفترهی دستش رو جلوی آبتین گرفت و 

  ... هیـــس! آبتین ... دیگه چیزی نگو-

 :رهی رفت و آروم پشت گلسا ایستاد. فرهاد اون سمتش ایستاده بود. بی توجه به رهی گفت

 شما دوست رها بودی؟-

 :گلسا بدون اینکه سرشو از روی زانوهاش و بین دستاش بلند کنه با صدایی که به زور می رسید گفت

  .بله-

 داشتی؟ خیلی دوستش-

  .خیلی-

رهی نگاه معنی داری به پدرش کرد ولی فرهاد اصال بهش توجه نمی کرد. فرهاد کنار گلسا روی 
 :زانوهاش خم شد. چشمای خیسشو با دستمال پاک کرد و گفت

 ...رها همیشه دلش می خواست مامانشو ببینه...می دونم...ولی نتونست-

 !گریه شو دربیاره؟ اینم؟رهی سرشو گرفت پایین...اینم باز می خواست 

آخرین بار که اومد خونه ... بهش گفتم...گفتم که هروقت بخوای آغوش من برات بازه! من -
پدرتم...دوستت دارم! شاید اینا رو به زبون نیاورده بودم...ولی معنی حرفام همین بود! منم دلم برای بغل 

 ...رف کنم...خیلی سخته...خیلیکردن تک دخترم تنگ شده بود...ولی نتونستم دلتنگی مو برط

 :گلسا بازم بدون اینکه سرشو بیاره باال گفت
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می دونم...بابای منم بی خداحافظی یه روز رفت. منم هرروز دلتنگ آغوشش بودم. هرروز و هردقیقه. -
  ... ای کاش می دونستم بار آخر کی بود... ای کاش می تونستم با عطرش خداحافظی کنم

  ... د بودصداش عجیب بغض آلو

 :رهی این بار آن چنان سنگین فرهاد رو نگاه کرد که فرهاد بهش زل زد. رهی لب زد

  !بسه! برین-

 :و با ابرو به فرخنده اشاره کرد. فرهاد بلند شد و زیرلب گفت

 ...خدافظ رها...عزیزترینم-

رفتن...فرخنده و با فرخنده که چشمای غمگین شو پشت شیشه های عینک آفتابی اش قایم کرده بودن 
 :همیشه همین بود...توی سخت ترین موقعیت ها هم مغرور بود. رهی کنار گلسا نشست. گفت

  !گلسا...ببینمت...سرتو بگیر باال-

 ...گلسا این بار آهسته صورتشو گرفت باال. چه قدر رنگ و رو رفته شده بود

 از صبح چیزی خوردی؟-

 مگه تو خوردی؟-

شت. گلسا چشماش اشکی نبود. چون سه روز بود که به طور متوالی فقط لحن هردوشون بوی نگرانی دا
گریه می کرد...امروز یه قطره هم اشک نریخت. چون اشک هاش همه خشک شده بود. ولی رهی توی 

 :این سه روز اصال گریه نکرده بود. گلسا نفس عمیقی کشید و با لحن دستوری گفت

  !رهی! گریه کن-

 ...رای رها گریه کنمنمی خوام...نمی خوام ب-

توی خودت نگه ندار...رهی ببین من اینجام! ببین من پیشتم! پس گریه کن...! نترس که کسی اشکاتو -
 ببینه! نکنه از من می ترسی؟

 :رهی صاف توی چشم های گلسا نگاه کرد و گفت

  !تو تنها کسی هستی که من ازش نمی ترسم گلسا-

خورد...با اولین قطره ی اشکش دل گلسا لرزید...با اینکه  همون موقع قطره اشکش روی گونه اش سر
خودش بهش دستور داده بود گریه کنه...ولی دلش لرزید. دیدن اینکه تکیه گاهش،محکم ترین و مورد 

  .اعتمادترین مرد زندگیش داشت اشک می ریخت ناراحتش می کرد. یه حس بدی بهش می داد
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 :ت. گلسا باز سرشو روی زانوهاش گذاشت و گفتآبتین اومد و رفت اون طرف تل خاکی نشس

  .خب...این طوری می تونین با خودتون و خدای خودتون خلوت کنین-

 :آبتین زیرلب گفت

 ...با رهای خودتون خلوت کنین-

  ... باد سردی می وزید

  ... لبه ی شال سیاه رنگ و بلند گلسا توی باد پرواز می کرد و تکون می خورد

  ... هی صدای هق زدن آرومشو هر از چند گا

  ... و صدای نفس های عمیق رهی

  ... و صدای گریه ی مردونه و آروم آبتین

گلسا دستشو دور گردن سما انداخت و نگاهش رو به بقیه بچه ها دوخت ... این روزها همین چندتا بچه 
حتی نگاه کردن به در  ی قد و نیم قد، حالش رو خوب می کردن. فقط همین ها. نه عکاسی، نه نقاشی، نه

  ... و دیوار گالری یا خونه ی جدیدش

  .هیچِی هیچی

  خب...دیگه بازم بگین...چه خبر؟-

 :پدرام دستاشو زد زیر چونه اش و گفت

  !تا نگی رها کجاست و آرمان چرا دیگه مددکار من نیست من باهات حرف نمی زنم-

 راست می گه...چرا رها نمیاد؟-

  رها کوش؟-

 ...قته نیومدهخیلی و-

گلسا تک سرفه ای کرد تا بتونه به خودش مسلط بشه و سرشو تکون داد. چطور باید این فاجعه رو برای 
 :این بچه ها توضیح داد؟ زیرلب گفت

  .بچه ها جونم...رها دیگه نمیاد-

 :پدرام با چشمای گردی که توی صورت الغرش از همیشه گردتر به نظر می رسیدن گفت

 را دیگه نمیاد؟بـرای چی؟ چ-
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گلسا به سما نگاه کرد. می دونست سما رو نمی تونه گول بزنه چون از بقیه شون بزرگتر بود. ولی شاید 
بقیه رو می تونست گول بزنه. سعی کرد لبخند بزنه...موفق شد یه لبخند محو و کوچولو روی لبش 

 :بنشونه. گفت

 .. قراره پیش فرشته ها کار کنهرها رفته پیش فرشته ها...یه مدت اونجا قراره بمونه-

 :سمیرا با تردید گفت

 ...خب هم پیش فرشته ها باشه هم پیش ما...رها همیشه می گفت ما فرشته ایم-

 :گلسا خنده ی کوتاهی کرد و گفت

راست می گفته! خب نه...فرشته های واقعی. از اونا که بال دارن و یه حلقه نورانی دور کله شون! رفته -
ر کنه. اونا خیلی دورن. توی آسمونن...برای همینم...رها فعال جاش اونجاست. نمی دونم کی پیش اونا کا

 ...میاد. شاید ما بریم پیشش

 :پدرام با ذوق گفت

  می ریـم؟ پیش فرشته ها؟-

 ...آره عزیزم...پیش فرشته ها...پیش رها-

 :زد یهو سمیرا از جا پرید ... دست هاش رو مشت کرد و با هیجان، بلند داد

  عمــو رهی! تو کــی اومدی؟؟-

گلسا تندی برگشت. بازم رهی بی خبر پشت سرش بود. رهی یقه ی پیرهن مشکی شو تا زد و با لبخند 
 :محوی گفت

 !نذاشتین بترسونمش-

به گودی ها عمیق زیر چشم رهی نگاه کرد. این غم رهی رو بزرگ کرده بود. انگار این خستگی های 
ز نمی تونست از بین ببره ... گلسا لبخندی بهش زد. بچه ها نباید این غم روی صورتش رو هیچ چی

  ... بزرگ رو می فهمیدن. بچه ها خودشون در حالت معمول، با یه غم دست و پنجه نرم می کردن

  !...می خواستی منو بترسونی؟ ای بی وجدان-

 :. رهی خم شد و گفتبچه ها خندیدن...فعال همین خنده ها گلسا و رهی رو خوشحال می کردن

 .می دونستم اینجایی...هم اومدم یه سر به بچه ها بزنم...هم برسونمت خونه دیگه. داره شب می شه-

از رهی ممنون بود. به خاطر اینکه توی هر شرایطی به فکرش بود و فراموشش نمی کرد. چه قدر این 
 مرد حواسش به دور و برش بود؟
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  .صدا بزنه. این اندوه، رهی رو مرد کرده بود انگار دیگه نمی تونست رهی رو پسر

  .خیله خب-

گلسا دستاشو به زمین تکیه داد و بلند شد. برای بچه ها دست تکون داد و بعد از اینکه به سختی ازشون 
 :دل کند، با رهی بیرون اومد. گلسا گفت

 می گم رهی...خونه ی رها چی می شه؟-

 .آبتین قراره بره اونجا زندگی کنه-

 :سا با حیرت زمزمه کردگل

 !چــی؟! این طوری که براش سخت تره-

 :رهی شونه هاش رو باال انداخت. زیرلب گفت

نمی دونم به خدا...خودش می دونه...می گه خونه ی رها خونه ی منه. خونه ی ماست. چی بگم...ولی -
 ...بعضی از وسایلشو آوردم خونه ی خودم. بعضی چیزا رو نداشتم

 :ال رفت و به شوخی گفتیه طرف لبش با

  !نمی ذارم همه وسایل خونه برای اون افعی بمونه-

 :گلسا خندید. نفسی کشید و گفت

خیلی برام عجیبه...همش یه هفته ست رها مرده! ولی برای من...مثل هفتاد سال گذشت! و االن دارم می -
 ...خندم

  .این جمله رو گفت و اشک توی چشم هاش حلقه بست

  .می گن شوک. درهرصورت...باهاش کنار اومدیم فکر کنم بهش-

 :نفسی کشید ... زیرلب گفت

گیر کردیم گلسا ... هممون ... نمی دونی  ب*و*سفکر می کنم این یه خوابه. انگار زیر پلک یه کا-
 ... روزی چندبار خودم رو سرزنش می کنم

 ... تگلسا نگاهش کرد ... آهسته دستش رو دراز کرد و روی بازوی رهی گذاش

 رهی چرا؟ چرا خودتو سرزنش می کنی؟-

  ... رهی درنگی کرد
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  .نباید می دادمش دست آرمان-

 :شونه هاشو باال انداخت و گفت

 ...دیگه نیست...کاریش هم نمی شه کرد. مهم اینه که توی دل مون هست-

  .انگار نمی خواست بیشتر از این حرف بزنه. نمی تونست

الم که یه همچین عاشقی داشت و...قبل از اینکه بره فهمید که عشقش یه خصوصا توی دل آبتین. خوشح-
 طرفه نبوده. خوبه. نـه؟

رهی آروم سرشو تکون داد. کاشکی خودشم می تونست بفهمه که عشقش یه طرفه ست یا نه...حتی اگه 
 .به قیمت مرگش تموم شه...گلسا رو اندازه ی جونش دوست داشت

رخنه کرده بود. زندگی بی رها، معنی نداشت. کاش الاقل گلسای حس ناامیدی عجیبی در درونش 
کوچیکش این غم رو با خودش حمل نمی کرد. شاید در اون صورت، با خنده های همیشگی گلسا حالش 

  .بهتر می شد

××× 

 :گلسا در گالری رو باز کرد...تا رفت تو کیاناز سرشو بلند کرد و با صدای بلند گفت

  !گلــسا-

دوید طرفش و محکم بغلش کرد. گلسا نگاه تندی به دور و بر گالری انداخت تا ببینه مشتری  بلند شد و
 ...نباشه...این ابراز احساسات کیاناز هم مخصوص خودش بود

 ...دلم برات تنگ شده بود! تسلیت می گم-

 :گلسا ازش جدا شد و گفت

 ...مرسی عزیزم-

 :د زیر چونه اش و گفتگلسا و کیاناز پشت میز نشستن. کیاناز دستشو ز

 خیلی ناراحتی...؟ رهی چی؟ اونم خیلی ناراحته...؟-

نه خب...کنار اومدیم. روزای سختش گذشت. البته االنم سخته...رها قشنگ جاشو توی قلب من پر کرده -
 ...بود! ولی می گذرونیم دیگه

 :و لبخندی با چاشنی تلخ مزه زد. کیاناز دستشو دور شونه اش انداخت و گفت

 ...عیب نداره-
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  .معلومه که عیب نداره. رها االن خوشحاله. منم خوشحالم که خوشحاله-

  .دقیقا_

کرد. چهارزانو کنارش نشست و گل های رز  ب*و*سگلسا خم شد و روی سنگ قبر سیاه و نِو رها رو 
ینش رنگ وارنگی رو که تازه خریده بود رو پرپر کرد. می خواست تازه با مدل هم برای رها تزئ

  .کنه...نمی خواست برای رها هیچی کم بذاره. رها توی همه ی لحظاتش بود

 :درحالی که می خندید زیرلب گفت

 می بینی تو رو خدا رها...؟-

 :باز خندید و گفت

اومدیم قبرت و ماچ کنیم،رژلبمون چسبید به قبرت...حقا که کال همیشه من و تو باید یه قضیه ی خنده -
  !حتی بعد رفتنتدار داشته باشیم...

و لبخندی زد. چیزی که خوشحالش می کرد این بود که قبر رها زیر یه درخت بزرگ بود. فعال که 
آذرماه بود...ولی بهار که می شد درخت سبز سبز می شد و فضا خیلی قشنگ ... و رهای عزیزش لذت 

  ... می برد

 :گلسا آهی کشید و زیرلب گفت

اهرا فقط من بیشتر از همه خودمو نگه داشتم! البته رهی بازم بهتر از هم رهی داغون شده هم آبتین! ظ-
 ...آبتینه

  ... گل صورتی رو توی مشتش فشار داد و پرپر کرد... گلبرگ هاش رو روی سنگ قبر ریخت

امروز رفتم شرکت. ببینم چه خبره. ساسان رو دیدم...گفت اینجا همه چی بلبشو شده. یکی شون باید -
  .اد...کال قید همه چی و زدن! خصوصا آبتینحتما باید بی

 ...گل قرمز رو برداشت

  .یه تصمیم گرفتم. تصمیم گرفتم که...به رهی کمک کنم. کمکش کنم که خودشو پیدا کنه-

مکثی کرد و گذاشت باد خنک و نسبتا سرد پاییزی توی صورتش بخوره. بادش سوز داشت. درد داشت. 
  .مثل این روزها
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خیلی سخته که ببینی تکیه گاهت غمگینه و خودشو گم کرده. من رهی رو همه جوره دوست دارم...ولی -
خوشم نمیاد این جوری ببینمش اصال...می خوام باجذبه و قوی و...وقتی ببینمش که همش اذیتم می کنه. 

  !دوستش دارماین جوری 

 :لبخندی زد و آخرین گل رو برداشت. نفسی کشید و گفت

 ...رها تو هم کمک کن! بذار به نبودت عادت کنه. خواهش می کنم-

××× 

رهی به خورشید کم جون صبح نگاه کرد. دیشب ساسان بهش زنگ زده بود. باید می رفت شرکت. نمی 
ش بود. شایدم...بدتر بود. رهی یه مدت باید خودش تونست از آبتین بخواد که بره...آبتین هم مثل خود

  .کارای آبتین و هم می کرد

توی آینه به ته ریشش نگاه کرد. رها همیشه بهش می گفت ته ریش بذار. حاال خودش به زور یه کاری 
  .کرده بود که رهی ته ریش بذاره. رهی در ایوون و باز کرد و به ایوون گلسا نگاه کرد. کسی نبود

 صبح ها گلسا در ایوون شو باز می کرد. دیدن پرده های حریر بنفش اتاقش که توی باد تکون می معموال
خوردن یه حس خوبی به رهی می داد. ولی امروز در بسته بود و خبری از گلسا هم نبود. بغضش رو 

  .قورت داد. مطابق معمول

 .همه چیز تغییر کرده بود

رداشت. رفت توی حیاط که با دیدن گلسا که روی لبه ی باغچه رهی لباساشو پوشید و سوئیچ ماشینشو ب
نشسته بود و داشت بندکفشاشو می بست لبخند زد. اصال صبحی که بی گلسا شروع می شد براش 

  .بدشانسی میاورد! جدیدا مثل گلسا خرافاتی شده بود و به شانس اول صبح اعتقاد پیدا کرده بود

وشید و می گفت شانس میاره. ولی اول باید بندهای کفش راست و آخه گلسا همیشه اول کفش چپشو می پ
  ! ... می بست. کال از این قوانین زیاد داشت... و رهی چه قدر از این قوانین خوشش میامد

 :گلسا سرشو باال کرد و رهی رو که دید با چشمای گرد گفت

 !داری می ری شرکت؟-

رهی موهاش رو که خیلی وقت بود کوتاه نشده بود، باورش نمی شد که رهی بخواد از خونه دل بکنه. 
 :عقب زد و گفت

 .مرسی. صبح تو هم به خیر-

 :گلسا بلند شد و گفت

  .معذرت می خوام ...صبح به خیر-
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 آره دارم می رم شرکت. می خوای تو رو هم برسونم؟-

 :گلسا سرشو به نشونه ی جواب نه باال برد. گفت

 .گه کار دارمنمی خوام برم گالری. یه جای دی-

کجا می خواست بره؟ حساس شده بود. به هرچیز و هرکسی که دور و برش بود حساس بود. می ترسید 
  ... گلسا هم از دستش بره

اول از همه مادرش رفته بود. تنها آرامش زندگی اش. بعدش رها ... تنهاش گذاشته بود. چرا همه ی زن 
 ن؟های امیدبخش زندگی اش داشتن یکی یکی می رفت

تمام ترسش از این بود که یه روز از خواب بیدار شه و گلسا هم نباشه ... حاال به هر دلیلی ... برای 
  .همین از دیدن بسته بودن پنجره های خونه اش هراسیده می شد. از نبودنش، بیم داشت

 :گلسا با خنده گفت

 یه چیزی بهت بگم باورت می شه؟-

  .تو بگو شاید باورم شد-

 :نگشت به زمین اشاره کرد و گفتگلسا با ا

  .یه خرچسونه اونجاست. و شرط می بندم که ماده ست. نر نیست. شاید نامزد اون مرحومه-

رهی با شنیدن اسم حشره باز خنده اش گرفت... انصافا گلسا می تونست حالش رو خوب کنه ... گلسا 
  .رایط تلخ رو یاد می دادمقاوم بود و داشت به رهی مقاومت رو یاد می داد. خندیدن توی ش

 از دست تو! تو از کجا می دونی؟-

خب یه حسی می گه... تو که به احساسات من اعتماد داری. نه؟ بیا نگاهش کن. اصال از اون یکی هم -
  .خوشگل تره...خانوما خوشگل ترن. نگاهش کن

 :نداخت و رو به گلسا گفترهی خم شد و نگاهش کرد. هیچ فرقی با قبلی نداشت. یکی از ابروهاشو باال ا

  ... تو یه مرهمی گلسا-

  .گلسا متعجب از تغییر لحن و صحبت رهی، سرش رو باال گرفت و نگاهش کرد

 بله؟-

 ... هیچی ... فقط از بودنت توی این شرایط خیلی خوشحالم ... خیلی-
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و سرش رو گلسا درحالی که لبش رو می جوید، صاف ایستاد. کوله اش رو از روی زمین برداشت 
 :تکون داد. گفت

  ... دیرم شده. عصر می بینمت. خدافظ-

 :و سمت در دوید. رهی پشت سرش گفت

 !باشه! روز خوبی داشته باشی-

 :صدای ضعیف گلسا رو موقع خروج از خونه می شنید

  .هیچم خوب نیست...اول کفش راستم و پوشیدم حواسم نبود-

رد و از برگ های زرد و نارنجی ای که روی زمین ریخته می خواست بره پیش لعیا. دوربینشو روشن ک
بودن یه عکس گرفت. باید این لحظات رو ثبت می کرد. شاید در آینده، یه روزی که همه چیز خوب بود، 

  .این عکس ها رو می دید ... یاد این روزها می افتاد و بارها و بارها از خدا تشکر می کرد

ود. کال روز گندی بود دیگه...روزی که با کفش راست و بند کفش سوار مترو شد. جا برای نشستن نب
 :چپ شروع شه مزخرفه! یه جا خالی شد. تندی نشست و با خودش فکر کرد

  .شاید روز خیلی گندی هم از آب درنیاد-

ولی دوتا ایستگاه بعد یه زن حامله سوار شد و از اونجا که گلسا نمی تونست این پا و اون پا کردن اون 
  .بیچاره رو ببینه ...)!( مجبور شد بلند شه و جاشو بده به اون زن

ولی وقتی وارد کتاب فروشی ساکت و خلوت لعیا شد، انگار آروم شد. انگار یک لحظه همه چیز از 
  .. حرکت ایستاد. عطر چای سبز صبحگاهی لعیا رو به مشام کشید و جلو رفت

 :بلند گفت

  !صبح پاییزی تون بخیر لعیا خانوم-

 :لعیا لیوان چایی شو روی میز گذاشت و گفت

 ...به به...علیک سالم! شما کجا؟ اینجا کجا؟ راه گم-

 :با دیدن لباس سیاه گلسا اخم کرد و جمله اش نصفه موند. با احیاط گفت

 چیزی شده گلسا؟-

 :گلسا دستش رو روی لبش فشار داد ... آهسته گفت

  .یکی از دوستام فوت شده بود-
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 تسلیت می گم عزیزم...جوون بود؟وای...-

گلسا آروم سرشو تکون داد. ترجیح داد از بقیه چیزا حرفی نزنه. اینکه هم عروس بود،هم عاشق بود،هم 
دل شکسته بود... مظلوم بود. گلسا روی یه صندلی نشست و با کالفگی بدون اینکه به سوال لعیا جواب 

 :داده باشه، گفت

  !ز دست این احمقوای لعیا خانوم! وای! وای ا-

 :لعیا خندید و گفت

 کدوم احمق؟-

همون احمقی که دوستش دارم. شما بودی گفتی عشق یعنی حالت خوب باشه؟ خب من اصال هم حالم -
  .خوب نیست ولی عاشقم

 ...چی شده...مگه چی بهت گفته-

بازی کرد و این رو با مالیمت گفت و فنجون چای سبز رو جلوی گلسا گذاشت. گلسا با انگشت هاش 
  :گفت

هیچی بابا...فقط اصال دوستم نداره. لعیا خانوم! من چرا تا حاال شوهرت رو ندیدم؟ مگه شما عاشق -
  نشدی؟ مگه عاشق نشدی که چنین تعریف درست و خوبی از عشق داری؟

 :لعیا لبخند محوی زد و گفت

  .شدم. بچه هم دارم. اتفاقا...تو همیشه منو یاد دخترم می اندازی-

 چند سالشه؟-

 ...فکر کنم االن باید...سی و یکی دو سالش باشه...اگه اشتباه نکنم-

 :گلسا اخمی کرد و گفت

  وا...یعنی چی اشتباه نکنم؟؟-

 :لعیا کوتاه خندید و گفت

  .گلسا ... خیلی وقته ندیدمش-

 :دستش رو روی گونه ی گلسا گذاشت. با مهربونی، زمزمه کرد

  ... منو یاد اون می اندازی-
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رهی صندلی شو که روی ایوون بود کنار کشید و روش نشست. آرنج هاشو به نرده ها تکیه داد. بی 
  ... اختیار به ایوون گلسا نگاه کرد. خبری نبود. لب هاش رو به هم فشار داد و سرش رو انداخت پایین

اه زدش و روی بوم گلسا توی خونه اش نشسته بود. یه قلم موی سرکلفت توی دستش بود. توی رنگ سی
کشید...می خواست آسمون شب رو بکشه. کشیدنش خیلی سخت بود. خصوصا کشیدن ستاره ها...جوری 

 ...که طبیعی به نظر برسن

بلند شد و پتوی گرم و چهارخونه ی سفید نارنجی اش رو دور بدنش پیچید. بوم رو با سه پایه بلند کرد و 
ک به شب نگاه می کرد راحت تر می تونست به تصویر در ایوون رو باز کرد. شاید اگه از نزدی

  .بکشدش

رهی سرشو برگردوند. چه قدر خدا زود صداشو شنید! باورش نمی شد واقعا گلسا رو با اون سه پایه ی 
 :توی دستش می دید. گلسا سه پایه رو روی زمین گذاشت و هوفی کرد. سرشو چرخوند و گفت

  به به. اینجا رو! رهی جان! چطوری؟-

 :رهی لبخندی زد و گفت

 خوبم...می خوای نقاشی بکشی؟-

 :گلسا به بوم نگاه کرد و گفت

  به نظر تو با بوم شیپور می زنن...؟-

 چی رو می خوای بکشی؟-

 :گلسا درحالی که ابزار نقاشی اش رو یکی یکی پایین سه پایه، می چید، با ریتم گفت

  !...چشمای رنگ شِب تـو رو-

ن حرف گلسا که تحت عنوان شوخی بیان شده بود، ته دل هردوشون یه جوری رهی خندید. با ای
شد...گلسا آرزو کرد که کاش واقعا می شد و می تونست چشمای رهی رو بکشه...و رهی هم دوست 

 ...داشت این حرفو شوخی نگیره...باور کنه

  ... ..!! رهی آروم خندیدقلم مو شو باز توی پالت زد که یهو یه صدای قـار و قوری از شکمش بلند شد.

 !می بینم که طالبان داره از گشنگی می میره! صدای شکمت بود؟-

 :گلسا خندید و دستشو روی شکمش گذاشت. گفت

نخند...! خب مشخصه که وقتی من بخوام عملیات هنری انجام بدم گشنه ام هم می شه دیگه...من باید از -
 ...نیم کره ی راست مغزم کار بکشم
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  .ی چپ نیم کره-

  .راست-

  .چپ-

  .راست-

 حاال هرچی...چرا نمی ری شام بخوری خب؟-

 :گلسا چپ چپ نگاهش کرد. دستشو به کمرش زد و گفت

 ...خب برای اینکه البد یه دالیلی دارم دیگه-

 :رهی با جدیت پرسید

 چه دالیلی؟ اون قدر مهمه که گشنگی بکشی؟-

 :گلسا لبخندی زد و گفت

  ... ر قضیه رو جدی گرفتینه بابا ... چه قد-

 :مکثی کرد و گفت

نه شام دارم. نه حوصله برای آشپزی. گذشت اون دوران که با عشق و کلی امید برای لیلی غذا درست -
می کردم بابا...گذشت. تو هم که چندوقته غذای درست و حسابی نمی خوری ... نگاه کن صورتت چه 

  .حوصله هیچی رو ندارم قدر شده رهی ... دیگه حوصله اش رو ندارم.

  .قلمو و پالت رو روی زمین انداخت و بی حرف زانوهاش رو توی بغلش گرفت

 :رهی چندبار پلک زد...این می تونست براش فرصت خوبی باشه. گفت

  .خیله خب...بلند شو-

  بلند شم؟! چرا؟-

  .پاشو دیگه...پاشو بریم شام بخوریم-

 :رهی گفت گلسا یکی از ابروهاشو باال انداخت.

  .پاشو ببرمت بیرون-

 :گلسا سریع پاشد و درحالی که می خندید گفت
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بــَه...ببین االن تعارف کردی نکردی برای من مهم نیست من حرفتو جدی می گیرم و میام! چون دیگه -
  !سلول های هنری ام جواب نمی دن

 :رهی درحالی که توی اتاقش می رفت گفت

  ...ی کنیایعنی خوشم میاد تعارف هم نم-

  ... گلسا بی صدا خندید و رفت توی خونه اش

 :گلسا در کمدش و چهارطاق باز کرد و لباساشو زیر و رو کرد...زیرلب به خودش گفت

  .گلسا داری می ری شام بخوری...فقط همین...دل اون بنده خدا هم برات سوخته...چیز دیگه ای نیست-

وخی بین اش کرده باشه...! رهی ازت خواسته که باهاش ولی اون تو رو دعوت کرده! هر قدرم که ش-
  !شام بخوری

 ...خوبه ما شیش ماه باهم توی یه خونه شام خوردیما حاال-

 ...این فرق داره-

یکی از مانتوهای سیاهشو کشید بیرون. به هرحال در حال حاضر رنگ دیگه ای نمی تونست بپوشه. 
. دوست نداشت وقتی عزادار دوستشه خیلی خودشو سایه ی پشت چشمشو با انگشت کم رنگ تر کرد

  .آرایش کنه

رفت پایین. نشست توی ماشین رهی و تندی کمربندشو بست...رهی دنده عقب گرفت و ماشینو برد 
 ...بیرون

××× 

صدای رستاک توی رستوران کوچیک و نقلی می پیچید ... نوای مالیم و دوست داشتنی گیتار ... و این 
وم و دوست داشتنی، جایی بود که گلسا رو شیفته ی خودش کرده بود. رهی این جور محیط تاریک و آر

 !جاها رو از کجا پیدا می کرد؟

 عشق یه شهره که ازت دور نیست-

 هرچه قدرم جاده بخواد کش بیاد

 !عشق یه دختر با موهای سیاه ست

  !وقتی نشستی تا با ساکش بیاد

رد ... سرش پایین بود و پرده ای از موهای سیاه رنگش رهی سرش رو باال گرفت و به گلسا نگاه ک
  .جلوی صورتش رو گرفته بود ... لبخند کوچیکی زد. بدون شک سنگینِی این نگاه رو حس می کرد
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 !عشق همینه که نگاهت کنه-

 !عشق کنی ... لرز کنی ... تب کنی

 تا اس ام اس می زنه دارم میام

 !پاشی یه تهران و مرتب کنی

 !نگه ... پر از خاطره ستعشق یه آه

 !اشکه و لبخند ... ولی عالیه

 عشق یه حالی مثل دلواپسی

  !عشق یه حسی ... مثل خوشحالیه

گلسا لبخندی زد و با چنگال توی ظرفش یک لبخند بی رمق و کوچیک کشید ... همیشه از نگاه های 
نگاهش کنه. به قول کاوه  سنگین متنفر بود. ولی این نگاه رهی رو دوست داشت. عشق همین بود. که

  !آفاق ... عشق کنه ... لرز کنه ... تب کنه

 عشق همینه که اگه خسته بود-

 !خسته نشی ... باشی و درکش کنی

  .هردو چه دل خسته بودن. و هردو چه سخت مقاومت می کردن تا لبخند روی لب اون یکی بمونه

 اگه اذیت می شه از بوی دود-

 !سیگار لعنتی و ترکش کنی

 !عشق مثل برفه که می شینه و ... خستگی در می کنه تا آب شه

 عشق همینه که تا اسمش میاد

 !ابرا برن اون ور و آفتاب شه

 ... عشق یه آهنگ پر از خاطره ست

رهی از دیدن این لبخند محو روی لب های گلسا وقتی حواسش نبود، لذت می برد. ولی بهتر بود این 
 :لیوانش حلقه کرد و گفت سکوت رو بشکنه. دستش رو دور

 خب بگو ببینم...چه خبر از گالریت؟-
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گلسا سرش رو باال گرفت و با چشم های درخشان به رهی خیره شد. این موضوع مورد عالقه اش بود! 
 :با خوشحالی و هیجان گفت

می همه چی خیلی خوبه! وقتی که خدا بخواد مشتری ها زیاد شن،واقعا هم زیاد می شن! خودم باورم ن-
 ...شه توی این هفته چهارتا تابلو فروختم! همین طوری پیش بره کلی سود می کنم

 :رهی بهش لبخندی زد و گفت

 ...چه قدر خوب-

خیلی به کسری حسودی می کرد. کسری گالری رو خریده بود. اگه نخریده بود االن گلسا این خوشحالی 
های دنیا رو برای گلسا بخره. خیلی  رو نداشت...چه قدر دلش می خواست فقط خودش همه خوشحالی

 ...مغرور بود

 خب حاال...غذای اینجا خوب بود؟-

  .آره-

  .می دونی...ولی هیچی کوفته ی کاراکاِس تو نمی شه-

 :گلسا خندید و گفت

  .کاراکاس با سس آناناس-

  .اینو جدی می گم گلسا-

 :مکثی کرد و گفت

  .دلم برای لیلی و تیکه هاش تنگ شدهچه قدر قدیما خوب بود...حیف که تموم شدن. -

  !دوستاش رو یادته...اونی که یه دندون داشت-

  !اونی که موهاش مش داشت-

 :هردوشون خندیدن. رهی به ساعت نگاه کرد و گفت

 ...بلند شو بریم دیگه-

 :رک گفت

 !دلم نمی خواد برم خونه-
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ان و ... این آهنگ و ... این صدای کاوه و به خدا که گلسا، گلسا نبود اگه دل ِ جدا شدن از این رستور
  !رستاک و ... این احساسات رو داشت

 :رهی چندلحظه سکوت کرد. مگه اون دلش می خواست؟ سرش رو تکون داد و گفت

  .ولی خیلی وقته اینجائیم گلسا ... قبل از اینکه اون مرد سیبیلوئه بخواد بیرون مون کنه، باید بریم-

د شد. رهی رفت تا حساب کنه و گلسا رفت بیرون. دوتا دختر سیزده چهارده ساله گلسا با بی میلی بلن
 :داشتن از جلوش رد می شدن. یه ذره از حرفاشون و شنید

اَی...فردا دوباره باید بریم مدرسه رضاخانی غول تشن رو با اون درس های مزخرفش تحمل کنیم -
 اه...کی سال تحصیلی تموم می شه؟

 :اونا غرغرکنان دور شدن. رهی اومد بیرون و گفت گلسا لبخندی زد و

 چی شده...؟ یاد چی افتادی که وسط خیابون داری می خندی؟-

گلسا دست هاش رو پشتش حلقه کرد. ماشین اون سمت خیابون پارک شده بود. باید عرض خیابون رو 
 :پیاده می رفتن. شونه هاش رو باال انداخت و گفت

  .. داشتن از مدرسه غر می زدنبه این دوتا دخترا خندیدم-

 .من همیشه عاشق مدرسه بودم. خصوصا درس ریاضی. هیچ وقت هم نفهمیدم چرا همه بدشون میاد-

رهی این رو گفت و درحالی که محتاطانه، ماشین هایی رو که با سرعت رد می شدن نگاه می کرد، 
 :دستش رو دراز کرد و گفت

  ... دستت رو بده من. اون طرف وایسا-

گلسا سرش رو برگردوند و لبخندی زد. تنها رد شدن از خیابون، چیزی نبود که ازش بترسه. چیز تازه 
  .ای نبود. به ترس های بزرگتر از این هم غلبه کرده بود! ولی از گرفتن دست رهی نمی تونست بگذره

 :دستش رو گرفت و گفت

  .راری بودمکجا بودم؟ آها ... من تا وقتی که رفتم هنرستان از درس ف-

 :توی ماشین نشستن و گلسا ادامه داد

  .تازه...کالس اول دبستان که بودم اصال از مدرسه می ترسیدم-

 :رهی با تعجب تکرار کرد

 !می تــرسیـــدی؟-
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اهوم ... خیلی عجیبه؟ مامانم همیشه بهم می گفت من دم در منتظرت می شینم. از وقتی می رسونمت تا -
م حرفشو باور می کردم! بعد یه روز که یکی از کتابام و جا گذاشتم خیلی خونسرد وقتی که تعطیل شی من

گفتم مامانم دم دره برین ازش بگیرین...بعد رفتیم دیدیم نیست...یک ضربه روحی بزرگی خوردم که نگو 
  !...و نپرس

 :رهی لبخندی زد و زیرلب گفت

 .از بچگی ات همین گلسا معین بودی-

 :اخت و گفتگلسا نگاهی بهش اند

  !!شنیدم چی گفتی ... فکر نکن نشنیدم! گوش های من مثل یه دختر پونزده ساله سالمه-

گلسا پتوی چهارخونه اش رو دور خودش محکم تر پیچید و به ماه نگاه کرد. ماه شاهد خیلی از شب های 
  .قشنگش بود. شب هایی که رهی رو در کنارش داشت. شبی مثل امشب

 امانت و چه قدر دوست داری؟رهی...می گم...م-

 :رهی هم پتوشو تا پایین شونه هاش کشید. به ایوون گلسا نگاه کرد و گفت

  .خب تا وقتی که بود نمی فهمیدم. خودت بهتر می دونی. ولی وقتی که رفت...انگار روح خونه رفت-

 !مگه خانه ی ارواح بود...؟-

 :رهی خندید و گفت

وی خونه ست. واقعا اون که نبود یه چیزی کم بود! خیلی دوستش دارم. نـه...ولی مادر یه چیز اساسی ت-
بیشتر از قدیما االن دوستش دارم. اگه یه نفر دیگه جای من بود شاید االن کمتر دوستش داشت. شاید می 

  ... گفت چون که رفته و تنهامون گذاشته، دیگه دوستش ندارم. ولی من اتفاقا بیشتر هم عاشقش شدم

کوت کردن. گلسا با خودش فکر کرد اگه صدای جیر جیر یه ملخ میومد شب خیلی بهتری هردوشون س
  .می شد. ملخ جیر جیر می کرد یا جیرجیرک؟ احتماال...جیرجیرک

 :رهی تندی به گلسا نگاه کرد و گفت

 گلسا یه چیزی می تونم بپرسم؟-

 :گلسا صادقانه گفت

ه خیلی رک و پوست کنده هرچی می خوام ازت می ببین اصال الزم نیست اجازه بگیری...مثل من ک-
  .پرسم تو هم ازم بپرس

  .و لبخندی زد
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 ...رهی مردد سکوت کرد. یعنی باید می پرسید؟ آخه سوال رهی

  چرا از ترانه بدت میومد؟-

 :لبخند گلسا خشک شد. زیرلب گفت

  !همین االنشم بدم میاد!چرا می گی میومد؟! بگو میاد-

 ...نگو...من هیچاگه دوست نداری -

  .نه بابا. به تو نگم به کی بگم-

به تو نگم به کی بگم...این حرفش برای رهی کلی معنی داشت. ولی رهی ترجیح می داد به معنی هاش 
 :فکر نکنه. گلسا خودشو روی صندلی اش جمع و جور کرد و گفت

ضع مالی مون هم بد نبود. خونواده ی معین. ما یه خونواده ی کامال شاد و همه چی تموم بودیم. و-
دستمون به دهنمون می رسید. بابام یه شرکت داشت و مامانم هم پرستار بود و وضع مالی مون متوسط و 

  .خوب بود. کال راضی بودیم...فکرشم نمی کردیم که بالیی سرمون بیاد

 :دستشو زد زیر چونه اش و به رهی نگاه کرد. گفت

شد. این وحید...به بابام پیشنهاد داد که باهم شریک شن. مامانم به بابام تا اینکه یکی به اسم وحید پیداش -
گفت که شریک نشین...گفت یه احساسات بدی دارم نسبت به این یارو...ولی بابام گوش نداد و شریک 
شدن. هیچی دیگه...شیش ماه نکشیده کل پول های بابامو کشید باال و یه آبم روش ورشکست شدیم که 

 ...شدیم

 :ی کرد. رهی گفتمکث

 خب...ارتباط اش با ترانه چیه؟-

  .االن می گم-

 :ادامه داد

بازم یه ماه نشد که این قدر وضعمون داغون شد که بابام تاب نیاورد. همین شد که فوت شد. مامانم که -
ها شده بدجور به بابام وابسته بود...مفهوم واقعی دق کردن رو فهمیدم. چندماه بعدش هم مامانم مرد. من تن

  .بودم. خونه مون هم که وحید بی توجه به من فروخت. تا اینکه...ترانه پیداش شد. ترانه دختر وحید بود

 !دختــرش؟-

آره. باهم مشکل داشتن. گفت من از این کار بابام بدم اومده و می بینم که تو هم مثل من جوون و تنهایی -
  !ه خوبه چه مهربونهبیا من کمکت می کنم. منم گفتم چه دختر ماهی...چ
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  .این کلمه های آخری رو با حرص می گفت

تا اینکه چندوقت بعدش با باباش آشتی کردن. اصال انگار نه انگار که من وجود داشتم! ولم کرد و کامال -
یادش رفت یه گلسای بدبخت هم هستش. اصال باهام سرد شد...کمکم نکرد...هرچی پول بهم قرض داده 

فت پیش باباجونش و من بازم تنها موندم. خیلی گذشت...فکر کنم تقریبا یک سال. بود ازم گرفت...ر
دوباره پیداش شد. نفهمیدم از کجا خونه ام رو پیدا کرده بود. توی یه خونه اجاره ای بودم. باهاش سرد و 

ن خشک برخورد کردم ولی اون کامال برعکس بود. گفت باز با باباش مشکل پیدا کردن. من گفتم به م
چه؟! ولی گفت که حاضره باهام شریک شه و یه گالری بزنیم. گفت گالری خودشه و تنهایی از پسش 

برنمیاد. من با خودم گفتم این ترانه دختر همون وحیده البد مثل باباش که بابامو ول کرد منو ول می کنه. 
نم...مجبور بودم! وضعم من یه بار از این دختره گزیده شده بودم...ولی عبرت نگرفتم دیگه! چی کار ک

افتضاح بود. قبول کردم ولی حواسم کامال بود و چشم و گوشم باز بود...بعدشم که خودت می 
  !دونی...برای همین ازش بدم میومد...فقط امیدوارم دوباره پاش به زندگیم باز نشه

 :هردوشون سکوت کردن. رهی گفت

  .هوم...منم امیدوارم پاش به زندگیت باز نشه-

ای همینه که می گم این قدر با بابات شکرآب نباش...ارزششو نداره. االن شما کسی غیر از هم دیگه بر-
 .رو ندارین

 :رهی مصمم گفت

  .مادرم هست-

 :گلسا فقط نگاهش کرد. زیرلب گفت

رهی خودت می دونی که توی این لحظه پیشتون نیست. می دونی که حتی اگر هم باشه پیدا کردنش بین -
  !سخته« خیلی خیلی»نیست! « سختی»لیارد نفر توی این دنیای بزرگ کار چندین می

 :رهی از جاش بلند شد. آروم گفت

  .ولی باالخره که دارمش. شب به خیر-

 :و رفت توی خونه اش و درو بست. گلسا به جای خالیش نگاه کرد. زمزمه کرد

  !شب به خیر-

  .توی خونهگذاشت بوم و سه پایه اش توی ایوون بمونه و رفت 

××× 

 :گلسا تابلوش رو توی روزنامه پیچید و رو به مشتری گفت
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  .خیلی خوش اومدین...مبارکتون باشه-

  .مرسی-

یه تابلوی کامال پاییزی بود. یه عکس از جفت پاهاش با آل استارهای مشکی اش که بین برگ های 
 :خارج از کادر نوشته بود پاییزی قرمز و زرد و نارنجی روی پنجه ی پا بلند شده بود و زیرش

 ...پاییز بهاری ست که عاشق شده است-

 :وقتی مشتری رفت کیاناز گفت

 گلســا؟؟-

 بله؟-

 متن های زیر عکسا رو هم خودت می نویسی...؟-

 :گلسا سرشو تکون داد. کیاناز گفت

 ...خیلی قشنگن-

 :گلسا متواضعانه نگاهش کرد و گفت

  .ممنونم-

 :و خندید. کیاناز گفت

خب یه فکری...چرا اینا رو نمی نویسی؟ توی یه دفترچه بنویس و بعدا کتابشون کن. کسری هم می تونه -
 ...توی جمع کردنش کمکت کنه. بعدش هم اون خانومی که باهاش دوستین برات بفروشه

 :گلسا متفکرانه آهسته گفت

 راست می گیا...چرا به ذهن خودم نرسیده بود...؟-

 ...ناخته بمونن. شاید این طوری رهی هم فهمید که دوستش داریحیفه استعدادهات ناش-

 :گلسا خنده ای کرد و زیرلب گفت

  ... بی خیال کیاناز ... ولی در کل ایده ی خوبی دادی-

  :کیاناز لبخندی زد و گفت

  .آره! می تونی از همین االن شروع کنی-
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 :گلسا زیرلب گفت

 !و هم کنارش بذارم! نــه؟تازه می تونم عکس هایی رو که می گیرم ر-

  ... کیاناز تندتند سرش رو تکون داد ... انگار هیجانی که داشت از گلسا بیشتر بود

 :از جا پرید. درحالی که زیپ کوله اش رو می کشید، با عجله پرسید

 کسری پیش لعیا خانومه؟-

 :کیاناز با تعجب گفت

 ... نمی دونم-

کت اش رو برداشت و درحالی که از گالری می زد بیرون، گلسا سریع کوله رو روی دوشش انداخت. 
 :گفت

  !!زود برمی گردم-

 :کیاناز چند لحظه به در خیره موند. زیرلب نچ نچی کرد و آهسته گفت

عجب خریتی کردم...زد به سرش! االن می ره توی دشت و بیابون شروع می کنه به داد زدن و کوه -
  !کندن

پیش لعیا. از لوازم تحریری کنار کتاب فروشی یه دفترچه قرمز سیمی  گلسا دشت و بیابون نرفت. رفت
  ... خرید و رفت توی کتاب فروشی...عاشق بوی این کتاب فروشی بود... عاشق حس این کتاب فروشی

  !سلـام لعیا خانوم گل خودم-

 :لعیا سرشو باال کرد و با اخم گفت

ی! هزار بار گفتم شاید مشتری توی کتاب فروشیم علیک سالم! وای که تو آخر یه کاری دست من می د-
  !بود...این طوری نیا تو...آبروم می ره دختر

 :گلسا خودشو روی صندلی پرت کرد و با بی خیالی گفت

 ...اصال مهم نیست. این چیزا که مالک محسوب نمی شه لعیا خانوم جونم. آبرو به این چیزا نیست-

 :دفترچه شو سمت لعیا گرفت و گفت

  !بین ببینب-

 :لعیا دفترچه رو گرفت و درحالی که نگاهش می کرد دهنشو کج کرد و گفت
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  !گلسا ... حالت خوبه دختِر خوبم؟ این که خالیه-

 :گلسا لبخندی دندون نما زد و گفت

  .ِا...خب قراره بعدا پر بشه دیگه لعیا خانومی-

 ...چه قدرم که سرحالی-

  !م. به قول کسری...چرت نویس. به این چیزا می گه چرت نویسآخه قراره توش عاشقانه هامو بنویس-

 :بینی اش رو چین داد و زیرلب گفت

  .احمقه دیگه-

 :لعیا چپ چپ نگاهش کرد

 ...زشته گلسا! این حرفا چیه شما بهم می زنین آخه-

  .خب حقیقته دیگه-

 :گلسا صفحه ی اول دفترچه رو آورد. جلوی لعیا گذاشت و گفت

حه ی اولش به دست خط شما باشه. برای همین اومدم پیشتون. ممکن بود یادم بره. می خوام صف-
بنویسید:عشق یعنی حالت خوب باشه. یعنی خودت باشی، یعنی آزاد باشی. امضا و تاریخ هم لطفا یادتون 

 ... نره لعیا خانومی

 :ب گفتلعیا خندید و درحالی که یه خودکار سرکلفت برمی داشت تا خوش خط بنویسه زیرل

 ...از دست تو دختر دیوونه-

 :گلسا آهی کشید و گفت

  ای خدا! آذر هم تموم شد! می بینی ماه ها چه قدر زود می گذرن؟-

 :رهی سرشو تکون داد و به بوم نقاشی شده ی گلسا نگاه کرد. گفت

 چه قدر دیگه مونده تا تموم شه؟-

 :گلسا سرش رو کج کرد و متفکرانه به بوم نگاه کرد

گی داره. بعضی وقتا حتی یه روز مونده که کارم تموم شده کل احساساتم و از دست می دم و ولش بست-
می کنم. باورت می شه؟ وقتی نقاشی عالقه شو به تو از دست بده تو هم عالقه تو بهش از دست می دی. 

  .این قانون نقاشیه
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 از کجا می فهمی که عالقه شو از دست داده؟-

  .هری می کنهوقتی نسبت بهت بی م-

  .نمی فهممت. این جور مسائل هنری کاِر خودته-

 :یکی از ابروهاشو انداخت باال. گلسا گفت

من نمی دونم دیگه...باید درک هنری داشته باشی و زبون هنری رو بلد باشی تا بفهمی! من خیلی خوب -
  .بلدم

هاشو به نرده ها تکیه داد و بی قلم موش رو روی بوم کشید. هوا کم کم داشت تاریک می شد. رهی آرنج 
 :مقدمه گفت

 گلسا دست خط مامانت خوب بود؟-

 هان...چطور؟-

 ...چون پرستار بوده. یه نسبتی با دکترا داشته دیگه-

 :گلسا اخم کرد و گفت

 !هــی! دست خط مامانم خیلیم شیک بود! کی گفته دست خط دکترا بده؟-

 ... رهی خندید و دست هاش رو یه ذره باال گرفت

  .چشم چشم ... من معذرت می خوام ... ! فقط برای عوض شدن بحث پرسیدم-

 !اصال دست خط مامان خودت خوب بود؟-

 :رهی با همون یه تای ابروی باال رفته اش گفت

 بله که خوب بود! پس چی؟-

 :گلسا با لجبازی گفت

  !می خوام دست خط اش رو ببینم-

 !بیارم آخه؟ گلسا ... من از کجا دست خط مادرم رو-

 :گلسا حق به جانب گفت

یعنی دست خط از مامانت نداری؟! تو دیگه چه جور فرزندی هستی...یه یادگاری هم نداری؟ اگه مامانت -
 ...بفهمه
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 :رهی چندبار پلک زد و بعد مکثی گفت

  .دارم. االن یادم افتاد-

 :بلند شد و رفت توی خونه. گلسا زیرلب گفت

  !!!...که شتر و یابو با بار طال گم می شن...خونه ی مردای مجرد دیدنیه خب دیگه...رفت یه جایی-

 :پنج دقیقه بعد گلسا خم شد توی ایوون رهی و بلند داد زد

  !آقا بیــا دیگه! اصال نخواستیم! واحد پول عوض شد و تو برنگشتی-

 :چنددقیقه بعد رهی با یه لبخند بسیار ملیح پیداش شد و گفت

  .ت خط با یه چیز بهتر برگشتمرفتم دنبال دس-

 :گلسا کنجکاوانه گفت

  چی؟-

  .آلبومم و پیدا کردم-

 :گلسا چشماشو تنگ کرد و با ذوق گفت

 ...وای وای آلبوم...من عاشق آلبومم. می شه ببینم؟ تو رو خدا تو رو خدا-

 ...خیله خب بابا چرا پای خدا رو می کشی وسط-

ناری ایوون رهی کشید و چسبید به نرده. دستشو دراز کرد و گلسا صندلی شو کامال نزدیک لبه ی ک
 :گفت

  !بده من! بده من-

آلبوم رو باز کرد...سر هر عکس کلی ابراز احساسات می کرد و هردفعه هم می خواست بدونه آدمای 
 ...توی عکس کی هستن...بیشتر عکسای مدرسه ی رهی بود با دوستاش...توی سنین مختلف

ه بودی گوگولی بودی...قیافشو...موهات شکل موگلی توی کارتون کتاب جنگله! هه می گم چه قدر بچ-
  !هه...قیافشــو

 :رهی خندید و گفت

 !...به این خوشتیپی -

 :گلسا درحالی که برگه ها رو ورق می زد، گفت
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 عکس از مادرت نداری؟-

  ... صفحه های آخره-

  ... دلم می خواد ببینمش-

رد. یه عکسی پشت عکس باالیی گیر کرده بود...گلسا انگشتشو زیر کاور برد صفحه ی آخر آلبوم رو آو
 :و گفت

 ...این چرا این زیر مونده-

  ... همزمان، صدای زنگ تلفن از خونه ی رهی بلند شد

 ِا...تلفن منه؟ داره زنگ می خوره؟-

  ... گلسا اخمی کرد و دوتا انگشتش رو بیشتر زیر کاور عکس فرو برد

 ......می گم این چرا بیرون نمیادنمی دونم-

  .می رم تلفن رو جواب بدم-

  ... رهی رفت و گلسا متوجه هم نشد

 !بذار بیرون بیارم این عکس المصب و ...آهان دراومد-

 :خنده ی پیروزمندانه ای سر داد و عکسو برگردوند. زیرلب گفت

  !! ... این باید مادرش باشه-

چه ی شیش هفت ساله که مشخص بود رهیه...ولی اون زن...قیافش عکس یه زن جوون بود با یه پسرب
 :خیلی آشنا بود برای گلسا...اخم کوچیکی کرد و زیرلب گفت

 ...این...این-

 :اخمش شدیدتر شد. عکس رو برگردوند. پشتش با دست خط قشنگ و کشیده ای نوشته شده بود

  .رهی و مامان. جشن تولد هفت سالگی-

 .تاریخ بیست و هشت مرداد و یه امضای بزرگ با

سرش رو باال آورد. با دهان نیمه باز و عکسی که بین انگشت هاش، شل شده بود به رو به روش زل زد 
 ... صدای حرف زدن رهی با تلفن میامد ... انگار داشت با یکی از کارمندهای شرکت صحبت می کرد

...  
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  ... رو با دستپاچگی باز کرد و دوید داخل گلسا آب دهنش رو قورت داد. از جا پرید ... در ایوون

سریع دفترچه ی قرمزش رو از توی کوله اش آورد بیرون. صفحه ی اولش رو باز کرد. روی صفحه ی 
 :اول با دست خط کشیده و تمیز لعیا نوشته شده بود

  .عشق یعنی حالت خوب باشه...تقدیم به گلسای عزیزم-

 ...بیست و هفت آذر

 ...با تاریخ بیست و هفت آذرو یه امضای بزرگ 

××× 

تصویر گلسا توی در شیشه ی کتاب فروشی منعکس می شد. ساعت هفت و سی دقیقه ی صبح بود و همه 
  .ی مغازه ها، از جمله کتاب فروشی لعیا، بسته بودن

  .گلسا دستی به شالش کشید

ود. با شال قهوه ای و یه شلوار قهوه ای روشن با مانتوی مشکی و کاپشن همرنگ شلوارش پوشیده ب
مشکی. با اینکه دیروز چهلم رها بود ولی هنوز لباس مشکی هاشو درنیاورده بود. فقط یه رنگ قهوه ای 

  .بهش اضافه کرده بود

آرایشش هم مالیم بود. چتری هاش دیگه بلند شده بودن رو زده بود پشت گوشش و موهای مشکی اش 
 :زیرلبی گفت فرق کج باز بود. این پا و اون پا کرد و

  .لعیا...لعیا...بجنب بیا...زود باش-

با دیدن لعیا که از ته پیاده رو سالنه سالنه داشت میومد لبخندی زد و تندتند براش دست تکون داد. لعیا 
 :خودشو بهش رسوند. نفس نفس زنان گفت

صبح  گلسا...؟این وقت صبح چه خبر شده؟! توی کتاب فروشی من کله پاچه می دن ساعت هفت-
 !اومدی؟

 :گلسا مضطربانه خندید و گفت

  !نه لعیا خانوم...باهاتون یه کار فوق العاده ضروری دارم-

هرلحظه اطمینان اش بیشتر می شد و حس می کرد تپش قلبش تندتر می شه. لعیا شونه هاشو باال انداخت 
 :و کلیدشو درآورد. گلسا نچی کرد و گفت

 ...زود باش دیگه لعیا خانوم-

  !هولم نکن دختر! نمی تونم درو باز کنماِا -
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باالخره در کتاب فروشی رو باز کرد و رفتن تو. لعیا کاپشن اش رو درآورد و اسپلیت ها رو روشن 
 :کرد. به گلسا گفت

 بشین عزیزم...کاپشنت رو دربیار...برات چایی بیارم؟-

  .نه...صبحونه خوردم-

کرد. چه جوری باید بهش می گفت؟! لعیا جلوش روی صندلی نشست و دستاشو روی زانوهاش قفل 
 :نشست و گفت

 !خب...می تونم بدونم چی شده؟-

 .لعیا خانوم...یه خواهشی دارم-

 :لحن مضطرب گلسا، باعث می شد دلشوره بگیره. اخمی کرد و مردد گفت

 .گوش می دم-

 :د و سریع گفتگلسا من و من کرد ... باید می گفت ... هر جوری که شده بود. نفس عمیقی کشی

  ... می دونم ممکنه فضولی بی جایی به نظر برسه. ولی واقعا الزمه ... واقعا-

 !گلسا می گی یا نه؟-

  .برام بگین کی و چرا خانواده تون رو ترک کردین-

 :رهی چندتا پوشه توی دست ساسان گذاشت و گفت

  ... بیا اینا رو بگیر برو ... خسته هم نباشی-

 :تن، صداش زدساسان قبل از رف

 ...رهی-

 بله؟-

 :ساسان لبخندی زد و گفت

  .با این ریش خوشتیپ شدی-

 :رهی خنده ای کرد و گفت

برو ... برو! با این کارا بهت مرخصی نمی دم...چیم خوشتیپ شده؟! شبیه آنگوالیی ها شدم. تو اسم اینو -
  زندگی می ذاری؟
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 :لبخند ساسان پررنگ تر شد

  !ی ای رهیولی خیلی ... خیلی قو-

  .رهی چیزی نگفت. فقط با تواضع نگاهش کرد

 ...رهی-

 دیگه چیه ساسان؟-

 یه سر به آبتین بزن. می دونی چندوقته نیومده؟؟-

 :رهی آروم سرشو تکون داد و گفت

 ...خیله خب خیله خب...حتما...مرسی که گفتی-

نشست توی ماشینش و به برگه ی  این قدر توی حال خودش بود که به کل آبتین و از یاد برده بود. رفت
  .چسبون فسفری ای که روی داشبورد بود نگاه کرد. بی اختیار لبخند کوچیکی زد

چند روزی بود که گلسا روی برگه های چسبون با رنگ های شبرنگ و شاد روی شیشه ی ماشینش 
امروز این  براش یادداشت می ذاشت. رهی هم نگهشون می داشت. براش خیلی ارزش داشتن. یادداشت

 :بود

هرروز توقعت و از خودت بیشتر کن! آدمای بزرگ از خودشون توقع دارن و آدمای کوچیک از بقیه. -
  !تو یه آدم بزرگی رهی

خطش پفکی و کشیده بود. رهی دنده عقب گرفت و از جای پارک دراومد و سمت خونه ی آبتین 
 ...رفت...یا به نوعی خونه ی قبلی رها

اشت. چراغ خونه اش روشن بود. از پایین می تونست ببینه که فقط چراغ های کم نور جلوی خونه نگه د
 :دور هال رو روشن کرده بود و چراغ های اصلی وسط هال خاموش بودن. زیرلب گفت

  !...خدا رحم کنه-

  .پیاده شد و با کلیدش درو باز کرد. کلید در واحد رو نداشت. نفسی کشید و با مشتش به در زد

ن پایین مبل نشسته بود. با تعجب به در نگاه کرد. چشماش گردتر از همیشه توی صورت الغرش به آبتی
نظر می رسیدن. ته سیگارشو به ته سیگاری فشار داد و سرفه ای کرد. دوتا دستاشو الی موهاش 

  کشید...یعنی کی اومده بود؟! یعنی توهم زده شده بود؟ شاید رها پیشش اومده بود؟

  ... رفت آبتین... روانی شدی مردروانی شدی 

 :درو آهسته باز کرد. با شونه های افتاده بلند گفت
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  !رهـی-

 :چشمای رهی ذره ذره درشت شد...با ناباوری گفت

  آبتیــن؟! آدم حسابی این چه قیافه ایه...؟!؟؟-

 :آبتین پوزخندی زد و کنار کشید. گفت

 ...بیا تو داداش-

با دیدن ظرف ته سیگاری شونه هاش منقبض شدن. خیلی جدی به  رهی رفت تو و خودش درو بست.
  ... آبتین نگاه کرد. به قیافه ی زارش که الغر شده بود و ژولیده

 آبتین این چه وضعیه؟-

 :آبتین با اطمینان گفت

  .وضع خوبی نیست-

 ...تو آبتین نیستی-

 نه. نیستم. تو هم فهمیدی؟-

همیشه آبتین هم قدش بود. چی شده بود که خمیده شده بود؟ چی  رهی چند دقیقه در خاموشی نگاهش کرد.
 ... شده بود که انگار ... انگار از رهی کوتاه تر به نظر می رسید؟ رهی دوتا بازوهاش رو گرفت

 !آبتین ... آبتین به من نگاه کن-

  !ول کن رهی! ولم کن-

ها. آدم وقتی خود واقعیش هست، که در  حاال می فهمید که چه قدر حق با مادرش بوده. توی تمام این سال
  !کنار کسی که عاشقشه، باشه. و آبتین خودش رو از دست داده بود ... آبتین، آبتین نبود

رهی با یه حالت خشن و مردونه محکم آبتین و بغل گرفت...دستاشو دور شونه هاش گرفت و با صدایی 
 :که می لرزید گفت

 ....رها پیش ماستآبتین این چه کاریه...رها نرفته..-

 :آبتین نفس عمیقی کشید. واقعا چه قدر نیاز داشت که یکی بغلش کنه. بهترین دوستش بغلش کنه. گفت

 اینجاست؟! پیش ماست؟؟؟ پس من چرا نمی بینمش رهی ... چرا نمی تونم ببینمش ... ؟-
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اب می پره و جیغ می بینه ... از خو ب*و*سآبتین ضعیف شده بود. مثل یه کودکی شده بود که شب کا
می کشه. بهش یه لیوان آب می رسونن و بعد توی یک آغوش گرم خوابش می بره و همه چی از یادش 

 ... می ره

  ... ولی نیاز آبتین یه چیزی فراتر از یک لیوان آب بود

 ... یه چیزی بیشتر از یه آغوش مادرانه یا پدرانه

 :گفترهی ولش کرد ولی باز شونه هاش رو فشار داد ... 

می دونی ... گلسا یه حرف خیلی خوبی می زنه...می گه رها دیگه فرشته ست. ما هم فرشته ها رو نمی -
  .تونیم ببینیم. در حدی نیستیم که ببینیمشون...رها فرشته ست،آبتین

 :آبتین لبخندی زد. انگار یه لحظه حتی چشمای قرمزش هم لبخند زدن...زیرلب گفت

 ...وریهواقعا؟! واقعا هم این ط-

 می دونستی دیروز چهلمش بود؟-

 :آبتین تندی سرشو باال گرفت و تکرار کرد

  دیروز؟! چهلم؟-

 :آبتین با تعجب گفت

 ...همش چهل روز؟! همش چهل روز گذشته؟؟ رهی دروغ می گی-

 :دل رهی برای آبتین سوخت...خیلی هم سوخت...این آبتین نبود. آبتین گفت

 قعا جدی جدی همش چهل روز؟برای من چهل سال گذشته! وا-

 :رهی دستی به گونه اش کشید و گفت

به هرحال...نیومدم اینجا که روی زخم هامون نمک بپاشم...اومدم که بگم باید برگردی. بسه دیگه. تا -
 کی قراره این طوری بمونی؟

 :آبتین زیرلب غرید

  !منو سرزنش نکن-

 :مکثی کرد و باز گفت
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داری که به کمکش روی پات وایسی! اون دختر خودش یه موجود عجیبه  منو سرزنش نکن! تو گلسا رو-
که می تونه به زندگی برت گردونه...! برای منم رها این طوری بود! ولی رفته...! می فهمی؟! هیچ 

 !رهایی نیست که منو برای نبودن رها آروم کنه رهی...نیست! می فهمی؟

..فقط اگه یه ذره بیشتر می موند طاقت نمیاورد...زیرلب رهی فقط تونست چندبار سرشو تندتند تکون بده.
 :گفت

 ...باشه آبتین...باشه داداش...باشه-

و درو باز کرد و سریع رفت بیرون. رفت توی ماشینش نشست و سرشو روی فرمون گذاشت. دیدن آبتین 
  .توی اون وضع منقلب اش کرده بود

  .ه نکنه. مرد گریه نمی کنهبغضشو قورت داد. به خودش قول داده بود دیگه گری

××× 

گلسا دستاشو توی آستین های کاپشنش کرد و جلوی دهنش گرفت و ها کرد...سردش بود...نمی دونست 
  !...چه جوری رهی که فقط با یه پیرهن مردونه توی ایوون وایستاده بود سردش نمی شد

 نمی خوای بهم بگی چرا ناراحتی؟-

 : برد. می ترسید حرف بزنه و صداش بلرزه. گلسا زیرلب گفترهی فقط سرشو به نشونه ی نه باال

  .رهی من می فهمم که بغضت گرفته. برای من فیلم بازی نکن-

رهی بهش نگاه کرد. اون چشم های سیاه غمگین دنیای گلسا رو هم سیاه می کرد...رهی با صدای آرومی 
 :گفت

 خیلی واضحه؟-

 :م گفتاوف! باالخره حرف زد! گلسا مثل خودش آرو

  .نـه...من فقط...می شناسمت. همین-

  .آبتین و دیدم. امروز-

  ... آهان-

گلسا سرشو آهسته تکون داد... حدس زدن اینکه چی شده، خیلی دشوار نبود. رهی شونه هاشو باال 
 :انداخت و گفت

  .مآره دلم می خواد گریه کنم. ولی گریه نمی کنم. مرد گریه نمی کنه. من به خودم قول داد-
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 :گلسا از پشت به نرده ها تکیه زد و دست به سینه ایستاد. گفت

  برای چی مرد گریه نمی کنه؟ این چه فکر غلطیه؟-

 :مکثی کرد و گفت

مرد آفریده شده برای گریه کردن. برای بلند گریه کردن! مرد واسه ی گریه کردنه! چرا همه فکر می -
  !گریه کنه...ولی مردونه گریه کنه کنن فقط خانوما باید گریه کنن؟ مرد هم باید

 :نفسی کشید و گفت

مردونه! بلند! جوری که نترسی کسی اشکاتو ببینه! من خیلی وقته که مردونه گریه می کنم. شاید دختر -
باشم ولی مردونه گریه کردن و بیشتر دوست دارم. انگار آدم بیشتر خالی می شه. اگه خواستی گریه کنی 

ببینه...خجالت نکش...همه گریه کردن. حداقل یه بار رو گریه کردن دیگه! از نترس که کسی اشکاتو 
  احساس ترحم شون نترس. بدت نیاد! مهربونی چه عیبی داره؟

تکیه شو از نرده گرفت. به نرده های ایوون رهی نگاه کرد. با مشت هاش آن چنان محکم نرده ها رو 
 ...گرفته بود که بندهای انگشتاش سفید شده بودن

 :گلسا گفت

  !من می رم. اگه دلت خواست گریه کن. مردونه هم گریه کن-

در ایوون شو باز کرد و رفت توی خونه. درو بست ولی پرده ها رو کنار نکشید. گوشه ی اتاق جایی که 
  .مشرف نبود نشست و زانوهاشو بغل کرد. به رهی چشم دوخت

 ...گلسا لبخند محوی زداز پشت دید که شونه هاش لرزش خفیفی پیدا کردن...

بعد لرزش شون واضح تر شد...رهی سرشو باال گرفت. گونه هاش زیر نور مهتاب برق می زدن. گلسا 
 :زیرلب گفت

  ...آفرین...مردونه رهی...مردونه تر-

و به این مردونه گریه کردِن رهی اش اعتماد داشت. و می دونست فردا که از خواب بیدار می شه، رهی 
 .گرده. رهی دوباره خودش رو پیدا کردهداره برمی 

  ! ... فردا روز دیگه ای بود

  .گلسا برگه ی صورتی شبرنگ رو روی شیشه ی ماشین چسبوند

  «اگه غم نبود شادی معنا نداشت»
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لبخندی از سر رضایت زد و رفت بیرون. این روزها توی دلش خوشحالی نوظهری پیدا شده بود... و 
یقین شده بود... فقط منتظر یه زمان مناسب بود. شاید می تونست امشب همچنین شک اش تبدیل به 

 ...موقعیت اش رو ایجاد کنه...فقط قبلش باید بهشون می گفت

 :در کتاب فروشی لعیا رو هل داد و رفت تو. بعد از اینکه چندتا مشترِی لعیا رفتن گلسا گفت

 لعیا خانوم...می شه امشب براتون یه مهمون بیارم؟-

 :با تعجب تکرار کرد لعیا

 مهمون؟!؟-

 :گلسا دوباره گفت

 آره...مهمون...فقط یه کسری خاِن مزاحم بگین امشب این دور و بر آفتابی نشه. باشه؟-

 :لعیا خندید و گفت

 ...باشه...فقط من اگه بدونم چی توی سرته خیلی خوب می شه-

ز جیب کنار کوله اش درآورد. گلسا خندید و از کتاب فروشی بیرون اومد. دفترچه ی قرمز رو ا
خودکارش رو هم از توی جیب مانتوش درآورد و دفترچه رو روی دوربینش گذاشت و چیزی توش 

  ... نوشت

  .لبخندی زد و دفترچه رو سرجاش برگردوند

××× 

 :گلسا با انگشت به سمت چپ اشاره کرد و گفت

 ...حاال بپیچ این طرف-

 :گفت رهی چراغ راهنما رو زد و با کالفگی

 ...گلسا...بگو منو کجا داری می بری. اصال شاید داری منو می بری یه جای دورافتاده اغفالم کنی-

 :گلسا زد زیر خنده و گفت

 .این قدر چرت نگو رهی-

 ... خیلی مرموز به نظر می رسی گلی-
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با حرص  گلسا نفسش رو محکم بیرون داد. رهی سرش رو برنگردوند ولی خنده اش گرفته بود ... گلسا
 :از بین دندون های قفل شده اش گفت

  !یک بار دیگه به من بگی گلی دیگه نه من ، نه تو-

 :دستش رو دراز کرد و بلند گفت

  !همینجا نگه دار! رسیدیم-

 :رهی کنار دکه ی روزنامه فروشی پارک کرد و دور و برش رو نگاه کرد. زیرلب گفت

دشت و دمنی...جایی...پیک نیک بزنیم...اینجا چیه گلسا؟! چه ما رو بگو گفتیم داره ما رو می بره یه -
  خبره؟

 :گلسا نفسی کشید و با جدیت گفت

 ...رهی! بهم قول بده...که بتونی احساسات رو کنترل کنی-

 :مکثی کرد و بعد ادامه داد

  .و چیزی به خونواده ات نگی. نه پدرت...نه مادربزرگت...همین-

 :سته گفترهی داشت نگران می شد...آه

 !گلسا...چی داری می گی...چه ربطی به اونا داره؟-

 :گلسا درو باز کرد و گفت

 .پیاده شو-

 :رهی سریع دست گلسا رو گرفت و برش گردوند ... با اخم گفت

 می گم چه ربطی به اونا داره؟ چی کار داری می کنی گلسا؟-

ومی کرد و با دلواپسی سرش رو گلسا لحظه ای به چشم های شکاک و نگران رهی نگاه کرد. نچ آر
سمت کتاب فروشی برگردوند. این لحظات آخر تردید داشت ... اگه همه چی اشتباه بود ... اگه این 

  تصادف، یه تصادف معمولی بود و گلسا اشتباه کرده بود چی؟

  .پیاده شو ... می فهمی-

  .عوض کنه این رو گفت و از ماشین پرید پایین. دیگه نمی خواست چیزی نظرش رو
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رهی با دودلی و شک پیاده شد. دلهره داشت...این حرفایی که گلسا می زد چی بودن؟! چه معنایی داشتن؟ 
  .درو قفل کرد و پشت سر گلسا رفت

 ...گلسا-

 :گلسا بدون اینکه برگرده دستشو برد باال و گفت

  .هیس! هیچی نگو-

ی همه چی مثل تیکه های پازل جور بود...گلسا آب دهنش رو قورت داد. اگه اشتباه کرده باشه چی؟! ول
 :جلوی در کتاب فروشی ایستاد. به رهی نگاه کرد و گفت

  .باهام بیا تو-

رهی هنوز گیج بود...توی کتاب فروشی؟! گلسا درو هل داد و رفتن تو. یه موج مطبوعی از هوای گرم 
ش انداختش...بچگی هاش؟! این و عطر خنکی به مشام رهی رسید...بوی عطر بی اختیار یاد بچگی ها

  .بوی عطر براش عجیب آشنا بود... انگار نوستالژیک بود

 :گلسا با صدایی که لرزش محسوسی داشت، بلند گفت

 لعیـا خانوم؟؟ باز کجایی؟؟ زیر میز؟؟-

 :رهی روشو برگردوند و تندی به گلسا نگاه کرد ... لعیا ... ؟ زمزمه کرد

 گلسا؟-

  .رو به هم فشار داد. انگار می خواست به رهی اطمینان بدهگلسا یک بار پلک هاش 

 :لعیا از زیر میز باال اومد و گفت

 ...آره...این بار دیگه از کجا فهمیدی؟! یه چیزی افتاده-

صداش رفته رفته تحلیل رفت...با دیدن رهی چونه اش لرزید...گلسا ناخودآگاه لبخند زد. دست های رنگ 
 :م قفل کرد و زیرلب گفتپریده اش رو توی هم محک

  ! ... اگه تونسته باشم دو نفر رو خوشحال کنم ... خیلی خوب می شه-

لعیا دوتا دستاشو روی دهنش فشار داد. بغضش رو قورت داد ... پایین نرفت ... این بار دیگه به بغضش 
  .غلبه نکرد

  ... نزدیک رهی ایستاد. دستی رو که می لرزید، مقابل گونه ی رهی گرفت

  ... تو ... تــو-
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 :زمزمه کرد

  !عجیب شبیه رهِی منی-

رهی چشم هاش رو بست و نفس عمیقی کشید ... این زنی که جلوش بود لعیا بود ... لعیا ... یه قطره 
 ... اشک روی گونه ی رهی چکید. ولی صورت لعیا در آِن واحد خیس شده بود

 :لعیا دوتا دستاشو باز کرد و زیرلب گفت

 ی بیای بغلم؟نمی خوا-

رهی بی اختیار جلو رفت و محکم دستاشو دور بدن مادرش حلقه کرد ... بوی عطر خودش بود ... بوی 
 ... تن خودش بود ... خود خودش ... هیچ عوض نشده بود ... لعیا آهی از سر خوشحالی کشید

ر رهی رو نفس انگار این حس مادرانگی که مدت ها ازش دور بود، توی دلش بیدار می شد ... و عط
می کشید. و باور می کرد که این مرد بلندقد و بزرگی که جلوش ایستاده، همون رهی کوچیک خودشه. 

  ... همون رهی که زمانی بین دست هاش جا می گرفت

  ... رهی... رهی ...تو ...تو اینجایی مامان ... رهی من ... عزیزترینم-

 :با شعف زمزمه کرد

  ... ... چه قدر تغییر کردیمرد کوچیک من بزرگ شده -

 :رهی با صدای گرفته اش گفت

 دوستت دارم...چرا نبودی؟!؟-

لب هاش رو روی موهای خوش عطر مادرش گذاشت ... بو کشید ... عطری رو که سال ها بود ازش 
جدا مونده بود. و این زن گمشده ای بود که فقط توی خاطراتش و آلبوم ها دنبالش می گشت ... نه جایی 

  !ثل کتاب فروشی های دور افتاده و قدیمیم

گلسا روی صندلی کنار میز نشست و با پشت دست خیسی گوشه ی چشمشو پاک کرد. داشت می خندید و 
همزمان گریه هم می کرد... بلند خندید ... دیگه از لبخند گذشت ... و کاش یک نفر بود که مادر خودش 

  ... رو هم بهش هدیه می کرد

ی بود. قصه اش با قصه ی رهی مو نمی زد. رهی پسر لعیا بود. انگار هردو مثل دوتا لعیا مادر ره
 ... قطعه ی گم شده بودن... مادر و پسری که سال ها از هم دور بودن

با بلند خندیدن گلسا هردوشون برگشتن. لعیا دل از رهی کند ... سمت گلسا دوید ... به نوعی پرواز 
  !کرد
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کی هستی؟! تو چه جور فرشته ای هستی دختر؟! رهی رو از کجا برای من گلسا! گلسا تو دیگه -
  آوردی؟؟ هان؟

آخ ... آخ دخترم که اگه هزاران بار هم ازت تشکر کنم کافی نیست ... جرئت اش رو نداشتم ... هیچ -
  !وقت جرئت اش رو نداشتم

لعیا به روی رهی. رهی هم فقط  گلسا باز خندید. انگار دست خودش نبود. ولی این بار از باالی شونه ی
پایین چشماش خیس شده بودن. هنوزم قانون مسخره شو داشت. مرد نباید گریه کنه! مثل این که فقط برای 

 :ید و گفتب*و*سهمون یه شب شکسته بودش! لعیا روی سر گلسا رو 

  .مرسی گلسا...مرسی-

 :جا کرد و گفتگلسا بلند شد و دستی به صورتش کشید. بند کوله اش رو جا به 

خب ... من دیگه برم ... بهتره تنها باشین ... نیاز به یه خلوت مادری فرزندی دارین ... خیلی وقت -
 ... بوده که

 :رهی با یه حرکت جلو رفت و دست گلسا رو گرفت ... اخم ظریفی کرد و گفت

  کجا بری؟! گلسا چی داری می گی ... ؟؟-

  ... گذاشت. گلسا سرش رو پایین گرفتبی پروا دستش رو زیر گونه ی گلسا 

  !تو اصلی ترین مهره ی این داستانی گلسا ... اگه من اینجائم فقط به خاطر توئه-

 :خندید و گفت

 ...من...من کاری نکردم-

 :رهی معترضانه زیرلب گفت

 ؟چی چیو کاری نکردم؟! واقعا نمی فهمیدی که االن فقط به خاطر توئه که من این قدر خوشحالم؟-

گلسا سرشو پایین تر گرفت تا لبخندشو پنهون کنه و لبشو گاز گرفت ... دلش می خواست بال دربیاره... 
انگار خوشحال کردن رهی براش بزرگترین کار دنیا بود. دستشو از دست رهی بیرون کشید و چشمکی 

 :به لعیا زد. گفت

 ...اینکه رهی چه نسبتی با من داره بماند-

 :د و گفتبه رهی هم نگاهی کر

 ...این که لعیا خانوم هم با من چه نسبتی داره بازم بماند-
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 :مکثی کرد و گفت

 االن کارای مهم تری دارین...نــه؟؟-

  .و تابلوی پشت کتاب فروشی رو برعکس کرد:تعطیل است

  .چهارده سال مدت زمان زیادیه. االن وقتشه که جبرانش کنین-

 :از کوله اش درآورد. با خودکارش با خط قشنگ نوشت روی صندلی نشست و دفترچه ی قرمزش رو

حس خوب یعنی بتونی عزیزت رو خوشحال کنی ... یعنی بتونی لبخند روی لبش بیاری. اونم بدون -
  .کمک هیچ کس ... خودت تنهایی! اون لبخند قشنگ ترین لبخندش برای توئه. حس خوب اینه

 :با سوال لعیا یه لحظه خشکش زد

 ...است؟! اون چرا با شما نیسترهی...رها کج-

گلسا سرشو باال کرد و به رهی نگاه کرد. چشمای رهی برق می زد ... نه برق خوشحالی. برق اشک. 
  ... گلسا بینی اش رو باال کشید و کف دستش رو به مژه های خیسش فشار داد

د. ترجیح داد رهی دید که رهی چطوری بغضشو قورت داد. به هر سختی ای که بود خودشم این کارو کر
چیزی نگه. تا اینجاشو خودش رو به راه کرده بود ... بقیه اش هم به عهده ی خودش بود ... اینکه چطور 

  .به این مادر بگه، دخترش رفته. رفته و دیگه هیچ وقت نمیاد

 :دستش رو از روی چشمش برداشت و چندبار پلک زد. زیرلب گفت

  ... اک داره ... انگار نه انگار تمیزش کردیمای بابا ... چه قدر اینجا گرد و خ-

 :لبخند مصنوعی ای زد و سعی کرد غم نامحسوس توی صداش رو پنهون کنه. گفت

  .حاال رها رو بی خیال لعیا خانوم. به اونم می رسیم-

 :سعی کرد موضوع رو منحرف کنه تا شادی لعیا از بین نره

  ! فعال این رهِی عتیقه رو بچسبین در نره-

 :و با لحن و نگاهی معنا دار به رهی گفت

  !...رهی جان-

 :پدرام کنار گلسا نشست و گفت

 گلسایی...رهی چرا باهات نیست؟-
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رهی کار داره. یه چندروزیه که...کار داره دیگه! یکی رو دیده که خیلی وقت پیش گمش کرده بود ... -
 ... بعد االن درگیرشه

 :سما ابروهاشو انداخت باال و گفت

 عشق قدیمی اش بوده؟-

 :گلسا خندید و گفت

 .نه وروجک فضول-

 :همه بچه ها دم گرفتن

 ... نکنه اونم مثل رها نیاد ... دروغ نگو-

 :گلسا با عجله گفت

  !...باور کنین میاد! من دروغ نمی گم-

و  بلند شد و به ساعت های روی مچش نگاه کرد. توی ونیز احتماال نصفه شب بود. ولی االن ظهر بود
  !باید به کاراش می رسید. گلسا توی تهران بود. نه ونیز

خداحافظی کرد و رفت بیرون. شاید یه هفته می شد که لعیا و رهی رو کنار هم می دید. ولی 
باالخره...کنار هر خوشی ای یه غمی هم هست. تمام مشکل خودش و رهی این بود که چطور باید خبر 

  ... مرگ رها رو به لعیا بدن

نگاه کرد. لعیا « تعطیل است»ساعت بعد، جلوی کتاب فروشی بود. با اخم به تابلوی قرمز رنگ  نیم
خانوم همیشه این ساعت، توی کتاب فروشی بود. کجا ممکن بود رفته باشه؟! دست برد توی جیبش و 

  .موبایلش رو درآورد

  .شماره ی رهی رو گرفت و گوشی رو گوشش گذاشت

  ... ردن ها گوش داد و بعدچند دقیقه ای به بوق خو

 ... الو گلسا-

  .سالم رهی-

  .سالم-

 :بدون حاشیه سوالش رو پرسید

 تو می دونی لعیا خانوم کجاست؟-
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 :رهی مکثی کرد ... گلسا با نگرانی گفت

  !بگو دیگه-

 ... آوردمش اینجا-

 !اینجا کجاست؟-

  .بهشت زهرا-

پیشونی اش کوبید و روی سکوی جلوی کتاب  گلسا چند بار پلک زد ... آهسته کف دستش رو روی
  .فروشی نشست

 !رهی چی کار کردی ... رهی-

  !از رها می پرسید گلسا-

  !من و تو قرار بود باهم یه جوری این خبر رو بهش بدیم-

 :هردو سکوت کردن. گلسا با دلهره پرسید

 االن حالش چطوره؟-

 خودت چی فکر می کنی؟-

 :د ... درحالی که چشمش به عقربه ها بود، گفتگلسا ساعت دور مچش رو چرخون

  .میام اونجا-

 ... الزم نیست گلسا-

 !نگران لعیا خانومم-

 :رهی آهسته گفت

  ... خودم می تونم آرومش کنم-

 :گلسا شروع به جویدن پوست لبش کرد و با تردید پرسید

 تو مطمئنی حال خودت خوبه؟ احتیاجی به بودن من نیست؟-

ی دستش جا به جا کرد. همیشه به بودن گلسا نیاز داشت. این چه سوالی بود؟ ولی نمی رهی گوشی رو تو
خواست ناراحتش کنه. نمی خواست باز پاش رو به این قبرستون باز کنه. گلسا از دست رفته های 

 .بیشتری توی زندگیش داشت و همیشه این مکان، حالش رو بد می کرد
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  .نه گلسا-

 شب می بینمت دیگه؟-

 .... مراقب خودت باش آره-

 .تو هم مراقب لعیا خانوم باش. حواست بهش باشه. خدافظ-

 .خدافظ-

گوشی رو قطع کرد و سمت مادرش برگشت. سرش رو روی سنگ قبر گذاشته بود و صدای شیون اش 
توی قبرستون می پیچید ... روش رو برگردوند. کاش گلسا اینجا بود. ولی باز هم از اینکه مانع اومدنش 

  .ده بود، ناراضی نبودش

سرش رو باال گرفت. با دیدن پژوی سیاه رنگی که از ته جاده میامد، خشکش زد ... لعنت به این شانس 
  !... لعنت

  .لب های خشکیده اش رو با زبون تر کرد و با قدم های بلند سمت لعیا رفت

  ... مامان ... مامان-

 ... ق هق می کردلعیا جوابی نمی داد. شونه هاش می لرزیدن و ه

 ... این بود دختر من ... ؟ این بود مونس من؟ کجا رفتی مادر ... آخه کجا-

 :رهی خم شد و زیربازوهای مادرش رو گرفت

 !مامان بلند شو! باید بریم-

صدای ترمز ماشین اومد. نفسش رو محکم بیرون داد و چشم هاش رو بست. این بدترین اتفاق ممکن بود. 
  .کنبدترین تصادف مم

  ... رهی چه بالیی سر دخترک من اومده ... چرا این قدر دیر باید بفهمم ... خـــدااا-

کفش سیاه و واکس خورده ی فرهاد رو از اون سمت ماشین می دید. خودش رو عقب کشید و زیرلب 
 :گفت

 !خدایا خودمو سپردم به تو-

  .سمت ماشین رفت. فرهاد درو بست و ماشین رو دور زد

 ... . تو هم اینجائی؟! چه تصادفیرهی ..-
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 :تصادف از این غافلگیرکننده تر هم در انتظار بود! رهی سرش رو تکون داد و زیرلب گفت

 .سالم بابا-

  .فرهاد جلو اومد

می خواستم یه سر به رها بزنم ... می دونی که هفته دیگه تولدشه ... فرصت نداشتم هفته ی دیگه بیام -
 ... این هفـبهشت زهرا، برای همین 

چشمش به زن سیاه پوش و زاری افتاد که کنار سنگ قبر رها سر گذاشته بود و ناله می کرد. با اخم 
 :گفت

 اون کیه؟-

 ... رهی آب دهنش رو قورت داد

 ... ِام ... هیچ-

فرهاد چشم هاش رو ریز کرد ... دقیق شد ... و لحظه ای بعد، دهنش نیمه باز مونده بود و چشم هاش 
  ... درشت

  ... رهی ... اون ... اون-

 :رهی زیرلب تایید کرد

  .مادرمه. بله-

  ... فرهاد نفس عمیقی کشید. چندبار کف دستش رو به مشتش کوبید

 اون اینجا چی کار می کنه؟!؟-

 :رهی جواب داد

  .رها دختر اونم بوده، بابا-

 ... منظورم اینه که بعد از این همه سال ... اینجا-

 : بردصداش رو باال

 چی می خــواد؟!؟-

لعیا برگشت. زیر چشم هاش پف کرده بود و سفیدی چشم ها به رنگ قرمز درآمده بود. با کف دست گونه 
  ... های خیسش رو پاک کرد
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بلند شد. چند قدم اول رو تلو تلو خورد. رنگ صورتش پریده بود. رهی سمت مادرش رفت. دستش رو 
 .دور بدنش حلقه کرد

 وبی؟مامان ... خ-

لعیا جلوی فرهاد ایستاد. بعد از این همه سال. چروک هایی رو که مهمون صورت همسرش شده بودن 
  ... می دید. موهای خاکستری اش رو. و این چهره ی بی احساس رو

 :دستش رو سمت سنگ قبر دراز کرد و بلند گفت

 !ر خاک دفن اش کردیجواب می خوام! اومدم که جواب بخوام! برای اون دختری که زیر یه خروا-

فرهاد نگاهش رو از لعیا گرفت ... نفس که می کشید پره های بینی اش می لرزید، انگار خیلی برای 
 ... تسلط به خودش سختی می کشید

  ... لعیــا!! یه طوری حرف نزن که انگار-

 :لعیا میون حرفش پرید

 !نه همه چی تقصیر تو نبوده ولی بی تقصیر هم نبودی-

 و چهارده سال ول کردی و بعد اومدی جواب می خوای؟؟دخترت ر-

این دختر، پدر نداشته بعد از این همه سال؟ مادربزرگ نداشته که اون همه از مادری کردن من ایراد -
 !می گرفت؟

 :با بغض داد زد

  این بود مادری کردن خودش؟!؟-

 :دوباره انگشتش سمت سنگ قبر اشاره رفت

  !فرسته اونجا؟این بود که دسته گل منو ب-

 ... رهی بازوشو فشار داد

 ... مامان بسه! برو سوار ماشین شو-

 :لعیا باز رو به فرهاد بلند گفت

  تو می فهمی چهارده سال یعنی چی؟!؟-

 :فرهاد توی سرش زد ... بلند گفت
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 چهارده سال یعنی این! یعنی موهایی که یک دست دارن سفید می شن! یعنی دیگه حتی بچه هات توی-
روت نگاه هم نکنن! یعنی بار آخری که دخترت رو ببینی با تاسف و افسوس نگاهت کنه! یعنی توی 

 ... مراسم خواستگاری دخترت الل باشی و پسرت حرف بزنه! یعنی

 :صداش رو پایین آورد ... زمزمه کرد

  ... یاوردیعنی با ندونم کاری هامون گند خورده توی زندگی چهارنفر ... که یکی شون هم دووم ن-

با جمله ی آخر، لعیا سرش رو پایین گرفت ... قطره اشک درشتی روی گونه ی رنگ پریده اش چکید 
 :... رهی سمت ماشین فرستادش

  !برو توی ماشینم بشین مامان. زود-

  .این بار لعیا به حرفش گوش داد و رفت

 :فرهاد رو به رهی گفت

 ... رهی ببین-

 :رهی با تحکم گفت

  !هیچ حرفی در این باره با من بزنین نمی خوام-

 :تکرار کرد

  !نمی خوام-

  ... سمت سنگ قبر رفت ... روی پا کنار سنگ نشست و انگشت هاش رو روی خاک کشید

 ...سالم رها بزرگه-

بچگی هاشون که رها همش بزرگی اش رو به رخ رهی می کشید اینو می گفتن...رها بزرگه. توی دل 
... حرف زدن با عزیزش ... بی توجه به نگاه های خیره ی فرهاد که باالی  شروع به حرف زدن کرد

  .سرش ایستاده بود

آبتین حالش خیلی بهتر شده. چندوقتی هست که میاد شرکت. راستی...توی شرکت هم همه چی عالی -
به شده. کلی سود کردیم...فروشگاه ها کلی فروش داشتن...همین آبتین و خیلی خوشحال کرد و داره 

  .زندگی برمی گرده. انگار به نبودنت داره عادت می کنه. مثل ما

  .لبخندی زد

راستی...هفته ی دیگه تولدته. خودت یادت بود؟! سی ام دی...سی سالت تموم می شه. همیشه می گفتی -
 ...دوست دارم سی ساله شدنم رو توی سی ام دی یه جشن بزرگ بگیرم...حیف که نشد
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ن رفیقت بگو ... من بدجور می خوامش. اصال ... یه جوری عاشقش شدم که تا حاال فقط یه چیزی به ای-
نسبت به هیچکی همچین احساسی نداشتم. شب و روز فقط به اون فکر می کنم ... گلسا چی می خواد ... 

  .چی کار می کنه ... کی رو دوست داره ... اصال به من فکر می کنه؟ این شده ذکر شب و روزم

×××  

 :ا توی تلفن هنوز داشت اصرار می کردگلس

 ... تو رو خدا ... آخه تولد یکیه ... می خوام خوشحالش کنم-

 ...ای بابا خانوم...آخه-

خواهش می کنم! رئیس محک منو می شناسه ... بهش بگین خانوم معین .. .اگه نشناخت بگین گلسا ... -
 ... دیگه صددرصد می شناسه و اجازه می ده

 .. بهتون خبر می دمخیله خب ..-

 :گلسا با هیجان گفت

  !مرسی مرسی مرسی-

گوشی رو قطع کرد و با ذوق وسط هال چرخی زد. برای تولد رها می خواست یه کار بزرگ بکنه ... یه 
 :کاری که رها رو خوشحال کنه ... سرشو رو به آسمون که از پنجره معلوم بود گرفت و گفت

 ! ... ی آسمونا که حال کنی رهاآن چنان کادویی برات بفرستم تو-

مشغول چرخ زدن وسط هال خونه اش بود، که یهو با صدای زنگ در واحد ایستاد. سرش گیج می رفت. 
 !کی بود این وقت شب؟

  .به در تکیه داد و از توی چشمی نگاه کرد. رهی بود

کرد. با تردید گلوش رو صاف کرد و چندلحظه صبر کرد تا سرگیجه اش متوقف شه. درو آهسته باز 
 :گفت

 !سالم رهی-

 :رهی با مالیمت زیرلب گفت

  ... سالم-

 :چه قدر خسته و داغون به نظر می رسید. گلسا اخمی کرد و گفت
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بهت گفتم بذار منم بیام! نذاشتی ... یه نگاه به خودت بکن! وقتی از بهشت زهرا برمی گردی قیافه ات -
 !دیدن داره ... آخه این چه وضعیه رهی؟

ی لبخند کوچیکی زد. دوست داشت گلسا تا صبح همین طور براش حرف بزنه. همین طور نگران ره
 ... حالش باشه ... نگران خستگی اش

 نکنه االن تازه رسیدی؟-

 :رهی چیزی نگفت. گلسا بلند اعتراض کرد

 ... این وقت شب؟! رهی اصال هوای خودت و نداری-

 :رهی اسمش رو زمزمه کرد

 ... گلسا-

 :ساکت شد. با شک گفتگلسا 

 بله؟-

  .یه لبخند بزن-

 گلسا با چشم های متعجب نگاهش کرد. این چش شده بود؟

 رهی!! حالت خوبه؟-

  .خوب نبود. خوب نبود و فقط لبخند گلسا می تونست حالش و خوب کنه

  ... گفتم یه لبخند بهم بزن-

 برای چی؟-

 :رهی آروم گفت

  .لبخند نمی زنی؟ خسته ام به خدا-

 !گلسا لبخند زد ... بعد به این دیوونگی رهی خندید ... برای چی لبخندشو می خواست آخه؟

رهی سرش رو تکون داد ... لبخند خودش پررنگ تر شد و آهسته، طوری که فقط خودش می شنید، 
 :گفت

 ... جانا ... تو فقط بخند-

 :گلسا سرش و کج کرد وگفت



                 
 

 

 MaNa91 | درجه 180 رمان

 

 

 

 

 

 

    roman.ir1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

478 

 

کاره ها ... روی مغزت تاثیر گذاشته. فردا دیرتر برو چی می گی؟ باور کن این زیاده روی توی -
 .شرکت. شب به خیر

 :رهی یه بار دیگه یادداشت روی برگه ی نارنجی شبرنگی رو که به شیشه ی ماشینش چسبیده بود خوند

  !به آسمون نگاه کن...کلی حرف داره-

 !:امروز تولد خواهرته. یادت که نرفته؟1پاورقی 

  !منتظرتم. دیر نکنی رهی:پیش بچه ها 2پاورقی 

 :پیش بچه ها. یعنی پیش بچه های محک منظورش بود دیگه؟ رهی نشست توی ماشین و به خودش گفت

 خب االن این دوتا چه ربطی دارن؟! تولد رها و بچه ها ... ؟-

شونه هاشو باال انداخت و ماشینشو روشن کرد. درهرصورت باید اول یه سری به شرکت می زد. ماشین 
  .توی پارکینگ شرکت گذاشت و رفت باالرو 

  .توی راهرو ساسان رو دید

 ... رهی-

 !توی دلش آرزو کرد که ساسان این بار خوش خبر باشه. نه اینکه دوباره خبر از یه بدهی تپل بده

 چیه؟-

 می گم این آبتین یه نمور بگی نگی سرحاله ... چه خبره؟! این چرا یهو خوب شد؟-

 :ون جواب رفت. در اتاق آبتین و زد. رفت تو و گفترهی لبخندی زد و بد

  !سلـــام حاج آقـا-

 :آبتین سرشو بلند کرد. توجه رهی به سمت لباسش رفت ... سیاه نبود. تیره بود ولی سیاه نبود. آبتین گفت

  .سالم به خودت حاجی-

 :لبخند کمرنگی زد و گفت

 !امروز تولد رهاست-

 :رهی زیرلب تایید کرد

  .لد سی سالگیشآره. تو-
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 :آبتین مکثی کرد و گفت

  .یه چیزی رو فهمیدم-

 چی رو؟-

  .حق با گلساست. رها نرفته. رها پیش ماست-

  !رهی خندید. واقعا که تفکرات گلسا می تونست همه رو عوض کنه...همه رو

××× 

 :فتگلسا مقوای قرمز رو شکل ستاره برید و روی بادبادک سمیرا چسبوند. چشمکی بهش زد و گ

  !بفرمیو...بادبادک شما هم حل شد خانومی-

  !گلسا گلسا ... من یکی دیگه هم می خوام-

  .بذار ببینم ... همه بچه ها امروز اومدن ... اگه وقت شد یکی دیگه برات درست می کنم خاله-

 :سمیرا پکر بادبادکش رو دستش گرفت و رفت. صدای یکی از بچه ها از پشت سرش اومد

  !...ـــــــونگلـسا جــ-

تنها کسی که جون گفتنش رو این قدر می کشید نعیما بود. پنج سالش بود و تازه چندماهی بود که سرطان 
 :گرفته بود. گلسا لبخندی بهش زد و گفت

 جونم؟-

 من بادبادکم درست شد ... فقط مونده روش آرزومو بنویسم ... بلد نیستم بنویسم. تو برام می نویسی؟-

 :یک سرکلفت برداشت و درشو باز کرد. گفتگلسا یه ماژ

 ...ای به چـــشم ... بگو ببینم چه آرزویی برای رها داری-

  !دوست دارم هرجایی که هستی پر از آبنبات خرسی و شکالت کیندر باشه. تولدت مبارک-

تن گلسا خندید و نوشت. آرزوهای بچه ها دیدنی بود ... ! کلی با این آرزوهاشون رها رو می تونس
 ... بخندونن. کم کم بچه هایی که بلد نبودن بنویسن دور و بر گلسا جمع شدن

گلسا ... براش بنویس ... آرزو می کنم مثل فرشته ها باالی سرت یه حلقه ی نورانی داشته باشی. تولدت -
  .مبارک

  .رکآرزو می کنم از ارتفاع نترسی و توی آسمون ها بهت خوش بگذره رها جونم ... تولدت مبا-
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آرزو می کنم گوشواره های خوشگل بندازی و گوشت هفت تا سوراخ داشته باشه. مثل اون دختره توی -
  !کارتون فرشته های مهربون. تولدت مبارک رها

باالخره گلسا تونسته بود حرفشو به کرسی بشونه. می خواست برای رها تولد بگیره. پدرام دست گلسا رو 
 :ه جفت پا باال و پایین می برید، بلند گفتگرفت و محکم کشید و درحالی ک

  !گلســا! رهی اومده! ببین ببین-

گلسا تندی برگشت ... از اومدنش دیگه ناامید شده بود! بلند شد و با همون لحن شاد و صدای بلندش که 
 :انگار بلندگو قورت داده بود، گفت

  !سلـــام رهـی! فکر نمی کردم دیگه بیای-

 :که پر از بچه بود نگاه کرد و بعد به گلسا نگاه کرد. گفترهی به اتاق شلوغ 

 !ببینم ... چی توی سر توئه؟-

 :گلسا اخم کرد و دست به سینه گفت

 تقصیر منه که بهت سالم می کنم! لعیا خانوم بهت یاد نداده جواب سالم بدی؟-

 :رهی خندید و دست هاش رو باال برد ... گفت

  گو ببینم چی کار داری می کنی؟چشم ... ببخشید. سالم! حاال ب-

 :گلسا روی زمین چهارزانو نشست و رهی هم کنارش نشست. بچه ها سمت رهی اومدن که گلسا گفت

 ... اوه بچه ها بچه ها ... برین کنار .. .من یه چیزی به رهی بگم بعد بیایین-

 :سمیرا با فضولی گفت

 !زنه؟؟؟ خصوصی؟ از اون حرف خصوصی ها که مامانم به بابام می-

 :رهی و گلسا بهم نگاه کردن و خندیدن. گلسا گفت

 ... نخیر برو ببینم بچه ی فضول ... االن میاییم ما-

 :رهی منتظر به گلسا نگاه کرد. گلسا گفت

  .امروز تولد رهاست. تولد سی و یک سالگیش-

  .سی سالگی-

  .سی و یک-
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  .سی-

  .با من بحث نکن. سی و یک-

  !سی سالش تموم می شه براش تولد می گیرن سی بابا! سی! وقتی-

 ... باشه من حوصله ندارم به تو اینا رو بفهمونم-

 .رهی خنده اش گرفت

 .از این سماجتت خوشم میاد. بگو-

 :گلسا شروع به ور رفتن با سائیدگی سرزانوی شلوار جینش کرد و گفت

ته باشه. فهمیدم که قراره یه هفته می خواستم براش یه تولد قشنگ بگیرم ... یه چیزی که دوست داش-
دیگه برای بچه های محک یه جشن بگیرن. کلی اصرار کردم که جشن و بندازن جلو ... دلم می خواست 

  .با تولد رها یکی بشه. مدیر هم قبول کرد

 :به بچه ها و بادبادک ها و بادکنک های رنگی شون نگاه کرد و گفت

یه آرزو می نویسن و قراره عصر براش بفرستیم توی هوا ...  بچه ها روی بادبادک هاشون برای رها-
 ... توی بادکنک ها هم یه برگه کاغذ می اندازیم که توش آرزو براش کردیم

 :لبخند بزرگی زد و گفت

  !عـالی می شه-

رهی بی اختیار خنده ی کوتاهی کرد ... یعنی گلسا توی چشم هاش این فوران عشق رو می دید ... ؟ 
 :ز گلسا گرفت و گفتنگاهشو ا

  !تـو ... گلسا ... تو خیلی خوبی! بهترینی دختر-

 :گلسا با دست موهاشو پشت گوشش زد و گفت

 ... برو بابا دیوونه ... چیزی نیست که-

 :بلند شد و گفت

بیا ... هنوز کلی بادبادک مونده ... منم زور نداشتم این بادکنک ها رو باد کنم. از اون بزرگ هاست باید -
  ... با تلمبه باد بشه ... امیدوارم که سرت خیلی شلوغ نباشه

 :دوزانو روی زمین نشست و درحالی که با کاتر یه مقوا رو می برید گفت
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 ... راستی رهی-

 بله؟-

به نظرت به آبتین هم بگم ... بیاد؟؟؟ غافلگیر می شه. حاال که رها نیست تا غافلگیرش کنیم ... آبتین و -
  .یر کنیممی تونیم غافلگ

 :رهی سرشو تکون داد و گفت

 موافقم. برای خوب شدن حالش حاضرم هرکاری بکنم. می خوای من بهش بگم؟-

 آره ولی فقط بهش بگو بیاد اینجا ... نگو خبر دیگه ای هست. خب؟-

  .خب-

 :گلسا دستشو جلو آورد و گفت

  !بزن-

 .نشسترهی کف دستشو آهسته زد به کف دست گلسا و لبخندی روی لبش 

 :پدرام باال و پایین پرید و گفت

 !رهی رهی ... می خوام روی دوشت بشینم! می خوام می خوام-

 :رهی خندید و خم شد. گفت

  .باشه بیا-

 :پدرام روی شونه هاش نشست و با ذوق گفت

  !قراره امروز یه آهنگ هم بخونیم ... کلی براش تمرین کردیم-

 :رفت و خم شد و درگوش رهی گفتموهای رهی رو توی مشت های کوچیکش گ

  !ولی به گلسا نگو ... قراره بخونیم خوشحالش کنیم ... آخه امروز کلی خسته شد-

 :رهی ابروهاشو باال انداخت و گفت

  .باشه ... من هیچی نمی گم-

 قول مردونه؟-

  .قول مردونه ی مردونه-
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 :. زیرلب گفتآبتین ماشینشو کنار در سازمان محک پارک کرد. اخم کوچیکی کرد

 !رهی اینجا با من چی کار داره؟-

شنیده بود که رها و رهی زیاد اینجا می رن ... رها خیلی ازش تعریف می کرد ... همیشه به آبتین می 
گفت که باهم برن. آبتین سرشو تکون داد تا افکار رها از سرش برن بیرون. خبر نداشت تنها دلیل رفتن 

 !اش، رهاست

 :رهی رو دید. صداش زدرفت تو که دم در 

 رهی؟-

  .رهی برگشت

 .اومـدی آبتین؟! بیا ... منتظرت بودیم-

 :آبتین با تعجب گفت

 بودین؟! مگه چندنفرین؟-

 :رهی خندید و گفت

  !یه لشکر-

 :مکثی کرد و گفت

  .باید بریم توی حیاط. ته اینجا یه حیاط بزرگ داره ... بیا آبتین-

 ... منو برای چی اینجا-

  !می فهمی دیگهاالن -

 ... آبتین دنبال رهی رفت. ساختمون بیمارستان رو دور زدن و رسیدن به حیاط پشت ساختمون

  ... و دقیقه ای بعد، آبتین بود که نمی دونست چطور تعجب و حیرت خودش رو پنهون کنه

این طرف به اون یه حیاط بزرگ ... پر از بچه های قد و نیم قد ... که همشون حداکثر ده سال داشتن. از 
 ... طرف می دویدن و توی دست همشون یا بادکنک بود یا بادبادک. نفهمید یهو گلسا از کجا اومد

 !سالم آبتین-

 :دهن نیمه بازش رو بست. درحالی که هنوز اطرافش رو نگاه می کرد، گفت

 ... سالم ... گلسا ... اینجا-
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 :گلسا خندید و گفت

  !می خوام همینو بهت بگم دیگه-

رهی کنار گلسا ایستاد و دستشو دور شونه ی گلسا انداخت. گلسا هیچی نگفت و خودشو عقب نکشید. 
 :االن فرصت خوبی برای حضور در کوچه ی علی چپ نبود! بادبادک توی دستش و باال گرفت و گفت

یم. زود روش برای رها یه آرزو بنویس ... هممون قراره برای تولد رها یه آرزو بکنیم و براش بفرست-
  !باش ... فقط تو موندی آبتین

و بادبادک رو طرفش گرفت با یه خودکار. آّتین هجوم بغض رو به گلوش احساس کرد. ولی همزمان 
 :لبخند هم زد. یه نگاه به گلسا کرد ... یه نگاه به رهی ... زیرلب گفت

  !این فکر از کجا به سرتون زد...؟! هان؟-

 :رهی زد سر شونه ی گلسا و گفت

  .کار مغز متفکر بوده-

مشخص بود که آبتین خوشحاله ... خوشحالی توی چشماش فریاد می کرد. نه فقط روی لباش. پدرام با بی 
 :صبری گفت

 !پس کی می فرستمیشون پیش رها؟-

 :آبتین به جای گلسا جواب داد

  .وایسا عمو ... االن-

 :پدرام با سردرگمی به آبتین نگاه کرد. رهی گفت

  .بتینه. یکی از دوستامونعمو آ-

 :پدرام لبخند مهربونی بهش زد و رفت. آبتین روی بادبادک با خط شکسته اش نوشت

 ... آرزو می کنم که ... همیشه بدونی قلبم برات می تپه. تولد قشنگت مبارک-

 :گلسا تو چشمای رهی نگاه کرد. رهی زیرلب گفت

 گریه نکنی ها دختر خوب! باشه؟-

 :هسته گفتگلسا خندید و آ

  .دیوونه-
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 :عقب عقب رفت و آبتین جلو رفت. گلسا بلند داد زد

 بچه هــا ... می خوایم آرزوهامون و برای رها بفرستیم ... آماده این؟-

 :مکثی کرد و بلند گفت

  !یک ... دو ... ســه-

س گرفتن ... همزمان با باال رفتن بادبادک ها و بادکنک ها دوربینش رو باال گرفت و شروع کرد ب عک
از از قشنگ ترین لحظه ی زندگیش ... از بچه هایی که با ذوق و شوق دستاشون و به دوطرف باز کرده 

 ... بودن یا داشتن با نخ بادبادک ور می رفتن

 :رهی در گوشش گفت

  !یه بارم که شده از دوربینت جدا شو-

  نمی شه آخه! تو می تونی از دستت جدا شی؟ از پات جدا شی؟-

 :ی خندید و آروم گفتره

 ...به آسمون نگاه کن -

  !کلی حرف داره

این همونی بود که صبح گلسا براش نوشته بود. رهی عقب رفت و از پشت گلسا به بچه ها عالمت داد 
 ... ... گلسا هنوز نفهمیده بود. تا اینکه صدای مالیم آهنگی بلند شد

 :گلسا تندی برگشت و رهی لب زد

  !اون ور رو ببین-

  .گلسا باز به بچه ها نگاه کرد

صدای نوای آروم پیانو اولش بود ... نوایی که با باد سرد زمستونی میومد ... گلسا آروم آستین های 
کاپشنش رو تا پایین سرانگشتاش کشید. رهی دستشو از اون زیر گرفت. دست سردش توی یه لحظه گرم 

 :شد. رهی اخمی بهش کرد و گفت

  !ن کاپشن ات کش میادنکن دختر ... آستی-

 ... گلسا دوست داشت فکر کنه که رهی نگران خود گلساست ... نه نگران کش اومدن آستین ها کاپشنش
!  

 :صدای مالیم و نرم خواننده اومد که بچه ها باهاش خوندن
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 ... دوست دارم تا بازم بچه باشم-

 وقتی که عشق ما بادبادک بود

 ون آب خنک بوداون زمونی که معنی لذت توی تابست

 ...دوست دارم تا بازم بچه باشم

 عاشق اون معلم بمونم

 واسه ی لبخند کوچیک خانوم

  شب تا صبح درسامو خوب بخونم

دیدن اون بچه ها که هیکل های نحیق و ظریف شون رو تاب می دادن و آهنگ رو عاشقانه می خوندن 
.. اینجا که رسید یه قطره اشک روی گونه باعث می شد گلسا بغضش بگیره ... با اون شعر نوستالژیک .

 ... اش چکید

 ...عشق مثل خیس شدن زیر بارون-

 ...ترس مثل رد شدن از خیابون

 ...شوق تعطیلی روز برفی

 ...تو کوچه پس کوچه های تهرون

 ...عشق مثل خیس شدن زیر بارون

 ...ترس مثل رد شدن از خیابون

 ...شوق تعطیلی روز برفی

 ...های تهــرون توی کوچه پس کوچه

رهی به گلسا نگاه کرد. بیشتر از همیشه دلش می خواست بغلش کنه و سرشو روی قلبش بذاره ... گلسا 
روی نیمکت نشست و دستشو روی دهنش گذاشت. رهی کنار نشست. حاال که گلسا حواسش به بچه ها 

گلسا می بینتش ... گلسا چه  بود دوست داشت با تمام عشقی که داره بهش نگاه کنه ... از این نترسه که
 !فکری می کنه ... گلسا ناراحت می شه یا هر فکر مزاحم دیگه ای

 دوست دارم تا بازم بچه باشم-

 ...رد بشم از دیوارهای سنگی
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شعر چه حقیقتی رو توی گوش رهی زمزمه می کرد ... کاش می شد بتونه از دیوارهای سنگی رد بشه. 
  .رد بشه و به گلساش برسه

 رهای آخرین امتحان و با یه دو بیست کنم با زرنگیصف-

  دوست دارم بچه باشم که شاید

 ...سر بشه این زمستون یه جوری

  .یعنی می شد این زمستون سر بشه؟! زمستونی که اولین زمستون عاشقی رهی بود. همین طور گلسا

 خستگی هامو از من بگیره-

کاشو پاک کرد. می تونست سنگینی نگاه رهی رو شوق عیدی و چهارشنبه سوریگلسا با پشت دست اش
روی خودش حس کنه. این سنگینی رو دوست داشت. کاش می تونست صورتشو توی بغل رهی قایم کنه 

  !!!و اونجا اشک بریزه ... اشک هایی که اصال نمی دونست االن برای چی دارن می ریزن

 عشق مثل خیس شدن زیر بارون-

 ترس مثل رد شدن از خیابون

 شوق تعطیلی روز برفی

 ...تو کوچه پس کوچه های تهرون

یهو نوک بینی گلسا خیس شد ... تندی سرشو باال کرد ... داشت برف میومد ... ! وسط گریه خندید و از 
روی نیمکت بلند شد. آبتین هم سرشو باال گرفت ... یعنی این برف ها از طرف رهاش بود؟! چه قدر 

  !زود جواب داد

 :نگ، بلند داد زدسما میون آه

  !بچه ها برفه! باالخره برف اومد-

بچه ها جیغ کشیدن و پراکنده شدن ... دست هاشون رو به دو طرف بدن باز کرده بودن و توی حیاط 
 :بزرگ می دویدن و جیغ می کشیدن ... صدای آهنگ هنوز میومد

 عشق مثل خیس شدن زیر بارون-

 ترس مثل رد شدن از خیابون

 وز برفیشوق تعطیلی ر

 ...تو کوچه پس کوچه های ایرون
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 (بچگی-شعر از : آمین)

 :رهی هم بلند شد. پشت گلسا ایستاد و زمزمه کرد

 ...عشق مثل خیس شدن زیر بارون-

 ...ترس مثل رد شدن از خیابون

 ...شوق تعطیلی روز برفی

 ...تو کوچه پس کوچه های تهرون

سرتی که آخرش توی صداش بود رو نشنیده باشه. گلسا امیدوار بود گلسا زمزمه شو شنیده باشه. ولی ح
سرشو پایین گرفت و لبخند محوی زد. به دونه ی ریز برفی که روی دستش بود نگاه کرد ... شوق 

 ... تعطیلی روز برفی

رهی با اخم به یادداشت روی شیشه ی ماشینش نگاه کرد. امروز رنگ کاغذش خاکستری بود ... چه 
 ... نگ های شاد و شبرنگ استفاده می کردعجیب! معموال گلسا ر

  !همیشه وقتی کسی می میره بغل قبرش یه بیل بذارین...شاید خواست بهمون بازم سر بزنه-

 !پاورقی:رهی امروز یه خرچسونه دیگه توی باغچه پیدا کردم! باورت می شه؟

ا گذاشت. متن امروزش هم رهی به پاورقی اش خندید و برگه رو کند و توی داشبورد, کنار بقیه ی کاغذه
  !مثل رنگ کاغذش غمگین بود ... یعنی اتفاقی افتاده بود؟

 ... هندزفری هاشو توی گوشش گذاشت و شماره ی آبتین و گرفت

 ... سالم رهی-

  سالم. چطوری؟-

 بد نیستم ... تو خوبی؟-

  آره. می گم آبتین ... من امروز یه ذره دیر میام. خب؟-

 نداری؟باشه. کار دیگه ای -

  .نه. خدافظ-

  .فعال-

  «...الو واترپلو...باقالی پلو»یاد اون روزا به خیر که آبتین تا گوشی رو جواب می داد می گفت:
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رهی با یادآوری قدیما خنده اش گرفت. آبتین دیگه اون آبتین قدیما نمی شد. عیبی نداشت ... به همین 
بخنده، راضی اش می کرد. راهشو سمت گالری گلسا کج آبتین قانع بود. آبتینی که بتونه لبخند بزنه و 

  .دو بار رسونده بودش اونجا-کرد. هنوز آدرسشو یادش بود. یکی

شماره ی لعیا رو گرفت تا ازش یه احوالی بگیره ولی جواب نداد. احتماال خواب بود. چه قدر به لعیا 
. می گفت من ترسم از اینه که دوباره اصرار کرده بود که بیاد باهم زندگی کنن ... ولی همش گفت نه ..

  ... با فرهاد یا فرخنده رو به رو بشم

 :رهی زیرلب گفت

  .ای گند زدین توی زندگی ما-

 .جلوی گالری نگه داشت. پیاده شد و یقه ی پالتوش رو باال زد و سمت گالری رفت

ر که کسی میومد در باز کیاناز پشت میز جلوی در نشسته بود. میز جلوی در خیلی بهتر بود ولی هربا
  ! ... می شد و کلی هوای سرد میومد تو و کیاناز یخ می زد

 :یهو موجی از هوای سرد اومد ... کیاناز توی دلش گفت

  !یا موسی بن جعفر ... ای کاش قبل از ورود مردم یه ندایی بدن من مثل خرس قطبی نشم-

  !این مشتری هاسرشو باال گرفت ... توی دلش گفت:به به! تا باشه از 

یه پسر قدبلند با هیکل مردونه وارد شده بود. چشم ابرو مشکی بود با موهای پرکالغی. یه پالتوی مشکی 
خوش دوخت هم تنش بود ... چه قدر این تعریفات آشنا بود ... یکی قبال همچین توصیفی از یک نفر 

 براش نکرده بود؟

 ببخشید خانوم؟-

 :کیاناز تکونی خورد و سریع گفت

 !بله بله؟-

کسری همیشه بهش می گفت تا یک آدم خوش پوش رو برای بار اول می بینی، نرو توی خلسه دیگه با 
  !هزارتا هیپنوتیزم هم نمی شه از خلسه درت آورد

 گلسا هست؟-

 :به به به به ... گلسا رو هم که می شناخت! کیاناز اخم کرد و سعی کرد باجذبه به نظر برسه

 کجا می شناسین؟ شما گلسا رو از-

 .من ... دوستشم-
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 :خودشو معرفی کرد

  .رهی-

ابروهای کیاناز باال پریدن ... چه خوش اشتهایی بود این گلسا! پس این رهی بود ... ! برای همین حس 
 :می کرد قبال یک نفر این فرد رو براش توصیف کرده. دستاشو توی هم قفل کرد و گفت

  .ه تا روشون نقاشی کنه. االن میادبله! رفته باال چندتا کاشی بیار-

به ته گالری اشاره کرد. یه نردبون بود که به یه اتاق طبقه ی باال راه داشت. دو دقیقه بعد پاهای گلسا 
 :ظاهر شدن و صداش زودتر از خودش اومد

حاب وای کیاناز ... آدم باید یه لباس ضد گردوخاک بپوشه وقتی می ره اونجا ... المصب انگار غار اص-
 ... کهفه

 :همون جور که پیداش شد حرف هم می زد

 ....راستی کاشی ماشی هم خبری نیست ... من می خوام برم بهشت زهـ-

 :تازه رهی رو دید و حرفش نصفه نیمه موند. تندی با حیرت گفت

  وای! رهی؟!!؟-

سا عین زن های تندی مانتوی گرد و خاکی اش رو تکون داد. چه شانس زرینی ... ! درست وقتی که گل
 ... درشکه چی شده بود باید رهی پیداش می شد! با این لباس های خاک و خلی و

 :رهی خندید و گفت

  !خونه تکونی می کردی؟-

 :کیاناز چپ چپ به گلسا نگاه کرد. با خودش گفت

  !یک آش پرمالتی برات بپزم ... تو به من نگفته بودی رهی این قدر خوشتیپه-

 :خودش خندید. گلسا کوله اش رو از پشت میزش برداشت و گفت و در دل به حرفای

  .کارم داشتی؟ داشتم می رفتم بیرون ... بیا بریم-

 :و جواب نگاه چپ چپ کیاناز رو داد. گفت

  .من رفتم کیا. مراقب خودت باش-

 .باشه گلی. تو هم-
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 :هردوشون باهم گفتن

  !مرگ-

مخفف بشه. رهی نگاهشو بین شون چرخوند و سری برای هم کیاناز هم گلسا بدشون میومد اسم هاشون 
  .کیاناز تکون داد و با گلسا بیرون رفتن

 :گلسا دست به سینه ایستاد و گفت

 خب ... کاری داشتی رهی؟-

 :رهی مکثی کرد و بعد خیلی رک گفت

 !حالت خوبه امروز؟-

  .هان؟! معلومه که خوبم-

  .اختآخه یادداشتت آدمو یاد شب اول قبر می اند-

 :گلسا لبخندی زد و گفت

 ... آهان ... از اون لحاظ-

  .بهشت زهرا هم که می خوای بری-

 ... امروز-

 :مکثی کرد و سرشو کج کرد و گفت

  .بیست و یک بهمنه. سالمرگ بابامه. می خوام برم پیشش-

 :رهی ابروهاشو باال انداخت و زیرلب گفت

 ... آهان-

 :بعد سریع گفت

  ی؟تنها می خوای بر-

  .نه. با کفشام می رم-

 :بعدش خندید و گفت

 آره دیگه با کی باید برم؟-
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  .من می برمت-

 :گلسا دستشو تکون داد و گفت

 ... نــه نمی خواد برو بابا ... من مگه چالقم-

 :رهی ساعد گلسا رو گرفت و خیلی راحت برش گردوند و گفت

  .آدم روی حرف رهی که حرف نمی زنه. بدو برو بشین-

 :گلسا خندید و گفت

 ... آخه کار داری ... مگه نمی خوای بری شرکت-

 :رهی عاقل اندرسفیه نگاهش کرد و گفت

  .بهت که می گم برو بشین، برو. دیگه کاری به این نداشته باش که سرم شلوغه و ... این حرفا-

 !با خودش گفت:وقتی تو هستی مگه مهم تر از تو هم کاری دارم؟

××× 

قبر سیاه جلوی روش نگاه کرد. مهدی معین. یه حساب سرانگشتی می کردی سر پنجاه و رهی به سنگ 
 ... دو سالگی فوت شده بود. خیلیم پیر نبود

 :دستاشو توی جیب پالتوش کرد و توی دلش بهش سالم کرد

  !سالم جناب معین-

بود توی دنیای  گلسا چهارزانو روی زمین نشسته بود و دستاشو زیر چونه اش گذاشته بود و معلوم
  .خودشه. گریه نمی کرد. فقط به یه گوشه خیره شده بود

 :رهی به صحبت تودلی اش ادامه داد

 یعنی می شه یه روزی به عنوان دامادتون بیام اینجا ... ؟-

 :صدای ذهنش گفت

  ... اوهــه ... معلومه که نمی شه. چه خیالبافی های مضحکی. تو کجا ... گلسا کجا-

 :حرف های توی دلش ادامه داد بی توجه به

گلسا خیلی دوستتون داره ... همیشه به چشم یه قهرمان بهتون نگاه می کنه ... حیف که نیستین تا ببینین. -
فکر می کنه هیچ مردی نمی تونه جای شما رو بگیره. هیچ مردی اندازه ی شما براش اسطوره نیست. 
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میشه توی زندگیش هست ... ولی من دوست دارم ولی من دوست دارم کنارش باشم. جای خالی شما ه
تنها نمونه. من دوست دارم گلسا حضور یه مرد رو .. .یه تکیه گاه رو ... یه وجوِد دیگه رو کنار خودش 

  .احساس کنه

  .نگاهشو از سنگ قبر گرفت و به آسمون دوخت

و داشتم که کنارش باشم ...  اگه می شه شما به دلش بنداز. قول می دم. قول مردونه. که اگه این شانس-
  .هیچ وقت ازش جدا نشم. حتی اگه اون بخواد هم تنهاش نمی ذارم

 :گلسا دستشو از زیر چونه اش برداشت و آروم روی سنگ قبر کشید. توی دلش گفت

سالم بابای خوبم ... دلم برات تنگ شده. امروز دقیقا دوسال شده که نیستین. تو و مامان نیستین. دلم -
ون کلی تنگ شده. کاش بودین و می دیدین که من روی پای خودم وایستادم. پارسال که اومدم پیشت برات

یه دل پر داشتم ... از ترانه ... از سختی هایی که روی دوشم بود ... ولی االن احساس می کنم سبکم ... 
  .سبک تر از یه پر

  .زیرچشمی به رهی نگاه کرد

گه اومدم. اینی که می بینی رهیه. یکی که کل زندگیم و زیر و رو کرد. این بار می بینی که با یکی دی-
خب ... آره ... درست فهمیدی. باالخره یه عضو از بدنم رو اهدا کردم! قلبم رو به ایشون تمام و کمال 

 دادم. اونم بدون اینکه خودم بفهمم! فقط یه لحظه به خودم اومدم و دیدم که بدون این مرد نمی تونم زندگی
  .کنم. من امروز فقط براش یک دوست خوبم ... همین ... خبر از آینده و فردا ندارم

××× 

 :آبتین درحالی که با خودکار روی میز می زد گفت

با یه شرکت دیگه قرارداد بستیم ... این می تونه کلی کمک کنه رهی. همه چی داره خوب می شه. اگه -
.. ؟! وضعیتمون از این رو به اون رو می شه. البته همین اینم کار به ساز بشه می دونی چی می شه .

 !االنشم کلی سود کردیم و به نفع مون شده. تولیدی کارخونه هم باال رفته... رهی؟

  .هان؟! آره آره ... خب بگو ... من دارم گوش می دم-رهی سرشو باال کرد و گفت:

 :آبتین پوفی کرد و گفت

فی که لگد نمی کنم! دارم برات حرف می زنم. .. کجا سیر می آقای برادر ... ! گل با خشت اضا-
 ...کنی؟!؟! آدم که می بینتت یاد عاشقا می افته

 :با شنیدن کلمه ی عاشق رهی تکونی خورد و با اخم گفت

 ...چی؟ نه بابا-
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 آبتین چشماشو ریز کرد. آدمی نبود که رهی رو نشناسه ... هرچی باشه چندسالی بود که این رهی تنها
 ... فرد زندگیش بود که به طور مستقیم باهم ارتباط داشتن

  .بله. بله. می بینم-

 :رهی با کالفگی گفت

وای آبتین تو رو خدا بس کن. دوباره می خوای هرچی دختر توی فک و فامیل و دوستا دور و برمون -
 ... هست ردیف کنی تا منو اذیت کنی ... عین ساسان شدی باور کن

 ...بار کلی اسم ردیف نمی کنم. چون فکر کنم می دونمنه دیگه. این -

 :رهی بلند شد و درحالی که سمت در می رفت زیرلب گفت

 ... ماشاال هزارماشاال تو هم که آدم نمی شی-

  .گلسا-

 :رهی جلوی در ایستاد. برگشت و به آبتین نگاه کرد. آبتین خندید و گفت

  !هان...زدم توی هدف-

  .نگاهش کردرهی نفسی کشید و فقط 

 ... کدوم هدف مرد حسابی-

رهی! یه نگاه بکن ببین پشت گوش های من مخملیه ... ؟! آخه پسر من تو رو نشناسم که باید برم سرمو -
 ... بکوبم به نزدیک ترین دیوار ممکن

 :رهی باز برگشت و روی مبل جلوی آبتین نشست و گفت

  خب که چی؟ خیلی مسخره ست. نه؟-

 :گفتآبتین خندید و 

 ... نه پسر-

  .جدی گفتم-

منم جدی گفتم. باور کن. من حواسم بهت هست ... که وقتی گلسا حواسش نیست چه جوری نگاهش می -
 !کنی. انگار قحطی آدم اومده

 :لبخندی زد. رهی دستاشو پشت گردنش قفل کرد و گفت
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  چی کار کنم؟-

 .چمچاره-

  :رهی غرید

  !...آبتین-

 !خب چی و چی کار کنی؟-

 ... گلسا رو دیگه. اون اصال ... اصال فکرشم نمی کنه که من دوستش داشته باشم-

 :آبتین ابروهاشو انداخت باال و گفت

  .بهونه نیار. به خاطر غرورته-

 :رهی توی چشمای آبتین نگاه کرد و گفت

. از این خودت می دونی من مغرور نیستم. خودخواه نیستم. خودم رو هیچ وقت برای کسی نمی گیرم ..-
می ترسم که گلسا ازم انتظار نداشته باشه. و وقتی که پیشش اعتراف کنم همین دوستی ساده مون هم از 

  .بین بره. من از این می ترسم که حرفی بهش نمی زنم

آبتین سعی کرد لبخند بزنه ولی نتونست. رهی رو خوب درک می کرد. حال رهی رو بهتر از خود رهی 
  .می فهمید

د روزایی که عاشق رها بود افتاده بود. بلند شد و رفت کنار رهی نشست. زد به شونه اش و بدجور یا
 :گفت

  .رهی ... برو بهش بگو. اینو برادرانه بهت می گم-

  .نگاهشو به زمین دوخت تا رهی نتونه ناراحتی توی چشماش رو ببینه

ست. بهش بگو ... تو که الکی بهش دل آدم باید قدر لحظه های باهم بودن و بیشتر بدونه. این راهش نی-
نبستی. البد یه مهر و محبتی ازش دیدی که عاشقش شدی ... پس یعنی اونم نسبت بهت بی احساس نیست 
رهی ... تو مگه روزهای اول آشنایی تون رو یادت نمیاد؟ یادت نمیاد چطور با حرص ازش صحبت می 

 ... منکردی؟ باهم خوب شدین و به اینجا رسیدین ... در ض

 :خندید و آهسته گفت

مرد احساسات یک طرفه نیستی تو! می شناسمت دیگه! بهش بگو. این رو هم در نظر بگیر که قبول -
  ... کنه. به هرحال

 :مکثی کرد و گفت
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  ... دیگه وقتشه از تنهایی هم دربیای. نیست؟ دو سال دیگه سی سالت می شه-

 :رهی بلند شد و زیرلب گفت

  ... نمی دونمنمی دونم ... -

 مامان ... یادته می گفتی ... عشق یعنی حالت خوب باشه، یعنی خودت باشی؟-

 :لعیا برگشت و به رهی نگاه کرد. سرشو تکون داد و گفت

  .آره عزیزم. االنم می گم-

 :لیوان چایی رو جلوش گذاشت و کنارش نشست. رهی به مبل تکیه زد و زیرلب گفت

  .ته شدمآخه ... دیگه ... دیگه خس-

 :لعیا اخمی کرد و گفت

  ببینمت ... مگه تو ... ؟ آره؟-

رهی خنده ای کرد که بیشتر از روی کالفگی بود. لعیا لبخندی زد. دستش رو زیر چونه ی پسرش گرفت 
 :و گفت

  ... سرت رو باال بگیر پسر من ... بهم بگو-

 ... آهسته خندید

  خودشه؟ اونی که من فکر می کنم؟-

  .و باال گرفترهی سرش ر

آره. خیلی وقته. فقط ... نمی تونم بهش بگم. می ترسم مامان. خیلی می ترسم. اولین باره که ... واقعا و -
  .از ته دل از یه چیزی می ترسم

 :لعیا لبخندی زد و گفت

 ببینم تو مطمئنی؟ مطمئنی که دوستش داری؟-

  ز جانب گلسا ... ؟رهی سرشو تکون داد. اطمینان از جانب خودش، کامل بود. ا

 :لعیا گفت

باید ... یه نفرو حتما ببینی. من چون یه زنم نمی تونم بهت کمک کنم. نمی تونم خیلی خوب درکت کنم. -
  .ولی ... باید بری ببینیش
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 :رهی با کنجکاوی گفت

 !کی و؟-

 :لعیا توی چشمای رهی زل زد و آهسته گفت

  .پدرت-

 :اون طرف و دستشو توی هوا تکون دادرهی بعد از مکث کوتاهی روش رو کرد 

عمرا مامان ... من نمی رم پیش اون. نمی رم براش از این چیزا حرف بزنم ... بعدشم فرخنده رو می -
  ... بینم اصال حوصله شو ندارم

مشکل همه ی مردا همینه ... عاشق شدن که حماقت نیست! خریت نیست! یه اتفاق توی زندگیه ... یه -
 !د که نباید ازش خجالت بکشیاتفاق خوشاین

 :مکثی کرد. گفت

رهی! فرخنده به من بد کرد! همش در گوش من چرت و پرت گفت ... آره ... من می گم عاشق خوبی -
نبودم. بی پروا نبودم. ولی تو باید باشی ... می گی که هستی! بعدشم ... مگه می خوای با اون حرف 

  ... بزنی؟! می خوای با فرهاد حرف بزنی

مامان شاید فرخنده درگوش تو چرت و پرت گفت و کاری کرد که تو بذاری و بری ... ولی تاثیرش -
 .روی ما هم بود. روی من بود. روی رها بود. روی بابا بود

 :لعیا دستش رو توی هوا تکون داد و گفت

دوست من نمی خوام سر موضوعات قدیمی باهم بحث کنیم رهی. در ضمن ... من زندگی االنم رو -
 :دارم. وقتی پیش پدرت می ری حرف از من نزن. رهی زیرلب گفت

  .می فهمم. حرفی نمی زنم-

دیگه عقلش می رسید که خونواده ای رو که از هم پاشیده، بعد از این همه سال هیچ جوره نمی شه دوباره 
 :تبهم وصل کرد. لعیا بلند شد و درحالی که لیوان چایی سرد شده رهی رو برمی داشت گف

برو پیشش. عشق به یه نفر موضوعی نیست که بشه راحت یا تنهایی ازش رد شد. باید با پدرت حرف -
  .بزنی

رهی جلوی در خونه ایستاد. انگار بوی روزهای قدیم به مشامش می رسید. زنگ درو زد. صدای قدم 
 ... هایی که به در نزدیک می شدن اومد و

 :تفرهاد توی درگاه ظاهر شد. با تعجب گف
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  !رهی؟-

  .رهی آب دهنشو قورت داد

  انتظار دیدنم رو نداشتین؟-

 :فرهاد سرش رو تکون داد و زیرلب گفت

 !اعتراف می کنم که نه! اهل این کارهای ناگهانی نبودی-

 :کنار کشید و گفت

  ... بیا تو-

  .رهی رفت تو و فرهاد درو پشت سرش بست. رهی دور و بر رو نگاه کرد

 است؟فرخنده جون کج-

  .اون خیلی وقته که رفته. فکر کنم دو سه هفته ای می شه که رفته خونه ی خودش-

  ... آها-

 .پس باالخره رفته بود

منتظر موند تا باباش یه تیکه ای بهش بپرونه. ولی فرهاد هیچی نگفت. ررهی روی مبل نشست و فرهاد 
 :گفت

 چیزی می خوری؟-

  .زنیمنه. فقط ... بیا. می خوام باهم حرف ب-

فرهاد روی مبل تک نفره ی رو به روش نشست. رهی تک تک اجزای صورت پدرش رو نگاه کرد. چه 
  .قدر پدرش شکسته بود ... خط های گوشه ی چشمش ... موهای خاکستری اش

  .با رفتن مامان شکستی-

  .من نمی خوام سر موضوعات قدیمی رو باز کنم-

رشو دید. هردوشون نمی خواستن رهی سر موضوعات قدیمی برای یه لحظه رهی تفاهم بین مادر و پد
 .رو باز کنه

 .اگه صحبتت راجع به این چیزاست، حرفی برای گفتن نیست-

  .نه ... در این باره نیست-
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 :به پیرهن مشکی فرهاد نگاه کرد و گفت

 هنوز سیاه می پوشی؟-

 تنها دخترم رفته. تو می گی چی بپوشم؟-

رهاد به راه پله نگاه کرد. انگار داشت از اینجا اتاق قدیمی رها رو می دید رهی نمی دونست چی بگه. ف
 :... رها رو توی خونه ی سوت و کورش تصور می کرد. گفت

  .دفعه ی آخری که اومده بود اینجا ... می خواست برای خواستگاری اش دعوتم کنه-

 .بغض توی صداش محسوس بود

 ... اینجا تجسم می کردم بعد از رفتنش حالم خراب بود رهی ...-

 ... دستش رو سمت پله ها دراز کرد

وقتی با اون پیرهن صورتی کمرنگش که تور داشت و لعیا واسش دوخته بود، روی پله ها می دوید ... -
روی نرده ها سر می خورد ... بند کفش ورنی هاش باز می شد و بلد نبود قفل شون رو ببنده ... بندهاش 

  !د ... می افتاد ... می زد زیر گریهزیر پاش گیر می کر

 :لب های لرزونش رو به هم فشار داد

  ... کاش بلندش می کردم ... کاش رها رو بلند می کردم! کاش حواسم به تک دخترم بود-

آره. خونواده ی ما از هم -صداش موقع گفتن جمله ی آخر لرزید. رهی سرشو پایین گرفت. فرهاد گفت: 
  .ر نمی کنم. انکار نمی کنم که به خاطر مادر من بودپاشیده. باشه. انکا

 :مکث کرد. آهسته گفت

رهی ... تو فقط موندی. من غیر از تو پسری ندارم. اصال بچه ی دیگه ای ندارم. می گن ... هیچ کسی -
پیش پدر عزیزتر از دختر نیست ... انکار نمی کنم. راست می گن! ولی من ... من نمی گم بیا پیش من 

گی کن. چون باید روی پای خودت وایستی. باید پس فردا برای خودت یه خونواده تشکیل بدی. فقط زند
می خوام بگم ... منم هستم. فراموشم نکن. نمی خوام تو رو هم مثل رها از دست بدم. رهی ... من ابراز 

ه رفت هم دوست احساسات بلد نیستم. مدت هاست یادم رفته. ولی ... دوستت دارم. به خدا رهایی رو ک
  .داشتم

رهی لبشو گاز گرفت. فرهاد نفس عمیقی کشید. انگار به خودش مسلط شد و از قالب عاطفی اش بیرون 
  .اومد

  .خب. حاال برای چی اومدی اینجا؟ بی دلیل نیومدی دیدنم-

  .رهی هم به خودش مسلط شد
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 .نه. خودت ... دلیل اومدنم رو بین حرفات گفتی-

 :شاره کردفرهاد به خودش ا

 من؟-

 :رهی جمله ی فرهاد رو تکرار کرد

  .پس فردا باید برای خودم خونواده تشکیل بدم-

 :فرهاد درنگی کرد و تازه منظور رهی رو فهمید ... خندید و گفت

  .خب...پس قضیه اینجاست-

ولی من  هنوز خبری نیست. فقط یه نفر توی زندگیم هست که ... نمی دونم بهم احساس داره یا نه ...-
  .دوستش دارم. مامان گفت که ... بیام پیش تو. گفت چون تو مردی ... شاید بهتر بتونی کمکم کنی

 :فرهاد سرشو تکون داد. دستاشو توی هم قفل کرد و پرسید

 من می شناسمش؟-

 .دیدیش. گلسا-

  همون دختره که ... چشم ابرو مشکیه؟-

 :رهی باز سرشو فقط تکون داد. فرهاد گفت

ن رهی ... زندگی سخته. سخت تر از اونی که فکرشو بکنی. برای دخترا خیلی سخت تره. اونا ببی-
ضعیف نیستن. ظریف ان. به یه نفر احتیاج دارن که کنارشون باشه ... که دستشون و بگیره ... و اگه 

د دستشونو ول کنی اونا می شکنن. رهی خوب فکراتو بکن ... وقتی کسی و عاشق خودت می کنی بای
  .مسئولیت هاشو هم به گردن بگیری

 :مکثی کرد و ادامه داد

باید به اینم فکر کنی که ممکنه یه روز بین تون اختالف پیش بیاد ... هر قدرم که بزرگ باشه باید به هم -
بگین. هر رازی رو باید به هم دیگه بگین. اگه ... اگه یکی تون از زندگی با اون یکی خسته شد ... باید 

ه. نه اینکه بذاره و بره. لعیا ... این کارو کرد. کارش اشتباه بود. خودتم می دونی ... باید به من بهش بگ
  .می گفت. شاید ... نمی گم حتما! شاید ... می تونستیم حلش کنیم

  .رهی آهسته سرشو تکون داد

 :گفت
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 با همه ی این حرفا ... من باید بهش بگم؟ باید بهش بگم که دوستش دارم؟-

گه از پس همه ی این چیزایی که من گفتم برمیای ... بگو. همیشه فکر نکن که اونم به تو احساسی ا-
نداره. نیمه ی پر لیوان رو ببین. به این فکر کن که شاید اونم حسی نسبت بهت داشته باشه. اون وقته که 

  .... اگه بهش نگی ... هم به خودت ظلم می کنی هم به اون

 :دی زد و زیرلب گفترهی ناخودآگاه لبخن

 ...باشه-

 ... ببین رهی،فقط بحث معنوی نیست. تو االن کامال روی پای خودتی؟ می تونی-

 :رهی خندید و گفت

آره. خیلی وقته که وضعم خوب شده. اون اول اصال خوب نبود. ولی االن تونستم خودمو جمع و جور -
کت دیگه قرارداد بستیم که ... االن یه کنم. شرکت مون یه پیشرفت عالی داشت و...بعدشم با یه شر

جورایی می تونم بگم وضع مالی ام متوسط رو به باالست. خونه دارم. ماشین دارم. پول دارم. نه اینکه 
  .پول پارو کنم ولی دارم

 :فرهاد با اطمینان به رهی نگاه کرد و گفت

  .بهش بگو. بگو که چه قدر دوستش داری-

 ره؟اگه گفت. .. که دوستم ندا-

  !مجبوری باهاش کنار بیای ... همون طوری که من باهاش کنار اومدم-

××× 

 :کسری دفترچه رو یه ورق دیگه زد و گفت

 هعی روزگار ... پس زشتوک ما هم عاشق شده ... ؟-

 :گلسا اخمی بهش کرد ولی کیاناز قبل ازاینکه گلسا بتونه چیزی بگه سریع گفت

شو حال کن! یعنی مدیونی به امام هشتم اگه اینا رو چاپ نکنی. می کسری اونا رو وللش ... نوشته ها-
  بینی چه قدر قشنگ می نویسه؟

 :کسری سرشو تکون داد و گفت

  !اوووو...خیله خب بابا کی خواست چاپ نکنه که تو پای امام هشتم رو وسط می کشی؟-

 :به گلسا نگاه کرد و گفت
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  حاال طرف کی هست؟-

  .یاناز ببین بهت گفتم نباید بهش نشون بدموای کسری به تو چه! ک-

 :کسری دفترچه رو بست و درحالی که می زد به لپ گلسا گفت

 .قهر نکن زشتوک. یه اسم خوب براش پیدا کن من در خدمتم-

 ... گلسا بی اراده خندید ... از ته دل

شده بود ... شاید چه قدر همه چی داشت زیبا و بر وفق مراد می شد ... چه قدر زندگی اش رنگارنگ 
 !باالخره پرده های خاکستری کنار می رفتن. باالخره

گلسا مانتوی ارغوانی رو که جدیدا خریده بود تنش کرد و توی آینه به خودش نگاه کرد. چتری هاشو از 
  .روی پیشونی اش کنار زد. دوباره چتری کوتاه کرده بود

رده بود و به خودش رسیده بود. دیگه هیچی این روزا چون که وضعیتش رضایت بخش بود کلی خرید ک
 ... توی زندگیش کم نداشت. فقط ... یه نفرو کم داشت

در ایوون رو باز کرد تا سه پایه ی دوربینشو که دیشب جا گذاشته بود برداره. باد خنکی به صورتش 
و برداشت. خورد. دیگه اسفند شده بود و هوا رو به خنکی می رفت و خیلی سرد نبود. گلسا دوربینش

 ... عکس هایی که گرفته بود رو یکی یکی نگاه می کرد

کلی عکس از رهی داشت. از وقت هایی حواسش نبود. از اخم هاش، از لبخندهای گاه و بیگاهش، از 
 :نگاه های متعجبش، از خنده های نایاب اش ... دوربینو روی قلبش گذاشت و گفت

  !دوست دارم دوست دارم دوست دارمـــــم-

موهاشو با کش بست و شالشو سرش کرد و رفت پایین. ماشین رهی توی حیاط نبود! گلسا اخم کرد و به 
 :ساعتش نگاه کرد. دیر نکرده بود! پس چرا رهی به این زودی رفته بود؟! غرغر کرد

 ... ای بابا ... من براش یادداشت نذاشتم که خب-

 :یومدن! زیرلب با ریتم صداشون کردسمت بوته ای رفت که دور و برش معموال حشره هاش م

 ... حشره کوچولوی من ... کجــایی؟ تو یکی حداقل بیا صبح به خیر بگو ... این رهی که گذاشت رفت-

یهو چشمش به یه برگه ی نارنجی شبرنگ افتاد که وسط بوته بود. برش داشت و تاشو باز کرد. این 
  !دست خط رهی بود

  .نی می بینمتامشب ساعت نـه توی آدرس پایی-
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ببخشید که صبح زود رفتم. خب یه بارم من برای تو یادداشت بذارم! پاورقی:یادداشت و اینجا گذاشتم 
  .چون می دونستم میای به خرچسونه هات سر بزنی

گلسا لبخندی زد و به آدرسی که پایین برگه نوشته بود نگاه کرد. با سردرگمی دوباره اخم کرد ... این که 
 :آدرس خونه ی لیلی بود! زیرلب گفت ... این که

 !چه خبره...؟-

 ... احیانا مناسبتی بود؟ تولدش که نبود ... خبر دیگه ای هم که نبود ... تولد کس دیگه ای هم نبود

 :شماره ی رهی رو گرفت. کسی جواب نمی داد. قطع کرد و زیرلب گفت

 !مگه من تا نه شب زنده می مونم خب ... ؟-

××× 

 :ازوی علی و گفترهی زد به ب

 علی ... مطمئنی صاحب خونه نمیاد؟-

 :علی با کالفگی گفت

  !آره بابا تا سه روز دیگه رفته مسافرت! تو منو کچل کردی از بس این سوال و پرسیدی-

  .آخه علی ... خیلی مهمه. خیلی برام مهمه-

ارتودنسی روشون کشیده شده علی خندید. رهی به دندون های کج و کوله اش نگاه کرد. این بار یه ردیف 
  .بود. چه قدر گلسا به خاطر دندون هاش سر به سرش می ذاشت

 !رهی واقعامی خوای ازش خواستگاری کنی؟-

 :رهی با یک ابروی باال رفته نگاهش کرد

ِا آره دیگه ... همش واقعا واقعا می کنه ... انگار من می رم باهاش شوخی می کنم می گم گلسا همین -
  !...تفریحی یه چند روز زن و شوهر بشیم هار هار هار جوری بیا

 :علی باز خندید و گفت

  .ولی خیلی بهم میاین ... من مطمئنم بهت بله رو می گه-

 :رهی شونه هاشو باال انداخت. این آرزوش بود! یقه اشو صاف کرد و گفت

 حاال ... بگذریم ... لباسام چطوره؟-
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  :علی با تحسین گفت

  !همیشه خوبه-

گلسا همش یه ذره دورتر از خونه بود. شالشو یه ذره داد عقب و لباشو بهم فشار داد تا رژ صورتی اش 
 ... واضح تر باشه. نگران بود. نمی دونست نگران چی ... ولی نگران بود

 :با قدم های بلند خودشو در خونه رسوند. با دیدن علی بلند گفت

  !ســـرجوخه-

 :الی گفتعلی تندی برگشت و با خوشح

  !گروهبان مگســی! کلی دلم برات تنگ شده بود-

 :گلسا با دست موهای علی رو بهم ریخت و گفت

 منم دیوونه جونم ... به به ... خفن کردی ... ارتودنسی کردی! حاال من دندون های کی و مسخره کنم-
... 

 :علی باز خندید. گفت

 ر نمی ده؟تو هم خوشگل کردی ... چرا کسی منو در جریان قرا-

  !گلسا توی دلش گفت:آره تو که از قیافت معلومه در جریان نیستی ... ! فقط من این وسط باقالی ام

 :لبخندی زد و گفت

 جدی می گی؟ من خوشگل شدم؟-

  .جدی می گم. کامال جدی جدی-

 این خونه صاحاب نداره؟ که من بیام توش دعوام کنن؟-

فرت. اگه بفهمن من شما رو توی خونه شون راه دادم تحویل داره. یه زن و شوهر جوونن. رفتن مسا-
 .پلیس می دنم

 خب بگذریم. رهی کوش؟-

 :علی با تعجبی نمایشی گفت

 رهی؟ رهی؟-

  .اَ خودتو نزن به اتوبان عمه علی چپ. بگو ببینم-
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 :علی به فواره ی وسط حیاط اشاره کرد و گفت

  .اونجاست. اونجا نشسته-

سمت فواره رفت. رهی اونجا بود. روی لبه ی سنگی حوض نشسته بود و به  گلسا سرشو تکون داد و
  .جای نامعلومی نگاه می کرد

 :با احتیاط گفت

  .سلــام-

  .سالم ... بشین-

 :گلسا لبه ی فواره نشست و پاهاشو تاب داد. رهی بهش نگاه کرد. گفت

 چطوری؟-

 ... خـوبم-

 :رد ... مستقیما گفتحاشیه نرفت ... انصافا داشت از فضولی می م

 ببینم برای چی گفتی من بیام اینجا؟-

  .همین طوری. برای مرور خاطرات-

 :گلسا توی دلش خودشو فحش بارون کرد

 ... ای خاک بر سرت که همش فکر می کنی خبریه ... خاک هردو عالم تو سرت-

؟! رهی به ماه نگاه کرد به خونه ی قدیمی اش نگاه کرد. واقعا چه جوری توی اون خونه زندگی می کرد
 :و گفت

 ... اون شب یادته از مهمونی برگشته بودیم-

  .آره. همین جا نشسته بودیم-

  .زیر ماه-

  .لب فواره-

  .من ازت عکس گرفتم-

 ...آره-
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  .هنوز عکس رو توی دوربینش داشت

 :خندید و گفت

  .واقعا اینجا کلی خاطره هستش ها-

اونم داره نگاهش می کنه. با یه دست موهاشو پشت گوشش زد. رهی برگشت به رهی نگاه کرد که دید 
 :گفت

 گلسا ... به من میاد عاشق باشم؟-

 :گلسا جا خورد ... آهسته تکرار کرد

  !عاشق؟-

 :مکثی کرد و گفت

 ... خب ... نمی دونم ...ت شخیص احساسات تو خیلی سخته-

  .برای تو هم همین طور-

این روز کشونده بود. هیچ کدوم شون نمی تونست توی نگاه اون یکی  و همین بود که هردوشون رو به
  .عشق و ببینه. چون هردو سعی می کردن به نحوی پنهون اش کنن

 خب حاال واقعا هستی؟-

 چی هستم؟-

  .عاشق-

  .آره-

نجا گلسا نفس عمیقی کشید و دستاشو به لبه ی فواره فشار داد ... که این طور ... که رهی آورده بودش ای
  !تا بهش بگه که عاشق یه دختریه. چه دلیل جالبی

 :رهی بلند شد و دستشو سمت گلسا گرفت و گفت

  .بلند شو ... می خوام بهت معرفی اش کنم-

 :چه سعادتی ... حضور هم داشت؟! جلوی رهی ایستاد. رهی اون یکی دستشم گرفت. گلسا با گیجی گفت

 !خب کوش؟-
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قلبش رو آروم کنه ... می مرد برای این خنده ها ... امشب، وقتی برمی  رهی خندید. گلسا سعی کرد تپش
  ... گشت خونه، حتما عکس خنده های رهی رو قبل از خواب نگاه می کرد

  .خب صبر کن اول می خوام بهت بگم چه جور دختریه. بعدش ... حاال شاید شانس دیدن شو داشتی-

 :حاال انگار کی هست! گلسا توی دلش گفت

یدوارم یه بالیی سر دختره بیاد. نه بالی خیلی بزرگی که رهی رو ناراحت کنه. یه بالی کوچیک و ام-
 .مختصر

 :رهی گفت

یه دختریه که. .. خیلی مهربونه. من اولش اینو نفهمیدم. اینو ندیدم. کامال فکر می کردم یه آدم  -
مشکالتش لبخند بزنه. از مقاومتش برعکسه. زندگیش سخت بوده ولی باهاش کنار اومده. سعی می کنه به 

خوشم میاد. شاید با کسی سرلج بیفته ولی هیچ وقت از کسی کینه نمی گیره ... احساسات لطیفش پشت یه 
دیوار از سرسختی ان. همیشه امیدوار بودم که بتونم پشت اون دیوارو ببینم ... امیدوارم که احساساتش از 

نشون بدن ... یه چراغ سبزی باشه که بدونم حتی می تونم یه  پشت اون دیوار بیان بیرون و خودشون رو
 کورسوی امیدی داشته باشم یا نه ... ؟

 :گلسا باز توی دلش اظهار نظر کرد

  ... دختره بدون شک اختالل روانی داره ... رهی یه مرد ایده آله-

دختره دیوونه ست.  دفعه اولی که دیدمش حتی فکر هم نمی کردم که عاشقش بشم. با خودم گفتم این-
دیوونه که نه ... شاید چندتا تخته اش کمه! ولی وقتی فهمیدم ... وقتی دیدم که پشت این خنده ها ناراحتی 

 .ها و غصه هاشو پنهون می کنه متوجه شدم که خیلیم عاقله

 :گلسا بی اختیار با کنجکاوی پرسید

 ناراحت بود؟! زندگیش سخت بود؟ چرا؟؟-

 :رهی با تعجب گفت

  !خب... بود دیگه-

  آخه چرا؟-

زندگیش سخت بوده. شاید خودشم هنوز متوجه نشده باشه که چه قدر سختی پشت سرش گذاشته. نبوِد -
 ... پدر و مادرش رو به وضوح توی زندگیش حس کرده. خودش روی پای خودش به این جاها رسیده

  ...بغض گلوی گلسا رو گرفت. نه واسه ی حسودی و غبطه و
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ای دختری که رهی می گفت سوخت. چه دختر ساده ای ... تازه گفت از کسی کینه هم نمی گیره. دلش بر
 :ببین چه قدر صاف و ساده ست ... حرفای قبلیشو پیش خودش پس گرفت و بلند گفت

 خب؟-

 بازم بگم؟-

 ... اهوم-

اش می شدم! از  من عاشق قیافه اش نشدم. اگه می خواستم عاشق قیافه اش بشم همون نگاه اول شیفته-
رفتارش خوشم اومده. اینکه شبیه اش رو هیچ جا ندیدم. آخه خودشم نمی دونه که تکه ... و همین باعث 

 ...تک بودنش می شه! هررفتاری با هرکسی نداره

پس با رهی جفت خوبی می شدن ... تجمسی که از این دختر داشت، واقعا به رهی میامد. گلسا هم می 
شکست خورده ها نگاهشون می کرد ... بی خیال. دختر به این خوبی. البد لیاقت  نشست یه گوشه و مثل

 ... رهی رو داشت

 :گلسا با صدایی که می لرزید گفت

 خب؟ دیگه؟-

 :رهی لبخندی زد. دست های گلسا رو فشار داد و گفت

  .واقعا هم چند تخته ات کمه-

 !هان؟-

 :رهی نفسی کشید و گفت

! توئی که زندگی منو عوض کردی! توئی که باعث شدی. .. منی که بعد از  گلسا اون دختر توئی ...-
رفتن مامانم به زور می خندیدم ... با خنده های تو بخندم! توئی که توی نگاهت هم حتی زندگی جریان 

  .داره. این توئی که ... زندگی من صد و هشتاد درجه عوض کردی. خود خودتی

دن ... و بغضش شکست ... مقاومتی نکرد ... مدت ها بود که از دستای گلسا توی دستای رهی شل ش
  ... سر خوشحالی اشک نریخته بود

انگار باورش نمی شد ... حرفایی که رهی می زد رو توی خوابش بارها دیده بود ... وقتی بیدار می شد 
امشب اون  فقط بالش اش رو برعکس می کرد و به خیاالت خام و دخترونه اش می خندید و امشب ...

  ... خیاالت جلوی چشم هاش جون گرفته بودن

 :رهی آروم دستشو باال برد و روی گونه های گلسا کشید ... گفت

  ... من بهت نگفتم گریه هاتو دوست ندارم ...؟ به خدا که بیشتر از تعداد موهای سرت گفتم-
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ر، قابش گرفت. نه دیوار کاش می شد از این لحظه عکس گرفت. ثبت اش کرد. و در جایی، روی دیوا
  ... گالری کوچیک گلسا ... جایی مثل دیوار خاطراتش

 ... نمی خوای به من یه جوابی بدی-

 :گلسا وسط گریه اش خندید. با همون کله شقی همیشگی اش گفت

  !تو که از من سوال نپرسیدی که بهت جواب بدم-

فواره گذاشته بود برداشت. سمت گلسا  رهی لبخندی زد و یه شاخه گل رز رو که از همون اول کنار
 :گرفتش و گفت

  .اینم سوال-

گلسا گل رو گرفت. الی گلبرگ هاش یه چیزی سنگینی می کرد ... توی گل رو نگاه کرد. یه حلقه ی 
 :ظریف و ساده توش بود ... گلسا حلقه رو بیرون آورد و جلوی رهی گرفت. باز با خنده گفت

 ... این سواله؟ خودت بپرس-

رهی توی چشم های سیاه رنگ گلسا نگاه کرد. خودش رو می دید و انعکاس صورت امیدوارش رو. و 
 :گفت

  .من دوست دارم-

 :زمزمه کرد

  ... می شه ... می شه از این به بعد-

 :دست گلسا رو توی دستش جا به جا کرد. کف دستش رو روی گونه اش گذاشت و گفت

هی و گلسا همسایه نباشن؟ دوتا دوست ساده نباشن؟ عشق باشن؟ عکس های دوربین ات دونفره باشه؟ ر-
  یه خانواده باشن؟

گلسا دیگه نمی تونست خودشو کنترل کنه ... دستاشو محکم دور شونه های قوی رهی حلقه کرد و 
 :درگوشش گفت

  ... می شه رهی ... می شه-

که خوشحالی توش موج می زد  پلک هاشو روی هم فشار داد تا دیگه اشکش پایین نریزه و با صدایی
 :گفت

من خیلی وقته که از ته دل دوِست دارم ... مخاطب همه ی یادداشت های عاشقانه ی دفترم تو بودی... -
کسی که واقعا بعد از پدرم احساس کردم یه تکیه گاه محکم توی تنهایی هامه توی بودی ... کسی که 
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ط تو بودی! دلم می خواد تو باهام باشی ... تو بقیه ی تونست مرد من باشه ... عشق من باشه ... رهی فق
  ... عمرم و کنار من باشی ... و فقط رهی رهنما نباشی ... عشق باشی ... رهنمای دنیای من باشی

رهی نفس عمیقی کشید. فرهاد چی گفته بود؟ زن ضعیف نیست. ظریفه. باید مراقبش باشی. محکم گلسا 
این لحظه بود... حق با فرهاد بود ... حق با لعیا بود ... حق با آبتین بود رو بغل کرد ... چه قدر منتظر 

 ... ... دل به دل راه داشت. توی غیرممکن ترین شرایط هم راه داشت

گلسا خودشو عقب کشید ولی رهی حصار دست هاش رو از دور کمرش باز نکرد. بهش نگاه کرد و 
 :گفت

 و ببینیش یا نـه؟ می بینیش؟ االن می تونی توی نگاهم عشق-

 :گلسا زیرلب گفت

 ... می بینمش ... این بار ... با تمام وجودم می بینمش رهی-

 :دستاشو روی شونه های رهی گذاشت. رهی به ماه نگاه کرد و گفت

ترجیح دادم اینجا باشیم ... توی حیاط خونه ای که کلی باهاش خاطره داشتیم ... زیر ماه. ماهی که شاهد -
گ زندگیم بوده ... وقتی تو باهام بودی ... گلسا! تو نباشی منم نیستم. این تو بودی که شب های قشن

قشنگ ترین تولد زندگیم و بهم هدیه دادی. تو بودی که مامانمو بهم برگردوندی. تو بودی که لبخند و بهم 
  .برگردوندی

.. و قسم به همین لحظه اگه دوباره گلسا رو توی آغوشش کشید و عطرشو با تمام وجودش به مشام کشید .
  ... بدون این عطر زنده می موند، تمام زندگی اش یه دروغ محض بود

یهو هردوشون احساس کردن که قطرات ریز آب داره از هر طرف بهشون می خوره ... گلسا جیغی 
 ... کشید و عقب رفت. صدای خنده ی علی اومد و خودشم ظاهر شد ... آب پاش ها رو کار انداخته بود

!  

 :بلند داد زد

 کاپیتــان! گروهبان! خوشتون اومد؟!؟-

 :با خنده اضافه کرد

  ... یادتون نره اولین کادوی عروسی تون رو من دادم هاااا-

 ... رهی خندید و دستی به موهای خیس از آبش کشید. گلسا سرشو رو به آسمون گرفت و بلند خندید

 :شست اش چونه اش رو باال گرفت ... زیرلب گفترهی دستشو پشت گردن گلسا برد و آروم با 

  می دونی قشنگ ترین هدیه ات بهم چی بـو د... ؟-
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 :مکثی کرد و گفت

 !خنده هات-

ید ... پیشونی اش رو ... ب*و*سو تا دنیا دنیا بود این خنده ها مال رهی بود ... روی موهای گلسا رو 
  ... دست هاش رو ... و این گلسا برای خودش بود

تا گلسا عاشقانه بود ... تا رهی عاشقانه بود ... تا دست هاشون توی دست هم بود ... این زندگی بوی  و
  !زندگی می داد ... این زندگی طعم عشق می داد ... تا ابـــد

 ...یه دنیا از تو ممنونم

 ...برای این همه شادی

 ...چه سرشارم از عطر تو

 ...تو به من...زندگی دادی

 ...ه خوشحالمچه بی انداز

 ...جهان...مال منه امشب

 ...کسی خوشبختی ما رو

 ...بهم...نمی زنه امشب

××× 

همون طوری که رمان مقدمه داره...موخره هم باید داشته باشه...لطفا قبل از اینکه فایل رمانم رو 
ی رهی و  ببندین...اینو بخونین...این قصه ی ماهه...ماه. ماهی که به قول رهی شاهد شب های عاشقانه

 ...گلسا بود

خورشید عاشق بود. یه عاشق خسته. یه عاشق وابسته. یه عاشق دل شکسته. می دونی عاشق کی بود؟ »
عاشق ماه بود. ماه مغرور. البته شاید هم مغرور نبود...فقط نمی دونست یه خورشیدی هست که بی اندازه 

 ...عاشقشه

ه رو از دور ببینه. خورشیده عاشقانه ماه رو دوست خورشیدی که شب پشت کوه قایم می شد تا بتونه ما
داشت. ولی هیچ وقت نمی تونست بهش بگه. چون ماه وقتی می آمد که دیگه دیر بود...وقتی که خورشید 

 :رفته بود. غروب کرده بود. صدای تالطم امواج دریا اومد

 !خورشید...چرا غروب می کنی؟-
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صبرانه منتظر جواب بودند انداخت. خنده ی تلخی کرد و خورشید نگاهی به امواج که طبق معمول بی 
 :گفت

  .تا ماه رو ببینم. اگه من غروب نکنم که ماه نمیاد-

خورشید غروب می کرد تا فقط شانس دیدن ماه رو داشته باشه. فقط دیدن اش! هیچ وقت نمی تونست 
ا خط موازی. دوتا خطی که باهاش از عشق حرف بزنه. ماه و خورشید...هیچ وقت بهم نرسیدن. مثل دوت

هیچ وقت بهم نرسیدن. دوتا خط موازی وقتی بهم می رسن که یکی شون خودش رو بشکنه. خورشید 
خودشو شکست. غروب کرد. ولی بازم به ماه نرسید! مثل خیلی از آدم ها که خودشون رو شکستن ولی 

 ...به چیزی که می خواستن نرسیدن! خیلی ها دل شون رو می شکنن

اینجا شهر آدماست. جایی که دل می شکنه،ولی بی صدا. ولی کسی نمی شنوه. ولی کسی نمی فهمه.  آره!
  .زندگی همه ی این آدما یه تراژدیه

  .آره هنوزم همین طوریه. همیشه بوده

دوتا چشم همیشه کنار هم دیگه ان،ولی نمی تونن همو ببینن. توی آرزوی دیدن هم می سوزن. عقربه 
ه دنبال هم دیگه ان. آره،خورشید هم هنوز دنبال ماه هست. هرروز خودشو می شکنه. های ساعت همیش

هرروز غروب می کنه. نمی دونم...شاید یه روز به ماه برسه. شاید یه روز یه دنیا بغض از خلوت شب 
  .هاش خط بخوره. شاید ماه بفهمه که توی آسمون تاریک شب ها تنها نیست

  .وب می کنهخورشیدی هم هست که براش غر

  .نمی دونم...شاید

 «پـایـان»


