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شد  یصحبت از مامان افاق م یوقت ینبود، ول يمنتظر بود، ذاتا آدم صبور نیو ماششد که ت یم یساعت مین

درکناش  ب،بودنیعج. نبود يصبر یو ب تیاز عصبان ياز عجله نبود،خبر يبود، خبر يا گهیادم د يانگار

تا  5 واشی واشیکرد و  یم وکارهاش ر زهیر زهیزد آفاق جونم ر یم اطیتو ح یشد تا قدم ادهیپ. آرامش داشت

که  ییمحل جا نینبود ، معطل موندن تو ا یالیخ یبرنامه رو از بر بود ول نیا گهیاومد، د یم نییرو پا وانیپله ا

تا در  10انداخت،  اطیرو به ح يبه پنجره ها یسال عمرش رو توش گذرونده بود روح بخش بود، نگاه 32 نیع

 ،یرنگ يها شهیپر ش يا رهیدا مین هیبودند، رو سر هر کدوم  ستادهیکه بغل به بغل هم ا 170در  70 یلیمستط

گرفت  یآفاق جون اوج م يهر باردرد پا وان،یا يرو چیپشت بوم کنگره کنگره با سه تا ستون مار پ يلبه ها

 قرفت، خود افاق جونم عاش ینم شیکدوم پ چیباز دست ودل ه یافتادند ول یم یمحل زندگ رییهمه به فکر تغ

 يزیچ هی یپشت وونیشد که تو ا یم یاومدن، دو سال نییپله ها بود،عاشق آخ آخ گفتن و پا نیتن رو اقدم برداش

داربست  یطاق ریهفته هم استفاده نشده بود،از ز 1سر جمع  یپله برق واسه اش کار گذاشته بودند ول هیشب

درخت و درختچه  هیبق ن،یزم ریتو ز ودندها رو برده ب یبود، همه شمعدون يمو رد شد، زمستون سرد يدرختها

 موند، یکاله م یتو سر ما و گرما سرشون ب چارهیب يمو ها نیا یکرده بودند، ول چیپ کیهارو هم پالست

 آفاق از افکارش کنده شد يصدا با

 پسرم؟ میبر: آفاق

 آفاق خانم بنده در خدمتم: ارسالن

 دلم از همه کوتاه تره زیتوام که عز اروینذر منم شده دردسر، د نیا زم،شرمندتم،یعز ینیبب ریخ: آفاق

عمر  هیساعتم من در خدمت شما باشم، هنوز مونده جبران  3 يهفته ا رمیحاال گ ز،یعز یچه حرف نیا: ارسالن

 بشه، حاال بابا به کنار نیدیکه شما واسه من و اردالن کش ییزحمتها

کنه مثل قند و نبات  یواسه نوه هم م ياش، هرکار فهیکنه وظ یواسه بچه م يمادر هر کار زمیعز: آفاق

 اش رو بردم، فیکردم واستون واسه دل خودم بوده، ک يهر کار نه،یریش

 بار پا درکاب شما باشم هی يکنم هفته ا یم فیمنم ک:ارسالن

 یش ریعاقبت به خ: آفاق

چشمهاش رو  يرت یکرد و گاه یچرخوندن و دعا خوندن، زمزمه م حیآفاق شروع کردبه تسب نیبستن در ماش با

 .گفت یم نیآم یکرد، گاه یبه دور و برش فوت م یگرفت،گاه یبا گوشه چادرش م

 ام،یم یدربست نیمنم با ماش ،یبه کارت برس يبر يخوا یم: به امام زاده سر چرخوند سمت ارسالن دنیرس با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٤ 

 میو تکرار کن الوگید نیا دیبابا ما هر هفته با يا: گفت و سرچرخوند ياهللا و اکبر ارسالن

 ؟یچ یچ: آفاق

 یدر بست م نیخواستم، واستون ماش یمن، من اگه نم زیعز یکن یتعارف م نقدریگم شما چرا ا یم: ارسالن

با من  نقدریشم، بعد شما ا یخواد که همراهتون م یکارم، حتما دوست دارم، دلم م یرفتنم پ یکردم خودم م

عقب  یتاپش رو از صندل پ، بعدم ل نیبرگرد نیقت خواستهر و ارت،یز ریبا دل س نیبر ،یکن یتعارف م

 تخت التونیخ ن،یایکنم تا شما ب یکار م نیبا ا نهاش،یمنم ا: برداشت بازکرد

 شد ادهیسر تکون داد و پ آفاق

*** 

کرده بود،  رید یانجام داده بود، چند تا تلفن هم زده بود و جواب داده بود، به نظرش آفاق کم بایرو تقر کارهاش

 يبه دستهاش داد، و چشم دوخت سمت ورود یو قوس یکش د،یکش یرفتنش طول نم شتریساعت ب 1معموال 

رن مسجد، از اونجا ختم  یاز روضه م ،نداره یزنها چقدر با خدا حرف دارن که تموم نیدونست ا یامام زاده، نم

و  رونیکه ب یتیمونه جمع ینم نیه از دستشون زمک ازمیکنن ،نذر و ن یانعام، بعد امام و امام زاده رو واسطه م

 مرد،  هیتا زن بودند 10 دیگفت شا یرو م نیشدن هم هم یتو م

چادر مقعنه زده،  یکیبا چادر رو گرفته بود،  یکیشد ، یم دهید يزنها همه جور نیا يبود که ال بال بیعج

 پسیبا کل یکیکوتاه ،  يمانتو یکیچکمه ،  یکیکفش پاشنه بلند،  یکیو ادا اصول ،  شیبا صدجور آرا یکی

 یجالبتر بود، چادر رو گوله م یول ومدنا رونیآوردند ، موقع ب یدر م فیاکثرا دم امام زاده چادر از ک ،ییفضا

 شهر گم بشن، یرفتن که دوباره تو شلوغ یبغل م ریزدن ز

تر تو سمت مخالف پارك کرده  نییاپ يمتر 20رو روشن کرد،  نیآفاق جون از افکارش در اومد ماش دنید با

 برو مادر:زد هیتک یصندل یپاش و در جلو رو باز کرد، آفاق با بستن در سر و به پشت يبود، خودش رو رسوند جلو

 ز؟یعز نیخوب: ارسالن

 اره مادر برو:  آفاق

 ده ینشون نم نویا افتونیق یول: ارسالن

 نقدریا یبده، ول نیاد درداش رو تسک یاستخون سبک کنه، م نجایاد ا یبگم، آدم م یچ: داد رونیب ینفس افاق

 داره واال  یدونم چه حکمت یشه، چه م یم نیتازه سنگ نه،یب یادم گرفتار م

 اد یتره، حالتون جا م کیبرم امامزاده صالح ، باال شهره، مشکالت مردم ش نیخوا یم: ارسالن
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 نهیفرق نداره، غمش حد خودش سنگ ریفق ایباشه  یه، غنار یباال نداره، اون که به خدا پناه م نییپا: آفاق

لغزنده،حواسش رو داد جلو، که آفاق جون سر  ابونیزده بود و خ ینزد، نرم راه افتاد، نم بارون یحرف گهید ارسالن

 حرف رو گرفت

 دمیگرفت، نفهم شیآت گرمیکرد، ج یم يا هیچه گر یدون یساله نم 20،  10دختره، فکر کنم  هیامروز : آفاق

 نمیبب ششیکرد، قلبم صد پاره شد، تا اومدم دعام رو تموم کنم برم پ یچه کنم چه کنم م يجور یبود، ول یچ

 شد بیغ ییهویبهش،  دمیپا تند کردم نرس ی،هر چ لیپا شد رفت، منم که عل هیدردش چ

که  ایست مشت شده اس، غم کل دنکف د هیقلب اندازه  نیمن ا زیبابا، شمام که آفاق غمخوار، عز يا: ارسالن

 شه، یتوش جا نم

 دونم، خدا گره از کار همه باز کنه، یچه م: آفاق

 شاالیا: ارسالن

 نگه دار ،يوا: آفاق

 چتون شد؟ قلبتون؟:زد رو ترمز ارسالن

 نه،:  آفاق

 در قفل بود یدست انداخت درو باز کنه ول بعدم

 نمیدر و بب نیباز کن ا: آفاق

 نیبش ادهیپ نیخوایشده، چتونه، چرا م یچ: ارسالن

بنده خدا  دهیهمون که چادر رو تو روش کش نیبب:رو بود، بعدم برگشت به عقب ادهیدختره که گفتم، تو پ: آفاق

 تونه بره یانگار راهم نم

 ها میفحش رو کامل خورد د،یکش یچه بوق یراننده پشت نیدید دم،یآفاق جون ترس: ارسالن

 شه اَزمون یاالن رد مدر باز کن ، : آفاق

 ن؟یکن کاریچ نیخوا یم: ارسالن

 ادیاز دستمون بر ب يکار دیچش بود، شا نمیباز کن تا نرفته، بزار برم بب: آفاق

 یول: ارسالن

 باز کن مادر: آفاق

 داد رونیب یدر باز کرد، و نفس ارسالن
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حال و کشون کشون  یاونطور که ب یجلو زده بود ول یدختر چند قدم بایرو، تقر ادهیخودش رو رسوند تو پ آفاق

به سن و  یبه زن دیشا شتریکرده بود ب فیباشه که افاق تعر يساله ا 20،  10 دیرس یرفت، به نظر نم یراه م

 سال 70 يها هیخورد، تو همون ما یسال خود آفاق جون م

ضرب دست آفاق جون  یجلب کنه،ولزد سر شونش ، ظاهرن صدا زدن نتونسته بود توجه دختر رو  یدست آفاق

بود و رخ به رخ آفاق نشده  دهیبود، هنوز کامل نچرخ نیسنگ يادیز يواسه اون وجود انگار یجون یبا همه ب

 نیزم يرو ولو شد رو ادهیبارون و پ یفیو کث یسیرو تو خ ادهیمثل پر کاه تو پ

 سمتشون دیشد و دو هادیپ نیشوك زده دست رو قلبش گذاشته بود که ارسالن از ماش افاق

 شد؟ یچ: ارسالن دند،یکش یسرك م ستادهیزن و مردم ا يچند نفر هیزانو زده بود کنارش و  آفاق

 تو حلقش، زمیبر اریب ریگ یاب هیدونم از حال رفته بدو  ینم: آفاق

دو تا خانوما دختره  هیو  زیعز دیآب جور کنه، تا رس وانیل هیتا تونست  دیتو دو سه تا مغازه سرك کش ارسالن

 هنوز چشم باز نکرده بود، آب هم افاقه نکرد، یول وار،یداده بودند به د هیرو تک ادهیبودند کنار پ دهیرو کش

 ؟یکن کاریچ يخوا یم زیعز: ارسالن

 زنگ بزن اورژانس: آفاق

 مشیخودمون ببر دیاد، با یاورژانس که واسه غش و ضعف نم:ارسالن

 تونن یخانومها نم نیبغلش کنم، ا يچطور هوشه،یمادر ب: آفاق

 رمیبغلش رو بگ ریکنار تا من ز نیبر: ارسالن

 یارسالن، نامحرم: آفاق

 نیخور یحاال سرما م نمیبب نیبلند ش ؟ینیتا شب باال سرش بش يخوا یخانوم جون م: ارسالن

 ؟يندار نیتو ماش يزیچ ییپتو: آفاق

اون دستش رو  ریخانوم کمک کنن ز نیکنار تا ا نیبر: بلند کرد نیتکون داد و افاق جون رو از زم يسر ارسالن

 و با سر به خانم کنار دست آفاق اشاره کرد رنیبگ

 رهیگردنمون رو بگ رهینم: کرد و پا عقب گذاشت ینبود چون من و من یراض یلیخانوم خ يانگار یول

زده، بنده خدا ضعف کرده، صدا نفسهاش  نیماش ایشده  کیمگه بهش شل نینترس: دیتو هم کش یاخم ارسالن

 نیشنو یرو نم

 نیزارمش تو ماش یکنار خودم م نیبر: کرد جلو اومد یبود و بر بر نگاه م ستادهیکه کنار ا ونیاز آقا یکی
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 کنن حله یخانومها کمک م نیخواد داداش، ا ینم: عقب بره سر برگردوند نکهیا یب ارسالن

 و راه افتادند، نیبود گذاشتندش عقب ماش ینزد، با هر سخت یحرف گهید مرد

 به بهار نامزد اردالن زد یراه زنگ تو

 سالم: بهار

 ؟يبهار ، شما االن سر کار: ارسالن

 نه چطور؟: بهار

 يگفتم اگه سر کار ،يزیچ یدرمونگاه هی میبر یبا آفاق جون م میرو ضعف کرده دار ادهیخانوم تو پ هی: ارسالن

 ياونور مشیاریب

 االن؟ نتیتوماش: بهار

 اره: ارسالن

 نیزد یزنگ م نیاومده باشه، کاش تا تکونش نداده بود نییپا نشیباشه انسول ينکنه قند نش،یببر يزود: بهار

 زنم یبود بهت زنگ م یمشکل ست،ین يزیکه چ شاالیا: تکون داد و دنده عوض کرد يسر ارسالن

 حتما خبرم کن: بهار

 له هاش بلند شدنا يبودند که صدا دهینرس هنوز

 ندتیدکتر بب هیجا  هی میر یصبر کن م کمی زم؟یعز یخوب: سر برگردوند عقب آفاق

 دیشن یم یبیصداش رو تقر یول نهینداشت از آ دید اسالن

 من خوبم ن،یکن ادهیمن و پ...: 

 میرس یبزار االن م م،یکن ادتیکجا پ ،یسرت رو بلند کن یتون ینم یتو حت: آفاق

 کنم یخوبم،خواهش م...: 

  ،ير یم ندتیبزار دکتر بب: نبود ایافاق کوتاه ب یول

آورد و کمک  لچریرفت دو تا پرستارو و عیارسالن سر دنیرد و بدل نشد، با رس یدرمونگاه حرف يتا ورود گهید

 دیطول کش يا قهیآفاق جون همراه دکتر رفت باال سرش، چند دق یول ستادیاتاق ا رونیب. کرد تا ببرنش داخل

 شد؟ یچ: ، ارسالن بلند شد جلو رفت رونیتا آفاق و دکتر اومدند ب

 

 بود، ضعف داره، 8فشارش  ستین يزیچ: آفاق
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 ن؟یزکردیتجو یخوب خانم دکتر، چ: رفتن دکتر رو نگاه کرد و سر برگردوند سمت آفاق ریمس ارسالن

 ينداز یمتلک م یلنگه اردالن، ه يتو ام شد: آفاق

 شد؟ یمن غلط بکنم، حاال چ: ارسالن

 سرم خوابش برد، نگران نباش ریسرم نوشت، ز هی گه،ی، فشارش بوده د ستین يزیچ: آفاق

 میرو بردار شیگوش نیاریرو ب فشیشن،ک یحتما االن کس و کارش نگران م یول ستمینگران ن: ارسالن

 دستش نبود يزیچ نیرو هم بلندش کرد ادهیتو پ دم،یند دم،نهیدستش ند یفیک يمن انگار: آفاق

 شه داریبابا، پس کاش زود ب يا: ارسالن

 شه یم داریسرمش تمومه ب گهیساعت د 1فوقش: آفاق

 اومد پرستارهر دو سر برگردوندند رونیب با

 ن،یرو و اطالعات رو پر کن نهیفرم هز رشیپذ نیایلطفا ب: پرستار

 نگاه به آفاق کرد ارسالن

 امیتا من ب نی، تو بشرم یخودم م: آفاق

*** 

 سرمش تموم شده باشه گهیبرم فکر کنم د: اتاق بود، آفاق هم از جا بلند شد یسر پرستار که راه پشت

 تا آفاق برگرده دیتو راهرو قدم بزنه،طول کش یبه ساعتش انداخت و بلند شد کم ینگاه ارسالنم

 م؟یتموم شد؟ بر: ارسالن

 آره : یصندل نینشست رو اول آفاق

 ازش؟ نیشماره گرفت ن؟یپس چرا نشست: ارسالن

 یگم تنها نم یم یخوام برم، هر چ یگه م یم زه،یر یفقط اشک م یپرس یم یدختره، هر چ نیمادر ا: آفاق

کنه برم، برم داره شب  یده ، التماس م یگوش نم س،یو خ فیسر و لباس کث نیبا ا یفتیوضع راه ب نیشه با ا

 شه یم

 در خونه اش، مشیبر یم ادیب نیخوب بگ: ارسالن

 .چشه، گفتم که تو امامزاده هم چه حال بود دونمیگفتم، نم: آفاق

 تونه پاشه بره،  یبره، اگه م نیبگ: ارسالن

 بهش بگم گهیبار د هیشلوارش باشه، بزار برم  بیتو ج دهمینداره پول نداره کجا بره؟ حاال شا فیآخه ک: آفاق
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 رونیهنوز آفاق تو دهنه اتاق پا نگذاشته بود که پشت سر پرستار از اتاق اومد ب یول

 شد کیبه آفاق نزد یهم قدم ارسالن

 میبر:آفاق

زحمت شد، ممنون بعدم راهش رو گرفت و  یلیخ دیببخش: داشتیبود که بر م ییقدمها یفیهم به ضع صداش

 بره، نیبزار: ت و خم شد دم گوششبگه که ارسالن دست سر شونش گذاش يزیرفت،آفاق اومد چ

 پر گل و شله ختهیهم به هم ر ختشیرسه، آخه سر و ر ینم ابونیتا سر خ نینگاش کن تو رو خدا ، ا: آفاق

 يزور میتون یما که نم گهیتا خونه برسه، د رهیبگ نیماش نیبهش بد یپول هیپشت سرش،  میبر نیایب: ارسالن

 شه  یداره غروب م مش،یببر

 شد، یبغل زد و کنار ارسالن راه ریچادرش رو ز آفاق

کرد،  یپشت سرش بودند، سمت چپ و راستش رو نگاه م یبیآفاق و ارسالن هم تقر ابونیبرسه دم خ تا

 ابونه؟یکدوم خ یعنیکجاست؟  نجایا: که چشم تو چشم مادر بزرگ و نوه شد یبرگشت سمت با جه نگهبان

 اد،یب ریهم فکر نکنم گ یطرفه اس، تاکس هی یفرع نجایا متون،یرسون یم یاصل ابونیتا سر خ نیایب: ارسالن

 راحته نیبر نیبخوا ياز اونجا هر ور نیایاصال تا انقالب ب

 تشیهدا نیسمت ماش تیبه آفاق انداخت که دست دراز کرده بود سر شونه اش تا در صورت رضا ینگاه مردد

مانتوش هم وضع  یول نهیشد چادرش رو کنار زد تا روش نش تیهدا نیکنه، با فشار دست آفاق به سمت ماش

 .دونست موقع اومدن خوب همه جا رو گند زده ینداشت، گرچه م يبهتر

 بود، رونیب یزمستون ياز سرما شتریب نیماش يانگار سرد د،یاز سرما به خودش لرز نیبسته شدن در ماش با

 رو روشن کن سردشه يبخار نیمادر ا: رسالننشسته روش زوم کرده بود، رو کرد به ا يوریکه  آفاق

 کرد و راه افتاد، میعقب تنظ یرو به صندل يبخار چهیحرف در یب ارسالن

دخترم : تا انقالب مونده بود، که آفاق سکوت رو شکست یلیغروب پنجشنبه خورده بودند، هنوز خ کیتراف به

 نیبا ا م،آخهیبزار نیشه، شب سر راحت زم راحت المونیخ میات کن ادهیآدرس خونتون رو بده، بزار دم در پ

تا اخونه  ياصال پول دار ست،یهم که دستت ن فینباشه ک یفضول ،يبر يخوا یم يچطور ختیلباسهاوسرر

 یبرس

 فتهیبود تا چشمه اشکش دوباره به جوشش ب یچند تا جمله کاف نیهم انگار
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رو  ادهیتو پ نیاصال من واسه هم نم،یواست بک يکار هی میتون یحرف بزن، بزار اگه م هیبه جا گر زمیعز: آفاق

 نمیگفتم بب دمتیرو که د ادهیتو پ دم،یاونجا بهت نرس ،يکرد یم يقرار یتو امامزاره ب دمیدنبالت اومدم، د

 ادیاز دستمون بر ب يکار دیشا ه،یمشکل چ

 تو اتوبوس جا گذاشتم یرو صبح فمیک...: 

 زمیدر خونت، غصه نخور عز متیرسون یم متیبر یسرت، آدرس بده،تا خود رشت هم باشه م يفدا: آفاق

 مگه نه مادر: آفاق پنهون نموند دیاز د یول.همه سخاوت آفاق جمع کرد نیلب خند ه ا ش رو از ا ریز ارسالن

 نیبله، نگران نباش: ارسالن

 آدرست رو بده: آفاق

 بود فیتو ک دمیکل...: 

 ست؟یخونه ن یمگه کس: آفاق

 نه...: 

 هنوزم مونده تا شب م،یبر یساز م دیکل: ارسالن

 آخه،...:

 آخه،آدرس بده یآخه ب: آفاق

 کرد یدختربازم دست دست م یول

 هم هست؟ يا گهیمشکل د: آفاق

 من، یعنیصاحبخونم گفته، یعنیآخه، آخه صاحبخونم، ...: 

 ه ات عقب افتاده جون به سر شدم، حرفت رو بزن، جوابت کرده؟ اجار: آفاق

 شه یندارم، داره شب م دیکرده، حاالم که ، حاالم که کل رونمیگفته حق ندارم برم تو اون خونه، ب...: 

 نگاه به ارسالن کرد که بد جور اخم تو هم کرده بود آفاق

 کرده؟ واسه اجاره خونه؟ رونتیب یواسه چ: آفاق

 هیگر رینه، و باز زد ز...:

 متیببر يخوا یم. شده یچ میما بفهم نیدرست حرف بزن: روبه عقب دیزد و نگه داشت، چرخ يکنار ارسالن

 بگو، يخوا یشو، پول م ادهیپ یش ادهیپ يخوا یدر خونه آدرس بده، م

  ؟یکن یم ينجوریارسالن، چرا ا: آفاق
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 یم یزندگ یچواسه  ییاصال پدر و مادرت کجان، تنها ده،یچطور جواب م یپرسیم یهر چ نینیبب: ارسالن

االن سوارت  یباش رانیهر جا ا ،يکنم بر نتیسوار ماش نالیبگو شهرت کجاس ببرمت ترم ؟ییدانشجو ؟یکن

 ،یرس یم گهیساعت د 17تا  تیکنم نها

در باز  دیکش یرو م رهیدستگ یهر چ یتر کرد ول کیگرفت، خودش رو به در نزد یاش هر لحظه اوج م هیگر

 شد ینم

 هیبه چ یچ نمیبب نیارسالن بسه، تو ام بش: آفاق

 برم نیتو رو خدا، بزار ن،یدر و باز کن...: 

زنگ به حاج بابات بزن اگه  هی ،يها، خسته شد يارسالن مادر، تو هم انگار حوصله ندار قه،یدو دق نیبش: آفاق

 رهیدنبال ما ، خودش سر کارو بگ نجایا ادیهنوز حجره اس، ب

 هیبه چ یچ میفه یخانم درست حرف بزنه، م نیا کار؟اگهیچ نجایا نیبابا رو بکش ستم،حاجیمن خسته ن: ارسالن

بهت بکنم، راحت باش  یکمک هیبتونم  نم،یخدا خواسته من امروز تو رو بب دیدرست حرف بزن، شا زم،یعز: آفاق

 يدار یمشکل مال ،يکرده، چرا گفته نر رونتیشده، چرا صاحبخونه ب یمادر، حرف بزن چ

 نه،نه..: .

 دخترم، یپس چ: آفاق

آخه من همش خواب  نم،یب یکردم خواب م یفکر م یشدم، ه داریدزد اومده بود، من ، من ب شبی، د شبید...: 

 بودم، دهیاومد، من ترس یبودم، همه بدنم خشک شده بود، صدام، صدام در نم دهینم،ترسیب یدزد م

 خوب،:آفاق

 ..خواست بره اومد باال سرم، یم یود، وقتپسر صاحبخونه بود، بخدا خودش ب...: 

 خدا مرگم بده:آفاق

 دم،یبود، خونه دست نخورده بود، فکر کرم باز خواب د 7انگار از هوش رفتم، چشم که باز کردم  دونم،ینم...: 

رو بردن، همه مدارك، شناسنامه کارت  زیهم چ دمیرفتم سر کشو پول بردارم، د دیخواستم برم خر یم 9ساعت 

 یکارت بانک،همه چ ،یمل

شده، گفتم  یچ شبیباز شده، صاحبخونه رو هم خبر کردم، گفتم د دیاومد، گفتن در با کل یزدم آگاه زنگ

ماهه قرار بوده بمونم خونش ، گفت اصال من مستاجرش  3 يجور نیپسرش بوده، کار باال گرفت، گفت من هم

 گفت بهم لطف کرده،  ستم،ین
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 نبود، یچیاونم نبود، ه یول ارم،یقولنامه رو ب رفتم

 یکنه، من حت تیثیتونه ازم اعاده ح یکه نشون بده دزد اومد، گفت صاحبخونه م ستین یهم گفت مدرک سیپل

 ست،یبند ن ییدستم به جا دیپرونده بدم، صاحبخونه هم تا فهم لیتشک ینداشتم برم آگاه ییمدرك شناسا

پسرش ببندم، من، من بخدا از اون آشغال متنفرم،من  خوام خودم رو به یشروع کرد به چرت و پرت که من م

هم حق ندارم پا تو  گهیرو بردم بردم و د یدم، بعدم بهم گفت تا غروب هر چ یبخدا جواب سالمش رو هم نم

ظهر بود از خونه  کیکنه، نزد یم تیازم شکا يزیچ نیهمچ هی ،یخونه اش بزارم، گفت به جرم تصرف عدوان

ندارم  دمیحاال کل ست،ین فمیک دمیشدم فهم ادهیپ ستگاهیفکر مشغول بود، تو ا نقدریدونم ا ینم یرون،ولیزدم ب

بهم  ییمدرك شناسا یده، کارت بانک رو ب یبه من خونه م یشه ، ک یم یچ شمیبرم تو خونه، اصال پول پ

 دن،  ینم

 ه،یباز شروع کرد به گر و

 !هان! میزنگ به اردالن بزن هیخوبه  م؟یکار کن یمادر چ: گفت و برگشت سمت ارسالن یالله یال اهللا ال آفاق

برداشت گرفت  نیرو از کنسول ماش شیبزاره، بعدم گوش انیدونم، اول بهتره خونوادش رو در جر ینم: ارسالن

 هستند انیگن، اصال در جر یم یچ نینیبه خونوادتون، بب نیزنگ بزن هی: سمت دختر

 نگرفت یشده بود جواب لیکه به هق هق تبد يا هیگر يجز صدا یول

 ییبهشون؟ اصال کجا یدخترم، گفت هیچ: بلند شد رفت درب عقب رو باز کرد خودش رو کنارش جا داد آفاق

 نجا؟یا ییدانشجو ؟یهست

 کردم، تنها یم یمن، من با مامانم زندگ...: 

 هستن که انشاال؟ اتیح دیدر ق یعنیاالن مادرت،  یعنیخوب االن، : به ارسالن انداخت ینگاه آفاق

 !شگاهیروزه،که بردمش آسا 10...: 

 ؟یواسه چ شگاهیآسا: آفاق

 هیشد  یتونستم نگهش دارم، نم ینم گهیبخدا د تونستمینم گهیشناسه،د یماه منم نم 3 گهیداره، د مریآلزا...: 

 .کرد میاشکهاش رو با شونه آفاق تقس نباریزد، و ا یم بیتنهاش بزارم، به خودش آس قهیدق

 .شد ادهیپ نیبه دست از ماش یگوش ارسالن

که  چارهیحرف راه افتاد سمت خونه،دختر ب یهم برگشت ب یتا ارسالن برگرده وقت دیطول کش قهیدق چند

 .با اشاره آفاق به سر شونه اش از جا جست نیماش سادنیآفاق جون خوابش برده بود، با وا يرو پاها يانگار
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 پاشو زم،یپا شو عز: آفاق

 کجاست؟ نجایا...: 

 کرد، دیبا کاریچ مینیبب میدست و صورت بشور، تا با دو تا آدم مشورت کن میخونه ما، بر: آفاق

 من یول...: 

 ادهیپ نیکرد، بعدم دست دختر و گرفت و از ماش دیبا یچ نمیبب میمشورت کن لیوک هینداره، بزار با  یول: آفاق

 کرد

که  ییدست خدا همون خدا ایدست سرنوشت،  دمیشا ایخودش رو سپرد دست آفاق، دست آفاق  یحرف چیه یب

 واسش ضجه زده بود یامروز کل

که  يمرد هیدختر جوان، با  هی دند،یکش یانتظارش رو م يانگار وونیکه دم ا دیرو د يباال آوردن سر دو نفر با

 دست سر شونش گرد کرده بود،

 یبود که بهار نام ستادهیکرد کرد از پشت سر آفاق جون وارد خونه شد، سر گردون تو سالن ا یلب سالم ریز

 زمیعز نیبش ؟يسادیچرا وا: خودش رو رسوند بهش

 دهیلباسام نم داره، هزار جا کش: به لباساش کرد ینگاه

 يرفت و برگشت ، مالفه ا عیرو مبل بعدم سر یملحفه بندازم، راحت ولو ش هیصبر کن االن  یاگه معذب: بهار

 دهیرنگ رو روت بدجور پر ن،یحاال راحت بش: مبل صاف کرد يرو رو

 یروبروش نشسته بود، سع یشد که رو صندل يرمردیولو کرد رو مبل که چشم تو چشم پ یرو به نوع خودش

 بده يکرد سالم بلند

 ن، راحت باش بابا،سالم دخترجو: بابا حاج

 افکنده تو مبل فرو رفت يسر با

 اد،یبخور گالب و نبات داره، بخور حالت جا ب:خودش رو رسوند وانیل هیبا  بهار

چقدر گذشته که ارسالن شونه به شونه آفاق و اردالن پا به سالن  دونستیداد، نم هیخورد و تک یکم بزور

ارسالن و اردالن  یت و شروع کرد آروم حرف زدن، ولگذاشتند، آفاق خانوم رفت کنار دست شوهرش نشس

کنار اردالن نشست و منتظر شد افاق جون شرح  یتر رو انتخاب کردند ، بهارم هم رو دسته صندل کینزد ییجا

 ماوقع رو واسه حاج بابا کامل کنه

 ه؟یاردالن بابا تو نظرت چ: دیطول نکش یلیخ یمتفکر نشست ول یبابا کم حاج
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 میاریوسائلش رو ب میاومد م،یلشیفام میگ یدم خونه م میریم م،یعقب بکش دیکنم نبا ی من فکر مواهللا: اردالن

تونم بکنم،  ینم يکار جیه شیو کارت بانک و پول پ ییخوره، من بدون مدرك شناسا یوسائل به دردم نم...: 

 تونم برم،اونها واسم مهمتره ینم ییجا

از اجاره نامه رو فردا  یکپ هی میگ یبعدم م ،یکن یرو خال دونیم دینبا ،یاول بزار بفهمه عقب ننشست: اردالن

 یآگاه میبر یم

 ندارم یمن کپ یول...: 

بشه غلط  شیفرستم خفتش کنن حال یفردا چهار تا رو م ن،یدونم، بزار امشب سر راحت نزاره زم یم: اردالن

 یچ یعنی يادیز

 ؟یکن ریآدم اج ؟يببر شیکار پ ينجوریا يخوا یم ،یلیوک يسرت دار ریمادر تو خ: آفاق

تازه  یتون بکشدش آگاه یم شونیا ياالن طرف پا سفت کنه بابت حرفها ه،یما دستمون خال زیعز: اردالن

 طلبکارم باشه، 

 رفت بپرسم ادمیاصال  زم،یعز هیاسمت چ: بهار

 میاسم و رسمش رو بپرسرفت  ادمونیچندساعت  نیدختر ما ا نیبه ا يدیربع هست رس هیواهللا تو که : آفاق

 هلنا ...: 

 م؟یکن کاریچ ؟یحاج یگ یم یشما چ: رو کرد به حاج بابا آفاق

خواد،دردش  یم یچ مینیبب م،یحرف بزن میشه نشست و تماشا کرد، بر یکرد، نم يکار دیباالخره با: بابا حاج

 ه،یچ

از  شتریتونست ب ینداشت، نم یحال خوش م،مامانمیچاره نداشت یول ست،ین یدونستم آدم حساب یاز اولم م: هلنا

 ختشیر میستیمجبور ن گهیکه د میکن یاسباب کش میگفت م،یهم نداشت یچندان شیدنبال خونه باشه، پول پ نیا

 .میختیر یاجاره رو هم که به حسابش م م،ینیرو بب

 شه یم یچ مینیسر بب هی میبر میدختر، پاش نیلباس مناسب بده ا هیبهار بابا : بابا حاج

از بهار بلند تر بود،  یواسش جور کنه ،هم کم یانداخت، بهار نتونسته بود لباس خاص ختشیبه سر و ر ینگاه

کرده بودند، بهار هم به زور و ضرب اتو  يریرو شسته بودند و تو خشکن آبگ شیهم تو پر تر ، مانتو و رو سر

نداشتند که سر  زشیهم به سا ي ادرد، چتنش رو دست نزده بو يشلوار و لباسها یواسش خشک کرده بود، ول

کوتاه بود، در واقع واسه رفتن به امامزاده از کمد مادرش قرض گرفته بود، به  یکنه ، گرچه چادر خودش هم کم
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تو سالن نبود، هنوز تو  یپا گذاشتند داخل، کس يباز شد و دو تا خانم چادر يمحض ورودش به سالن در ورود

 متعجت یخندون ول يچهره ها اد، ببهت بود که بهش سالم کردن

 سالم: رانیا

 ست؟یخونه ن یسالم، کس: چرخوند بهیمادرش و غر نیب یهم نگاه محدثه

 دونم یهم بودند، االن رو نم هیبهار که هست، بق یعنیسالم، چرا، : هلنا

 ؟يبهار ياز دوستا: محدثه

 محدثه جان يعمه؟ شما چطور نیسالم، خوب: بهار به سالن مانع از جواب هلنا شد ورود

 ست؟یخونه ن یکس: رانیا

 ن؟یمون یکردم شب رو قم م یقبول فکر م ارتیچرا همه هستند، ز: بهار

 میریهفته بعد م شاالیا میگفت م،یکن ارتیز ریبود، نشد به دل س يمحشر یول میداشت میتصم: محدثه

 خوب بودند؟ یحاج: بهار

قرار مالقات  دیجمهور شده، با سیماشاهللا آقاجونم مثل رئ دمش،یند ساعت هم 1واال ما که سر جمع : محدثه

 ازش میریبگ

 یبهار عمه، معرف:گذاشت و نشست نیبعدم ساك رو زم ،یزن یدختر، چقدر غر م ریزبون به دهن بگ: رانیا

  ،ينکرد

اد، حتما دارن با آفاق  یاالن حاج بابا م زم،یعز نیبش ایب: بود سادهیبه هلنا انداخت که مستاصل وا ینگاه بهار

 کنن یجون مشورت م

اومده،  شیواسشون پ یمشکل هیخانم هلناست، فعال مهمون ما هستند،  نیعمه جون، ا: رانیا هیرو کرد  بعدم

 خوان برن دنبال کارش، یحاج بابا و پسرا م

 .بپرسه خواست که بزاره واسه بعد يزیداشت چ یبا چشم وابرو از محدثه که سع بعدم

هنوز پا تو راهرو  یجواب واسش جواب نشده بود، راه افتاد سمت اتاق برادرش ول نیخانم که انگار ا رانیا

 .رونیهمراه پسرا اومدند ب ینگذاشته در باز شد ، آفاق و حاج

 رد و بدل شد و بعد همراه همه باز برگشت تو سالن یکیو عل سالم

 م؟یبر ؟يباباجون حاضر: رو کرد به هلنا نهیبش نکهیبابا بدون ا حاج
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، آفاق خانم،  میشه، بر یم 9بچه ها داره  میخوب بر: دختر، خودش دستور حرکت داد فیبالتکل افهیق دنید با

 م،یگرد یبرم شاالیماهم ا نینیشما تا تدارك شام رو با بهار و محدثه بب

 و پسرا یفت، بعدم حاجر رونیاشاره دست حاج بابا،هلنا زودتر از همه از در ب با

شب  کیبازار بود، البته تو تراف يطرفا یمیقد ياز همون محله ها یکیهم تو  ینبود، خونه حاج يادیز راه

اومد  یموتور نشسته بود،که البته به نظر نم يهم رو ییآقا هیدر خونه  کیتا برسن ،نزد دیطول کش یجمعه کم

 یحت دیترس یهلنا م. تو خونه زده بود منتظر به قلدر قد بلند بودکه اردالن  ییبزن بهادر باشه، رو حساب حرفها

 .خوان بکنن یم کاریخوان بگن، چ یم یچ نهیبکنه بب یسئوال

تا در  دیطول کش يا قهیدق 10سازه ، مشغول کارشد،  دیمرد که مشخص شد کل يمختصر کیسالم و عل با

 رو باز کنه،  يورود

نفر دو  هیبودند که  دهیواحد نرس يبه در ورود یرفت، هنوز همگ یجلو افتاده بود تو راه پله و جلو جلو م اردالن

 کنان، خودش رو رسوند باال یکیتا پله 

 تر به اردالن کینزد ییعقب تر رفت جا یبود، قدم ستادهیشونه به شونه حاج بابا ا یبیکه تقر هلنا

 نجا؟یا یپا گذاشت یه چه حقب ؟يآدم جمع کرد یخوب، رفت: مسعود

 تونست لب از لب باز کنه، یزده بود، نم خشکش

 شما؟: خودش رو جلو انداخت اردالن

 ن؟یپرس یچرا از خانم نم: مسعود

 ؟یجنابعال م،یپرس یحاال از شما م: ارسالن

 خود صاحبخونه یمن پسر صاحبخونه، به نوع: مسعود

 میوسائل دخترمون رو ببر میپسر جون ما اومد: بابا حاج

 ،يایقرار بود ب یغروب: مسعود

 هست؟ یمشکل م،یدیاالن خدمت رس: ارسالن

 ؟يکرد یبلبل زبون یلیصبح خ دمیشن: رو کرد به هلنا مسعود

 ان،یمنتظرم حرف اضافه بشنوم بندازم به جر ،يرو بردم کالنتر تتیشکا: نگرفت بازم ادامه داد یجواب یوقت

 ها هینداره، جلو همسا تیخوب م،یزن یتو، اونجا حرف م میربزار ب: بابا حاج

 4واحد هست اونم طبقه  هی ه،یهمه واحد ها خال نیراحت باش: مسعود
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 پس بابا دست بکار شو: ساز دیبابا رو کرد به کل حاج

 ن؟یکن یم کاریچ: رفت جلو مسعود

 میندار دیرو امروز جاگذاشته کل فشیپسر جون، ک یچیه: بابا حاج

 پاشو آقا،  ن؟پاشو،یبه شما اجازه داد قفل رو خراب کن یاونوقت ک:مسعود

 میندار يا گهید دیپسرم، کل: بابا حاج

 ؟يکرد یهست که واسش لشگر کش یات و آشغال چ کهیحاال اون دو تا ت: مسعود

 باشه یهست ، هر چ ی، هر چ یکن یم نیاهللا، پسر جان، چرا توه یال اهللا ال: بابا حاج

 يد یکه مزنه م یخونه رفت و امد داشت نیشما مگه تو ا: ستادیمسعود ا نهیبه س نهیس اردالن

کوتاه اومده،  خودیزنگ بزنم آقاجونم، صبحم ب نیاصال بزار ن؟یطلبکارم شد هیچ: عقب برداشت یقدم مسعود

 زندان مشینداخت یم دیبا

 آره؟ گه،یاون وقت شهر هرته د: اردالن

 میکه ما قفلت رو خراب نکن اریبرو ب يدار دكی دیبسه، آقا شما هم اگه کل! اردالن: ارسالن

 ندارم دكی دیما کل رینخ: مسعود

 يره کالنتر یاجارنامه و امضاء آقاجونت م یفردا صبح کپ ،ياریدر ب يشاخ باز يسا،بخوایپس عقب وا: ارسالن

 اد،یآقاجونم ب میندارم صبرکن یمن با شما حرف: مسعود

 ادینکنن، تا صاحبخونه ب يهم خواست کار هیتا زنگ بزنه به پدرش، از بق يکنار دیبابا مسعود رو کش حاج

 تا صاحبخونه برسه دیطول کش يا قهیدق چند

که روشون ولو بودند بلند شدند، فقط  ییهمه از رو پله ها دنشیتند تند پله ها رو باال اومد، با رس یبرزخ اونم

 بود، ستادهیهلنا بود که تمام مدت سرپا ا

 آت و آشغاالت رو ببر، ایگفتم غروب ب ؟يکرد یلشکر کش هیچ: محض رخ تو رخ شدن با هلنا براق شد به

 آقا اجازه بده،با من حرف بزن: بابا حاج

 شما؟ : يجعفر

 میرکنیرو ختم به خ هیقض نیخدا بخواد ا میاومد: بابا حاج

 جلو يخودش کس و کار داره، شما چرا افتاد: يجعفر
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کن، بزار قائله ختم  يمرد م،شمامیدختر رو ببر نیا لیوسا میچون چرا نشو برادر من، مااومد ریشما درگ: بابا حاج

 شه،

کنه، بره با کس و  یحاال فرق م یکرد،ول ینم نیبه پسر من توه یشد اگه صبح یم ریختم به خ: يجعفر

 روروشن کنم فشیتا تکل ادیکارش ب

افسر پرونده، اونوقت  زیاجاره نامه رو گذاشت رو م یاگه فردا کپ ه؟یکس و کارش من، بگو حرفت چ: بابا حاج

 شه،یواسه شمام کم گرون تموم نم

کردم ادم  یر ممادر و دختر و پناه دادم، فک نیلطف کردم ا ؟یدوغ چ یکدوم اجاره نامه، کشک چ: يجعفر

 یه دمیباال سرش باشه، بعد د یگفتم سقف ،یچشم داشت چیه یهستن، ب

بار مامور آب و فاضالب  هیگرفت،  شیروز پرده آشپزخونه آت هیشد،  یم ریروز اب از خونه سراز هیسر شد،  درد

دختر داره،  نیکه ا یطیجا گم و گور کرده،با شرا هیحاالم که خانم چند روز مادرش رو برده  د،یو به فحش کش

کرده واسه پسر من، واسه  ریهم هست که ت یمن مگه مغز خر خوردم واسه خودم دردسر درست کنم، چند وقت

باال  ادیکنه، آخه ب یکرد واسه مامورا، پسر من به تو نگاهم نم یم یچه بلبل زبون یصبح نیپول و پله من، نبود

درست  مونیو ا نیشهر، د نیلورنن فراوونه تو ا ایسوف زیدلت به بر رو روت خوشه؟ پول بر ؟يدار یسر تو؟ چ

 يببر يخوا یو م نیا! یهست یشما معلومه آدم متشرع یشناسنامه ات؟ حاج وت يپدر دار ؟يدار یحساب

 نماز نداره اون خونه گهیخونت؟ د

از دهن  نجا،یاالن ، ا یبود، ول دهیکم نشن حرفها رو نداشت، نیفقط لب پله پشت سرش نشست، تحمل ا هلنا

هم  نجایاومده بودند کمک کنند، تا هم ییآدمها يجلو ده،یرو از کجا فهم نهایدونست ا ینم یمردك که حت نیا

 نشده بود، کم آب نشده بود ریکم تحق

 یاستغفراهللا ، بس کن مرد حساب: بابا حاج

 حاج بابا؟ نید یاجازه م:ارسالن

 زد يبا سر اشاره ا یحاج

 هیساز درو باز کنه، بق دیبزار کل م،یوسائلش رو ببر میاومد م،یومدیما واسه حرف و نقل ن ،يجناب جعفر: ارسالن

 یخانم تصرف عدوان نیشمام بهشون بگو که ا ز،یرو م میزاریرو م یکپ ،مايحرفها هم باشه فردا تو کالنتر

 م،یبا هم ندار یحثب گه،یده د یم یحکم هی یکیکرده، باالخره 
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و مسعود  يجز جعفر یشلوارش و عقب نشست، با باز شدن در، همگ بیدست کرد تو ج دیبا شک و ترد يجعفر

 که با پا سد کردن اردالن پشت در موندند وارد شدند،

هلنا مثل مجسمه نشسته بود لب تخت، زل  یرو جمع کنه، ول شیهلنا رو فرستاد تو اتاق تا وسائل ضرور یحاج

را انداخته  يدادیآنچنان داد و ب دنشیخبر بود،دفعه آخر با د یبود که ازش ب يروز 3زده بود به عکس مادرش، 

در کار  یخوب شدن گهیشک نداشت د ناگلدون و سمتش پرت کرده بودکه هل يبود و به عنوان حسن ختام گلها

 مادر نخواهد بود، نیا

 تقه در به خودش اومد ياصد با

هم  یبا ارزش زیهات رو بردار، اگه چ یدم دست م،یپاشو بر ،یا ، شما که هنوز نشست: سر خم کرد تو اردالن

 .میوسائلت رو بعدسر صبر مشخص کن فیهست جا نمونه، تا تکل

 خودش و مادرش رو تو چمدون جا بده، يزحمت بلندشد، فقط تونست لباسها به

 بهش؟ نیداد شیچقدر پول پ:سالن و اردالن جلوش رو گرفتند، اردالندهنه در، ار تو

 تا، 15: هلنا

 ریتا هم وسائل خونه رو بگ 5 هیخوب : زدند یبه دل نم یتو خونه زد، وسائل چنگ یچرخ هی ارسالن

 نگاهش کرد ننیغمگ هلنا

 داره یبر نم شتریب نیاز ا ادیباور کن سمسار ب: ارسالن

 7حاال بگو : اردالن

 بردند؟ زیاز مدارك چقدر چ ریغ: ارسالن

 تومن هم پول نقد 100خورده طال از من ،  کمیدستبند مامانم با : هلنا

 حاج بابا میبر: شد یدسته چمدون رو از دست هلنا گرفت و راه اردالن

شد  یمعلوم نشد چ دفعهیبه کوچه  دنیبه محض رس یو پدرش پشت سر همه خونه رو ترك کردند، ول مسعود

دختر اومد بگم دخترش  نیمادر ا ه،یخط و ربطتون چ نش،یبر یکجا م: صداش رو بلند کرد يه جعفرک

 بگم یکجاست، چ

 ست،یخط و ربطمون هم به تو مربوط ن اد،یخودش داره همراه ما م مش،یبر ینم ییما جا: پا جلو گذاشت اردالن

 روشنه؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٢٠ 

اسم  نش،ینوم و نشون ببر یب نجوریشه ا یکنه، نم یغوغا م ادیب شیدائ: کرد یهر لحظه رنگ عوض م يجعفر

 تلفنتون ن،یو آدرستون رو بد

متعجب بود،  دیشن یرو م شیاسم دائ نکهیحال از ا نیهمه وقاحت و در ع نیفقط زل زده بود به ا هلنا

 زده بود، که قرار نبود بدونه ییحرفها يباال بودند ، جعفر یکه وقت يهمونطور

 قبلش رو شروع کرد به داد زدن، ينشد، دوباره حرفها نجایبازم ختم به ا یول

قصد  يجعفر یکرده بودند از پنجره، و شاهد بود، ول رونیسر ب يکنار ياز ساختمانها ییچند تا گهید حاال

 هیحرف داره، تازه نه از  یلیکارش خ ،یرو اب بکش تیزندگ دیخونه، با يببر نویا یحاج: نداشت دهنش رو ببنده

 رو بدن دستش بره، ول کرده رفته ششاهکار یبوده، ولشون کرده رفته، صبر نکرده حت یرش ارمنمسلمون،پد

 خفه شو: دیخودش هم به زحمت شن دیزمزمه کرد که شا يزیچ هلنا

قبلش من دو کلمه با آقا زاده و شما  یول م،ید یم لشیتحو میبر یحاال م ،يما رو روشن کرد یمرس: اردالن

 حرف دارم

پسره از کوره در  ياز کوچه شروع کردند آروم آروم حرف زدن، دو بار يهمراه با ارسالن رفتند گوشه ا بعدم

 جداشون کردند ياردالن و گرفت که ارسالن و خود جعفر قهیرفت، و 

خونه بودند که تلفن اردالن زنگ خورد، به محض قطع  يهایکینزد زد،ینم یحرف یبرگشت کس ریطول مس تو

 جواب داد: رو کرد به ارسالن-ده اومد رو لبهاشکردن تماس خن

 جدا؟: ارسالن

 البت: اردالن

 خوب حاج بابا، حل شد،: عقب دیچرخ ارسالن

 ؟یچ: بابا حاج

 تمام هیبده قض یونیلیم 25چک  هیقرار شده  ،يجناب جعفر: ارسالن

 ؟يواقعا؟ چطور: هلنا

 هیالبته  م،یندار يام اونطرفها کار گهیزنده شد، دنداشته باش، مهم پولت بود که  يبه اونش شما کار: اردالن

 گه،یبود د نیخوب، اصلش هم یمونده ول ییکارها

 ن؟یکرد دشیتهد: بابا حاج

 صددر صد، : اردالن
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 ؟یزنده کن ينجوریقراره همه حق ها رو ا ،یلیبابا جان تو مثال وک: بابا حاج

بهش  يبد زیطرف شد، ماهم چ گهیجور د هی دیانسان نما ها خوب با نیبا ا یبا آدم طرف شم، نه ول: اردالن

دفعه  هیبزنه،  شیرو آت نشیماش یکیفردا پس فردا ممکنه  م،یگفت نشه،یتا پول ماش 170 هی میدید م،ینگفت

 ونیلیم 25 نیاز ا شتریکه ب يزیه چی،  گهیصحبتها د نیاز ا نش،یرو ماش زهیضدرنگ بر یکیبار  هی يهفته ا

 خورده یبنده خدا زده واسش آب م نیکه به ا يضرر

 اهللا یال اهللا ال: بابا حاج

 تا بود 15 شیپول پ یول: هلنا

 ياومده دزد یواسه چ دمیتازه هنوز نفهم ،ياصال اودمده دزد ؟یچ هیقض يضررمعنو ؟یوسائل خونه چ: اردالن

 داره تیاونم اهم

 مهمتر از پول االن مدارکمه ه،یریخ نیاش رو بد هیخوام، بق یتا رو م 15من همون : هلنا

 اونم حله، گفتم بره بندازه تو صندوق پست: اردالن

 میکه از ظهر تا حاال گشنه موند میزود باش بر: ارسالن

 زده نشد، یخونه حرف تا

 شد؟ یچ: محض ورودبهار اومد استقبال به

 حله م،یبر ایب: اردالن

 راهرو اتاقها شد یهم راه ارسالن

 ننداخته بود، یبه دورو بر نگاه یلیبه دور و اطراف انداخت، دو ساعت قبل خ یآفاق جون برسه هلنا نگاه تا

 سر در گم بود، یداخل کم یبود، ول یسنت یمیخونه قد هیخونه کامال  یرونیب ينما

 يناهار خور هی، مدرن بود لیاست يبزرگ پراز مبلمانها یلیخ یخونه به سالن يبود، ورود دیو جد میاز قد یبیترک

 . داشتند یرنگ فندق نتهایاومدکه تمام کاب یم دیتو د ينفره، سمت راست سالن آشپزخونه ا 12

پشت  یهست ول يزیدونست باال چه چ یرفت، نم یبود که به طبقه باال م يبلند چیسالن پله مار پ يانتها در

که  دیرس یبه نظر م یبود که در بدو ورود همراه بهار اونجا رفته بود، نشمرده بود ول یضیعر يراه پله ها راهرو

بود با پارکت و  یکرده بود، اتاق شییبه اونجا راهنما هارکه ب یتا اتاق با فاصله از هم قرار داشتند، اتاق 8از  شتریب

 .دیجد ناتیتزئ

 رنگ به روت نمونده، ن،یبش ؟ییرا سر پاچ زمیعز: دیبود که آفاق جون رس لیو تحل هیتو تجز هنوز
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 یمنتظر بود حاج يسالن، انگار يکنار دستش نشست،آفاق جون هم رفت سمت باال یصندل يتعارف رو بدون

کنار آفاق  کترینزد یاز حاج بابا نبود، هلنا بلندشدرفت کم يخبر یبرگرده تا با هم صدر مجلس پچ پچ کنند ول

 جون

 دخترم؟ يخوا یم يزیچ: آفاق

شب  نیرو به من بده، من اگه اجازه بد شینه، راستش انگار آقا اردالن گفتند صاحبخونه قرار شده پول پ: هلنا

 کنم یم دایرو پ ییرم جا یم رمیبکنم، پولم رو هم بگ يفکر هیکنم  یم یبمونم، فردا، فردا سع

پس راحت  دم،ید یوگرنه من امروز تو رو نم خدا خواسته، نکهیواسه ا یینجایدختر، تو اگه ا هیچه حرف نیا: آفاق

 باش

 شام آماده است؟ نیخانم، ا: که حاج بابا اومدتوسالن شیقبل يخواست برگرده سر جا هلنا

 انیبله، منتظرم بچه ها ب: آفاق

 و محدثه کجان؟ رانیا: یحاج

 حمام باال هم انگار خرابه، ریکنن، ش یدارن استراحت م: آفاق

 شام انیا بزن بباشه، حاال صد: یحاج

 !يحوصله ا یب یلیخ ه؟یچ یحاج: آفاق

 فکرم مشغوله یکم ستمیحوصله ن ینه ب: یحاج

و محدثه  رانیرفت سمت راهرو؛ بچه ها رو صدا زد، بعدم تلفن دست گرفت ظاهرن ا يا گهیحرف د یب آفاق

 روخبر کرد

 ؟یتو خوب: زودتر ازهمه به سالن اومد، خودش رو رسوندبه هلنا بهار

 ممنون،: هلنا

 تا صبح؟ یارام بخش بهت بدم، راخت بخواب هیامشب  يخوا یم: بهار

 شم یخواب م یصبح ب کیمعکوس داره، تا نزد رینه، قرص خواب رو م تاث: هلنا

 دهیرنگتم پر ،يدار اجیبه خواب احت یلیخ یول:بهار

 شم یمشکل حل شه بهترم م نیخوبم، اگه ا: هلنا

 ،زیسر م میبلند شو بر بهار

 دارم دراز بکشم ازین شتریبه غذا ندارم، ب یلیم: هلنا
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 ادیبدش م یحاج م،یپاشو بر ،ییسر پا يهم هنر کرد ينجوریتو هم: بهار

رو در  هیاول د،اطالعاتییپا یهلنا رو م یچشم ریز رانیهم اومدند،عمه ا هیبق زیصدا دنبال بهار رفت سر م یب

 ره،یاخبار رو بگ نیهنوز فرصت نشده بود آخر ینبودش گرفته بود ول

 یچ: از فرصت استفاده کرد رانمینرفت، عمه ا نییاز گلوش پا يشتریب زیچ دیبا خوردن سوپ دست کش هلنا

 ن؟یبرد شیاز پ يشد؟ کار

دونم، قرار شده پول  ینم: حرف عمه با هلنا بود يانداخت همه مشغول بودند ظاهرن رو هیبه بق ینگاه هلنا

 رو پس بده ظاهرن، شیپ

 ظاهرن نه، قطعا: سر بلند کرد اردالن

 کار نشه قربونت برم يبزار شیپا پ ییشه تو جا یمگه م: رانیا

 هم که حاج بابا در راس بود هیخدا نکنه، البته من تنها نبودم، ارسالن هم بود، تو اصل قض: اردالن

 اد؟ یم یاون که بله، از بابات چه خبر ؟ ک: رانیا

کنارش  گهیمعدن د هیشه، البته اگه  ینم داشیطرفا پ نیواهللا، فکر کنم تا ته معدن رو جارو نزنه، ا: اردالن

 کشف نکنه،

 ؟ياردالن، دوباره شروع کرد: یحاج

 ،یگم حاج ینم يبد يزیچ: اردالن

 ذره شده هیدلم واسش  اد،یب يزود شاالیا دم،یسئوال پرس هیبسه بابا : رانیا

 اد یم گهیتا دو هفته د شاالیاد، ا یم: آفاق

 ینم یول ،یداشت به خلوت باخودش، به نبودن کس ازین یلیبلند شه، خ زیخواست از سر م یدلش م یلیخ

و پسرا  یتو چشم حاج یتونست حت یزده بود، نم يکه جعفر ییتونه بمونه، با حرفها یدونست شب رو کجا م

 بهیغر يحاال، با دوره شدن حرفها جلو ینار اومده، ولک شیزندگ يها تیکرد با واقع ینگاه کنه، فکر م میمستق

 تونه شکننده باشه ی، چقدر هنوز م فهیچقدر هنوز ضع دیفهم یها تازه م

افتادند،  یبیپر ش يریدونست تو سراز ینداره، م گهیدونست اون روهم د یم یمادرش رو داشت ول يهوا دلش

 یزندگ نیهم مادرش هم خودش و هم ا

 که بهار بهش داد به خودش اومد یتکون با

 بله: سمت بهار دیچرخ
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 عمه با شما بودند: بهار

 حواسم نبود دیببخش: رو به عمه کرد هلنا

 کجان؟ التیفام زم،یگفتم عز: رانیا

 کردم تنها یم یبا مادرم زندگ: هلنا

 ؟یکن ينگهدار شتریاز مادرت ب یتونست یحاال واقعا نم: رانیا

 شدند رینه قطرات اشک سرازو دونه دو دیجوش چشماش

 بسه خواهر ران،یا: یحاج

پر و بالت  ریز یباشن دست دیخونواده پدر مادرت کجان؟ االن با یخواستم ناراحتت کنم، ول ینم دیببخش: رانیا

 رنیبگ

 ستندین: هلنا

 بهار مادر غذا بکش واسش ن،یخور یحرف بمونه واسه بعد چرا نم: آفاق

 بود، دستتون درد نکنه، یسوپ کاف رم،ینه ممنون، س: هلنا

بوده ها، به خودت برس، اوه حاال  نییرفته فشارت پا ادتی ،ينخورد يزیبهار بکش واسش، تو از ظهر چ:آفاق

 ،يخوره غذا از خودت ببر یم یبه توق یشه تق یباالت کنه، مگه م نییپا یزندگ نقدریا

 رفت ینم نییاجلوش نگاه کرد واقعا از گلوش پ يحرف به بشقاب پلو یب

 نییمرغ رو با برنج داد پا یزور کم به

 یرسون یبرم، اردالن منو م گهیخوب منم د: از شام همه متفرق شدند، بهار هم بلند شد بعد

 نه: اردالن

 خودم برم؟ یعنی نیخوب ا: بهار

 یستیشمام امشب بمون، فردا که سر کار ن یعنینه، : اردالن

 ؟يد یانوقت جواب بابام رو تو م: بهار

 م،یبگو مهمون دار اجه،یبه وجودت احت نجایخودت بگو امشب ا ینه، اصال، ول: اردالن

 آره ، بابا هم گفت چشم: بهار

ماه  1تا  شاالیا ،يدختر و حرص بد نیا یحرفهارو بزن نیا دیبزار بره مادر، پدرش حساسه، هر بار تو با: آفاق

 تونیسر خونه زندگ نیر یم گهید
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 نا امن تره؟  مارستانیاز ب نجایا نمیخوام بب یواقعا م یبرمت ول یباشه ، حاضر شو مبابا،  يا:اردالن

 مونم یشب نم فتیش گهیمن که د: بهار

 يموند یقبال که م: اردالن

 ماشاهللا مادر، بسه اردالن ، : آفاق

 زارم برم خونه باباش ینم یماه هیخونه خودمون،  میبر یچشم، ول:اردالن

 اردالن: بهار

 اونجا ارمیماه اول پدر زنم و م هیرو ندارم،  میزندگ اریاخت هیچ: اردالن

 و شنونده بود نندهیزدند به خنده جز هلنا که فقط ب همه

 رفتن بهار ، هلنا مستاصل تر شد، منتظر بود بهش بگن کجا بره، ساك وسائلش رو کجا بزاره با

 میبر ایب يدخترم، خسته ا: درش آورد یفیاز بالتکل رانیعمه ا که

 کجا؟: هلنا

 کنم یاتاق اماده م هیهم برات  یمحدثه بمون، طبقه باال، خواست شیامشب پ: رانیا

 جا هست نییباال چرا؟ پا: آفاق

 میبر ایدخترم ب ایباال راحت تره واسش ب م،یما دو تا زن: رانیا

 باال شد یکه گفتند راه يریشب بخ با

رو  يشب بدتر دیشا دونستیکه از خودش داشت م یبا شناخت یرو پشت سر گذاشته بود، ول يساعت بد 24

مستقرشد، به محض سر روسوندن به بالشت انگار  يرو خواهد داشت، با خواست خودش تو اتاق جداگونه ا شیپ

بود،  يجعفر يحرفها ریگهاش رو فشار داد، هنوز در قهیشق یآزاد شد، کم یکه به سرش بود کم یتن 10وزنه 

 ره،یتونست هم خونه بگ یچطور م ونیلیم 15بشه، با  یدونست قراره چ یکه نم ییفردا ،يرپد یانگ ب ریدرگ

 ینم یاوضاع جالب دیرس یرو بده، اگه کارت بانک مادرش به دست نم شگاهیآسا نهیهم اجاره بده، هم هز

 .ت کنهخودش رو راح الیخ یکم شگاهیآسا نهیهز تتونست از باب یتونست باشه، الاقل با حقوق مادرش م

حالش جا اومد، برگشت سر  ی، به زور از جاش بلند شد، بابازکردن پنجره کم رماهیکوره بود، انگار وسط ت تنش

 جاش،

 .دیزده بود که چشمهاش بهم رس دهیسپ

*** 
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 سر برگردوند اون سمت یپله ها، همگ يمحدثه رو يپا يباصدا

 ریسالم، صبح بخ: محدثه

 سالم ، هلنا کجاست؟: آفاق

 ومده،ین رونیخوابه فکر کنم، از اتاق ب: محدثه

  یرفت یم يسر هیخوب شما : اردالن

 در زدم جواب نداد: محدثه

 داره؟یب رانیا: آفاق

 کنه تو آشپزخونه یداره تلق و تلوق م 6بله، از ساعت : محدثه

 دختر بزنم نیبه ا يسر هیمن برم  ن،یابشیب ياگه صبحانه نخورد: آفاق

: خوردند یآفاق همه تکون ينشد که با صدا قهیدق 2 یبه خوردن صبحانه ادامه دادند، ول هیباال رفتن آفاق بق با

 اردالن، اردالن، زنگ بزن برو دنبال بهار

 زیشد عز یچ: پله ها نییرفت پا اردالم

 سوزه، زودباش مادر یدخترداره تو تب م نیا: آفاق

 گرفت شیراه افتاد، ارسالن هم راه پله ها رو پ يا گهیحرف د چیه یب اردالن

 ارسالن، کجا بابا؟: بابا حاج

 شده؟ یچ نمیبرم بب: ارسالن

 رم باال یصبحانه ات رو بخور ، سرش بازه حتما، من خودم م نیبش: محدثه

 فتهینشه ، گردنمون ب شیزیحاج بابا،چ: راه رفته رو برگشت ارسالن

 عدم گردن ما چرا؟ ب شه،ینم يزینترس بابا، چ: یحاج

 خوب تو خونه ماست: ارسالن

 دهیدختر رو م نیکنه، پول و مدارك ا یم کاریمردك چ نیا مینیشه، امروز بزار بب ینم يزیچ شاال،ینه ا:  یحاج

 نه، ای

 کارش مشکوکه ها نیا: ارسالن

 کدومشون: یحاج

 رو باال بکشن، مدارك رو چرا بردن نهایا ونیلیم 15 ،يدارن برن دزد يازیآخه چه ن-پسرش ،يجعفر: ارسالن
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آب  گهید ياز جا هیکه بو دارهست، از کجا اصال اون اطالعات رو راجع به دختره داشت،حتم قض هیقض: یحاج

 خوره یم

 یم شیو زندگ نیخط به ماش دیفهم نکهیچون طرف به محض ا م،یفکر رو دار نیمن و اردالنم هم: ارسالن

 کار بوده نیاد نفع خودش تو ا یوا داد، به نظر نم گهیافته د

 شه، یکه نم يکس و کار چیه یآخه ب م،یزن یباهاش حرف م اد،یحاال بزار حالش رو ب: یحاج

 شد؟ یچ:برگشتن محدثه، ارسالن بلندشد با

 بند اومده يکنه، زبونش هم که انگار یتبش باالس، عضالت بدنش گرفته ناله م: محدثه

 میاریدکتر ب ایدکتر،  مشیببر م،یمنتظر بهار نش هیاگه اورژانس: یحاج

 نیکم صبر کن هیخلوت، االن مطمئن باش که تو راه برگشتند،  ابونهایجمعه اس خ ،ینه حاج: ارسالن

*** 

 شد بهار جان؟ یچ: ارسالن

خوب احتماال تب رو داشته، خوبه  یول ده،یبا پنجره باز خواب شبی، فکر نکنم عفونت باشه، البته د هیعصب: بهار

 که تشنج نکرده

 حاال چطوره؟: بابا حاج

کنه تبش رو  یم یجونم داره سع زیآرام بخش، عز هیبهش زدم، با  یشل کننده عضالن هی ست،یخوب ن: بهار

 ارهیب نییپا

پولش حاضره اعصابش  نهیخوبه، بب یلیکرد خ يشد؟ اگه امروز بشه کار یپول چ هیاردالن، بابا قض: بابا حاج

 شه یراحت م

 م،یریچک رو بگ میقراره خودش زنگ بزنه، بر: اردالن

 شه یم یبوده که عال یکار چ نیاصال قصدشون از ا یبفهم یاگه بتون: یحاج

  ییمرد رِند هستند دوتا یلیدونم بشه، خ یم دیبع: ارسالن

 !شهیم یچ مینیبب میحاال بزار بر: اردالن

 رهیواسه خودش بگ ییتونه جا ینداره، نم یتیهو ينجوریمه، آخه امدارکش هم مه: یحاج

زدم، بجاش سر از کارطرف  یپول رو م دیاگه به من بود ق یشه، ول یاونم حل م شاالیا ن،یعجله نکن: اردالن

 اوردم یدر م
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 شه یپول اوضاعش هزار پله بد تر م یبنده خدا ب نیا ،يغصه پول ندار است،یبله، پشت شما به در: بهار

 ، اردالن از جا بلند شد، یزنگ گوش يصدا با

 نییالو، بفرما:اردالن

... 

 نییسالم، بفرما کیعل: اردالن

... 

 ن؟یمعامله خونه زنگ زد هیواسه قض ،يجعفر يآهان، آقا: اردالن

... 

ر وجه هم د یونیلیم 25چک  هی ن،یشما قرار بود قرارداد ما رو فسخ کن ،يشم جناب جعفر یمتوجه نم: اردالن

 .نیحامل به ما بد

... 

دم خدمتتون،البته  یقرار داد رو م یهم نبوده، چک که نقد شد منم کپ يا گهیجناب؛ حرف د هیچ يرند: اردالن

 میخوا یم شتونهیمدارکمون هم که پ

... 

 نیعفت کالم داشته باش: اردالن

... 

حل  یکه بره خط شناس یکپ هیهمراه  س،حرفیدارم تو اداره پل یقشنگ يندارم حرفها یمن با شما حرف:اردالن

 . داداش، حل

... 

 نیواسه ا یعذر خواه هیآب بخور، اعصابت آروم شد، زنگ بزن، هم  وانیل هیاالن آمپرت باالس، برو : اردالن

 تو قرار داد ينامرد نیواسه جبران ا يبد يکه قول داده بود یالفاظ بد، هم قرار دادن پول

 شد؟ یچ: نداد قطع تلفن بهار امون با

ما  ،یو چ یکه مثال چ ره،یواسه من اعتراف بگ یمردك رفته فکراش رو کرده، حاال مثال اومده تلفن: اردالن

 بده، یمدارکم دست دیشد، با نطوریطرفه، حاال که ا یدونه با ک یحرفها، نم نیو از ا میکرد دشیتهد

 ولش کن، بزار مدارك رو بندازه تو صندوق،: ارسالن
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 دمیبشه، اصال ذاتش خرابه شا يخبر میمنتظر باش دیهفته با هینه، امروز بندازه ما دسته کم  گهینه، د: اردالن

 نندازه،

دو  هیبزار با  ياگه شک دار یادامه بده،ول نه،یراهش ا یکنم، اگه مطمئن یاردالن، بابا من دخالت نم: بابا حاج

 م،یهم مشورت کن گهینفر د

 نیبزدل تر از ا یشه، ول یآدم پررو هست ادعا بچه زرنگ بودنشم م نیده، ا یتخت، جواب م التونیخ: اردالن

 رو کردم میپول رو گرفت دمیهم دارم، شا گهیبرگ برنده د هیحرفهاست، تازه من 

 ؟یچ:ارسالن

اونهم  چک، دئویواسه و رهیم نشیبانکه، خوب الزم بشه، دورب هیخونه دو تا پالك اونطرف تر  يروبر اردالن،

 گه،یهست د ابونیهم تو اون خ يا گهید ينهاینه، حتما دورب

رو داد که خوب، بره به  زیاگه همه چ م،یبنداز انیتا پرونده واسش به جر اره،یدر ب يمنتظرم چموش باز فقط

 مید یدرك، کشش نم

گذاشت ، محدثه رو  رونینبود، از اتاق پا ب ییتونست باشه، صدا یقطعا صبح نم یدونست ساعت چنده، ول ینم

شد سرگردوند رو به آشپزخونه،  یم دهیشن یفیضع ين،صداییسمت طبقه پا ومد،رفتین یجواب یصدا زد ول

چرا بلند  زم؟یعز یخوب:لندشدبود، با پا گذاشتن تو آشپزخونه، آفاق جون کتاب دعاش رو بست وب ویراد يصدا

 ؟يشد

 خوبم، ساعت چنده؟: هلنا

  4ساعت : آفاق

 ست؟یخونه ن یکس: هلنا

 تا حاال شبید يآب شد ،يبخور ارمیب يزیچ هیتا واست  نیبش رون،یهم که ب هیبق اط،یتو ح یچرا حاج: آفاق

 ستمیگشنه ن: هلنا

 نداره به زور بخور بیع: آفاق

 تونم یواقعا نم: هلنا

 یمگه چ روزیشه، از د یدهنت باز م يکنم، تا اون رو بخور یسوپ جو گرم م کمیاالن واست  یتون یم: آفاق

 یبه خودت برس دیبا ،يبه زور خورد شبیکوچولو که د هیهمون  ؟يخورد

 شه؟یم یاالن چ:انداخت نییسر پا هلنا
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 به بدن یزن یتوپ م يغذا هیبعدم ،به قول اردالن  يخور یاالن سوپ جو م: آفاق

 ستینه منظورم اون ن: هلنا

اردالن هم  ن،ین زیدو کلمه حرف م اد،یهم م یحاج ،يولش کن، االن حرفش رو نزن، بزار اول غذا بخور: آفاق

 شه یحل م شاالیدنبال کارته، خدا کمک کنه ا

 شه یم یحل نشه چ: هلنا

 تو کار اریشه، نه ن یحل م: آفاق

 بلند شد هلنا

 کجا؟: آفاق

 به مامانم بزنم يسر هیبرم : هلنا

پله ها رو هم  نیحال و روز هم نیبا ا ن،یبش: دست سر شونش گذاشت وادار به نشستنش کردبلند شد  آفاق

 یتب داشت ،يچه حال بود یدون ینم یصبح ،يهنر کرد نییپا ياومد

 خواد برم یکه مزاحم شما هستم ناراحتم، دلم م نیمن واقعا از ا: ایهل

خواست  یینجایهم بهت گفتم، اگه ا شبیشم، د یحرفها رونزن که دلخور م نیه،ایمزاحم چ ؟یچ گهید: آفاق

بزنم،  هیسر به همسا هیصبح مجبور شدم اول  روزیرفتم امامزاده، د یشنبه ها صبح م 5 شهیخدا بوده، من هم

خدا خواسته،  نیبب ابون،یبهت برسم تو خ متونست یتر دعام تموم شده بود نم رید قهیافتاد به بعد از ناهار،چند دق

 ،یاز معذب بودن بزن ینشنوم حرف گهین ما، دشد امتحا نمیا

 به مامانم بزنم يسر هیبرم :هلنا

 شه یحالت بد م هوی ابونیکجا تو خ يبر يخوا ی، م ير یدختر، فردا م نیاهللا و اکبر بش: آفاق

 اد؟یم ینوه تون ک: هلنا

 اردالن؟:آفاق

 رم،یهست من پولم رو بگ يدیام یعنیاره، :هلنا

 مادر طونهیش دینا ام: آفاق

 يسالم دخترم، بهتر: هلنا از جا بلند شد یحاج يصدا با

 بله، خوبم: هلنا

 غذات رو بخور نیبابا، بش نیبش: یحاج
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 قراره، نگرانه یدختر ب نیا یحاج: آفاق

خواست سر  یامروز به اردالن زنگ زده بود، فکر کنم م - شه یخدا بخواد همون م ینگران نباش، هر چ: یحاج

 کنه، دادن پول دبه

 که شبید یول: هلنا

بود، اردالنم باهاش حرف زد قرار شد  گهید زیگفته، حاال امروز حرفش چ يزیچ هیگرم بوده  شبیبله د: یحاج

 بره فکراش رو بکنه زنگ بزنه

 شه یم یمدارکم چ: هلنا

 بسته به ذاتش داره: یحاج

 رفت تو خونه دختر مردم ینم ،يرفت دزد یاگه ذات داشت، نم يگور به گور نیا: آفاق

 کنه یم کاریاردالن چ نمیخوب بزار بب یبله، ول: یحاج

 شب گذشته بود محدثه و مادرش اومده بودند، و البته پسرا، 9از  ساعت

 خوردند نییپا یرو همگ شام

 يرو جمع کنه خواست که ظرفها رو ول کنه و باال زیخواست کمک کنه م یاز شام اردالن از هلنا که م بعد

 تا صحبت کنن نهیسالن کنار حاج بابا بش

 تو آشپزخونه مشغول بودند؛ ارسالن هم کنار دست حاج بابا نشست زنها

 ،یخوب ، آفاق جون گفت دل نگران: اردالن

 گفت؟ یامروز چ يجعفر: هلنا

 یولهول کردند، پدره قبول کرد پول رو بده، البته پسره از همون اول هم چموش تر بود، کمی شبید: اردالن

 یول رندیگ یم یمیآخرش چه تصم دید دیخوب با یاره،ولیخواست دبه در ب یخوب رفتن فکراشون رو کردند م

بودند هم  ستند،یپول تو ن دنکر یدارن، لنگ هاپول یپدر و پسر ظاهرن وضع خوب نیا نیبب ست،ین نیحرف ا

 تونست همون اجاره نامه رو برداره یخواستن، چرا مدارکت رو بردن، م یپول م ست،یمدلش ن نیا

 کرد یفقط نگاه م هلنا

 !خوب: اردالن

 در شکستن سکوت نداشت یسع

 بوده یچ نهایخوام بدونم، علت کار ا یمن االن م: اردالن
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 دونم ینم: هلنا

 ؟يندار يا دهیا چیه یعنی: اردالن

زد خونه، نه حاال اون  یزنگ م یه گه،ید هیدونم، عوض یاز اولم، نم یعنیپسرش ،  نیخوب، نه، فقط ا: هلنا

  دیشا دونمینشد ازش، نم يخبر گهیشد، زنگ زد به باباش، د یبعد مامانم عصبان ،يبهونه ا هیاوال، هر بار به 

 ستین نیهمش ا یول ره،یممکنه بخواد حالت رو بگ: اردالن

 ؟یچ یعنی: هلنا

 گفت یم ییزهایچ هیپسره  نیا شبین،دیبب: اردالن

 چقدرش درسته؟:اردالن

 !راجع به پدرت: اردالن

 دروغه، مامان بابام ازدواج کرده بودند: هلنا

 بود یحرفها چ نیپس ا: اردالن

 گفت، ازدواج کرده بودند یبخدا دروغه، مامانم خودش م یول هیتو شناسنامه ام خال: و نزار از جاش بلند شد زار

 بوده؟ یپدرت ارمن: یحاج

  یبوده، ول: هلنا

 مسلمون باطله؛ اصال چرا رفته دخترم؟ ریکه عقد زن مسلمون و مرد غ یدون یم: یحاج

دونسته  ینم نطور،یخانواده مامانم هم هم کردند،یم تشیخانواده خودش اذ دونه،یدونم، مامانم هم نم ینم: هلنا

 نکنن تشیمامانم حامله اس ، رفته که خانواده مامانم اذ

فکر کرده با رفتنش مادر  دمیکنه، البته شا یبگه مادرت چه م ومدهیهمه سال بر نگشته، ن نیتو ا یعنی: یحاج

 کنه یفراموشش م

ساله چشم به راهه،  23 نه،یحاالتش هم هم نیگفت علت ا یمامانم هنوز چشم به راهشه،دکترش م: هلنا

 اد، یگفت باالخره م یبه من م شهیهم

 ن؟ین ارتباط نداربا هاشو ،یخوب خانواده مادرت چ: یحاج

خوب مامانم  یول ،یول ش،یماه پ 9تا  م،یکرد یم یما خونه پدر بزرگم زندگ یعنیچرا، :انداخت نییپا يسر هلنا

 م،یاونجا بود ره،یشدت بگ مرشیآلزا نکهیتا قبل از ا هایآخر نیرفت، ا یناخوش بود، زود از کوره درم یکم

رو بشنوه، گفت خسته شده، به  مییدا يحرفهاطاقت نداره  گهیگفت د م،یبر دیروز گفت با هیمامانم معلم بود، 
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خونه  میپولمون کم بود، مجبور شد رون،یب میاومد میسال باز نشست کرد جمع کرد 25خودش رو  نمیخاطر هم

 با خونه نشستن مامانم بدتر هم شد، م،یریرو بگ يجعفر

 ؟يخبر بد تییبه دا يخوا یحاال نم: یحاج

وجه  چیاگه مرد هم من به خانوادش خبر ندم، گفته به ه ینه، نه اصال، مامانم گفته حت: بلند کردصداش رو  هلنا

 پام رو اونجا نگذارم یول رم،یبگ لیبر نگردم اونجا، گفته واسه ارث مامانم بعد از فوتش وک

 کند بشه شیماریکمک کنه روند ب دیشا رن،یگ یان دورش رو م یبفهمن مادرت ناخوشه، م یول: اردالن

بعد مرگم هم از حال من با  یخوام حت یدونن،من، منم نم یم زیاونها ازمن متنفرن، منو مسبب همه چ: هلنا

 خبر بشن

 رنیپرو بالت رو بگ ریز دیشه ، باالخره با یاستغفراهللا، آخه نم: یحاج

 وقت چینه، ه:هلنا

 آروم باش ،یوفتین یباشه، آروم باش، به حال صبح: اردالن

باالخره هر  ششون،یپ نیبرگرد نیبکنه که شما مجبور ش نکارویخواسته باشه ا ياز جعفر تیممکنه دائ :اردالن

 اونم دو تا زن تنها ن،یاره تو تنگنا باش یدلشون طاقت نم ن،ینباشه همخون یچ

 دنیترس یکردن که من نتونستم مدرسه برم،م يکار یدونن، حت یاونها منو نجس م م،یستیهمخون ن: هلنا

 آبروشون بره

 ؟یمدرسه نرفت یعنی: کرد سکوتش رو شکست یرو دنبال م هیکه در سکوت قض ارسالن

 گرفت یداد، واسم معلم م یمامانم تو خونه به من درس م یهفته رفتم، ول هینه نرفتم، فقط : هلنا

 ؟یدانشگاه چ: ارسالن

 نه، نرفتم: هلنا

حرف همون  يحرف جعفر یعنیپس  دها،یدونستند البته ببخش یاگه خونواده مادرت تو رو نجس م: اردالن

 االن شک ندارم،  گهیهاست، من د

 شهیم یاگه مدارکم رو ندن چ: هلنا

با همون  رن،یگ یبره، واسه عکس دار کردن شناسنامه اثر انگشت م یزمان م کمیشه،  ینم يزیچ: اردالن

روز  2روز  1کشه کار  یهم طول م یشه حسابک یخوب طول م یول دن،یشه مدارکت رو م یم دییتا تتیهو

 ستین
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بتونم مدارك رو زودتر  ستین یراه اده،یز شگاهیآسا نهیهز رم،یبگ یتونم کارت بانک یبدون شناسنامه، نم: هلنا

 رم؟یبگ

 کشه یبه هر حال دو سه هفته رو که حتما طول م یکرد ول يباز یشه پارت یم: اردالن

 ؟یدنبال بابات گشت: یحاج

رو ظاهرن از طرف اونها  غامیپ نیا شه،یبرا هم رهیداده، گفته م غامیرفته،به خانوادش پ رانیاز ا یول اد،یز: هلنا

مامانم به عشقشون . جا زده باشه نطوریباورش نشد، نشد که بابام ا چوقتیمامان ه یواسه مامانم آوردن، ول

 شد ینظرش عوض م زود یلیخ یگفت ول یم راهیکرد، بدو ب یشک م یداشت،گاه مانیا

 ن؟یستیدر تماس ن ؟یچ يخانواده پدر: اردالن

دونم زنده ان  ینداشتند، نم یارتباط چیه گهیاونها از وجود من خبر ندارن، بعد از رفتن پدرم هم ظاهرن د: هلنا

 نه، ایهستند  رانیاصال ا اینه،  ای

خدا  شاالیا ره،یگ یم شیرو پ یه راهچ يجعفر نیا مینیبه خدا بزار بب دیفعال ام نطور،یعجب، که ا: یحاج

 کنه تشیخودش هدا

کنار آشپزخونه نشسته  يمحدثه سرناهار خور رانیهلنا سر گردند سمت آشپزخونه، عمه ا یپچ پچ يصدا با

کردند، با خروج آفاق از آشپزخونه سمت نگاهش  یبودند داشتند آهسته صحبت م دهیهم کش کیبودند و سر نزد

رو سرش  یدست محبت چوقتیمادر بزرگش افتاد، ه ادیکه تو دستش بود،  يا وهیو ظرف م دیاون چرخ يرو

 اشیو بد اخم یبا همه بدخلق د،یکش یخون خون رو م بیعج یبغلش نکرده بود، ول چوقتیبود، ه دهینکش

داد،  ینشست و گوش م یرفت با فاصله م یگفت، م یقصه م نیاسیو  اسریواسه  یدوستش داشت، وقت

کرد، با  یم یهم همون حس رو تداع ودکه تو رفتار آفاق ب یآرامش نیحاال ا د،یچسب یهم بهش م يجورهمون

بالشت پنبه  يکه عادت داشت هرشب رو يتفاوت که زبونش تلخ نبود، نرم بود و نوازشگر، مثل بالشتک پر نیا

 بشه شونینیریو غرق ش اهاشیبزاره، سر بزار روش وبره تو رو شیا

 نیبخور وهیدو تا پر م نیایب دیبلند ش گهیبسه د: آفاق

 یب م،یخسته ا یکه حساب میبخواب مینه قربونت صرف شد، ما بر: بلندشدند آماده رفتن شدند رانیمحدثه و ا یول

ساك  ادیحاال اردالن م: حرفها بود نیتر از ا زیآفاق ت یگفتند و رفتند، ول يریبه هلنا بکنند شب بخ یتعارف نکهیا

 خرابه يردوش باال هم که انگا ره،یدوش بگ دیبا اره،یهلنا رو م

 ارم یخواد، االن خودم م ینم: رانیا
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تا  رمیواستون بگ خوادیم یچ لهیوس نمیسرم به حموم بزنم بب هی امیخواد عمه جون، من م ینم: بلند شد ارسالن

 فردا درستش کنم

 نکهیجا، به محض ا هیآواره ها، هر شب  ینیگذرونده بود، مصداق ع نییطبقه پا ياز اتاقها یکی يرو تو شب

 رفت رونیاز در ب دیآفاق جون رو شن يصدا

 سالم،: هلنا

 یسالم، خوب: آفاق

 بله: هلنا

 صبحونه ایپس لباس عوض کن ب: آفاق

 يوا: انگار به خودش اومد ییهوی

 ایبرو لباست رو عوض کن ب ستین يبرو مادر طور: آفاق

سست شده  یلیبعد از حموم بدنش خ شبیاز خجالت لپاش گل انداخته بود، دبرگشت تو اتاق و در و بست، عیسر

بود،  یعصبان یلیاز دست خودش خ-حواس یبود و تن کرده بود، االنم که ب دهیکش رونیلباس ب هی عیبود، سر

قشنگ و آزاد  يلباسها دنیحسرت پوش یکل تیسال محدود 22ماه گذشته از پس  9هم نداشت، تو  ریالبته تقص

موندند  یم یداغون که مثل گون يهمه اون لباسها ختنیر رونیکه کرده بود، بعد از ب يکار نیبه دل داشت، اول

صدقه سر پسر  شهیهم -سبک و خوش رنگ ،يچند دست لباس خونه راحت و سبک بود، نرم و پنبه ا دنیخر

 ره،یت يهایهمراه روسر ره،یت يند، اکثر رنگهاتنش کرده بود ندبل يها رهنیداشت، پ ادیکه  یاز زمان هاییدا

داشت، تو  یهیتوج هی شهیمادرش هم یکنن ول یها لباس تنش م وهیزد که چرا مثل ب یبه مادرش غر م یگاه

شدنشون بهونه همه بود، بعد هم بزرگ شدن پسر  فیزود کث یخوشگل رنگ يدر جواب طلب لباسها یبچه گ

 تیخوب، انگار وضع یبود ول نیهم شیقصه همه دخترا کم و ب لیکال تو اون فام لبتها زشیعز يها ییدا

 اسفناك تر بود هیخودش از بق

چروك شده بود  یکم ینخ ياز تو لباسهاش در آورد، البته مانتو يافکار بلند شد، مانتو شلوار نیکنار زدن ا با

 يزدشون و غر غر و ها یآرنج باال م يکهایدتا نز یکه گاه یکش يها یبود، با مچ ینداد، الاقل مشک یتیاهم

 .رفت رونیرو هم سر کرد و ب یشال مشک د،یخر یمادرش رو م

 خانم رانینبود، جز آفاق و ا یآشپزخونه کس تو

 ریسالم، صبح بخ: هلنا
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 ؟یسالم، خوب: رانیا

اواخر من بودم و مامانم، حواسم از  نیاصال حواسم نبود، آخه ا دیببخش: بله ممنون و بعد رو کرد به آفاق: هلنا

 رفته بود زهایچ نیا

 انیهم م هیحاال بق نیبش اینداره، ب بیع: آفاق

 شده؟ یچ: رانیا

 رهیرفته بود حجاب بگ ادشیهلنا  ست،ین يزیچ ،یچیه: آفاق

هم رو  یحاج م،یخونه دو تا پسر جوون دار نیمواظب باش باالخره تو ا یلیخ یدخترم، ول یناراحت نش: رانیا

 مسائل حساسه نیا

 حواسم نبود دیبله، ببخش: هلنا

 خودش رو جا داد رانیصبحانه حاضر شدند، کنار محدثه و ا زیربع نشده همه سر م هی

 همون اول کار راه گلوش بسته شد یول

 نیرو هم به من بد ياز اون بربر کهیت هیآفاق جون : محدثه

: محدثه يرو برداشت و زودتر از آفاق جون گرفت جلو کهیت هیبه حجم نون کنار دستش کرد  ینگاه هلنا

 دوست ندارم يبربر یلیمن خ ن،ییبفرما

 نیرو ا نقدریهلنا حواسش بود که تا آخر صبحانه اش لب به اون نون نزد، ا یمردد نون رو گرفت، ول محدثه

لب  يا گهید زهیبود چ دهیکه آفاق جون واسش کش یوچند تا قاشق عدس ییحساس شده بود که جز چا هیقض

که با  نیخواست، نه ا یم واه یرو ترك کنه، دلش کم زیکرد صبحانه همه تموم شه بتونه م ینزد، خدا خدا م

کرده بودخودش رو از بند خاطرات تلخ  یسع یفقط کم یماه گذشته کم 9تو  یباشه، ول بهیرفتارها غر نیا

 رها کنه شیزندگ

کمک نکنه به آفاق، فنجون و کاسه خودش رو  دیخجالت کش یول اطیتو ح يبلندشدن همه خواست بره سر با

که دنبالشون گذاشتند تند تند همه  ییو محدثه مثل کسا رانیا د،یگذاشت برگشت کمک کنه که د ییتو ظرفشو

 برن تو آشپزخونه یها و دارند م ینیظرفها و نونها رو کوه کردند تو س

عوض کرد برگشت تو سالن، اردالن با تلفن مشغول بود با  لباسهاش رو عیکرد و برگشت تو اتاق سر يتشکر

 ؟یلباس واسه چ ره،یدست اشاره کرد که کجا داره م

 ستادیبود که ا دهیهنوز به در آشپزخونه نرس یداد به سمت اشپزخونه، ول يبه سر اشاره ا هلنا
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 نداره تیمهمونه خوب شنوه،یجون، م رانیبسه ا: آفاق

 م،یخون ینماز م نجایشه که، ما ا یه نمآخ ن،یداداش شما بگ:رانیا

 خواهر بسه: یحاج

 خونه هست نیاصال دو تا پسر جوون تو ا:رانیا

 شده يزینکرده چ يخونه هست، مگه خدا نیخوب محدثه ام تو ا: آفاق

 ،از اوون بابا ییدا نیخونه بود، از ا نیتو هم تشیدختر ترب نیمعلومه که نه، ا: رانیا

 تموم کن خواهر رانیا: یحاج

 مسلمون شده دیشا نیها رو گفتم، اصال ازش بپرس یمن گفتن: رانیا

 میبکن یسئوال نیچن میما اجازه ندار: یحاج

 میجون ، بزار بعد حرف بزن رانیا: آفاق

بود، نگذاشت ادامه  ستادهیادامه نداد، در واقع سرفه ارسالن تو دهنه در آشپزخونه که پشت سر هلنا ا گهید یول

 نبد

 زمیعز یاول صبح يکجا شال و کال کرد: آفاق

 دیغسل تعم ستم،یهم ن یحیمس ستم،یمسلمون ن یبه گمونم اذان گفتن در گوشم ول ستم،یمن مسلمون ن: هلنا

 ... یبفرسته، ول یسمت هیفقط خدا رو قبول دارم، منتظرم خودش منو به  ستم،ین یچینداشتم، ه

 يکجا راه افتاد نمیبب نجایا ایبه خودت مربوطه، ب يدار نیول کن، هر د زمیاستغفرهللا، عز: آفاق

 صبر کن آفاق: رانیا

 واسه بعد نیعمه جون، بزار: ارسالن

 میبرس مونیبه کار و زندگ میاهللا بر ای:  یحاج

 تو آشپزخونه يثهایبه حرف و حد شیکیبود  یگوشش به گوش هیرفت سمت اردالن که  رونیاز اتاق زد ب هلنا

 خداحافظ زم،یفعال عز مارستانم،یدم ب 4باشه بهار جان، من : شدن هلنا صحبتش روتموم کرد کینزد با

 بهم نیپسرش رو بد ای يشماره جعفر شهیم: هلنا

 ؟یواسه چ: اردالن

 دم رو در رو نباشه یم حیخوام حرف بزنم، ترج یم: هلنا

 نه ایره  یاز رو م مینیصبر کن بزار بب ؟یچه حرف: اردالن
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 از رو بره دیمن وقت ندارم که اون بره فکراش رو کنه و شا: هلنا

 تو اتاق من باهات کار دارم قهیچند دق هی زمیعز ایب: آفاق

 من برم ، من ، من  نیاجازه بد: هلنا

 نمیبب ایزنه، ب یادم رو حرف بزرگ تر حرف نم: آفاق

 شد ریبسته شدن در اتاق، اشکهاش سراز با

 ؟یکن یم هیگر نمتیبب: آفاق

 نه: هلنا

 شه یگه بعدم خودش ناراحت م یم يزیچ هیر،یروبه دل نگ رانیا يحرفها ه؟یاشکها چ نیپس ا: آفاق

 ستیمهم ن: هلنا

 ؟يحاال کجا راه افتاد: آفاق

 سر به مامانم بزنم هی ،يبرم سراغ جعفر: هلنا

 یرو بسپر به پسرا و حاج يجعفر یسر به مامانت بزن، ول: آفاق

 ترسم سر کارمون گذاشته باشه یم: هلنا

 ؟يایگذاشته باشه، تو از پسش بر م رمیحاال گ: آفاق

 دونم ینم: هلنا

 دونم، نه، پس بزار پسرا کارشون رو انجام بدن یمن م: آفاق

 تو؟ امیآفاق جون ب:در صحبتشون رو قطع کرد يصدا

 جانم مادر: در رو باز کرد آفاق

 با ما دم بانک قرار گذاشت 1ساعت  ،يمن زنگ زدم به جعفر: اردالن

رفتن اردالن آفاق رفت سمت کمدش، از  رونیشه، با ب یکه حل م شاالیخدارو شکر، ا ا،یب: رو کرد به هلنا آفاق

 نه: دستاش رو مشت کرد یبزار کف دستش ول دیکش رونیب یدو تا تراول پنجاه فشیتو ک

  ؟یفتیراه ب يخوا یپول کجا م یب: آفاق

 یمشکل گهید رمیدارم، ظهرم که پولم رو بگ نویا د،یکش رونیرو ب زشیو آو ریانداخت تو گردنش رنج دست

 کنم دایجا رو پ هیکنم تا شب  یم یسع ست،ین



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 یپول منو پس م یهم دست نزن، بعد که پولت رو گرفت رتیبه زنج ریپول رو بگ نیربط نزن، ا یحرف ب: آفاق

 برسوندت یکیحاالم صبر کن تا بگم  ،يد

به  گهیشه واسه بانک، صبح د یهم سر ظهر وقتشون گرفته م ينجوریبه کارشون برسن، هم نینه، بزار:هلنا

 .کارشون برسن

 رم،یگ یم نیباشه، واست ماش: آفاق

 خواد ینه، نم: هلنا

 امیرو حرف من حرف نزن، برو تا ب: آفاق

اگه شده با  یکرد، منتظر بود چشم باز کنه، منتظر بود صداش کنه حت یبودنشسته بود نگاهش م یساعت کی

 یطعنه، با سرکوفت، مثل همون موقع ها همون موقع ها که تحت فشار پدر و برادرش داغون بهش م

اومد،  یم اطیتو ح از فیکث يبا لباسها یحوصله بود، وقت یاومد و ب یخسته و کوفته از سر کار م ید،وقتیرس

شد،  یم مونیپش دهیبه ساعت نکش یبود، به خودش به پدرش، به روزگارول راهیبد و ب يهر مادراز م بشینص

 کرد یم یعذر خواه دش،یبوس یکرد، م یبغلش م

 بود دهیتنفر رو ند جهینداشت، کم گذشته رو مرور نکرده بود، کم طعم نت يا دهیفا د،یکش یآه

 جهینت یب جهینت یب جهینت یب

،  شیتو موهاش لغزوند، صورت مهتاب یسر مادرش، دست ياتاق زد، و نشست باال يتو یجا بلندشد، گشت از

 چشمهاش گود افتاده بود يسابق رو نداشت، پا یسرخ گهیزد، گونه هاش د یتر هم م دیسف

 هنوزفاصله نگرفته بود که چشم بازکرد د،یرو بوس شیشونیشد پ خم

 سالم: هلنا

 سالم: عارفه

 ن؟یخوب: هلنا

 یآقاجونم هم که انگار نه انگار، منو نم ن،یچقدر دستم رو سوراخ سوراخ کرد روزید نیچطورخوبم،بب نه: عارفه

 یدرست حساب مارستانیب هیبره 

 بچه تو ام ، بچه آلن ستم،یپرستار ن ستم،یمامان، منم، هلنا، من دکتر ن: هلنا

 آلن خودمون، همون خواستگار سابقم؟ نیهم: عارفه

 شیشناس یآره م:هلنا
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 ؟ياون که زن نداشت، تو از کجا اومد یآره،ول: عارفه

 ادته؟ی ،يمامان، تو زنش بود: هلنا

 یکنه، مگه م یشه، تو کل شهر و بازار صدا م یبشم زن اون؟ وا، اصال مگه م! یخیمن، دختر حاج ش: عارفه

 تونه سر باالکنه یشه، مگه آقاجونم م

 خونمون دزد اومده یدون یم ن،یان، به من فکر کن، ببترسم، مام یمامان ،تو روخدا، مامان من م: هلنا

  اد،یزنگ بزن آلن ب: عارفه

 ساله رفته یلیمامان،آلن رفته، خ: هلنا

  ؟یکه چ یلب تخت من نشست نحایا رون،یبلند شو برو ب: عارفه

لب  ریه ززل زده بود به مادرش ک ونیخودش رو انداخت، با چشم گر يکنار یاز لب تخت بلند شد رو صندل هلنا

 گفت، یذکر م

 گرده یعبداهللا دنبال تو م ییمامان فکر کنم دا: دیرو جلو تر کش یصندل

سر گذاشته، واه، مامانم از  ریهم ز یختیر یدختر ب هی ،يخواستگار میخواد واسش بر یعبداهللا؟ البد م: عارفه

 دارم یمن، من واسش قدم بر نم شیپ ادیبهش بگو ن ه،یآقا جونم هم که کفر ه،یلیغصه دق نکنه خ

رو برده، مامان اجارنامه رو هم برده، مامان  زیهمه چ ،يصاحبخونه اومده بود خونمون دزد يمامان، جعفر: هلنا

رو بخوره، مامان همه  شمونیخواد پول پ یم م،یندار يگه قرارداد یم م،ینشست ينجوریگه ما تو خونش هم یم

 ؟يبرگرد يخوا یبرگردونه تو خونه آقاجان، م وخواد مار یعبداهللا باشه،م ییدامدارك رو هم برده، فکر کنم کار 

 آره؟ م؟یشه برگرد یحالت بهتر م

حال خودش هزار  یبا ورود دکتر و پرستارها، گرچه مادرش آروم گرفت ول -بود یاپیپ يغهایپاسخ مادرش ج یول

 نشیتر زیعز بیزد چه سخت بود نص یکه م ییو عطوفت نداشت، دادها و حرفها یپله بدتر شد، پرستار مهربان

 ایدن نیتنها داشته اش تو ا بیبشن، نص

باشه،  نجایباعث شده بود مادرش االن ا یخستگ نیکرد، هم یپرستار رو درك م یکرد، خستگ یدرك م یول

 یکه به ناحق سرش فرود م ییشدند، از دادها یم سیکه خ ییبود، از شستن لباسها دهیمگه خودش نبود که بر

 شد یم ختهیر نیزم يکه رو ییاومدند، از غذا
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هم هست،  یاختالل حاد روان یبلکه نوع ستین یو فراموش مریمشکل فقط آلزا نیکه دکتر گفته بود ا يروز از

خودش  يدیبگذرونه تا ظرف عمرش پر شود انگار نام دیو فقط با ستیبه بهبود ن يدیکه گفته بود ام ياز روز

 کرده بود چون حال اونم بدتر و بدتر شده بود ریرو مادرش هم تاث

  تریقو يارامبخش ها قیتزر يخواست برا ینداشت، فقط مجوز م يدیحرف جد دکتر

 داد و راه افتاد یاشاره سر جواب مثبت با

مهربون تر از سمت تخت گذاشت، چقدر تو خواب مهربون بود،  یقدم ،يقرار با جعفر کیبود و نزد 12 کینزد

 یم دهیچیکه پ یگوش ایگرفت  یکه از بازوش م ییشگونهایداشت، طلب ن هارویطلب نا مهربون یول شه،یهم

 ی، ول ییعبداهللا، به اندازه آقاجان، به اندازه زندا ییشد، به اندازه، دا یمادر متنفر م نیشده بود که از ا یشد، زمان

دوونده بوده، شروعش همون رفتن  شهیپوست مادرش ر ریساله که ز یلیاختال الت خ نیا دیفهمیحاال ، حاال م

 دهیرس انیطغ نیجون گرفته تا به ا زهیر زهیآلن بوده، ر

خواست، ترحم و  یها رو نم بهیکنه، رفتن به خونه غر دایپ ییخواست تا شب جا یو راه افتاد، دلش م دیکش یآه

 کرد یم تیواسش کفا نهایاتاق امن هم هیاحت، خواب ر هیجو آرامش  هیخواست،  یرو نم گرانینفرت د

کنه  یم یاد، حاج بابا هم گفته بود سع یبانک، اردالن گفته بود م ینشده بود که خودش رو رسوند حوال 1 هنوز

 یم یتعارف کنه که خودش تنها بره، ول خواستیدونست روزاول هفته سرشون شلوغه، م یخودش رو برسونه م

 زیر همه چیتا بزنه ز ندشیبود تنها بب یکاف اد،یمحاله بر ب يدونست از پس جعفر

 بشه دایتا سر وکله اردالن پ دیطول کش يا قهیدق چند

 ؟یسالم خوب: اردالن

 مزاحمتون شدم دی،ببخشیسالم؛ مرس: هلنا

 کارا، نیکنه واسه ا یمن خودم سرم درد م هیچه حرف نیا: اردالن

 تو بانک؟ میبر دیبا: هلنا

 اومده شیواسش پ يکار نکهیمثل ا یحاج بابا هم قراره بود ول م،ی، دم در قرارد دارنه: اردالن

 نیدیشما که زحمت کش گهید ست،ین يازین: هلنا

 بله: اردالن صحبتش رو قطع کرد لیزنگ موبا يصدا

... 

 جناب میبانک هست يما رو برو: اردالن
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... 

 میایاالن م: اردالن

 بانک نشستن م،تویبر ایب: اردالن

 یبه هم صحبت یلیم ستاد،یعقب تر از اردالن ا یوپسرش اومدن سمتشون، هلنا کم يورود به بانک جعفر با

 نداشت

 نینقد کن نیتون یتموم االنم م 25چک در وجه حامل،  نیا نیایخوب ، ب: يجعفر

خانم،  نیکه ا ن،یبد دیرس به ما دیالبته با: دیچک رو از دست پدرش کش يپسر جعفر یجلو برد ول یدست اردالن

 نسبت به ما و اون خونه نداره ییادعا چیه گهیگرفته، و د هیوجه رو بابت تخل نیا

 میخوا یمدارکش روهم م یده، ول یامضا م: اردالن

 نیخونه ا مینه؟ باورت شده ما رفت یستیانگار شما ول کن ن: يجعفر

 آقا زاده ر،یشما خ: اردالن

 زیهمه چ ریدهن منو باز نکن بزنم ز: مسعود

 یاون ساعت شب چ نیتو دورب نمیخونه بب يمنم برم بانک رو برو ز،یهمه چ ریز یمن از خدامه تو بزن: اردالن

  ،یداشت کاریده، تو تو اون خونه چ ینشون م

 کم شه نهایبس کن مسعود، بزار شر ا:رو کرد به پسرش يجعفر

 م،یزود باش چک رو بده، ما هزار تا کار دار: اردالن

تا خالص شه  نیامضا کن نمیا ن،ینقدش کن نیبر: و داد دست اردالن دیچک رو از دست پسرش کش يجعفر

 میبه کارمون برس میبر

 شه یم یمدارك چ ینگفت: اردالن

 ریتو صندوق پسته، بروو پست بگ: مسعود

دوست نداشت سر بلند کنه  یبود حت ستادهیچک رو برد دم کانتر ، تمام مدت هلنا با فاصله از همشون ا اردالن

 نهیچهره پدر و پسر رو بب

 چنده؟ یدون یشماره حسابت رو م: تا دسته تراول گذاشت تو دست هلنا 5 اردالن

 اد ینم ادمینه : هلنا

 فیبزار تو ک ریرو بگ نهایخوب ا یلیخ: اردالن
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وسط سالن، اردالن مشغول خوندن متن شد،  زیو همراه اردالن رفت سمت م فشیتراول ها رو گذاشت تو ک هلنا

 شاالیا م،یگذر یخوب م یمتن از نظر من درسته، گرچه قرار ما مدارك بود ول: يبعد سر بلند کرد رو به جعفر

 رسونه دستمون یم عیکه پست سر

گذرا کرد، نه حالش رو  یگه و برگه رو داد دست هلنا، فقط نگاهبر يانداخت پا ییبه عنوان شاهد امضا بعدم

بده که مسعود از تو  لیبرگه خواست برگه رو تحو ریداخلش امضا زد ز اتیبه خوندن چرند يداشت نه عالقه ا

 انگشت هم بزن که مو ال درزش نره: استامپ رو هم در اورد فشیک

 يجعفر لیبرگه رو که تحو ست،ین یگردوند رو به اردالن، اردالن با سر اشاره داد که انگشت بزنه و مشکل سر

راحت شد صبر  الشیخ نهیپدر و پسر بب نیا افهیو ق ختیر ستیقرار ن گهید نکهیکرد، از ا یداد احساس سبک

 کن

 چند لحظه سایوا: که اردالن صداش زد یافتاد سمت خروج راه

 بله: شتبرگ هلنا

 به حساب؟ يزیبر م،یتو بانکت ، شماره حسابت رو بپرس میبر يخوا یم: اردالن

 برداشت کنم آخه؟ يبه حسابم بعد چه جور زمیبر رم،یخوام خونه بگ یمن م: هلنا

 میبر ایب ه،یحرف نمیخوب ا: اردالن

 دیبه آخر رس ایکه انگار دن ارهیرو از پارك در ب نیرد شدند، اردالن رفت ماش ابونیهم از خ با

 یگنگ، کس یبود ول زیشدن،همه چ دهی، حس کش ادیفر ي،صدا غیج يصدا د،یچیترمز تو گوشش پ يصدا

 صدا زود خاموش شد یبود ول دمیآشنا نبود، شا یزد، ول یصداش م

 تو بدنش داشت، خواست دنده به دنده بشه که آخش به هوا رفت يبد یدرد و خشک احساس

 ؟یخوب...: 

 اومد یدر نم يصداش انگار یرو شناخت، ولبهار  يصدا

 ؟يشنو یصدام رو م ؟یخوب: بهار

 آره: دهن باز کرد یبه سخت هلنا

 يکوچک دار یشکستگ هی،  يکن سرت رو تکون ند یسع: بهار

 شدم؟چرا درد دارم یچ: هلنا

 نیزم يخورد ،يشد یم نیسوار ماش یداشت زم،یعز ستین يزیچ: بهار
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 بهار، راستش رو بگو: ارسالن حرف بهار رو قطع کرد يصدا

 نیهم رو زم کمی ن،یزم يخورد ده،یرو کش فتیک يموتور هی يشد یم نیسوار ماش یداشت: ادامه داد بعدم

 خورده، هیتا بخ 5گوشت هم  يباال ،يدرد دار نیواسه هم ،يشد دهیکش

تخت  يرو د،ارسالنیبود چرخ یدردناك بود، به هر درد و زحمت یلیخ یبچرخه سمت صدا ول یکرد کم یسع

 شد؟ یپوالم چ: نشسته بود يکنار

 نگران نباش: ارسالن

 نبردن؟: هلنا

 ،يخدا رو شکر خودت جون به در برد یچرا، بردن، ول: ارسالن

 رو نداشت، نه نداشت، واقعا نداشت یکی نیغرق اشک شد، طاقت هضم ا چشماش

 نیرك نباش نقدریشه شما ا یارسالن، نم: حواله ارسالن کرد یاخم بهار

 شده، یبدونه چ دیبا ن،ید یبا قطره چکون خبر م هیچه رسم نینه، ا: ارسالن

 رنشونیگ یم شاالینگران نباش، ا: سر برگردوند سمت هلنا یعصبان بهار

 نباش، زدن و رفتن دواریام یلیخ: ارسالن

 ارسالن: بهار

 شده یبزار بدونه چ بهار جان،: ارسالن

 ادیداره، بزار حالش جا ب یاالن دونستنش چه فرق: بهار

 آفاق جونه، يوا: انداخت شیبه گوش ینگاه ارسالن

 رهیگ یقلبش م یارسالن بخدا اگه به آفاق جون بگ: بهار

 زیسالم، عز: توجه به بهار تلفنش رو جواب داد یب ارسالن

... 

 دنبال بهار مارستانیتو راه هستن ، من اومدم ب: ارسالن

... 

 لیتحو امیب رمیبگ لیزنش بدمش بعدم مهمون شما رو تحو لیتحو ادیاردالن ب نجایخوب من اومدم ا: ارسالن

 شما بدم 

... 
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 خونه نهار، خوبه میا یرم دنبال حاج بابا م یشور نزنه، سر راهم م: ارسالن

... 

 میا یباشه، شما شور نزن، ما زود م: ارسالن

... 

 خداحافظ: ارسالن

*** 

 شد؟ یچ: بهار

 که حس ششم داره، دلش شور افتاده یدون یم یچیه: ارسالن

 م،یاریآفاق جون رو ب میبر دیبا ای میبر میتون یم نمیبرم بب: بهار

 برو، اردالنم بفرست تو: ارسالن

 کنه یدرد م یلیسرش خ: بهار

 ادیبگو ب: ارسالن

*** 

 ؟يدرد دار: ختیر یصدا اشک م یسر هلنا، هنوز ب يرفتن بهار ارسالن رفت باال رونیب با

 خوام برم یم: هلنا

 ادیبزار بهار ب: ارسالن

 بلند شه، که آخش دراومد خواست

 کمکت، ادیبزار بهار ب: ارسالن

 اردالن ایب: پشت سرش برگشت، اردالن بود ییپا يصدا با

و رنگ رو  یخون قهیسرخ، با شق يچشمهاتخت با  يرو دهیدختر خواب افهیق ستاد،یحرف کنار تخت ا یب اردالن

 بده یدونست جواب آفاق جون رو چ یرفته بود، نم رونینبود که صبح از در خونه ب یاون دهیپر يرو

 ؟یخوب: اردالن

 خوام برم یم: هلنا

 ؟یبلند ش یتون یاصال م ؟يکجا بر: اردالن

 تو رو خدا برم: هلنا
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 شه ینگران پولت نباش، درست م: اردالن

 اونا که رفتند یول: هلنا

 دمیاز من بود، خودم پولت رو م يفکر یب: اردالن

 برده، من از شما طلب ندارم يا گهیخوام، پولم رو کس د یمن صدقه نم: هلنا

 میکرد یجابجا م يپولها رو اونجور دیمن مقصرم، نبا: اردالن

 نهاش ک نهیمعا ادیحرفها بمونه واسه بعد، بزار دکتر ب نیاردالن، ا: بهار

 اش کن نهیخودت معا: اردالن

 ادیبزار دکتر اورژانس ب ستم،ین نجایمن مسئول ا: بهار

*** 

منتظر بچه  نیخونه، حاج بابا دم در تو ماش دندیبود که رس3:30برگشت در سکوت کامل بود، حدود  ریمس تمام

 شده بابا؟ یچ: ارسالن، خودش رو رسوند بهشون نیها نشسته بود، به محض متوقف شدن ماش

 گفتم که: ارسالن

 حال افتاده نیدختر به ا نیا ینگفت: به هلنا انداخت یبابانگاه حاج

 گفتم پشت تلفن نگم: ارسالن

 بابا؟ یخوب: بابا رو کرد به هلنا حاج

چه  دیفهم یم شتریشد، انگار ب یاثار داروها کمتر م یهرچ ومد،یازش در ن ییصدا یداد ول يبا سر بله ا: هلنا

 خونه، نیمخارج مامانش، ا ،یخال بیسرش اومده، ج ییبال

 بار له شده بود نیا ریفشار داشت که انگار زبونش ز نقدریرو دوشش نشسته بود، ا یاحساس بدبخت چقدر

بود، که ارسالن و  دهینرس يهنوز به در ورود ،يشد و رفت سمت ورود ادهیپ نیکمک بهار آروم آروم از ماش با

 اومدند، رونیاردالن با آفاق جون از ساختمان ب

از  دیبزنه تا شا یخواست حرف یبده، دلش م صیرنگ آفاق رو تشخ یدگیتونست پر یخودش م یحالیهمه ب با

 نداشت یتوان یآفاق کم کنه ول یبد حال

زنه،  یگفتم دلم شور م یشده، ه یختیر نیبچه چرا ا نیخدا مرگم بده، ا: پله ها يخودش رو رسوند پا آفاق

 ستین يزیگه چ یارسالن م
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آفاق جون : که ارسالن مانع شد ردشیگرفت دست دراز کرد که بغل بگ یهلنا شدت م هیگر دیپرس یم یهرچ

 بدنش کوفته شده ن،یبغلش نکن

 ؟یواسه چ: برگشت سمت اردالن ظیبا غ آفاق

 شده دهیکش نیرو زم کمی: ارسالن

 گه؟ید: آفاق

 جونه یبهتره مسکن زده، بدنش فکر کنم ب ستهیهم داره، االنم، سر پا نا کیکوچ یشکستگ هی: ارسالن

 اش رو گرفت و با کمک بهار بردنش داخل گهیحرف آروم دست د یب آفاق

کردند، حاج بابا  یمحض سر و سامون دادنش تو اتاق اومد تو سالن، پسرا نشسته بودند کنار هم و پچ پچ م به

چسبونه ، به بهونه لباس عوض کردن از  یدونست االن آفاق جون آمپر م ینداخت، بهارم که م یم حیهم تسب

 زد رونیسالن ب

 بچه اومد نیبال سر ا نیا نیشده؟ شما کجا بود یچ نیگ یحاال م! خوب: آفاق

 ارمیارك در برو از پ نیلب به لب جدول بود، تا من ماش نیماش م،یرد شد ابونیمن بود، از خ ریتقص: اردالن

مطمئن  ره،یم فیداره با ک يموتور دمیشم، د ادهیپ نیتا از ماش دم،یصدا دادش رو شن هویشد،  یچ دمینفهم

 اورژانس میسر خودش اومده ، بعدم رفت ییچه بال نمیرسم، گفتم اول بب یبودم بهش نم

 با بچه ها يارسالن، من نگفتم حاج بابات نتونست تو بر: آفاق

 يمشتر هیبعدم،  م،یقرارداد بود هیگرفتار بود، منتظر فاکس  یلیمن امروز صبح خ یول نیشرمنده، گفت: ارسالن

 زدم یسر و کله م لشونیقرارداد دبه کرده، داشتم با وک هیبزرگمون سر  يها

 کرد؟ کاریچ دیباشه مادر ولش کن، حاال با: آفاق

صاحبخونه اس ، پول رو داد امضا گرفت، بعدم پول رو  نیااد، فکر کنم کار  ینم یواهللا به نظر تصادف: اردالن

 بیزدبه ج

 کرد؟ يکار یشه قانون ینم: بابا حاج

 شه یهم اضافه م يا گهیشه زد، ثابت نشه دردسر د یامضا داده شده، اون رو که نه، اتهام هم نم: اردالن

 مادرشه، شگاهیکنه، نگران مخارج آسا کاریبچه چ نیپس ا: آفاق

 من بود ریتقص دم،یپول رو بهش م نیمن خودم ا: اردالن

 هیچ هیقض میکن بفهم يکار هیکنه،  یپول رو ازت قبول نم نیگفت ا یکه چ يدید: ارسالن
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شده بود، سرش  اهیسمت بدنش س هیداغون بود،  یعوض نشده بود، از نظر بدن يزیچ یروز گذشته بود ول سه

بود، مادرش  یبود وضع اوضاع مال نیکه خراب تر یشد اون یبود خوب م یهر چ یداشت ول یفیهنوز درد خف

 موندن تو خونه مردم شگاه،یآسا نهیبود، هز

 ادشیمادرش رو خوب  يته دلش رضا نبود، قسم ها یعبداهللا ول ییدا شیشد به برگشتن پ یوسوسه م یگاه

حرف از برگشتن به خونه آقاجان  یروز آخر وقت یخواست به اونها برسونه، حت یخبر مرگش رو هم نم نکهیبود ا

 یبود،خودش هم کم دسته کم هزد غیبود و ج ختهیاونطور به هم ر يخبر یاومده بود مادرش تو اون عالم ب

طاقت برگشت نداشت،  گهیزده بود د رونیرو نداشت، حاال که از اون جهنم ب دنشونیچشم د گهینداشت، د

اون  زیهمه سال، همه چ نیا ین، زنده شدن خاطرات کوفتافتاد هیو سر کوفت، طاقت تو حاش ریطاقتت تحق

 و سال نو یمهمون يهاغذا خوردن تا روز دن،یخونه عذاب بود، از لباس پوش

 خونه بمونه  نیتونست تو ا یبود دو دل بود، مگه چقدر م یهر چ یول

به ساعت انداخت، غروب بود، دوست  یکردند، نگاه ینفس تنگ م ياتاق انگار يها وارهیجا بلند شد، د از

 دیتازه بشه، شا ینفس دیبزنه، شا اتیبه ح يسر ستندیداشت تا مردا خونه ن

که دوست  دیرو شن ییحرفها د،یبد، نفهم اینداشت که محکم قدم برداره، تا اعالم حضور کنه، خوب بود  یجون

 خونواده بود نیا ياعضا یالزم بود که بشنوه چون بود، تو دل بعض ینداشت، ول

االن دستش از همه  نیا نه،یکار ا یچپ و راست پ یچ یعنیاردالنم در معرضه،  نیتو ام ساده نباش، هم: رانیا

 زنه یبرسه چنگ م یجا کوتاهه، به هر چ

 عمه: بهار

رن  یبا کله م هویمرد،  یفهم یده، مردند م یور دلش بهش گزارش م سهیم يره وا یم یعمه نداره، ه: رانیا

 کارشه، یاردالنه که پ نیا ده،یتو کوزه، ارسالن که خوب محلش نم

 یکن یم یمامان حاال ول کن تودلش رو خال: محدثه

بزار چشمهاش رو باز کنه، شب  خته،یشروع شده و نشده بهم ر یبزار بدونه، کم زندگ ه،یچ یکن یم یخال: رانیا

 فاصله اتاقاشونه شتریبه شب دو تا در ب

 ستین یادم نیاردالن همچآخه، : بهار

زنها صد تا سالح  ،یفهم ینشه، تو همش سرت تو درس و کتاب بوده، چه م ستین ینیتضم یول ست،ین: رانیا

 با قر و کرشمه یکیبا اشک و آه  یکیدارن، 
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 م،یگ ینبود،ما م نهایاصال حرف ما ا ه،یبنده خدا چه مدل نیا میدون یمامان بس کن، حاال ما که چه م: محدثه

 یارمن هینداره، حاال اگه  نیبنده خدا که د نیخوب ا م،یدار یو پاک ینجس م،یخون یخونه نماز م نیباالخره تو ا

ره، نماز نداره،  یور اون ور م نیا سیبا دست خ خرهباال ،ينجوریا ینبود ول یخدا بود، حرف نیکامل بود، به د

بفهمه اوضاع  نطوریهم هم سهیکنه، نف ینگاه نم ره پشت سرش رو هم یبفهمه م نجایاصال بابام پاش برسه ا

 زاره ینم نجایپا ا گهید نهیا

تا  میمون یقم، م میر یگم، گوش نگرفت، ما از فردا م یم یها رو گفتم، امشب هم به حاج یمن گفتن: رانیا

 بره نیا

 یبعدش چ ایگفتند  یم یها بس بود، مهم نبود قبل خروجش از اتاق چ نیراهرو رو برگشت، هم يرفته تو راه

در نبرده بود که از اتاق روبرو آفاق جون چادر  رهیهنوز دست به دستگ دیبود که شن ییخواهد، مهم همون ها

 اومد رونینماز به سر از اتاقش ب

 ؟ياتاق کند نیبه به، باالخره از ا: آفاق

 سالم: هلنا

 بخور، يزیچ هی میبر ایسالم، ب: آفاق

 تاقخوام برم تو ا ینه م: هلنا

 ؟يبود ییدستشو: آفاق

 انگار نرم بهتره یول ات،یخواستم برم تو ح ینه، م: هلنا

 ؟يشد داریسالم ب: ورود شتابزده بهار به راهرو هر دو سر برگردوندند، با

 بله: انداخت نییسر پا هلنا

 ؟يمسکنت رو خورد: بهار

 خورم ینه، م:هلنا

 بزارم ییچا هیتا من برم  ارشیب: آفاق

 خوام برم ینه م: هلنا

 زمیعز ایدوباره تعارف کرد ب: آفاق

 چند لحظه باهاتون صحبت کنم هیشه من  یم: هلنا

 تو آشپزخونه ایآره ب: آفاق
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 نه، عمه و محدثه تو سالن هستند: هلنا

 ؟يدیتو حرفهاشون رو شن: من من کرد یکم بهار

 بله،: هلنا

 مینداشت يباور کن قصدبد: بهار

 ستیمهم ن: هلنا

 ام و همراه بهار به سالن رفت یبزارم االن م ییاتاقت من چا برو: آفاق

دونست چه منش  یگرم بود، م رانیبه هلنا نزد، تو آشپزخونه سرش به حرف زدن با ا يساعت بعد سر 2تا  یول

به  یحاج دینکرده بود باهاش مخالفت کنه چون از عالقه شد یوقت سع چیداره، تا امروزه هم ه یو روش

به  یتکون بخوره حت آبخواد تو دل خواهرش  یدلش نم یدونست حاج یم نکهیخبر نبود، از ا یخواهرش ب

اسکان داده  يخونه آبا اجداد يسال به اصرار ،خواهرش رو طبقه باال 20شوهر خواهرش  يکار طیخاطر شرا

دختر تو  نیا دنیاز لحظه د زیهمه چ ه،یامتحان اله نیکردا یفکر م بیکرد، عج یفرق م یکم نباریا یبود، ول

دختر  نیتر از موعد نرفته امامزاده،ا رید لیدل یاونروز ب دونست یشده بود، م يزیامامزاده انگار واسش برنامه ر

 نکرده داشیپ ابونیتو خ لیدل یگمش نکرده ب لیدل یب ده،یند لیدل یرو ب

 پا داشت هیبود، مرغش  جهینت یب رانیبحث کردن با ا یول

حرف نزد منتظر  یکالم زیبه هلنا بزنه، تمام مدت شام سر م ينتونست سر یپا به پا کرد، ول یاومدن حاج تا

ظاهرن قصد  رانیا یسر حرف رو باز کنه، ول یو محدثه برن باال، و بهار رو بفرسته خونه تا با حاج رانیبود، ا

که  دیاز بهار شن یصوص وقترو نداشت، بخ دنشید يهلنا رو هم داده بود بهار ببره ، رو يرفتن نداشت، غذا

 دهیرو شن ییاحتماال هلنا چه صحبتها

و بچه ها عزم خواب و رفتن کنند، ظاهرن فقط بهار  رانیبلکه ا دیکش يا ازهیبه ساعت انداخت، خم ینکاه

 شد یکرد و همراه اردالن راه یخداحافظ عیسر یلیمتوجه شد که وقت رفتن است، خ

 یتا حرف خودش رو به کرس رانیدونست ا یرفت، م یداشت از کوره در منبود، کم کم  رانیاز رفتن ا يخبر

زنگ در بلند  يکه صدا رهیبلکه سر حرف رو خودش بگ نهیبش یخوره، رفت کنار حاج ینشونه از جاش جم نم

 اردالنه حتما: شد، ارسالن از جا بلند شد

 ادیگفته بودم ب د،ینه سع: بابا حاج

 روزه نتونسته ام بهش سر بزنم 4واسه بچم،  رمیبم: دیکش یآه آفاق
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 منم دلتنگشم میر یفردا شب م شاالیا م،یر یم: بابا حاج

 و نشستند یکردند و حال احوال یکیهمه از جا بلند شدند، سالم و عل دیورود سع با

 کار و بار در چه حاله، د،یخوب، آقا سع: بابا قبل از همه شروع کرد حاج

 شکر خدا، خوبه،: دیسع

 اورده؟یدبه در ن گهیپرستاره د نیا: جون آفاق

 یبه به و چه چه م انیشبکه هستند، اولش که م هی نهایانگار ا ه،یجون چه بساط زیعز نیدون یاوف، نم: دیسع

کنن به بهونه  یکه شروع م نیدون یماه م هیبده، بعد  رتونیخدا خ اده،یپول از سرمون ز نیگن ا یکنن، م

 گهیروز پا گشا، د هی شون،یدائ هخوان برن ختنه سورون نو یروز م هیخوان برن سفر،  یهفته م هی ،يریگ

 یخواد بره خونه م یشب م 3 يهم تازه شروع کرده به ادا، هفته ا یکی نیا ن،یبا خبر ن،یدون یخودتون که م

 شده یگه شوهرم شاک

 عجب: بابا حاج

 يهفته ا اده،یز میپنجشنبه برنامه کار نیخصوص که از اب ارمیرو م گهید یکیپا سفت کنه،  نینگران نباش:دیسع

 برم کرمان دینباشم، با دیروز شا 4

 ،یموفق باش شاالیبابا، ا ياره گفته بود: بابا حاج

 نجایا میاریمدت ساره رو ب نیپس ا: آفاق

 باشه، نیوقت چند ماه برنامه من ا هی ست،یروز دو روز ن هی ز،ینه عز: دیسع

 باشه، قدمش رو چشم ماست: آفاق

 ادیب م،بعدمیاریب یه میببر یشه ه ینه،جابجا کردن تخت، و تخت ماساژ و دم دستگاهش سخته، نم: دیسع

 شه یبعد تحمل اون آپارتمان واسش سخت م گهیشه، د یم ییهوا ادیب نجایا

 نزد یحرف گهید آفاق

بره  یپرستارت رو شبها بفرست یعنیواسه پرستارت بفرستم،  یکمک هیتو فکرم  گمیبابا جون، م دیسع:بابا حاج

 ه،یبرن، کار سخت یشه، باالخره اونها هم آدمند، م یموندگار م شتریب ينجوریخونه ، ا

 يتو نبود ادیب شیهم پ یمشکل شش،یبمونه پ گهید یکیکنه، بره، شبها هم  زیکارا رو بکنه، حمام کنه، تم ادیب

 میرسون یت شبانه روز که باشه، ما خودمون رو مما رو خبر کنه ، هر ساع
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 یاومده اون م ریگفت، اون صبح د یپارسال دو تا بودند، دعواشون بود، اون م ادتونیبگم ، آخه  یواهللا چ: دیسع

 ساعته 24 ادیب یکیگفتم  نیاومده، واسه هم ریگفت اون شب د

 مونه،  یکه من در نظر دارم، روزها هم م نینه ا: بابا حاج

 !یحاج: آفاق

پول  نیداره، به ا ماریمادر ب هیکه  م،یسراغ دار یدختر خوب هیجان، ما  دیسع نیاجازه بده خانم، بب: بابا حاج

 شگاهیکنم؛ نگران خرج آسا دایواسش پ يکار هیازمن خواسته  روزید نطور،یداره، به سر پناه هم هم اجیاحت

واسه شبها  یحقوق هیاونجا ، تو  ادیبتونه ب گها دیفکرم رس خودش؛ به هیمادرشه، پس انداز الزم داره واسه آت

شه، هم کمتر  یهم اون پرستار کمتر خسته م ن،یکه دار یخوب تو همون خونه هم بمونه، اتاق خال ،يبهش بد

 زنهیغر م

تونست که  یاگه م اد،یکار بر ب نیاز پس ا دونمیم دیدختر نگاه نکن، بع نیا کلیحاج بابا، به قد و ه: ارسالن

 دایپ يکار هیواسش  میسپر یم م،یکن دایکار ساده تر واسش پ هی میتون یبرد، بعدم م ینم شگاهیمادرش رو آسا

 يزیچ یتو شرکت م،یکن یم

 امانته فته،یچشم صد تا نامحرم بهش ب ش،یکجا بفرستم: بابا حاج

 ره،یبگ ادی يکار هیحاج بابا، بره : ارسالن

 فتهیجور جاها، صد تا چشم نامحرم بهش ب نیتونم بفرستم ا ینه بابا، من دختر مردم رو نم: بابا حاج

 یلیکردو نشست، خ یکیسالم و عل دیبا آقا سع دیو دار بحث ارسالن و حاج بابا اردالن هم از راه رس ریگ در

 هیچ هیتا بفهمه قض دیطول نکش

فکر کنم بهش بده،  450 هیخوب  یوقته ول مهیبسپرم، بره دفتر اون، البته ن دیبه فرش نیحاج بابا، بزار: اردالن

 رهیتونه حقوق مادرش رو هم بگ یم ادیب شییبعدم مدارك شناسا

 دختر امانته، کجا بفرستم بره نینه بابا، به ارسالن هم گفتم، ا: بابا حاج

 رو گرفته مشیتصم یدونست حاج یم یبود ول لیم یهم ظاهرن ب دیعقب نشست، سع اردالن

 شهیسرش هم گرم م رهیم ،یخوب به سالمت: از جا بلند شد رانیا

 نیهم ا يخوب شرط مهمون نواز یجون قرار نبود تا ابد بمونه، ول رانیا: رهیخودش رو بگ ينتونست جلو آفاق

 بره مشیحال بفرست نیتو ا ستین
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چند روز  يراحته، هفته ا ستین دیاونجا بره صبح تا شب که سع م،یمعذبه، پسر جوون دار نحایخودش ا: یحاج

 اصال ستین دیهم که سع

 تا به پرستار بگم برنامه اش عوض شده، ادیخانم ب نیتونه ا یم یخوب حاج آقا از ک: دیسع

خونه رو  دو سه شب پرستار بمونه، باالخره راه و چاه اون هینا خوشه، تا اومد هم  کمیامشب رو بمونه، : بابا حاج

خوام تو با  یکن، نم دوارشیبعد پرستاره رو ام ،یهست یاز بودنش راض نیاز وضع ساره با خبر شه، بب ره،یبگ ادی

 سفر يدل نگرون بر

 دنبالش امیچشم، فردا شب م: دیسع

 قرار شده یآفاق هم ب م،یدیچند روزه ساره رو ند مش،یاریخودمون م: بابا حاج

 وقته برم  ریپس فعال با اجازه، د ن،یکن یلطف م: دیسع

 برو به سالمت: بابا حاج

*** 

 ریبخ یشب همگ: هم قصد رفتن کرد رانیا د،یرفتن سع با

 داد و حاج بابا بلند یلب جواب ریز آفاق

 قصد رفتن کرد یو پسرا هنوز تو سالن بودند که حاج آفاق

 حاله یبدنش کبوده، ب ،يزود نیل به اتونه بره کارا ساره رو بکنه، الاق یدختر نم نیا ،یحاج:آفاق

 بزنه برنجوندش یخوام خواهرم حرف یزودتر بره بهتره،نم یهر چ یدونم خانم، ول یم: بابا حاج

باهام حرف  ششیغروب تا حاال هم چشم براه منه برم پ ده،یو محدثه و بهار و شن رانیامروز حرفها ا یطفل: آفاق

 ششیداره، روم نشده برم پ

 بشنوه هیو کنا شیدختر مردم ن يخوا یحرفش سر زبونشه، م رانیکه ا یدون یبدتر، م گهید: بابا حاج

 ستیدختر رو براه ن نیا ینه، ول:آفاق

 شه، اونجا آزادتره یراحت م الشیخ دیاد، هم سع یدر م ییبزار بره خونه ساره، هم ساره از تنها: بابا حاج

 محرم تر از ماست؟ دیآقا سع یعنی: اردالن

 نیا یوقت م یباالخره شماها وقت و ب نجایا ست،یوقتها خونه ن شتریبابا، اون ب ستیحرفها ن نینقل ا: بابا حاج

 هیشلوغ پلوغه، بزار بره تو آرامش، کار کنه، احساس نکنه سرباره کس اد،یبابات م گهیخونه، چندروز د
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افتادند سمت اتاقاشون، آفاق هم رفت گفتند و راه  رینداشتند بلند شدند شب بخ یبحث گهیو ارسالن د اردالن

 قرار بده یبرنامه حاج انیهلنا رو در جر

آفاق جون زودتر شروع کرد، از  یخودش هم حرف داشت ول داد،یآفاق جون گوش م يتو سکوت به حرفها هلنا

چند  نینکنه، تو ا يبار کنجکاو نیداده بود ا حیترج یاتاق متوجه رفت و امدها و حرف زدنها شده بود ول يتو

حاال  یواسش نداشت جز ناراحت يدیکرده بود عا يگوش داده بود، کنجکاو گرانید يروز حرف وقت به حرفها

 بوده يچه خبر رونیآفاق خودش اومده بود بگه اون ب

 ایداد، دو تاشون واسم موندند، سه تا شون مرده دن یعنینداد،  شتریخدا به من دو تا بچه ب زم،یعز یدون یم: آفاق

 پسر، ساره و سلمان هیدختر  هیدو تا موندند،  نیکردم تا ا ازیاومدند، چقدر نذر و ن

 یخدا ول يبود به رضا یراض دیبودم با دهیطلب کرد، شن يزیزور از خدا چ دبهیبودم نبا دهیشن دونم،ینم یول

اومد روزم شب شب بود،  ایخواستم خدا بچه هام رو حفظ کنه، بچه سوم که مرده دن یفقط م ،یو خام هیجوون

کردم که خدا سلمان رو واسم نگه داشت، بعدم قانع نشدم، ساره رو از خدا طلب  ازیدونه چقدر نذر و ن یخدا م

 کردم

نگذشته بود که  شیسال از زندگ 10 د،یند یاز زندگ يریدو تا پسره، ارسالن و اردالن، بچم خ نیپدر هم سلمان

 نیشد، کمرش شکست،دو تاپسر کوچک داشت، به خاطر ا ریشبه پ هیچم زن جوونش پر پر شد، تصادف کرد، ب

 يزیچ یول ابونه،یکوه و ب ودوتا خودش رو پا نگه داشت، کارش مربوط به کشف و استخراج معدنه، همش ت

پا شهرستان،بعد از آب وگل  هیپا تهرون  هیکرده بوده  کهیسال خودش رودو ت 15واسه بچه ها کم نگذاشت، 

 امرزیسه سال بعد از اون خداب اد،یچه ها هم رفته خودش رو گم و گور کرده تو کار، ماه به ماه خونه نمدراومدن ب

بچه  ز،یچ هیبود باطنش  زیچ هیبچم شانس نداشت، دختره روش  یول م،یخواست ما اصرار کرد یزن گرفت، نم

روز ساره سر زده رفته  هیزدند، تا باالخره  یمظلوم بودند دم نم یلیدوتا مادر مرده هم خ نیچزوند، ا یها رو م

 یم اسشونچه و دمیتا فهم میبچه ها شد یپا پ نقدریا گهیبود، د دهیرو شن دادشیداد و ب يبود دم خونه ، صدا

بار زن گرفتن  ریبعد از اون نه سلمان ز گهید یرفت،ول میبود ردش کرد يکنه تو نبود سلمان، به هر دردسر

گرفته بود،چه  يبچه هام پژمرده شده بودند، اردالن شب ادرار رم،یبم م،یحرف بزن میرفت نه ما جرات کرد

کنم، جلو ارسالن که  یدوره رو رو بچه ها حس م وناثر ا یدو تا بچه آروم شدند، البته هنوز گاه نیتا ا میدیکش

رفت  یحت م،یر ینه مخو نیاز ا نیگه اصرار کن یم ره،یزد، بچم از کوره در م یشه حرف زن و زندگ یاصال نم

 م،یبرش گردوند هیبا قسم و آ م،یماهم ولش کرد ،یمدت هیخونه گرفت 
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 ،يچه زنده ا یسال نداره هنوز، زنده اس ول 40بدتر، بچم  گهیواسه ساره، اون د رمیبم یپسر ول نیاز ا نیا

 سکته کرد

تونه چند  یبه زور م نهیکرد، بدنش لمس شده، زبونش سنگ يچشمهاش رو گرفت و ادامه داد، سکته مغز اشک

تونه راه بره،نره،  یبچه اگه نم نیزنه، بچه ام افسرده شده، شب و روزم شده دعا که ا ینم یکلمه حرف بزنه ول

دکتر  ره،یگ یبچه ام داره غمباد م شه،الاقل زبون باز کنه، حرف بزنه، سبک  یشه نشه، ول یاگه خوب خوب نم

انگار نه انگار  یخونه واسش ول میاورد یم وتراپیزیکنه، ف یواسه بهبود نم یافسرده شده، اصال تالش هیگیم

 ولش کرد، داد،یمحل نم

بچه ام  اد،یعمه اش، سال به سال نم شیدختره داره فکرکنم هم سن و سال تو، باباش فرستادش فرانسه پ هی

نکرده،  یگه مامانم بخاطر منم که شده تالش یشه، م یحالش بد م نه،یب یاد مامانش روم یاونم دلش خونه، م

 رهیسال بچم رو تخت اس 3االن 

شبها حواست به ساره باشه، پرستار داره،  ،یاونجا بمون يخواد توبر یم یبود، حاج نجایشوهرش ا دیسع امشب

دم صبح بهش سر زد، حقوق  سر شب و دیکنه، شبها فقط دو بار با یم زیده، تم یسابه، ورزش م یشوره ، م یم

 یکه بخدا اگه به من بود نم ،یمعذب نباش ،یدرامد داشته باش یتون یم ادیتا مدارکت ب ينجوریبهت، ا دهیم

 یحاج ،يدیرو شن رانیا يدونم که حرفها یم یکارت معلوم شه، ول فیتا تکل يگذاشتم از جلو چشمم جم بخور

 دیبه سع نیواسه هم زارهیزبونش راحتت نم یبمون نجایدونه ا یم سته،یخواد که جلوش با یتونه نه م ینه م

 يهفته هم هفته ا نیخودش رو تو کار غرق کرده، صبح تا شب سر کاره، از ا یطفل دهمیسع اد،یامشب گفت ب

به ما  دیبود هر ساعت از شبانه روز تو بود ونبود سع یهم مشکل ،اگهیره کرمان، اونجا به حال خودت یچند روز م

 ،یزن یمزنگ 

فکر  هیندارم، خودم واست  یکار به حاج ،ینباش یکردم سرت رو درد اوردم، فکرات رو بکن اگه راض یحرف پر

 به خودت راه نده یکنم، نگران یم يا گهید

راجع به  ،یعنی ن،ینزن دیبه آقا سع یحرف شهیبرم بهتره، فقط، فقط م نجایممنون، فکر کنم از ا: گرفت ینفس هلنا

 من، راجع به پدرم تیراجع به وضع

کردند،  یعنیمادرت گفته عقد کردند،  یخودته، وقت ینداره، زندگ یربط یبه کس م،یگ یمعلومه که نم: آفاق

 ربط نداره یهم به کس زهایچ هیحق نداره شک کنه، بق یکس
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اش از  قهیشق يتو یفی، با دردخفتونست اونطور آروم تا صبح بخوابه یبود اگر مسکن ها نبود شب رو نم مطمئن

از  يا مهیهنوز ن ینبود ول ياز کبود يصورتش اثر يانداخت، تو نهیآ يبه سر و صورتش تو یجا بلند شد، نگاه

خواست  یدست و صورت بشوره، م هخواست بر یو حجاب کرد، م د،یبه موهاش کش یبدنش دردناك بود، دست

امضا داده بود بابت  ییداره، چند تا یتیچه وضع قایدق دونستیمهنوز ن ندش،یرفتن اردالن بب رونیقبل از ب

 ببنده دینبا يدیاردالن گفته بود که ام یول يدزد يریگیپ

قصد دست  ز،گرچهیداد و با دعوت آفاق جون رفت سر م یبودند و مشغول صبحانه ، سالم داریهمه ب ظاهرن

 بردن تو سفره رو نداشت، از سر احترام کنارشون نشست،

 ؟يخور ینم يزیچرا چ: آفاق

 رمیخوردم، االن س نیتو اتاقم گذاشته بود شبیها که د ياز اون نون قند: هلنا

 رهیآورد و بهش اشاره داد که لقمه بگ ییواسش چا ران،یا يتوجه به نگاهها ینشد صبحانه، ب ينون قند: آفاق

 ن؟یواسه من ندار يدیخبر جد: منحرف کردن حواس آفاق از صبحانه نخوردن رو کرد به اردالن يبرا

 یم انیبشه، درجر يخبر نکهینگرفتم، نگران نباش به محض ا یهنوز جواب یکردم ول ییکارها هی: اردالن

 ختهینباش، اون پدر سوخته ها نقشه هاشون رو سرصبر ر دواریزارمت، البته بهت گفتم، واسه گرفتن دزد پولت ام

 و پسرشه ياونم خفت کردن جعفر هراه دار هیالبته ! هیبه چ یچ مینیبب یراحت نیبه ا میتون یبودند، نم

 ياردالن، دوباره شروع کرد: ارسالن

تا دادن و امضا گرفتند، اون  25چه راحت  يدیهم کار خودشونه، ند يدست اونهاست، دزد هیسر قض: اردالن

به اون  بیج نیبود از اکرده  میواسشون تنظ يزیچ یلینکرده بودند، مطمئنا وک میبرگه رو خودشون که تنظ

 کردند بیج

 یخودشون نم اتیدونستند کشف یکه اونها م ییزهایچ ست،یدست اونها ن هیسر قض ن،ینه اونها رو ول کن: هلنا

 وسط ماجراست یتونه باشه، از خانواده مادرم کس

 یرو بگ زیهمه چ دیبا یبرس هیبه اصل قض ياگه بخوا ،یکامل نگفت یول ،یگفت: اردالن

کنم، به  یم يکار هیشه، نشه، مدارکم باشه،  یاالنم اگه پولم زنده نم ه،یندارم برسم به سر قض يعالقه ا: هلنا

 کمکه یلیکنم خودش خ دایپ یمامانم دسترس یحساب بانک

 نشست، هنوز با اردالن حرف داشت یمبل ياونطرف تر رو یبلند شد، و رفت کم یکوتاه یعذر خواه با
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 تیمادر لیاول و دوم، از طرف فام ،ياگه دزد ن،یبب: ول کرد و رفت روبروش نشستهم صبحانه رو  اردالن

دوستون ندارند  ایخودشون،  شیخوان برتون گردونند پ یدوست دارن که م یلیاونها خ ایباشه، دو تا نشون داره، 

 سمتشون نیخوان بر یدارند که م یعلت هی یول

دوستشون ندارند، وگر نه هزار راه بود واسه برگردوندن، اگه سرش  یلیقطعا خ: بلند شد زیهم از سر م ارسالن

 کرد، یخورد که در دم تموم م یم نیمحکمتر زم

 مشکل دارند شونیخوان، ظاهرن با ا یمادرش رو دوست دارند، اون رو م دیهست، خوب شا نمیخوب ا: اردالن

شن، بفهمن  یجمع م لیهمه فام ده،یع گهیبسته شه، دور روز د شونیخوان که در دهن فام یمادرم رو م: هلنا

 شه یبد م یلیخ مییواسه دا میما از اونجا رفت

 بترسه کمیکرده،  کاریچ میدیفهم میگ یبهش م ت،ییخونه دا میر یحاال اصال م گه،ید نهیخوب هم: اردالن

 زارم،  یمادرم پا تو اون خونه نم یمن، هرگز ب: هلنا

  میبر یمادرت رو هم م: اردالن

  

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

 

خبر مرگش رو بهشون بده، گفتم بهتون، به من هم گفته  یخواست حت ینم د،یاز دستشون بر د،یمامانم بر: هلنا

 راثشیواسه م رمیبگ لیوک دیحق ندارم پا بزارم اونجا بعد فوت مادرم هم با

 به ارث مادرت يدار ازیاالن مادرت زنده اس، االن تو ن ،یچ یعنی: ارسالن

خواسته اشه ، نگفت  نیخواست هنوز هوش و حواسش سرجاش بود، ا نویا یاست، وقتخو نطورینه، مادرم ا: هلنا

 خواسته نویا یول هیعلتش چ

حرفش  نمیرو بده، بزار برم باهاش مردونه حرف بزنم، بب تییبابا جان آدرس دا: بابا هم به بحث وارد شد حاج

 لتونیبزرگ فام هیاون نه  ه؛اصالیچ

 لهیفام هیخودش بزرگ  مییدا: هلنا

و سرگردون  ریشه تو سف ینباشه که نم ياگه روز یخدا حفظ کنه مادرت رو ، خدا شفاش بده، ول: بابا حاج

به پشت  ؟يبر يخوا یم یکس و کار تو خونه ک یب يپشت الزم دار یشوهر کن يبخوا ،يالزم دار میق ،یباش

 به؟یغر لیفام هی يتو يبر يخوا یم یک یگرم
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 يبر رمیدو روز گ ؟یکن کاریچ يخوا یگرگ بازار م نیسر و سامون تو ا ی، آخه تو بگه یراه نم یواهللا ب: آفاق

 هیلشکر پشت  هی ،یعمر با چندر غاز حقوق مادرت سر کن هی یتون یمگه م ،یجوون ،یخونه ساره، آخرش که چ

 نداره یاهپشت و پن ننیبه سرش بزنه ، چه برسه بب یدختر نشسته داماد چه تاج

 زاره یم شیدختر تنها پا پ هیواسه  يکدوم مادر اصال

 نوره یتو هم که نور عل طیتازه شرا: رانیا

 رانیاهللا، ا یال اهللا ال: بابا حاج

 م،یبزن التیبه فام میسر بر هی دیقبلش با یخونه ساره، ول میامروز غروب قرار بود بر: رو گردوند سمت هلنا آفاق

 وان؛خ یم یگن، اگه کار اونها بوده، چ یم یچ مینیبب

 م،یزد رونیما چطور از اون خونه ب نیدونینم ست،ین یرم، بخدا مامانم راض یمادرم تو اون خونه نم یمن ب: هلنا

ها شده  ونهیسال، سه هفته آخر مادرم، مثل د نهمهیا يها هیو کنا شیبار ن ریشد، ز ضیمادرم تو اون خونه مر

زد،  یم شیشونیکرد، با کف دست به پ یم جمعشه، پاهاش رو تو دلش  یمچاله م واریبود، شب تا صبح کنار د

زودتر از موعدش رو  یکارها بازنشستگ م،یرفت یواشکی م،یدبریکرد، گفت با انیطغ هویبود،  زیصبرش لبر گهید

بود، اختالل  مریکردند، مگه سن مامان من سن آلزا وانهیمامانم رو د نهایا رون،یب میزد هویروز  هیکرد،  یواشکی

 ؟یاومد، حاال برم بگم چ جااز ک یحاد روان

 مینشور شیپ شیگناهشون روپ میحرف بزن م،یباشه بابا؛بزار بر: بابا حاج

 هرزه کمیپسره  نیشک دارم، ا کمیمنم : اردالن

 ؟یچ یعنی: بابا حاج

 تیواسه خودش فکر کرده بوده نشده زده به اذ يزیچ هیکنم  یحس م: اردالن

 ؟یچ یعنی: بابا حاج

بند پسرش شه، معلومه  خواستهیگفت هلنا م یاونروز م نیدیهمون مزاحمتها که هلنا گفت، بعدم ند: اردالن

 کنن یخواستن تالف دی،شا دنید یمحل یب گهید

 داره يباباش هم مغز نخود یعنیاس ،  ونهیپسره د ؟یعنیحد  نیتا ا: ارسالن

 تیآخه بعد چند ماه ،تازه ما که ازش شکا یکنه ول یم یکرد تالف دیبعد از تلفن مامانم به پدرش تهد: هلنا

 تلفن به باباش بود بعدم تموم شد هی م،ینکرد
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باشه و  الشیکار فام دیها بع يدزد نیکنند که ا شیداشتند راض یسع زیر هیصبح سر صبحانه،که همه  از

 يبشن، فقط خودخور ییخونه دا یراه که دندیوپسرشه تا دم غروب که باالخره لباس پوش ياحتماال کار جعفر

 همه سال رو ورق زده بود، نیکرده بود، فقط خاطرات ا

نفر نبود که بتونه  هیکنه،  ینقطه روشن تو اون خاطرات نبود که دلش رو به برگشتن راض هیخدا  يرضا محض

کدوم دنبال  چیه ینکرده باشند ول تیبودندکه بهش اذ ییکه نبودند کسا نیدلش رو بهش خوش کنه، نه ا

 خواست،  یرو م لیدلش قهر و غضب مثال بزرگ فام یدردسر نبودند، ک

واسش باشه چون خرده برده  یکوچک یتونست دلگرم یبود، اون م یم رانیا امرزیاگر پسر خاله عالم خدا ب دیشا

 .بخارها نداشتند نیاز ا لهیقوم و قب هیبق یعبداهللا نداشت نه خودش نه پدرش، ول ییبا دا يا

 يخواست را یدلش م یلیارسالن معطلشون کرده بود، خ یبود ول دهیحاضر بودند، اردالن هم رس یو حاج آفاق

 .جهینت یدر توان داشت گفته بود ب یهر چ یصبح گهید یام ول یهمه رو بزنه و بگه نم

هلنا خوب  یبود ول یبارسالن، همه بلند شدند، بهار هم همراه ارسالن اومده بود، بهار دختر اروم و خو دنیبارس

 نیاومده که اگه بشه با سالم و صلوات بدرقه اش کنه از ا دونستیقت رو، م یحضور وقت و ب نیکردا یدرك م

 .ها رو بهش گفته بود یگفتن رانیخونه بره، باالخره عمه ا

موند، بهار هم از  نشیارسالن تو ماش یشدند، اردالن هم، ول ادهیو آفاق پ یحاج دند،یکه رس ییخونه دا دم

 ارسالن شیاردالن اومد پ نیماش

 ن؟یا یپس مگه شما دوتا نم: آفاق

 میاومد باش شیپ یاگه مشکل میما اومد ؟یکه چ فتندیلشگر ادم راه ب هینه، : ارسالن

 مونن یم نجایا یبانیو پشت یپزشک میت ز،یعز میبر ایب: اردالن

 پشت در؟ نیایب نیافتاد یاز دست شماها، از کار و زندگ: آفاق

 وقت الزم باشه حضورشون هیحساسه  اتیعمل نیحرص نخور، ا میبر: دست گذاشت پشت آفاق جون اردالن

 میزار ینترس، ما که تنهات نم زم،یچته عز: هلنا انداخت دهیپر يبه رنگ و رو یزدن زنگ آفاق نگاه با

 حرف فقط نگاه کرد یب: هلنا

 خونه ام ارث مادرته؟ نیا:اردالن

 آره ، خونه مال آقاجان بوده:اهلن
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بعد از نبودش ارثش  دیبا یسال عمر کنه، واسه چ 120مادرت  شاالیا رم،یگ یروم هیقض یخودم واست پ:اردالن

 يمثل جعفر یکیتو خونه  يبر یکه مجبور نش يدار ازیکه اون بنده خدا هست، که ن ریاالن بگ ،يریروبگ

 مامانم نخواسته: هلنا

 ستیحرفها ن نیتو، االن وقت ا میاردالن بر: بابا حاج

بعد از  یرو گذاشت، ول یهلنا اول گوش يصدا دنیروجواب بده، به محض شن فنیآ ییتا زندا دیطول کش یلیخ

 .در باز شد هیچند ثان

ادرش روز آخر افتاد که چطور ترسون لرزون سر ظهر با م ادی اط،یباز شدن در با فشار افاق پا گذاشت تو ح با

 زده بودند رونیب

، به همه تعارف کرد که  ییرایخودش راه رو بلد بود دعوتشون کرد به سالن پذ یول ومد،یبه استقبالشون ن یکس

 ينکرده بود، مبلها رییتغ زیچ چیبه اطراف انداخت ه یبود، نگاه ستادهیسالن ا يخودش دم ورود یول نندیبش

 شهیبود مثل هم زاریازشون ب شهیهم که یمخمل لجن ي، پرده هاسر جاشون بودند ییشاهانه خان دا يریکله ش

خونه قرار بو تا ابد همونطور  نیروسد کرده بودند، انگار ا اطیمنظره ح يشده بودند و جلو دهیکش يسر تا سر

 مادر؟ ینیش یچرا نم: اومد رونیآفاق از افکارش ب يبمونه، با صدا

حق نداره  دونهیچون خودش م: شهیمهر، مثل هم یب یخشن، کم یجواب داد، کم گهیهلنا کس د يبه جا یول

 رو نجس نکنه، نجایا

 نینکرده بود مثل ا يرییخودش بود، اونم تغ ،ییکنار اتاق دا يسالن، سمت ورود گهیسمت د دیوحشت چرخ با

 خونه، نه خودش نه رفتارش

رد نتونست لب از لب باز کنه فقط زل ک یهلنا هر چ یداد آفاق و اردالن هم، ول یاز جا بلند شدو سالم یحاج

 عبداهللا ییزده بود به دا

 نینیبش نییبفرما: عبداهللا

 میکه ما سر زده اومد دیببخش دیبا: یحاج

 کنم  یخواهش م: عبداهللا

 میدخترمون و مادرش با شما حرف بزن نیراجع به ا میغرض از مزاحمت، ما اومد: بابا حاج

 میندار یحرف گهیدوتا رفتند، خوب کردند، د نیا ،یچه حرف: عبداهللا
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با شما حرف  م،یدختر رو آورد نیبه چون و چرا و علتش ندارم، حاال ماا يخوب کار یبله ، رفتند، ول: بابا حاج

 میبزن

 ر؟یامر خ نیاومد: به اردالن انداخت ینگاه عبداهللا

بنده خدا  یخونه رفته، ول نیرو گرفته از ادست دخترش  لینه برادر من، راستش خواهر شما به هر دل: بابا حاج

 نجا،یا ادیب میکرد شیکرده، ما راض دایدخترم سرگردون شده، با صاحبخونه مشکل پ نینداره، ا یحال خوش

 نیباالخره شما بزرگشون

دندون کرم خورده رو  نیتموم شد رو رفت، من ا یول ن،یآره، کرد ن؟یغلط کرد یبگ نجایا یبرگشت ه،یچ: عبداهللا

 گفتم مرده، خالص لیبه همه فام م،یمرده فرضش کرد گهیکندم انداختم دور، به اون مادرتم بگو، د

 اجازه بده برادر من،: بابا حاج

 م،یدیو زمون حرف شن نیسال آزگار از زم23 هیبرد سیاون گ ينه شما اجازه بده، بابت ندونم کار: عبداهللا

 ؟یاومده که چ م،یرم داغون شد، من سرافکنده شدم، حاال تازه از دستشون راحت شدمادرم دق کرد، پد ،یهمگ

صاحبخونه تونبود خواهرت اومده  نیدون یم م،یکن یپشتشون روخال دیاشتباه مال جوونهاست،ما که نبا: بابا حاج

 کرده، پولش رو برده رونشیب یدون یتو خونش، م يباال سر دخترش، اومده دزد

 برده که برده، خورده که خورده: عبداهللا

 شده مرد يبستر شگاهیخواهرت تو آسا: بابا حاج

 ؟يخوا یپول م ن،یحرف اخر رو بزن: عبداهللا

 دختر پشت الزم داره پناه الزم داره نیا مش،یاوردین نجایما واسه پول ا: بابا حاج

عمر  هی ن؟یفهم یپدره م ینداره، ب ينوم نشون پدر ه؟یچ ه؟یک نیدون یم ن،یشما که دنبالش راه افتاد: عبداهللا

 نگهش داشتم بسه،

 ...به مامانم  يدروغه، شما حق ندار یدون یخودتم م: هلنا

 ور صورتش رو سوزند هیعبداهللا  نیسنگ يحرفش تموم نشده بود که دستها هنوز

 بسه آقا: خودش رورسوند بهشون، و دست عبداهللا رو گرفت عیسر اردالن

 یب يروببند، اگه تو فتیتو خونه من دهن کث: اردالن روعقب روند و خودشوم از هلنا دور شد يبا تنه ا عبداهللا

خورد ، تو خودت مادرت رو بدبخت  یصد باره مادرت رو شوهر داده بودم،آب هم از آب تکو ن نم يپدر نبود

 يکرد
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پا بزاره، به  نجایدختر نخواست ا نیرفتار و کردار رو نداشتم، ا نیواقعا انتظار ا: ستادیعبداهللا ا یقدم هیبابا تو  حاج

 ست،ین زیحاال هم موندن جا نجاست،یاصرار من ا

خواهر شما، از دخترش خواسته در : مونده، بعدم رو کرد به عبداهللا گهیحرف د هی ن،یحاج بابا اجازه بد: اردالن

دخترش،  یزندگ نهیو هز شگاهیآسا نهیموجود، هز طیشرا نیبا ا ینکنه، ول راثشیواسه م یاقدام اتشیزمان ح

شما هم اگر برگه انحصار  م،ید یاقدامات الزم روانجام م شونیارث ا يعوض شده، فردا ما برا طیفکر کنم شرا

بره که  رونیدم دستتون باشه تا کارها زودتر انجام بشه، مال خواهرتون از اموالتون زودتر ب نیوراثت رو آماده دار

 نکنه تیشما رو اذ نجاستش

نداشت بعدم  دنیچ يکبر يصغر ن،یگفت یبود، خوب از اول م نجایا نه،آخرشیپس ا: کرد يخنده بلند عبداهللا

 هینبود  یبده، بگو آقاجان راض غامیبده، سالم نرسون فقط پ غامیبرو به اون عارفه پ: رفت سمت هلنا یقدم

و  زیاموالش رو ، همه رو، ر ههم اتشیدر زمان ح نیاز حاصل عمرش برسه دست اون وتو، واسه هم یپاپاس

شد؟  یپس چ القش،یدرشت، کرد به اسم من، سهم عالم رو هم که بعد از فوتش داد به اون شوهر و پسر د

همه مدارك  اسریشرکت  ایفردا صبح ب یخواست ن،یدوخت سهیوجود نداره که واسش ک زیچ چیه ز،یچ چیه

 اونجاست

 قلم رونداشتند هی نیتظار اخشکشون زده بود، ان همه

 دروغه: هلنا

 کنه، یکه خوب همه اسناد روکارشناس اریب لیوک هی ا،یپس خودت ن:عبداهللا

 نییرسم خدمتتون، آدرس روبفرما یم: اردالن

 لیپسرم، کارت شرکتت رو بده به جناب وک ایب اسر،ی اسر،ی: عبداهللا

 یآقاجون، االن واسشون م ستین شمیکارت پ: رونیاومد ب عیبود، سر ستادهیپشت در اتاق گوش ا يانگار اسری

 سمینو

 خوان برن، عمه ات چشم براهه ارثشه بعدم زد به خنده یتر، عجله دارن، م عیسر: عبداهللا

کو توان هنوز تو شوك بود  یخواست بدوه، بره گم گور شه ول یدلش م رونیاز در زد ب عیسر ستادینا گهید هلنا

 از پشت مچ دستش رو گرفت یذاشتن تو کوچه کستو شوك ،به محض پا گ

 دو قدم عقب رفت هیو  دیکش رونیدستش رو ب عیسر د،یرود نیاسیبا سر بردگردوندن  یفکر کرد اردالن ول اول

 ؟یخوب:نیاسی
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 فقط نگاه کرد هلنا

 دنبالتون گشتم یلیخ شیاوردیعمه خوبه؟کجاست؟ چرا ن: نیاسی

 شد ونهیبابام د ن؟یخبر رفت یچرا ب: نیاسی

 بابات خوشحال شد: هلنا

 ؟ير یم ياالن کجا دار ست،ین نطوریا: نیاسی

 رونیب ارمیرو ب نیصبر کن برم ماش: نیاسی

 ؟یواسه چ: هلنا

 برمت خونه خودم یخودم م به،یغر يخونه آدمها يبر ستیالزم ن:نیاسی

  یچ ییدا ،ياصال مگه خونه دار ؟یواسه چ: هلنا

اومدند حرفش رو قطع  یاردالن که ظاهرن زودتر از حاج بابا و آفاق جون که داشتند آسه آسه راه م يصدا

 تو ، پدرتون بذل و بخشش هاشون روکردند نییبفرما ن،یکن یحاتم بخش ستیالزم ن:کرد

 زنم یمن با تو حرف ندارم دارم با دختر عمه ام حرف م: نیاسی

 ارمیرودر ب نیبمون تا ماش: رو کرد به هلنا بعدم

 میبر یشه، هلنا رو خودمون م یمصرف نکن هوا آلوده م نیبنز: اردالن

 ؟یهست یتواصال ک ،یکن یتو غلط م:نیاسی

 لشمیوک: اردالن

 ن؟یبر یشما همه موکلهاتون رو خونه م: نیاسی

ها  یکنن، مثل بعض یداشته باشه کمک م تیبه حما ازین یو آقاجونم بله، هرکس زیعز یمن نه ول: اردالن

 که به پوست و گوشت خودشون هم رحم ندارن ستندین

 ه؟یآقا ک نیبابا، ا هیاردالن، چ: بابا حاج

 خونه شما ادیب ستین ازیجا دارم، ن هیهلن هستم، خودم واسش  ییمن پسر دا: نیاسی

 ادیفکر نکنم پدرت خوشش ب: بابا حاج

 برمیخودم، بعدم عمه ام رو مبرمش خونه  یمن به بابام کار ندارم، م: نیاسی

کن، ارث عمه ات  یبابات رو راض یتون یشمام اگه م مش،یبر یدختر امانته، خودمون م نینه پسرم، ا: بابا حاج

 نداشته باشند یمال یبنده خدا ها ال اقل نگران نیرو بده، ا
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 آقاجانم همه روکرده به اسم بابام،گفت که بهتون ،یحاج ستیدر کار ن یارث: نیاسی

برو بزار ماهم  میما خودمون هواش رودار ،يدیحتما شن يبود سادهیباشه بابا جان، تو هم که گوش وا: بابا حاج

 میبر

 برم ینه هلن رو خودم م: نیاسی

 گفتند، دختر عمه ات االن امانته دست ما یچ يدیشن: ارسالن

 يامانت دار نیکه دو تا مرد جوون هست؟ مطمئن يتو خونه ا ادیب: و ارسالن انداخت به اردالن ینگاه نیاسی

 نیبکن نیتون یم

 فرستمش خونه دخترم، هم امن هم راحت یشما نگران نباش بابا، م: بابا حاج

 گه،ید نیراحت م،یبر یبرمت خونه خودم، بعدم عمه رو م یمن م نیباهاشون، بب يبر يخوا یآره هلن، م:نیاسی

 میزن ینم یبه بابام هم حرف

 شگاهیخواد، آسا ینداره که تو خونه بمونه، مراقبت م یطیمامانم شرا: هلنا

 ارم یآدرسش رو بده، من خودم عمه رو م: نیاسی

 نهیخواد شماها روبب یمامانم نم: هلنا

 آدرس مامانت رو بده، بزار بهش سر بزنم ا،یباشه اصال تو ن:نیاسی

 نیدست از سرش بردار ن،ینه، اون رو ولش کن: هلنا

اند که دورت رو  ییآدمها نیهم اقتتیور اونور شو، ل نیبرو به درك، برو آواره ا: از کوره در رفت ییهوی نیاسی

 خونه و در رو بهم زد يبعدم رفت تو م،یرس یحرفش رو خورد، بهم م..مثل ج یکیگرفتند، 

 کوچه، یا راه کج کرد سمت خروجهمه تو بهت بودند که هلن ییجورا هی

 ؟ير یکجا م: صداش زد آفاق

  دن،یآفاق خواست دنبالش بره که هلنا شروع کردن به دو ومد،ین یجواب یول

خودش رو جمع و جور کرد، هنوز هلنا سر کوچه  هیارسالن زودتر ازه بق ه،یبهت زده برگشت رو به بق آفاق

 دنیبود که ارسالن شروع کرد به دو دهینرس

 خواست بره، بره ناکجاآباد،  یفقط م ره،یدونست کجا م ینم

 گهی،ديدیداشت نه ام ییآخرش بود، نه راه به جا گهیاومد، د یاز دستش بر نم يکار گهینداشت، د يکار گهید

 تهش بود، ته تهش
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 کس کار یب هیآت یپول ب یب

 داد،دلش گفت برو و رفت،  یمغزش فرمان نم انگار یالبته قاعدتا ول ستاد،یا یم دیشلوغ بود، با ابون،یبه خ دیرس

مثل پنجه که رو  يزیداد، چ يفحش، صدا يادامه داد، صدا یتو سرش سرسام کرد ول يبوق ممتد يصدا

 یکم درد بعدم خالص، خاموش هیضربه،  هی یشلوغ هیباشه،  دیبا یختیر نیشکمش قفل شد، فکر کرد مردن ا

 یو خاموش

 همون ضربه خالص بود، دیرو احساس کرد، شا ضربه

کرده، که دلش  کارینره باهاش چ ادشیرو از نظر بگذرونه که  فیکث يایدن نیبار ا نیخواست واسه آخر دلش

 شد، یبود، مردمک چشمهاش جفت نم یکیزد فقط تار یپلک م یهر چ یواسش تنگ نشه، ول

 ییهوی یول ،يانگاربند شده بود  ینرم يشدن داشت، سرش جا دهیحس کش دیکش یسوت م توگوشهاش

 توزانوهاش حس کرد يسقوط، درد هیشب يزیچ

 نییآقا من شرمندم، حق باشماست، بله جناب بفرما ست،ین يزیچ ن،ییبفرما: دیشن ییآشنا يصدا

 يصحنه جلو یول اد،یدر ب ینیتا از دوب دیطول کش یچشمهاش روباز کرد، کم ییهویاردالن بود،  يصدا

که غضب آلود بودنش پر واضح  ییشد با چشمها دهیتو هم کش يجفت ابرو هیچشم نواز نبود،  یلیچشمش خ

فکر بود  نیتا ارسالنم از جاش کنده بشه، توا ستادیا یم دیولوشده بود، مسما با نیکنارجدول رو زم ییبود، جا

ونست د یم ابون،یرو کردبه خ ستاد،یرو به باال هلش داد، تلو تلو خورون ا رش،یکه ارسالن مثل بلدرز زدز

 بود،  ستادهیا شیسانت 30چون اردالن هم االن تو  ستیاتفاق افتاده ن لیتحل هیفرصت تجز

حاال  یول تیاردالن لبخند به لب داشت و ارسالن جد يبودند، گرچه تو حاالت عاد هیشب یلیدوتا بردار خ حاال

 از وسط قاچ خورده، با کم شدن فاصله اردالن، احساس خطر کرد،  بیشده بودند س ییدو تا

 عقب برداره که ارسالن از پشت دو تا سر شونه اش رو گرفت و نگه اش داشت یقدم خواست

 ؟يدیاصال فهم ؟يکرد یم یچه غلط یداشت: اردالن

 نداشت، یجواب ریبه ز سر

 بشه یکی نیا نهیبزنم که اون طرف صورتت هم قر يبه خدا حقته طور: اردالن

 کرد یحرف اردالن نا خودا گاه دست برد سمت گونه دردناکش، انگار تازه دردش رو حس م نیا با

سراغشون سوارشون کن ببر خونه، بگو حالش  دهینرس یکرد، برو تا کس ینادون هیول کن اردالن، : ارسالن

 اردش خونه یزنه م یخوب نبود، ارسالن باهاش قدم م
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 !آخه:اردالن

 بدتر، گهیره، بفهمن هم که د یآخه نداره، حاال دلشون هزار راه م:ارسالن

من بکن که خودم  شیپ ،یکن یحماقت نیچن یهر وقت خواست: کرد تو چشمش بایانگشت سبابه رو تقر اردالن

 هلت بدم،

 انداخت رینداشت واسه گفتن، فقط سر به ز یحرف

 ره، یر راه موگرنه آفاق جون دلش هزا نیایب يپس زود: اردالن

 تو کوچه میایتک بزن تا ما ب هی ي،راه افتاد دندیباشه، برو تا سر نرس: ارسالن

گفت،  یم یجرات حرف زدن نداشت، چ یسرد بود ول یبودند، کم ستادهیبود که ا يا قهیدق 10 یحرف چیه یب

 زدن نداشت حق حرف  یلیگور بزاره قاعدتا االن خ يکه قصد داشت شب سر تو سرد یمثال سردمه؟ کس

حرف جلو تر از  یب فتند،یارسالن سر بلند کرد، ارسالن با اشاره سر ازش خواست که راه ب یزنگ گوش يصدا با

بدست به  یکه گوش دیرو د نیاسی ستاد،یجلوتر نرفته بود که که ا یارسالن برگشت تو کوچه، هنوز چند قدم

 ارسالن نیزده و چشم دوخته به ماش هیتک نشیماش

 سادهیفکر کنم منتظر ما وا: برگشت

 باشه، برو سادهیوا: ارسالن

 آخه :هلنا

 شده ریآخه نداره، زود باش د:ارسالن

 بود، لیتکم تشیظرف گهیواسه امشب د فته،یداد پشت سر ارسالن راه ب حیترج

 ارسالن شد و راه افتادند نیسوار ماش یاصطکاک چیبدون ه نیاسیتو اخم و تَخم  یحرف چیه یب

 انگار پشت سرمونه، تییپسر دا: ارسالن رشته افکارش پاره شد يخودش بود که با صدا يحال و هوا تو

 نمشیب ینم: دیند يزیچ یعقب ول سربرگردوند

 ، ظاهرن نگرانته ادیاز در خونه دنبالمون، بزار ب نمشیب یمن م: ارسالن

 آره، حتما: هلنا

 نیاسی نهیبود که هلنا سر برگردوند بب دهیچیخونه، هنوز تو کوچه نپ دندیزده نشد تا رس یحرف ریتو مس گهید

 نه، نگران بود که بخواد دم خونه مردم سر و صدا به پا کنه  ایهست 

 ول کرد رفت نترییپا ابونیچند تا خ هی ستشین: ارسالن
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 راه بندازه يزیآبرور ره،یبگ ادینگران بودم بخواد خونه رو : هلنا

از قبل  یجون بزنم، ول زیبه عز یندارم حرف مینباش،راجع به اشتباه امشبت تصم زهایچ نینگران ا: ارسالن

 خواب خوب به اشتباهت فکر کن

روز  10شه،  یم یدونم فردا چ یکنه، اصال نم یمغزم کار نم گهیمن ، بخدا، من فقط خسته ام، د: برگشت هلنا

 میزندگ شه؟یم یاول برج، مادرم چ گهید

 شه؟ یشه، با نبودندت مشکل مادرت حل م یحل نم یچیبا حماقت ه: ارسالن

 کنن یمن نباشم خانواده اش قبولش م: هلنا

 ساختمان صحبتشون قطع شد يباز شدن در ورود با

 نیخور یتو سرما م نیایشما دوتا؟ ب نیگ یم یچ: آفاق

 زودتر رفت سمت آفاق هلنا

 شما برو تو میاومد ز،یعز یچیه: ارسالن

 سالم: نه در رخ به رخ آفاق شدده تو

 نمتیسالم، بب: آفاق

 انداخت نییپا شتریسرش رو ب هلنا

 رکرده کایصورتت رو چ نیکنه، بب تشیخدا هدا: آفاق

 رفت تو اتاقش عیکه تو سالن بودند داد و سر ییبه کسا یصبر کنه سالم نکهیا بدون

،ال اقل چند  قیخواب عم هیخواست،  یخواب م یراست یو ولو شد روتخت دلش راست دیاز سرش کش شال

ا ش رو  ندهیکه قرار بود آ یکه روش حساب کرده، پول یروشه فکر نکنه، ندونه پول شیکه پ یساعت به بدبخت

 ستین گهیکنه د نیعوض کنه، تام

 که به در خورد باعث شد از جا بپره يتقه ا یول

 و اردالن کارت دارن یحاج ریمادر حجاب بگ: اومد تو آفاق

 نه،  ایدارند  یاون اسناد وجاهت قانون ایآ نهیبزنه، بره بب اسریبه دفتر  يشد اردالن فرداسر رارق

 زنه،  یرو هوا حرف نم چوقتیعبداهللا ه ییگفت دا یته دلش م يزیچ هی یول

کار  نیاون مصر بود ا یگفته باشه، به اردالن هم گفته بود وقتش رو تلف نکنه، ول یبزرگ نیبه ا یدروغ محاله

 .رو انجام بده
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 آخر اردالن بود،  يداد حرفها یداشت قلقلکش م یکه االن کم يزیچ

 به در بسته خوردند، قصد داره دنبال پدرش بگرده، هم پدرش و هم خونواده اش،  قیطر نیبوداگه از ا گفته

 دیده، امخبر بو یدونست پدرش از وجودش ب یسالها کم فکرش رو مشغول نکرده بود، م نیکه تو ا يزیچ

 شد یاصال مادرش هم خوب م دیخودش، شا شیداشت که اگه متوجه حضورش بشه بخواد ببردش پ

 تو دلش بتابونه،  يتونست نور یم یکم دیروزنه شا نیمطلق ا يدینام نیا تو

تونست  یحاال الاقل م یحرفها فرق کرده بود، سر شب فقط به خواب مرگ فکر کرده بود ول نیحالش با ا یکل

 دلخوش کنک کوچک سر رو بالش ببره نیبا ا

  جه،ینت یب یبوده ول ریگیپ یلیخ یدونست که مامانش زمان یپر رنگ نبود، م دشیته دلش ام هرچند

 هیکار هستند و  نیکه مخصوص ا یالملل نیب يسازمانها یبعض قیتونه از طر یخوب اردالن گفته بود م یول

 .برد شیاز پ ییکارهاهم دارند  رانیبه هالل احمر ا یحلقه اتصال

 نره خونه ساره، یعنیجا بمونه،  نیبود که قرار شده بود فعال هم نیبهترش ا کهیت

 یکرده، م دیبد جور کل رانیعمه ا نیدونست ا یخوب بود، هر چند م یلیگوش آفاق جون، خ ریجا ز نیهم

 ره،یاونها قرار بگ يحرفها ریبهار تحت تاث دیدونست شا یم ه،ینجس و پاک ریدونست دخترش محدثه گ

کرده بود تو  یروز سع 7 نیگذشته بود، تو ا ییروز از اون روز و شب کذا 7گذروند، یم نجایبود که ا یدهم روز

 نشه، یآفتاب یکه همه تو خونه هستند به قول یساعات

و اتاق، ت گشتیخوردد و برم یظهرها زود تر از همه نهار م رون،یرفت ب یو پسرا م یبعد از رفتن حاج صبحها

 داشت،  ياحساس بهتر ينطوریآفاق جون و حاج بابا هم اثر نداشت، ا ياصرار و ابرام ها نطور،یشبها هم هم

هدف تو  یب دنیتو لپ تاپ بود و چرخ يگوش کردن به اهنگها حشیبهش داده بود، تفر یلپ تاپ ارسالن

 . و فولدر ها بود لهایفا

 یهر بار که بر م یبر طرف بشه ول شیخودش دلتنگ الیبه خزد تا  یهم به مادرش سر م ونیروز در م هی

 .حوصله تر و اخمو تر بود یگشت به قول آفاق ب

مونده بود، هر شب اومدنشون با بهار رو  يهفته ا 3اردالن بودند ظاهرن  یعروس يهمه در تکاپو شیو ب کم

 ياوردند نشون آفاق جون بدند، صدا یبودند رو م دهیکه خر ییزهایچ د،یشنیشد، صداهاشون رو م یمتوجه م

 رانیعمه ا ياسفند رو، صدا قربون صدقه ها يبو د،یشن یمحدثه رو م يخندها
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رو  یگرده تا عروس یمتوجه شده بود که پدر ارسالن و اردالن داره بر م رانیآفاق وا يشب قبل تو صحبتها از

خنده  يصدا شبید یحت. کرد یهم نمود مآفاق جون از پشت در بسته اتاق  يتو صدا یباشه، خوشحال نجایا

 .بود دهیبلند حاج بابا رو هم شن

 سهینف رهیخ رهیخ يآزار دهنده نگاهها زیبودند فقط تنها چ دهیچیروز گذشته به پر و پاش نپ 7و محدثه تو  رانیا

 یماهه باردار بود و از وقت 7 ای 6از ظهر بهشون سر زده بود، ظاهرن  شیروز پ هیبود که فقط  رانیدختر بزرگ ا

زوم کرده  بیاونم تمام مدت رو تقر ختیر یم وهیداشت تو حلقش م رانیعمه ا زیر هیتا موقع رفتن  دیرس

 3 نیگل ا يانگار نه،یب ینم لیبه تکم يازیداره، ن یمعلوم بود که اطالعات کاف یول دینپرس یبودرو هلنا، سئوال

 .ه بودخونه سرشته شد نیاهل ا ينفر جدا

*** 

 .بهش نزده بود يکه خونه اروم گرفته بود، هنوز آفاق سر شدیم یساعت میبه ساعت انداخت، ن ینگاه

کوچک اون وسط بساط  زینبود رفت تو آشپزخونه، روز م یکس یول دیبه سالن کش یرفت سرک رونیاتاق ب از

خبر  یانداخت، هنوز رو گاز بود، تعجب کرد که چطور آفاق جون ب يبه کتر یشده بود، نگاه دهیصبحانه اش چ

 .توخونه تنهاش گذاشته و رفته

مرد  هی دنید یآفاق جون از جا بلندشد رفت تو سالن ول ياومدبه هوا يدر ورود يصبحانه بود که صدا مشغول

 باعث شد سر جا خشکش بزنه، يجوون تو دهنه در ورود

چون دسته  ست،یسرش ن يداره، فقط مطمئن بود روسر یختیاومد چه سر رو ر ینم ادشیکرده بود، اصال  هول

 نهیتونست بب یبود رو راحت م زونیبلندش رو که تا زانوهاش آو يها

انداخت اما  نییهلنا سرش رو پا دنیتو دهنه در آشپزخونه خشکش زده بود، مرد جوون هم اولش با د ییجورا هی

 سر بلند کرد هیبعد چند ثان

خوب مونده باشه که از پسرهاش  نقدریتونست ا یکرد خودش رو جمع و جور کنه ، مسلما سلمان نم یسع هلنا

 ن؟یکار دار یبا ک ست،یسالم، آفاق جون ن: هم جوون تر به نظر برسه

 هستند اطیسالم، بله تو ح...: 

 رفت تو آشپزخونه، بدجور هل کرده بود يا گهیحرف د چیه یب هلنا

 نیمرد جوون تو دهنه در آشپزخونه، بد تر از دستش افتاد رو زم ستادنیرو سر بکشه که با ا شیکرد روسر یسع

 سرش رو باال گرفت يکه با تک سرفه ا نیدوال شه رو زم خواست
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 ؟يخان، چطور نیسالم ام...: 

 آقا سلمان  داریمشتاق د ن؟یبرگشت یک ،ییسالم، پسر دا: برگشت عقب ییهوویجوون  مرد

 ن؟یبرگشت یشما ک: سلمان

 االن نیهم: نیام

 خبر یذره شده، چه ب هیفکر کنم محدثه دلش واست : سلمان

 بار نیکنم ا رشیگفتم غافلگ: نیام

 محدثه باالست ؟ینییپس چرا پا:سلمان

 نهییبله، فکر کردم محدثه پا: دستپاچه شده بود گهیرو د زهیر هی یول یلینه خ نیام

با  نیآشپزخونه خشکش زده بود انداخت و سر گردوند رو به ام زیبه هلنا که همونجور پشت به م ینگاه سلمان

که  ییجون، از اونجا نیشده ام فیضع کمیچشمهات : کرد تشیهدا رونیدست زد سر شونه اش و به سمت ب

 3 هیهم  يآخردفعه  نبود، یمحدثه چشمهاش رنگ ادمهیمن بزرگ شده و من  يرو پاها یمحدثه تا چهار سالگ

خنده  یول د،یرو نشن نیام يبرو باال که چشم به راهته، صدا د،یرس یبه نظر نم شتریب 160بود، قدش  شیماه پ

 از سلمان تو گوشش نشست، یکوتاه يا

 نیشوهر محدثه بودو قرار بودتو ا نیترس هم اضافه شده بود، اگه ا یرو سر نکرده بود، حاال کم يروسر هنوز

داد رفتارش بخاطر حضور دامادش  یکه به بهار م ییرو حساب پند و اندرزها رانینبود عمه ا دیخونه بمونه، بع

 چند پله بدتر هم بشه، 

کجا دخترم، : که سلمان راهش رو سد کرد رونیخواست از در آشپزخونه بره ب د،یچنگ زدو سر کش شیروسر به

 ؟يصبحانه بخور يومدیمگه ن

 آفاق جون شینه، برم پ: هلنا

 ییچا هیتا تو  اد،یم ده،ی، داره درختاش رو آب م نیبش ،يایغذا نم زیناراحته که سر م یلیآفاق خ ن،یبش: سلمان

 ادیم يزیهم واسه من بر یکی،  يبخور

 رو سفت کردو نشست  شیگره روسر هلنا

 يبه دختر معذب روبروش کرد و خودش رفت سمت کتر ینگاه سلمان

 سالم: اومد سالم نکرده ادشیبه خودش اومد، تازه  زیبرخورد استکان با م يصدا با

 فردا صبح دختر یزاشت یم: خنده ریزد ز سلمان
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 تو خونه باشه یساعت کس نیکردم ا یهول کرده بودم، فکر نم د،یببخش:خودش رو جمع و جور کرد یکم هلنا

 خورن یوول م نخونهیکه توا يا شازده اسالم، من سلمان هستم، پدر دو ت کینداره، عل یبیع: سلمان

 شما هستند هیشب یلیپسرا هم خ ن،یایزدم، اخه گفته بودند که قراره ب یخوشبختم، حدس م: هلنا

 یتواتاق بست نشست میدیوقت بود اومدم، شمام که شن رید شبید: سلمان

 ستمین هیهم خودم راحتم، هم مزاحم بق ينجوریا: هلنا

 رونیب ارمتیبزور م امیم ستم،یو آفاق ن یمن مثل حاج ،یتو اتاق بمون نمینب گهیازامروزد: سلمان

 من واقعا دوست درا م تو اتاق باشم یول: هلنا

 شه یعوض م يزیتو اتاق چ یبمون ؟یواسه چ: سلمان

 رانیبودنم باعث آزار عمه ا رونیدونم ب یخوب م یندارم، ول یمشکل یمن با کس نینیکنم، بب یخواهش م: هلنا

 شه یم

 رداده؟یبهت گ رانیعمه ا: سلمان

 ستنیراحت ن ادینه نه، فکر کنم با بودن من ز:  هلنا

نترس، از امروز داماد شاخ و شمشادش اومده ، وقت  یده ول یم ریو زمون گ نیباشه به زم کاریعمه ب: سلمان

 بده رینداره گ

 طمیباهام، با شرا ستیخوب راحت ن ده،یرمینه من نگفتم گ: هلنا

 ریسالم ، خانم، ظهرت بخ: حضور آفاق بحث ناتموم موند با

 سالم: هلنا

 ؟يبا شازه پسر من آشنا شد: آفاق

رم کشون کشون  یحق نداره تو اتاق بمونه، وگرنه م گهیمن خودم باهاش آشنا شدم، بهش هم گفتم د: سلمان

 رونیارمش ب یم

بهونه کنه سر به  رانیدوست ندارم ا نجاست،یا نمینکن، بزار راحت باشه، بخصوص از امروز ام تشیاذ: آفاق

 سرش بزاره

 که به مهمون شما سر به سر بزاره ستین یمهمونه، حق نجایخودش ا رانیعمه ا: سلمان

 حساس رانیرو ا ،یشناس یمادر تو که حاج بابات رو م: آفاق
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دخترمون  نیشام، ا زیسر م دوست دارم یچند تا کار سر و سامون بدم ول هیمن برم  م،یباشه تسل:بلند شد سلمان

 هم باشه،

 متینیبب کمیما  ایزودتر ب کمیبرو به کارت برس ، حاال کو تا شب، شبم : آفاق

 ساره شیبرم پ یچند ساعت هی دیبا ام،یتونم ب یزود نم: سلمان

 که کرمانه دمیبرو، سع: دیکش یآه آفاق

 م؟یبا هم بر امیب يخوا یم: سلمان

 نمیبب یتدارک هیباشم  نجاست،یپسر ا نینه مادر ، امشب ا: آفاق

 باشه: داد رونیب ینفس سلمان

 یش یم تیاذ يدونم دار یبه خدا شرمنده ام، م: رفتن سلمان آفاق رو کرد به هلنا با

دعا  ن،یندار يا فهیشما وظ ن،یمعذب نباش نقدریشم، راحتم تو اتاق، شمام تو رو خدا ا ینم تینه،من اذ: هلنا

 رمیرو بگ ییبتونم جا اد،یمدارکم زودتر ب نیکن

 هی، مگه شوخ یهم خرج زندگ ،يآخه مگه حقوق مادرت چقدره؟ هم اجاره بد: آفاق

 رمیگ یاتاق م رم،یگ یخونه نم: هلنا

 ؟يریاتاق بگ يکجا بر ؟یچ گهید: و بلند شد دیتو هم کش یاخم آفاق

 رنیگ یه مبا هم خون يباب شده ، چند نفر یلیخ دمیاالن شن: هلنا

 هی اد،یروز باباش ب هی! هیچ یندون هیک ی،ندون يریخونه بگ گهید یکیبا  يباب شده، بر زهایچ یلیبله خ: آفاق

 میزار یمگه ما م يعقلت کجاست، حاال تو بخوا گه،ینره غول د هیروز  هیروز داداشش، 

 بمونم؟ نجایروز دو روزه، چند روز ا هیکنم، مگه  کاریچ نیگ یخوب م: بغ کرده بلند شد هلنا

 چرا؟  یکن یم هیمگه من نگفتم غصه نخور، گر: دلش دتویسرش رو کش آفاق

همه  شهیچرا هم ه،یچ یکوفت يایدن نیرم در بسته، اخه ا یچرا هر طرف م شه؟یم یآخرش چ: سر بلند کرد هلنا

ها هر روز سر بلند  یخوره، بعض یها آب تو دلشون تکون نم یشه، بعض یم فیبالها پشت سر هم واسه آدم رد

هست ، حاضره  هیهمش نیگ یخدا که م نیخداکجاست، ا نیشه، آخه ا ینازل م دیجد يبال هیکنن ،  یم

 یعدالت یب نقدریا کنه،چراینم ي،ناظره،پس چرا کار

 یکه نم میدون یاگه ما حکمتش رو نمداره،  یحکمت هی زیهر چ زم،یکفر نگو عز: هلنا برد يانگشت رو لبها آفاق

چرخه، تو مشکالتت  یپاشنه نم هی يرو شهیصبر داشته باش، باالخره در هم م،یبزار یعدالت یب يبه پا میتون
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 یکنه که باورت نم یها آنچنان آرومت م ینا اروم نیده، تو همه ا یبهت م یچه آرامش نیخدا ببر، بب شیروپ

 شه

 نباش دیهم ناام نقدریا نیبش: یبرش گردوند سمت صندل آفاق

 سالم،: اومد تو آشپزخونه مهیکه محدثه سرآس یخودش برنگشته بود رو صندل هنوز

 ها نتیو رو کاب ییکنار ظرفشو دن،یکرد سرك کش شروع

 ؟!مادر يگرد یم یدنبال چ:آفاق

کنم، فکر کنم موقع  ینم داشیپ یدستم بود، ول یصبح ست،یآفاق جون، حلقه ام ن يوا: گرفت ینفس محدثه

 رفته دست کنم ادمیصبحانه در آوردم  يشستن ظرفها

 شه یم دایپ ،يهول کرد نقدریباشه، حاال چرا ا: آفاق

 اومده نیام: محدثه

 ،چشمت روشن خانم اطیتو ح دمشید: آفاق

 کنم؟ کاریچ م،یامروز ناهار خونه مادرش دعوت يوا:محدثه

 هول نکن نقدریا م،یکن یم داشیباشه که پ نجایاگه ا م،یگرد یم سایوا: بلند شد آفاق

 ؟یمادر باال رو خوب گشت: نبود يخبر یول دند،یاونور سرك کش نوریا یهم کم با

 ش؟یدیند نجایصبحونه، ا يتر اومد ریشما د: آره بعد روکردبه هلنا: محدثه

 دفعه جا خورد، آفاق هم هی هلنا

 ول شوهرت اومد، بعد هم هنوز نرفته بود آقا سلمان اومدنه، نه آخه من که اومدم، ا: کرد یمن من هلنا

 بود نکیکنار س نجایگما، فکر کنم هم یدرشت داشت رو م نیتک نگ هیهمونکه که :محدثه

 بهش شک داشت نکهیا یعنی نیا داد،یگفت نه و محدثه آدرس م یم ینداشت واسه گفتن، وقت یحرف گهید

 گردم یمنم باز م ن،یباال رو بب گهیبار د هیشه، برو  یم دایپ: نگذاشت محدثه ادامه بده آفاق

 نشد؟ دایپ: هم اومد رانیکش و قوس، ا نیهم تو

 بگم؟ یکنم، اگه حاج خانوم بپرسه چرا حلقه دست نکردم چ کاریچ ست،یمامان ن يوا: هیگر ریزد ز محدثه

 گردم یتنهاست، من خودم م نیبلندشو برو باال ام: رانیا

 ستین يزیچ نجایا م،یشتجون گ رانیا: آفاق

 ش؟یدیتو ند زمیعز: رو کرد به هلنا رانیا
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اصال من تو آشپزخونه تنها نبودم، اقا سلمان  دم،یمن ند نینه ، باور کن: تحمل نداشت کالفه بلند شد گهید هلنا

 هم بود

 يبابا جان حتما جا: رانیبعدم رو کرد به ا نم،یبب ایبرو صورتت رو بشور ب ؟یکن یم هیچرا گر: رفت جلو تر آفاق

 میدیرو د نجایاس، ما که ا گهید

مادر و دختر بدجور دل شکسته اش رو شکسته بود از کنار در  يسئوال تکرار نی، ا رونیاز آشپزخونه زد ب هلنا

 ده،یاون باهاش اومده تو اشپزخونه، بعدم سلمان رس ده،یرو د نیبرگشت، خواست بگه که از اول ام ییدستشو

آشپزخونه  یقدم هیتو  رانیعمه ا يصدا یق جون، بگه اصال امروز تو آشپزخونه تنها نبوده، ولبعدم که آفا

 خشکش کرد

 ،يافاق، تو از اولشم ساده بود يوا: رانیا

 استغفراهللا ، بس کن: آفاق

شه، خودت  یوسوسه شده، باالخره االن هزار تا مشکل داره، داره سر برج م وقتیزاده،  یبابا خوب آدم: رانیا

نقره ها تو  کهیاگه چهار تا ت یغافل ش قهیدق هیبه درك، فردا پس فردا  نیمادرشه، حاال ا ینگران خرج یگفت

 یثابت کن ياخو یم يبوفه رو بره، بارش رو بسته، دستت به کجا بنده، چه جور

 رهیگ یمدرك، خدا قهرش م ی، ب لیدل یب ،یحرفها رو بزن نیازت انتظار ندارم ا: آفاق

 شد نهیبه س نهیاومد س یم رونیکه با آفاق که از آشپزخنه ب رهیقطع شدن صدا ها دست برد اشکهاش رو بگ با

بگه سر برگردوند ، هنوز قدم از قدم برنداشته بود که سلمان از  يزیآفاق چ نکهیبه خودش اومد، زودتر از ا زود

نگاه به صورت درهم و  هیکرد،  ونشیگر افهیبه ق ینگاه هیبدست،  فیو ک دهیلباس پوش رون،یراهرو اومد ب

 گرفته مادرش

 شده؟ یچ: سلمان

 تو برو به کارت برس ست،ین يزیچ: آفاق

 شونهیبچم پر ست،یحلقه محدثه صبح تو آشپزخونه جامونده، حاال ن: سئوال سلمان رو جواب داد رانیعمه ا یول

 نشه عمه شونیحواسش رو جمع کنه که پر: سلمان

بلند شو دختر گنده، به جا : ختیر یبه محدثه انداخت که گوله گوله اشک م ینگاه هیسمت آشپزخونه  رفت

 نه؟یا نیبب ایب: دیکش رونیقاشق چنگالها رو ب نتیکارها حواست رو جمع کن، بعدم کاب نیا

 کنه؟ یم کاریچ نجایا! آره خودشه: دست داراز کرد نمیبب: دیاز جا پر محدثه
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خواستم واسه  یگذاشته، من م نجایموقع گذاشتن قاشقها تو کمد ا یحواس پرت هی، فکر کنم  دونمینم: سلمان

 رو با گاو صندوق اشتباه گرفته نجایا یکس دیگفتم شا یول دم،یهلنا قاشق بردارم، د ییچا

دم  ونیگر يکرد چشم تو چشم ، چشمها یمادرش و آفاق رد شد، سع يکرد و خندون از جلو يتشکر محدثه

نداشتم، گفتم  يمنظور بد دبخدایببخش: دو سه قدم نرفته سر گردوند اورد،یدلش طاقت ن یآشپزخونه نشه، ولدر 

 یباش دهید دیشا

شده  ونهیبلند خودش رو به اتاق رسوند، و درو پشت سرش قفل کرد، انگار د ينزد، با قدمها یهلنا حرف یول

 يخورد رو انگار یکه به در م ییتقه ها يده بود، صداباشه ، تمام لباسهاش گوله کرد تو چمدون، انگار کر ش

 و در و باز کرد دیتن کش اسکارش که تموم شد، لب نطور،یسلمان و آفاق رو هم هم يصدا د،یشن ینم

 رونینگران خواست بره تو اتاق که هلنا چمدون به دست از اتاق زد ب آفاق

 ؟يکجا راه افتاد: آفاق

 رمیم: هلنا

 ؟يریکجا م: آفاق

 همه زحمت نیبابت ا دیکنم، ببخش یم يفکر هیدونم،  ینم: هلنا

  ؟يکجا راه افتاد: و برگردوند تو اتاق دیرد بشه که سلمان چمدون رو از دستش کش خواست

 خوام برم یم:برگشت تو اتاق، دست انداخت به دسته چمدون هلنا

 !یکجاش رو نگفت ن،یبله فرمود: سلمان

 من برم نیبزار نیپرست یکه م یی، تو رو اون خدابرم نیدونم، بزار ینم: هلنا

 دیببخش م،یشرمندت زم،یعز يکجا بر: بود سیجلو گذاشت، چشماش خ یقدم آفاق

خوام برم، تو  یم گهیواقعا د یزحمت دادم، ول یلیمن خ ن،ینگ هیتو رو خدا گر: آفاق رو پاك کرد ياشکها هلنا

 زنمیبهتون سر م ن،یرو خدا خودتون رو ناراحت نکن

 یرو حرف بزرگتر حرف نزن ینگرفت ادیانگار تو : سلمان

برم خونه  دیاصال شا ن،ینگ يزیهم چ یتونم بمونم، به کس ینم نه،یمن برم، نفسم سنگ نیتو رو خدا بزار: هلنا

خواد منو ببره خونه خودش، مامانم رو  یخودش گفت م م،ییپسر دا شیبرم پ دمیشا م،یمادر يلهایاز فام یکی

 میهم ببر
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خونه اون پسره؟ اگه خوب بود و بهش  يبر ،يزارم بر یشرمنده نشم، بخدا نم نطوریخدا منو بکشه، ا: آفاق

 یرفت یهمون شب م یاعتماد داشت

، بهتون زنگ  يمگه شما به من بدهکار دم،یده روزه زحمت دادم، خوردم و خواب ؟یخدا نکنه، شرمنده چ: هلنا

افتم آبرو  یاشون خرجمون رو بدن، وگر نه راه م فهیوظ دن،یزنم، اونها ارث مامانم رو باال کش یزنم، سر م یم

 برم یم لیروتو بازار و همه فام تشیثیح

 رونیناهارم ب م،یچرخ یمن چند جا کار دارم، م ،يبخور ییهوا هی میبر م،یبر ایب: دست هلنا رو گرفت سلمان

 رونیب يزیچ هیخونه،  انین م،یستیظهر ما ن میگ یو بچه ها م یحاج میزن یزنگ م ز،یاصال عز م،یخور یم

 فرحزاد میر یبخورن، ما هم با هم م

 با سر اشاره زدبه دست هلنا آفاق

امروز پدر و دختر و مادربزرگ  م،یبر نیایدختر منه، ب يبچه جا نیآفاق جون، ا:دست هلنا رو ول کرد سلمان

 ؟یگ یم یگردش، چ میبر

 .انداخت نییحرف سر ش رو پا یب هلنا

پشت در  نیزیرو بر يها يبد ن،یبخور ییهوا هی نیبر نجا،یا ادیشب م نیکار دارم، ام کمیمنم  ن،یشما بر: آفاق

 ننداز نیمنو زم يباشه مادر، رو: تو روکردبه هلنا نیو برگرد

ما رو راحت کنه،  الیببره، خ رهیدست زنش رو بگ ادیپاشه ب شه،یتموم م یدانشگاهش ک نیبابا، ا يا: سلمان

 ادیمراسم بجا ب دیبا یانگار ازسفر قندرها اومده، ه اد،یروز م 4 یماه

 ؟یزن یچرا غر م یستیآخه تو که ن:آفاق

  دهیاردالن خبرها رو م: سلمان

 رانیا دنید گهیبود، د نیسنگ یلیاون خونه واسش خ يواقعا تنفس هوا ینبود، ول یهمراه نیبه ا یراض یلیخ

 خواست یو دخترش رو نم

 یحرف چیه یصدا،ب یبا هم راه افتادند، ب ادهیپ

 داره  اجیسکوت احت نیسلمان هم احساس کرده بود که به ا انگار

 شونیرو ادهیاز پ یساعت میکردند،ن ینگاه م ابونهایهدف به آدمها و خ یسکوت بود،ب ازمندیهم خودش ن دیشا ای

 دمینرس يظهره هنوز به کار یبه هم بزن م،چشمیبر یبا تاکس ایب: دست بلند کرد یگذشته بود ،که واسه تاکس

 آفاق جون شیگردم پ یمنم بر م ن،یبه کارتون برس نیشما بر: هلنا
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 رفته ادتیانگار  میدار يما قرار نهار ن،یرو باز کرد، بش یتاکس در

ساختمون شدند، طبقه  هیوارد  يرو ادهیپ یشدند، بعد از کم ادهیبود که پ ردامادیم يحرف سوار شد، طرفها یب

 انداخته باشه، وارد شدند یبه تابلو شرکت نگاه نکهیشدند، بدون ا ادهیچهارم از آسانسور پ4

 نیسالم، خوش اومد: سلمان از جا جست دنیبود با د شیشرکت که سرش تو گوش یمنش

 دخترم، من چند بار بگم جلو پا من بلند نشو نیبش: سلمان

 نییمهندس هستند، بفرما يچشم، آقا: یمنش

 خبر بهش بده هی: سلمان

 بازه شهیاصال، گفتن واسه شما در هم: یمنش

 زنگ بهش بزن هیباشه بابا، تو : سلمان

زد به  ییداد و بفرما یبه گوش درو باز کرد، با سر سالم ینبرده بود، که ارسالن گوش یدست به گوش هنوز

 کرد، شییپدرش و به سمت اتاقش راهنما

 نشست یمبل کنار منش يرو هلنا

 یچرا اونجا نشست: کرد رونیسر ب سلمان

 نیراحتم، شما به کارتون برس: هلنا

 هی يزنگ بزن باال، بگو مراد: یتکون داد و رفت تو، ارسالن تلفنش رو تموم کرد رو کرد به منش يسر سلمان

 ارهیب ییرایواسه پذ يزیچ

 شده؟ يزیچ: رو کرد به هلنا بعدم

 نه: هلنا

 خبر، با بابا یب نجا،یآخه ، ا: ارسالن

 خوام زود برم یبابا ، کارت دارم م ایارسالن ب: آورد رونیب يسر سلمان

 ؟يکرد هیگر: انداخت گهینگاه د هی ارسالن

 نه: هلنا

 شد الیخ یسلمان ارسالن ب يصدا با

 ارسالن: سلمان

 فتادهین یکه اتفاق داستیکامال پ: باال انداخت ییابرو ارسالن
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 میبر: زد رونیسلمان از اتاق ب دکهیطول نکش شتریب قهیسمت اتاقش،چند دق رفت

رفته بودند، و حاال  ییارسالن منتظر برگشتن سلمان خان بود، چند جا نیماش يگذشته بود، هلنا تو 2از  ساعت

خواست به  یداده بود به در، دلش نم هیناهار، سرش رو تک يرن برا یآخره و بعدش م يسلمان گفته بود جا

جون گفته بود چه بهش گذشته،  آفاقبود،  دهیشن شیاتفاق صبح فکر کنه، ذهنش رو داد سمت سلمان، از زندگ

 هم به خودش هم به پسراش،

اومد حدود  یمرد چندان بلند به حساب نم هی يبرا دیکه شا يو چند ساله، پوست روشن، قد 50 دیمرد شا هی

 هینکرده بود،  یبیذره هم باهاش حس غر کیکه از صبح  نقدریو دوستانه، ا یخودمون يرفتار ی، ول170

 اون خونواده يتر از حاج بابا، هم حاج بابا هم اعضا open-mindedحاج بابا بود، البته  یکپ ییجورا

ها  یکمتر ، بعض یها کم یو باال داره، بعض نییهمه پا یکرده بود آرومش کنه، گفته بود که زندگ یسع یکل

 که آفاق جون هم بخوردش داده بود یقشنگ يسازه، همون حرفها یادم ها رو م یگفته بود سخت شتر،یب یکم

پشت سر گذاشته و چه  یکه منو بسازه له کرده، بگه چ نیبدون ا یهمه سخت نیبود بگه ا دهینچرخ زبونش

 رو داره شیپ یمبهم ندهیآ

کنه،  يتونست کار یم دیرس یبه دستش م ییاگر مدارك شناسا دیشا ره،یبگ یفکرش بود از اردالن سراغ تو

 کیدونست نزد یگذاشت بره، م یشد و م یآفاق جون هم مجاب م ينجوریا ون،یتونست بره پانس یم دیشا

 وداومد، بهتر ب یم رونیزودتر از اون خونه ب یگرفتار، هر چ یاردالنه و همگ یعروس

 اومد به خودش نیبسته شدن در ماش با

 حوصله ات سر رفت ها: سلمان

 نه، خوبم، بهتر از خونه موندن بود،: هلنا

 شه سر کرد، بچه جون یمگه چقدر م يمتر 6معلومه، اخه تو اون اتاق : سلمان

 شما کاراتون تموم شد؟:هلنا

 اردالن یعروس يسراغ کارا میتمومه، تا بر گهیفرداهم وقت بزارم، د یشه، ول یروزه که نم هی ،يا: سلمان

 م،یبخور يزیچ هی نجایفرحزاد، هم میخواد بر ینم: هلنا

 یزنگ م یاگه از بودنش معذب یحتما راه افتاده، ول گهیکه، با ارسالن اونجا قرار گذاشتم، االن د شهینم: سلمان

 ادیزنم ن

 سر به مادرم بزنم هیتونم برم  یبعدشم من م م،یبخور نجاهاینه، گفتم اگه ناهار رو هم:هلنا
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 ؟يدوستش دار یلیخ: راه افتاد سلمان

 نه، یگاه ،یلیخ یدونم، گاه ینم: انداخت ریسر به ز هلنا

 چرا:سلمان

 یتونم ببخشمش، ول ینم یگاه م،یدونم، نگه داشتن من، خاطرات بچگ یاشتباهش، نم دیدونم، شا ینم: هلنا

 گرده یبر نم يعاد یبه زندگ گهیگن د یکه دارم،دکترا م هیتنها کس

بره سر  زیهمه چ یوقت خته،یبهم ر تیزندگ ،يخسته ا یفقط کم ،يحتما دوستش دار ،يدوستش دار:سلمان

 يکه دوستش دار یفهم یجاش، م

از فشار خونواده  یشد، وقت یآزرده م يرفت سراغ خاطرات، بدجور یفکرش م یوقت یگاه ینگفت، ول يزیچ

سوزند، هر چندبعدش  یتا مغز استخونش رو م یگاهکرد،حرفهاش  یباهاش خوب تا نم یلیخ شد،یاش کالفه م

 يبا قربون صدقه ها دشده بودن دهیکه که رو ذهنش کش ییها یدگیخراش یول ارهیکرد از دلش در ب یم یسع

 یم یوقت زد،یداد م تیتو اوج عصبان یشد، وقت ینثار پدرش م یکه گاه ییشدند، فحشها یبعدش صاف نم

 من راحت شم، يریمیم یچرا نم: گفت

 یسال ب 23کرد،  یدرکش م یبزرگتر شده بود، گاه یکرده بود، وقت نیبود که ته دلش رو چرک ییزهایچ نهایا

 پدر، با فشار خونواده،عمر از دست رفته یبچه ب هیبا  ،يخبر

 بله: که سلمان بهش داد به خودش اومد ییتکونها با

 ستیزنم حواست ن یصدات م یهر چ ؟ییکجا: سلمان

 ن؟یگفت یچ دیببخش: هلنا

 شو ادهیپ م،یدیگفتم رس: سلمان

 دیبه در رستوران، ارسالن و اردالن رو د دنیرس با

 دعوت، زنت کو یب يسالم، تو کجا راه افتاد: سلمان

 سر کاره 5چراغ خاموش اومدم، بهار تا : اردالن

زدند از کار، از خونه، از  یحرف م يپسرها و پدر بود، از هر در يطول مدت ناهار تو سکوت شاهد حرفها تمام

از اتفاق صبح  ياز جا بلند شدند، هنوز اشاره ا ییساعت،همه اخبار مبادله شد، با خوردن چا کیظرف  ،یعروس

 بزنند یقصد ندارند حرف ایخبرن  یدونست پسرها ب ینبود، نم

 که شدند، خواستند از هم جدا بشن که پسرها برن به کارشون برسن، که هلنا اردالن رو صدا زد نیماش کینزد
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 بله: اردالن

 نبست؟ ياز کار من خبر: هلنا

 یانیهم که در جر یکارشناس جهیکشه؛ نت ینه هنوز، گفتم که طول م: اردالن

 ؟یچ یکارشناس: سلمان

 مادر هلنا نگذاشته يبرا یزده، ارث شییتمام اموالش رو به اسم دا اتشیپدر بزرگش در زمان ح: اردالن

 اره، آفاق جون گفته بود:سلمان

 ممنون،:هلنا

 که هنوز نکردم واست يکنم ، کار یخواهش م: اردالن

 هم، ممنون نجایتا ا نیدیزحمت کش یلیخ: هلنا

 نجایا نیزن یم خیواسه خونه،  نیتعارفات رو بزار نیا: ارسالن

 خونه میر یبعد م میچرخیم گهید کمیروببر، من و هلنا هم  نتیماش ایارسالن، ب :سلمان

 حاال هم مثل لبو قرمز شده از سرما نیهم ن،یرو ببر نیرم، ماش ینه پدر من، من که با اردالن م: ارسالن

 سردته: به هلنا انداخت ینگاه سلمان

 کمی: هلنا

 به ساره بزنم يتو رو بزارم خونه، برم سر میباشه ، بر: سلمان

*** 

گرفت  شیراه اتاق رو پ یاومد با سالم کوتاه بیبه نظرش عج کمیورود به خونه، متوجه حضور حاج بابا شد،  با

 نیبش ایب قهیدق هیمادر : که آفاق صداش زد

 کرد و نشست کنار دست حاج بابا یکیهم پشت سرش وارد شد، سالم و عل سلمان

 20شد  یراحت م یلیخ ینصف شده نبودند، ول بیو خوب ورانداز کنه، ستونست پدر و پسر ر یم گهید حاال

 دیسلمان رو د گهیسال د

 حرف نشست، یب

 بزار، بچه ها سردشونه ییچا هیزحمت  یآفاق، ب: بابا حاج

 بلند شد، آفاق

 کرده، شرمنده شدم شامدیپ یچ یصبح دمیشن: رو کرد به هلنا یحاج
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 نیکه تو همچ هیعیام، طب بهیغر هیموندن من اشتباه بود، من  ن،یحرف رو نزن نیتو رو خدا ا: سر بلند کرد هلنا

 ها یبعض ،یوقت

هم  رانیمن با ا ،یستین بهیغر یعنی يزار یم نیسر تو خونه من زم یتو وقت ست،ین یعینه بابا، طب: بابا حاج

 حرف زدم، شرمنده است

بعد  یشد، ول یصبحم به آفاق جون گفتم، عصبان رم،یمن م ن،یزدیباهاشون حرف م دیاصال نبا گه،ید نینگ: هلنا

 یم یدونم مدارکم ک یشه، البته نم یشمام راحت م الیخ ينجوریا ون،یپانس رمیکردم، من م گهیفکر د هی

 بده ااشه بهم ج فهیوظ م،ییزنم پسر دا یمدت زنگ م نیتو ا رسه،یم یرسه، ول

واسه تو  يریواسه اعصابت بهتره، خ ،یازشون دورتر باش یهر چ دم،یکه من د ییگوش بده بابا، اونها: بابا حاج

 ندارن

 اشونه فهیراحت ترم، وظ نطوریمن ا یول: هلنا

اطالع پدرش،  یخونه اون پسر، ب يبر یاومدم، ول یمن کوتاه م دیگذاشته بود، شا شیپا پ تییاگه دا: بابا حاج

 شه یاصال نم

 کنه يانگار بنا نداشت در حضور پدرش اظهار نظر یبه سلمان انداخت، ول ینگاه

 من نیباور کن: هلنا

حال و روزت خوش  دمیاونشب د یخونه ساره، ول يحرف زدم بر دیدخترم، قبال با سع ریگوش بگ: بابا حاج

 اونجا، میریگفتم امشب م د،یشده، باز زنگ زدم به سع یچ دمیامروز ، شن یول ،ير یزنگ زدم گفتم نم ست،ین

 آخه:هلنا

شب بره،  2 يروز کرمانه، روز و شب هم پرستار هست، قرار شد پرستار فقط هفته ا 4 يهفته ا دیسع: بابا حاج

 خونه است، خودش حواسش به ساره هست دیهست که سع ییاون دوشب هم شبها

 کاریپس من برم اونجا چ: هلنا

 یخونه کس نیتو ا گهیخواد د یمن دلم نم ،یه باشآرامش داشت کمی ،یدور باش نجایاونجا، که از ا يبر: بابا حاج

 هات با منه نهیهم هز یاونجا هست یناراحتت کنه، تا وقت

 اخه یول: هلنا

 شگاهیآسا نهیهز ،يد یبندم واست بهم م یآخه نداره، قرضه، هر وقت حقوق مادرت برقرار شد قسط م: بابا حاج

 دم بهت یم یقرض نطور،یرو هم هم
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 آخه:هلنا

 چشم بگو تموم شه هیاخه نداره، : کنار دستش نشسته یآفاق جون ک دینفهم

 یول: هلنا

 هم نداره، یول: بابا حاج

 میریگ یقرون آخرش رو ازت م هینترس تا : آفاق

 کنن، روزها سرت گرم باشه دایواست پ يکار هیبه پسرا بگم  يخوا یاصال م: سلمان

 دخترت امانته نینه بابا جان، ا: بابا حاج

 کنن دییجا که پسرها هم تا هیمطمئن،  يجا هی: سلمان

 گه ینه مادر، بابات درست م: آفاق

 نیدونیهر جور صالح م: عقب نشست سلمان

 میر یوسائلت رو ببند، غروب م: رو کرد به هلنا آفاق

 7:30به بدنش داد و از جا بلند شد،ساعت  یانداخت، از شب قبل برف شروع شده بود،قوس رونیبه ب ینگاه هی

 د،یکه اومده بود خونه سع يدو هفته ا نیاز خواب نبود، تو ا يخبر یبخوابه ول گهید یخواست کم یبود، دلش م

تونه بمونه،  یشبها نم گهیگفته بود د تارشده بود، هنوز دو روز از اومدنش نگذشته بود که پرس زیسحر خ یلیخ

شده بود، کال ردش کرده بود بره، خودش هم کرمان  یهم عصبان دیکنن، آقا سع دایرو پ یبگردن واسه شب کس

واسه شب هنوز بعد  یکنه، ول دایروز پ فتیپرستار ش هیتا تونست  دیطول کش يرفتنش رو لغو کرده بود؛ دو روز

 نشده بود، دایپ یاز دوهفته کس

سر و  یاول ورودش کم قیدقا. سلمان بودبود، حدودا هم سن و سال  یمرد پر حرف و خوش مشرب دیسع

بار دوم خودش  يشکسته بود، بعد از رفتن آفاق و حاج بابا،برا نشونیب خی ده،یروز نکش هیبه  یبود، ول نیسنگ

 لیبهش گفته بودند رو از نو تحو یکه آفاق و حاج ییزهایکرده بود و همون چ شیساره، معرف شیبرده بودش پ

 .ساره داده بود

ساله به نظر  50 یزن شتریب دیخورد، شا یساله ها نم 40بود، اصال به  کیبه آفاق نزد یلیخ افهیاز نظر ق ساره

قرار بود،  یب یکرد، موقع غذا خوردن کم ی، که با کمک حرکت م فینح یخاموش، با بدن بایتقر د،یرس یم

حاجت  يقضا يبرا دیفهم یرد، وقتک شفرو ک یلیم یب نیا ییبه غذا نداشت، گرچه بعدا هلنا چرا یلیظاهرن م
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سوز و گداز آفاق  یمعن دیکنه، حاال شا یاکثر مواقع از پوشک بزرگساالن استفاده م بایبه پرستار داره، و تقر ازین

 . کرد یرو بهتر درك م

 یتو چشمهاش برق دوست یبود ول یاش خنث افهیدوستانه بود، ق ریغ یاز کم شتریب ینظرش برخورد ساره کم به

 .که آفاق جون گفته بود علتش بود یافسردگ دمیشا اینبود، 

 يبرا فینح کلیاون ه یهلنا خواسته بود کمک کنه ول يدوبار یکیکرد،  یحمامش م کباریطول روز پرستا  در

افتاد،  یمادرش م ادیبود،  یزن کار سخت نیجون ا یب کلیه دنیهم د ینبود، از طرف يزیاون پرستار قلدر چ

 یخاطرات بد اون موقع رو زنده م مامت نهایشده بود، ا یمادرش عاص ياز انجام کارها گهیآخر که د يروزا ادی

خودش  یمنعش کرده بود، ول دیخونه کمک کنه، گرچه سع يتو کارها شتریکرده بود ب یسع نیکرد، واسه هم

با  شیاز داستان زندگ دیبود که سع نیاز حد سربار بمونه، فقط ترسش از ا شیخواست ب یخواست، دلش نم یم

 .خبر بشه

بازم  یباشه، ول یو دخترهاش تو تفکرات نجس و پاک رانیبه اندازه عمه ا تونهیظاهر مشخص بود که نم در

 .نخواهند گفت دیبه سع ياضافه ا زیآفاق گفته بود چ یاز طرف یول. ترس داشت

کنار ساره مونده  یقت استراحت پرستار کمبه پرستار کمک کرده بود، تو و یموقع ماساژ روزانه کم ریروز اخ دو

 یبا سر جواب شیبود، که ساره کم و ب دهیپرس ییزهایبود چ یپاتخت زیبود، در مورد دخترش که عکسش رو م

 ایاوضاع مامانش،  فیبا تعر دیشه، شا کیزدقصد داشت بازم به ساره ن دیداده بود، و حاال امروز بعد ازرفتن سع

 .شیاز زندگ يقدر

به عمه  ياومده بود، ارسالن اومده بود سر نجایکه به ا يروز يتخت افتاد، فردا يپا لیموبا یبه گوش نگاهش

 لیبود تا حاال با موبا دهیدراورده بود دست هلنا داده بود، ازش پرس بشیرو از تو ج یموقع رفتن، گوش. اش بزنه

 دیخواسته بود که در بود و نبود سع يجد یلیخ مبود، بعد اددادهیرو بهش  یهم قلق گوش ینه، کم ایکار کرده 

شماره سلمان و حاج بابا رو هم  یاردالن زنگ بزنه، هر موقع که باشه، حت ایاومد به اون  شیپ یاگر هر مشکل

 .کرده بود ویس یتو گوش

 قایداشت،دق لیخودش موبا يماه برا کیبود،کار کردن باهاش رو بلد بود، گرچه فقط  ییساده و ابتدا یگوش

 یم یشد، ول بیغ يدفعه ا هی شیسالگ 18مادرش تو روز تولد  ییو خط اهدا یشد که گوش یچ دینفهم

ربع هم وقت  هی دیشارو دست ننه گم وگور سپرده،  لشیاون خونه موبا ياز اعضا یتونست حدس بزنه که کس

عبداهللا  ییه داک یبود روز اول ادشیاس، خوب  دهیفا یدونست ب ینکرده بود،م شیکردن گوش دایصرف پ
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بار مادرش کرده بود، گفته بود مواظب باشه دخترش اس ام اس  ییزهایبود چه چ دهیرو تو دستش د یگوش

 ... خودش نگذاره، يپا جاباز کنه، مواظب باشه دخترش  ینکنه و با پسرا باب دوست يباز

صبر  یره، گاه یزودم دیدونست سع یم.الاقل صبحانه رو آماده کنه رونیخواست بره ب یلبه تخت، م نشست

 .رونیزد ب یداشت قبل از پرستار از خونه م یکه کار بانک ییزمانها یکردتا پرستار برسه ول یم

 .رونیاومد ب دیبود که سع دهیرو نچ زیم هنوز

 يدیسالم خانم، باز که زحمت کش: دیسع

 آخه، واسه خودم هم هست یچه زحمت: هلنا

 گرفتم یلقمه هم م یواسه ساناز حت شهیمن خودم دوست دارم صبحانه آماده کردن رو ، هم: دیسع

 جمع کردنش با من باشه یول نم،یچ ینم زیم گهیپس من د: هلنا

 یساعت م 12ساعت هم ساره کار نداره،بعد ما پول  3سر جمع  ره؟یگ یم یپول چ نجایپرستار ا نیپس ا: دیسع

 .پوست مردم رو بکنه واسه ما حرف درست کنه گهید يبد عادت نشه بره جا کم کار کنه هیبزار  م،ید

 ه،یبخورم و بخوابم، اصال حس بد نجایپس؟ فقط ا یخوب من چ: هلنا

 یمهمون نجایشما ا: دیسع

 روز دو روز هیمهمون : هلنا

واسه من، دختر خودم هم االن خونه خواهرم  يصد بار بگم تو مثل ساناز ،يبحث رو شروع کرد نیباز ا: دیسع

 زنه ینم دیو سف اهیس هیخوابه دست  یو م خورهیم

 اردالن یعروس گهیهفته د د،یخر کمی میامروز آماده باش بر اصال

 امیمن نم یول: هلنا

 ؟یواسه چ: دیسع

 هستم یبگم ک امیمن دوست ندارم، ب: هلنا

 هیخو یگم دختر من یم: دیسع

 ساره خانم شیمونم پ یمن م ام،ینه، من نم: هلنا

 خودش دوستنداره یخواد ببرم، ول یساره رو هم دلم م: دیکش یآه دیسع

 ششونیپ مونمیمنم دوست ندارم، م: هلنا

 منم نرم دیاصال شا ،یهر جور راحت: سر شونش زد یدست دیسع
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 تکون داد، يبود، در جواب سالم هلنا، سربه ساره زد، چشمهاش باز  يسر دیادامه نداد، با رفتن سع گهید هلنا

 ارمیصبحانه اتون رو ب نیخوا یم: هلنا

 بمونم شتونیپ کمیتونم  یم: دینه ساره سئوال دوم رو پرس با

 فقط نگاهش کرد ساره

خواستم سربار شما باشم،  یخواستم، نم یباشم،منم نم نجایا نیدوست ندار یلیدونم خ یم: نشست کنارش هلنا

بکنم،  يکار هیهستم  نجایکه ا یخوادتا موقع یدلم م ینوشته شده، ول ينطوریانگار ا یسر بار آفاق جون، ول

 حس اضافه بودن ي، آخه حس بد نیدونیم

 شد ریجمله آخر رو بخودش گرفت چون اشک ازگوشه چشمش سراز نیساره ا انگار

 تهیخونته، زندگ نجایشما که ا ن،یکن یم هیخدا خودم رو گفتم، شما چرا گرب ن،یکنیم هیچرا گر:هول کرد هلنا

 ساره دست بر دار نبود یساره رو پاك کرد،ول يگوشه چشمها عیسر

شروع کرد  شهیثابت کنه منظورش به خودش و آوارگ نکهیواسه ا یشد، ول یچ دیغلط کردن افتاده بود، نفهم به

 یوحت ي، تا قصه خونه و دزد شیضیرو واسه ساره ورق زدن، از ازدواج پدر و مادرش، تا مر یزندگ يها یتلخ

 ومحدثه رانیعمه ا يحرفها

شد، دست بردار  یزنگ خونه بلند نم ياگه صدا دیشا خت،یر یساره اشک م يخودشم داشت پا به پا گهید حاال

ساره، با دستمال نم  شیپرستار هم برگشت پ دنیساشکهاش رو پاك کرد، و رفت درو باز کنه، تا ر عینبودند، سر

 کنه يتونست کار یرو نم رهخودش و سا يچشمها یشروع کرد به پاك کردن چشمها و صورتش، گرچه سرخ

 تر نیسبک شده باشه، نه مثل خودش سنگ یکم ختنیاشک ر نیبود ساره با ا دواریام

 ن، برگشت کنارشاز صبحانه ساره و خروج پرستار واسه استراحت به سال بعد

 نیخواستم ناراحتتون کنم، اصال قرار نبودا یتو رو خدا، نم دیببخش: حسش رو تو دست گرفت یب يدستها

 گفته بشه نجایحرفها ا

 ستین ه،مهمیشب زیگفت، چ يگنگ و کشدار زیچ ساره

 بود ساره تالش کنه واسه حرف زدن دهیبه ندرت د یلیسر بلند کرد، خ هلنا

 یشما کم خوادیخوره،دلش م یم يآفاق جون چه غصه ا یدون ینم ،یکاش تالش کن ،یکاش حرف بزن: هلنا

 نطوریهم هم دیمطمئنا ساناز و اقا سع ن،یایب رونیحال و هوا ب نیاز ا

 شاد شه نهیبب ادیاون دخترم ب ن،یتا ساناز درسش تموم شه، شما هم بهتر ش شاالیا اصال
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 خواد استراحت کنه یکه خسته اس و م یمعن نیبه ا دیشمهاش رو بست، شانگفت، چ يزیچ گهید یول ساره

چرخدا  یبده رو صندل شنهادیخواست بهش پ یلحاف برد و از جا بلند شد، تازه م ریآهسته دستش رو ز هلنا

 با حرفهاش خسته اش کرده بود، یکل یظاهرن اول صبح یول نه،یرو تراس برف رو بب یببرنش کم

صبحها بهشون سر زده بود، اردالن و بهار و  ونیروز در م هیتو اتاقش، هفته اول اومدنش آفاق جون  برگشت

ساره رو فراموش کرده  یشدن به مراسم اردالن، انگار همگ کیبا نزد یاومده بودند، ول يارسالن هم دو بار

 خود يبه جا گهیبودند، هلنا که د

وقت  یلیمشخص بود که خ یشد، ول یم ایزد و حال هردو رو جو یزنگ کوتاه م هیآفاق صبح به صبح  البته

 نداره که سر صبر حرف بزنه

 یم یکارهاش رو فراموش نکنه ول يریگیکنه پ يآور ادیبه اردالن بزنه و  یخواست زنگ یدلش م یلیخ

 یمن یروز قبل عروس 4دونست سر اون از همه شلوغ تره، بخصوص که پدرش هم برگشته بود شهرستان و تا 

 ادکمکیتونست ب

 و به سمت ساختمان قدم برداشت، دیکش یآه

 تونست از اون کمک بخواد،  یم دیبود شا یم رانیپسر خاله عالم ا ایعرش اگه

 یم يعبداهللا تند ییدا ریتحت تاث یفکر نکردند، گرچه خود عالم هم گاه هیمثل بق چوقتیو پدرش ه ایعرش

 کرد اما اون دو تا نه، 

 . زدند یاونها زنگ م شهیبا اونها نداشت، هم یراه ارتباط چیه یول

 . پالتوش کرد، و به ساختمان برگشت بیشده بودند تو ج اهیرو که از سرما س دستهاش

 شد، نیتو گلوش سنگ یبغض هی ییهوی

 رو خواست،  يدلش همون خونه جعفر قه،یبه دق قهیهمه اشک و آه دق نیبوداز ا زاریب یول

 . الاقل ظارهرش خوب بود ایاونجا رفته بودند، مادرش هنوز خوب بود، که  لیاوا اون

 خودشون،  قهیبودند، با سل دهینو خر يداده بودتمام لباسهاش رو دور بندازه، لباسها اجازه

 ،ییرفته بودند، دو تا يپز ینیریکالس ش ت،یمحدود بدون

 شدن قدم زده بودند،  خیو تو ب دنیبه خونه رس ریبا هم تو آرامش، بدون ترس از د ییغروبها هی

روز استخر و  هی يشد هفته ا ی،اگه م دیجد ياوج سوء استفادشون بود از آزاد گهید نیشاپ رفته بودند، ا یکاف

 .گرفت دهیسونا رو ند
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 تو دلش اومده بود،  ينور هی

 کرد،  یکنه، اگه کمکشون م دایرو پ ایشد عرش یم اگه

 نشده بود،  ریاز نو، تا د دیه، شاتونست مادرش رو ببر یم یحت دیشا

 ...داد، هر چند دکتر یشفا م دیخواست، شا یخدا م دیشا

 رفت تو، رفت سراغ چمدون وسائل مادرش، عیسر

 ای ایاز عرش يبتونه شماره ا دیشده بود که شا دواریام یلیکاغذها و مدارك، خ يکرد به گشتن، البه ال شروع

 .ارهیب ریگ یآدرس

 رون؟یب نیار ینم فیسرکار خانم، تشر: دیرو شن دیدر اتاق و سع ينشده بود، که صدا قهیدق 5 هنوز

 تو نییبفرما:جا بلند شد از

 دیخر میپس دختر قرار بود امروز بر:وارد شد دیسع

 الزم ندارم يزیآخه، من چ:هلنا

 ارهیشه، نه هم نم یخسته نم دیساناز هر روزم بره خر. یشه الزم نداشته باش یمگه م ،يدار: دیسع

 من واقعا یول: هلنا

 دستش برسه دیبلکه تا ع میم،بفرستیبخر يزیچ هیواسه ساناز  میپاشو بر ،يباشه الزم ندار: دیسع

 هست زهایچ نیاونجا بهتر: هلنا

 ماشا اهللا یو برنجک و ال لیانتظار داره، تازه آج یبله، ول: دیسع

 ؟یکن یو رو م ریرو ز یچ یحاال نشست: دیسع

 واسمون بکنه يکار هیبتونه  دیاز پسر خاله ام هستم، شا ينشونه ا هیدنبال : هلنا

 هست؟ يمسئله تازه ا م؟یستیمگه ما ن: دیسع

 رهیساره خانم هم شفا بگ شاالیا ن،یکن یسال زندگ 120 شاالیا ن،یهست: هلنا

 کنه ینم یدونم، خودش رو باخت، تالش یم دیبع: دیکش یآه دیسع

 رهیگ یم يشه، انرژ یخوب م اد،یاگه ساناز ب: هلنا

 نکشه یبه افسردگ شیفرستادمش بره بلکه زندگ د،یکرد ، که دخترم بر يسرد نقدریا: دیسع

 انداخت نیزم يرو يبه مدارك و کاغذها ینگاه هلنا
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ساناز و  لیماج لیتواضع، اج میریبعدم خوب، م م،یسر به مادرت بزن میاصال بپوش بر:اومد رونیاز خودش ب دیسع

 میخواهرم رو بخر

 نیشما ، آخه خسته هست: هلنا

 زودباش ستم،یمن خسته ن: دیسع

 آماده شد، عیمادرش رو تو پوشه برگردوند، و سر يکاغذها يا گهیحرف د چیه یب هلنا

 تیمیصم یوقت نگذرونده بود، ول شتریصبح تا عصر ب هیمثل سلمان، بود البته با سلمان  ییجورا هی دیسع

 یکنه، که حاالهم هر از گاه ریرو درگ دهید يرو که به خودش پدر ومهر پدر يبود که دختر ينقدریپدارنش ا

 یها گاه ریز ریاون ز دلش،راحت و بدون خجالت باهاش هم کالم بشه، که تو یلیزد بتونه خ یکه زنگ م

 حسرت اردالن وارسالن رو بخوره

 .منتظر نگذاره یلیرو خ دیبکشه و سع رونیجور وا جور خودش رو ب يکرد از فکرها یسع

 سر به مادرت بزن هیبرو  ن،یتو ماش نمیش یمن م: رسوندش شگاهیآسا يتا ورود دیسع

 ممنون، یلیخ: هلنا

 میهم برس دامونیتا به خر ایب يبه تعارف ، بدو برو، زود یباز شروع نکن: دیسع

 منتظر بزاره یلیرو خ دیبدو رفت، قصد نداشت سع ییجورا هیگفت و راه افتاد،  يا باشه

 خوش رو و خندان جلوش ظاهر شد،  شه،یبرعکس هم زریسوپروا ،یورودش به سالن اصل با

و فرداش که واسه  دیکه اومده بود واسه بازد يتکرار نشده بود ، همون روز گهیکه جز دو روز اول د يزیچ

 سپردن مادرش اومده بود

 شد یباز م تشیدر درد و دل و گله و شکا دن،یاوقات به محض د هیبق معموال

آشفته و  یتونست تو زندگ یمعجزه م یعنیممکن بود حال مادرش بهتر شده باشه؟  یعنیشد،  يجور هی دلش

 نشون بده ياون هم خود انیبد بن

 کرد شنیاست کیخبر خوش قدم نزد دنیرو لبش کش اومد،آماده شن خنده

 شما؟ ییکجا ،یخیسالم خانم ش...: 

 شده؟ يسالم، خبر: هلنا
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 یوضع مادرت رو که م زم،یکنن، آخه عز یتوجه نم ن،یما با هم صحبت کن نیایگفتم خودتون ب یم یهر چ...: 

رو  يماریب نیا زم،یآخه عز نجا،یا شیاریب يکه مجبور نبود ،ينگهش دار یتونست یاخه تو اگه تو خونه م ،یدون

  شرفته،یبه پ

بعد  م،یکن یگن پشتت به ما گرم، ما همه کار م یحرفهاشون رو نخور، اول م نیگول ا ارهیپرستار دوام م کدوم

 کنن یکه زدن، اجاره خونه عقب افتادشون رو که دادن، تازه شروع م یزخم هیکه گرفتن، به  یپول هیسر هفته 

 !شما یگ یم یچ یمیخانم سل: هلنا

 برن یشن و م یعوض م فتیبه ش فتیه پرستار، شهم نیا نجایواهللا، ا قتیحق: یمیسل

 ه؟یخونه چ هیقض ه،یپرستار ک ؟یگیم یچ نمیخانم، درست حرف بزن بب نیبس کن: هلنا

 ؟يخبر ندار یعنیکنه  یمادرت رو م صیاومده، داره کارهاترخ لتیوک: یمیسل

 ؟يمن؟ اردالن صفار لیوک: بلند شد دادش

 قد کوتاهه شویدونم، همون مرد ر یاسمش رونم: یمیسل

 االن کجاست، مامانم کجاست: هلنا

 ؟يتو مدارك امضا نکرد یعنی: یمیسل

 نه، نه: زد یداد م ییجورا هیولوم صداش دست خودش نبود، داشت  گهید

 دنیبه محض رس د،یدو یهم دنبالش م یمیسمت اتاق مادرش،سل دیبمونه، دو یمیمنتظر سل نکهیا بدون

با داد هلنا،  د،یپوش یخانم لبه تخت داشت، کفش م هیتن کرده ، دست تو دست  رونیکه لباس ب دیمادرش رو د

 زد رونیدو زد و از در ب ربه ه یتنه سفت یمیتو شوك هلنا و سل د،یزن دست عارفه رو ول کرد و سمت در دو

افتاد، ممکن بود هنوز  يادار بخش ادی ییهوی یدنبال زن، ول دیدو اد،یتا هلنا به خودش ب دیطول کش هیثان چند

من  یزنگ بزن نگهبان: یمیباشه، رو کرد به سل يمراحل ادار ریحرفش رو زده بود درگ یمیکه سل ياون مرد

 رم باال یم

مرد جا  هی وار،یشد به د دهیمحکم کوب ادیتو پله آخر تا بخودش ب یچطور خودش و به باال رسوند ول مدینفه

 دیدو یم نییبا سرعت داشت به سمت پا شو،یافتاده ر

پشت سر برد، ظاهرن  یهنگ کرد، نتوتست به بدنش حکم کنه ،دست هیچند ثان د،یچیکه تو سرش پ يدرد با

نه،  ایبه نگهبان خبر داده  یمیسل دونستیگرفت، نم شیراه برگشت رو پ یتعادل بود، ول یب ینشکسته بود، کم

 !یخیخانم ش: صداش زد باالاز  یپله پا نگذاشته بود که کس نیآخرفعال مهم مادرش بود، هنوز رو  یول
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 بله؟: بلند کرد سر

 ت،یریمد شیپ میبر دیباال، با نیایزنگ زد، ب یمیخانم سل...: 

 نگهشون داشته باشن دیدم در، شا یبرم نگهبان: هلنا

 باال نیاینه در رفتن، ب...: 

 مامانم شیخوام برم پ یباال، م امیتونم پله ب ینم ست،یحالم خوش ن: هلنا

 اونجا، کارتون داره ادیبگم ب یمن به دکتر کمال ن،یباشه بر...: 

از پرستارها  ينفر 15تو راهرو حدود  یگرفت ول شیاز درد سرش کم شده بود، راه اتاق مادرش رو پ یکم

 زدند یبودند و حرف م ستادهیا

 آروم گرفتند یهلنا کم دنید با

 فرار کردند ،یخیخانم ش: یمیسل

 دونم، خدا رو شکر مادرم رو نبردند یم: هلنا

 شون؟ینشناخت: یمیسل

 بودمشون دهینه، من تا حاال ند: هلنا

 میچند لحظه صحبت کن هی شهیسالم خانم، م: دیسر رس یزد که دکترکمال یحرف م یمیسل هنوز

بعداز توقف ممنوع دم در پارك  یمشک يوتایتو نیماش هیهمراه منو صدا بزنن،تو  نیبگ یبه نگهبان شهیم: هلنا

 کردند

 میکن یاونجا صحبت م شنیتواست نییبله حتما، بفرما: یکمال دکتر

*** 

 اشکش در اومد اریاخت یهلنا ب دیورود سع با

 شده دخترم یچ:  دیسع

 خواستن مامانم رو بدزند یم: اش شدت گرفت هیگر

 هیبدزدن، مگه الک ؟یچ یعنی: کرد یاخم دیسع

 رسه یهم م سیکنم، االن پل یمن خدمتتون عرض م ن،ییلطفا بفرما: یالکم دکتر

 شده؟ یچ: یدستش داد و رو کرد به کمال یکنار هلنا نشست، دستمال دیسع
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 يبرا شون،یکنه معاونت، با وکالت از ا یمراجعه م یلیوک يآقا هیواهللا امروز از صبح ظاهرن : یکمال دکتر

با ارائه وکالتنامه از  لیوک يمن معطل مونده بود، آقا يمدارك واسه امضا دم،یمن تازه رس ،یخیخانم ش صیترخ

البته ما با تلفن درج در پرونده هم  بودند، يادار يخودشون مشغول اتمام کارها ییو مدارك شناسا شون،یطرف ا

دفعه  هی ،يکردند و به گفته حسابدار هیبعدم تسو م،یریبگ یبا دخترشون تماس مینتونست یول میتماس گرفت

 نییدوه پا یکنه و م یرو رها م زیهمه چ مهیشه، که سراس یزده م یبهشون زنگ

 بودم مامانم رو برده بودند دهیتر رس رید قهیچند دق: هلنا

 تییخوره، نکنه دا یم یاحوال بدرد ک ضیحواس مر یآدم ب هیآخه ممکنه بخوادمامان تو رو ببره،  یک: دیسع

 بوده

 ستیکارها ن نیبه ا ازیداره، که ن یآشنا و پارت نقدریکنه، ا یرو بکنه م ياگه بخوادکار مییدا: هلنا

 شه؟ یم یاالن چ: یرو کرد به دکتر کمال بعدم

 برسه، سیپل میصبر کن دیبا: یکمال

 مونم یمادرم م شیمن امشب پ: هلنا

 گه یم یچ سیپل مینیصبر کن بب: دکتر

 مشیبر ینه، م: دیسع

 کجا؟: هلنا

 خونه ما، : دیسع

 اما:هلنا

 کنه یاما نداره، پرستار که هست، از هر دو مراقبت م: دیسع

 مامانم شیفعال برم پ دونمینم: بلند شد هلنا

 نداره يهم به اون کار سیدور باشه، پل اهویه نیبهش آرام بخش گفتم بزنن، بزار از ا: یکمال دکتر

 شد به اردالن زنگ بزنم یکاش م: برگشت سر جاش هلنا

 ادیزنم ب یخودم زنگ م لیاون االن هزار مدل گرفتاره، به وک: دیسع

 لیمسا انیبزنن، بخاطر نبودن اردالن که در جر رونیب یلعنت شگاهیتا بتونن از اون آسا دیطول کش یساعت سه

سئوال جواب  یحال کنن، کل لیرو به وک هیوقت برد تا تمام جوانب قض یبه موضوع کل دیجد لیبود، و ورود وک
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دست  هیقض نیتونه تو ا یکه م یعبداهللا به عنوان کس ییشک داشت واسه عنوان کردن اسم دا س؛یبه پل

 .اتفاق افتاد نیا لیبا اصرار وک تاینها یداشته باشه، ول

 ریواسش ختم به خ یلیباشه،خ ونیمورد اتفاق م 3 نیتو ا ییدا يشد که پا یگفته بازپرس اگه اثبات م به

 یره تا واسه سئوال جواب بره آگاه یم هیگفته بود واسش احضار. شهینم

 یاهیباالتر از س دید یم یاز طرف یول. دیترس یعبداهللا بدجور م ییدا تیعصبان يبود، از ترکشها يبد حس

 یفقط کم یکم ییداره اگه آقا دا یتی، چه اهم تیهست نه حما يحاال که از ارث خبر گهید ست،ین یرنگ

 .رو تجربه کنه لشیبرخالف م يزیشد چ یمجبور م

 ه؟ینظرت چ: از فکر در اومد دیسع يصدا با

 حواسم نبود دیببخش ؟یچ: هلنا

 خونه میبر میریشام بگ هیگم نظرت چ یم: دیسع

 ،رونیبه پنچره زل زده بود به ب دهیصدا چسب یب بیمادرش عج: عقب انداخت یبه صندل یبرگشت نگاه هلنا

بود، که از اون خونه به در برده بودش،  دهیکش شیعمر به ن هینبود که هلنا رو  یزن، اون نیشد، ا شیدلش ر

 د،یکه بر نقدریا د،یزن کوب نیا شهیبه ر شهیوقفه ت یو ب زیر هیسال  23که  یبود، چه عدالت یچه عدالت نیا

 ساله ها رو 70ساله داره، درد  60 افهیق ده،ینرس 45سن، هنوز به  نیشد گفت مجنون شده، تو ا یکه م نقدریا

 نگران نباش نقدریشه، ا یخوب م: دیسع

 هیاختالل روان هی ست،ین مریفقط الزا نیشه، ا یگفت که نم حیصر یلیدکتر خ شه،ینم: هلنا

 نداره، يواسه خدا کار: دیسع

ها رو  یچرا بعض نه،یب یکنم، چرا ما رو نم یدارم به عدالتش شک م گهید ینداره، ول يدونم کار یم: هلنا

 رفته، ادشی

 ؟يدیتو معجزه امروز خدا رو ند ،يآزرده ا یلیخ ،يدینا ام یلیکفر نگو، تو خ: دیسع

 معجزه؟: هلنا

 یدکتر کمال م،یما به موقع برس ن،یمادرت رو بب میبر ادیسر زبون من ب هوی د،یخر میبله، ما قرار بود بر: دیسع

 م،یعالف امضا بمونن، ما همون موقع برس نهایا اد،یب ریامروز د

 شه؟یحساب م یچ نیا یهمه بدبخت نیا شیپ: هلنا

 شنوهیخدا م ،ینشو، به خدا غر بزن، حرفات رو بگو، بزار سبک ش یباشه خانم عصبان: دیسع
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 شم یم ونهیکنم منم دارم د یفکر م یگاه:هلنا

 گذره یم نهایهمه ا ،یبش ونهید یدور، واسه چ زیربط رو بر یافکار ب نیا: دیسع

 رو به بدتر شدن ،يدواریاونم نه رو به بهبود وام دیاتفاق جد هیارم، هر روز  یمن واقعا دارم کم م: هلنا

 امیب رمیتا من غذا بگ نیشه، حاالم بش یکفره، درست م يدیهمه نا ام نیا گهیبسه د: نگه داشت دیسع

کرد هنوز اثر آرام بخشها  یعقب کنار مادرش، احساس م یشد رفت صندل ادهیهلنا هم پ دیشدن سع ادهیپ با

 خونه میر یم میحالت خوبه، دار ،یمامان، مامانم خانم: نرفته رونیکامل از بدنش ب

نبود که  یزن کس نیا دیوعقب کش دیکش یآه ابون،یکرد و بعد دوباره رو گردوند رو به خ یفقط نگاه عارفه

 ینبود که بتون ییشونه هاش شونه ها.نه گهید یبود ول یزمان یسهات رو قسمت کنبشه باهاش احساسات و تر

 قیدورت و بهت آرامش تزر ونبودند که حلقه بشن  ییدستاش دستها ،یو خدوت رو سبک کن يسر روشون بزار

 کنن

*** 

 یود، ولب یحال یتو ب يزیتجو يگذشت، اکثر مواقع رو با داروها یاز به خونه آوردن مادرش م يروز سه

داد،  یسر و ته، گاه یب يحرفها د،یرو تو رفتارش د يقرار یب شدیافتاد، م یعقب م یکه داروش کم ییزمانها

حجاب، با لباس  یزد، ب یم رونیکه نامناسب بود از اتاق ب یبا پوشش یکرد، گاه یاوضاع رو سخت م یلیکه خ

صدا ها اون رو به هم  نیتونه ا یچقدر م دونستیم یداده بود ول حیرفته بود و به ساره توض شون،یخونه و پر

 .زهیبر

عبداهللا  ییگفته بود که دا دیسع لیوک نکهیاز کارهاش نبود جز ا ياردالن مونده بود، خبر یتا عروس يروز 4

 لیوک يکار يمواز کمینداده بود،  یو پسرش هم، اما خبر خاص يبار جعفر نیو البته ظاهرن ا ،یرفته آگاه

از  یقرار نگرفته بود بعض انیچون اردالن اصال در جر یاردالن سرعت رو گرفته بود، از طرف يو کارها دیجد

 لیهام که وک یبه اون راحت هیخاطر ظاهرن قض نیاردالن موکول شده بود، به هم یبه بعد از عروس هایریگیپ

شدن پولها امضا کرده  دهیخونه قبل از دزد هیو تخل هیکه هلنا بابت تسو يدینرفته بود، رس شیاول گفته بود پ

هلنا در حد  ياز حرفها یلیکرده بود،و ظاهرن خ دیپدر و پسر از ماجرا رو بع اون یجرم همدست یبود به طور کل

 .مونده بودند یاثبات ندارند باق تیکه قابل ییادعا ها
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 یخواد مغزش از هم بپاشه، لعنت یحس کرد دلش م دیو با تمام توان سر رو بالش کوب دیسر و از سرش کش کش

به  یهمون شب بسته شده بود، نه حب یکوفت یزندگ نیکرد، دفتر ا یبه ارسالن فرستاد، اگه اون شب دخالت نم

  ییبه رها دیو ام یداشت ، نه دلخوش ایدن نیا

 يتو همون کالسها یرونده بود، ول رونشیبود، مدرسه نرفتن بدجور از چرخه اجتماع ب دهینچرخ یلیاجتماع خ تو

 يایبود که دن دهیخودش داشت فهم يکه با همسن و سالها یکه رفته بود، با همون اندك ارتباط يمعدود

دنبال  یکیدنبال پسر،  یکی افه،یو ق ختیدنبال فشن و ر یکیهم سن و سالش چقدر متفاوته،  يدخترا

 ،يبه مدرك دکتر دنیتو فکر رس یکیتو فکر شوهر،  یکی ،یخوشگذرون

 یعقل یرو پس دادم، تاوان ب گهیهمه عمر تاوان کار دو نفر د ؟یچ یمن لعنت: رو بست و زمزمه کرد چشمهاش

 يخستم کرد ایسال رو، خدا 23 نیا يو پس لرزه ها يماریرو، حاال تاوان ب شونیو عاشق

آزار  یبچه ب هیبه مادرش کرد، مثل  یدهنش رو ببنده، نگاه دیکه با دونستیو غلت زد،خوب م دیکش یآه

 .ساعت گذشته چه ها که نکرده بود 24بود، انگار نه انگار که تو  دهیخواب

تو مغزش  یحت یخوب فکر کنه، ول يزهایخواست به چ یخواست به اتفاقات افتاده فکر کنه، دلش م ینم دلش

 یده بود که با کسبه سرش ز يسر کنه، بارها بعد از جداشدن از خانواده مادر الشینداشت که با خ ییهم فانتز

 یول اره،یدرش ب یزندگ يهوا لاز حا یکه بتونه احساساتش رو درك کنه، بتونه چند ساعت یدوست شه، کس

 .نتونسته بود

بود  ختهیزنگ زده بود،فقط دو ساعت از ترس و اضطراب اشک ر يموقع ها بود ، بار اول که پسر جعفر همون

 ونه دو کلمه حرف بزنهتا مادرش برسه به سکسکه افتاده بود، تا بت

 دیشا ،اگرچهيا افهیبا چه ق یخواد، با چه اخالق یم یدونست دلش چه جور آدم ینم یکه مسخره بود،حت حتما

تونست  یم يرو نداشت، با کدوم پسر يرابطه جد هینداشت، اعتماد به نفس ورود به  یدونست هم فرق یاگه م

 ییزهایچ نهایا ،یاش رو چ سنامهشنا ،یکرد، پدر مادرش رو چ یم یمعرف یخودش رو ک دیشروع کنه، اصال با

 .نبود که بشه ازشون اسون گذشت

 یاشون مهم نبود، ول افهیق اد،یتونست کنار ب یمثل اون دو تا نم ییفکر کرد،مسلما با پسرا نیاسیو  اسری به

 قهی ریبسازه، دکمه ز افهیودش قواسه خ ایقرون دوزار اضافه به ر هیواسه  نه،یکه زن رو کم بب يمسلما با مرد

 دید ینم یسفت کنه و چشمش به دست و لب پدرش باشه هرگز راه
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 -مهربون یالغر ول يادیخونسرد، ز یکم زد،یبور م یاش کم افهیبود، ق یرو مجسم کرد، پسر آروم ایعرش

گذاشت و  یم یاول رو مهربون نهیداشت، گز یواسه انتخاب م یحق يرو لبش نشست، مسلما اگه روز يلبخند

 يو خونسرد یبود، آروم زاریببود که  دهیرو د نیاسیو  اسری يو زبون باز يگرگ باز نقدریمتانت تو رفتار، ا

 .تونست بهش آرامش بده یبود که م يزیچ

 ران،یا دایتونست ب یم ایو بگرده، اگه عرش ارهیدوباره قلقلکش داد تا فردا دوباره مدارك رو وسط ب ا،یعرش فکر

بود که  دهیاونجا سخت مشغوله، شن ایدونست عرش یم یبود ول یچقدر خوب م ره،یسر کار رو بگ هیو رانیا ادیب

هم داشت، چون بار آخر گفت بود نامزد  یدگزن و زن گهیمعتبره، تازه حتما د يشرکت شهرساز هیسهام دار 

 کرده

دوست داشت ذهن ودهنش رو آب . مسعود، لب و لوچه اش رو جمع کرد، احساس اشمئزاز بهش دست داد ادی با

 بکشه تا مزه بد دهنش عوض بشه

 ریافکار روپس بزنه که چندان موفق نبود، اتفاق اخ نیا یکیخواست تو تار یلحاف برد، انگار م ریرو ز سرش

 .بودش ختهیبدجور بهم ر

 افهیتموم، ق زیهمه چ ییجورا هیپسر  هیقلبش به بهار غبطه خورد،  يش، اون ته تو هااردالن اومد سر زبون اسم

 ینشگون هیخوب، اوضاع رو براه، لب خندون، اهل مزاح، مهربون، خونواده دار، با دو دست صورتش رو پوشوند، 

 .هم نبود ریتاث یبره که ب اردالنذهن آشفته اجازه نداده سمت  نیبه ا گهیبه گونه اش گرفت تا د

که مشخصه  رمیکرد، گ یکه فکر م رمیفشارداد خواست ذهنش رو کامال آزاد کنه، گ یهاش رو هم کم قهیشق

بله نداده  دیبه سع یمگه سر شب فته،یب یمگه قرار بود اتفاق ده،یکرد ، چه فا یم ستیفرد مورد نظر رو ل يها

  يا گهید تیبود، هر چند به قصد و ن

تونست باشه، ازدواج  ینم نیاز ریغ يزیچ ندهیحالت در آ نیبهتر دیهم نگاه کنه شا نانهیخواست واقع ب یم اگه

 ،يخواستگار ارهینداشته باشه مادر و پدر ب ازیکه ن یکه خودش باشه و خودش کس یجا افتاده، کس يبا مرد

 جواب پس بده یکه مجبور نباشه به کس یکس

دهنش  يرو یمان و مکان رو گم کرده بود، دستبدنش از جا جست، ز يرو یدست دنیمثل خز یحس با

که راه نفسش  یداشت، نه از دست یحس خفگ د،ید یتوان داد زدن در خودش نم یروگرفت، تو شوك بود حت

 یم شه،خواست آروم با یبود، ازش م دیسع. کردیتنش احساس م يکه رو ینیرو سد کرد بود، از حس سنگ

 خواست داد نزنه تا دهنش رو آزاد کنه
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کرد سرش  یدست شل کرد، سع یول نه،یبب يزیچ دیسع یکیتار نیداد، مطمئن نبود تو ا دیبه سع يدییسر تا با

 دراز بکش کمی ،يدیترس: رو بلند کنه که با دست مانعش شد

 تواتاق من ،یکن یم کاریچ نجایتوا: هلنا

 اتاق زنمه: دیسع

 ستمیمن زن تو ن: هلنا

 ستیانگار حواست سر جاش ن: دیسع

 ستم،یهست به خدا هست ، من زن تو ن: ناهل

 يقبول کرد ستین ادتی ست،ین ادتی: دیسع

 ساده تیمحرم هی یتو گفت د؛یسع: هلنا

 خوب ساده بود: دیسع

 بخاطر مامانم، یگفت: هلنا

ببرم  رمیبغلش رو بگ ریز فته،یحجابش ب یب ينگاهم به سر رو قهیمن دم به دق يبود یدروغ نگفتم، راض: دیسع

 ییدم حموم و دستشو

 ..قرار نبود د،یسع یول: هلنا

 تونم ینم یدونم قرار نبود، ول یم: دیسع

به دخترت فکر کن، به زنت که دو تا اتاق اونطرف تره، به  ،یتون ی،م یتون یبخدا م: کرد پسش بزنه دیسع هلنا

 شهپر فکر کن

 ياریاسم شهپر رو ب يدهنت رو ببند، حق ندار: به صورتش زد یسفت یلیشد،س ونهید دیاوردن نام شهپر سع با

 ارم؟یب دیچرا نبا ارم،یچرا ن: هلنا

 یکن نیتمک دیبا یکنم، زنم یکنم، من آدمت م یم چارتیب: دیسع

 زنم یداد م دیبکنم؟ سع دیبا کاریمن چ ه؟یچ نیتمک ؟یگ یم یچ: هلنا

 بشه نیساره حالش بدتر از ا داد بزن تا مادرت از خواب بپره، داد بزن تا: دیسع

 ایهمه دن يمن، گور بابا يتو، گور بابا يزنم، گور بابا یبشم، داد م ونهید: هلنا

 !یچ یعنی نیدم تمک ینشونت م: دیسع
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زور مردونه کجا و  یکم نداشت، ول یلیخ دیکرد، از نظر قد و قواره با سع یبود که داشت تقال م يا قهیدق چند

 کرد یانگشتاش تو بازوهاش گز گز م يزنونه کجا، جا

 آروم گرفت دیتو سر سع یساعت پا تخت یچطور ول دینفهم

  ؟يکرد یچه غلط: دیسع

 شیزیچ دیخواست مطمئن شه سع یبره، م رونیجرات نداشت از اتاق ب یبود، ول دهیسمت در، ترس دیدو هلنا

 ستین

رفت و هلنا رو تو اتاق  رونیاز در ب د،یزودتر جنب دیسع یبره، ول رونیهلنا درو باز کرد که ب ستاد،یسر پا ا دیسع

 نمک به حروم طهیکنم، جمع کن اون وسائلتت رو دختره سل یدرست م: کرد یزندان

 زد که در باز شد یبدنش نداشت، افتاده بودرو تخت، و زار م يرو یقلبش باال رفته بود، کنترل تپش

دست انداخت دور مچش  یبه آن دیتنها نبود، ارسالن هم پشت سرش بود، سع یتو دهنه در ظاهر شد، ول دیسع

 و از جا کندش، 

 ن؟یکن یم ينجوریچرا ا د،یآقا سع: تو دهنه در، که ارسالن مانع شد کشوندش

رو باز کرد و هلش داد تو،  يکشم از دست شماهاست، بعدم در اتاق کنار یم یحرف نباشه ارسالن، هر چ: دیسع

 پا گذاشت تو اتاق، ارسالن هم

دختر  نیا ،يدار هیچه سر و وضع نیا نجا،یا يکشوند ینه،منو نصفه شب ای دیشده آقا سع یچ یگ یم: ارسالن

 ت؟یبود امانت دار نیا نطوره،یچرا ا

ساره و ساناز  يزده، از طالها بیبه ج یونیلیچند م هیامانتتون پدر منو در آورده، دزده، خانم دزده، تا حاال : دیسع

 تو حال یشمیابر یگرفته تا قال

 دروغه،همش دروغه: دیگشاد زل زده بود به سع يبا چشمها هلنا

 یفهم یم سیزنگ زدم پل: دیسع

 ادیبگو حاج بابا ب اد،یبخدا دروغه، بخدا بهتانه، تو رو خدا بگو آفاق جون ب: رو کرد به ارسالن هلنا

 گن؟ یم یچ دیپس آقا سع: ارسالن

 گه، بخدا دروغه یدروغ م :هلنا

 شه یم یچ مینیبرمت خونه جاج بابا، بب یخونه من ، صبح م مییر یلت،میوسا م،بدونیبر فتیراه ب: ارسالن

 ؟ یمادرم چ:هلنا
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 مگه؟ نجاستیمادرت ا: ارسالن

 نهیبله، هم به خودشون خدمت کردم هم مادرشون، حاال دستمزدم ا: دیسع

 ن؟یداد یبه ما خبر م دینبا: ارسالن

 اردالن بود یهمه سرتون گرم عروس ن؟یشما کجا بود: دیسع

 هیبه چ یچ مینیبب م،یقائله رو ختم کن نیتا فردا صبح ا م،یبر یخوب مادرتم م یلیخ: ارسالن

 رهینم ییتا مال منو برنگردونه جا: دیسع

 همش دروغه نایخواست به من تجاوز کنه، ا یم: جلو گذاشت، نتونست صداش رو کنترل کنه یقدم هلنا

 به زن خودم، به محرمم: دیبلند خند دیسع

 ؟يدختر امانت بود؟ عقدش کرد نیمردك ا ؟،يکرد یتو چه غلط: دیبرگشت سمت سع ارسالن

 به مادرمه،  تیدروغه، گفت فقط واسه محرم: انداخت نییسر پا هلنا

 يهمه تنش روگرفته بود، تو سرما یسیاحساس خ د،یکش یگوشهاش سوت م يتو د،یاز جا پر يداد يصدا با

 بودند سیبود، دست برد پشت سرش، موهاش خ دیبع یسیو خ یهمه گرم نیاسفند، ا

 دیرو د دیروشن شدن چراغ سع با

 ؟يدیشده، خواب د یچ: اومد کنارش مهیسراس دیسع

 ؟یزن یچته، چرا حرف نم: دیسع

 شد، یشد، همه اتفاقات تو خواب بوده، باورش نم ینم باورش

 دختر؟ یزن یچته، چرا حرف نم: تکونش داد دیسع

 ترسم یبه من دست نزن، تو رو خدا به من دست نزن، من م: هیگر ریز زد

 کنار نمیش یباشه، باشه ، نترس من م: دیدستش رو عقب کش دیسع

 ؟يچرا داد زد ؟يدیخواب د: دیسع

 ترسم یمن از تو م دیسع دم،ید يخواب بد:هلنا

 ؟يدید یچه خواب ،یترس یدختر من، چرا م زم،یعز: دیسع

 آخ،گردنم: سرش رو بگردونه که دادش هوا رفت خواست

 ارم؟یآب جوش ب سهیشده؟ گرفته؟ واست ک یگردنت چ: دیسع

 نه، : هلنا
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 ارم؟یحوله گرم ب يخوا یم: دیسع

 خوام برم ینه، م: هلنا

 ؟يدید یچه خواب ؟يکجا بر: دیسع

 منو ببره ادیزنگ بزن آفاق جون ب: هلنا

 کرده، دایپ یکنن ساره مشکل یکنن ، فکر م یزنگ بزنم هول م یوقت یصبحه، االن ب 6آروم باش : دیسع

 کردم؟ آره؟ تتیمن اذ: دیسع

 دمید يخواب بد: هلنا

 نشده داریسرم به ساره بزنم، مادرت که خدا رو شکر ب هی ارم،یآب ب وانیل هیبزار برم واست : دیسع

 دست خودم نبود د،یببخش: خودش رو جمع و جور کرد یکم

 دونم، مگه خواب دسته آدمه یم: دیسع

به مادرش انداخت که انگار نه انگار  یبود، نگاه ومدهیهنوز حالش جا ن یول د،یکش ینفس دیرفتن سع رونیب با

 نیدونست ا ید،نمیفهم ینم دادیجوون هم م شیمتر هیتو  یگوشش داد زده، که اگه کس ریز یکه کس

 نه ایشن  یباعث بدتر شدنش م ایکنه آ یطور خوابش م نیکه ا یکوفت يقرصها

 بود ومدهیبدجور گرفته بود، بدتر ازاون حالش بود، که هنوز جا ن یگردنش رو تکون بده، ول یکرد کم یسع

 خودش رو جمع و جور کرد، دیاومدن سع با

 ؟يبهتر: دیسع

 دونم ینم: هلنا

 کنه یبزار رو گردنت گرمش م ا،یب: گرفت حوله رو طرفش دیسع

 یمرس: هلنا

 ؟يدید یچه خواب یبگ يخوا ینم: نشست دیسع

 بد یلیبود، خ يخواب بد: هلنا

 ؟يآالن آرومتر: دیسع

 فکر کنم: هلنا

 ؟يبر يخوا یهنوزم م: دیسع

 خوام برم یمن واقعا م یول د،یببخش: هلنا
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 رهیشد تماس بگ داریدادم هر وقت ب غامیبه ارسالن پ: نشده برگشت قهیرفت، چند دق رونیاتاق ب از

 چرا به ارسالن؟: هلنا

 کنه یوقت صبح سکته م نیاگه به آفاق جون زنگ بزنم ا: دیسع

 !شه یاالن ارسالنم نگران م: هلنا

 صبحونه بهش بگه زیسر م ،ينه ،نوشتم تو با آفاق کار دار: دیسع

 یاحساس م یاز طرف یول ،ینگاه کنه، بعد اون همه خدمتو خوب دیصورت سع شد تو ینزد، روش نم یحرف گهید

چشمش پاك نشن، ممکنه باعث شه تو هر  ياز جلو يزود نیاون صحنات ممکنه به ا ده،یکه د یکرد، با خواب

 همراهش شه دیلحظه ترس از سع

*** 

 بلند شد فونیآ يساعت نگذشته بود که صدا مین

 وقت نبود چیوقت صبح ه نیبه ا يقرار یعنیاومده باشه،  يزود نیپرستار به ا دیرس یبه نظر م دیبع

نگذاشته بود که چشم تو چشم  رونیدرو باز کرد هنوز کامل پا ب يبلند شد ال رونیاز ب يزمزمه ا يصدا با

 سالم: لب جنبوند اریاخت یشد ب دیارسالن و سع

 دیتو هم کش یاخم دنشیبا د ارسالن

 کرد و به اشاره کرد که بره تو يهم تک سرفه ا دیسع

 تو و در و بست، دیخودش رو کش عیزده، سر رونیحجاب و با بلوز شلوار خوابش از اتاق ب یب دیفهم تازه

 رفت رونیسر گرفت و از اتاق ب يبلند بودروسر نیآست لباسش

 کردند یسالن نشسته بودند، و اهسته صحبت م يمبلها يهم رو يو ارسالن رو برو دیسع

 کرد و نشست یرفت جلو، از اول سالم آروم آروم

 سالم: ارسالن

 ومد؟یآفاق جون ن: هلنا

 نه: جواب داد نیسنگ ارسالن

 شده، صبرنکرده موقع صبحونه به آفاق جون بگه یچ نهیدخترم، ارسالن نگران شده، اومده بب: دیسع

 دیببخش: هلنا

 ؟یبخو: ارسالن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ١٠١ 

خواد برم  یدلم م دم،ید يدلم واسه آفاق جون تنگ شده، من، من خواب بد یلیبله،من خوبم، فقط من خ: هلنا

 آفاق جون شیپ

 !؟يمگه بچه ا! دمیخواب بد د یچ یعنی؟ییهویوقت صبح،  نیا: ارسالن

مدت همش تحت فشار بوده، دخترا هم  نیده،ایخوب ترس ده،یشده، خواب د یارسالن جان ، گفتم که چ: دیسع

 ستین ادتیکه حساسند، مگه ساناز رو 

 بزاره يشتریاحترام ب دیرفت به سع یرفت، انتظار م یکه انتظارش نم يزیسر اخم داشت، چ يانگار ارسالن

 خواد تو اون خونه بمونه ینم گهید دهیترس دهیورش دارم برم بگم خواب د: ارسالن

 یزنگ بزنه، هلنا دلش تنگه، خودش به آفاق جون م هیگفتم به آفاق جون بگو  ش،یببر يایقرار نبود ب: دیسع

 اومد یوقت تا اون موقع حالش جا م هیگفت، اصال 

 گهید زیچ هیقض ست،ین نینه، ا:دونست ساره ممکنه صداشون رو بشنوه یداشت صدا بلند نکنه م یسع ارسالن

 اس

 من فقط دم،یترس یلیداشتم، خ ينه بخدا، من شب بد: هلنا

من  ریزنه آفاق جون، اصال انگار بگ یارسالن، برو خونه، هلنا خودش دم ظهر زنگ م نیتو آروم باش، بب: دیسع

 بهت اس ام اس ندادم

 که بوده رو انگار کنم نبوده يزیتونم چ یمن نم: ارسالن

اصرار کردم زنگ برنه  دیعبه س یمنه، من هنوز هوش و حواسم سر جاش نبود، ه ریاصال تقص د،یببخش: هلنا

 ام، مزاحم شما شد یمن کوتاه نم هیوقت یب دید شونمیآفاق جون، ا

 دارنیشده، همه ب 7 میتا برس م،یبپوش بر:ارسالن

 اعتماد نداشت دیبه سع گهیداشت، انگار ارسالن د يحس بد هلنا

 من االن خوبم، اصال اشتباه کردم ن،ینینه ،بب: هلنا

 میصحبت کن دیتو اتاق، با ایچند لحظه ب هیارسالن : بلند شد دیسع

 شد یراه دهیدر هم کش يبااخمها ارسالن

 سادیگوش وا یعنی ساد،یوا دیاورد، پشت در اتاق کار سع یهم بلند شد، دلش طاقت نم هلنا

 شلوغش نکن يخود یپسرجان، ب نیبب: دیشن یرو واضح م دیسع يصدا
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 ارم،ینخواستم رو حرف حاج بابا نه ب یمدله، ول چیفرستادنش نبودم، ه نجایمن از اولم موافق ا د،یآقا سع: ارسالن

 چرخه؟ یتو خونه شما م یختیر نیا شهیدختر هم نیا نمیکنه، بب یحاال فرق م یول

 ه؟یمنظورت چ: شد یعصبان دیسع

 برمش یندارم، م یمن با شما حرف:ارسالن

 ؟يبر یمادرشم م: دیسع

 مادرش رو؟: ارسالن

 نجایا مشیاومد، آورد شیپ شگاهیتو آسا یمشکل هی نجاست،یبله ، مادرش ا: دیسع

 میبر یآره م: ارسالن

 چند ساله ست،ین روزمیمال امروز د ه؟یارسالن تو چته؟ مشکلت با من چ: صدا بلند کرد دیسع

 ن؟یدون ینم: ارسالن

 دونم ینه نم: دیسع

 بسه یرو بدون نیخواد سر به تنت نباشه، هم یدلم م: ارسالن

 مودب باش: دیسع

 ریگ نیاد، ساره چطور زم یم ادمیهر وقت  یمودب باشم، ول زمیخواد با شوهر عمه عز یدلم م یلیخ: ارسالن

 تونم مودب باشم یساقط شده، نم یشده، چطور از زندگ

 ه؟یمنظورت چ: دیسع

 منظورم بمونه واسه بعد: ارسالن

 داد و پا گذاشت تو اتاق نییدر و پا رهیتگ،دس رهیگ یداره باال م هیقض دید هلنا

 کار؟یچ نجایا يتو اومد: هلنا ول کرد دنیبا د یتو دهنه در مچ دست ارسالن رو گرفته بود ول دیسع

  دیمنه، من نبا ریهمش تقص د،یببخش: انداخت نییپا سر

 ستین روزیمال امروز و د هیقص نیا ست،یتو ن ریتقص یچیه: دیسع

 رونیبرو ب: ارسالن

 شه یم داریساره ب ن،ییپا اریصدات رو ب: دست هلنا رو گرفت دیسع

 روز افتاد، نیشد که به ا داریب داره،یساله که ب یلیساره خ: رو از رو دست هلنا پس زد دیدست سع ارسالن

 مثل آدم حرف بزن، حرف دلت رو بزن: هلنا رو کنار فرستاد و فاصله خودش و ارسالن روکم کرد دیسع
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 خونه حاج بابا ادیب يزار یچرا نم ،يدار یفهمم، چرا دست از سرش بر نم یفقط نم ،ينابودش کرد تو: ارسالن

 اونجا ادیب دیبا یواسه چ ؟یگ یم یچ یفهم یساره زنمه، م: دیسع

 ه،یاز زنها مه کلمه بهتر یکی: ارسالن

 و عقب تر رفت دیکش ینیه هلنا

 ببند دهنت رو ارسالن: دیسع

 رو هم خدا هیشناسم، بق یگم، شهپر خانم رو من م یمگه دروغ م: ارسالن

 دیلب اسم شهپر رو زمزمه کرد و زل زد به سع ریز هلنا

 دست گذاشت رو سرش و عقب رفت دیسع

 یفهم یزنه، نم یچرا حرف نم ي دیمیسن کم سکته کرد، نفه نیچرا ساره توا يدیتا حاال نفهم یعنی: ارسالن

 خواد که حرف بزنه یگه نم یاس، چرا دکتر مخواد خوب شه، چرا افسرده  یچرا نم

 دهنت رو ببند: ارسالن رو گرفت قهیبرگشت جلو،  دیسع

زد تا  شیهست، به آب و آت تیتو زندگ گهیزن د هیبود  دهی، ساره فهم یچرا ببندم، بزار بدون: پسش زد ارسالن

اما  ست،یگفتم ن یهست، ول دمید قیکردم ذهنش رو منحرف کنم، رفتم تحق یسع یلیمطمئن شه، من خ

 باورش نشد،

ول  نیبدبخت واسه هم يریبه روزش اومد، وز نیبعدم که ا ق،یخونه شاگرد بابات رو فرستاده بود تحق ظاهرن

رو  یکردم شاهکار جنابعال یسع یلیطاقت نداشت هر روز خبر بدتر شدنش رو بشنوه، من خ گهیکرد رفت، د

 نشد، المصب نشد یکنم، ول یالپوشون

 دو پا نشست يرو نیهمونجا رو زم دیسع

 بود نجایا روزیشهپر د:دهن بازکرد اریاخت یب کارکنهیدونست چ یمستاصل مونده بود ، نم هلنا

 ؟ینگفت نجا؟چرایا:از جا جست رفت سمت هلنا ییهوی دیسع

 دمیدونم، ترس ینم:هلنا

 داشت؟ کاریچ: ارسالن

 جواب نداد هلنا

 ساره؟ شهیرفت پ: ارسالن

 با سر اشاره کرد که نه هلنا
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 ؟یپس چ: دیسع

 با من کار داشت: هلنا

 نجاست؟یدونست هلنا ا یاز کجا م: دیشد به سع رهیبا تو؟ بعدم خ: ارسالن

 نجا؟یخواست ا یم یچ: شد کتریارسالن رو کنار زد و به هلنا نزد دیسع

 یعنیکنم،  یم کاریچ نجاین اخواست بدونه م یکرمان؟ بعدم، بعدم م نیر یخواست بدونه، چرا نم یم: هلنا

 کنه یم اهیوهلم داد، گفت روزگارم و س دیموهام روکش ،یگفت، چه غلط

 ؟یبهش نگفت يزیکه چ تیراجع به محرم: هول کرده بود دیسع

  گفت و ساکت موند یبا سر نئ هلنا

  

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

 

 جمله رو هضم کنه نیتا ا دیانگار ارسالن طول کش یداد ول رونیب یاز سر آسودگ ینفس دیسع

 دیسع ؟يدختر و عقد کرد نیتو ا د،یسع: زد رونیصداش از ته چاه ب هیچند ثان بعد

 ستین ينجوریاصال ا ن،ینه ، نه، بب: رفت سمت ارسالن دیسع

 دختر امانت بود نیا دیسع ه،یپس چجور: ارسالن

 اس گهید زیچ هیاصال قض ن،یارسالن، پسرم، بب: دیلرز یصداش م دیسع

آفاق بفهمه  کنه،یحاج بابام بفهمه سکته م د،یسع- يوا ،يوا ،يوا: رفت لبه تخت گوشه اتاق نشست ارسالن

 يوا

 خوب گوش کن، به خاطر مادرش بود،: رفت کنار دستش نشست دمیسع

 یرو، بعد دخترش و گرفت ضیآدم مر هی ؟یخواست یمامانش رو م: دیخند ارسالن

ساناز منه، اول گوش بده بعد دهنت رو باز کن، مادرش  يختر جاد نیحرف دهنت رو بفهم، ا: شد يکفر دیسع

حجاب  نجور،یشه که هم یاونور کنم، نم نوریا رم،یکت و بالش رو بگ ریمجبورم، ز یاحواله، من گاه ضیمر

اونوقت من  دتش،یحجاب ند یب یکس يعمر هید  ایخدا رو خوش نم ه،ینداره، بابا بنده خدا از خونواده مذهب

 نامحرم

 که هوش و حواس نداره یبا حال و احوال اون که حجاب نداره، آدم ضیآدم مر دیسع: ارسالن
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 من که دارم: دیسع

 ؟یدخترش و عقد کن دیبعد تو با: ارسالن

 به مادرش محرم باشم نکهیواسه ا ته،یمحرم ستیارسالن، عقد ن: دیسع

خونن که به مادرش  یرو با دختر نابالغ م تینوع محرم نیمثال متشرع، ا يخودت رو گول نزن آقا: ارسالن

 نیپرستار مرد با دخترت همچ هی يزار یپدر، م يساله، آقا 22دختر  هیدختر بالغ، نه با  هیمحرم باشن، نه با 

دختر  نیا يبهتربود قبلش ساناز رو جا ؟يزار یاونور ببره، م نوریو ا رهیبغل ساره رو بگ ریبخونه که ز یتیمحرم

 ینیبب

 میبره، حاضر شو، مادرتم حاضر کن بر یاد م یجمع کن، اردالن م يدار یجمع کن، هر چ: رو کرد به هلنا بعدم

 نیمنو قضاوت کن نجوریا دمیاجازه نم ن،یمنو گوش کن يحرفها دیبا: دست گذاشت رو در دیسع

 میازت، بزار بر شمیم زاریب شتریشنوم ب یم شتریب یبسه، هر چ: ارسالن

 منو گوش بده يحرفها دیتو برو، هلنا با: رددر و باز ک دیسع

 میبر: هلنا وقت نداره، بعدم رو کرد به هلنا: رو پس زد دیدست سع ارسالن

 یخواد راجع به من اشتباه کن یدم، من دلم نم یم حیکنم، من توض یخواهش م: رفت سمت هلنا دیسع

 میبزار حرفهاشون رو بشنو: بود ستادهیغضب دم در ا ریکرد به ارسالن که مثل م ینگاه هلنا

 کالم دسته در رو ول کرد یب ارسالن

سالم بود، دختر عموم بود، تو خونه  16عاشق شهپر بودم، فقط  ،یزمان هیمن : برگشت لبه تخت نشست دیسع

بهم وابسته  م،یعقد پسر عمو دختر عمو تو آسمونهاست، بچه بود میبود دهیشن دمش،ید یم شهیپدر بزرگ هم

 م،یشد

تا  یفکر تو سرم بود، اونم تموم کردن درس و ازدواج با شهپر بود، ول هیرفتم دانشگاه فقط  یوقت:دیکش یآه

لقمه تپل گرفته بود، قول داده بود، باباهم که  هیعمو و پدرم مخالفت کردند، عموم واسه شهپر  د،یوقت عمل رس

من جوون بودم، غد بودم، دست  یش برنگشت، ولاز حرف گهیاول موافق بود، با جواب رد عموم، حب نه خورد، د

 از شهپر بر نداشتم،

 .نبود ایبابام کوتاه ب گهید یباپسره نساخت طالق گرفت، عموم داغون شد، اومد دنبالم، ول یکرد، ول شهپرعقد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

 یرو گرفته بود، با حاج مشیبابام تصم یشه، ول یم یبابام هم راض م،یفرستاد دنبالم،گفت اگه عقد کن عموم

کنه، رفتم  یساقطم م یکنه، از هست یگذاشته بود، گفت از ارث محرومم م يحرف زده بود، قرار خواستگار

 کردم یعروس یعقد کردم، ناراض یرفتم، ناراض یناراض ،يخواستگار

کنم، منم جداشم، تا بابام از خداش بشه من با شهپر  يمدت منم ناسازگار هیازم قول گرفته بود که بعد  شهپر

 . بود، خانم بود، اروم بود ینشد، ساره زن زندگ یاج کنم، ولازدو

تا بتونم  رم،یخارج از شهر بگ يداشتم، مجبور بودم کارها يازدواجمون بود که شهپر حامله شد، اوضاع بد اوائل

 سخت بود، شیشده بود، باردار ریرو با شهپر بگذرونم، شهپر بهانه گ يشتریوقت ب

قبل از  يشهایمثل حاال ازما یلیبود، اون موقع ها خ یلیداشت، ازدواجمون فام تیولمعل یاومد، ول ایام دن بچه

زود جوش خسته ام کرده بود، عوضش  یکرد، عصب ضیبود، شهپرم مر ضیمر یازدواج متنوع نبود، بچه طفل

 .شیپارچه آرامش بود، آسا هیاومدم خونه ساره  یم یوقت

 یتحمل کنه، ول ه،یام دست حاج هیسرما گفتمیاوردم، م یگفت طالقش بده، بهونه م یکرد، م یم دیتهد شهپر

نبود،  شتریسالش ب 6پسرم مرد،  نکهیشد، تا ا ینم یراض یرفتم ول یم ششیپ يشتریصبر بود، وقت ب یشهپر ب

 شیشده بود طالق گرفت، رفت پ یبچم بود، شهپر عاص یسخت بود، معلول بود، عقب مونده بود ول یلیخ

خوب ، رو کرد به  یلیخوب بود، خ زیاومد، همه چ ایآروم گرفت، ساناز دن نجایمنم ا یزندگ ا،یخواهرش استرال

 .میما چقدر خوشبخت بود ادتهی ادته،یتو : ارسالن

 نداد، یارسالن جواب یول

کرد اگه عقدش نکنم،  دمیهندوستون کرده بود، تهد ادی لشیشهپر برگشت، باز ف شیسال پ 8 یول: دیسع

بود، ساناز بچم بود،  میساره زن زندگ مها،ینه مثل اون قد یزنه، منم دوستش داشتم، ول یرو بهم م میزندگ

 ختیر زبهمیهمه چ فیح یخونواده من اون دو تا بودند، ول

ره خودش رو دا نطوریفهمم چرا ساره ا ینابود شد، م میچرا زندگ خت،یدفعه ساره بهم ر هیفهمم چرا  یم حاال

 گردونم یبر م یگم، من ساره رو به زندگ یرو م زیگم، همه چ یزنم، م یباهاش حرف م یکنه، ول ینابود م

بود، گناه تو رو کم  یقصه هر چ دیآقا سع: رو دیگذشته سع دنیحوصله موندن نداشت حوصله شن گهید ارسالن

 شهیقبل نم زمثلیچ چیشه،ه یاون آدم سابق نم گهیکنه، ساره د ینم
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فرستاد  یمطلع شد، ساره همون موقع ها که منو م ایقضا نیاز ا دینبا چکسیگم، ه یاتاق م نیدر بسته ا پشت

موضوع نفهمه، بخصوص آفاق و  نیراجع ا يزیچ چکسیدنبال تو، قسمم داد، به خاك مامانم قسم داد که ه

 حاج بابا

 میهلنا، زود باش بر مونه،یم نطوریهم هم حاال

 بگم؟ دیبه آفاق جون با یمن چ: هلنا

فسخش  دیاالن سع نیخبر دارشه، هم دینبا يهم احد تیمحرم يماجرا نیاز ا کنم،یم يفکر هیتو راه : ارسالن

 کنه یم

بهانه  هیشه، خود هلنا  یم داشینبرش، بزار سر صبر وسائلش رو جمع کنه، آفاق امروز فردا پ ينجوریا: دیسع

 ارهیم يا

 وسائلت رو جمع و جور کن، مادرت رو هم آماده کن یخوب بمون، ول یلیخ: راه رفت یکالفه کم ارسالن

 "سر مادرش نشسته بود اس ام اس رو چک کرد يباال نطورکهیهم.واسه هلنا فرستاد یغامیهنوز نرفته پ ارسالن

 "اریگفت رو حرفش نه ن یهر چ اد،یآفاق امروز م

 . مشغول جمع و جور کردن شد ینشد، کم رشیارسالن دستگ غامیاز پ يادیز زیچ

 یم دیسع يفکرش رو مشغول کرده بود،دلش برا دیسع يحرفها یفکر نکنه، ول شبیداشتت به خواب د یسع

و زن  یعشق جوون ریتمام عمرش درگ نطوریا یبه مودب ، موقر و موفق به ظاهر خوشبخت ول يسوخت، مرد

 دست و پا زده،  یرزخقابل درك بود که تو چه ب يحد تا ینه کامال ول دیبچه مرده و بچه زنده، شا ش،یزندگ

 یچند سال سکوت کرده، چطور قولش به ساره رو نگه داشته، در حال نیارسالن هم متعجب بود، چطور تو ا از

 رو از تنش جدا کنه دیخواد سر سع یاحساس کرد ارسالن م يبه دل داشته، امروز چند مرتبه ا نهیک دیکه از سع

 یچند وقت ازش تشکر کنه، م نیخواست بابت ا یحرف بزنه، م دیخواست با سع یرفت، م رونیاتاق ب از

 چشم و رو فرضش کنه،  یب دیکنه بابت اتفاقات امروز، دوست نداشت سع یخواست عذر خواه

 بغض آلودش ياومد، صدا یاز اتاق ساره م دیآهسته سع يصدا

 بده، حیداشت به ساره بابت اتفاقات افتاده توض یسع ظاهرن

 مرد رو نداشت هی يعجز و الوه ها دنیتحمل شن سه،یخودش اجازه نداد فال گوش وا به
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تاوان  گناهیدونست ساره ب یبود ساره ببخشدش گرچه م دواریام اد،یبود از پسش بر ب دواریتو اتاق، ام برگشت

 دیهمون شهپر، اونم شا یخونواده اش، حت یدخترش، حت یده، نه خودش تنها، حت یدادن و همچنان داره م

 رو نادرست یبخش حقرودرست و به  یحاال بخش ده،یعشقش جنگ ينداشته، اونم برا یچندان گناه

دوست داشت  یلیهم رو در رو نشده بود، خ دیسمت اتاق ساره نرفته بود، با سع یمادرش رو داده بود، ول صبحانه

 نکنه  یدخالتداد  یم حیترج يهم انگار ییجورا هی یشده، ول یبدونه چ

شده بود به صورت هلنا،  رهیخ رهینزده بود، خ یشدن هنوز حرف داریبود، از موقع ب حالیب یامروز کم مادرش

 . نکرده بود یتیموقع صبحانه اذ یحت

 از آفاق جون نبود، از ارسالن هم يمادرش رو عوض کنه، ظهر شده بود و هنوز خبر يشد لباسها بلند

 زنگ بلند شد، يه بود که صدامادرش نبرد يبه روسر دست

آفاق جون رو نداشته ، واالن  دنیکنه، بره تو سالن وانمود کنه که انتظار د کاریدونست االن چ یکرد نم هول

 ؟یچ ایخوشحاله  یلیخ

مامان دعا کن، دعا کن : شد و نشست روتخت کنار مادرش دستهاش رو تو دست گرفت الیخ یآخر ب دست

مثل همه،  نم،یک یزندگ ،یمستقل، فقط خودم و فقط خودتت، تو خوب بش يجا هی میبر میبتون اد،یمدارکمون ب

 وفتهین یکس ریکارمون گ م،ینباش یسر بار کس ،یمعمول يمثل همه آدمها

 بله: کاره موند ، از جا بلند شد مهیتقه حرفش ن يصدا با

 سالم: جون سر آورد تو اتاق آفاق

 خوب بود؟ یعروس ن،یسالم،خوب: هلنا

 ن؟یخوب: به مادرش کرد ینگاه آفاق

 حاج بابا خوبن؟ ن،یبله، شما خوب: هلنا

 شتیپ امیسر به ساره بزنم م هیخدا رو شکر، همه خوبن، : آفاق

گرم نبود، که هلنا بتونه خودش رو برسونه بهش،  نقدریاحساس کرد، آفاق جون متفاوت بود، ا یفقط کم یکم

 اومده بود نجایکه ا یدفعات هیبره بغلش وببوسدش، مثل بق

داشت،اگه خواب  یاتاق اوقات خوب نیخونه و تو ا نیبه اتاق انداخت، تو ا ینگاه هینشست رو تخت،  کالفه

 شهپر نبود، روزینبود، اگه حضور د شبید
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 ینبود که ندونه باهاش دوست يبهار کرد،یزل زل نگاهش نم سهینبود، نف رانیاز طعنه و نگاه عمه ا يخبر نجایا

 باشه ینبود که نگران نجس و پاک يمحدثه ا ،يدور ایکنه 

خواسته  نجاست،یرفته بود که چراا ادشیاون خواب  یجیرو فراموش کرده بود، صبح تو گ زهایچ نیهمه ا انگار

 ستیچشم براهش ن یهم کس یلیبدونه اونجا خ نکهیبود برگرده بدون ا

 ؟یخوب: اومد دیخودش رو تو آشپزخونه مشغول کرد که سع رون،یشد از اتاق رفت ب بلند

 دیخواب نبا هینه، شرمنده ام، رفتار صبحم احمقانه بود، واسه :هلنا

 یاتفاقات نم نیاگه ا یدونیم ؟یزنیحرفها رو م نیچرا ا س،یس: برد به نشونه سکوت ینیانگشت رو رو ب دیسع

 که ساره از ماجرا با خبره دمیفهم یمتا آخر عمرم ن دیاومد، من شا یافتاد، ارسالن نم

 ن؟یباهاش حرف زد: هلنا

 ادیز یلیخ خت،یفقط اشک ر یآره، ول:زآشپزخونهینشست سرم دیسع

 نگفت؟ یچیه: هلنا

 دیوشن ختیفقط اشک ر! یچیه: دیسع

 ممکنه، ممکنه شما رو ببخشه؟: هلنا

بود، مطمئنم که  شیاگر چند سال پ یدونم، ول یدونم، االن رو نم یساره حساس رو نم نیدونم، ا ینم: دیسع

 هام رو هیمنو نداشت، چه برسه گر یساعت، طاقت ناراحت 24فوقش بعد  د،یبخش یمنو م

 ن؟یکرد هیگر: هلنا

 یمن، من با زندگ یداغونم دختر، از اونچه سرنوشت با من کرد، و من با ساره، من با شهپر، شهپر با زندگ: دیسع

 دنکر هیگر شهیاون، م

 زهایچ نیکنن، الاقل واسه ا ینم هیکردم مردها گر یفکر م: هلنا

 من يزهایعمر منه، همه عمر من و عز ستند،ین یکم يزهایچ زهایچ نیا: دیسع

 ؟یشهپر چ یوارم خوب بشه، ول دیام: هلنا

پام  يجلو یراه هیخدا خودش  ستم،ین دیناام یرسم، ول ینم ییبه جا یفکر کردم، ول یلیدونم، خ ینم: دیسع

بدتر ازمن،  دیقراره، اعصابش ناراحته، اونم باخت، مثل من، شا یشناسمش، ب یشده، م یزاره، شهپر عاص یم

 دونم ینم یچیدونم، ه ینم: موهاش کرد يتو یاون، دست یمن ساناز رو دارم، ساره رو دارم، ول

 کردم تیاذ یلیخ د،یرو ببخش مدت نیا يزحتمها دیبه هر حال با: قصد حرف زدن نداشت گهیانگار د دیسع
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در اومد، سر  ياز سوت و کور د،یچیخونه پ نیتو ا ییصدا هیخونه روح داد،  نیمدت به ا نیاصال، بودنت ا: دیسع

عجله کردم، ارسالن حق داره،  دیکردم، شا یسئوال م شتریب دیهم من ،فکر کنم با غهیبابت ص: انداخت نییپا

سر شونت زدم،  ینداشتم، اگه دست يبد دکه من قص یخوام بدون یم یحجاب نداره، ول ت،یوضع نیمادرت با ا

مثل ساناز، انتظار ندارم ارسالن منو باور  دم،یکه تو رو مثل ساناز د رمیگ یاگه دستت رو گرفتم، خدا رو گواه م

 یباور کن خوامیاز تو م یچون منو قبول نداره، ول ه،یکنه چون عصبان

 کنم،مطمئنم که نگاهتون پدرانه بوده یباور م: هلنا

 رو باطل کردم تیمن خودم محرم: دیسع

 دونم ناراحت بود یبود، انگار نم ییجورا هیآفاق جون انگار : انداخت نییسرش رو پا هلنا

 گفت؟ يزیچ: دیسع

 نبود شهیانگار مثل هم ینه، ول: هلنا

 گفته؟ يزیارسالن چ یکن یفکر م یعنی: دیسع

 مینزن یدونم، خودش گفت ما حرف ینم: هلنا

 نگران نباش : دیسع

 واسه آفاق جون میبدم ببر وهیم نیبزار: ورود پرستار به آشپزخونه هلنا بلند شد با

 رونیان ب یسالن م زیبزار رو م: دیسع

 یماجراها دور کنه، ول نیخواست حواسش رو از ا یبود دلش م یدونست چرا، ول یمضطرب بود،نم یول هلنا

 نبود يزیوسط ماجرا بود، وسط وسطش، گرصاف 

 یرفت سمت در خروج یحواس، داشت م یب یگرفته بود، کم یکم اد،یب رونیتا آفاق از اتاق ب دیطول کش یلیخ

 ن؟یر یکجا م زیعز: صداش زد دیکه سع

 ؟یچ: ستادیا آفاق

 ن؟یر یکجا م گمیم: دیسع

 خوام با هلنا حرف بزنم یرم، م ینم: آفاق

 آخه: دیسع

 ن،یحواس منو بب يوا يا: به در انداخت ینگاه آفاق

 ن؟یچرا تو هم: دیسع
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 رهیگ یم شیداره آت گرمیکرد، ج یم يقرار یب یلیساره امروز خ ست،ین يزیچ: آفاق

 گفت؟ يزیچ: دیسع

 خواد بره مشهد یم: آفاق

 دیحرمم هم خلوته تا قبل ع یخوبه،اخر سال یلیخ: دیسع

که کرمان رفتنت  نیجور، خودتم که گفتن نداره، هم هیگرفتاره، من  یحاج م،یقربونت مادر هزار کار دار: آفاق

 بده رتیخدا خ يرو کنسل کرد

 خانم هیچه حرف نیا: دیسع

 نمیدونم بخدا، بب ینم م،یپرستار ببر هی میاگه بتون م،یحرف بزن یجان، حاال بزار برم با حاج دیسع تهیواقع: آفاق

 ارتیخواد بره ز یشه، بچم دلش م یم یچ

کنه  یتالش کنه، اگه دل بدله به نرمشهاش، اگه سع کمیگم اگه  یزنم، اصال م یباهاش حرف م نیبزار: دیسع

 شتریب یحت م،یشیمجاور م رمیماه م هیحرف بزنه، خودم چاکرشم،  شتریب

 حاال یاز اردالن راحت شد، ول المیدونم،خ یچه م: آفاق

 دو کلمه باهات حرف دارم ایمادر، ب نمیبب نجایا ایب: دینا رو تو دهنه آشپزخونه دچرخوند، هل سر

 نبود یشگیآفاق آفاق هم نیاروم جلو رفت، نه، ا آروم

 دختر حرف دارم نیچند لحظه با اجازت من با ا هیمادر :دیرو کرد به سع آفاق

و رو  ریرو ز زیهمه چ یگرده، ول یم یدنبال چ که رفته بود سر وسائل معلوم نبود دیورود به اتاق، مادر رو د با

 توجه هر دو رفتند لب تخت نشستند یکرده بود، ب

 من اومدم با خودم ببرمت خونه،: منتظرش نگذاشت یلیخ آفاق

 در سکوت شنونده بود هلنا

 .دارند یچه داستان رانیمحدثه و ا یدون یم ،يدیتونم مادر رو ببرم، خودت د یشرمندم که نم: آفاق

 ببرمش ییتونم جا یمن، من نم یول: هلنا

جا  هیانگار  م،یخودش نه، شوهر عمه اش، سپرد یعنیبهار دنبالشه،  یصبر داشته باش مادر، از سر صبح: آفاق

 کردند دایرو پ

 شه یم یآخه پولش چ: هلنا

 رفت ادتیبه حسابت، قرضه  میقرار شد بزار: آفاق
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 نجاست؟یچرا مامانم ا نیخبر دار: هلنا

 نه : اقآف

 خواستن مامانم رو بدوزدند یم: هلنا

 ؟یچ یعنیخدا مرگم، : آفاق

 دهیرس رترید قهیبردند، اگه چند دق یبا شناسنامه و وکالتنامه از رو مدارك من دو نفر داشتند مادرم روم: هلنا

 میبود

 دونه؟ یاردالن م: آفاق

 دنبالشه دیآقا سع لیوک م،یمزاحم نش میگرفتارن، گفت یلیخ دمیبود، د شینه،آخه دم عروس: هلنا

 گرفتنشون؟: آفاق

 ندارم دینه، البته خبر جد: هلنا

 سپرد شگاهیبه آسا دیباشه، با انیدر جر دیبرگشت با یالبته االن ماه عسله، ول م،یبه اردالنم بگ دیپس با: آفاق

 ،پاشویختیمامان، مامان جون بهم ر: بود ختهیبرگه ها و لباسها رو بهم ر یرفت کنار دست مادرش، کل هلنا

 .لب تخت نیبش

 میبر نینکن، بلند ش تشیاذ: آفاق

 االن: هلنا

 میزن یبعد سر صبر حرف م میحاال، بر نیبله هم: آفاق

 م؟یبر یاالن م نیمامانم رو هم: هلنا

 ببرن انیب میفرست یرو بعد م هیبردار، بق يآره، پاشو لباس ضرور: آفاق

 شد یم يور به اون ور پاس کار نیبلند شد، احساس توپ فوتبال رو داشت، از ا یسست با

 منظورمه نجایمن بمونم، هم شهینم: هلنا

 میحاال پاشو بر:آفاق

**** 

انگار واسش تنها گذاشتن مادرش سخت تر از دفعه  نباریاومده بودند، ا رونیب شگاهیشد که از آسا یم یساعت مین

شده  يبه مسئول اونحا سفارش کرده بود که ارسالن کفر نقدریا ادت،یرفت ع یکه م یدفعات یحت ایاول بود، 

 آفاق رو کالفه کرده بود ختنیهم با اشک ر یبود، کل
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شد اگه  یم یبود، فکر کرد چ فیبالتکل! هیدونست چه حس یگشت تواون خونه ، نم یدوباره داشت بر م حاال

خودش بود، سربار  یپله، ول ریز هیبود، تو  ياگه اجاره ا یود، حتاتاق ب هیاگه  یواسه خودش داشت حت يخونه ا

 بود ینم یکس

 رفته خونه خودش ستیروز ن 1کنه، هنوز  یم کاریچ نجایا سهیبابا، نف يا: آفاق به خودش اومد يصدا با

 یماه 1 هیشه  نیکنه خونه نش مانیزا شاالیا: ارسالن

 ور دل خودمون قربونش برم، ادیشه، م ینم نینه مادر خونه نش: آفاق

 خونه اردالن میبر نیخوا یم: ارسالن

 ستیخودش ن م،یوا، کجا بر: آفاق

 خوب بهتر : ارسالن

 ؟یچ یعنی: آفاق

 حرف زد شهیخوب تنها چند کلمه م ز،یعز یچیه: ارسالن

 بودند سر برگردوندند ستادهیا وننیکه تو ا رانیو عمه ا سهینف ن،یپارك ماش با

 نجا،یا نشیآورد: دیشن یرو م رونیب يصدا یداد و ساك وسائلش رو برد داخل، ول یشد، آروم سالم ادهیپ هلنا

 حواسش به ساره اس یپس ک

 اون ریرو الزم نداره غ یعمه جون ساره پرستار داره، کس: ارسالن

 تونن ازش مواظبت کنن یباالخره دو تا باشن بهتر م: سهینف

 رو بداره یتونه کس یخواد، نم یدختر خودش بچه اس، مراقبت م نیجون ا سهینف: آفاق

 ، چشاش کاسه خون بود شیآورد ستین یانگار خودشم راض: رانیا عمه

 .نداشت يادیو دختراش انتظار ز رانیدر هلنا پا تند کرد رفت سمت اتاقش، از عمه ا يصدا با

*** 

آفاق جون باهات حرف : ستادیگذشت که درب اتاق زده شد، ارسالن تو دهنه در ا یم دنشونیاز رس یساعت مین

 زد؟

 نبودند شهیانگار مثل هم دونم،ینم ،یآره، البته انگار کم: هلنا

 ؟یچ یعنی: ارسالن

 کنم یاشتباه م دمیدونم، شا ینم: هلنا
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 برو تو مادر، چرا دم در؟: خورد سر شونش ینداده بود، که دست یهنوز جواب ارسالن

 ن؟یبا هلنا حرف زد نمیخواستم بب یم: برگشت ارسالن

 میتو صحبت کن میبر نینه اون حرفها رو، حال اگه اجازه بد یبله حرف زدم ول: اخم کرد آفاق

داشت باهاش حرف جرات  یاصال ک یعنیبود،  ياز ازدواج فرار يعمر هیشازده پسر ما  نیا: رو کرد به هلنا آفاق

 که سر و سامون گرفت  کهیفکر کنم صبر کرده دادش کوچ یعنی ره،یداره زن بگ میبزنه، حاال تصم

خواستم ها  یم نجا،اولشیا امیخواستم ب یمن امروز نم یعنیمبارك باشه، راستش من، : انداخت نییسر پا هلنا

 دنبال کارامه، االنم خوب فکر کنم دیاقا سع لیدونم برم بهتره، وک یشدم، اصال م مونیبعدش پش یول

 بچه، بزار حرفم رو بزنم ریزبون به دهن بگ: آفاق

 دیببخش: هلنا

 ریغافلگ کمیحاج بابا هم مثل من  یبود، ول یو سلمان هم حرف زدم، سلمان که راض یمن با حاج ن،یبب: آفاق

 میکن يما محترمه، ارسالن خواسته که ما تو رو واسه اون خواستگار يخوب، خواست ارسالن برا یشد، ول

 يزینه چ ینیبود، نه ه نیتونست پلک بزنه، زبونش هم سنگ یچشمهاش چهارتا شد، اصال نم هلنا

 گفتم؟ یچ يدیشن: آفاق

 داد يبا سر بله ا هلنا

 ه؟یخوب، نظرت چ: آفاق

 یعنیدونم، من آخه، اصال  یمن ، من اصال، من نم: آب دهنش رو قورت داد هلنا

اگه  ،يازدواج کنه، حتما تا حاال بهش فکر کرد دیبا يروز هی يدختر، باالخره هر دختر يچرا هول کرد: آفاق

 خوب حاال به ارسالن فکر کن يهم نکرد

 میخور یما بهم نم یعنیآخه، اصال، فکر کنم، :هلنا

 از چه نظر:ارسالن

 نظر چیدونم، از ه ینم: سر برگردوند هلنا

 میصحبت کن قهیما چند دق نیآفاق جون، اگه اجازه بد: ارسالن

 نیبا هم صحبت کن دیباهاش صحبت کنم، بعد البته که با ياجازه بده من اول چند کلمه ا: آفاق

 نییکنم بفرما یخواهش م: ارسالن

 يما رو تنها بزار قهیشه چند دق یم: آفاق
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 رفت رونیداد و از اتاق ب يبله ا ارسالن

به  دیبا دیاش کرد، شا دهیچیپ دیهم نبا يادیز یاز طرف یول ست،ین يازدواج امر ساده ا زم،یعز نیبب: قآفا

 یکس دنیدفعه با د هی یدختر پسر واسه ازدواج هزار تا شرط و شروط دارن، ول هی یکرد، گاه دایپ مانیقسمت ا

که جلوشون  نیهم ننیبیم ان،یم خودشونره، به  یم ادشونیاز  زیهمه چ اراشون،یدور تر از مع یلیخ دیشا

نظر  نیاز ا زها،یچ نیاز هم دونمیجوونه، چه م رهیکوتاهه، پ ستیکچله، مهم ن ستیخوان، مهم ن ینشسته رو م

 از ازدواج قسمته، کار دله  یبخش هیگم  یم

 دیکرد، با دیبا قیکرد، تحق دیافسار رو کامال دست دل بده، باالخره دو دو تا چهار تا با دیآدم نبا یبعض یطرف از

 خورن ینرن، مطمئن بشن که به درد هم م راههیهم رو بشناسن، که به ب

 شه یم یآفاق جون، االن چ: زد یم جیچون هنوز گ دی،شا هیچ قایآفاق جون منظورش دق دینفهم

 يریگ یم میتصم ،یکن یفکر م ،یزن یبا ارسالن حرف م ير یشه، م ینم یچیه:آفاق

 میما با هم فرق دار یول: هلنا

 نیباش یکیمگه قراره هر دو تاتون  ن،یمعلومه که فرق دار: آفاق

 شهیم یدونم چ یسخته، من اصال نم یلیخ یول: هلنا

 بزار ارسالن حرفهاش رو بزنه:آفاق

 تونم یمن نم: هلنا

 یتون یچرا نم: آفاق

 راه جسته بودند رونیبه ب اریاخت یکه ب ینداشت که بده جز قطرات اشک یجواب

 زمیعز یکنیم هیشد؟ چرا گر یچ: نشست کتریبلند شد نزد آفاق

 یچیه: هلنا

 !؟یکن یم هیگر یچیواسه ه: آفاق

 گرفت یاش شدت م هیهر کالم آفاق گر با

 ؟یکن یم نجوریچرا ا ،یهست ینگران چ ،یکن یم هیآخه چرا گر زم،یعز: آفاق

 یچیه ست،یسر جاش ن یچیه ز،ینگران همه چ: هلنا

 یزندگ هیبه خودت فکر کن، به ارسالن، به  ،تواالنیکن یم هیگر ستیکه سر جاش ن ییزهایواسه چ: آفاق

 دیجد
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خونه  یرو ندارم، حت یکس شگاه،یمامانم تو اسا یتونم فکر کنم وقت یچطور به خودم فکر کنم، چطور م: هلنا

گرده،  یتن مادرم رو بدزدن، چرا بابام بر نمخواس یم یدونم واسه چ ینم شه،یم یچ ستیندارم، مدارکم معلوم ن

 میرو ندار یچکسیچرا ه

شد  یگفت هم م یکنه، اگه نم یخودش رو خال یداد، اجازه داد کم یهاش گوش م هیدر سکوت به گال آفاق

بخواد بره تو  یرو نداره، وقت یکس یتونه تحت فشار باشه، وقت یدختر م هیچقدر  يبرهه ا نیکه در چن دیفهم

 .است هیحرف مهربرون و جهز یوقت د،یخونواده جد هی

ال  د،یرو از آشپزخونه شن رانیا يدر و باز نکرده بود که صدا اره،یسکسکه افتاده بود که آفاق بلند شد بره اب ب به

 شد؟ یچ: آشپزخونه شد، ارسالن منتظر نشسته بود یگفت و راه یالله یاهللا ال

 آب ببرم، وانیل هی ،بزاریچیه: آفاق

 شده؟ یچ: رانیا

آب ببر واسش، بعدم تا شب  وانیل هینه، ارسالن، پاشو خودت  ایآب ببرم واسه هلنا،  وانیل هی ،یچیه: آفاق

 میریبگ یمیتصم هی میبشن ادیبابات م ن،حاجیدو کلوم حرف بزن نینشده بر

 برداشت و رفت یآب وانیل ارسالن

 پسر ببره؟ اصال چرا نرفته امروز سر کار؟ نیا يشده آفاق؟ آب رو داد یچ: رو بفهمه هیهنوز منتظر بود قض رانیا

 بگم واست، ارسالن قصد کرده ازدواج کنه، نیبش یچیه: آفاق

 !خوب:رانیا

 میکن يگفته واسش هلنا رو خواستگار گه،ید یچیه: آفاق

 ؟یکن یم یوا، شوخ: رانیا

 نه : آفاق

 بهم دارن یدو تا چه خط رو ربط نیشه؟ اخه ا یمگه م: رانیا

 شوکه شدم کمیمنم صبح : آفاق

 شه یم یبفهمه شاک یحاج: رانیا

 به عهده خودشون، سلمانم مخالف نبود میبزار دیخوب با یشه، صبح جا خورد، ول ینه نم: آفاق

 ؟ياریکجا درش ب يخوا یدختر رو م نیآخه ا: رانیا

 ياریجون، خوش برو رو ، خوش قد و باال، چرا نشه درش ب رانیوا ، ا: آفاق
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 معلومه مونشیوا نیداره، آخه نه د ینه دانشگاه رفته، نه کس و کار درست: رانیا

 اسغفراهللا، استغفراهللا : آفاق

 نهیاز ا ریمگه غ: رانیا

 32ست خودشه، ارسالن احترام بزرگتر د یول ست،ین زهایچ نیدالئل من ا یمنم مخالفم، ول ران،یا نیبب: آفاق

 یسر سوم ندازه،یم نییسر پا میاریرسه، دو تا نه ب یم م،عقلشیکه ما واسش خوب و بد کن ستیسالشه، بچه ن

 میریبگ میتصم دیخودشون با یول م،یگیما خوب بد رو م ره،یگوش بگ ستیمعلوم ن گهید

 دهیالبد دو تا عشوه د ،یدرست روشنش کن دیبا ،یمادرش يتو جا: رانیا

 آخه؟  دنیهم رو د یدو تا ک نیچند وقته ا نیا ه،یچه حرف نیا: آفاق

 دن یرو درس م طونیش نایا ستند،ینسل من و تو ن يدخترها دخترها نیساده نباش، ا: رانیا

 هم نسل ما هستند؛ ماشاهللا خانم و سر براه سهینه مگه محدثه و نف: آفاق

 هاشون یلیخوب خ یگم همشون که، ول یخوب نم: رانیا

 ستیدختر عشوه کرشمه بلد ن نینه، ا: آفاق

 نه، ای دندیرس ییدو تا به جا نیا نهینداد، رفت سر بزنه بب رانیدل به دل ا گهیبلند شد، د بعدهم

 منتظر نشسته بود دهیارسالن تو اتاق نبود، هلنا پالتو پوش یدر و باز کرد ول يال

 ادیهم م یکم کم حاج ن،یف بزنحر رونیب کمی نیبر نیپاش ؟یپس چرا نشست: آفاق

 م؟یشه نر ینم: هلنا

 اطهیتو ح ستا،ینوك کوه قاف ن ن،یبر نیخوایانگار کجا م یگ یم نیهمچ: آفاق

 نمیاخمها رو باز کن بب نیا: زد سر شونه اش یسست از سر جاش بلند شد، آفاق دست هلنا

 چشم: زد يلبخند زور هلنا

ارسالنم مثل  دینزده بود، فکر کرد شا ینشسته بودند، هنوز حرف اطیتو ح قیاالچ ریبود که ز يا قهیدق چند

 ! يچه جور ایبگه  دیبا یدونه چ یاونم نم دیخودش هول کرده، شا

 خواست بلند شه برگرده تو که ارسالن شروع کرد یم دلش

  م؟یحرف بزن: ارسالن

 !بگم دیبا یچ دونمیمن آخه اصال نم یآره، ول: هلنا

 ستیسخت ن یلیخ نمیا ،یبله بگ هی دیشما با: ارسالن
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 ه؟یخوب نظرت چ: سکوت هلنا ارسالن ادامه داد با

 ؟یراجع به چ: هلنا

 راجع به من، راجع به ازدواج: باال انداخت ییابرو ارسالن

 دونم ینکردم، من اصال نم يمن اصال تا حاال فکر: هلنا

 یفکر کن یتون یخوب االن م: ارسالن

 رو ندارم طشیرو ندارم، اصال شرا شیتونم، من االن اصال آمادگ ینم: هلنا

 ؟يکم دار یاالن چ یزندگ يفکر کن، تو تو کمیهمه نه  نیا يبه جا: ارسالن

 يبود، و تو وقت بد يسئوال بد رفت،یبا انگشتش ور م هلنا

 به من نگاه کن: ارسالن

 سرش رو بلند کرد هلنا

 یجور، تو م هیبه  یهاشون دارن، همه مشکل دارند، هر ک یبعض یولمشکالت چاره ندارند،  یبعض: ارسالن

 ،یمشکالت رو با ازدواج حل کن نیاز ا یبعض یتون

 حیتوض ستیالزم ن گهیبرده، چون د هیکه از اوضاع تو مطلعه ، واست  یازدواج با کس:سکوت هلنا ادامه داد تو

 بده؟ ایخوبه  نیخوب حاال ا رفته،یبا علم به اوضاع جلو اومده، چون پذ ،چونيبد

 کنه یآدم مثل من زندگ هینفر بخواد با  هی دیچرا با یخوبه، ول: هلنا

کنم  یزندگ یکس دبایمنم مادر ندارم، با ست،ینرمال ن یلیخ دیشا طمیانتخابم رو کردم، منم شرا نیمن ا:ارسالن

 ابابا حاج ب اد،یکه با آفاق جون به عنوان مادر و مادر بزرگ من کنار ب

 یدو نفر رو داشته باشم، وقت نیا میتو زندگ دیهر وقت و هر جا الزم باشه من با نده،یآ يبدونه که تو سالها دیبا

 داشته باشن اجیباشن، اگه به من احت نیتر از ا ریپ

 ن؟ینگه دار دیاونم با ؟یچ رانیعمه ا: هلنا

 با ما نداره ينه، اون خودش شوهر و بچه داره، کار: زد يلبخند ارسالن

خونه است، از منم که خوشش  نیتو ا یول: ادامه داد یکرد چه زود از نظر ارسالن ما شده بودند با مکث فکر

 ادینم

 ستیبده ول کن ن ریگ ییزهایچ هی يخوب ، رو یول ست،ین يعمه زن بد: ارسالن

 ستی، آفاق جونم موافق ن ستیفقط عمه ن: هلنا
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 گفتن؟ يزیچ: رفت توفکر

 من متوجه شدم ینزدن، ول ینبودن، حرف شهیبود، کالفه بودن مثل هم دایپ یصبح ،یه، ولن: هلنا

 ستین يزیچ نینه مطمئن باش چن: ارسالن

 ن،یگرفت میتصم هویشمام : خواست واسه انتخاب شدن یم يبهتر لیدل هیدلش  دیشا ایخودش جرات داد،  به

 !ه؟یچ شیمعن نیا

 بوده؟  ییهوی یکن یچرا فکر م: ارسالن

 ساعت 4تو عرض  ییهوی گه،یخوب بوده د: هلنا

 میکه ما االن قراره راجع بهش حرف بزن ستین يزیچ نیا: ارسالن

 یوقت:اومد رونیب يا گهید زیاز زبونش چ یول میراجع بهش حرف بزن دیهمونه که با قایدلش گذشت که دق تو

 رمیمن م ادیشناسنامه ام ب

 کجا اونوقت؟: باال انداخت ییابرو ارسالن

 رم،یتونم خونه بگ یخوب با حقوق مامانم م: هلنا

 !! ییتنها ؟اونميایبر ب یکه از پس زندگ يبزرگ شد نقدریا یکن یفکر م: کرد آروم باشه یسع ارسالن

 آره: هلنا

تونست درسته قورتت بده، هم تو رو هم  یم دیشده، سع فیحافظه ات انگار ضع!! آره؟: از جا کنده شد ارسالن

 !ختهیشهر ر نیکف ا دیچند صد هزار تا مثل سع یدون یه ات رو، م ندیرو هم آ تیزندگ

 نیشدم ببرم که ا ینداشت، اصال اگه مامانم رو مجبور نم يقصد بد دینبود، سع ينجورینه، ا:جاش بلند شد از

 حرفها نبود

 ر،یبود تماس بگ یندادم، مگه نگفتم هر وقت هر ساعت هر مشکل یمگه من به تو گوش: ارسالن

 نگرفت یجواب

 نگفتم؟: باال تر برد یصداش رو کم ارسالن

 خواستم مزاحم بشم، ینم ن،منیبود یشما گرفتار عروس ،یول یگفت: هلنا

 یفرستادند اونجا، مشد؟ آفاق و حاج بابا تو رو  یم یچ یدونیم افتاد،یواست تو اون خونه م یاگه اتفاق: ارسالن

 ؟یچ یعنی یدون
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نداشت، من  يوقت نگاه بد چیاعتماد دارم، اون ه دیاصال من به سع دونستم،یمن ، خوب اصال، اصال نم:هلنا

 فهمم یرو م يو پسر جعفر دیهم ندونم، فرق نگاه سع یهر چ گهید

به تو حق  یکس یکن یفکر م افتاد،یم یاگه بعدش اتفاق یول ن،ینبود نیتا محرم نبود ،یفهم ینه، نم: ارسالن

 اره؟یتونست پدر اون رو در ب یم یداد؟ کس یم

واسه  ش،یپناه یبود، اومده بود حرف بزنه، مثال راجع به ازدواج، قرار نبود محاکمه شه، واسه ب دهیترس یکم

 کرد خودش رونبازه یسع یواسه ندونستن ول ش،یناچار

تونست ولش  یچرخه، مگه نم یچطور دور ساره م دمیدیمن م یول ،ینیاد، بهش بدب یبدت م دیشما از سع:هلنا

نبود، داره چوب  یطور آدم نیا یمگه امکانش رو نداشت؟ ول گه،یزن د هیدونم  یچه م ایکنه بره دنبال شهپر، 

 !خوره یرو م شیاشتباه جوون

 یو حت انسالیم يکم ان مردا يفکر کرد ،يداد یامکان رو بهش م نی، ا يکه کرد یبا خام یتو داشت: ارسالن

 کم سن افتادن، يمسن که دنبال دخترا

شده  یچ ؟يبرگرد یخواست یامروز چرا صبح م: که ارسالن راهش رو بست رون،یب قیبره از آال چ دیچرخ هلنا

 بود؟

 دیسع یکرد، هر چ یبودم، فکر م کار نم دهیترس دم،ید ينشده بود، گفتم که، خواب بد يزیچ: عقب رفت یقدم

 گفت صبرکن من اصرار کردم

 یبترس دینبا ،یبگ دیاالن با! یهر اتفاق ؟يا ،متوجهیبگ دیافتاده با یاگه اتفاق: کم کرد یفاصله رو کم ارسالن

 بودم، دهیترس ،خوبیچینشده، ه يزیچ نینه، باور کن: هلنا

  ؟يبر يخوا یخوب، کجا م یلیخ: ارسالن

 خوام حرف بزنم ینم گهیبرم تو، د: هلنا

 یحرف نم گهید دیهنوز حرفهامون تموم نشده، راجع به سع ن،یبرو بش: اشاره کرد مکتیبا دست به ن ارسالن

 خوبه؟ م،یزن

 ستینه خوب ن: داشت بغض

از  يا قهیبحث چند دق نیبا ا یول عیآروم، و مط ایتو خودش بود  ای شهیبودش، هم دهیسرتق ند نطوریحاال ا تا

 اومده بود، رونیالکش ب

 میحرفمون رو تموم کن دیباالخره با یول ست،یخوب، خوب ن یلیخ: ارسالن
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 خونه ام کجاست؟  ه؟یمن چند سالمه، کارم چ یدون یاصال تو م: کرد جو رو عوض کنه یسع

 بدونم دیرو چرا با نهایخوام بگم نه، ا یم یخوب وقت:هلنا

  ؟یرو گرفت متیتو تصم یعنی: ارسالن

و سئوال  دیشدن موضوع سع دهیکش شیرو نگرفته بود، االن فقط از پ مشیقعا تصمکرد و نشست، وا یپوف هلنا

 بود یجواب ارسالن عصبان

 نگرفتم مینه تصم: هلنا

 واست سخته؟ شیچ: ارسالن

 دونم ینم: هلنا

 ت؟ییدا شیپ يبرگرد يتو حاضر: ارسالن

 وجه چیبه ه: جواب داد عیسر

 شیرو بدون پول پ ییاش جا هیبا بق ،يمامانت بد ينگهدار يبرا 600 یتون یم ونیلیم کی یبا ماه:ارسالن

درصد هم  1 ست،یدر کار ن یارث چیه چوقتیه یمطمئن گهیکه د یدر حال ؟يو خرج خودت رو بد ،يریبگ

 !حساب کرد ونیلیم 15شدن اون  دایرو پ شهینم

 يروز هیدلش قرص بود که  ییجا هی شهیهم ست،یدر کار ن يا هینگاه کرد، هنوزم باورش نشده بود که ارث فقط

 ...یرو بخره، ول ییتونه سر پاشه، جا یم

 می، درست تصم ینیدرست بب ،یگم که چشمت رو باز کن یم ،يگم تو خودت بر یرونم نهایا: ارسالن

ساله  25 24پسر آس و پاس  هیدم  یم نانیبهت اطم یباشه، ول يادیز یتونه اختالف سن یسال م 10،يریبگ

 ه،خور یبدرد تو نم

 یکه ب یارن، اون یزارن،هزار مدل ادا سرت در م یم بیکه خونواده دار باشه خونواده اش روت هزار تا ع یاون

 تیگرده که با حما یم يدختر  هیخودش دنبال  اد،یاز آب در ب یدونه کجا بار اومده، چ یخونواده باشه، خدا م

 خونواده اون خودش روباال بکشه 

 ؟يررو قبول دا نهایا: ارسالن

 مسخره اس نقدریا ایدن نیا زیچرا همه چ: هلنا

حالت رو واست گفتم، ممکنه حاالت  نیالبته من بدتر گه،یخوب هست د یچراش جواب نداره، ول: ارسالن

 رسونه ینم ییآدم رو به جا يادیز ینیخوش ب یگاه یوسط باشه، احتمالش هست، ول نیهم ا يبهتر
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 اورد داخل یرو م نیهر دو سر برگردوندند، حاج بابا بود، ماش يباز شدن در ورود يصدا با

 هم راهش رو سمت اونها کج کرد یشدندش هر دو بلند شدند، حاج ادهیپ با

 کردند سالم

 ن؟ینشست رونیسرما ب نیسالم بابا، چرا تو ا: بابا حاج

 میزد یحرف م میهوا خوبه، داشت: ارسالن

 ن؟یدیرسهم  ییبه جا: به هلناکرد ینگاه یحاج

 کهیم،نزدیرس یم: ارسالن

 انداخت یمتعجب نگاه هلنا

 میایتو ما هم م نیشما بر: ارسالن

 هوا نیتو ا نیینچا نیایزود ب: گفت و راه افتاد يباشه ا یحاج

 م؟یبر: ارسالن به هلنا اشاره کرد که برن سمت خونه یرفتن حاج با

 م؟یبر: هلنا

 یفکر کن دیمن حرفهام رو زدم، تو با گه،یآره د: ارسالن

 بگم؟ یتو چ میآالن رفت:هلنا

 گم یمن خودم به همه م ،یخواد بگ ینم يزیتو چ: ارسالن

 همراه ارسالن راه افتاد يا گهیحرف د یب

 هم که حوله به دست از راهرو وارد سالن شد یو محدثه، آفاق جون، حاج رانیتو سالن نشسته بودند، عمه ا همه

 خوام شام روبکشم یم نیبخور ییچا هی نینیبش نیایب: آفاق

 آفاق نشستند، یکینزد ییپشت سر هلنا رفت هر دو جا ارسالن

معذب بود، دوست داشت زودتر بره تو اتاق،  ینگاه همه کم ریهم واسه بچه ها اضافه کرد، ز ییدو تا چا آفاق

 جرات بلند شدن نداشت يانگار یبا خودش خلوت کنه ول یبره کم

 جهینت نهیخواست بب یمشغول صحبت با حاج بابا شده بود، آفاق هم که طاقت نداشت صبر کنه م ارسالن

 ن؟یحرفهاتون رو زد زم،یخوب عز: شده یصحبتهاشون چ

 بله: بود یحاج يحرفها یبه ارسالن انداخت ، حواسش پ ینگاه هلنا

 !جهیخوب نت: آفاق
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 فکر کنم کمیقرار شد من  نیدون یخوب م: هلنا

 !يچه فکر گهید ؟یفکر کن: شد یجوش رانیدهن باز نکرده بود که عمه ا آفاق

 عمه حواسشون اومد تو جمع ياز صدا یو حاج ارسالن

 !شد یچ: یحاج

 فکر کنن خوانیعروس خانم م ،یچیه: عمه

 گهیفکر کنه د دیجون با رانیخوب ا: آفاق

 کنه یفکر چ:  عمه

 فکر کنن دیخوب با! یچ یعنیخواهر  ران،یا: یحاج

 نیا ننیدارن، داداش فکر آبرومون باش، همه نشستن بب یتیاصال به هم چه سنخ نهایفکر کردن نداره، ا: عمه

شه، حاال  یم یشما چ يثمره زحمتها ننیبب ره،یرو بگ یخواد ک یکرد، م یآقا ارسالن که مرتب همه رو رد م

جواب همه رو داد که چرا ارسالن زن  ساردالن آفاق بنده خدا خسته شد از ب یتو عروس! ؟یچ یعنیازدواج  نیا

گن  ینم ره،یقوم رو بگ نیتونه در دهن ا یم یشه، ک یمراسم هیجواب سر باال داد، حاال فردا  ینگرفته، ه

 شه، ماها که بماند یم تیکه اذ هینفر نیدختر اول نیپدرش کو، مادرش کو، کس و کارش کجان؟؟ خود ا

 بگه يزیچ یداد کس یکرده بود، امون نم خکوبیعمه همه رو م يداص

از  ییهویفکر  نیمن، ا زیارسالن جون، عز پلمه،آخهیعروس د نیعروس خانم دکتر، ا هیگن اون  ینم: عمه

 !کجا به سرت زد

 جلو گذاشت که آفاق با دست دعوت به سکوتش کرد یقدم ارسالن

 میکن یبس کن بعد صحبت م ران،یاهللا، ا یال اهللا ال: یحاج

 جرفها نبود نیا يبله، االن جا: آفاق

 تیتلخ بود، مثل واقع د،یچرخ یبود، اصال نم نیبه ارسالن انداخت، زبونش سنگ ینگاه هلنا

 یو خانواده رو ول نیخوا یدونم صالح من رو م یم د،یبخش یعمه، م: پس زد یدست آفاق رو کم یول ارسالن

رم خونه  یرم، م یشما راه داره، من م يها یمنه، فقط من، همه نگران یزندگ نیا ه،یشخص یلیمسئله خ نیا

هم  تیواقع ریکنم، غ یکه هست رو انکار نم ییزهای، چ ینه جواب ینه سئوال یلیدر کاره نه فام یخودم، نه جشن

 گرفتم،بهار بهاره، هلنا هلنا میتصم نهایمن با علم به همه ا یول ن،ینزد یحرف

 بشن،  سهیبا هم مقا ستیقصه خودش رو داره، هلنا قصه خودش رو، اصال قرار ن اون
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  م،یزن یبعدا سر صبر حرف م ن،یارسالن، بسه بابا، تمومش کن: بابا حاج

 بعد از شام نیبزار ن،یبفرست صلوات

 میکن یم تیکار دارم بعد صح ییشام، من جا نییشما بفرما: ارسالن

 تیگله و شکا يجا گهیگفت که چند سال د دیگفت،با دیها رو با ینشده، گفتنمن تموم  يحرفها: رانیا عمه

کنه، بچه  یرو عوض نم يزیچ گهیخونه د هیتو  يبر یجمع کن نکهیا -نبود به ما بگه یکس نینمونه، نگ

 یکن یعمه که قهر م یستین

 حاال نیرو ول کن يحرفها نیکمکم کن شام رو بکشم، ا ایب: انداخت و رفت سمت هلنا نییپا يسر آفاق

 من برم اتاق شهیم: سربلند نکرد هلنا

 شه ینه، شام نخورده نم: آفاق

 اگه گشنه بود میخور یم يزیچ هی رونیب: ارسالن

 سر چرخوند روبه ارسالن هلنا

 میآماده شو بر: ارسالن

 يببر يخوا یدختر و کجا م نیکجا، ا: آفاق

 واسه فردا دارم ییکارها هیسر برم  هی ،یکار دارم آخر سال یامروز نرفتم شرکت، کل: ارسالن

 ؟یکشون یبچه رو کجا م نیخوب برو مادر، ا: آفاق

 بهتره ادیب: ارسالن

 میخوام حرف بزن یم ن،یایزود ب یبابا، ول نیبر: بابا حاج

لباس گرم بپوش، شوفاژ ها رو : ستادیپشت در اتاقش ا فته،یگفت و به هلنا اشاره دا د که راه ب یچشم ارسالن

 کنن یخاموش م 7ساعت 

 خوام بخوابم یم ام،یمن ن شهیم: هلنا

 نشده 8بره ساعت  یشه، مطمئن باش االن خوابت نم ینه نم: ارسالن

 حرف در اتاق رو باز کرد و رفت تو یب

شدن  يعاد ياشد به ج یواسش دوره م شیزندگ تیهر قدر واقع دیرو از سرش کش يتخت نشست ، روسر لبه

باره هر درس به اصرار مادرش،  10شد، حس خرداد روداشت ، حس امتحانات آخر سال، دوره  یتلختر م

 تهاشیبود، واقع شیمنتهاامروز روز دوره داستان زندگ
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البد آخر  ران،یها رو واسش دوره کرده بود، حاال عمه ا تیواقع منیه ییجورا هیارسالن  شیساعت پ 1 نیهم

 لشونیسلمان، پس فردا اردالن، پسون فردا فک و فام دیشب هم حاج بابا، فردا شا

 بود به تخت دهیچسب يانگار یول دیتقه در رو شن يصدا

 ؟!يپس چرا حاضر نشد: در و باز کرد و وارد شد ارسالن

 خوام برم یام، م ینم: سر بلند کرد هلنا

 ؟یگ یم یچ ؟یچ یعنی: ارسالن

 یچیه: هلنا

 کشه یطول نم یلیخ م،یگرد یتا شرکت و بر م میریبلندشو، م: ارسالن

 یساعت میبود،تو ن رهیخ ابونهایخ یداد بود، وبه شلوغ هیتک شهیطول راه تو سکوت گذشت، سرش رو به ش تمام

رفت و با تلفن مشغول بود، با  یاتاق به اون اتاق م نیزده نشد، ارسالن از ا یکه تو شرکت بودند هم حرف

 بحث داشت يا گهیکرد، با کس د یدعوا م یمنش

چشمهاش  یداد به تاج صندل هیسرش رو تک یحرف چیه یکنار دستش نشست، ب یصندل يآخر اومد رو دست

  ختهیکارام بهم ر کمی م،یر یم گهید قهیدق 10 هی د،یطول کش دیببخش: رو بست

 ختهیبهم ر کمیاز  شیانگار ب: هلنا

هر روز  اد،یقرار بوده ب یمترجم ساعت یروز ولشون کرد، مترجم شرکت رفته مرخص هیشه  ینم:ارسالن

 رو فرستاده، فکر کنم متن رو تو یدونم ک ینم فرسته،امروزیرو م یکیدارالترجمه 

google translate  ،همش روهواس میریبگ دیقبل ع میخواست یسفارش م هیترجمه کرده 

 ؟یتو چ: هلنا

 غلط و غلوطه شیترجمه اس ، که نصف تیسا هی یچیه: ارسالن

 هیچه زبون: هلنا

 یعرب: ارسالن

 بهش بندازم ینگاه هیمن  يخوایم:هلنا

 ؟يبلد یمگه عرب: صاف نشست ارسالن

 فرق داره با حرف زدن ينامه نگار یعنیدونم،یآره،البته خوب نم: هلنا

 خوبه یلیخ میفکس کن نویبنداز، اگه بشه صبح ا ینگاه هی ارمیباشه بزار ب: ارسالن
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*** 

 یسیبود فرانسه و انگل دهیفهم یمتعجب شده بود وقت یکرده بود، کل چشیسئوال پ یراه برگشت ارسالن کل تو

واسه پر کردن اوقات فراغتش واسش رنگ و واررنگ معلم  یسالگ 12بود که مادرش از  دهیشن یهم بلده، وقت

جان باشه و خار چشم آقاجان و مادر جون  ییدا دیگرفته تا سرش گرم باشه، تا کمتر تو اون خونه بپلکه و تو د

  امرزیخدا ب

 پس؟ دلم شور افتاد نییکجا: ورود به خونه آفاق اومد استقبالشون با

 به ارسالن کرد ینگاه هلنا

 کار عقب مونده داشتم کمیتو شرکت : ارسالن

 ن؟یشام هم که حتما نخورد: آفاق

 نه: ارسالن

 ن؟یو اومد نیگشنه و تشنه رفت:آفاق

 فرصت نشد:ارسالن

 کنم یتو اتاق، حاج بابا کارتون داره، منم شامتون رو گرم م نیسر بر هی: آفاق

 تنهاهستند؟: ارسالن

 آره مادر:آفاق

 نیمن گرم نکن خورم واسه یمن شام نم: هلنا

 ها يایتو اتاق، سر شام و ناهار ن یزارم بتپ ینم نباریا گهید ،يندار لیم خودیب: دست هلنا رو گرفت آفاق

 رمیآخه س: هلنا

 داره؟ یمعده بدبختت چه گناه ،يریس یکن یسر دلت مونده فکر م ،يحرف خورد: آفاق

 اتاق حاج بابا شد یپشت سر هلنا راه ارسالن

*** 

 نندیدعوتشون کرد بش. کتاب دعاش رو بست یورودشون حاج با

 ن؟یدیرس يا جهیبه نت ن؟یخوب حرفاتون رو زد: بابا حاج

  میحرف که زد: ارسالن

 قرار شد هلنا فکر کنه: کردبه هلنا و ادامه داد رو
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خبر  یتو ب طیشرا رو بگم، من از ییزهایچ هی دیها رو حتما ارسالن گفته، منم با یدخترم، گفتن نیبب: بابا حاج

 ستم،ین

 یکی نیگوش در کن هی دیشد، با یینها متونیاگه واقعا تصم یاره، ول یهست که حرف و نقل م یمسائل هی

غصه حرف  قهیدم به دق یتون یو درشت سر شاخ شه، نه تو م زیتونه هر روز با ادمها ر یدروازه، نه ارسالن م

 میاز قد یکامتون رو تلخ کنه، ول تونیتو زندگ فتهیباد شه ب دیرس یهر ک نیگم اجازه بد ینم ،يمردم رو بخور

 من مخالف بودم، آفاق هم . شه بست در دهن مردم رو نه یگفتن در دروازه رو م

که چرك کف دسته  يکه ندار ینه به خاطر پول ماره،ینه به خاطر مادرت که ب ست،یپدرت ن نکهیبه خاطر ا نه

 زهایجور چ نیامروز هست و فردا نه ، نه به خاطر ا

 یم م،یزاشت یم شیذاشت با سر واسش پا پ یم یارسالن دست رو هر ک ،یکه تو امانت نهیمن و آفاق ا لیدل

خوب بود خودشون  شون،یرفتن سر خونه زندگ یم ق،یاومدن تحق یم قیتحق میرفت یم م،یاومد یم میرفت

 بودند، بد بود خودشون بودند

 نینه، جفت و جور ایخوره  یگلتون به هم م ه،یبه چ یچ ستیمعلوم ن یپاکت در بسته اس، تا بازش نکن ازدواج

 نه ای

 تو درگاه خدا اهیشرمنده تو ، رو س م،ینکنه ما شرمنده ش ن،ینکنه با هم چفت و جفت نش نهیما ا ترس

که عروس  يرو گرفته، حاال نوبت توئه، بله داد مشیتصم یول د،یما رو شن يارسالن حرفها ،میها رو گفت یگفتن

 تا هروقت که الزم باشه ییمهمون ما ،ییما زیهمچنان عز ینه گفت ،ییما

 ؟یفکر کن يخوا یوقت م یتا ک حاال

 یول دم،یند يبد یاز کس نجایمن ا ست،ین یکس يو بد یندارم، اصال حرفم خوب یمن آمادگ: سر بلندکرد هلنا

 ، سختمه بهیغر بیواسم عج یلیموضوع فکر نکردم، خ نیواقعا تا امروز به ا

حاال با ارسالن شروع کن، از  -یعمر تنها بمون هی یتون یمگه م! ؟یباالخره که چ ،یکن یحاال فکر م: بابا حاج

 گه یم یتو دلت، عقلت چ ادیم یچ نیو باال کن، بب نیینو، سر فرصت، پا

 شد که لطف خدا نشد حکمتش، نیسال وقت بزار هی،  نیکن یبالفاصله عروس ستیقرار ن بعدم

 دونم ینم:هلنا

 روز خوبه واسه فکر کردن؟ 3: بابا حاج

 بله: هلنا
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 یستیرودربا یتعارف ، ب یجواب بده، ب گهیباشه بابا، سه روز د: بابا حاج

 چشم: هلنا

 یکه روئه، هر چ نهیا شیخوب یول زه،یدلخور نشو، ماشاهللا زنبونش ت رانمیا يبال، از حرفها یچشمت ب: بابا حاج

 آدمها باهاش روشنه فیگه، تکل یهم م شتیگه پ یپشت سرت م

 چشم: هلنا

 به ارسالن و آفاق به اتاقش رفته بود، يریشب بخ با

 رو پشت سر گذاشته بود، ییپتو،بدنش خسته بود، روز سخت و پر ماجرا ریبود ز دهیخز

نه به خواب راه بده  رهینه خودش آروم بگ ره،ینداشت آروم بگ الیفکرش خ یخسته بود و تشنه خواب، ول نشت

 رهیجون بگ یببره تا کم ایدن نیاز ا یتن بدبخت کم نیتا ا

 ،ییو روز گذشته بود، اومدن شهپر،اون خواب کذا رشبیاز مغزش درگ یداشت، هنوزم بخش الیفکر و خ هزار

نابجا رفته بود، رفته بود و برگشتش به ارامش  میانتخاب و تصم یپ یبه نوع دیکه شا يعمر د،یسع يحرفها

داشت کمر خم کنه  حقکه حتما حق داشت،  يکه حق داشت و ساره ا يشهپر د،یرس یسخت به نظر م یکم

 ها  ییایو دن ایشوهرش، حق داشت پس بکشه از دن یتو زندگ يا گهیبار خبر وجود زن د ریز

داشت، مگه همه اشتباهات ما مال  ییجاها هی یهم حق داشت، نه تو همه اتفاقات، ول دیرد،سعک فکر

 یعمر رو م هیکه  رنیدامنگ نقدریاشتباهات ا یچرا بعض م،ید یرو م هیبق ماتیخودمونه،مگه کم تاوان تصم

 بلعن

و  یبدبخت یبود از بان یم زاریب دیبا دمیم حق داشت، شا دیتند رفته بود، شا یکم دیسع يتو ماجرا ارسالن

 بود، یم نیبدب دیسع يبه تک تک سلولها دیبا دیکرده خونواده اش، شا زیتنها عمه اش و عز يماریب

 زیشده عز یعامل بدبخت نهینگه داره، که بب نهمهیتونست ا یرو م یقول ایارسالن بود، آ يدونست اگه جا ینم

 نهمهیهستن بابت ا ونشیزنه، مد یم رونیگن صد تا از بغلش ب یم دیسع هی نهیو دم نزنه،بب یو حاج زیشده عز

 نهاگه درمونه درد هم خودشه و دم نز نکهیعشق به دخترشون غافل از ا

شد از  یشد، متنفر م یاز خودش متنفر م یگاه د،یکش یپررنگ بود، آه یلیروزها خ نیمادرش هم بود، ا فکر

اول که رفته بود  يکم نشده بود تو همون روزها. شد یم ونهید ا،یدن نیفرستادن تنها کَسش تو ا شگاهیآسا

تو  دادهاشیداد وب ادی یوقت د،یچیپ یدادهاش تو سرش م یوقت دید یرو م شیینا آشنا یوقت یبرش گردونه ول

 نبود  ینبود، توان ییرویو ن هیبن یکرد،عذاب وجدان بود ول یم ینیشد عقب نش یخونه زنده م
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 افکار نیاز تموم ا یشه، خال یخال یسر کم نیخواست ا یداد، دلش م يهاش رو فشار  قهیشق

 چشمهاش رو از نو کناره پنجر گرفت، د،یرو تو دلش کش پاهاش

داشت از  یکرد سمج شده بود، سع یکه داشت ازش فرار م ياون فکر یتا پشت چشمهاش اومده بود، ول خواب

 شد ینم ی، ولدر بره يموضوع خواستگار نیفکر کردن به ارسالن و ا

اومد  یتازه بود، هنوز با فکر کردن بهش اضطراب م يهنوز انگار یبحث گذشته بود ول نیساعت از شروع ا چند

 !بکنه دیبا کاریدونست چ یتو دلش، نم

رو  یپول یرو ، به قول حاج بابا ب یکس یو ب ییها رو هم، تنها تیعمه رو عقب بفرسته، واقع يکرد حرفها یسع

 مادر و نبود پدر رو تفاوتهاش با بهار رو ، ترسش رو،  یضیمر

 اومد یارسالن م رفتن،یکه عقب م نهایا همه

ارسالن  يبعد يتو روزها یموقع مرخص شدن از درمونگاه، ول ینبود جز بداخم ادشی يادیز زیروز اول چ از

رو فاکتور  قیتو آالچ یغروب خیو توب دیسر صبح تو خونه سع يشد قصه ها ینداشت، االبته گه م ینمره منف

 گرفت،

 یمشک ياردالن ، چشم وابرو یبه نه چاق یداشت ول يتوپر کلیاز خودش بلند تر بود، ه یسانت 15،  10 حدود

اردالن بود، نه به  ینه به جذاب– یبهتر از معمول یفقط کم دیشا ای یمردونه معمول افهیق هیبا  ،یپوست گندم ای

 اردالن  ییاردالن و نه به خنده رو ییبذله گو

تونه  یبود که چطور م دهیبود البته در حضور آفاق و حاج بابا، تو نبود اونها د یبود تا اخمو، آدم آروم يجد شتریب

 بشه زیکنه و ت خیداد بزنه ، توب

کرد  یم خیود، اگه توبعبداهللا نب ییدا یبود به تلخ يداد، اگه جد ینم ینمره منف نهایکدوم از ا چیاالن به ه یول

 يزیو ه يزیداشت ت یبینج يدر عوض چشمها ینبود، اگه آلن دلون نبود ول نیاسیو  اسری ییپروا یبه ب

 رو نداشت گهیو هزاران نفر د يپسر جعفر يچشمها

انتظار داشته باشه  دیرو قبول کرده بود،گرچه حاج بابا روشنش کرده بود که نبا طیداشت، شرا یمستقل شغل

مقابل عمه  یبدره، و خوب درکش سخت نبود که اصل منظور حاج قهیارسالن  هیبق ثیحرف و حد يجلو

 .محکمه ادربر شیپ یحساب گاهشیعمه خانم جا نیبود که ا دهیافاق جون فهم يتو حرفها رانه،یا

کنه قبول  دیکرده بود عقلش شک نداشت با یرو واسش حالج طیارسالن شرا قیتو آالچ یوقت یزد،غروب یغلط

حاج بابا  يحرفها یدرست یمهابا بارش کرده بود باز دو دلش کرده بود، از طرف یکه عمه خانم ب ییفقط حرفها
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تونست بهتر  یمدت م نیحال تو ا رسال هم رو بشناسن هم خوب بود، به ه هیگفته بود  نکهیرو قبول داشت، ا

 فکر کنه 

*** 

بلند شده باشه، ساعت  ریهمه د نیا دیرس ید، به نظرش نمرفت نگاهش به ساعت راهرو افتا رونیاتاق که ب از

 خانوووم ریظهر بخ: پاش سر بلند کرد يبه آشپزخونه زد، آفاق جون با صدا يبود، سر 12حدود 

 بودم داریبعد از اذان ب یخواب موندم، تا کل دیسالم، ببخش: هلنا

ال اقل  ایب ينخورد شتریدونم فکرت مشغول بوده، شام که دو تا قاشق ب یم ن،یبش ایکردم، ب یشوخ: آفاق

 صبحانه بخور

 مونم تا ناهار یظهره، م گهیآخه د: هلنا

 اریب زیبر ریش وانیل هیباشه : آفاق

 ست؟یخونه ن یکس: سئوال کرذ یمطمئن بود ول بایتقر

 و محدثه رفتن قم رانینه ا: آفاق

 و شکرخدا ر: خواسته دهنش باز شد  نا

 ؟يساز ینشده با قوم شوهر نم یچیهنوز ه دهیور پر: دیخند آفاق

 نداشتم، آخه ينه بخدا،من منظور: جمع و جور کرد یرو کم خودش

 دونم  یم: آفاق

 هستند یآروم و مهربون يتازه من هنوز بله ندادم، اونها هم قوم شوهر شمان نه من، قوم شوهر من آدمها: هلنا

 آره؟ ؟يپس بله رو داد: دیهلنا رو بوس یشونیخنده، پاشد پ ریزد ز آفاق

 يگفت عجله ا شبیحاج بابا د یبد، ول یخوب چ یدونم چ یاصال نم فم،یبال تکل یلیآفاق جون، من خ: هلنا

 نه ای میخور یبه درد هم م مینیبب م،یسال هم رو بشناس هی میتون یما م ست،ین

 گفت؟ یواقعا حاج: باال انداخت ییابرو آفاق

 میستیمجبور ن میآره بخدا، بعدم گفت که اگه نخواست: هلنا

 من خبرش رو بدم؟ ؟يحاال شما قبول کرد ،خوبیحاج شبیبه من نگفت د يزیچ: آفاق

 دونم دوباره دلم شور افتاد ینم يوا: هلنا
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ده،  یخدا خودش آرامش م ش،یرو آت زنیر یده انگار اب م یکه آدم بله رو م نیدلت شور نزنه، همچ: آفاق

 اره یمحبت م

 م؟یخبر ند مییشه به دا یم: عبداهللا بود ییدا ریدرگ فکرش

 هست؟.  میباشه اجازه اش رو الزم دار تیقانون میدونم، اگه ق ینم: آفاق

 نه، فکر نکنم باشه: هلنا

تونه حکم رشد  یو معقول باشه دادگاه م حیاگه باشه هم االن پدر هم مانع ازدواج صح ینگران نباش حت: آفاق

 کنه یاک طیخواد بل یرو بخور، سلمان منتظره م ریش وانیل هی نیا نیبده، فکرش رو نکن بش تیو صالح

که ناهار سر  نیبپرسه، هم يزیشد از آفاق جون چ یبود روش نم ومدهیناهار بودند، ارسالن ن زیسر م ییتا سه

باب بود نزده بود، از هوا  شهیاونچه هم ریغ یحرف زیاد، حاج بابا قبل ناهار و سر م یارسالن نم یعنیبود  زیم

 سالن شد، یگفته بود و از اوضاع بازار با تموم شدن ناهار، آفاق جون هم راه

 میدو کلمه حرف بزن نیمادر کجا؟ بش: خواست بره اتاقش که صداش زد یم

 تو آفاق نشس یحاج يرفته رو برگشت و روبرو راه

 نییبفرما یخوب حاج: آفاق

 رو باز کرد اخه؟ یبحث نیشه چن ینخورده م يچا یچشم خانم، ول: بابا حاج

  اریب ییدمه سه تا چا یینه واال پاشو دخترم، پاشو چا: آفاق

 من؟: هلنا

 نیهم به دوماد هم پدرش، تمر يبد ییچا دیدور کامل با هی ادیکن، شب سلمان ب نیپاشو تمر ؟یپس ک: آفاق

 زهیکن ترست بر

 اصال مگه الزمه یعنی ،ییمگه چا:هلنا

 معلومه که الزمه، پاشو: آفاق

 آورد یینگاه زن و شوهر رفت دو تا چا ریباالخره ز ینه ول ای هیآفاق جد دیفهم ینم هنوز

 ؟یختیدست درد نکنه، چرا واسه خودت نر: یحاج

بار  هی م،یخورد يعمر هیشه، واال ما  یجذب نمآهن غذا  يبخور ییگن رو غذا چا یم دن،ینسل جد نایا: آفاق

 نیدار یدکتر نگفت کم خون
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 یسر م یه میبه ساناز بد میخواست یم یهر چ ست،ین ادتیبار اومدن، ساره  یکتاب نایا یول ه،یحرف نمیا: یحاج

 ستیخوب ن نیگفت، نده نده ا یکرد تو کتاب م

کرد، بعد مدتها چهار  یشدم، چقدر بچم دلتنگ یچه حال یدون ینم روزید رمیبم ادمه،یآره واال : دیکش یآه آفاق

 تا کلوم باهام دست و پا شکسته حرف زد

 سرش میر یسلمان برسه همه با هم م: یحاج

 باشه: آفاق

سر اصل ماجرا، دخترم، آفاق به من گفت نظرت مثبته، خدا رو شکر، سلمان برسه مفصل  میخوب بر: یحاج

اگه  یشرط و شروط ،یرو واسه خودت جمع و جور کن ییفکرها هیتا شب نشده  گفتم بهت بگم م،یزن یحرف م

 دم،یاون که من د یول ت،ییاد شیرم پ یکار کار بزرگترهاست، م نیالبته ا ،یکن نییرو تع هیمهر و مهر ،يدار

 ست،ین یبرداره، مادرتم بنده خدا که بهش حرج یدونم بخواد واسه تو قدم یم دیتند بود که بع ششیآت نقدریا

رسمه  یو باال کردن، ول نییپا ایحرف چک و چونه زدنه، ینه فکر کن ،يریبگ میخودت تصم دیکه با نهیا

 میزار یتو، سلمانم طرف پسرش، کم نم لیشروط بزاره،ما فام وداشته باشه، شرط  هیمهر دیباالخره عروس با

 ينظر بد دیخودتم با یول

 ستیالزم ن زهایچ نیاصال ا ،یواسه چ: هلنا

 م،یکن یواسه شما دو تا هم م میواسه بهار و اردالن کرد يها، هر کار يارینه ب یه ياز حاال نخوا: آفاق

رسم و رسومات باشم، اصال  نیا ریدرگ یلیخواد خ یمن دلم نم یعنی ست،یالزم ن یلیخوب خ یممنون، ول: هلنا

 دمیشن ییزهایچ هیفقط  ستم،یبلدم ن

 !میبکنپس بزار ما کارمون رو : یحاج

 بگم؟ یچ: هلنا

 فقط بگو چشم یچیه: آفاق

 چشم:هلنا

*** 

حس نکرد آفاق  یبه ساره بزنن، دلش خواسته بود بره ول يرفته بودند سر یگذشته بود، آفاق و حاج 8از  ساعت

 تهران دیرس یم 9قصد بردنش رو داره، ظاهراً سلمان خان 
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ره خونه  یسره م هیآفاق تماس ساعت گرفت و گفت که سلمانم  د،یواسه اونم طول نکش يچشم انتظار یول

 ساره،

که امروز نه واسه  یگفت که چشم انتظار ارسالنه، ارسالن یم یبه نوع دیبا دیخونه، شا نیتک و تنها تو ا حاال

 هیزیهمون چ نیا یعنی، فکر کرد  دیرس یم 9 دیبا شهیرو حساب هم یگرفته بود، ول ینهار اومده بود، نه تماس

 يخونه، حتما بر ادیشوهرت ب یساعت هیسر  نکهیانتظار ا دن،یبشه، انتظار کش شیاز زندگ یبخش يبزود دیکه با

  ،يو بشنو یبگ یبهش خسته نباش لمهایاستقبالش، مثل ف

 نیا یعنیشده، فکر کرد  يدونست چه قرار مدار یم یتماس نگرفته بود، حتم هی یجا بلند شد، ارسالن حت از

امروز رو نهار  دیزد، با یزنگ م دیبا ست،ی؟ خودش جواب خودش رو داد، نه ن!رهیتماس بگ هیکه  هیادیانتظار ز

 اومد یم

 یخودش با خودش تو افکار خودش با ارسالن قهر کرد، رفت تو اتاق درم بهم زد،عمرا اگه م ییبحث و دعوا یب

 رفت استقبالش

کنه، اسمش رو تو صداها  دارشیقصد کرده ب یه بود که کسمتوج شیکم و ب یخواب رفته ول یک دینفهم

 دنیکوب دیشا ایبه در زدن،  هیشب ییو صدا دادیم صیتشخ

 زد یواضح تر شد، ارسالن بود که داشت اسمش رو داد م یصدا کم نشست،

 آروم گرفت يا هیظاهرن افاقه کردچون ارسالن چند ثان یو آرو م ول فیبه بله گفت ضع هیشب يزیچ

 باز نشد دیدر رو کش رهیدستگ یچ هر

 ؟یهلنا، خوب: ارسالن

 ؟یکوب یم نطوریبله، چرا درو ا: هلنا

 زنم، یاس دارم صدات م قهیدق 5: ارسالن

 خواب بودم خوب: هلنا

 ؟يدرو چرا قفل کرد: ارسالن

 کرده ریشه گ یانگار باز نم یقفل نکردم، ول: هلنا

 خوب از پشت در برو کنار یلیخ: ارسالن

 سه تا ضربه ارسالن در با شدت باز شددو  با

 تو؟ چه وقته خوابه، ییکجا: ارسالن
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 دمینخواب شبیخوب تنها بودم، خسته بودم، د: کرد یاخم هلنا

 شه؟ یاستفاده م یک قایکه دسته توئه دق یلیموبا نیا: ارسالن

 ل؟یموبا:هلنا

 آفاق جون هم از اون طرف لت،یچقدر زنگ زدم، به خونه، به موبا یدون یم ل،یبله موبا: ارسالن

 رو کجا گذاشتم یدونم گوش یاصال نم: هلنا

 زنگ بزنم، نگران شدند هیبزار : ارسالن

 اصال ساعت چنده؟: هلنا

 رو برد کنار گوشش یبعدم گوش 11: ارسالن

 سالم: ارسالن

... 

 خواب بود د،ینگران نباش: ارسالن

... 

 نه خوبه: ارسالن

.... 

 ن؟ییمن خوبه، شما کجا زینه عز: ارسالن

... 

 فعال نمتون،یب یم: ارسالن

 ؟یبخواب يخوا یم ای رون؟یب يایم: قطع کردن تماس ارسالن رفت سمت راهرو با

 ؟یواسه چ رونیوقته، االن ب رید:هلنا

 رسن یدارن م هیاتاقه، افاق جون و بق رونیاد ها، منظورم ب یخوابت م: ارسالن

 ؟يرفته بود دیتو ام خونه سع: رفت لب تخت نشست هلنا

 يسر هی ستند،یرو هوا، جنسها آماده ن میسفارش دار یدرهمه، کل یلینه، تاحاال شرکت بودم، اوضاع خ: ارسالن

 شد میده و ن یک مدمیکنن،اصال نفه یم رییکرده،تعرفه ها دارن تغ ریتو گمرك گ گهیجنس د

 ؟يشام خورد: هلنا

 !!هیناهار شام چ تو بگو: ارسالن
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 شام خوردند دیهم که حتما خونه سع هیاز ناهار ظهر هست، بق: هلنا

 !؟یتو چرا نرفت:ارسالن

 نگفت که برم، هنوز وسائل خودم و مامان اونجاست یکس: گفت یلب به دندون گرفت مردد بود ول هلنا

 ؟يشام خورد: ارسالن

 نه: هلنا

 پس بلند شو: ارسالن

 هلنا هنوز از جاش جم نخورده، ارسالن برگشت یرفت ول رونیاز در ب يا گهیحرف د یب

 يامروز با آفاق جون حرف زدم، گقت که قبول کرد: ارسالن

 نه ایبگه  يزیچ دیاالن با ایدونست آ ینم

 ؟ياومده، خبر دار یبابام شب: ارسالن

 آره: هلنا

 میرو بخور مونیشام مجرد نیآخر ایپس ب: ارسالن

 ؟رو شیاخر: هلنا

 ! ارسالن: آفاق بلند شد يدرب سالن و پشت بندش صدا يبزنه، صدا یارسالن حرف نکهیاز ا قبل

 بله: کرد رونیسر ب ارسالن

 شام  ایفعال ب م،یکن یبعد صحبت م: از ترك اتاق رو کرد به هلنا قبل

 هم اومد، هم حاج بابا و هم سلمان هیبق يرفتن ارسالن صدا رونیب با

 سالم: کرد و رفت سمت آشپزخونه  یکیو سلمان سالم و عل یرفت، با حاج رونیلباس مرتب کرد و ب عیسر

 تو دختر؟ ییسالم، کجا: آفاق

 ؟ییمن کجام؟ شما کجا: دیخند هلنا

 چه وقته خوابه، اونم با شکم گشنه ،يتوکجا بود د،یطول کش میایب يزود میرفت یگ یراس م ،يوا: آفاق

 بود؟ ساره جون خوب: هلنا

در آورده بود،  یبچم اونور چه بال یدون یحرف زد پا تلفن، نم کمیبود، با ساناز هم  روزیبهتر از د: دیخند آفاق

 کرده،  یهم اک طیکه از ذوقش رفته بل دیسع

 خوان برن فرانسه؟ یم: هلنا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 خواد بره مشهد یکرده، م ارتینه، بچم هوس ز: آفاق

 !چه خوب: هلنا

 بره یخواد با من و حاج یبمونه به کاراش برسه، م اد،ین دیگه سع ی، م ستین یساره راض یول: آفاق

 یبود و خودش رومشغول قاشق چنگال و بشقاب خال دهیبه ارسالن انداخت، ارسالن ابرو تو هم کش ینگاه

 جلوش کرده بود

 شه؟یم یخوب حاال چ: هلنا

 هم اومدند تو آشپزخونه یو حاج سلمان

بزارن و برن  نیکار مهم دارن زم هیمشهد تا مامان باباش  رهیم دشونیو روز با آقا سعد هیساره خانم : سلمان

 ششیپ

صاف  دیداد دلش با سع یساره بود، خواسته اش نشون م رینشد، فقط فکرش درگ رشیدستگ يادیز يزیچ

 یبه سالمت: ستین

 !خوب عروس خانم ما چطوره؟: نشست کنار هلنا ،یبله به سالمت: سلمان

 بگه فقط نگاه کرد دیبا یدونست چ یبود،نم ییهوی یلیخ

مهربرون،برن  نیایاز پسرتون، شما ب قیتحق امیب دیهنوز عروس خانمتون نشده، ما با: کمکش کرد یول آفاق

 راه مونده  ی، کل دیخر ش،یآزما

 نیچشم، شما امر کن: سلمان

 !بابا یستیارسالن، فردا که سر کار ن: یحاج

 جمعه و شنبه نداره ،يدیدم ع چرا حاج بابا،: ارسالن

 !؟ يبعد از ظهر به ما وقت بد یتون یساعت که م هی: یحاج

 کنم یهماهنگ م نیکنم، هر وقت بگ یخواهش م: ارسالن

 باشه بابا 6قبل  ینه بابا، تو هر وقت واست بهتره بگو، ول: یحاج

 چشم: ارسالن

خوردند، اونها هم  یاونها شام م نکهیا نید، حسلمان و آفاق کنار بچه ها نشستن یواسه خواب رفت، ول یحاج

 یزده بود ول یحرف هی ست،یخودش و ارسالن ن هیهلنا خدا رو شکر کرد که حرف راجع به قض زدند،یحرف م

 صحبت کردن راجع بهش رو نداشت یانگار هنوز امادگ
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بره که سلمان صداش  رونیگفت ، خواست از آشپزخونه ب يریتمام شدن غذا، از سر جاش بلند شد، شب بخ با

 !هلنا جان: زد

 بله: برگشت

 میکن یفردا باهم راجع به تو و ارسالن صحبت م شاالیوقته ، ا رید: سلمان

 بله حتما، با اجازه: هلنا

 وسائلت که اونجا بود رو فرستاده دیسع زم،یعز: آفاق

 ممنون: هلنا

 رهیگیشد باهات تماس م یقطع کمی یداشته، وقت یخوب يشرفتهایهم پ لشیگفت وک: آفاق

 کارات نبود؟ ریگیمگه اردالن پ: سلمان

خودش  لیوک دیسع نیافتاده ، واسه هم یاتفاق هیمراسمش بوده  ریتا اردالن درگ: از هلنا، ارسالن جواب داد قبل

 رو خبر کرده

 شده؟ یچ: سلمان

 بدزدن شگاهیخواستن مادرش رو از آسا یمادر، م یچیه: آفاق

 واقعا؟: سلمان

 -بله: هلنا

آشپزخونه رو  عیمجدد سر ریشب بخ هیصبر نکرد با  گهید زه،یبود که حالش بهم بر یچند جمله کاف نیهم انگار

 ترك کرد

*** 

بده،  صیرو از تو آشپزخونه تشخ رانیعمه ا يصدا یتونست به راحت یزد، م رونیبود که از اتاق ب 7:30 ساعت

 چرا خشکت زده ر،یصبح بخ: از پشت سر متوقفش کرد ییگرفت برگرده تو اتاق که صدا میآن تصم هی

 ریسالم، صبح بخ: رو به سلمان برگشت

 خنده ریبعدم زد ز! ذره شده هیدلش واست  رانیکه عمه ا میبر ایب: سلمان

 به شونه سلمان وارد آشپزخونه شد و سالم کرد شونه

 ییرد و بد شد، و نگاهها ییجوابها

 عروس خانم نییبفرما: واسه هلنا باز کرد ییرو جابجا کرد و و کنار خودش و ارسالن جا یصندل سلمان
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 ییفعال قرار آشنا یبکار ببره، اونم وقت طیلفظ عروس خانم رو غل نیا رانیجلو عمه ا هیچه اصرار مدیفه ینم

 دارن

 و جوش بندازه رو به جنب رانیعمه ا یظاهرن قصد داشت سر صبح د،یکه فهم دیطول نکش ادیز گرچه

 خواد فکر کنه یسلمان عمه جون هنوز نه به داره نه به باره، هلنا م: رانیا

 هلنا پنهون نموند دیحواله سلمان کرد، که از د يزینگاه ت: آفاق

 هم به بارش؛ عروس خانم هم بله رو داده، مگه نه میکن یامروز هم به دارش م نیهم: سلمان

 و میهمو بشناس نکهیواسه ا:ن کردبه حاج بابا و ارسال ینگاه هلنا

که  نقدریچقدر فرق کرده بود،ا شبید نیدو ینم ن،یسر به ساره بزن هیعمه  یراست: حرفش رو قطع کرد سلمان

 چند سال نزده بود نیواسم حرف زد، تو ا شبید

 رانیاز پا قدمه هلناست، پا گذاشت تو اون خونه بچم حالش بهتر شده، ا: آورد نییلقمه رو از دم دهنش پا آفاق

حاال انگار  اد،یب رونیدختر از الك خودش ب نیدوا و درمون که ا نهمهیخواد بره مشهد مجاور شه، ا یجون م

 گه االن یم د،یصبر کن تو ع میگ یبرعکس شده ما م

 جواب داد ازینذر و ن نهمهیخدا رو شکر، صد هزار مرتبه،باالخره ا: عمه

 نره، ادتیبلند شد، ارسالن عصر  زیبابا از سر م حاج

 ره تو اون شرکت، بسپر کارا رو بکنن یهمه ادم راه م نیامروز رو نرو،ا هیپسرم ، : سلمان

 همه سر به هوا شدن يدیبهم، شب ع زهیر یم زیرم، انگار همه چ یروز نم هی یهمه هستند، ول: ارسالن

 از ظهر بمون، بعد ازظهر برو  شیخوب تا پ: سلمان

 نباشه چشم یاگه قراره واجب ه،یبرنامه صبح چ نمیزنگ بزنم بب: ارسالن

 هیباشه که عال نطوریاگه ا ،یزنده باش:بابا حاج

 زد رونیرو برداشت و از آشپزخونه ب شیگوش ارسالن

 رسن تهران یپس فردا صبح م شاالیاردالن هم تماس گرفت، ا: سلمان

 صبح باهاش حرف زدم روزیاره مادر خبرش رو دارم، د: آفاق

شه دو تا دنبال  ینم م،یباهاش حرف بزن دیباشه اردالن اومد با ادتی یدخترم، راست: رو کرد به هلنا سلمان

 یرس یم جهیبهتره، زودتر به نت یکیبه  يکارت باشن، بسپر

 بله، حتما: هلنا
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 از ظهر رو شیمونه پ یسالن، ارسالن هم م نیایب نیه خوردصبحان: به آشپزخونه زد یبابا سرک حاج

**** 

 لقمه صبحونه نخورده بود،  هیمحدثه که هنوز درست چشماش باز نشده بود و  ینشسته بودند، حت همه

 طرف هیطرف تو هم  هیبود، همه  يبد حس

 يشکر خدا، البته دخترم جا ادیسلمان که تونست ب ن،یانیهمتون در جر گهیخوب د:بابا سکوت رو شکست حاج

 یم تمییخواست دا یدلمون م م،یخبر یتو کار خداست که ما ب یکرد، حتما حکمت شهیچه م یول ه،یمادرت خال

 نطورهیخوب، فعال اوضاع ا یبود، ول

واسش  يریگ میتجربه اس، تصم یخوب جوونه، ب یول م،یما بله رواز عروس گرفت: رو به جمع ادامه داد بعدم

که قسمت هم هستند، با هم سر و سامون  شاالیباهم آشنا بشن، ا شتریمدت ب هیدادم،  شنهادی، منم پسخت بود

 رنیگ یم

 شاالیا یبه سالمت: آفاق

  یبابا، شرط يندار يزیچ یحرف: کرد به هلنا رو

 نداشت بگه يزیفقط نگاه کرد، چ هلنا

 بابا یارسالن، تو چ: یحاج

 منم موافقم ست،ین ينه ، فکر بد: ارسالن

 ؟يکه گفتم فکر کرد ییزهایو چ هیخوب بابا، راجع به مهر: یحاج

اصال فراموشش  یعنیبگه،  يزیبود، االن که الزم نبود چ يو نامزد ییاوضاع براش گنگ بود،حرف اشنا يقدر

 فکر کنه نهایشده بود که به ا

 مسلمون عقد دائم نداره ها ریزن غ یجان دخالته ، ول ییدا: محدثه

گه با زن کافر دائم  ی، مرجع ما م زمیکنه، من با رساله چک کردم عز ینظرشون فرق م دهایمرجع تقل: یجحا

 ستین یباطله، با اهله کتاب منع

 مکروه یول ستیحرام ن گنیها م یمنم سئوال کردم بعض: دنباله حرف رو گرفت رانیا

بعدم حاال که  ست،ین یندام، من مکلفم با مرجع خودمون چک کنم، که شکر خدا منع هیبه بق يمن کار:یحاج

 رو دخترمون بده یتا بله قطع میخون یم تیفعال محرم

 بنده ینم چوقتیخدا راه رو واسه کار حالل ه یول م،یپرس یبله حاال بازم م: آفاق
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 ستین يزیبله، حالل تر از عقد و ازدواج هم چ: بابا حاج

 نیدون یهر جور خودتون صالح م نیشما بزرگ: خم کرد یردنگ رانیا

 میاگه بشه قدم اول رو بردار یمحضر حاج رسول میاز ظهر بر شیپ نیاگه موافق:بابا حاج

 هلنا کرد  دهیبه رنگ پر ینگاه هی سلمان

 ستمیموافق ن یلیبابا؛ من خ: سلمان

 برگشتند سمتش همه

 !چرا مادر جون: آفاق

 چرا بابا؟: بابا حاج

 مدارکش برسه، از همون اول عقد کنن نیاجازه بد ست،یاالن جاش ن تیمحرم نیحاج بابا، ا: سلمان

 ؟یچرا بابا، واسه چ:بابا حاج

 که آخه يمدرك و سند چیه یشه ب یدختر امانته، نم نیبابا ا: سلمان

محضر، وگرنه زنگ  میر یم نیواسه هماصال  م،یکن یرو ثبت م تشونیمحرم یبابا، ول یگ یدرست م: بابا حاج

 میبخون میتونست یبخونه، خودمون هم م نطوریخونه هم ادیزدم خودش ب یم

 ستیصالح ن ادیبه هر حال اگه رو کاغذ محکم ن:سلمان

 رفتم یبار نم ریقرار بود ز نیاز ا ریراحت، من خودم هم غ التیخ ه،یدونم بابا حرفت چ یم: بابا حاج

 تو اشپزخونه من کارت دارم میبلند شو بر: رو کرد به هلنا آفاق

 ينامزد هیفرا تر از  يزیزده، چ ییکه حاج بابا از آشنا یکرد حرف یاز جا کنده شد، سرش منگ بود، فکر نم بزور

 پدرو پسر بود، که آفاق دستش رو گرفت و بردش سمت آشپزخونه يحرفها ریساده باشه، درگ

 بدم دست آب قند هی نیبش: آفاق

 ؟یواسه چ: هلنا

 فکر کنم فشارت افتاده ،يرنگ به رو ندار: آفاق

 دهیچته چرا رنگ پر: تند تند آب قند رو هم زد و گذاشت جلوش آفاق

 نیسال آشنا ش هیگه، آخه اصال، اصال مگه نگفتن  یحاج بابا م: هلنا

شه  یبهم عوض شده، نم دتونیزده شده، د یمادر باالخره حرف ینه،ولیاالنم هم: رو گذاشت جلوش وانیل آفاق

 نیسقف بمون هی ریکه ز یتیمحرم چیه یب
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 نهیخوب االنم هم: هلنا

فرق داره، خدا قهرش  گهیحرفها نبود، نبود، حاال د نیداره، تا ا یراه هی يزیمادر حرف گوش کن، هر چ: آفاق

 نینیبش یور دل من و حاج نیخوا یهمش م ن،یبر ییجا هی ن؟یو تو بش رونیب نیخوا یبعدم نم ره،یگ یم

با  هیپسر ک نیاومد گفت ا تییدا هوی دونمی، چه م هیجلوتون رو گرفت گفت نسبتتون چ یکیاگه  ن؟یحرف بزن

 دونم آخه هزار تا مسئله هست مادر یره، چه م یور اون ور م نیخواهر زاده من ا

 حرفها رو ندارم نیا یمن اصال آمادگ: هلنا

دستش،  یامانت ،یرو نگرفت تیینها میتصم یتا وقت م،یبعدم با ارسالن شرط و شروط دار ،یکن یم دایپ: آفاق

 ستین یاصال قرار به اتفاق

 تخت باشه التمیتوسالن، خ میبلند شو بر: آفاق

 .گذاشت، بار اول با سلمان بود و حاال با خود ارسالن یبود که پا تو شرکت ارسالن م یدوم بار

هر بار با حضور خود  یاومده تو، ول یرفته بود، چند بار منش رونیاز اتاق ب يند بارارسالن چ دنیموقع رس از

که  یبپرسه رو نداره، ارسالن يزیچ نکهیدونست جرات ا یم یرو حس کرده بود ول یمنش نیارسالن،نگاه سنگ

رو تو صورت و لحن صداش حس  یو بد اخم تیشد جد یم د،یرس یبه نظر نم یمهربون سیرئ یلیخ دید یم

 . کرد

چشمهاش رو بست، . خلوت داشت یبه کم ازین ،یداد به تاج صندل هیارسالن نشسته بود، سرش رو تک زیپشت م

انگار  ش،یداد، فکرش رفت سمت چند ساعت پ یافکارش اجازه نم یشلوغ یهم خواب الزم داشت ول یکم

 یسالن، همگ يتو يتهااستخاره نبود، بعد از صحب چیاجت هح ریهمه عجله داشتند، به قول خودشون تو کار خ

تا شاهد تو محضر امضا بدن دو تا از طرف  4اصرار کرده بود  یاز محدثه، حاج ریرفته بودند محضر همه به غ

کوتاه  ستین يازیهم حاج آقا گفته بودن یمحضر از طرف مثال عروس، هر چ يارسالن دو تا هم از کارمندا

 .بودند ومدهین

کرد  یبودش، گرچه تو دلش فکر م دهیبوس رانیعمه ا یخوب، حت يو آرزو کیتبر یماه بعدم کل 6 تیمحرم هی

 کشه، یبرسه خونه سر تا پاش رو آب م یحتم

 يحرفها نیا اد،یاز دهن عروس در ب ستیحرفها قرار ن یدردا که بعض یساله بود ول کیبود بگه قرار ما  خواسته

کنه واسه  یم هشیتوج دهیبزرگتر نداشته اش بود، مطمئن بود حرف بزنه آفاق جون دو جمله به سه تا نرس

 یوقت ندهیبود به چند روز آ دهخوب موکول ش یهم گرفته بودند، ول شیمنصرف شده بود، برگه آزما نیهم
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کنن،  ییدائم حرفهاشون رو نهاعقد  يسکه مهر کرده بودند تا برا 14کنه،  دایبتونه وقت آزاد پ یارسالن کم

رو موقع  ادهیتو پ. کنه دایوقت پ دهیارسالن گفته بود که امروز بع یحلقه ول دیآفاق جون اصرار کرده بود برن خر

کرده بود  شیو آفاق جون برگرده خونه که آفاق جون نگذاشته بود، راه لمانبرگشت، خواسته بود همراه س

فقط  ینزده بود، تو شرکتم که مشغول بود، ته دلش کم يعاد يجزحرفها يزیتو راه ارسالن چ.همراه ارسالن

 ینیا زا ریغ یهر چ ایدو نفره،  يحرفها دمیناهار دونفره، شا هیمثل  يزیمتفاوت تر داشت، چ يزیانتظار چ یکم

 .ارسالن يبدو بدو دنیاز نشستن تو شرکت و د ریکه بود، غ

 گوشش چشم باز کرد، ریز يزیر يصدا با

 ن؟یخواب بود دیببخش ...:

 نه، چشمام رو بسته بودم: هلنا

 نینامه بنداز نیبه متن ا ینگاه هیگفتند  يمهندس صفار...:

 کجاست؟: یرو اصالح کرد داد دست منش ییانداخت، دو سه جا ینگاه هیبرگه رو گرفت  هلنا

 ؟یک: یمنش

 ترجمه کرده؟ نویهمون که ا: هلنا

 !هیتو اتاق کنار: یمنش

 اد؟یب یگ یم: بلند شد هلنا

 کنن یم یرو بررس ییزهایچ هیمهندس  يدارن با آقا: یمنش

 ششونیپ میخوب بر: هلنا

 کرد ییراه افتاد و هلنا رو راهنما یحرف چیه یب یمنش

 بود؟ یاک: که متوجه هلنا شد رهیورود به اتاق ارسالن دستش رو دراز کرد برگه ها رو بگ با

 ستمیکنم بلد ن دییتونم تا یرو من نم شیاصطالحات تخصص یم، ولچند جا رو عوض کرد هی: هلنا

 اونها رو خود سر کار خانم از تو دفتر مکاتبات شرکت چک کردند ستین يمسئله ا: ارسالن

 تکون داد يسر: هلنا

 هم هست؟ يا گهید زیچ: ارسالن

 خواستم بشون بگم یرو م نینه ، هم: هلنا

 شه یکارم داره تموم م نیبش نجایا ایب: کنار دستش اشاره کرد یبه صندل ارسالن
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که ارسالن از  يانداخت، کار یرفت کنار دستش نشست، با بلند شدن ارسالن به ساعتش نگاه یحرف چیه یب

 !میبر: دیطول کش يا قهیدق 50تموم شدنش حرف زده بود 

 شد 4ساعت  يوا يا: افتاد وارید ياومدن از اتاق ارسالن نگاهش به ساعت رو رونیشد با ب بلند

 رفته ادتی يکار: هلنا

 کار مهم هیآره :ارسالن

 !؟یمن برم خونه، تو راحت تر به کارات برس يخوا یم: هلنا

 اره،یخونه تا آفاق جون پدر منو در ب يتو بر: آورد نییخم شد کنار گوشش صداش رو پا یکم ارسالن

 ؟یواسه چ: دیخند هلنا

 ، یچیه: ارسالن

فردا صبح  یتونه بره، ول یکار داره م یبچه ها برن واسه ناهار، بعدم هرک نیخانم بگ: یمنش زیسمت م رفت

 باشن نجایا دیبا 9همه سر 

 میبر میخوا یم ن،ینش: ارسالن متوقفش کرد يپشت سر ارسالن وارد اتاق شد خواست که صدا هلنا

 يکار دار یکجا،؟ مگه نگفت: هلنا

 ! میبخور يناهار هی میتون یم مینیبب می، بر 4ساعت : ارسالن

 بستن، بزار واسه شام گهیرستورانها د: هلنا

 میخورد یچ میدیصبحانه هم که نفهم م،ینه ، بر: ارسالن

داشتند،  يدیشب ع يحال و هوا ییجورا هی ابونهایزدند خ رونینزد همراه ارسالن از شرکت ب يا گهید حرف

دو تا  یکیعجله داشتند،  يادیبهار ز دنیرس ياسفند شکوفه داده بودند ظاهرن برا يدرختها تو سرما یبعض

برگشت  ریبخورند مس يچ سردیدادند، مجبور شدند ساندو ینم سیسرو شتریب 3:30شرکت تا  کیرستوران نزد

 به سمت شرکت نبود، به سمت خونه آفاق جون هم نبود

 م؟یر یکجا م: هلنا

 وندنبال امر آفاق ج: ارسالن

 ؟يمگه شرکت کار ندار: هلنا

 ره ینم شیپ يشتریواسه امروز کار ب گه،ینه د: ارسالن

 به مامانم بزنم يسر هیخوام  یم ،یبرسون ییجا هیشه منو تا  یپس، م: هلنا
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حلقه بر  یکرده امشب ب دیبعدم آفاق جون تاک ،یمون یغروب م کیتو تراف ،يبرگرد يتا بر ره،یاالن د: ارسالن

 خونه نینگرد

*** 

گرفته بود ، بعدم قاب  لیتحو یآشنا بود، بالفاصله با ورودشون اومده بود سمت ارسالن، کل یطال فروش ظاهرن

 کرده بود،  فیحلقه ها رو واسشون رد

 نینبود، همه حلقه ها درشت و پر از نگ يساده چشم انداخته بود خبر نگیر هیدنبال  یچ هر

 ؟یتودست امتحان کن يخواینم: ارسالن

 خوام یساده م زیچ هیمن  نن،یسنگ یلیخ نایا: هلنا

 واسمون کنا ربزارن یآفاق جون زنگ زده گفته چ دهیما نرس ،يساده بردار زیچ هیفکر نکنم قرار باشه : ارسالن

 يهستن،نه نامزد یحلقه عروس نایآخه ا: هلنا

 ساده واسشون آورد نگیر يسر هیفروشنده روصدا زد،  ارسالن

*** 

گذروندن چند تا کالس رو بعد از  بیاز آشناهاش تماس گرفت، واسش ترت یکیراه برگشت، ارسالن با  تو

ترجمه، گفته بود اگه  يها کیدوره تکن هیو مهمتر از اون  نترنتیو ا وترینوروز داده بود، کالس کامپ التیتعط

 يو بعدم احتماال تو شرکت ها نالرو واسه شرکت ارس ییکارها هیتونه پاره وقت  یدوره رو بگذرونه م نیا

 زیداشته باشه چ يبتونه درامد نکهیمستقل باشه، ا یبتونه کم نکهیبود، ا یکه داشت انجام بده، حس خوب ییآشنا

 نبود،  یکم

نتونسته  یانتخاب کنه ول يدلش خواسته بود به ارسالن هم بگه که حلقه ا یتو طال فروش شیساعت پ نیهم

حس  یکم یگس بشه، حاال ول يبه مزه ا لیتو دهنش تبد دیخر نیباعث شده بود که حالوت ا نیبود ، هم

 داشت يبهتر

*** 

خونه حاج بابا و سلمان تو سالن نشسته بودند، آفاق جونم از آشپزخونه  دندیشب گذشته بود که رس 7 ساعت

 شام نیایب نیصورت بشور دست و يسالم، زود: اومد رونیبچه ها از اشپزخونه ب دنیبا د د،یکش یسرک

 کرد یسالم هلنا

 هم ارسالن
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 دستش رو شست و برگشت تو سالن هلنا

 دخترم  نیبش ایب: سلمان

 برم کمک آفاق جون واسه شام: هلنا

 ؟يچرا لباس عوض نکرد: تو دیدم در آشپزخونه دستش رو کش آفاق

 به مانتوش انداخت ینگاه هلنا

 ایبه موهات بکش و ب یدست هیبرو تو اتاقت، قشنگ لباس عوض کن، : آفاق

 آخه : هلنا

  ایخونه،برو مادر، برو لباس عوض کن ب نیتو ا مینامحرم ندار گهیآخه نداره، د: آفاق

،  ستیارسالن راحت ن یحاج بابا و سلمان و حت يکرد جلو یاحساس م یاتاقش شد، کم یگفت و راه یچشم

 اونها حجاب کرده بود  ي جلوچون تا حاال دیشا

دونست چه  ینم نکهیرنگ و وارنگ لباس داشته باشه، به خاطر ا نکهیسر وسائلش، سخت بود، نه به ا رفت

 مناسبه يزیچ

 اد سر وقتش یکنه آفاق جوت م ریدونست د یم یلبه تخت نشست، ول یکم

به نظرش مناسب  رونیب دینصفه هم از تو لباساش کش نیآست دیبلوز سف هیپا کرد،  رهیت يصورمه ا نیج هی

به  یکنه، نگاه ونیبست، مسلما قرار نبود شن یپشت یبود که داشت، موهاش رو شونه زد، و دم اسب يزیچ نیتر

کنه عمه  يرو ادهیز دونست یم د،یانداخت ودست کش اهیس هیچشمهاش با مداد سا ریز یصورتش کرد، کم

 رانیعمه ا یبرق لبم زد، بعدم به اخم فرض هیشد، برگشت  مونیراه پش ونهیم یولاد،یاز خجالتش درم رانیا

رو داشت واسه عمه خانم ابرو باال بندازه، زبون  گرشیدر اورد و رفت سمت رد، خندش گرفت، عمرا اگه ج یزبون

 کش شیدراوردن که پ

حلقه رو برداشت، نشست  جعبه فش،یبرگشت سمت ک د،یدر که نگاهش رودستش لغز رهیبرد سمت دستگ دست

نشون بده، بعد  رون،یجعبه رو ببره ب دیبا ای رون،یحلقه رو دست کنه و بره ب نیا دیدونست االن با یلب تخت، نم

 ارسالن دستش کنن، ایآفاق 

 یبزرگتر رو حس م هی یخال يداشت جا یکه به چپ و راست بر م یتو چشمش جمع شد، تو هر قدم اشک

 بکنه یبگه چ یغلط،بگه چ یدرسته چ یکه بدونه چ یکرد، کس

 تخت، خم شد، سر رو زانوهاش گذاشت،  يرو ول کرد پا جعبه
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نبود که از جا بلندش کنه،  یمثبت يانرژ چیبود، ه یخال یبود، از هر حس خوب یبودن داشت ،خال یته احساس

حلقه  نیا يکه جا نهیو دستت کنن، مهم ا يو نشون بد يببر ای رونیب يو بر یکه دستت کن ستیبگه مهم ن

 تو دسته توئه

 سر بلند که چشم تو چشم ارسالن شد يتقه ا يصدا با

 شده؟ یچ: ارسالن

 از جا بلند شد ست،ین يزیچ: هلنا

 خواد غذا رو بکشه یآفاق جون م: ارسالن

 سایوا: بره که ارسالن بازوش رو گرفت رونیسمت در از اسالن رد شد، خواست از در ب رفت

 قدم به عقب برداشت، ارسالن هم دستش رو ول کرد هی

اگه نظرت عوض شده  نه؟یچرا رو زم: به هلنا کرد یبرداشت، نگاه نیزم يسمت تخت جعبه رو از رو رفت

 میکن یعوضش م میرینداره، فردا م يرادیا

 نه: دستش رو دراز کرد هلنا

 !ه؟یپس چ: جعبه رو ت دستش نگه داشت ارسالن

 میخستم، بر کمی ست،ین يزیچ: هلنا

 میصورتت رو پاك کن بر: ارسالن

 نکردم شیآرا ادیمن که ز: دلخور شد صداش

اشکت  ییخسته ا نکهینه ا ،يکرد شیآرا ادینگفتم ز: نهیآ يشونه هاش رو از پشت گرفت برد جلو ارسالن

 میرو پاك کن بر یاهیس نیشده، ا اهیگونه ات س يرو  ختهیر

 دو کلمه ارسالن همه رو رووونه کرد نیهم ینشه، ول ریزور زده بود که اشکش سراز یکل

 رهیآروم بگ یصبر کرد کم قهیداد دستش و چند دق ینزد، نشوندش لب تخت، دستمال يا گهیحرف د ارسالن

 ؟يبهتر: خم کرد سمتش يسر

  میآره، بر: هلنا

 میر یبرو صورتت رو بشور م: ارسالن

 ییرفت سمت دستشو عیو سر دیتو راهرو کش یحرف سرک یب

 کرد یم يدستش باز يبرگشت تو اتاق ارسالن هنوز نرفته بود، لبه تخت نشسته بود و با حلقه تو یوقت
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 م؟یبر: هلنا

 قبلش یاره ول: بلند شد ارسالن

: رو خورد، دست هلنا رو گرفت و حلقه رو تو انگشتش جا داد بعدم دستش رو گرفت به سمت در رفت حرفش

 میبر

 کردند و نشستند یوارد آشپزخونه شدند، به عمه و محدثه سالم ییشام بودند که دو تا  زیسر م همه

اه عمه رو حس نگ ینیتونست سنگ یم یبه هر دو گفت بود و مشغول غذاش خودش بود، ول یکیتبر محدثه

حلقه ساده چه  دنیدونست با د ینم اره،ین زیم يدست چپش رو رو نکهیکنه تمام حواسش رو داد بود به ا

اعالم  یوعبا تماس به طال فروش نظرش رو به ن شیپ شیبخصوص آفاق جون که پ دن،ینشون م یواکنش

 کرده بود

 ن نزده بود، حول محور اون و ارسال یحرف خاص یشکر کرد که سر شام کس خدارو

 رو جمع کنن زیم عیبعد از شام کمک کرد سر شهیرسم هم به

 یحلقه ات رو، پس چرا صداش رو در نم نمیبب:دیآفاق از جا پر يبه صدا يدفعه ا هیکرد،  یهم کمک م محدثه

 نیفکر کردم نرفت ن،یار

 دستش رو باال آورد گذاشت تو دست آفاق جون که چشم انتظار بود آروم

 یساده برداشت نقدریچرا ا یمبارکه مادر، ول: دستش رو فشرد آفاق

 بودند، مثل حلقه ازدواج  نیپر نگ یلیهم که نشون دادخ ییساده قشنگ تره، اونها: هلنا

 گهید نیحلقه ازدواج بخر نیخوب رفت: محدثه

 هینامزد نینه ، خوب ا: هلنا

 مبارکت باشه زم،یعز يهر جور دوست دار: آفاق

 شه یم یشاک ادیبهار بحاال :محدثه

 ؟یواسه چ:  آفاق

 نیدینخر يآخه واسه بهار حلقه نامزد: محدثه

 رفتارها نداره، نیاز ا ه،یریبهار دختر چشم و دل س زم،ینه عز: آفاق

 کردم یشوخ: محدثه

 ببرم  ییو چا کیخوابش نگرفته ک یخوام تا حاج یم میدونم، بر یم:آفاق
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 ست؟یآفاق جون لباسم بد ن: ستادیرفتن محدثه هلنا کنار افاق ا رونیب با

 ، چشه؟ کیش ،ینه قربون تو من برم، عال: آفاق

 نگران بودم بد باشه: هلنا

  -ستیبد ن زمینه عز: آفاق

 با ارسالن سر لباس حرف شده؟: ظرفها رو ببره سالن که آفاق دستش رو گرفت خواست

 نه، اصال: هلنا

 يدیحاالم که از لباس پرس -چشمهات هم که سرخه ،يکرد رید دمیآخه د: آفاق

 نشد نمشیبرم بب خواستیدلم م یلینه، دلتنگ مامانم بودم، امروز خ: هلنا

 امیاگه شد فردا برو، منم بتونم م شاالیا زم،یعز يحق دار: آفاق

 حتما: هلنا

 از خواب، غیدر یشد که اومده بود تو تخت، ول یم یساعت کی

 گرم بشن یکم دیدو زانو برده بود شا نیکرد، دستاش رو از سرما ب یرو با هم حس م یوگرم يسرد

 .يدیو نا ام دیو غم ، ام یمتضاد، خوشحال يگرما بود، پر از حس ها یسرش ول تو

دستاش رو تو دور کمرش حس  یگرم یارسالن نشسته بود وقت يتمام شب پهلو به پهلو یبود وقت یخوب حس

 گفته بود ریب تا دم اتاق باهاش اومده بود و شب بخکرده بود،موقع خوا

  ،یطعم وصف نشدن هیدووند ، یپوستش م ریز یحس هیخوب بودند، نهایا همه

 رو، خوشبخت بودن رو یرو باور نداشت، دوام خوش یرو از دست داده بود، خوش مانشیبود که ا نیا مشکل

روز  نیتونه مهمتر یکه م يبمونه، به همه امروز فکر کنه، به لحظه لحظه روز داریخواست تا صبح ب یم دلش

 .شروع تازه هیباشه،  شیزندگ

*** 

 یآورد، ب رونشیتخت ب ریکنه، دلش شور افتاده بود، از ز داشیتونست پ ینم د،یاز جا پر شیزنگ گوش يصدا با

 الو:شماره رو نگاه کنه جواب داد نکهیا

 سالم...:

 ؟ییسالم، تو: راحت شد الشیارسالن خ يداص دنیشن با

 ؟يبود يا گهیمنتظر کس د: ارسالن
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 افتاده یفکر کردم اتفاق دم،ینه، ترس: هلنا

 ؟يخواب بود فتاده،ینه اتفاق ن:ارسالن

  ؟ییآره، تو کجا:هلنا

 سر کار: ارسالن

 !چقدر زود! یواقعن: هلنا

 زوده میو ن 11ساعت  یواقعن: دیخند ارسالن

  يوا: هلنا

 يسر هی میا یم گهیساعت د 1من وحاج بابا هم  گردهیبر م 2امروز بابا ساعت  یهول نکن، گفتم پاش: ارسالن

 خونه

 باشه: هلنا

 من برم به کارام برسم، خدافظ: ارسالن

 خدافظ: هلنا

 نهیبه ا ینگاه دیکش رونیاز کمد ب يمانتو رو سر شهیاومد، رو عادت هم نییاز تخت پا عیقطع تماس سر با

 افتاد شال و کاله الزم نداره ادشیمرتب کنه تازه  یختیانداخت که مثال سر و ر

 سالم،:جون دستش بنده غذا بود د،آفاقیبه آشپزخونه کش یسرک

 ؟یسالم، خوب: برگشت آفاق

 کمک کنم نیدار کاریبله، چ: هلنا

 بخور، يزیچ هی نیتو بش یچیه: آفاق

 انیم گهیساعت د 1ظهره، ارسالن گفت  گهیبعدم د ستم،یگشنه ن: هلنا

 بخور زیبر ریش وانیل هیباشه ال اقل : آفاق

 دهیآقا سع: آفاق جون شیبود، در سالن رو باز کرد و برگشت پ دیرفت، سع رونیزنگ از آشپزخونه ب يصدا با

 امیها باشه نسوزن تا من ب بیحواست به س: رو داد دست هلنا و فرستادش سمت گاز یچوب قاشق

 نکهیا یکردن ب یاروم داشتند صحبت م یلیو آفاق ته سالن خ دیسع دیکش رونیبه ب یاز آفاق نشد، سرک يبرخ

ها رو  بیس ریکرد، ز زیظرفها و مخلفات سر م دنیجلب توجه کنه برگشت تو آشپزخونه ، خودش رو سرگرم چ
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رو  دیسع شیروز پ 3د بده ،از یبه سع یبره سالم ای نهیدونست منتظر بش یخاموش کرد و نشست، خسته شد نم

 دارن  ییحرف مگو ایکنن  یکه با هم پچ پچ م هیدونست حتما کار مهم یم.بود دهیند

 د،یسلمان و ارسالن رو شن يگذشته بود که صدا 12از  ساعت

 کرد یرفت و سالم رونیآشپزخونه ب از

م رفت کنارش، هنوز قدم تو راهرو بود و قصد رفتن به اتاقش رو داشت، هلنا ه ستادهیراهرو ا کینزد ارسالن

 کارت دارم زم،یهلنا جان، صبر کن عز: صداش کرد دینگذاشته بود که سع

 بله: دیسمت سع برگشت

 ستادیبرداشت و شونه به شونه هلنا ا یقدم ارسالن

 زنگ زد، لمیکارت داشتم، امروز وک: دیسع

 شده؟ يخبر: هلنا

 ،یپرونده مامانت احضار کردند بازپرس انیرو باز در جر تییآره، دا: دیسع

 خوب: هلنا

 کرده تیشکا یاز من و حاج تییدا نکهیخوب مثل ا ینگفته ول لمیبه وک یخاص زیافسر پرونده چ یچیه: دیسع

 ؟یواسه چ:ارسالن

هم مامور اومده بود خونه من  شیساعت پ کیدختر، نیبه جرم اغفال و پنهون کردن ا ست،ین یمهم زیچ: دیسع

 یتو روند پرونده اصل یخوان به نوع یفقط م نهایگفت ا انهیدر جر لمیوک یان،ولیهم ب نجایاحتماال ا شیتفت

اما  یخونه و پولها زدند تو بازپرس يدر رابطه با دزد ییحرفها هیو پسرش فکر کنم  ياخالل کنن، چون جعفر

 کنه،  یبه کل انکار م تییدا

 !کرده؟ تیچرا ازشماها شکا شه،یم یخوب چ: هلنا

 شهینم يزیچ چیه: ارسالن

شد  یاز توم ابتیکه به ن ییکارا حات،یتوض يواسه پاره ا ،یآگاه يدبریخوب تو با یشه، ول ینم يزیچ: دیسع

 يخودت بر دیروبا یبازپرس یانجام شده ول لیانجام بشه توسط وک

 اد، یاردالنم فردا م: ارسالن
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خبره، هم ارسالن خان ، اردالن  یمدت ب نیا ياز ماجرا نکهیهم ا ماجرا واردنکن، نیتو ا گهیاردالن رو د: دیسع

خواد، اردالن بعد  یم یهاش خبره گ یدگیچیپ ست،یساده ن یحقوق يدعو هیپروند  نینداره، ا یهنوز تجربه کاف

 دنبا ل نکرده يحرفه ا یلیرو خ هیپولها قض يدزد ياز ماجرا

 کرده باشه یکنم کوتاه یفکر نم یول: کالفه شد ارسالن

ازش  ن،یناراحتش کن نکهیا یپرونده رو نداره، ب نیواسه ا یگم اردالن تجربه کاف یم ،یگم کوتاه ینم: دیسع

چون اردالن  یکنم آماده اس، ول یمن کارها رو دنبال کنه، مدارك هلنا هم فکر م یلیاجازه بده وک نیبخوا

 فرصت بره نیتو اول لیتحو يتقاضا داده، خودش بهتره برا

 واسش میریگ یم يحرفه ا لیوک هیخوب اردالن نه، خودمون  یلیخ: ارسالن

 ن،یش یناراحت م یچ يبرا: دیسع

 کارش رو انجام بده دیسع لیارسالن بابا اجازه بده وک: ره خودش دخالت کرد یارسالن داره تند م دید سلمان

 آخه : ارسالن

 سر شما بزارم یکنم که منت ینم يمن کار کنهیکارها روم نیا لیارسالن وک: دیسع

 نداشت يمنظور نیجان، ارسالن چن دیسع هیچه حرف نیخدا مرگم ا: آفاق

کنم، راجع به اون موضوع هم اگه  یرفع زحمت م گهیبود، د نیآفاق جون، حرف من هم ستیمهم ن: دیسع

 نیزار یکه منت سرمن م نیبتون

 کنم یمادر، شب و روز من غصه ساره اس، از خدامه حال بچم عوض شه، با جون و دل م یچه منت: آفاق

 شده؟ یساره چ: سلمان

دور هم  ادیهم م یمادر دست و روت رو بشور، االن حاج: دیگم بهت بعدم رو کرد به سع یمادر، م یچیه: آفاق

 میناهار بخور

 جون،من برم، ساره تنهاست زینه عز: دیسع

 يندار يکار رم،یجان من دارم م دیسع: سلمان

 شاالیا متینیب یکه م دینه به سالمت ع: دیسع

 که حتما، سالم به ساره هم برسون، امیبخواد، بتونم ب یتا خدا چ: سلمان

 ؟يندار يدخترم کار: حتما؛ بعدم رو کردبه هلنا: دیسع

 نه: هلنا
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 انگشت دست هلنا که واسه کنار زدن موهاش کنار گوش برده بود ثابت موند درویچشم سع یول

 ه؟یخبر: قدم جلو تر رفت هی

 رو کردبه ارسالن هلنا

 با اجازتون میبله، ما عقد کرد: ارسالن

 اکتفا کردو رفت یکیشد، به تبر مونیپش یبگه ول يزیهاج و واج مونده بود، دهن باز کرد چ یکم دیسع

 يعبداهللا، نگران آبرو ییدا تیو شکا یآگاه هیبود، دلش نگران شد، قض ستادهیلنا مستاصل اه دیرفتن سع با

 حاج بابا بود

 ؟يگاز رو خاموش کرد ریز: آفاق به خودش اومد يصدا با

 ستین ادمیفکر کنم،: شک کرد رفت سمت آشپزخونه هلنا

 دنبالش راه افتاد ارسالنم

چه  دیآقا سع نم،یبب: بره که ارسالن کنار نرفت رونیز آشپزخونه براحت شد، خواست ا الشیچک کردن گاز خ با

 دارن؟ یبا شما دارن؟ داشتند به درك االن چه نسبت ینسبت

 خورد جا

 ...چندروز قب يفکر کرد ،يایب یختیر نیا دیبا دیآقا سع يشما جلو یعنی: ارسالن

تو آشپزخونه، تا  دیبچه تپ نیکه اومد ا دیسع ،يبچه دار نیبه ا کاریارسالن، چ: حرف ارسالن رو قطع کرد آفاق

 ارمیب يروسر هیمنه، اصال حواسم نبودبرم واسش  ریتقص ومد،ین رونیب نیشما ها اومد

ساره رو  يخبر بده؟ سر ظهر یتونست تلفن یبه اسم تلفن اختراع شده؟ نم يزیچ هیدونه  ینم دیسع: ارسالن

 ؟یکه چ نجایتنها گذاشته اومده ا

من چند ساله تو  زینداره،؟ عز یتموم دیتو با سع يها یبدخلق نیارسالن بابا، ا: هم اومد داخل آشپزخونه سلمان

به خاطر ساره هم که شده، احترامش رو نگه  ای ه،یبگو علتش چ ایچرا پسر من،  ،يبنده خدا سر جنگ دار نیبا ا

 دار،

 چرا زودتر خبر نداد، گمیباهاش ندارم، م يپدر من ، من کار: ارسالن

اردالن هنوز اونقدر  م،یما اشتباه کرد گه،ینم راهیبگم پر ب دیبا ،یاگه بابت حرفهاش به اردالن هم ناراحت: سلمان

 ستیبا تجربه ن
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اومد اردالن رو در  شیمادرش پ يدزد يماجرا ی، اگه وقت دیسع ریبه اردالن ندارم، تقص يمن کار: ارسالن

داشته  بینگفتند انتظار دارن علم غ يزیبهش چ یکرد، وقت یم يفکر هیاردالن خودش گذاشته بودند،  انیجر

 باشه

 داشت يبود، بنده خدا هزار گرفتار شیخوب دم عروس: هلنا

بود دادم دستت، مگه نگفتم هر ساعت شبانه  یچ یاون گوش ؟پسیزنگ بزن هی یتونست یبه منم نم: ارسالن

 زنگ بزن یروز کار داشت

 نبود، بسته بودش به توپ ایسلمان و آفاق کوتاه ب يگرفته بود، ارسالن جلو بغضش

بده که  دیبه سع ریکارا، بعدم خدا خ نیداره آخه تو ا يبابا چه تجربه ا ه،یهلنا چ ریارسالن بسه بابا، تقص: سلمان

 گرفته یخودش غافل نشده، کارو پ

 بده رشیخ یلیگرفته، خدا خ یکارا رو پ یلیدخیبله ، سع: ارسالن

هم اومد،  یدختر رنگ به رو نداره، حاج نیبس کن مادر،ا: گفت یالله یباز شدن درب سالن آفاق ال اهللا ال با

 نیتمومش کن

 دیسع دنیچشم د یدونست بابت چ یکالفه اس م یدونست ارسالن از چ یو نشست، م دیرو کش یصندل هلنا

 جمع مواخذه شدن رو دوست نداشت يجلو نطوریا یرو نداره، ول

 داد یکه سر شونه اش خورد به خودش اومد، ارسالن بود، که اشاره به حضور حاج بابا م یدست با

 زد رونیاز آشپزخونه ب عیجا بلندشد، سالم کرد، و سر از

 ع شدنداد خواست در و پشت سرش ببنده که ارسالن مان یتیشدند اهم یکه پشت سرش برداشته م ییقدمها به

 و ول کرد و رفت تو در

 درك کن نویتونم تحملش کنم، ا یکه نم هیدارم، تنها کس يدآلرژیسع نیمن به ا ن،یهلنا بب: ارسالن

 باور کن من تو آشپزخونه بودم یدونم ،ول یرو م زیدونم، من همه چ یم: ستادیا مقابلش

 دونمیم: دستش رو گرفت ارسالن

 رونیاومدم ب يزد، من تا تو اومد یاصال داشت با آفاق جون حرف م:هلنا

 یهمکالم ش دیبا سع خوادیدونم، فقط دلم نم یحرفها رو م نیدونم، ا یم: ارسالن

 بگه واریخوب واسه من خبر داشت، بگم به د: هلنا
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خواد به خودم بگه، باور کن با محدثه و  یم یبگه، هر چ واریگم به د ینه، نم: گره اخمش رو شل کرد ارسالن

 لیفام نیتو ا هیآدم اشتباه هیآدم  نیشم ا یم یشه من عصب یهم که هم کالم م سهینف

 نیا ،یکن یسال قبل محاکمه اش م 30، 20بابت  يبوده، تو االن دار شیارسالن، اون اشتباه جوون: هلنا

 کنن یهمه اشتباه م ستیعادالنه ن

 بوده شیسال پ 30کردن تو ام  غهیص: فشار داد يادیز یدستش رو فشار دادکم ارسالن

 آخ، ارسالن دستم: دراومد آخش

 -حواسم نبود دیببخش: رو شل کرد دستش

 دستش رو ما ماساژ داد و نشست لب تخت یکم

 آدم تا دم گور هم بره اعتماد ندارم نیمن به ا: ارسالن

 بگم یدونم چ ینم:هلنا

 نمیبدب دینگو،فقط درك کن که من به سع يزیچ: ارسالن

 جواب فقط نگاه کرد یب

 همه منتظرن م،یبلند شو بر: ارسالن

غذا بود  يبه شرکت تو صحبتهاشون نداشت، آخرها یلیبود، م گرانید يناهار در سکوت شنونده حرفها زیم سر

روز اول سال نو رو قصد داره مشهد  5رو همراه  دیروز مونده به ع 17به همه داد، گفت که  يکه آفاق خبر

 واد با ساره همراه بشهخ یبگذرونه ، م

 گفت، از عمه و محدثه گرفته تا سلمان و ارسالن یم يزیچ هیحاج بابا شنونده بود، هر کس  فقط

سپره  یکرد، گفت که اونم حجره رو م لیرو تکم هیخوشحال بودند و البته متعجب، گرچه حاج بابا هم قض همه

 شه،  یم یشاگردهاش و اونم راه هیبه 

 ششونیرو بره پ دیع التیتعطهم قول داد  سلمان

 !یچ دیآقا سع: متفکر شد یکم ارسالن

 ادیب دیبه کارهاش سر و سامون بده ع ادیگرفتاره، ساره هم اصرار داره اون ن کمیخوب  یاونم از خداشه، ول: آفاق

 دیخودش د ياون رو تو حال و هوا یبه هلنا کرد ول یسر گردوند نگاه ارسالن

 سرش رو خم کرد یدست گذاشت رو دست هلنا و کم زیم ریرو از ز دستش

 بلند کرد و رو کرد به سمت ارسالن سر
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 ؟یخوب: ارسالن

 آره:هلنا

 خوان برن یآفاق جون و حاج بابا م يدیشن: ارسالن

 یبه سالمت: هلنا

شماها : دبعدم عمه رو خطاب قرار دا ان،یاردالن و بهار هم بخوان ب دی،اصال شا نیایب دیتو و ارسالنم ع: آفاق

 ن؟یاینم ؟یچ

اگه مادر شوهرش  اد،یتونه ب یهم هست، بچم نم سهیگه، نف یم یچ یحاج نمیبب دیدونم، با ینم: رانیا عمه

 تنها بمونه ستیاونها نباشن صالح ن یول میایب میما بتون دیسفر نباشه شا

خواد  یبار دلم م نیا م،یبمون میبتون دیهم شا التیشه تا آخر تعط یم یعال یلیخ نیایب نیبه هر حال بتون: آفاق

 تا سالمت کامل بچه ام رو از آقا نگرفتم از مشهد جم نخورم

 فرق کرده یکل دمیساره با دفعه قبل که من د نیخدا رو شکر کن مادر من، ا: سلمان

 نم،یبچه روو بب نیشه من باز راه رفتن ا یم یعنیخدا  يا ره،یخواد جون بگ یدلم م یدونم، ول یم: آفاق

 کرد یم هیداشت گر اریاخت یب

 يخدا شک دار یچرا نشه، مگه به بزرگ ،یکن یم هیخانم، خودت رو کنترل کن، چرا گر: بابا حاج

شد، زود باش بعدم از  رتیسلمان مادر د ن،یغذاتون رو بخور د،یببخش: چشمهاش رو گرفت و بلند شد اشک

 رونیآشپزخونه رفت ب

 کجا؟: که ارسالن دستش رو گرفت هم پشت سر آفاق خواست بلند شد هلنا

 رمیس: هلنا

 گرده یآفاق جونم حاال بر م ن،یبش: ارسالن

 رمیواقعا س: هلنا

 يسر جمع سه تا قاشق هم نخورد ،يو رو کرد ریفقط غذات رو ز: ارسالن

 زنه یم چیدلم پ: هلنا

 زنگ در بلند شد ينزده بود که صدا يا گهیارسالن حرف د هنوز

 يوا: دهنش باز شد اریاخت یب

 برگشتند سمتش همه
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 شد یچ: رانیا عمه

 فکر کنم اومدن: از جا جست هلنا

 بابا؟ یک: بابا حاج

 یاز آگاه: هلنا

: بر نداشته بودند که آفاق جون تو دهنه در آشپزخونه ظاهر شد یهنوز قدم یو ارسالن از جا بلند شد ول سلمان

 دم در نیزحمت بر یب ،یحاج

 ه؟یک: هلنا

 نی، شما بش یچیه: آفاق

 زیعز هیک:ارسالن

 اومدن یاز آگاه: آفاق

 خبر از همه جا از جا بلند شدند یکرد، عمه و محدثه هم ب ینگاه م شوکه

 ه؟یچ انیجر: رفت سمت در یحاج

 میشده وقت نشد قبل نهار صحبت کن ییخبرها هیامروز  گم،یمن م ان،یشما ب: رو گرفت یدست حاج آفاق

 شدند یو سلمان هم همراه حاج ارسالن

** 

 داشت به زور نمک سر زبونش بزاره یعمه هم سع دیمال یشونه اش رو م محدثه

نبود، عمه و محدثه به زور از  دایپ يزینبود، از پشت پنجره هم چ يهنوز خبر یگذشته بود ول يا قهیدق 10

 یبود ول یهم خورده بود معدش خالشده بود، حالش ب تیآورده بودنش، به قول عمه رنگ م رونیب ییدستشو

 دیچیپ یبهم م

 اومدن فکر کنم يوا: دیکش یکوتاه غیمحدثه ج یاهللا گفتن ای يصدا با

رو داد  يروسر دیبه دست اومد تو اشپزخونه، حال هلنا رو که د يسه به در زل زده بودند که ارسالن روسر هر

 ؟ینشست نیچرا رو زم! ستین يزیچچته تو، : کنار هلنا نیدست محدثه، خودش زانو زد رو زم

 اومدن؟ یواسه چ: هلنا

خوان خودت  یحرف زدند، حل شد، فقط م ست،ین يزیخدا مرگم، چته دختر، چ: بود دهیهم باال سرش رس آفاق

 ننیرو هم بب
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بلند شو، چرا خودت رو : بازوش ریزد و دست انداخت ز يرو سر داد رو سرش ارسالن هم گره ا يروسر محدثه

 ؟یباخت

 اش رو گرفت وکمک داد ارسالن ببردش تو سالن گهید يهم بازو محدثه

  يبودند دم ورود ستادهیتا مامور ا دو

 بود ستادهیعبداهللا بود که پشت سر مامور ها ا ییاز اونها دا بدتر

 ارسالن: اسم ارسالن از دهنش در اومد فقط

 آروم باش ست،ین يزیچ: مبل نیبه کمک محدثه نشوندنش رو اول ارسالن

 و حاضر یح نجا،یا شونیخوب جناب ، ا: عبداهللا ییرو کرد به دا بعدم

خواهرم  ،يپدر منو دراورد ؟یهست يتو کدوم گور: در اورد و جلو تر از مامور ها اومد جلو عیهاش رو سر کفش

 ؟يکرد ستیرو کجا سر به ن

 نیتو ا نیصدا بلند کن میاجازه نداد ن،ینیتو که خودتون بب نیایب میگفت: رو گرفت ییاز پشت دست دا سلمان

 خونه

قهر  یهر ک نجا،یا ياومد يقهر کرد ارن،یسرت م ییبال هی هوی یدختر احمق، نگفت: سلمان رو پس زد دست

 ؟يکرد لونیو س لونیخواهر بدبختم رو کجا و ره،؟یزاره م یکرد از خونه م

 ردک یعبداهللا نگاه م ییتونست بده، فقط تو دهن دا ینم یجواب

آقا رو از خونه ما  نیقبلش ا یکنن، ول یحاضرن با شما صحبت م نجایا شونیا: روکرد به افسر همراه ارسالن

  نیبفرست رونیب

 ادیبامن ب دیرم، خواهر زاده ام با ینم ییمن جا: عبداهللا

 برادر من ادینم ییخونه اس، جا نیخواهر زاده شما االن عروس ا: بابا حاج

نداره،  یهوش و حواس حساب نمیا ضه،یمادرش مر نیدیبچه اس، د نیا ن؟یه، عروس، گولش زد: عبداهللا

 نیاغفالش کرد

 نیحرف دهنتون رو بفهم: ارسالن

 عقد باطله، نیا نه؟یاز ا ریغ: عبداهللا

 میکن یم یدگیما خودمون رس رون،یب نییبفرما یخیجناب ش: همراه دخالت کرد افسر

 ختر رو ببرمد نیا دیمن با: عبداهللا
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 یم فیرسونم، شمام تشر یشما م تیارم به رو یشما صبر کن، من که گفتم، برگه محضر دم دسته، م: بابا حاج

 نیبر

 اون عقد باطله: عبداهللا

 بده صیتشخ دیقانون با ست،یشما ن تیدر صالح نیا:سلمان

برد، سلمان هم برگه محضر رو به افسر نشون داد، چند تا سئوال جواب  رونیدوم عبداهللا رو از خونه ب مامور

صادر کرد و از هلنا خواست  یتو اداره اگاه قیدو روز بعد قرار تحق يشد، برا یو راه دیساده هم از هلنا پرس

 یبره به اداره آگاه شگاهیو آسا يجعفر هیسئوالها مربوط به قض یپاسخ به بعض يحتما برا

 تحمل وزن بدنش رو نداشت گهید ن،یزم يمبل سر خورد رو يورا، از روخروج مام با

داد، سلمان هم قصد داشت رفتنش رو کنسل کنه که ارسالن  یم ينظر هی یمشغول بحث بودند،هرک همه

 کردنش رو داشت ینگذاشته بود و بزور قصد راه

 گفت و رفت سمت اتاقش يدیلب ببخش ریکمک ارسالن از جا بلند شد، ز با

 ؟ير یمادر کجا م: آفاق

 اتاق رمیم: شد سمت آفاق جون مرخین

 میکن یبعد صحبت م اد،یحالش جا ب کمی نیبزار: ارسالن

 شه؟ یدرست م زینباش، همه چ یچیمادر نگران ه: همراهشون تا اتاق رفت، نشست لب تخت آفاق

 رفته ادشیشه، خدا منو  یمروز داره بدتر  ،هریچیشه، ه یدرست نم یچینه، ه: صداش باال رفت اریاخت یب

 رهیگ یکفر نگو خدا قهرش م: آفاق

 خسته شدم: هلنا

 واست خوبه یشهر دور باش نیاز ا کمیمشهد،  میریاصال با هم م ،يحق دار زم،یدونم عز یم: آفاق

 برم؟ شهیم: نگاه به ارسالن کرد هلنا

 ن،یدیخودتون که شن ،یبره آگاه دیشده، با يپرونده تازه جد نیا ز،یشه عز ینم: کرد به آفاق رو

 شه یم یچ مینیبره تا بب دیگم سع یهفته رو م نیرم، ا یبابا، خوب اصال من نم يا: آفاق

 بنده خدا ساره خانم چشم به راهتونه ن،یکارو نکن نینه، اصال ا: به آفاق نشست کترینزد

 گهیجور د هیکه  میبر میدونم مادر آخه تو رو هم بزار یچه م: آفاق

 میایم دیع میمسائل حل بشه، ما هم بتون نیا شاالیا نیخودم هستم، شمام بر ست،ین يجور چیه: سالنار
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 يگرفتار نقدریا یکنه، توام که آخر سال کاریآخه مادر تک و تنها تو خونه چ: آفاق

 برمش شرکت یاصال م ای ام،یزودتر م ره،یکارا سر و سامون بگ کمی: ارسالن

 شم یمعذب م شتریمن ب نیکنم حرف نرفتن نزن یخواهش م: هلنا

 دونم، خدا خودش درست کنه یچه م: بلند شد آفاق

 ؟يبهتر:رفتن آفاق، ارسالن نشست کنارش رونیب با

 لیبه وک يسر هیبرسونم ، هم  ییجا هیبرم، هم بابا رو تا  دیمن با: نگرفت از جا بلند شد رفت سمت در یجواب

 امیکم شرکت کار دارم اگه بشه سر و سامون بدم، زود م هیبدونه، بعدم  دیوده، باعقد نب انیبزنم، در جر دیسع

  زنمیزنگ م لیبرو به کارت برس من خودم به وک:هلنا

  

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

 

 رمیگ یاز کارمنه، خودم تماس م یبخش نمیرسم، ا یمن به کارم م:در ول کردوبرگشت رهیدستگ ارسالن

 ارسالن راحت شه الیگفت تا خ يلب باشه ا ریز

*** 

 بالشت گذاشت،  يرفتن ارسالن سر رو با

به حرفها و اون  یتونست کم یبود م يا گهیعبداهللا تو گوشش بود، اگه تو حال و اوضاع د ییدا يصدا هنوز

 حاال نه یژست نگرانش بخنده ول

 طرف، هیسفر رفتن آفاق و حاج بابا  نیطرف، ا هی زیاز جا بلند شد، همه چ کالفه

تو فکر هم  یومحدثه حت رانیکنه؟ تنها بودن با عمه ا کاریچ دیاونها برن با دونستینماوضاع، اصال  نیتوا

 سخت بود،

 ینگران تنها موندن با ارسالن بود ول شتریب دیبا خودش رو راست باشه اون ته توها شا یخواست کم یم اگه

 فکر نده نیبه ا ییافکارش جا یهمه شلوغ پلوغ نیداد بهش فکرنکنه، ال اقل تو ا یم حیترج

کمد اتاق  يجا تو یجا مونده بودند، هنوز کم دیکه خونه سع یکنار اتاق افتاد، وسائل لونیبه ساك و نا نگاهش

 نداشت تو اون کمد ها بزاره، ازیبود اما وسائل مادرش رون

 رو به تن داشت، شگاهیبه لباس نداشت، معموال لباس آسا يازین مادرش
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 مادرش بخره يتونست برا ینم ییس نوافتاد، لبا دیع ادیگرفت،  ینفس

مناسب  کهیدو تا ت هیبتونه  دیخودش جا بده قبلش هم شا يهایرو تو کمد و چمدون خال نهایتا ا دیفکرش رس به

 دیفقط شا یول ارهیمادرش رو خونه ب لیتونست واسه سال تحو یم دیکنار بزاره، اصال شا

رو  هیلباس کنار گذاشت و بق کهیآورد، رفت سراغ وسائل مادرش دو تا ت رونیتخت داشت ، ب ریتا چمدون ز دو

و دو  میتقو ییمادرش افتاد، دو تا يآخر رو جابجا کنه که چشمش به آلبوم و کاغذها سهیجمع کرد، خواست ک

گشت  یم ایدنبال شماره عرش یوقت دیرو اونروز تو خونه سع نهایا یبازنشستگ يپوشه مدارك ادار هیتا کتاب و 

 رو کرده بود ریهم ز

 یها، اول روز به روز ورق زد ول میپشت و رو کرد، بعد رفت سراغ تقو عیمدارك رو سر ن،پوشهیرو زم نشست

 دیشد توشون د ینم يزیچ يکار ياداشتهایو  یظاهرن جز ساعات مرخص

 لون،یحوصله برشون گردوند تو نا یب

 یرفت، آلبوم یدست و دلش به نگاه کردن بهش نم یعنیخواست  یبود که نم ییزهایعکس اما از اون چ آلبوم

و  ییاز خانم جان و آقاجان، همراه خاله عالم ، دا یدسته جمع یمیعکس قد هینداشت،  يادیکه عکس ز

 یپرسنل يعکس ها اشتکه د ییبود که تمام عکسها نی،غمش از ا شیاز دوران کودک یچند تا عکس -مامانش

روز  هینبود، مثال از  ینیریمحض ثبت خاطره ش چکدومیه -دیگرفته شدند چون با دیکه شا ییبودند، عکسها

 خاص مثل تولد،

 چکدومیاز ه یلیجشن فارغ التحص يپدرش نبود، از پدرو مادرش نبود، از جشن تولد از

 یشد دلش م مونینگذاشته پش سهیکتاب حافظ رو برداشت هنوز تو ک سه،یک يرو هم بست وانداخت تو آلبوم

 یخودش و ارسالن تفعل يبرا دیبود با ياگه وقت بهتر دیکردن سخت بود، شا تی، اما ن رهیفال بگ هیخواست 

 سرنوشت نیا هبگه از روزگار، از ته ت يزیداشت حافظ از احواالتش چ دیحاال ام یول زدیم

 رو باز کرد وانیبست و د چشم

 که اشک در غم ما پرده در شود ترسم

 راز سر به مهر به عالم سمر شود نیو

 سنگ لعل شود در مقام صبر ندیگو

 به خون جگر شود کیشود ول يآر

 و دادخواه انیگر کدهیشدن به م خواهم
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 دست غم خالص من آن جا مگر شود کز

 دعا کردهام روان ریهر کرانه ت از

 کارگر شود یکی انهیکز آن م باشد

 ما بر دلدار بازگو ثیجان حد يا

 ان مگو که صبا را خبر شودچن کنیل

 من يمهر تو زر گشت رو يایمیک از

 لطف شما خاك زر شود منیبه  يآر

 بیاز نخوت رق رتمیح يتنگنا در

 رب مباد آن که گدا معتبر شود ای

 یکه تا کس دیحسن ببا رینکته غ بس

 طبع مردم صاحب نظر شود مقبول

 که کنگره کاخ وصل راست یسرکش نیا

 بر آستانه او خاك در شود سرها

 چو نافه سر زلفش به دست توست حافظ

 درکش ار نه باد صبا را خبر شود دم

به  یحالش منقلب تر شده بود، نگاه یداره، ول ییچه معنا قایتونست بفهمه دق ید،نمیخوندن غزل دلش لرز با

 غزل انداخت ریز ریتعب

. ردیگ ینگو خداوند داد تو را از ستمگران م یرا به کسشود راز خود  یداشته باش هر چند که دلت خون م صبر

و  يدینکند اگر به حاجت رس. باالخره مورد قبول خداوند واقع شود دیفقط دعا کن شا د،یآ یاز دستت برنم يکار

 يرو به خدا آور شتریب دیبلکه با یخدا را فراموش کن يمعتبر شد

روون  قهیطاقت شده بود، به قول آفاق جون اشکش دم به دق یروزها ب نینبود، گرچه ا ییصبر واسش واژه نو

گذاشت کنار کمد  سهیک يکرد، کتاب رو بست و بلند شد،به جا یبازم به صبر دعوتش م يحافظ انگار یبود، ول

بود، خواست بزاردش کنار حافظ که از  يشمس افتاد، کتاب قطور وانید دهیبرگشت سراغ وسائل ،نگاهش به گز

گفت و نشست تا برگه ها رو سر جا  یازش جدا شد، آخ یو چند برگ نیزم ي، افتاد رودستش سر خورد

 برگردونه، 
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 تولدش بود کنجکاو شد خیبعد از تار یچند ماه خ،یداشت همراه تار ییآخر رو که برداشت لبش تا برگه

به اشعار اون صفحه  یهرنگ و رو بود، کلمات نا مفهوم بودند با نگا یب بایزده شده بود و تقر خیمداد تار با

صفحه تکرار  یخال يمادرش شعر اون صفحه رو تو گوشه ها ادیکه احتمال ز یکه کس دیرس یبه نظر م نطوریا

 کرده، از مطلع شعر شروع کرد

 شــود یتـو به سـر نـم یهمگـان به سرشود ب یب

 شــود یدگــر نـم يدلـــم جــا ــنیتــو دارد ا داغ

 چــرخ پــسـت تـو ۀعـقـل مــسـت تـو چـرخ ةـدید

 شـود یتو به سر نم یِطرب به دسـت تو ب گـوش

 کنـد یکنـد دل زتو نـوش م یز تو جـوش م جـان

 شـود یتـو به سـر نم یکنـد ب یخـروش م عــقـل

 مـن و خـُـمــار مـن بـاغ مـن و بـهـار مـن خــَمـرِ

 شـود یمتـو به سـر ن یمن و قـرار من ب خـواب

 ییمکنت و مـال من تـو ییو جالل من تـو جـاه

 شـود یتـو بـه سـر نم یبـ ییزالل مـن تـو آب

  يجــفا رو يگــاه سـو يوفــا رو يسـو گــاه

 شـود یتـو به سـر نـم یبـ يکجـا رو یمـن آن

 یتــوبـه کـنـنـد بــشکـن یبــنهنـد بــرکـن دل

 شـود یرنمتو به س یب یکن یهمه خود تو م نیا

 يجهان زبر شـد ریز يتو اگر به سر شـد یب

 شـود یتو به سـر نم یب يارم سـقر شـد بــاغ

 عـَلم شـوم یقـدم شوم ور تو کـف يتو سر گر

 شـود یتو به سـر نم یعـدم شوم ب يبـرو ور

 ينـقـش مرا بـشستـها يمـرا بـبستـها خـواب

 شـود یتو به سـر نم یب يهـمهام گسستها وز

 من گـشت خـراب کـارِ من ـارِی یتو نـباش گر
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 شـود یتو به سـر نم یو غمگسار من ب مونس

 خوشم یتو نه مردگ یخوشم ب یتو نه زنـدگ یب

 شـود یتو به سـر نم یزغم تو چـُون کشم ب سر

 و بـد کیجـدا ز نـ ستیصنم نـ يا میچه بگو هـر

 شـود یتـو به سـر نم یتو بگو به لطف خود ب هـم

که خونده  يدو تا شعر نیحافظ جاش داد، نه تنها سبک نشده بود با ا وانیو کتاب رو بست و کنار د دیکش یآه

کنه ، در چمدون رو بست  داینتونسته بود پ ایهم که از عرش يکرد،شماره ا یم ینیاحساس سنگ شتریبود بلکه ب

 حس کرد يزیپاش چ ریخواست جابجا کنه ز

آورد متوجه شد کارت استفاده از صندوق اماناته،  کترینزد یوقت یبود، ول یکارت بانک ن،ظاهرنیشد رو زم دوال

 از صندوق امانات نزده بود  یبود مادرش حرف بیعج

ساعت  یسالن نبود،خواست بره سمت اتاق افاق جون ول يتو يرفت خبر رونیو حاضر از اتاق ب دهیپوش لباس

نوشت و چسبوند رو  ادداشتی هیکرد، برگشت تو اتاق  یاستراحت م ساعتها نیرد شده بود، معموال ا 3از  یکم

 خچالیدر 

زود نا  یلیخ دشیشه، گرچه ام یم يصندوق نگهدار نیتوا یبتونه بفهمه چ دیرفت تا شا یم دوارانهیام یلیخ

 دیکارت فقط کارت ورود به سالن صندوق هاست واسه باز کردن با نیشد، مسئول صندوق گفته بود که ا دیام

چک کرد به  یاد تو قرارداد بانک باشه، و وقت یم دیکه با کل یاسم کس دیهم باشه با دیهم باشه، و تازه کل دیکل

 نداده يا گهیرو به کس د یحق نیهلنا گفت که صاحب صندوق چن

هم که  یرفت، تمام مدت نگاهش کرد وقت یبزنه، ول یدونست مادرش حرف یم دیبع شگاهیسمت آسا رفت

نشون بده پشتس رو کرده بود به سمت  یکه عکس العمل نیا یمدت کرده بود ب نیا يقصه ها فیعرشروع به ت

 برادرش  تیشکا ایداشته باشه از خبر عقد دخترش  یقادر نبود درک یحت یعنی گه،ید

مامان، : ستادیدر آورد رفت کنار تخت ا بشیامانت افتاد، کارت رو از ج ادصندوقیقصد خروج داشت که  دانهیناام

 !!بگو يزیچ هیتو رو خدا  ؟یبانک صندوق گرفت یرفت ادتهی ن،یکارت رو بب نیا

 نیزم يسکوت نکرد، فقط کارت رو از دست هلنا گرفت و پرت کرد رو نیشکستن ا يبرا یتالش یول

*** 
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 ریهمه جا تو مس ابیشلوغ بودند، تقر ابونهایخ یگذشته بود ول 7زد، از  رونیب شگاهیشده بود که از آسا کیتار هوا

باهاش  یبود کس دواریام یلیتو خونه جا گذاشته، خ دیکه د ارهیدر ب فیرو از ک لشیبود، خواست موبا کیتراف

 شد یم يکفر یلیخ گهید نباریارسالن، چون مطمئنا ا یعنینگرفته باشه،  یتماس

 نگیپارک يدر ورود يبود، با دلهره زنگ در روز زد، هنوز در رو پشت سرش نبسته بود که صدا 8 یبرسه حوال تا

 سمت خونه،  دیدر باز شه استفاده کرد و دو دیکش یکه طول م يا هیپشت سرش اومد، از چند ثان

 یمنتظرش م يراحت شد، اگه نگران شده بود حتما االن دم ورود الشیخ د،یاز افاق ند يبستن در سالن خبر با

 یبیشام هم تقر زیرفت سمت آشپزخونه، چراغها روشن بود م گفت،یبهش م يزیبه چ فنیآ يپا یحت ای ستاد،یا

با . داشتیعقب بر م یرو از صندل فشیکه داشت ک دیانداخت، ارسالن رو د رونیاز پنجره به ب یآماده بود، نگاه

 تا سالم کنه دیبه اتاق کش یباز اتاق آفاق جون سرک مهیدر ن دنیبا د یراحت رفت سمت اتاقش ول الیخ

 سالم، من اومدم: هلنا

 !يایاالنم ن گهید یخواست یم ؟ياومد: سمتش دیچرخ یسرخ و عصبان آفاق

 شد رید کمی دیببخش: لحن آفاق تعجب کرد از

ماس  نیشد، ا رید کمی یگ یدلم هزار راه رفت، حاال م ،ییکجا ستیظهر تا حاال معلوم ن کم؟ی: بلند شد آفاق

 انگشتم تاول زد بسکه شماره ات رو گرفتم ،يماسکتم رو هم که جواب نداد

 ستیواستون خوب ن ن،یبخدا جا گذاشتم، تو رو خدا حرص نخور د،یببخش: کرده بود هول

 دید یاومد م یبه ارسالن نگفتم ، اگه م ،يکرد ینم نجوریا ياگه بود ؟یتو به فکر حرص خوردن من: آفاق

 دادم یبهش م یکردم؟ چه جواب یم کاریمن چ یستین

 دیارسالن که پشت سرش اومد از جا پر يصدا با

 سالم: دیارسالن که پشت سرش اومد از جا پر يصدا با

 ارسالن تو دهنه در جا خورد،دست برد رو قلبش دنیاز د آفاقم

 شده؟ يزیچ: ارسالن

 صدا یچه ب م،ینه مادر، ترسوند.سالم : آفاق

 شده؟  یچ د،یخشبب: ارسالن

 کجا مونده؟ یحاج میببن میمادر بر یچیه: آفاق
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 تیعنا یجواب هیاگه حالتون اومد سر جاش  ه،یسالم کردم خدمتتون سرکار عل: هلنا رو مخاطب قرار داد ارسالن

 نیکن

 سالم دیببخش يوا: هلنا

 خوب: آفاق برسه به در،درو پشت سرش بست نکهیقبل از ا ارسالن

 ارسالن هنوز منتظر بود، یبه آفاق جون کرد، ول ینگاه هلنا

 خوب: دوباره روبه هلنا کرد ارسالن

 نیبدم گرم ش ییچا هی رونیب میبر نیایب ؟یخوب چ: آفاق

  میایما هم م ن،یشما زحمتش رو بکش: درو باز کرد ارسالن

 نیلباساتون رو عوض کن نیبر نیایب نیسادیوا، چرا وا: کرد بخنده  یسع آفاق

 چشم: به سمت در برد یدست هلنا رو گرفت و کم ارسالن

 مادر کارت دارم ایارسالن ب: اوردیراهرو آفاق دلش طاقت ن تو

 لباس عوض کنم نیام بزار یم: ارسالن

آفاق  رون،یمن رفته بودم ب: چه خبر بود خودش شروع کرد نهیکرده بب دیارسالن کل دیرفتن آفاق، هلنا که د با

 رو هم خوب مینگران شده بود، گوش یلیجون خ

 اره يجواب نداد ای يخاموش کرد ای،يحتما جا گذاشته بود: ادامه داد ارسالن

 کنم یعادت نم یدونم چرا من به گوش یجا گذاشته بودم، اصال نم: هلنا

 ایخوب برو لباس عوض کن ب یلیخ: ارسالن

 ناراحته از دستم یلیآفاق جون خ:هلنا

 شه یم یچه حال ستیبند ن ییآدم نگرانه و دستش به جا یوقت یدون یمحق داره، ن: ارسالن

 دیببخش: هلنا

حاال کجا رفته : ارسالن لبه تخت نشست ارهیرو در ب شیهمراه هلنا تا اتاقش رفت، تا هلنا پالتو و روسر ارسالن

 ؟يبود

 که يدید کهیشد، تراف ریبه مامانم سر بزنم، د رفتم

 ستین شیحال زهایچ نیکه تو خونه چشمش به دره که ا ییاون بنده خدا یول دمیمن د: ارسالن

 دونم یم: داد نییپا يسر
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 تنها نرو گهید میریبا هم م يبر یخواست گهیدفعه د: ارسالن

 کارت رو داد دست ارسالن فشیدستور، دست کرد تو ک هی ایلطفه  هیاالن  نیا دینفهم

 ه؟یچ نیا: کرد ینگاه ارسالن

 کردم، تو وسائل مامان بود، دایپ یکارت صندوق امانت ، مال مامانمه، امروز اتفاق: هلنا

 ؟یازش خبر نداشت: ارسالن

 ستیندارم، چون تو قرارداد بانک اسمم ن ینه، رفتم بانک، گفت من اجازه دسترس: هلنا

 خوادیهم م دیکل تازه

 بگه يزیچ دیبه مامانم نشون بدم، گفتم شا رفتم

 گفت؟ يزیچخوب : ارسالن

 نیپرت کرد رو زم ،یچیه: رو تودست مچاله کرد شیروسر

 یانتظار داشته باش دیخوب اون بنده خدا حال و روزش معلومه، نبا: ارسالن

 ندارم يانتظار جیه یچکسیاز ه گهیندارم، انتظار ندارم، بخدا د: رو انداخت رو تخت و رفت سمت در يروسر

من فقط گفتم از مادرت انتظار نداشته باش، نگفتم از من، :گهش داشتبره که ارسالن ن رونیاز در ب خواست

 نگفتم از خونواده ام

 نیندارم، شماها همتون به من لطف دار ينداشتم من واقعا از شما هم انتظار يمنظور دیببخش: شد شرمنده

به  دیبا م،یاز هم انتظار داشته باش دیبا م،یخونواده ا هیما االن  ست،یحرف لطف ن: سرش رو باال آورد ارسالن

 يخبر یوقت ،یستیکه خودت تنها ن یدارم، انتظار دارم متوجه باش یمنم از تو انتظارات م،یانتظارات هم جواب بد

 یمیتصم ،یبه من بگ دیهست با یحرف همم،اول بف دیهست من با یباشم، مشکل انیدر جر دیهست منم با

 هست؟ ستین يادیز يخواسته ها انهیبا مشورت هم باشه ا دیهست با

 نه: هلنا

 ياریاز دل آفاق جون در ب يبر دیاخمها رو باز کن با نیحاالم ا ارسالن

 شده بود رو صورتش رهیصدا خ یفاصله کم معذبش کرده بود، ارسالن ب نیا يقدر

 من برم؟ شهیم: آورد، صداش رو صاف کرد رونیاز دستهاش رو آروم از دست ارسالن ب یکی

 امیآره، منم لباس عوض کنم م: اش رو رها کرد گهیهم به خودش اومد و دست د ارسالن

 آشپزخونه شد یزد و راه رونیاز در ب عیسر
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 ییرو به ظرفشو دیبهش انداخت و چرخ ینگاه مین آفاق

 ؟يآفاق جونم، قهر: نگرفت یجواب یصداش زد ول يدوبار

 تو رو خدا گه،ید دیببخش: خم شد کنار گوشش یمآفاق رفت و از پشت سر بغلش کرد و ک یمحل یب با

 ولم کن بچه، بزار به کارم برسم: آفاق

 تا ولتون کنم دیخوب ببخش: هلنا

  هیبچه، دستم کف نیاهللا، برو بش یال اهللا ال: آفاق

 يبغل کرد ينجوریزنش رو ا نهیبه به چشم حاج بابا روشن، اگه بب: ارسالن اومد يپا يصدا

 بخشه یآفاق جون منو نم: رو از دور آفاق شل کرد دستاش

 2 م،یاز دستت عصبان ست،ین دنینبخش دنیحرف بخش:خشک کرد و اومد کنارشون یدستش رو با دستمال آفاق

ارسالنم بچم زنگ زد، جرات  ،يشماره گرفتم هم که جواب نداد یرفتم، هر چ یراه م نجایساعت تموم نگران ا

 يآخه ول کرد يهویدم،ید خچالیرو رو  اداشتتیبخورم که  یاب هیآخرش اومدم بگم،  يزینکردم به بچم چ

 ؟يو بر یشد به من بگ ینم ؟یرفت

 کنم  دارتونینخواستم ب نیدیگفتم حتما خواب نیستین دمیبود، د 3اخه ساعت : هلنا

 نیجا تمومش کن نیهم گهیبفهمه ها،د يزیچ رانیاز دست شماها، نزاشتم ا:آفاق

 چشم: به ارسالن کرد ینگاه

خوردند،که حاج بابا از تو راهروصداش زد،  یم وهیدور هم نشسته بودندو م یگذشته بود همگ 10از  ساعت

 بله: بلندشد

 از تو اتاق ادیم تیبابا جون صدا گوش: بابا حاج

 یوباره گوشکه د رهیبود، خواست شماره بگ دیانداخت، شماره سع یقطع شد، نگاه یبه اتاق زنگ گوش دنیرس با

 شروع کرد به زنگ زدن

 الو: هلنا

 ؟يد یرو جواب نم یگوش نیسالم، دختر جون چرا ا: دیسع

 سالم تو سالن بودم، ساره خانم خوبن؟: هلنا

 دهیگه، هنوز نبخش یبه زور دو کالم م نه،یبا من هنوز سرو سنگ یخوب، ول یلیخدا رو شکر، خوبه، خ: دیسع

 بخشه یمن مطمئنم م یطول بکشه ول دیبخشه،شا یا مدوستون داره ، حتم یوقت: هلنا
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 خواد من باهاش نباشم تو سفر یکه م يدید نه،یمنو بب ختیخواد ر یدونم، خدا کنه، فعال که نم ینم: دیسع

 باهاشون حرف بزنم؟  امیمن ب نیخوا یم:هلنا

گفت، گفت با  یرو م تییدا هیزنگ زد، قض لمیشه، وک یحل م هیقض نیزنگ نزدم، ا نیواسه ا زم،ینه عز: دیسع

 محله یب گهید تیخودت اون شکا دنیارائه مدرك عقد و د

 ارسالن گفت بهم: هلنا

 تییدا شگاهیما هم از اون رو هواست، اصال روز سرقت و اون روز آسا تیشکا گهیمتاسفانه از طرف د یول: دیسع

و صورت جلسه هم هست، شب  لمیبوده، ف هیتو جلسه اتحاد تییکه دا شگاهیمتهم کرد، روز آسا شهیرو نم

 بانک هم سر کار بوده با سندو مدرك و شاهد يجلو يسرقت خونت سفر بوده ،روز دزد

 کرده باشه ریرو اج یتونه کس یخوب م: هلنا

تلفن  قیاز طر یظاهرن کس ،يجعفر يتمومه، تا برسن به دنباله حرفها هیمرحله قض نیتو ا یبله، ول: دیسع

 رو اب دهیو کاراشون رو م اتیفرار از مال یکرده از اون خونه دکت نکنن کل دشونی، تهدکرده شونیتهد

 شه؟یم یپس حاال چ: هلنا

 طرف سال پرونده ختم بشه نیدونم ا یم دیبع یصبر کرد، ول دیبا: دیسع

 نیممنون که خبر داد: هلنا

 کنم یخواهش م: دیسع

 نیسالم به ساره برسون: هلنا

 ،يزیچ هی یحتما، راست: دیسع

 بله؟: هلنا

 عقد تو و ارسالن يماجرا نیا: دیسع

 تو بوده؟ تیخواستم بدونم با رضا یم: دیسع

 آره: هلنا

 نبود یکه حرف ؟قبلشییهویچطور : دیسع

سال نامزد  هیاول قرار بود  یعنیسال،  هیدادن، البته قراره  شنهادیبه من پ یعنیدونم،  یخوب، من نم: هلنا

 اونوقت م،یخور یبه دردهم م دمیما د یعنیماه شد، اگه من  6البته االن  م،یسکه همو بشنا میبمون

 ؟يمطمئن باشم مجبور نشد: دیسع
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 منو مجبور نکرده یکس نینه، باور کن: هلنا

 ادهیز تونیشما اختالف سن: دیسع

 گهید میقرار شده فکر کن یدونم، ول یم: هلنا

 ندارم غیبتونم در ،یبود، به من بگ یخواد اگه مشکل یساناز، دلم م يتو هم جا نیمتوجهم، بب: دیسع

 هستم میکه من و مادرم به شما داد ییمن هنوزم شرمنده زحمتها ،یمرس: هلنا

 از جا بلند شد اریاخت یدر باز اتاق هلنا ب يورود ارسالن از ال با

 هلن؟ هیک: اومد جلو يعاد یلیخ ارسالن

 دنیآقا سع: هلنا

 شده؟ يزیچ: ارسالن

 یینه راجع به پرونده دا :هلنا

 بودند زینمه ت هی ،یکم هی يجمالت بعد یداد و جواب گرفت ول یرو از هلنا گرفت، سالم یگوش ارسالن

در تماسم، قسط اولش رو  لتونیخودم با وک ن،یپرونده هلنا باش ریشما درگ ستمین یخان، من راض دیسع: ارسالن

 به حسابش قرار شد پول شما رو پس بده ختمیر ن،یبود دهیهم شما زحمت کش

... 

 ریپرونده درگ نیتو ا خوادیشما نم گهیبا منه، د هیقض یمال یول ،يلطف دار یلیدونم، شماخ یبله م:ارسالن

 م،یکه حواستون به ساره باشه که آب تودلش تکون نخوره ما ممنون نیهم ،یباش

... 

 ن؟یندار يمتوجه هستم، کار:ارسالن

... 

 شب خوش: ارسالن

خوب  یداره ول يالرژ دیعلنا ارسالن گفته بود به سع یعنی دیفهم یبگه، م یدونست چ ینم یقطع شدن گوش با

 قطع کنه دیسع يرو رو  یتونست که گوش ینم

 دیسع نیچقدر حرف زد ا: ارسالن

 گفتم که راجع به پرونده و : هلنا

 و  يبله پرونده و منو، نامزد: ارسالن
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 ارسالن من :هلنا

رو جواب  یتو که هر وقت الزمه گوش: تخت يرو خاموش کرد انداخت پا یولش کن، بعدم گوش: ارسالن

 يخوادجواب بد یوقتها هم نم هیاصال بندازش دور، بق ،يدینم

 کرد بحث رو خاتمه بده یسع دیارسالن رو د تیحساس یوقت

 الزم ندارم یباشه، من که گفتم گوش: هلنا

 دیپامون رس یآگاه میر یپرونده تو خونه بشنوم، پس فردا م نیاز ا یخواد حرف یدلم نم گهید اصال: ارسالن

معلوم شد، خودم در  يا جهیرابطه تو خونه باشه ، هر وقت هر نت نیخواد در ا یدلم نم یحرف چیه گهیخونه، د

 زارمتیم انیجر

 شه من نفر آخر باشم؟ یمربوط به منه، مگه م هیقض نیارسالن، ا:رو جمع کرد لبهاش

خودت رو  يهم داره؟ فقط دار يریتاث شه؟یم یشده؟ چ یچ ،یشه؟ هر لحظه تو هول وال باش یچرا نم: ارسالن

 یکن یم تیاذ

دادگاه حکم بده که  دیشه رفت سراغش، با ینم يزود نیگفتم، به ا لیصندوق امانتم به وک هیقض: ارسالن

 اونجا نگه داشتند یچ نهیتا بتونه بره بب لتیبدن، توهم به وکمادرت دچار اختالله، بعد به تو مجوز 

 به من نگفته بود؟ يزیداره اونجا نگه داره؟ اصال چرا تاحاال چ يزیآخه مامان من چه چ: هلنا

 ریکنم از حاال خودت رو درگ یخواهش م یفهم یهر وقت در صندوق باز شد، م ست،یچرا نگفته مهم ن: ارسالن

 .چرا چرا کرد یشه ه یصندول از حاال که نم يپا میماه طول بکشه تا برس هی دینکن، شا

 کنم؟ کاریچ دیمن با یتو اگاه:تر شد کینزد یکم

چند تا امضا،  هی ،يانجام بد ستیقرار ن یکار خاص چیه: انداخت تو کمرش و به سمت در بردش یدست ارسالن

 یهست یشاک ،ینگران یستیچند تا سئوال، اصال تو که متهم ن هی

 نییبفرما: فاصله گرفت يبه در متوقفشون کرد، از ارسالن قدر يتقه ا يباز نکرده بود که صدا درو

 شده؟ يزیچ:اومد تو آفاق

 بود دینه، آقا سع: هلنا

 دینگران شدم، طول کش: آفاق

 رونیب میاومد یم میداشت گهیحرف داشت، د یلیخ دیآخه آقا سع: ارسالن

 کم باهاتون حرف داشتم هیمن  یخواد بخوابه ول یهم م یوقته حاج رید: آفاق
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 شده؟ یچ: ارسالن

  ،یچیه: آفاق

 روبروشون نشست دیرو کش یسمت تخت هلنا رو دعوت به نشستن کرد، ارسالن صندل رفت

سفر حالش رو خوب  نیکردم حاال اگه ا ازینذر و ن نهمهیرفتن از خدامه، به خاطر ساره، ا نیدونم، ا ینم: آفاق

 ندارم ایدن نیتو ا ییآرزو چیانگار ه گهیکنه د

 شما؟ نیکالفه ا نطوریخوب پس چرا ا: ارسالن

 پا گشاشون کنم، ستمیجور، ن هیاد  یشماست، فردا اون پسر م شیپ نجایدلم ا: آفاق

 کنن که الزم بوده رفتنتون یدرك م ن؛یکنیپا گشا م نیبرگشت یخوب به سالمت: هلنا

 روبگم، حرفم سر شما دوتاست نایبودم ا ومدهیاصال ن:آفاق

دونم چطور بگم،خونه سپرده دستتون، هلنا جون مادر  ینم یعنیمدت،  نیقرار بود ا:دست دست کرد یکم

 یغذا بخورن، ول نییپا گهید دونمیم دیومحدثه بع رانیا میبچه باشه، ما نباش نیحواست به شام وناهار ا

 حواستون به خودتون باشه

 هی م،یخور یغذا م رونیب ییموقع ها هی م،یکن یم شیکار هیمن  زیا شکم ماست؟ عزاالن دغدغه شم: ارسالن

 بلدم بپزم، ییزهایچ هیمن  م،یخوریهم تو خونه م ییموقع ها

تونم  یهست که م ییغداها هی یشه ول یشما نم یبلدم، مسلما به خوب يمنم آشپز: حرفش رو قطع کرد هلنا

 بپزم، کالس رفتم

 بگم خواستمینم نوینه ، اصال ا يوا يا: از جا بلند شد آفاق

وقت خوف کنه،بخصوص  هیدختر باشه، تو خونه سر شب تنها نمونه  نیمادر ، حواست به ا: کرد به ارسالن رو

 سرش شلوغه، حواسش به کارو بار خودشونه رانمیکه ا

 چشم: ارسالن

 شد یتخت م المیخ گهیفرستادم باال، د یمدت هلنا رو م نیاخالقها نداشتند ا نیمادر و دختر از ا نیاگه ا: آفاق

 ن؟یستینگران من ن یعنیاون وقت : ارسالن

 اتاقت من با تو حرف دارم میگم، اصال ارسالن پاشو بر یم گهینظر د هینه، از  يوا يا: آفاق

 میزن یبا هم حرف م نمتیب یتو بخواب مادر، فردا سر صبر م: رو کرد به هلنا بعدم
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خودتون رو  نقدریچرا ا ن،یبگ نجایراجع به ما دو تا هم یبگ يخوا یم یآفاق جون هرچ:آفاق رو گرفت دست

 نیکن یم تیاذ

 ن،یبا هم آشنا ش یماه 6 هیقرار شد  ن،یدون یبگم که خودتون م ستیالزم ن گهید: نشست لب تخت برگشت

دلم  ،یدست ما امانت: سقف، رو کرد به هلنا هی ریز نیدخترم نظرش مثبت بود، بر نیاگه خدا خواست ا شاالیا

 شم تو درگاه خدا اهیخواد رو س ینم

 نیدیکه روسف شاالیا: ارسالن

 لیدختر و تحو نیزنم، صبح اول وقت بره مدارك ا یرسه، بهش زنگ م یم 2اردالن امشب ساعت : آفاق

 شیآزما نیشمام صبح بر ره،یبگ

 میزن یفردا حرف م نیامروز تحت فشار بود نیکن یاستراحت هی نیبر نیآفاق جون، پاش: ارسالن

 ستین یشناسنامه هم باشه که مشکل گهید نیگم فردا عقد کن ینه بزار حرفم رو بزنم، من م: آفاق

 ؟یگیم یهان، چ: به هلنا کرد نگاه

 ما که قرار بود :هلنا

دونم، اصال  یچه م ن،یسقف، محرم هی ریاروم ندارم، مادر ز ينجوریمن ا یقرار بود باشه، ول یدونم چ یم: آفاق

 ستیرضا ن ينجوریدلم ا

دم،  یم لتونیو سالم تحو حیصح گمیروز د 20به من،  نید یم لیدختر رو سالم تحو نیآفاق جون، ا: ارسالن

 شه؟یراحت م نجوریا التونیمن قول بدم خ

 با دل آروم برممادر بزار من : ناراحته، رو کرد به هلنا المیکنم خ ینه، هر جور حساب م:آفاق

اصال  م،یمدت با هم آشنا ش نیندارم، قرار شد تو ا یآفاق جون،من که گفتم امادگ: به ارسالن کرد ینگاه هلنا

مدت ارسالن هم خسته شد،  نیتوا دیشا ست،ین يمن عاد یزندگ طیشرا نطور،یارسالنم هم ستم،یفقط منم که ن

 دارم یداستان هیکه هر روز  نینیب یتونه م ینم دید دیشا

 ؟يزد یآره ارسالن؟حرف:به ارسالن کرد ینگاه آفاق

 نکهیبدون ا نیبزار ن،یهلنا روتحت فشار نزار یرو گرفته بودم، ول ممینه من که تصم: رفت سمت پنجره ارسالن

 رهیبگ میتحت فشار باشه تصم

 شهیدل منم آروم م ينجوریا ن،یریبگ میماه تصم 6سر  ن،ینامزد نیانگار کن ن،یخوب باشه، شما عقد کن: آفاق
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من و  ن،یهم فکر نکن یچیبه ه ن،یبکن یاستراحت هی نیشما بر: دست آفاق جون رو گرفت برد سمت در ارسالن

 خوبه؟ م،ید یصبح خبرشو بهتون م میکن یهلنا فکرامون رو م

 منم با دل آروم برم سفر نیشماست، مادر بزار ریفکرم درگ: آفاق

 فکر کنه یداد هلنا کم ستاد،اجازهیپشت پنجره ا یفرستاد و در و بست، کم رونیرو ب آفاق

 شد یطوالن سکوتش

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم: ارسالن

 رمیرو بگ ییجا هیتونم برم  یخوب من م نایو ا یکارت بانک ره،یاگه فردا اردالن مدارك منو بگ:کنار پنجره رفت

 برگردن نایتا افاق جون ا

 هام؟ بهیاعتبار تر از غر یمن ب یعنی نمیخوام بب ین به کنار، منظر آفاق جو: ارسالن

 ... میآفاق جون دل نگرونه خوب اگه دور باش ينجوریکه ا ینیب یم یول ست،ین زهایچ نیحرف ا: هلنا

 روفراموش کن، یمن و توئه، آفاق و حاج نیمسئله ب نیا: ارسالن

 باشن یراض دیخوب آخه اونهاهم با: آفاق

 که فقط به من مربوطه،  یتو مسائل یول هیشگیاحترام من به آفاق و حاج بابا هم: ارسالن

 .باب طبع اونها باشه،خواسته نفر مقابلم مهمتر از اونهاست شهیالزاما هم ستیمشترك من قرار ن یزندگ

 ؟یخواست یمرو ن نیمگه تو هم! نه ای میخور یبه درد هم م میکه ما بفهم هیمدت تو نبود اونها فرصت خوب نیا

 بهونه که هیو دنبال  یشده باش مونیدو روز پش نیتوا نکهیمگر ا

 نه، باور کن نه: هلنا

 ؟یپس چ: ارسالن

 ه؟ینجوریچرا ا: هلنا

 ؟!یچ: ارسالن

 سخته ؟ نقدریا زیچرا همه چ: هلنا

 سخته؟ یچ: ارسالن

 خوام یمن نم زیخوام ،هر چ یمن م زیکه به من مربوطه، هر چ زیهر چ ز،یهمه چ: رو چسبوند به پنجره سرش

 طیکه شرا ییآدمها ادنیمطمئن باش ز ،یستیفقط تو ن: اطیانداخت سر شونه اش و نگاهش رو داد به ح یدست

 يسرشون، البته آدمها يباال ینه سقف ،يدارند، نه مادر يکه نه پدر ییاونها ست،ین لشونیباب م شونیزندگ
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هستند که اوضاعشون از  يتر ادیز ادمطمئن باش تعد یبهتر از تو دارند، ول یهستند که خوشبختند، زندگ يادیز

 تو بدتره، حسرت اوضاع تو رو دارند به اونها فکر کن

 نیچون قراره مشکالتم با ا نجامیمن ا - کنم یام ، من دارم معامله م یمن آدم بدبخت: سمت ارسالن دیچرخ

 ازدواج حل بشه

حرف رو زدم، من خودم  نیوجود نداره، من خودم به تو ا ياراحت کننده ان زیمعامله اس چ یزندگ: ارسالن

 یمن فکر کن شنهادیبه پ چهیدر نیخواستم تو از ا

 اد؟یتو از من بدت م: ارسالن

 جمیگ یلینه، باور کن نه، من فقط خ: هلنا

 فکر نکن يا گهید زیبه چ گهیعاقالنه اس، پس د میتصم هی نیا یاد، وقت یتو از من بدت نم یوقت: ارسالن

 ه؟یواسه تو چ میتصم نیا ؟یتو چ يبرا: هلنا

 عاقالنه اس، میتصم هیواسه منم : دستهاش رو گرفت و باال آورد ارسالنها

که  يزیچ د،یشن یم يا گهید زیرو حلقه اش ثابت موند، بغض نشست تو گلوش، دلش خواست چ نگاهش

 بود دهیرو خواست که نشن يزیکه قلبش رو گرم کنه ، همون چ يزیدلگرمش کنه، چ

ن بکشه، حلقه رو تو انگشت هلنا  روینگذاشت هلنا دست چپش رو ب یدست راستش رو رها کرد، ول ارسالن

 آورد، کترینزد یچرخوند، سرش رو کم

 رفت، ینم نییبود که پا یجرات نداشت تو چشمهاش نگاه کنه، ترسش از بغض هلنا

 نه؟ ای رنیبگ گهیعاقالنه د میتصم هیونن ت یدو تا ادم عاقل، م نیحاال ا: ارسالن

 ارسالن يشد سر بلند کنه تو چشمها مجبور

راحت  یلیخ ،یبا منو نخواست یزندگ ،یموقع منو نخواست نیا گهیدم اگه تا سال د یم نانیمن به تو اطم:ارسالن

 ،ینداشته باش ینگران چیه یبعدش ازدواج کن یکه اگه خواست يجور ،یمشکل چیبدون ه رون،یبرم ب تیاز زندگ

 ؟یفهم یخوبه؟ منظورم روم

 نه: هلنا

 بزنه بیتو اس ندهیکه به آ مینداشته باش يرابطه ا یعنی: ارسالن

 گهیسال د یگ یکه م هیمنظورت چ یعنینه : کرد لپاش گر گرفته ان حس
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که از اولم تو قرار بود  یسال کیهمون  کسالیبا ثبت تو شناسنامه، بعد  یرسم م،یکن یما فردا عقد م: ارسالن

  ،یقرار بود با من آشنا بش ،یفکر کن

دنبال  يبر يریبگ دیشناسنامه سف یتون یساده م یگواه هیبا  م،یش یاگه جوابت نه بود، جدا م یتو نخواست اگه

 یکه خواست یبا هر کس ت،یزندگ

 نگاه کرد فقط

حق و حقوق تو  نیتو ا یول تهیالزمه، هر دو محر یلیدختر خ هیتو به عنوان  يعقد کردن برا نیا نیبب: ارسالن

که در حق تو  ادیب شیپ يزیترسه چ یقرار بود، م یکه چه ب يدیآفاق جونم راحته د الیخ شه،یم تیرعا شتریب

 ساده نه تیتو محرم یلرسه و یمردم به تو ارث م کسالی نیاجحاف بشه، تازه اگه من تو ا

 ا، ارسالن: بغض داشت هنوز

 مرگ حقه: ارسالن

 تو رو خدا تموش کن: هلنا

 ات گرفته هینگو که واسه من گر: ارسالن

 تونست بهونه باشه واسه روون کردن اشکهاش و سر باز کردن بغضش یم یبود که هر حرف یحال تو

 رهیاروم بگ یداشت تا کم اجیاشکها احت نیداشت، به ا ازیچشمهاش رو گرفته بود، ن يدو دست جلو با

 یتنگ تر کرد ، وقت یارسالن حلقه دستهاش رو کم یدستهاش نه، وقت یبود، ول جهینت ین بارسال يحرفها

 آروم گرفت یکم دیسرش به شونه ارسالن رس

 یازاد شه، فقط کم یخورد، ارسالن هم دستهاش رو شل کرد، گذاشت تو بغلش کم یشد بود، تکون آروم

 یخوب: ارسالن

 آره:سر بلند کنه و چشم به چشک ارسالن بدوزه زمزمه کرد نکهیا یب

 خوبه رمینم دمیقول م: ارسالن

 ا:هلنا

 نمتیخوب، بب یلیخ: ارسالن

 باال داد یرو کم سرش

 ؟يد یبه من جواب م یخوب، حاال ک: ارسالن

 سکوت نگاه کرد تو
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 ش؟یآزما يبرا میفردا صبح بر: ارسالن

 باشه: هلنا

 میش داریب دیصبح زود با ،یپس من برم تا تو هم زودتر بخواب: ارسالن

 دیباشه با ادتیبرو دست و صورتت رو بشور،صبحم : سکوت هلنا ارسالن دستش رو گرفت و به سمت در برد با

 میناشتا باش

 گشتند، ارسالن و اردالن جلو نشسته بودندو بهار و هلنا عقب یبدرقه مسافرا تو فرودگاه بر م از

 .زدیم ییو جلو يکه ارسالن واسه راننده کنار يممتد يبوقها يصدا یبود، و هر از گاه سکوت

*** 

 رانیسالن نشسته بودند، نه عمه ا ينشده بود همه تو 8که برگشته بودند ساعت هنوز  شگاهیاز آزما یصبح سر

 و محدثه البته، بهار و اردالن، آفاق و حاج بابا

 اهیکه به زور پدر مادر س ییزد، به بچه ها یه عروس داماد از ماه عسل برگشته نمبهار و اردالن به تاز افهیق

 .بود هیشب شتریسحر از رختخواب کنده شدند ب

 یاردالن خسته تر از اون یگفت، ول کیبچه ها گل از گلش شکفت اردالن رو بغل کرد و تبر دنیبا د ارسالن

کردو  يتشکر دیهلنا رو شن کیشلوغ نبود، تبر یلیذاتا خبشه تصورش کرد، بهارم که  یشگیبود که اردالن هم

 .خوشحال بودند یاساس یآفاق و حاج بابا ول. سرجاش نشست

خوابزده  نطوریاون بود که بهار و اردالن رو ا دمیقرار گرفته بود، شا انیرفتن در جر رونیقبل از ب یصبح آفاق

 کرده بود

حالش جا اومده بود شروع کرد  یصبحانه کم زیسر م یبلند شد و همه رو به صبحانه دعوت کرد، اردالن ول آفاق

 یبودند دوباره افتاده بود رو دنده شوخ دهیکه د ییزهایکه رفته بودند، چ ییاز سفر و جاها فیبه تعر

 ه و مدارك هلناکه بره دنبال شناسنام رونیاز صبحانه با اصرار آفاق اردالن زده بود ب بعد

اردالن و بهار، و  ابیشده بود، البته در غ يحاج بابا عقد جار يگرینشده بود که با اصرار آفاق و پ 12 ساعت

 و محدثه رانیالبته عمه ا

از  يهم انگار هیتموم کرده باشه تا خود خونه تو سکوت نشسته بود، بق يراه برگشت از محضر آفاق انگار باتر تو

 نکرد سکوت حاکم رو بهم بزنه یتالش یخواستند استفاده کنند چون کس یآفاق م قرار وآرامش نیا
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 ادنداشت،یاز محدثه به  یکینکرده بودند تبر يو محدثه هم اظهار نظر رانیبا ورودشون به خونه عمه ا نباریا

ناهار اومده واسه  یکرده بود، بهار هم وقت ریخ يپشتش زده بود و واسشون آرزو یالبته چرا، دست رانیعمه ا

 نداشت ادیبه  یکیاز اردالن هم تبر یداده بود ول یکیبودند تبر

 

 يجا هیباشه،  یو خواب آلودگ یتونه از خستگ یاردالن نم يسرد نیشد ا یداشت مطمئن م گهید ییجورا هی

ماجرا  نیبه ا دیسع لیورود وک انهیدر جر ایآ دونستیوکالتش، نم هیفکرش رفت سمت قض د،کهیلنگ یکار م

 !نه ایهست 

ساره بود، ساره  يها هیو گر يقرار یمسئله پرت کرده بود ب نیکه حواسش رو از ا يزیچ یفرودگاه ول تو

رنگ به رنگ  دیبود، سع ختهیواسه ارسالن و اردالن اشک ر ریدل س هی ینشون نداده بود ول دیبه سع یتوجه

و زمزمه  لچرشیبود کنار و شستهپرستار رو کنار زده بود ،ن دیسع یزد، فقط دم رفتن وقت یدم نم یشد ول یم

 رهیدستش رو تودست بگ دیگفته بود و اجازه داد بود سع يدم گوشش کرده بود با سر باشه ا يا

 از بچه ها جدا شده بود یبا خدا حافظ دیبلندشدن پرواز اعالم شده بود سع نکهیمحض ا به

 ارسالن حرف رو جمع کرده بود یار ساره ولکرده بود بابت رفت يکنجکاو یکم اردالن

نه به  یهوا سرد بود ول ن،ییآزار دهنده شده بود، پنجره روداد پا يادیسکوت ز نیا ینیسنگ نیتو ماش حاال

 حاکم بود نیکه تو ماش يجو يسرد

 نییپنجره رو بده پا ،يخور یسرما م: ارسالن به خودش اومد يصدا با

 هوا خوبه: هلنا

 ارسالن یکن يبچه دار دیحاال باحاال : اردالن

 از لبه پنجره شل شد دستش

 .رو باال داد شهیباال رفت با صاف نشستن هلنا، ارسالن ش نیسرعت ماش یفقط کم ومدیاز ارسالن در ن ییصدا

 کنم ادتونیکجا پ: خونه بودند که ارسالن به حرف اومد یحوال

 اونجاست نمیدم خونه ، ماش: اردالن

 ادیحالتون جا ب نیبر ادهیپ یکم ییدو تا نیبخوا دیگفتم شا دونم،یم: ارسالن

 حال ما سر جاشه: اردالن

 نیستیرو فرم ن یاز سر صبح ست،ینه ن: ارسالن
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 نیما رو کنار گذاشت یبا دو روز سفر از همه چ مینیب یم دهیکه از راه نرس نهیواسه ا دیخوب شا: اردالن

 هیمنظورت چ: کنه یم یکه داره سع دیشد فهم یم یباشه ول یآروم و معمول یلیداشت خ یسع ارسالن

 ن؟یصبر کن نیتونست ینم یعنی ن،یازدواج کن نیگرفت میبا نبودن ما دو روزه شما تصم یعنی: اردالن

 ؟یتو هم نیواسه ا: ارسالن

 ده،نظر تو واسم از نظر بابا هم مهمتر بو شهیبا تو مشورت کردم، هم زیآره، من واسه همه چ: اردالن

با شما فرق داره، هلنا  یما کم طیخوب شرا یول میببر شیزود همه کارا رو پ نقدریا میما هم قصد نداشت:ارسالن

 نیتو ا ،یشناسیآفاق جون و حاج بابا رو که م یول م،ینامزد بمون یسال هیفکرکنه،قرار بود  یخواست کم یم

 دیداده بود که با ریآفاق جون گ شبمید م،چش میماهم گفت ن،یمحرم باش دیمسائل حرف حرف خودشونه، گفتن با

 چشم میباشه، ما هم گفت يعقدتون شناسنامه ا

 ارسالن تو حالت خوبه؟ : اردالن

 خوبم، چطور؟: ارسالن

 یکه چ یخونه گرفت یرفت ،يحلقت گذاشته بود رو رد کرد خیآفاق جون پا ب نکهیتو اون همه آدم رو با ا: اردالن

 یسال باهات قهر کرده بود که چرا دخترش رو نگرفت 1عمه خانم نبود  نیهم ،ياصال قصد ازدواج ندار

 بسه اردالن: داد ارسالن اردالن دهنش رو بست با

نداشتم اصال حرفم  يمن منظور د،یببخش: به هلنا کرد که زل زده بود تودهنش یبرگشت عقب نگاه اردالن

 اصال  اده،یز تونیکه شما اختالف سن نهیا

 گرفتن میتصم هیقض نیحتما خودشون با علم به ا ست،ین، به ما مربوط ناردال: بهار

 تند رفتم کمیمن  دیآره ببخش:شیزد به صندل هیتک اردالن

اردالن  يبا صدا یشد ول ادهیهلنا در و باز کرد و پ ن،یتر ازقبل بود ، با توقف ماش نیسنگ یخونه جو حت تا

 هلنا صبر کن: ستهیمجبور شد با

 بله: برگشت سمت اردالن مرخین

 نیتو، به ما سربزن میاینم میر یم میدار گهیما د: اردالن

 نیارسالن رو تنها دعوت کن نیتون یم نیدم، هر وقت دوست داشت یممنون، زحمت نم:هلنا

 میشوکه شد کمیبود، ما  ییهوی یلیخ هیقض نینشو، ا ریاز ما دلگ: اومد جلو بهار

  یبهار جان، ول میمتوجه هست:ستادیشونه به شونه هلنا ا ارسالن
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 خواستم ناراحتتون کنم ینداشتم نم يمن قصد دیببخش: اردالن

 با اجازه ستیمهم ن: هلنا

اومده که  شیتو نبود تو پ یمسائل هیتو،  نیایصبر کن، اردالن ب: با گرفتن دست هلنا مانع از رفتنش شد ارسالن

 !یستین انیدر جر

 ؟!زم هستبه به با: زد يشخندیر اردالن

مربوط به پرونده  ا،یبله هست، اگه هم بهار خسته اس برسونش خونه و ب: زد سر شونه اش یدست ارسالن

 هیهلناست، مسئله کار

 مونم تا حرفهاتون تموم شه یم م،یرس ینم یبه استراحت گهید میدعوت ناینه، امشب خونه مامان ا: بهار

 درست کنه ییورود به خونه بهار رفت سمت آشپزخونه تا چا با

و  شگاهیآسا ياتفاقات افتاده، از ماجرا حیصدا کنار دست ارسالن نشسته بود، ارسالن شروع کرد به توض یب هلنا

 صندوق امانات دیشدن کل دایتو پرونده پ دیجد لیعبداهللا، و اومدن مامور در خونه ها، ورود وک ییدا تیشکا

 کرد یکالفه نگاه م اردالن

دنبال کار، مدارکم  دافتادهیجد لیوک نیحاال ا ،یباش انیگفتم در جر گه،ید نایهم: کردحرفش رو تموم  ارسالن

 يدیکه تو زحمتش رو کش

 بود؟ یاسمش چ رم،یگ ینداره، خودم باهاش تماس م یبیفقط چند روز نبودما، حاال ع ،یعجب اتفاقات: اردالن

 يعابد: ارسالن

 بده لیکارا رو تحو رمیگ یباشه تماس م! يعابد: اردالن

مدتم که حتما عقب افتاده، به کارا خودت  نیکارا ا ،يتو خودتم گرفتار یخواد اردالن، اخر سال ینه نم: ارسالن

 خودش ادامه بده يبرس، قرار شد عابد

 ن؟یاالن مثال من دو تا کلمه حرف زدم دلخور شد ؟یواسه چ: از جا بلند شد اردالن

حق الوکاله  يبه حرفها و حرکات امروزت نداره، عابد یربط میتصم نینه، اصال ا: ستادیرفت کنارش ا ارسالن

 راحت تره نطوریاش روهم گرفته، هلنا هم ا

 ..مگه من ؟یچ یعنی: اردالن

 یواسش ناراحت کننده هست، بزار تو مسائل یبه اندازه کاف زیاردالن، بزار هلنا هم راحت باشه، همه چ: ارسالن

 حت باشهرا ادیو از دستمون بر م شهیکه م
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 گفت و برگشت سر جاش يدلخور باشه ا اردالن

 شدند یکردند و راه یاردالن و بهار خداحافظ ییخوردن چا با

تو فکر بود،  ونیزیتلو يجلو دهیهلنا هم همونطور لم اط،یرفته بود تو ح ییبدرقه بچه ها ارسالن به تنها يبرا

 یمثل بچه ها رفتار کنه ادم مناسب یسالگ 29که مثل اردالن تو سن  یتو دلش مطمئن بود که کس قایاالن دق

آل  دهیا یکرده بود و کل فیواسش رد ثبتم ازیامت یکل شیمهم نبود که هفته پ ،یتونه باشه واسه زندگ ینم

اردالن رو  قهیدلش نخواسته باشه مثال ارسالن  نکهیکرد، نه ا یداشت برعکس فکر م قایبودش، االن دق دهید

قابل  شتریفکر کنه رفتار ارسالن ب یمنطق یخواست کم یاگه م یبابت حرفهاش، ول واریو بکوبدش تود رهیگب

 يکردتو لحظه حس بهتر یم ادهیداشت و اردالن و بهار رو پ ینگه م ابونیتو خ جادفاع بود، البته که اگه همون

حرفهاست، فکر کرد ال اقل  نیادو برادر محکم تر از  نیا وندیدونست که پ یخوب م یداد، ول یبهش م

 خودش و ارسالن يو رو هوا یقرض وندیمحکمتر از پ

 !؟یچ: ارسالن صاف نشست يصدا با

 ؟يچرا تو فکر گمیم: ارسالن

 ستین يزیچ: هلنا

 !ستین يزیچ یگ یاخم وسط دو ابروت نشسته م لویک مین:  ارسالن

 ستین یمهم زیچ: هلنا

 خوام، اردالن هنوز بزرگ نشده یاردالن من معذرت م يبابت حرفها: نشست کنارش ارسالن

 دمشید یمثبت م یلیکردم خ یراجع بهش فکر م يا گهیقبال جور د دم،یامروز فهم: هلنا

 فراموش کن: ارسالن

 !سخته: هلنا

 هیشدن یحتما سخته، ول: ارسالن

 ؟یتو قرار بوده با محدثه ازدواج کن: صبر کنه نیاز ا شتریتونست ب ینم گهید

 ده یم ریمحدثه؟ نه بابا اون که دهنش بو ش: دیخند ارسالن

 محدثه از من بزرگتره! ارسالن: گرد شد چشماش

 نمیده، اوم بزار بب یم ریخوب دهن تو ام حتما بو ش: دیبلند تر خند ارسالن

 تو شوك بود نتونست ارسالن رو پس بزنه هنوز
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 !!!ارسالن: گرفت یجدا شدن ارسالن نفس با

 ؟یبگم چ يخوایبود، م یطعم خوب هیراحت،  التیخ داد،ینم ریش ياووم، بو: ارسالن

 !!!!ارسالن: هلنا

 يخواستم مطمئن شم بو یتست کنم، حواسم نبود فقط م گهیبار د هی دیبا ؟يخوا یطعمش رو م ه؟یچ:ارسالن

 يند ریش

 دیخودش رو عقب کش یکم

 کردم یمزه رو مشخص م نیا فیتکل یهمون صبح دیاصال من با: ارسالن

 ها يدیچشم آفاق جون رو دور د: جا بلند شد از

 گهیمزه اس د نیواسه ا گه،ید نهیهم اال،یدوماد عروس و ببوس  گنیم یسر سفره عقد ه يدیواهللا ،ند:ارسالن

 حاال کجا؟!

 برم اتاقم: هلنا

 کارت دارم نیبش: دستش رو گرفت ارسالن

 نهیکرد که بش بیو ترغهلنا ر نیبود، هم يجد یصداش کم تن

از مراسم عقد  دونم،ینم م،یتجربه کن يعاد گهید يها یلیرو مثل خ زهایچ یلیخ میما نتون دیشا نیبب: ارسالن

تو کارهامون و خواسته هامون  ماتمون،یتو تصم یکس میاجازه ند میتون یم یول گه،ید يزهایچ یلیگرفته تا خ

 . میببر ذتل مونیاز زندگ م،یمثبت باش میتون یسال، م کی نیدخالت کنه، تو ا

 بگم یدونم چ ینم: هلنا

 یخوام، نم یشه، نم یتونم، نم یدونم، نم یاز حرفهاته، نم "نون"حذف  یبکن دیکه با يتو تنها کار: ارسالن

 زارن

 کنم یم یباشه سع: هلنا

کوچولو سر و سامون  هیشرکت، من کارا رو  میر یم م،یش یحاال بلند م. دستش رو گرفت و بلندش کرد ارسالن

 باشه؟ میدیشن ایامروز چ میفراموش کن میکن یم یسع میخور یم رونیشام هم ب رون،یب میر یدم، بعدم م یم

 باشه: هلنا

راجع  دیبودند که با يادیز يزهایاتفاقات امروز بود،چ ریکه تو شرکت منتظر ارسالن بود، ذهنش درگ یزمان تمام

خواست جوابشون رو بفهمه اصال به  یجواب مونده بودند، دلش م یهم که ب ییکرد، سئوالها یبشون فکر م
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سمت  د،یجد يحسا ن،سمترفت سمت خود ارسال یفکرش م اریاخت یب یول. دونست  یحق خودش م ینوع

 که قراره با ارسالن تنها باشن يروز 20 نیا

 یمنش زیپا کنار م هیپا تو اتاق داشت  هیزنگ تلفن به خودش اومد، ارسالنم که  يصدا با

شده بودند با اشاره  ریبودند و جاگ دهیدر باز کرد و تلفن رو جواب داد ظاهرن آفاق جون بود، رس عیسر ارسالن

 کرد و تلفن رو گذاشت سر جاش یحال واحوال دیرو گرفت، مختصر و مف یارسالن گوش

 به ارسالن انداخت، یسالن روشن بود، نگاه يخونه، چراغها دندیرد شده بود که رس 11از  ساعت

 کنه ینم یچراغون ادینترس، دزد ب: ارسالن

 ستین دیدوره زمونه پررو شدن، بع نیا يدزدها:هلنا

که تو سالن نشسته، محدثه هم کنارش بود وسر رو  دیرو د رانیسر ارسالن وارد شد به محض ورود عمه ا پشت

 پاش گذاشته بود

 سالم :سر بلند کرد و نشست ارسالن محدثه يصدا با

 به گردش شهیبه به سالم، هم:  ستادیبلند شدن محدثه عمه ا با

 ممنون: ارسالن

ترسن، بخدا زنگ زدم قم،  یوقت شب م نیخونه تا ا نیدو تا زن تنها تو ا یگ یتو نم: طوفان شد هوی عمه

 ما رو برداره ببره، ادیب فتهیخواست راه ب یم یحاج

خونه شلوغه ،نشده بود مجبور باشم سر شب خونه  نیا شهیهم نکهیعمه ،نه ا نیترس یدونستم م ینم: ارسالن

 امیکنم شبها زودتر ب یم یراحت، سع التونیچشم خ یباشم، ول

 زد به محدثه که برن باال يباشه عمه، دستت درد نکنه، اشاره ا: آروم گرفت یکم رانیا عمه

تو دست، سر گردوند دوباره سمت ارسالن،  لونیبود با چند تا نا دهیخشکنگاهش به هلنا افتاد که دم در  قبلش

 ن؟یبود دیخر: دستش بود سهیاونم ک

 سالم؛ بله : هلنا

 نیدیخر ایچ نمیبب نیایب: برگشت سر جاش عمه

 دیشب ع يدایخر يسر هیواسه خونه، همه  میکرد دیخر کمیهم :نیرو گذاشت زم لونهایاز نا یکی ارسالن

 یپا گذاشت از شلوغ ابونیشه تو خ ینم گهیعمه، درو روز د نیخوب کرد: عمه

 شه، یحاال هم نم نیهم: دست عمه نشست ینزدک یراحت هی يرو  هلنا
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 نیدیخر ایلباس مباس چ:  عمه

 د،ینخر يزیارسالن که چ م،یکار کرد یسرعت کمی یول م،یشرکت بود 8تا  م،یبر ییجا یلیفرصت نشد خ:هلنا

 يچند تا لباس و مانتو و روسر هیمنم 

 ؟یکفش چ: عمه

 واسه خونه دمیخر یدو جفت راحت هیکفش نه، : هلنا

 رشته سر دراز دارد د،یخر نیبر دیپس حاال حاال با:عمه

رو  میکه الزم دار ییزهایرسم و رسوماته، چ نینه هلنا اهل ا ارم،یسر در م زهایچ نیاز ا یلینه من خ: ارسالن

 باشه هر وقت آفاق جون اومد،  اضافه ها م،یخریم

ماه صبح تا شب تو  هیدو تا دختر پدر من دراومد از بس  نیجونتون راحته، واسه ا نیندار یکه مراسم نیهم:عمه

 میزد یبازارها گشت م نیا

پر کاه از قلم  هیخوان  یاداب دون، م یشوهراشون هم که حساب لیفام رن،یشما سخت گ يآخه دخترا: ارسالن

  وفته،ین

 م؟یریما کجا سخت گ: محدثه

 ارنیجا مونده رو ب یلفظ ریبود عاقد رو عالف نگه داشته بود برن از خونه دومادز یسرکار خانم، ک: ارسالن

کنم دلش  یفکر م نهیب یچقدر حاج خانم حرص خورد، هنوز که هنوز هر وقت منو م ادته،ی يوا: دیخند محدثه

 !رهیازم بگ شگونیو هیخواد  یم

بله  دهیدختره ور پر نیا ده،یرس یلفظ ریکه، حاال ز یدون یاخه نم: کرده بود از خنده رو کرد به هلناغش  عمه

 خرجش کرد تا بله رو بده شگونیو هیعاقد سه بار خوند و مادر شوهرم  داد،آخرشینم

 واقعا؟: هلنا

 داشتم بار هشتم بدم که خوب نشد میبار هفتم بله داد، منم تصم سهیتازه نف ؟یوا بله، پس چ: محدثه

 رونیب میبرد یم میداشت یدوماد رو بر م م،یاگه منو اردالن تو اتاق بود:ارسالن

موش آسه  نیع دیبا گهیعروس بتونه تا سر سفره مادر شوهر رو حرص بده بعدش که د هیوا، سر جمع : محدثه

 ادیبره آسه ب

 نیل نموندپس شکر خدا شما دو تا خواهر حسرت به د: ارسالن

 شده بود یزنه، اونروزم واال جن ینم کیدختره مثل موشه،جلو مادر شوهر ج نینگو، ا يوا: عمه
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 ؟يا یمامان نم: رفت سمت راه پله محدثه

 نمیبچه ها رو بب دیخواستم خر یچرا، مثال م: عمه

 ادیب فتهیراه ن میزنگ بزن هیبه بابا  میبر نیایب ن،ینیبب ستیعقد ن دیوا مامان خر: محدثه

هنوز رو پله اول پا نگذاشته بود که  ریشب بخ: بعدم رو کرد به بچه ها م،یبر یخدا مرگ، خوب شد گفت: عمه

 اومد برگشت سمتشون ادشی يزیچ يانگار

 شده عمه؟ يزیچ: ارسالن

 نیا شاالیا ن،یهمو داشته باش يمن بگم، هوا ستین ازیسفارشها رو کرده، ن گهیعمه قربونت برم، افاق د: رانیا

 بشه یط ثیحرف و حد یچند ماه ب

 راحت التونیچشم ، شما خ: لبهاش رو هم فشار داد ارسالن

لب حس  ریانگار اوقاتش تلخ بود، ز ینفهم یبفهم یگرفت و رو مبل ولو شد ارسالن ول یرفتن عمه هلنا نفس با

 متوجه نشده يزیکرد وانمود کنه چ یسع یزنه ول یم یکرد داره حرف

 !ایخسته شد:رفت تو آشپزخونه و برگشت ارسالن

 نه از ترس عمه فشارم افتاده: هلنا

  شهیزود تموم م یره ول یزود از کوره در م کمیعمه : ارسالن

 بله، زودددد: چرخوند یچشم هلنا

*** 

با باز کردن  -در بسته اتاق ارسالن رفت سمت اتاق خودش  دنیبا د رون،یاومد ب ییبه دست از دستشو مسواك

 ز،یبود، مسواك رو گذاشت لب م دهیداده بود و ظاهرن خواب هیکنار تخت سر تک یر جا خورد، ارسالن رو صندلد

تونست، آروم  یکه نم یبود، رو صندل يرمسلما قرار نبود ارسالن شب رو بمونه اگه هم قرا ستاد،یبا فاصله ا

 صداش زد

 ؟ياومد: چشم باز کرد و بلندشد ارسالن

 ؟يدیخواب نجایاهوم، چرا ا: هلنا

 ییدستشو یهست رفت یساعت میقرار نبود بخوابم، ماشاال ن: ارسالن

 ! واقعا: گرفت ختدش

 قهیدق 17 قایدق:بله، بعدم نگاه کرد به ساعتش: ارسالن
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 زدم خوب یداشتم مسواك م:هلنا

 فکر نکنم تو دهنت مونده باشه ها گهید يزیچ: ارسالن

 دیتا نخ دندون بزنم طول کش رم،ینخ! ا : هلنا

 هلنا يجعبه برداشت و گرفت جلو هی زیدستش رو برد لب م ارسالن

 ه؟یچ نیا: هلنا

 مادر شوهر يکادو: ارسالن

 ...از طرف آفا: دراز کرد و گرفت دست

 نه، مادر خودم،: دیحرفش رو بر ارسالن

 امرزدشونیخدا ب: هلنا

 ؟یبازش کن يخوا یممنون، نم: ارسالن

 چرا: هلنا

 بود زونیتا سکه سر تا سر گردنبند آو 7اومد تو دستش،  یقدم زیر نهیس هیباز کردن در جعبه  با

 چقدر قشنگه: هلنا

 مبارکه: ارسالن

 ممنون: هلنا

دونم  یم دیبع دیشب ع یشلوغ نیتو ا یول م،یرو انجام بد دامونیخر میآفاق جون سفارش کرده بر: ارسالن

 بهت بدم، تا سر صبر نوی، گفتم فعال ا میبرس

 ستیاصال الزم هم ن م،یندار يعجله ا: هلنا

 د،یخر میور سال رفت نیشد هم یفرصت هی دمیحرف تودهن قوم شوهر نزار، الزمه، اصال شا ش،یه: ارسالن

 ار،ینه ن نقدریا

 باشه: هلنا

 یخوب بخواب ر،یخوب ، شب بخ: ارسالن

 ی،تو هم خوب بخواب یمرس: هلنا

 که؟ یرست ینم:  ارسالن

 نه: هلنا
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 شرکت؟ يا یخوبه، فردا م: ارسالن

 خوام غذا درست کنم ینه م: هلنا

 ؟یچ: برگشت ارسالن

 کنم یم يفکر هیدونم، فردا  ینم: هلنا

 خوام یمن فردا فسنجون م:ارسالن

 درست ستین ادمیفکر کنم،  دیوقته درست نکردم، اصال با یلینه تو رو خدا، خ: هلنا

 يپز یواسم غذا م یقول، گفت ،يدونم تو آفاق جون قول داد یمن نم: ارسالن

 با عمه خانم انجام بدم یمشورت هی دیخوبه باشه، فقط با: هلنا

هست،  ینییپا ابونیتو خ Catering هینکن،  تیاگه نشد هم خودت رو اذ یباشه تالشت رو بکن ول: ارسالن

 میشه تلفن کن، اشتراك هم دار یم تیاذ يدار يدیزارم، د یتلفنش رو م

 جمع شد ينجوریخاطرم ا یالزم نشه ول دوارمیآخ چقدر خوب،ام: هلنا

 راحت بخواب، شب خوش الیخوب پس با خ: ارسالن

 ارسالن: دیاز هلنا نگرفته بود که راه افتاد سمت در ، در و باز کرد که هلنا بازوش رو چسب یجواب هنوز

 چته: دهیکرد رنگ از روش پرحس  ؟يشد یچ ه؟یچ: سمتش برگشت

 یبرم اگاه دیفردا با: هلنا

 شد یاصال داشت فراموشم م ،يوا يا: دستش رو گرفت ارسالن

 اد؟یم يبرم؟عابد دیبا يچجور: هلنا

 میقرار بود اونجا باش 8:30ساعت  ام،یخودم هم م اد،یب دیاون که حتما با: ارسالن

 که هست لیدارن، وک کاریاصال با من چ: هلنا

 چند تاسئوال جوابه ها ست،ین یمسئله مهم نیا ،یتو چرا خودت رو باخت: ارسالن

 زاره یگن اونجا خروس تخم م یآخه م:هلنا

 گفته؟ ی؟ ک یچ: نتونست خندش رو کنترل کنه ارسالن

 !گهید دمیشن دونمینم: هلنا

 که جرم کرده؟ یکس ای ؟یبترس دیهم که بود، تو با رمیگ ستین نطوریا: ارسالن
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هم که  نایوا یکارت بانک گهید ه؟یهان؟ نظرت چ رم؟یرو پس بگ تیبشه اصال شکا یاگه بخواد طوالن:هلنا

 درست شد

 شن یفردا پررو تر م یکن یجا خال ،يبر دیالزم نکرده، تا تهش با: ارسالن

مگه مرض  م،یروکرده باشه، اصال اون از خداش بود ما جلو چشمش نباش نکارایعبداهللا ا ییمن فکر نکنم دا: هلنا

 ششیپ میبرگرد میدنبال ما، ما رودرد بدر کنه که مجبور ش فتهیداره ب

تا ساعت  میریبخواب، فردا اول وقت م ریراحت بگ ،یکن تیبجا فردا خودت رو اذ ستیهلن، االن قرار ن: ارسالن

 تمومه زیهمه چ شاالیهم ا 10

 خدا کنه: اهلن

 ؟یاتاق من بخواب يایامشب ب يخوا یم: ارسالن

 گفت و رفت نشست لب تخت یسر نئ با

 کن، در اتاق خودت رو هم باز بزار دارمیب یداشت ياگه کار ر،یپس شب بخ:ارسالن

 ریباشه، شب بخ: هلنا

*** 

 ومدهیخواب به چشمش نحس کرد الزم داره،  یول ،ییدونست ساعت چنده و چند بار تا حاال رفته دستشو ینم

رفتن با ارسالن به اون  دیخوبش به خر يها کهیخواسته بود به اتفاقات روز قبل فکر نکنه هم به ت یبود، هر چ

آهسته رفت سمت  یلیبود، خ نستهبدش، و البته به فردا صبح ،نتو يحس خوب تنها نبودن، هم به قسمتها

 ییدستشو

دست گرفت  اریاخت یبود ب ستادهیبسته دم در ا مهین يکه با چشمها دیارسالن رو د ییاومدن از دستشو رونیب با

 يوا: جلو دهنش

 !؟یکن یم ينجوریچرا با خودت ا نم،یبب ایب: خواب الودش رو باز کرد، و دست هلنا رو گرفت يچشمها ارسالن

 ؟یکش یخوبم، چرا دستم رو م: هلنا

 وانیل ،ییدستشو یبار رفت 4ساعت گذشته  1تو  ؟یخوب :و هلنا رو فرستاد تو ستادیدم در اتاق خودش ا ارسالن

: داد دستش زیقرص ر هیاش رو هم گرفت و  گهیبرداشت و گذاشت تو دست هلنا، دست د زیآب رو از رو م

 بچه نمیبخور بب

 ه؟یچ نیا: هلنا
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 بخور واست خوبه زه،یاسمارت: ارسالن

 نکن تیا، ارسالن، اذ:هلنا

 یبخواب یساعت بتون 6خودم کمکت کنم، بخور، آرام بخشه ، ال اقل  ای يخور یم: ارسالن

 مونم یخوب صبح خواب م: هلنا

 ساعت گذاشتم، نگران نباش: ارسالن

 ،يخواد بر ینم: نگاه ارسالن قرص رو خورد، خواست بره سمت در، که ارسالن مچ دستش رو گرفت ریز

 بخواب نجایهم

 ...نجایا نجا؟آخهیا: هلنا

 هویبه تخت  دهیاالن من ولت کنم نرس ،يندار ییکن که دستشو نیف نباشه، بخواب، بخودتم تلقحر: ارسالن

 ن،یرو زم یش یول م

 آفاق جون آخه:هلنا

نه به آفاق  ،يبعدم شما بله رو به من داد دهیآفاق جون االن بغل حاج بابا صد تا پادشاه روخواب د: ارسالن

 هم نباش يزیجون، بخواب نگران چ

رو که حس کرد، نشستن لب تخت  يزیحس حرف زدن نداشت، تنها چ یلیشده بود، خ نیپلکاش سنگ پشت

 بود

داشت، بزور چشمهاش رو باز کرد با  یدست از سرش بر نم ییصدا ینداشت چشمهاش رو باز کنه ول دوست

 اد یخوابم م: ارسالن دوباره چشمهاش رو بست دنید

 یآگاه میبر دیبلند شو، با: ودصدا دست بردار نب یرو نداشت ول ریتصو

 ساعت چنده ،يوا: شد چشمهاش رو باز کنه مجبور

  7بلند شو ساعت : نهیکمک کرد بش ارسالن

 خوام برم یاَه، اصال من نم:داد هیلبه تخت تک به

 يساعت وقت دار مین هیکنه  یاگه نق زدن حالت رو بهتر م یول يبر دیرفتن رو که با: ارسالن

 ؟ير یم يتو دار: بود ستادهیآماده ا دهیکرد، لباس پوشبه ارسالن  ینگاه

 ؟یبلند ش يخوا یرفته بودم نون بخرم نم ام،ینه من دارم م: ارسالن

 امیچرا االن م: هلنا
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تو اتاق  دیدیتازه چشمهاش باز شده بود، تازه م يرفتن ارسالن خواست از جا بلند شه که نتوست، انگار رونیب با

راحت شد، از  یکم الشیبه لباسهاش انداخت، خ ینگاه عیسر نجا،یاومده ا یاومدک ینم ادشی ست،یخودش ن

 با ارسالن اومده تو اتاق شبید داوم ادشیجا بلندشد، تودهنه در اتاق دست که تو چارچوب گذاشت تازه 

خورد خواست بره  یتو سرش تکون م يزیبود، انگار چ نیسرش سنگ یو صورتش رو شست ، هنوز کم دست

 ا،یلباس عوض کن ب: بگه يزیداشت چ یآروم سع يآشپزخونه که ارسالن تو راهرو اومدطرفش به صداسمت 

 نجاستیا یحاج

 حاج بابا؟: هلنا

 رانینه، شوهر عمه ا: ارسالن

 آهان، باشه: هلنا

*** 

اون و شوهر عمه و  نیب يا گهیاول حرف د کیصبحانه تو سکوت کامل مشغول بود، جز سالم و عل زیم سر

جوون تر، عمه هم  یکم دیحاج بابا بود، البته شا یتو رده سن رانیخود عمه هم رد و بدل نشد، شوهر عمه ا یحت

بود که به سن و سال پدر و  سهیکه جور نبود سن محدثه و نف يزیهم سن و سال آفاق جون بود، چ یبیتقر

تمام طول صبحانه با  ،دیرس یخوش خلق تر از زن و دختراش به نظر م یکم یخورد، حاج یمادرشون نم

کرد و گفت خودش  یبا تموم شدن صبحانه همه بلند شدند، عمه هلنا و ارسالن رو راه. ارسالن گپ زده بود 

 کنهیآشپزخونه رومرتب م

**** 

غذا رو چک کرد، در واقع اصل غذا کار عمه بود، بعد از دو بار سئوال کردن  ریزنگ به خودش اومد، ز يصدا با

بود کنار و کارو  سوندهیهلنا رو کاغذ و قلم به دست وا ن،ییه کار شده بود و اومده بود پاعمه خودش دست ب

 شروع کرده بود

 پست پشت در بود، نامه دادگاه آورده بود مامور

 رو باز کنه اطیسر کرد و رفت در ح يکجاست، روسر شییدونست مدارك شناسا ینم

 کرد یدرد رو تو کل بدنش احساس م نیاسیاما با هر حرکت  دیشن یباز کردن در اما شوکه شد، حرفها رو نم با

 که چشم باز کرد یافتاده، زمان نیزم يکه چه زمان رو ینبود حت متوجه
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که تو سه گوش درب  نیاسی يصداها در هم بود، صدا یول د،ید یسر خودش م يو محدثه رو باال عمه

زارم  ینم: دیشن یعمه و محدثه م يهایاحوال پرس يمهار شده بود رو از البال یکلیمرد ه هیتوسط  نگیپارک

پدر  یب يواسه تو ن،یدیو خواب نیعمر تو خونه ما خورد هیچشم رو ت  یتو و اون مادر ب ،یابرو کن یبابام رو ب

 ..بابام

 و مرد حاضر تو خونه گم شد یحاج يتو صدا نیاسی يصدا

 کینزد یلیاومد، خ یم ریآژ يرو بست ،صدا چشمهاش

*** 

 تو  نیایب: کنار دستش بلند شد یباز شدن در عمه از صندل يدردناکش بسته بود، با صدا يچشمها

 سالم اردالن و بهار اومد يصدا

 شده؟ یسالم عمه، چ: اردالن

 ن،یخودت بب: عمه

 يوا يا: بهار

 شده؟ ينجوریارسالن کجاست؟ اصال کجا ا: اردالن

 یداشت غذا م یطفل نیبعد ارسالن اورد رسوندش خونه و رفت، ا ،یبا ارسالن رفتند آگاه یصبح: بگم یچ

 شد، یچ میدینفهم گهیصبح اول وقت اومده بود د یبودم، رفتم باال، آخه حاج ششیوقت پ یپخت، منم تا کل

 اومده کشوندتش دم در، شییپسر دا ظاهرن

نبود بکشدش، ما  دیاون نبود بع خواست بعد ناهار برگرده، اگه یم یجلو در بود، حاج یبود محافظ حاج ییخدا

 کارخدابود د،یرس یهم که صدا بهمون نم

 شد؟ یپسره چ: اردالن

 به پا کرد ییچه سر و صدا یدون یوجب بچه تازه پشت لبش سبز شده نم هیاومد بردش،  سیپل: عمه

 گه؟ یم یدکترش چ: بهار

نداره، چشمهاش هم بعد که ورمش  یشکستگ یدنده هاش مو برداشته، بدنش هم کوفته شده، ول هیگفت : عمه

 نشده باشه، شیزیخدا کنه چ نه،یبره معا دیبا دیخواب

 واسه پروندش یپزشک قانون يبود، رفته دنبال کارا نجایا لشیوک

 دارن یامشب رو حتما نگهش م: بهار
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 دونم کجاست که تلفنش خاموشه، ینگفته عمه، ارسالن بچم نم يزیچ: عمه

دادم گفتم  غامیپ شیبه منش ،ییزنگ زدم شرکت، ظاهرن رفتن کرج جلسه داشتن جا ،نیبه من خبر داد: اردالن

 رهیتهران بهش بگه با من تماس بگ دیرس

 تو جاده ادیبا سرعت ب هویعمه، بفهمه  يخوب کرد: عمه

 حواستون باشه آفاق جون نفهمه:بهار

 حتما، به محدثه ام سپردم : عمه

 ده؟یحاال حالش چطوره؟ خواب: اردالن

 آرام بخش بهش زدند: عمه

 رهیگ یشدت م گهیحاال تازه دردهاش چند ساعت د: بهار

 !بزنم يبه عابد یزنگ هیبزار برم :اردالن

 نمیصبر کن منم برم دکترش رو بب: بهار

 ینبرده باشه، ول شیاز پ يشده کار قیکه بهش تزر یبدنش بود، انگار که مسکن يتک تک استخونها دردتو

، مطرود  یبش ریتحق ،يبشنو نیعمر واسه کار نکرده توه هیقلبش درد داشت، سخت بود درد بدن،  شترازیب

  ،یباش

و از آدم نامربوط، نه از پدر نه  لیدل یب يکتک بخور ،یخواه قتیحق ،یبه جرم حق خواه ،يحاال کتک بخور و

 از مادر نه بابت کار کرده، بابت کار نکرده، 

که واست دل بسوزونن، کارش  یها باش بهیچشم غر يو حاال جلو به،یمرد غر هیاز  ،ییاز پسر دا يبخور کتک

که  يازش نداره حاال شده بود پرستار درد یکه علنا نشون داده بود دل خوش رانیبود که عمه ا دهیرس ییبه جا

 به جونش زده بود، شهیاون مثال همخون و هم ر

پدر رو  یکه بچه ب ي، از مادر شتریاز کدوم ب دونستیاز پدر و مادرش متنفر بود، نم گهیاز هر زمان د شیب

شست  یاگه از عشقش دست نم دیکه رها کرده بود، عشقش رو رها کرده بود، شا ياز پدر ایبطنش نگه داشته 

 تو راه داره، يکه بچه ا دیفهم یم

 نیا يا نهیزم شیپ چیه یب نکهیشده و رها کرده، نه ا عیتو ذهنش نشسته بود که پدرش تطم ویسنار نیها ا بار

وداد  غیبود، مادرش هم با ج دهیشن یول ییدا ایبود، خاطر نداشت از دهن آقا جان  دهیبار شن هیفکر رو بکنه، 
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پدرش رو به هزار  یچارگیو ب يدیاوج ناام وکه مادرش ت یکم نشده بود دفعات یحرف رو رد کرده بود ول نیا

 کرده بود، به فروختن عشق به پول ییوفا یعنوان محکوم به ب

 ومدنشین ینبودن ارسالن بود، پ یدر اصل حواسش پ یکرد ول یفکر ها رو م نیا همه

که  ییخواست، جز اخ ها یرو تخت افتاده، دلش حرف زدن نم نجایچند ساعته که ا ایدونست ساعت چنده، ینم

کرده بود به حرفش  یعمه سع ینزده بود، کل یاومدند، حرف یم رونیموقع جابجا شدن از دهنش ب يبه ناچار

 يداده بود، با رفتن اردالن و بهار عمه چند بار حیمقاومت خسته شده بود، و سکوت رو ترج نیاونم از ا یول ارهیب

 .وقت رو مشغول دعا بود هیبا محدثه حرف زده بود، و بق

 باز محدثه بود یعمه بلند شد،حتم لیزنگ موبا يبار صدا نیچندم يبرا

 سالم:عمه

... 

 ؟ییکجا ؟ییارسالن تو: عمه

... 

 نگران نباش عمه، حالش خوبه،:عمه

... 

 ؟ییکجا: عمه

... 

 راحت شه، التیخ مارستانیب ایسر ب هیخوب : عمه

... 

 بارون زده  ا،یکن یرانندگ واشیتو رو خاك مادرت  ا،یاردالن شلوغش کرده، تو ب: عمه

... 

 ایبخواب عمه، تو : عمه

سره  هیارسالنه، بچم از کرج : دستش رو اروم گذاشت رو دست هلنا یقطع شدن تلفن، عمه برگشت رو صندل با

 نجاسیا گهیربع د هیتا  اد،یرفته خونه محدثه بهش گفته ، م

 آب قند واسش درست کنم وانیل هیبرم  بزار
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برادر، پدرو پدر بزرگ، مادر بزرگ، چقدر  ،یداشته باش يعمه پدر ،یدلش گذشت چه خوبه عمه داشته باش از

 خوبه  یلیخوبه، بودن خوبشون خ نهایهمه ا

*** 

 کرد اردالن رفته یبود، فکر م صیاردالن هم قابل تشخ ياومد، صدا یاز پشت در م ییصدا

 باز شد يبلند يبا صدا در

 ستین يزیها چ یعمه، نترس ایسالم، ب:عمه هم با صدا عقب رفت یصندل

 قدم تو اتاق نگذاشت یکس انگار یول

 خوبه نیشما که گفت: ارسالن اومد يکه صدا دینکش طول

 داره یکوفتگ کمیخدا رو شکر خوبه فقط : اردالن

راه باز  رونیاز گوشه چشمش به ب یبا کوبش هر قدم ارسالن، قطره اشک دیشن یارسالن رو م يپا يصدا حاال

 نداشت که آزاد کنه ییصدا یکرد، ول یم

 ؟یهلنا؟ هلنا خوب: ارسالن

 کرد یتحمل م یدردناك بود ول یرو گرفته بود ، مچش کم دستش

 ارسالن عمه دستت رو شل کن: عمه

 کجاست؟ يعابد: اردالن رو مخاطب قرار داد ارسالن

 دنبال کاراست،پسره بازداشته تا فردا بره دادگاه يعابد: اردالن

 بزارم رو پرونده گهید تیشکا هی دیمنم با: ارسالن

جون به هول و وال افتادن که شب آقا زاده رو ببره خونه  ییخواد، همه کارا انجام شده، االن دا ینم: اردالن

اون گذاشته رو پرونده واسه ورود  تمیشکا هی ره،یگیهم از اون ور پ یحاج یول ده،یروهم د يظاهرن دم چند نفر

 نباش، نگران دهیطرف چرب نیه ازن و بچش، فعال که وزن یخصوص میطرف به حر

 خونه خودم هستم نیبااردالن بر ،یهم شما هم حاج نیعمه تو زحمت افتاد دیببخش: رو کرد به عمه ارسالن

شبم انگار دکتر گفته  ا،یبکن و ب یاستراحت هیبخور  يزیچ هینبود، تو برو  یزحمت ه،یچه حرف نیوا عمه ا: عمه

برگرده، چشمش رو  نهیمعا هیسر ساعت مسکن بزنه و فردا واسه  دیخونه، فقط با نشیببر نیتون یم نیخواست

 دیخواب یورمش کم شاالیکه ا گهیهم گفتن دو روز د
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محدثه هم  نیبر -مطمئن تر از خونه اس نجایا م،یمون یراحت تره، شبم م المیممنون، خودم باشم خ: ارسالن

 تنهاست

 م،یما تنها بمون تسینرفته قم، دلش رضا ن ینه، حاج: عمه

 مدت اومده تنها باشه نیبعدا ستیخوب ن نیبر دیهست حتما با یپس اگه حاج: ارسالن

 ایسر کار، ب يبر يدختر و تنها نزار نیخبر کن، صبحم ا یداشت يتعارف نکن کار یرم ول یباشه عمه، م: عمه

 بعد برو نجایا اریمنو ب

 شهیراحت نم المیخ ارمیپدر و پسر و در ن نیرم، من تا پدر ا یفردا نم: ارسالن

 کارش رو بکنه لتونیاون که عمه کار قانونه، بزار وک: عمه

 یبهتر باش شاالیرم، ا یمن دارم م: تخت گذاشت کینزد یقدم عمه

 بزن نگرانن نشه یزنگ هیتا آفاق زنگ نزده خودت : رو کرد به ارسالن بعدم

 آره حتما: ارسالن

*** 

 ؟یحرف بزن يخوا یهلنا، نم: کنار تخت رو جابجا کرد و نشست یدالن، ارسالن صندلرفتن عمه و ار با

باره  هیشده، گفتم  3 کهیساعت نزد دمیخاموش بود، بعدم که د میجلسه گوش میاومدم، رفت رید دیببخش: ارسالن

 نمتیب یواسه ناهار م

 بگو يزیچ هی ،يداریدونم ب یهلنا؟ م: ارسالن

 نشده باشه تیفقط خدا کنه چشمت اذ م،یارینگران نباش پدر پدر سوختش رو در م: ارسالن

 ادامه سکوت هلنا، ارسالن هم اروم گرفت با

آفاق بابت همه  يها یبه نگران یبا آفاق تماس گرفته بود و بهونه کرده بود که هلنا حمامه خودشم کل ارسالن

خواسته بود بابت اتفاقات  حیتوض ین زنگ زده بود و کلعالم جواب داده بود، پشت سر اونهم سلما يزهایچ

 افتاده

 خدا بداد برسه آفاق جون نفهمه: کرد و نشست یقطع تماس ارسالن اوف با

ناله هم از دهنش  يکرده بود همون صدا یارسالن اومده بود سع یهمچنان روزه سکوت گرفته بود از وقت هلنا

 .کنه یم یبندگان خدا تالف نیو زمون رو داره با سکوت سر ا نیماز ز تشیدونست چرا عصبان ینره، نم رونیب

 بله: کنار تختش زنگ زد، ارسالن جواب داد تلفن
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 باال انیب نیوجه اجازه ند چیلطفا به ه: ارسالن

 مارستانیاومدن دم ب تییو زندا ییدا: قطع تلفن از ارسالن بلند شد با

 ؟یواسه چ: خداگاه دهن باز کرد نا

 نترس، اومدن بگن بچمون غلط کرده: ارسالن

 انیخوام ب ینم: هلنا

 باال انیگفتم نگذارن ب: ارسالن

 بدبخت نقدریا نن،یبب یختیر نیخوام منو ا ینم:هلنا

 يدیرفتار کرده، تو صدمه د وونیکه پسر اونا مثل ح ستیتو ن یبدبخت نیا ؟یچ یعنیهلن، : تعجب کرد ارسالن

خجالت بکشن بابت  دیشکل ببننت، اونها با نیکه تو ا یبترس دیدر، تو نباپدر ما نیغلط ا تیبه خاطر ترب

 تشونیترب

 خوام منو ببنن ینم: هلنا

خجالت  دیشه نبا یکه بهش ظلم م یاس، کس گهید زیحرفم چ یول نن،یتو رو بب ستیمنم گفتم قرار ن: ارسالن

 خجالت بکشه دیکنه با یرفتار م وونیح هیکه مثل  یبکشه، کس

کرده بودش ،  مارستانیب ریچشمهاش و اون دنده ترك خورده اس تیوضع یروزه مرخص بشه، ول هیبود  قرار

 یلیخودش هم خ ينجوریگرفته بودند ا یکه ارسالن مجبور بود بره پرستار ساعت یروز پنجم بود، تو ساعات

با آفاق حرف نزده  يروز دو ،گرفتند یهر روز با آفاق تماس م د،یمونده بود به ع يروز 10. راحت تره بود 

 باهاش حرف زده بود یچند کالم یکم به آهستگ یلیاز روز سوم دندون درد رو بهونه کرده بود و خ یبودول

ساعت ها بود  نیشب بود، ارسالن معموال حدود ا 9 کیدر چشمش رو باز کرد ساعت نزد یباز شدن ناگهان با

 تو؟ ي ایآقا کجا م: اومد، پرستارم که شال و کاله کرده چشم به راه ارسالن بود، صداش دراومد یکه م

 پرستار رو دراورده يکه صدا هیک نهیکج کرد بب یرو کم سرش

 ندشینب گهید امتیق امیتا ق خواستیبود که دلش م یکس د،یکش ینبود که انتظارش رو م یکس

 تونست یمسلما نم یشه ول کیداشت نزاره به تخت نزد یسع پرستار

 مرد،  نیا يجلو ارهیخواست نترسه ، نلرزه ، کم ن یدلش م یلیخ

جالل و جبروتش،  يجلو زش،یزبون ت يبود، جلو فیمرد ضع نیبا ا ییارویتو رو شهیهم شهی، هم شهیهم یول

 اخم و تخمش
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 کنار تخت ستادیفرستاد و خودش ا یرو سمت پرستار

 زبونش قفل شده بود  یخواد، ول یم یچ نجایخواست بپرسه ا یخواست به خودش جسارت بده، م یم

 ير یم: نگفت شتریپرستار هم چند تا جمله ب يو اعتراضها يو نشست، د رجواب حرفها دیرو کش یصندل

 .پرتت کنم؟ اومدم با خواهر زاده ام دو کلمه حرف بزنم ای رونیب

 ستادیعقب تر ا یرفت کماخم کردو با فاصله  پرستار

 ؟يبردار يباز نیکنم دست از ا کاریچ ؟يخوایچقدر م: کرد به هلنا رو

 نگاه کرد فقط

 رونیب ادیب دیپسر با نیکنم، فقط ا یفراهم م یبه چشم بهم زدن يبخوا یهر چ: عبداهللا

 خوام ینم يزیچ: که عبداهللا نشنوه ينه اونقدر یبود ول فیضع صداش

حرف و  یکنم، ب یسرش م یهم خودت طلب کن یدم، هر چ یرو م هیدادگاه ببره واسه د یهر چ: عبداهللا

 ثیحد

 ادیاز دستم بر م يخوام نه کار یم يزینه چ نجامیمن ا:هلنا

 لشونمیجدا گذاشته ، اون فام تیدونن، پسره خودش رفته شکا یدارن موش م یلیکه خ لتیشوهر و وک: عبداهللا

 شده یچ یچ ممیحر به دن،یگه زن و بچم ترس یم

 ندارن ياونها از من حرف شنو: هلنا

 ادیکوتاه م لشیفام ادیاون کوتاه ب اد،یشوهرت کوتاه م يتو بخوا: عبداهللا

 و باال نییقرون پا هی یدم، ب یارث عارفه رو م: عبداهللا

 ارزه؟ یم نقدریا نیاسیچند روز تو زندون نموندن  یعنی: هلنا

پات  ریهم که ز یپول نیبا ا ،يخوام اون تو بمونه، تو نون و نمک ما رو خورد یساعتم نم هیپاره تنمه، : عبداهللا

پولها رو هم  هیبق ادیواست در م هیطریتو ق يمتر 100 هیکم کمش  ،یخواب یو م يخور یعمر م هی زمیر یم

 يخور یتو بانک،تا اخر عمرت سودش رو م يزار یم

 اونها حق مادرم بود: هلنا

از اون پول دست  یخواست قرون یرو به اسم من زد، نم نهایحقش نبود، آقاجان تو زنده بودن خودش ا: عبداهللا

 تو برسه

 نداد یجواب
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هان؟  ؟يد یجواب م یک ؟یگ یم یخوب چ: داشت خودش رو کنترل کنه یسع یکرد ول شیهلنا عصب سکوت

 فردا صبح زنگ بزنم خوبه؟

 پرستار سر گردوند رو به در يصدا با

 رونیگفتم برن ب یلیبخدا من خ ،يصفار يآقا:ستارپر

 رونیب نییبفرما: تخت يخودش رو رسوند پا یعصبان ارسالن

 داشتم با خواهر زاده ام  یدو کلمه حرف خصوص: عبداهللا

 لشیوک نیزن یم ن،زنگیبا هلنا کار دار ن،یایطرفها ن نیگفته بودم ا: ارسالن

 به هلنا، زنمیشه، فردا صبح زنگ م یتو هم نظرت عوض م یگوش کن ن،یریحرفهام رو زدن، چرب و ش: عبداهللا

 نکهینه ا ن،یرفت یفرو م نیدختر تو زم نیا دنیبا د دیاصال از خجالت و شرم با رون،یب نییبفرما: ارسالن

 نیبزن نیریواسش حرف چرب و ش نیسیوا

فکرات رو بکن، فردا خبرش رو  زم،یعز: رو به هلنا دیقبلش چرخ یارسالن رو پس زد و رفت سمت در ول عبداهللا

 رمیگ یم

 کرد و در بست شیتا دم در همراه ارسالن

 با اجازه منم برم:آماده رفتن کنار در بود پرستار

 خونه نیایب میزنم اگه خواست یخودم زنگ م ن،یایفردا صبح ن: درو باز کرد ارسالن

 چشم، با اجازه: پرستار

 ؟يچطور: تخت يشت پارفتن پرستار ارسالن درو بست و برگ با

 خوبم: هلنا

 ؟يدرد دار ،یش یخوب م یول یستیخوب که ن:ارسالن

 نهیفقط تو قفسه س: هلنا

 خونه میریرو راحت کنه م المونیچشمهات بهتره، فردا که چشم پزشک خ: ارسالن

 خواد برم حمام یدلم م: هلنا

 صبح شده ینگران نباش چشم به هم بزن يریم: ارسالن

 بود؟ یجان چ ییدا نیریچرب و ش شنهادیپ: ارسالن

 ارث مادرم رو بده: هلنا
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 خواد بده، االن ، چه خنده دار یمردك، حاال م: ارسالن

 شد؟ یچ نیاسیدادگاه  یبهم نگفت: هلنا

 انیشد در جر یینها زیهر وقت همه چ ،یلحظه به لحظه باش ریگیپ خوادیمن بهت گفتم دلم نم: ارسالن

 زارمتیم

 خوام بدونم یمن م یول: هلنا

 م؟یاریمادرت رو ب میبر يخوا یفردا م: بلند شد رفت کنار پنجره ارسالن

 کجا؟: هلنا

 خونه،: ارسالن

بشه، تازه منم  فیکث ییکرد، اگه جا يشه تو خونه شما نگهدار یخونه نه، نم یول نمش،یخوام برم بب یم: هلنا

 تونم کاراش رو انجام بدم یکه فعال نم

 يزیآب بر هیبود،  یهر جا هم مشکل م،یکن یخونه خودم، همه جا سنگه فرشها رو جمع م میر یم: ارسالن

 حله میریپرستارم بگ هی زه،یتم

 نهیمنو بب افهیق نیخواد با ا یدونم، دلم نم ینم:هلنا

 شناسه یمگه تو رو م: ارسالن

 دونم ینه، نم: هلنا

 ؟يشام خورد: ارسالن

 آره،: هلنا

 م،ینیخوب اوردم بب لمیف هیامشب : ارسالن

 !!!ارسالن: هلنا

 بله: ارسالن

 شد؟ یدادگاه چ ینگفت: هلنا

 ست،ین هایزود نیدادگاه به ا: ارسالن

 رفته دادسرا تیشکا یخودت گفت: هلنا

 ازش رو کرد یکار آخرش بد دست نیفکر کرده شهر هرته، ا نیاسیآقا  نیا ن،یبب: ارسالن

 ؟یچ یعنی: هلنا
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 به کفشش نبود یگیدر واقع چون ر ومد،یازش در ن يزیرفت و اومد چ یین داخا نیا یهر چ: ارسالن

 خوب: هلنا

 همه شگاهیآسا هیبانک، قض يجلو يخونه، دزد يازدزد نه،یاسیسر  ریز زیآروم باش، همه چ: ارسالن

 کارسیوسط چ نیا نیاسی ؟یواسه چ: هلنا

 جان حاضره پول خرج کنه ییکه دا نهیگم کار داره، هم یکه م نهیهم: ارسالن

بکنه، اصال آدرس ما رونداشت، آدرس خونه حاج بابا رو،  يمسخره ا يکارا نیچن دیچرابا نیاسیآخه،: هلنا

 رو شگاهیآسا

 هیکرد  یم بیاون شب ما رو تعق ادتهینگاه به کم سن وسال بودنش نکن، رودست همه بلند شده، : ارسالن

 م؟یاومد یم تییکه از خونه دا یاون شب که،یت

 اره:هلنا

 هیرو هم باالخره  يدنبالت کرده، خونه جعفر شگاهیآسا یالبد بپا گذاشته واسه تو، رفت گهیخوب د: ارسالن

 گهیکرده د دایپ يجور

 ینداشتند خوب مامانم رو دوست داشتند ول يا ونهیبا من م نیاسیو  اسری ؟یواسه چ ایهمه برو ب نیآخه ا: هلنا

 بزنن واسه برگردوندنش نکارایا که دست به ينه اونقدر

خوب  دهیجوش رتشیغ ن،یآبرو کرد یگه شما خونواده رو با رفتنتون ب یروز م هی نه،یهم هم هیقض ریگ: ارسالن

 ن،یاز اون خونه رفت نیگه عاشق تو بوده مادرت نداده ، واسه هم یزارن، روز بعدم یوقت م هیقض نیکه رو ا

  ره،یخواسته انتقام بگ یم نیواسه هم

 ؟یکن یم یمنو؟ شوخ: هلنا

اومده  ،یکن یم یتو خونه تنها زندگ بهیمرد غر هیتازه امروز آقا گفته بهش خبر دادن تو با  ر،یخ: ارسالن

 شده تو رو زده یرتیناموسش رو ببره، غ

 کاش تموم شه ا،یخدا ،يوا: هلنا

 شد ییگم که صبر کن هر وقت نها یم ،یرفتار کن نطوریقرار نشد ا: ارسالن

 آخه واقعا چرا: هلنا

واقعا  دیبره؟ شا یخواست تو رو ببره خونه خودش، گفت تو و مادرت رو م یاون شبم م ادتیهلن، : ارسالن

 .. یوانگید نهمهیدوست داشته ا
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که دست چپ و راستم رو شناختم، من تو اون خونه سر بار بودم،  يحرف مزخرفه، از روز هی نیارسالن، ا: هلنا

 نهایبرم مدرسه، ارسالن ا يبچه ها عاد  هینزاشتند من مثل بق نهایکنن، ا یمعرف یشد منو به کس یعارشون م

 داره هیجوك گر هیفقط  نیمنو سوزندن، حاال منو بخواد ا یو نوجون یبچگ

 اشکهاش روون شد اریاخت یب

خونه  سیره، آخه اداره پلدا یپسره اختالل روان نیبابااصال ا ،یکن یم تیهلن، بسه، چرا خودت رو اذ: ارسالن

البته ممکن هم هست  -زاره یواسش بده، تو حکمش اثر بد م نهایحرف عوض کنه، ا قهیکه هر دق ستیخاله ن

 جلوه بدن یرو ناموس هیخوان قض یداده باشه، م ادشی لشیوک

 اونهاست هیبسه، نوبت گر: گوشه چشمش رو پاك کرد ينم زد و خودش اشکها یدستمال

 داستانها تموم بشه نیارسالن، باور ندارم ا: هلنا

نه  ره،یم یادرش اونجا رونداره، نه کس یبرمت خونه خودم، کس یم ست،ینشد هم مهم ن شه،یتموم م: ارسالن

 بهت برسه ، خوبه؟ يخبر چیزارم ه یتو آرامش کامل، منم نم اد،یم یکس

 ؟یآفاق جون چ: هلنا

 زنن یوگرنه خونواده من که بهت سر مو خونوادش بود،  ییمنظورم دا: ارسالن

 شم یمرخص م یفردا ک: هلنا

 .میتا اون موقع منتظر باش دیاد تو بخش، با ینم 9دکتر زودتر از : ارسالن

طبقه ، با  20برج  هی، تو  يمتر دیشا100آپارتمان  هیسره رفته بودند خونه ارسالن،  هی مارستانیاز ب صیترخ با

 نه اپن ،نسبتا بزرگ و آشپزخو یسالن

سراسر پنجره  یلخت، سالن از سمت یکم یول دیرس یبه نظر م زیگردوند دور تا دور خونه، همه جا تم يسر

ست  هیساده بود،  یلیبا خونه آفا جون خ سهیساده، مبلمان در مقا ریحر يبلند و پرنور داشت با پرده ها يها

ها  واریبزرگ جا گرفته بودند، د تانبس ونیزیتلو هی يگل دار که روبرو دیسف يبا کوسن ها يصورمه ا یراحت

 و تابلو،  نیاز هر گونه تزئ یخال یول

 قهیعت يزهایو چ ستالیاز تابلو فرش و بوفه نقره وکر يها بود، خبر یراحت يجلو زیم ریهم ز یکوچک فرش

و گاز  خچالیچهار نفره، با  يناهار خور هی د،یسف یچوب ينهایبه آشپزخونه کرد، کاب ینگاه يسرسر یلینبود، خ

 دیسف نیو ماش

 چطوره؟: ارسالن برگشت عقب يصدا با
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 لخت کمیقشنگ فقط  یساده ول یلیخ: هلنا

 ،یکن یاحساس مستضعف بودن م نجایا يایاز خونه حاج بابا م یحس روداشتم، وقت نیمنم اوائل هم: ارسالن

 به قول تو لخت لخت نجایا ییتابلو ي،بوفه ا يزیتو م يممکنه بخور يراه بر يخوایاونجا قدم به قدم م

 گم بده، چشمم عادت نداره ینه نم: هلنا

خوردم فقط  یتو خونه نبودم، شام وناهار رو سر کار م يادیخوب من زمان ز ه،یدونم منظورت چ یم: ارسالن

 جمعه هم که خونه آفاق جون يبودم، روزها نجایموقع خواب ا

 زهیتم يادیز یول: هلنا

 هیخال خچالی یبوده، ول نجایکار ا زیصبح تم 7از ساعت : ارسالن

 هیاومدنمون درسته به نظرت؟ بدون مشورت با بق نجایا: هلنا

هم اومده  نیکاره، آخره ساله، ام نیبودن بهتر نجایا طیشرا نیتو ا دم،یاطالع م هیبه بق: کرد یاخم ارسالن

 میاونها رو هم ندار ییتنها ینگران گهیعمه و محدثه اس، د شیپ قهیتهران، دم به دق

 منظورم آفاق جونه: هلنا

 رو بهشون گفتم زیامروز همه چ دیشا:ارسالن

 شن ینه نگران م: هلنا

 شم یتر هم بفهمن دلخور م ریخوب اگه د: ارسالن

 يها يبود، کبود دهیخودش رو د افهیروز ق 5آسانسور موقع اومدن بعد  نهیتو آ: يورود نهیا يرفت روبرو هلنا

رو از  يا افهیق نیچن چوقتیزد، تا حاال ه یم يتمام صورتش به زرد بایتقر یکمرنگ بودند ول یلیصورتش خ

 نداشت ادیخودش به 

 دستت بدن؟ نهینزاشتم آ یواسه چ يدید: گوشش یکیسرش رو آروم اورد تا نزد ستاد،یپشت سرش ا ارسالن

 چشمام هنوز ورم دارن: هلنا

 یاولشون م ینشده دوباره به قشنگ دیع دهیبه عصب چشمات نرس یبیرو شکر آس خدا ست،یورم مهم ن: ارسالن

 شن

بار اول  نینکرده بود، ا فیبار هم ارسالن از چهرش تعر هی یدلش ول شد، تا حاال حت ریاز ز يانگار يزیچ هی

 دیبهش چسب یلیخ

 نزن دیخودت رو د نقدریبسه ا: اروم شونه اش رو گرفت و چرخوند سمت اتاق خواب ارسالن
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 مینیاتاق خواب رو بب میبر ایب

 اتاق داره؟ هیفقط : هلنا

 هیمتر 25اتاقش  یآره ول:ارسالن

تخت  هی نه،یآ هیطبقه  8سوخته  يدراور بلند قهوه ا هیساده داخل اتاق افتاد  سیباز شدن در نگاهش به سرو با

 مد داشتک يها هم سراسر واریضلع از د هی. میگل هینفره بزرگ، و  هی

 خوب چطوره؟: ارسالن

 خوبه: هلنا

 ست؟یلخت ن: ارسالن

 نه: هلنا

چون پرده  یکن کیکرکره رو تار نیا دیبا یلباس عوض کن یمشرف داره، خواست نجایباشه ا ادتونی: ارسالن

 نازکه، بخصوص شبها

 نه ایبود  دییمورد تا: ارسالن

 ؟یمون یاوهوم،تو کجا م: هلنا

 جانم؟: ارسالن

 نداره  شتریاتاق خواب که ب هیخوب : شل شده بود کمی ششین

 عوضش دالوره یول: ارسالن

 گم یم يجد: هلنا

 شن،  ینفر راحت توش جا م 6گم،  یم يمنم جد: ارسالن

 ده یآفاق جون اجازه م مینیاصال بزار بب: هلنا

قرار  انیتمومه، آفاق جون در جر رمیبگ میمن تصم! يریگ ینم يمنو جد يانگار هنوز حرفها: اخم کرد ارسالن

 رهیگ یم

 میداشت يقرار هیارسالن، ما  یدونم، ول یم: هلنا

 مینه ، هنوزم دار میداشت: ارسالن

 روز نشده 10هنوز  ستیدرست ن ينجوریآخه ا:هلنا
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 یجان مرتب م ییبهتره، از امروز دا یلیخ میبمون نجایفکر کنم االن ا یدونم، ول یم: شد يجد یکم ارسالن

 میآرامش داشته باش یخواد کم یگرفتن، دلم م تیواسه رضا فتهیخواد راه ب

 ؟یچ رهیادبگیرو  نجایاگه ا:هلنا

 کردم، نگران نباش يالزم رو به نگهبان ورود يهمه سفارشها: ارسالن

 ؟یوسائلم چ: هلنا

 ارم یواست م رمیامروز م: ارسالن

 امیخودم هم م: هلنا

دوش  هیغروب نشده  یتا بتون امیرم و م یم عیمن سر میناهار خورد ،یفتیخواد راه ب یخودت فعال نم: ارسالن

 يریهم بگ

*** 

 ریاش ت نهیقفسه س دادیم نییکه پا يخورد، با هر لقمه ا یسوپ م ریغ ییبود که غذا يبار نیاز چند روز اول بعد

 ؟يدرد دار ؟یخوب: حواسش جمع بود یارسالن حساب یآروم باشه ول یلیداشت خ یسع د،یکش یم

 درد داره  دمیکم لقمه رو فرو م هینه خوبم، :هلنا

 رمیاصال حواسم نبود برات سوپ بگ: ارسالن

 شد یداشت بد م گهیحرف سوپ نزن حالم د گهینه، تو رو خدا د: هلنا

 پس عجله نکن آروم آروم بخور: ارسالن

بزار : ستادیخواست شروع کنه به شستن که هلنا کنارش ا ییشوتموم شدن غذا ارسالن ظرفها رو برد تو ظرف با

 شورم یمن م

 گهیم یاخبار چ مینیرو هم روشن کن بب ونیزیدراز بکش تلو کمیالزم نکرده، برو : ارسالن

 ناراحتم یلیخ ينجوریآخه ا:هلنا

 ؟یناراحت یاز چ: دستش رو خشک کرد ارسالن

 !کشم یمهمه کارام گردنه توئه، واقعا خجالت : هلنا

 ؟یخجالت واسه چ هیچه حرف: ارسالن

 يدار یدونم چه وضع یم يدیچند روزه، شب ع نیا يافتاد یاز کارو زندگ: هلنا
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هم عقب  یلیاز کارام عقب افتادم، خ: نهیدستهاش رو گرفت و بردش سمت کاناپه سالن کمک کرد بش ارسالن

 یلیخ دینبا ه،یاز زندگ یمنتظره ها هم بخش ریغ نینداره،ا یهست، تموم شهیکار هم ست،یمهم ن یافتادم ول

آزاد  يحرفها نیرو از ا کرتف ،یتو خجالت بکش ایکه من بابتش ناراحت باشم  ستین يزیچ نیسخت گرفت، ا

 کن

 من سر تو بوده يتو نزاشتم، همش کارا يوعده شام و ناهار جلو هیهنوز  یمن حت -یممنون بابت همه چ: هلنا

اما فکر کنم خوب شده بود چون فرداش رفتم لباس  م،ینشد اون فسنجون رو بخور ،یگ یراست م: ارسالن

 رو داده بودند بشینمونده بود، محدثه و عمه ترت يزیعوض کنم چ

 پخت سادیسئوال کردم عمه منو زد کنار خودش وا نقدریآخه در واقع ا: هلنا

 یبکن شیکار هیخودت  دیکمک کنه، با ستیعمه ن نجایا گهیخوب د: ارسالن

 باشه:هلنا

از حال هلنا  یبهشون سر زده بود البته تنها کم يگذشت، عمه دو بار یروز از اومدنشون به خونه ارسالن م دو

ها کمک کرده بود،  نتیاز دفعات هم به هلنا تو سامون دادن وسائل کاب یکیشده بود و رفته بود، البته  ایجو

از اردالن و بهار نبود، هر  يخبر یداره ، ول شکلم یلیدوال شدن خ بود که هلنا هنوز تو بلند وکوتاه شده و دهید

 احوالش هستند،  يایگفت تماس گرفتند و جو یروز ارسالن م

ساره  یوتراپیزیآفاق بودکه از ف نیحرف زده بود، تمام مدت ا قهیهر روز با آفاق جون در حد چند دق بایتقر

دونست  یکمتر صحبت کنه م دادیم حیرفتن و آب و هوا، در عوض هلنا ترج ارتیاز ز د،یازاومدن سع گفت،یم

 نگفته يزیچکنه هنوز  فیماجرا رو تعر شیقرار بود دو روز پ نکهیارسالن به رغم ا

 یهم معلوم بود که سر قرارش با ارسالن هست و هنوز نه از اتفاقات هفته قبل حرف رانیعمه ا يصحبت ها از

صبح  یول. تو چشم بود رانیعمه ا یاردالن تو پرنگ یوسط فقط کمرنگ نیبچه هاا ییبجابه افاق زده نه از جا

 از حد پررنگ ادیروز سوم، جمعه صبح اردالن پررنگ شد، ز

نداشت  يدیبود، درد شد نیزم يتشک و لحافش هنوز رو یگذشته بود، ارسالن تو اتاق نبود، ول 9از  ساعت

در اتاق بسته بود و  یارسالن رو صدا زد ول يبه کمک داشت، دو بار ازیو بلند شدن هنوز ن دنیموقع خواب یول

آشپزخونه نشسته و  زیکه سر م دیرفتن از اتاق ارسالن رو د رونینگرفت، به زحمت نشست و بلندشد، با ب یجواب

 که اونطرف خط آفاق جونه، دیبا سه چهار تا جمله فهم زنه،یحرف م یآروم با کس یلیداره خ

 باهاتون حرف بزنه، دمیرو م یشد ، االن گوش داریاصال خودش ب: هلناصداش جون گرفت دنید با
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... 

 نیچشم، چشم، شما نگران نباش: ارسالن

 آفاق جونه، نگرانت شده: رو گرفت سمت هلنا یگوش

 الو، سالم: هلنا

... 

 خوبم نینه، من خوبم، باور کن: هلنا

... 

 یداشت گفتنش ، ول دهیچه فا ،یش یآشوب م يشما هم راه دور بد بودم، گفتم یلیخوب اون موقع خ: هلنا

 االن خوبم

... 

 نیبود، از شون بپرس نجایا روزید رانیبخدا عمه ا: هلنا

... 

 هم زردنبو شده افمیدارم، ق نهیدرد تو قفسه س کمیفقط : هلنا

... 

 ساره جون خوبه؟ حاج بابا؟ نیحرفها رو ول کن نیا شم،یشه خوب خوب م دیخدا نکنه، تا ع: هلنا

... 

 اونجا امیبلند شم ب نیخوا یاصالم ن،یگ یم ينجوریبابا، چرا ا يا: هلنا

... 

 ستین ینگران يخوبم، اصال جا یلیاالن خ یبد، ول یلیبد بودم، خ شیروز پ 8 گم،یمن راستش روم:هلنا

... 

 گرفتن تیدر خونه واسه رضا انیبنگران بود بخوان مرتب  م،یدور باش کمیگرفت  میارسالن تصم: هلنا

... 

 افتاده یهست، اصال از کارو زندگ زینه،بخدا حواسش به همه چ: هلنا

... 

 ه،یوا، نه افاق جون پسرتون پسر خوب: هلنا
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 ؟یخواب یم نیبگم شبا رو زم: زل زده بود تو دهن هلن، هلنا لب زد ارسالن

 نه :خندش گرفته بود ارسالن

 حواسش رو داد به آفاق هلنا

 نیچشم، حتما، شما نگران نباش: هلنا

... 

 نیقربون شما، به همه سالم برسون: هلنا

... 

 حتما خدا فظ: هلنا

 یآفاق جون خندش گرفته بود، اگه کس يها یاز دلواپس ،ییرو داد به ارسالن و رفت سمت دستشو یگوش

 کرد مادر عروسه نه مادربزرگ داماد یفکر م دونستینم

 کنه یم یو داره خداحافظ ستادهیا ییکه دم در دستشو دیارسالن رو د ییاومدن از دستشو رونیب با

 ستاد،یارسالن هم جابجا شد و دوباره رخ به رخش ا یکنار رفت تا ارسالن بتونه بره تو ول یقطع تماس کم ای

: کرد یدست شیبگه که ارسالن پ يزیش داد، دهن باز کرد چخم شد آروم دست انداخت پشتش، نرم فشار

 تر از بار اول یطوالن ،یطوالن یکم ی، اروم ول دشیبعدم اروم بوس ش،یه

 کن، فیحاال برو واسه آفاق جون تعر: بلند کردن صورتش دستش رو از پشتش برداشت با

 !!ارسالن: هلنا

 بزنه یناخنک هیشما به فکرش انداخت  يحرفها یبود ول یبله، برو به افاق جون بگو ارسالن پسر خوب:ارسالن

 بگم؟ نجوریهم: هلنا

 خوابهیسر جاش م گهیشما د يحتهایاز امشب با نص دیخواب یم نیرو زم شبیآره بگو تا د:ارسالن

 ...هم  کمیهم بامزه، يهم شارژ شد يبا آفاق جونت حرف زد: هلنا

 ؟یکم چ هی: ارسالن

 دونمی، چه م یچیه: هلنا

 صبحانه؟ میبر:ارسالن

 اره: هلنا
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ها نکرده بود که حواسم بهت باشه، االن بغلت  هیاگه دکتر بهم از اون توص: دست انداخت پشت سرش ارسالن

 یچه بچه حرف گوش کن نهیبب ،يگزارش کامل به آفاق جون بد هی ی، که بتون زیبردمت سر م یم کردمیم

 هستم

 تاوان پس بدم دیاونوقت من با زنه،یآفاق جون به تو حرف م: دیخند هلنا

 بکشه کیبار يکل کل به جاها ترسمیم م،یبا صبحانه ختم کن يروصبح جمعه ا نیریبحث ش نیبزار ا:ارسالن

 شهیداشت فکر کرد با حموم رفتن بهترم م ياز صبحانه رفت حمام امروزحال بهتر بعد

سرد  یوقت سال کم نیواسه ا ستهیبا رشیزتونست  ینم گهینگذشته بود که آب ولرم شد، د قهیده دق هنوز

 سرما بخوره بشه قوز باال قوز، دیبود، ترس

از  ییفیضع يمتوجه صداها ریبا بستن ش یبزنه، ول ساتیبه تاس یو بست که ارسالن رو صدا بزنه تا زنگ ریش

  نهیب یم ونیزیارسالن تلو دیدر رو باز کرد اول فکر کرد شا يشد، ال رونیب

و کمربندش رو گره  دیحوله پوش عیاومد، سر یصدا از سالن م نجاست،یکه اردالن ا دیزود فهم یلیخ یول

 یواشکیکشوندش سمت اونها، دیکه نا خوداگاه شن ییحرفها یدر اتاق تودستش بود، ول رهیدستگ رون،یزد،اومد ب

سالن  واریدست گرفت به د. نهیتونست ارسالن و اردالن رو تو تراس بب یاز پشت پرده م د،یبه سالن کش یسرک

 ستادیو ا

 زد،یدل رو م یلیتهش خ نیا یاول بحثشون نبود، ول از

 نگو نه يشد ونهیگم د یم یوقت: اردالن

 بحث رو تموم کن نیا ن،ییپا اریصدات رو ب: ارسالن

 بسه، گهید یتونم، تا امروزبا خودم کلنجار رفتم ، ول ینم: اردالن

 یاصال به چه حق ،یش یمن م چیپاپ نطوریفهمم تو چرا ا یمن تو مسائل تو و بهار دخالت نکردم، نم: ارسالن

 يتا خواجه حافظم خبر کرد گهیمسئله من، حتما د نیتر یتو خصوص ،يتو کار من تجسس کرد

حتما خودت  گفتم یهمه سال نگران بودم، همش م نیتوا یول دمیفهم یارسالن، من نگرانت بودم، اتفاق: ادالن

 تیتو زندگ يدیدختر و کش نیا یبه چه حق ینه، به چه جرات یگ یحاال اگه م ،یاش رو گرفت یپ

 نییپا اریگفتم صدات رو ب: ارسالن

دختر هزار مشکل داره، ولش  نیبا روح و روانش، ارسالن ا یکن یم يدختر باز نیا ندهیبا آ يتو دار: اردالن

  یو باال داشته عادت داره، ول نییپا شیکن، بزار بره، جوونه باالخره زندگ
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خوام  ینم گهید ،يبر یم فیو بعدم تشر ینیش یتو سالن مثل مهمون م میر یاردالن، تمومش کن، م: ارسالن

 بشنوم یحرف

 گم یمن م یبگم، تو نگ رو بهش هیامروز اومدم خودم قض: آورد نییصداش رو پا اردالن

 يندار یحق نیچن: ارسالن

که به قول آفاق امانت  ینیدختر، چرا ا نیشم، چرا اصال ا دواریکالم بگو من بهت ام هیارسالن تو : اردالن

خوره، نه سنش نه  یرقمه به تو نم چیکه ه ینیسره و صد تا سودا چرا ا هیکه خودش  ینیدست ماست، چرا ا

 زشیچ چیه

واسه آواره  ش،یکس و کار یواسه ب ش،ییتو فکر کنم دلم سوخت واسش، واسه خودش واسه تنها: ارسالن

 شیگ

تجربه اس،  یبچه اصال تو اجتماع نبوده، خامه، ب نیبچه اس، ارسالن ا نیارسالن، ا ،يتو حق ندار: اردالن

 یکن يبا هاش باز ستیحقش ن

اش کرده بود، هه  غهیص یدون یر پهن کرده بود، مواسش تو یعوض دیاون سع یدون یم ست؟یحقش ن: ارسالن

 هینبود  دیبودم بع دهیفهم ریکرده بود، د غهیبه مادرش و بلندو کوتاه کردنش دختره رو ص تیبه بهونه محرم

 کنه فیزنگونه پا تابوت واسه خودش رد

 !یگ یچرت م: اردالن

  تهیواقع نیع ر،یخ: ارسالن

 یشکست یگردنش رو م دیبا: اردالن

 از اولم پالونش کج بود،  کهیمرت:ارسالن

 ؟یبه آفاق جون گفت: اردالن

حرف  نیدختر و غصه واسه ساره، تو هم ا نیکشت از خجالت ا یگفتم؟ بنده خدا خودش رو م یم دیبا: ارسالن

 يبر ینم رونیدر ب نیاز ا یکن یچال م نجایرو هم

 یکن یظلم م يبخدا تو هم دار: اردالن

 داره ازیکنم، اون االن به من ن ین همه کار واسش مم یچه ظلم: ارسالن
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که  يذره غرور هی نیکرد، ا یداشت نه به ترحم آفاق که داشت همه جوره کمکش م اجیبه کمک احت: اردالن

اگه آفاق بفهمه، اگه  ست،یمرام خونواده ما ن نیما شکسته ا يجلو یبه اندازه کاف ر،یواسش مونده رو ازش نگ

 شده یظلم نیدختر چن نیدر حق ا ننیکنن بب یمرگ م يبفهمه، بخدا آرزو یحاج

برم  شیماه اگه نخواد از زندگ شیمن بهش قول دادم سر ش ،یکن یبزرگ م نقدریرو ا زیتو چرا همه چ: ارسالن

 زارم بره یاگه نتونم م رم،یواقعا هم م رون،یب

 يهم نکرد یز اقدامهنو یگ یم یبگم تو حت یدونم چ یدونم، نم ینم: اردالن

 شلوغ بازار و دنبالش نرفتم؟ نیفرصت کردم تو ا: ارسالن

 نیبرو بش ایخودت، االنم ب یس يریپشت سرت، م يزار یم نجایرو هم يدیشن ینگو، هر چ يزیچ گهید بسه

 حفظ بشه مونیمنم دخالت نکن بزار بردادر یتو خونه من صدات رو باال نبر، تو زندگ نمیتو سالن، بعداز ا

 اما: اردالن

 کیرمانت یمن قول زندگ. معامله اس ، اونم از نوع دو سر سود هی نیدونست ا یاما نداره، هلنا از اولم م: ارسالن

 و عاشقانه بهش ندادم

 جا خورد شیمتر کیهلنا تو  دنیکالفه برگشت در تراس رو با شدت باز کرد،با د اردالن

 تو سالن؟ ياومد هیختیچه ر نیهلن، ا: زودتر به خودش اومد، اردالن و کنار زد و رفت تو یول ارسالن

 نگرفت یجواب

 بزنم، يسر هیاومده بودم  گه،یمن برم د:اردالن

 نجایخوام ا ینم گهیمن د ن،یمنم ببر: دست هلنا رو گرفت ببره سمت اتاق ، که هلنا دستش رو پس زد ارسالن

 باشم

 ؟یگ یم ونیهذ هلن، چرا: ارسالن

 خوام برم یم: بود فیپس زد تن صداش ضع رهیداشت بازوش رو بگ یارسالن رو که سع دست

 من اصال اشتباه کردم اومدم، اصال  ن،یهلنا جان، بب: اردالن

 نکن، برو نشیخرابتر از ا گهیاردالن بسه، د: ارسالن

 نه منو ببر:  هلنا

کرد، نه به  یاومد توجه رونیکه از هلنا ب یآخ يبه سمت اتاق، نه به صدا دیدست هلنا رو کش ارسالن

 لباس بپوش: اردالن، هلنا رو فرستاد تو ياعتراضها
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 زد و در پشت سرش بست رونیب بعدم

 در بود رونیب اردالن

 برو  گه،یبرو د ؟یبزن يهست که بخوا يا گهیگند نزده د ؟يسادیچرا وا ه؟یچ: ارسالن

 میاین بزار ببرمش، اروم شد مارسال: اردالن

 ؟یآرومش کن يزن منه، تو ببر: ارسالن

نزار، چون درو  نجایپا ا گهیهم د يممنون،برو تا دعوت نشد یلیبرو داداش خ: دست گذاشت پشت اردالن بعدم

 کنم یروت باز نم

  ده؟یصحبتهاشون رو شن يدونست از کجا یسالن نشست، نم يرفتن اردالن تو با

 نیشتریب دیبا دخترا نداشت، شا کیاز برخورد نزد يادیداشته باشه، تجربه ز يچه رفتار دیبا قایدونست دق ینم

اسمش رو  شدیم یبه نوع یو جو خونوادگ شونیداشت که اونهم بخاطراختالف سن سهیارتباط رو با محدثه و نف

نداشت جز  یخاص لیتحل ،نطوریهم هم رتو دانشگاه و محل کا. يگذاشت تا دختر پسر يرابطه خواهر برادر هی

 ينمونه خانم مظفر نیبهتر شه،یو بعدش حالشون بهتر م کننیم هیکه تحت فشارن گر ییزنها تو موقع ها نکهیا

تو بالکن  یربع هیظهر  يتحملش کرد، طرفها شدیمن عسلم نم میاز سر صبح با ن یشرکت بود که گاه یمنش

 شد یکرد، و خوب م یم هیگر ریفصل س هی يمراد يزد، بعد به قول آقا یبا تلفن حرف م

 رونیکنه و خوب شه، رهاش کنه، هنوز رفتار احمقانه اونشب بعد از ب هیگر نکهیا دیبه ام تونستیجا بلندشد، نم از

 .روفراموش نکرده بود شییاومدن ا زخونه دا

 بود اوردهیبه در رفت تو،هنوز حوله حمام رو در ن يتقه ا با

 واریزده بود به به د بود لبه تخت و زل نشسته

اخم و تخم،  ایبهتره  یمطمئن نبود االن نرم یحت ستاد،ینه، رفت جلوش ا ای هیاالن نشانه خوب نیدونست ا ینم

 قدرت ایاز موضع ضعف بره جلو  دیبا

 يدیچرا لباس نپوش: ایرو زد به در دل

 نداد یجواب یسرش رو بلند کرد ول هلنا

 میکن یتو سالن صحبت م ایلباس بپوش ب: ارسالن

 ساکت بود همچنان

 ؟يشنویهلن، نم:زد سر شونش یدست ارسالن
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 به من دست نزن: ارسالن رو زد کنار دست

 زنم بلند شو لباس عوض کن یخوب من دست نم یلیخ: ارسالن

 تونم ینم: هلنا

 ؟ینیبش نجایا یختیر نیهم يخوا یم ؟یچ یعنی: ارسالن

 داد هلنا هوا رفت ییهویبود که ارسالن گفت ،  يجمله ا نیآخر نیا

 برم حموم خودم رو آب بکشم دینشستم چون با نجای، کرد، ا خیحموم  ینشستم چون آب کوفت نجایا:هلنا

من  يها یمن به خودم مربوطه، بدبخت ییدلت سوخت، تنها یواسه چ ،يبه من ترحم کرد یتو به چه حق اصال

 یرفتم، واسه چ یخونتون، من که داشتم راه خودم رو م نیمنو برد یداشت، اصال واسه چ یبه تو چه ربط

 يزیمنو فرستاد چ نآفاق جو یچطور وقت یگ یهست که م يوید نیا دیاگه سع د،یخونه سع نیمنوفرستاد

 یچ نی، نگفت نینزد يسر هیکدوم  جیدو هفته ه نیدست من وجدانت راحت شد؟ رفت يداد لیموبا هی ؟ینگفت

  کرده؟ کاریچ دیسع یزن یجار م یممکنه بشه؟ حاال واسه چ یشده؟ چ

  

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

 

 م؟یمراسم داشته باش ستیما قرار ن یگ یم یواسه چ ؟ينکرد یمعرف یتو شرکتن منو به کس یواسه چ اصال

 نجا؟یا يمن آورد یواسه چ

 یروز بکن هیدست من، که بعدم  يحلقه رو تو پستو کرد ؟یکن یم یخواست یکس و کارم، هر چ یب يکرد فکر

اصال نه، اردالن  ،یاصال تو به چه حق ؟يریزن بگ ياز کس و کاراتون هم نفهمه، بعد بر یچکیدور، ه يبنداز

 ن؟یگفت یبه هم م ایقبلش چ ،یگرفت یاش روم یپ دیرو با یچ ؟یگرفت يمنو به باز یچ یعنیگفت؟  یم یچ

 !!هیگر ریبود که هلنا گفت، پشت بندش زد ز يجمله ا نیآخر نمیا

نه،  ای دهیرو هلنا هم جواب م ياالن مدل خانم مظفر دونستیمستاصل بود نم ینگاه کرد، کم یکم ارسالن

 .زدشیریبهم م شتریتازه ب ایشه  یکنه آروم م هیگر

 د،یجا سرکش هیآب رو  وانیاره، خودش ل یآب سرد حال هر دوشون رو جا م کمیفکر کرد  رون،یاتاق رفت ب از

 هلنا آورد يهم برا وانیل هی

 ؟يشد یچ: دیترس یهلنا دست رو قلبش گرفت و چشمهاش رو بسته، کم دیباز کردن در د با
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بازم  یرو اعصاب نبود، ول یسئوال رودوبار تکرار کن هی نکهیاز ا زیچ چیرو رو هم فشار داد، به نظرش ه لبهاش

 يخوا یچته؟ م ،یهلن، چرا چشمهات رو بست: تر کرد میکرد خودش رو کنترل کنه، تن صداش رو مال یسع

 ؟يآب بخور

 آخ:که اومد داش هوا رفت يبا سکسکه ا یآب رو از دست اردالن گرفت، ول وانیرو آروم باز کرد، ل چشمهاش

نفس  يآروم سه شماره ا ،یحبس کنخواد  یحاال، نفست رو نم م،یسکسکه رو کم داشت نیهم ؛يوا يا: ارسالن

 ریبگ

 ادیتونم، بند نم ینم: هلنا

 آبم بخور نیآروم آروم ا اد،یام نشده، بند م قهیدق هیهنوز : ارسالن

 توئه ریهمش تقص: هلنا

 دردسر سازه يریگ یاردالن رو، سر و تهش رو م نیخدا لعنت نکنه ا: ارسالن

 شد یآخ از هلنا بلند م هیهر سکسکه  با

 ادیداشته باشن، زودتر بند ب يشتریب يهات فضا هیاصال بلند شو، بزار ر: ارسالن

 ؟یمطمئن:هلنا

 نه: دیخند ارسالن

 ؟  یکن یمسخره م يمنو دار: هلنا

 ه؟یآب چ نیا هیقض میببن ساتیاصال صبرکن زنگ بزنم تاس! بابا يا: ارسالن

 کنم یپهلو م نهیس رم،فوقشیم گرم ایاصال به درك سرد : گفت و بلند شد يا گهیآخ د هلنا

 نشده؟ یچیتنگ شده هنوز ه مارستانیدلت واسه ب: ارسالن

مامانم، اصال  شیخوام برم پ ینه، دلم واسه مامانم تنگ شده، اصال م: زهیاشک بر دیافتاد با ادشی دوباره

 اتاق به منم بدن هیگم  یهمونجا م

 ارم،یو قابلمه واست آب جوش ب يباشه، تو برو حموم، من برم با کتر: تو موهاش برد یکالفه دست ارسالن

 ادیسکسکه بند ب نینکن خواهشا، بزار ا هیفقط گر میزن یبعد مفصل حرف حرف م رون،یب ایخودت رو بشور ب

 يحرفها نیدونست ا ینداشت، اصال نم لیتحل هیآب آوردن ارسالن با حوله لب وان نشسته بود، توان تجز تا

مسئله که مال سالها  نیمسئله که اردالن توش تجسس کرده، ا نیتر یخصوص نیداره، ا یاردالن چه معن
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 دیچرا آفاق و جاج بابا با زد،یکه اردالن حرفش رو م يگرفته،باز یاش رو م یپ دیکه ارسالن با هیچ شه،یپ

 مرگ کنن اصال يارزو

 از جا جست، دادش به هوا رفت ییهویشدن در  باباز

 ومدیبند ن: ارسالن

 آخه یزن یپا شدم، چرا در نم نطوریا دیکش ریتمام دنده هام ت دم،یترس: هلنا

 ه؟یچ گهیتقه زدم، بعدم ترسش د هی: ارسالن

 یچیه: شد الیخ یبه حوله تو تنش کرد و ب ینگاه: هلنا

 شه ملول یتا کم يزیآب بر دیبا يمواظب باش نسوز: ارسالن

 ؟یزن داشت: ارسالن: هلنا

 نه ای یکن یاهللا، ول م یال اهللا ال: ارسالن

 ؟یگرفت یم دیرو با یچ یبفهمم، اصال پ دینه، با:هلنا

 م،یزنی، بعد با هم حرف م رونیب ایزود ب: رونیرفت ب ارسالن

 ارسالن،: هلنا

 ارسالن، بعدا یارسالن ب: ارسالن

 حوله ندارم: هلنا

 تنته هیچ نیپس ا: ارسالن

 شد آخه فیکه کث نیا: هلنا

 ارم یخوب حاال م یلیخ: ارسالن

کنه، بازحمت خودش رو  لیتحل هینبود که بتونه اوضاع رو تجز یطیمختلف، تو شرا يپر بود از فکرا مغزش

راست رفت سمت اتاق، ارسالن نبود، لباس  هیاومدن از حمام  رونیشست، حوله ارسالن رو گرفت وتن کرد، با ب

، ساعد دست راستش رو هم  دهیکشبه سر بسته و رو کاناپه دراز  يروسر هی دید و برگشت تو سالن ،دعوض کر

افتاده بود رو  يوریجعبه قرص افتاد که درش  هیرو چشمهاش قرار داده ، رفت سمت آشپز خونه، نگاهش به 

ارسالن رو صدا  يهول افتاد تو دلش، برگشت تو سالن، دو بار ییهویهم قرص کنارش بود،  ییکانتر و چند تا

 زد 

 !ارسالن! ارسالن: هلنا
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 !کنه یدرد م یلیمن سرم خ م؟یبعد صحبت کن شهیم: کنه لب باز کرد یحرکت نکهیا یب ارسالن

 ! بلندشو، تو روخدا بلند شو: بود که هلنا شروع کنه به تکون دادن ارسالن یکاف نیهم

 چشمهاش کاسه خون بودند د،یت بلند شد نشست، با باز کردن چشمها هلنا ترسبه زحم ارسالن

آره؟ بعدم اشکهاش  ؟يریم یم ينکنه دار ؟يخطرناك دار یضیمر هیاره؟ نکنه  ؟یضیچته؟ نکنه مر: هلنا

 شدند ریسراز

ساعت بخوابم،  هیکنه، بزار  یدرد م یلیفقط سرم خ ست،ین میزینه، چ:هاش رو آروم ماساژ داد قهیشق ارسالن

 شم یخوب م

 رمیبه نفعته، اگه من بم میعقد کن یهست، اصال خودت اونروز گفت تیزیچ هینه، تو : دست بردار نبود یول هلنا

 رسه  یبهت ارث م

هم با  یشم، کس یجور م نیشم، ا یم یعصب یدارم، وقت گرنیهلن ، تو رو خدا بس کن، من فقط م: ارسالن

 شم یخوب خوب م گهیساعت د هیاستراحت کنم  کمیمن  فقط بزار ره،یم ینم گرنیم

 ؟یگ یدروغ که نم: هلنا

گذاشت تو دستش ،سرش رو  دیدستمال کش هی زیدستش رو گرفت و نشونش کنار کاناپه، از رو م ارسالن

 ساعت به من سکوت بده هینه، فقط سکوت، : هلنا يگذاشت رو پاها

 خوام حرف بزنم، یم یه نمیبش نجایخوب سرت روبردار من برم، من ا: هلنا

 يبه صدا يدار یآبشار نشست هیتوهم چشمهات رو ببند فکرکن کنار  ،یکن حرف نزن یسع یخوب ه: ارسالن

 يد یآب گوش م

 يداد که خوابش برده، پاهاش بدجور یمنظم ارسالن نشون م ينفسها يصدا یاز دستش در رفته بود ول زمان

 یکرد ارسالن راست گفته باشه و مشکل یشه، خدا خدا م داریبخوره ارسالن ب یتکون دیترس یدرد گرفته بودند م

 يبود باز یراض یول ده،یکه شن ییرفهاکه توش بود، ناراحت بوداز ح یفیبود از بالتکل ینداشته باشه ، عصبان

 مرض العالج داشته باشه هیخورده باشه تا ارسالن 

باز  یدر تراس هم کم ياشت، از تو احساس سرما داشت، البه سشوار د ازیدرد پاش بدتر سرش بود که ن از

 .مونده بود
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بود موقع  کیکوچ یشه، وقت داریب دیشا ينجوریارسالن، فکر کرد ا يبرد تو موها یخودش جرات داد دست به

 دیکش یکرد، آروم آروم دست م یم نجوریکنه هم دارشیخواست از خواب ب یکه مامانش سر حال بود و م ییها

 زد یتو موهاش و صداش م

 ؟یش یپا نم!! ارسالن: خودش جرات داد به

 چرخوند یآروم آروم دست تو موهاش م یصداش نزد، ول گهیغرق خواب بود، د يبدجور يارسالن انگار یول

 ؟یشیارسالن، پا نم: دیکه ارسالن خورد دست کش یبا تکون باالخره

 گهید کمیچرا، : ارسالن

 اشه هافکر کنم ظهرشده ب: هلنا

 گشنت شده؟: هنوز چشم باز نکرده بود ارسالن

 در باز مونده ينه، سردمه، ال: هلنا

 خوب درو ببند: ارسالن

 جم بخورم تونمیسرش رو گذاشته رو پام، نم یکیآخه : هلنا

 خوب نخور: ارسالن

 بودکه مست خوابن ییباشه، صداش مثل آدمها اریدونست هوش یم دیبع

 سرت خوب شد؟: هلنا

 موهام رو ماساژ بده گهید کمی: ارسالن

 ن؟یندار يا گهیچشم، امر د: هلنا

 نه، ممنون: ارسالن

 یاثر قرص ایدونست از سر درد  یو منگ بود، نم جیگ يارسالن بلند شد نشست، هنوز انگار قهیاز چند دق بعد

 که خورده

 ؟یخوب: هلنا

 بهترم یلیآره، خ:ارسالن

 دکتر؟ میبر يخوا یم: هلنا

 نشده بود نطوریبودا ینه، خوبم، دو سال: نارسال

 کنم؟ کاریمن االن چ: هلنا
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 رو؟ یچ: ارسالن

 !گهیناهار رو د: هلنا

 گهید میخور یهنوز غذا هست، م شبیاز د: ارسالن

 شه؟ یم یچ هیاون قض یباشه، ول: هلنا

 ه؟یکدوم قض: ارسالن

 ؟يریگ یاالن من بخوام حرف بزنم تو دوباره سر درد م:هلنا

 ؟یگ یم یچ: ارسالن

 گم یرو م یصبح هیقض ،یچیه: هلنا

 بعد م،یبخور يزیچ هیشم، بزار  ینه، سردرد نم: ارسالن

*** 

 کرد، هنوز چشمهاش قرمز بود یارسالن رو نگاه م یچشم ریکه مثال مشغول غذا خوردن بودند ز یمدت تمام

 رفتن ارسالن به سالن دنبالش راه افتاد با

 ؟یات رو تموم کنغذ يخوا ینم: ارسالن

 رمینه س: هلنا

 نشست ينشستن ارسالن هلنا هم فور با

 خوب: ارسالن

 خوب، زود باش: هلنا

نبود،  یغلط میبه نظرم تصم طیعجوالنه گرفتم، البته تو اون شرا میتصم هیمن  ن،یبب: پا به پا کرد یکم ارسالن

ما معموال رو  ،یستیما آشنا ن طیتو با شرا یاشتباه بود، من از اولم مخالف بودم، ول دیفرستادن تو به خونه سع

 هیبار اول حاج بابا خواست تو رو بفرسته به بهونه کمک به ساره ، م،یاریآفاق جون و حاج بابا نه نم ماتیتصم

بار دوم،  یبزنم ، ولاونها رو  يکردن را یمن سع یداشته باش يواسه تو درست کنه که احساس بهتر يدرامد

شد، به تو سخت  یسخت م گهیکرده، موندنت د تیکه چقدر رفتار عمه و محدثه تو رو اذ دمیمیخوب همه فه

 یتنها بمون دیشا يادیز يدونستم ساعت ها یبگم، قبل مراسم اردالن بود، م يزیگه چیگذشت، نتونستم د یم

هم که اونجا موندگار  سهیبود، نف ادیتونست واست وقت بزاره، رفت و اومد ز یچون همه گرفتار بودند آفاق نم

 شد اون چند روزه رو
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 ؟يریرو بگ سهیتو قرار بود نف: تو هم رفت افشیق

 بس کن: کرد یاخم ارسالن

 به من زدیهمش زل م نیسال بزرگتره، اصال واسه هم 3اون از محدثه  گهیآره د: هلنا

 رم،یرو بگ سهیخواستم نف یبشنوم، من نم یخواد حرف یهم دلم نم گهید گمیکالم م کیبس کن،: ارسالن

فقره  هی نیخواست، که منم مجبور شدم بهش بگم که توا یخواست، فقط عمه خانم دلش م یهم نم سهینف

بحث  نیخواد ا یمتونست واسه من نه، دلم  یواسه دخترش هم اگر م ره،یبگ میتصم یاجازه نداره واسه کس

 نجایتموم شه هم نجایهم

 خوب اردالن گفت:باال انداخت يا شونه

 کنه یاظهار نظر م یکنه از من بزرگتر شده تو هر مسله نا مربوط یزن گرفته احساس م رایاردالن اخ: ارسالن

همه  يهمه سال هم جلو نینداشتم ازدواج کنم، ا میتصم یلیمن به هر دل: سکوت هلنا ارسالن ادامه داد با

بد بود،  یلیخ دنیفهم یم هیاز اون قض يزیبود اگه آفاق و حاج بابا چ يحس بد دیاونروز تو خونه سع ستادم،یا

 يزیتونست چ ینم یکس دیفهم یم هیضق نیاز ا يزیچند سال نابود شده بود، اگر چ نیا نطور،یساره هم هم

 شد یکه بود هم بد تر م یکنه، از اون یرو بهش حال زدیاز اونکه تو سرش چرخ م ریغ

  ،یگوش آفاق بمون ریز يبرگرد دیبا دمیکلنجاررفتم،د یرفتم خونه، کل منم

اگه به عنوان زن  دمیشد، د یدوباره وضع برات مثل قبل م یگشت یبر م يخوب اگه همونطور که رفته بود یول

 نهایسر زد، ابهت  نجایاومد، ا مارستانیکه عمه خانم واست ب يدید نکهیفرق داره، کما ا هیقض یکل يمن برگرد

 يکه تو اون خونه دار هیدیهمش فرق نقش جد

ببرن،  ییتونن واست حرف جا ینم گهیقطعه ؛دو روز د التیشه، ارتباطت با فام یتو بد نم يکردم برا حساب

خونه حاج بابا  يشه و مجبور یم سیکه کارات راست ور يتو فاصله ا نکهیهم ا -زنیات رو بهم بر ندهیآ

 يراحتتر یبمون

با  یمشکالتت رو حل کن یتون ینگاه کن؟ نگفتم م هیبه تو نگفتم مثل معامله به قض قیاون شب تو آال چ من

 ازدواج؟ نیا

  یول! چرا:: بلند کرد سر

 رون؟یرم ب یم تیاز زندگ یماه اگه نخواست 6نگفتم بعد  يسر عقد محضر -ندادم تیپس من باز: ارسالن

 میدارم، من هنوز عصبانن یمن احساس خوب یول! یچرا گفت: هلنا
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 ؟یواسه چ: ارسالن

دلت واسم سوخته، حق  یبهش بگ یحق نداشت ،یحرفها رو بزن نیبه اردالن ا یحق نداشت: از جا بلند شد هلنا

 يترحم کرد یبگ ینداشت

 خوام یمعذرت م نهایواسه ا: ارسالن

 هم خبر دار شدند هیحتما تا االن بهار و بق ،يخوام معذرت بخوا ینم: هلنا

 یم دیبع گهیبه کس د یدونم، ول یبگه، البته بهار رو نم يزیچ ینترس اردالن جراتش رو نداره به کس: ارسالن

 دونم

دست  ریمن ز یزندگ يثایخوام، همه حرف و حد یخوام، نم ینم: صداش دست خودش نبود يبلند شد بلند هلنا

 نمیرو بب کدومچیخوام ه ینم گهید د،یسع هیتوئه، قض يالیفام

 یاز قبل قصد ادامه هم نداشت یعنی یگ یکه توم یینهایا ،یخوام بهم ترحم کن یبرم، بسه، نم خوامیم اصال

 ،همش واسه

چند ماهم واسه تو بود،  نیخوب آروم باش،چند ماه صبر کن، آره من قصدادامه نداشتم، ا یلیخ: بلند شد ارسالن

 الیخ یکال ب گهیداره، د یدست بر م ده،یازدواجم به انجام نرس نهیواسه خودمم بود، گفتم آفاق بب دیشا دونم،ینم

 شه، نه فقط آفاق، همه، یم

 خوام برم یاصال من م: هلنا

 ؟يبر يخوا یکجا م: ارسالن

 خوام بمونم ینم گهیکه بشه، د یهر قبرستون: هلنا

 ارسالن يپا يحلقه رواز دستش درآورد و انداخت جلو بعدم

 میزن یحرف م میآروم باش، دار: نگاهش کرد يکفر ارسالن

 رم مشهد یخوام، اصال م ینم: هلنا

 ؟یمشهد چه خبره؟ کجا بمون: ارسالن

 آفاق جون شیپ: هلنا

 د؟یور دل آقا سع يبر يخوا یم!!! الزم نکرده: ارسالنن

 تونم برم؟  یمامانم که م شیپ:هلنا

 میکنیبعد صحبت م یتا آروم ش نیبش: ارسالن
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 خوام ینم: هلنا

 خوام یکجاست؟ مدارکم رو م میکارت بانک: نرفته برگشت یسمت اتاق ول رفت

 میزن یبه مادرت سر م میریبزار ساعت مالقات بشه، م: داد به کاناپه هیسرش رو تک ارسالن

 خوام یخوام، ارسالن نم ینم: هلنا

 نیبفهمن تو ا دیها با هیاالن همه همسا ،یزن یدادم يداراس  قهیدق 10هلن، تمومش کن، : بلند شد ارسالن

 !!خونه چه خبره؟

 تونه داد بزنه یآدم تو خونه خودش هم نم:هلنا

 استراحت کن، یساعت مین هیآروم باش، :ارسالن

 اومد باز برگشت تو هال ادشی يزیچ يانگار یکرد رفت تو اتاق درو بست، ول ول

 سر بلند کرد ارسالن

 روبه من بده يتلفن عابد: هلنا

 بشه؟ یکه چ:ارسالن

 شد؟ یچ نیاسی نمیخوام بب یم: هلنا

 صادر شه یآزاده تا حکم قطع قهیوث دینشد، با ق يزیچ: ارسالن

 بدم، اونهام ارث مامانم رو بدن تیخوام رضا یم: هلنا

 شیپ يکار دنیشاخه اون شاخه پر نیو باال رفتن و ا نییپا نهمهیا ؟يریآروم بگ کمی شهیم: بلند شد ارسالن

همشون با هم دست به  ایبدم؟ اون پسر  تیخوام رضا یم نیپول بد یبگ يبر یدفعه بلند ش هیبره، االن  ینم

 زدن که تو و مادرت رو به دردسر بندازن، به خطر بندازن، ییکارا

خورد کنار جدول،  یفرسته باال سر ناموسش ، اگه اونروز جلو بانک اگه سرت م یلنده هور رو م هی یانسان کدوم

 تیکنن، ممکنه دو روز مهربون شن، ممکنه رضا یولت م يفکر کرد ؟یچ یبگ ياصال بردن مادرت، تو بر

پول رو از  نیزنن ا یکنن، شک نکن هزار کلک م یولت م يبعدش فکر کرد یگل از گلشون بشکفه ول يبد

خبر  یمال و اموال رو برگردونن ک رنیکنن ازت امضا بگ تیجا زندان هیبکشن، اصال اگه ببرنت  رونیدستت ب

 بدادت برسه؟  يرو دار یشه، ک یدار م

 داد یارسالن گوش م يبا بهت به حرفها هلنا
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فکر  تو دست اونها؟ اصال مادرت فکر کنم يقرون دو زار خودت رو بنداز هیواسه  يبر يخوا یخوب، م: ارسالن

 دهیکش رونیجاها رو کرده که تو رو از اون خونه ب نیهم

 خوام یتو خوابم نم ششون،یخوام برگردم پ ینه، نم: به حرف اومد هلنا

 رونیداشت ب یکه وسائل مادرش رو توش نگه م ییکشو اریاخت یادامه بده رفت سمت اتاق، ب گهید نکهیا یب

 یمادرش انداخت،دلش تنگ شده بود ، ول يبه عکسها یرفت سراغ وسائلش، اول البوم رودر اورد نگاه د،یکش

دو نفرشون  يچقدر تو عکسها. اکه تنها کس و کارش بود، تنه ینیکه تو البوم بود، هم ینیزن هم نیواسه هم

ازش متنفر،  تینها ید ببه سر ح یشد و گاه یاندازه دلتنگش م یب یکه گاه يبود، مرد یمرد خال هی يجا

 ه،یختیچه ر دونستینم یازش نداشت، حت یعکس یحت

دختره رو ببر از جلو چشمهام، چشمهاش  نید سر مادرش که ا زیشد داد م یم یآقاجان که عصبان یگاه فقط

 يپدر لیاسم فام یاز اون پدر واسش مونده بود، حت دیکه شا يزیتنها چ اره،یم ادمیرو به  کهیاون مرت يچشمها

که از  یکنه ، گاه دایرو پ الشیامف ایخودش  ایشه  ریگیپ قیدونست که بتون الاقل از اون طر یرو هم نم

دنبالش فرستاده و گشته  یگفت به اندازه کاف یشد، م یم یگرفت مادرش عصبان یوسراغ م دیپرس یمادرش م

اسم هلنا رو هم مادرش با هزار جنگ ودعوا البته ظاهرن  "آلن"اسم واسش مونده بود هیتنها .نداشته يا دهیو فا

 بهش ارادت داشته یلیآلن که آلن خ زرگواسش حفظ کرده بوده، اسم مادر ب

شمس  وانیاز د ياون شعر ادی اریاخت یب یخواست دست ببره به حافظ ول لیرو بست، و گذاشت رو وسا آلبوم

 کتاب رو باز کرد چشم چرخوند رو نوشته ها  عیکرده بود، سر سیکتاب دستنو يافتاد که مادرش تو گوشه ها

 شود یتو به سر نم یهمگان به سر شود ب یب

  تیب نیا هی دیلب شروع کرد به خوندن، تا رس ریز

 شـود یتو به سـر نم یخوشم سر زغم تو چـُون کشم ب یتو نه مردگ یخوشم ب یتو نه زنـدگ یب

 ش در فراق هر دوشونخود ایوصف حال مادرشه در فراق پدر  نیدونست ا ینم

 دیخواب خواست، بغل زد و خواب یرو برد رو تخت، دلش کم کتاب

صدا دست بردار  یکنه ول یتوجه یداشت ب یسع یلیگوشش آرامش و خوابش رو بهم زده بود، خ ریز ییصدا

 نبود، بزور چشم باز کرد

 شفاف شد دشیچند بار پلک زد تا د د،ید یرو تار م ارسالن

 غروب شد گهیبسه د: ارسالن
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 یگذاشت نجایچرا ا نویا: حرف نشست، با کنار رفتن لحاف، ارسالن نگاهش به کتاب افتاد یب

به مامانت  يسر هی يبزاره بر مینیدم دربون رو بب میبر دیشا ؟یپاش يخوا ینم: ادامه داد ینگرفت ول یجواب

 یبزن

 خوام ینم: هلنا

 دلت تنگ شده یخودت گفت: ارسالن

 دیارسالن و دوباره خواب پشت کرد به هلنا

 غروبه ها ،یش یهلن، چرا پا نم: ارسالن

 خوام، ینم: هلنا

 میر یم يپاشو زود! بره  یشب خوابت نم: ارسالن

 خواد ببنمتون یدلم نم اد،یاز همتون بدم م نمش،یخوام بب ینم: سرش دیلحاف رو کش: هلنا

 نیمامانت رو بب میگفتم بر ن،یمن گفتم منو بب: ارسالن

 هم از اون، هم از آلن اد،یمن رو اون گذاشت، ازش بدم م یسنگ بد بخت نیاون از همه بد تر، اول: هلنا

 نمیرو بب یخوام کس ینم اد،یهمتون بدم م از

 خوبه ،ینیب یمنم نم ينجوریا م،ینیبب لمیف شمیپ نیدست و صورتت رو بشور، بش رونیب ایخوب ب یلیخ: ارسالن

 خوام بخوابم یم: هلنا

 رو بزار کنار هایبچه باز نیبلند شو ا! یصبح تاحاال، خواب چ يکوه که نکند: شد يکفر ارسالن

بالشت  نیسر رو ا شیکه چند ساعت پ ستین یکرد اون یرو به اونرو شده بود، حس م نیاز ا يانگار یول هلنا

 یخال يو شاد دیاز ام یخال ،یخال یلحظه خال هیپر حسرت  ،يدیلحظه پر پر بود پر خشم، پر نا ام هیگذاشته ، 

 آشفته خونه کردن، يزهایچهمه  رشیواسش مسلم شده بود که تو تقد گهید نیا ،یاز هر حس مثبت

  ،یداشته باشه، بدون ناخوش یخوش ستین قرار

 ،یبدون ناراحت يشاد

 .نشه لیپشتش ذا ينبود که با بد یخوب زیچ چیه

 دیمونده تا ع يادرش نرفت،نه اون روز و نه همه روزهام دنیارسالن از جا بلند شد، به د ياصرارها با

تو تخت با  یشام خورده بود، چند ساعت لیم یداده بود، ب يکوتاه و سرسر يارسالن جوابها يشب به حرفها تا

 قرص خواب بزاره کف دستش هیداده بود  تیآخ و ناله دنده به دنده شده بود تا باالخره ارسالن رضا يصدا
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بود که  دهیبزنه، د يرد شده بود که برگشت خونه، اومده بود سر 3صبحانه رو تنها خورده بود، ساعت از  ارسالن

ساعت غذا به دست پا تو  نیخونه نزده بود و حاال که ا یخواب شده بود تو طول روز زنگ یصبح ب يکهایتا نزد

ثل روز قبل کتاب رو بغل زده بود و م تاق،زد به ا يسر  د،ید یاز هلنا تو سالن نم يگذاشت، اثر یخونه م

 بود دهیخواب

 نه  یبگه و چ یبکنه، چ دیبا کاریدونست چ ینم نکهیبود ، کالفه از ا کالفه

 گذشته 3هلن؟ بلند شو ساعت : سرش يباال نشست

پوست زرد و کبود  نیچشمها وا نیا بیپف کرده نشست رو تخت، ترک یینکرد، با چشمها یمقاومت یلیخ نباریا

 به خودش بندازه نهیتو آ یقیبود هوس نکنه نگاه دق دواریبود، ام يبد زیچ

 ناهار؟ میبر: ارسالن

 میبر: هلنا

 ؟يدیخواب نقدریچرا ا: رفتند رونیهم از اتاق ب با

 نداشتم؛ خسته ام يکار: هلنا

 نداره  بیخوب ، ع یلیخ: ارسالن

 رو خورد و برگشت تو اتاق ناهار

*** 

خونه و  دیرس ینم 9ادامه داده بود، ارسالن هم شبها زورد تر از  هیرو نیبا هم بایتقرروز و سه شب بعد رو  سه

 یعمه و آفاق جواب نم يخوره، به تلفهنا یهلنا از تو اون اتاق و از روز اون تخت جم نم ادیاگه شب هم ن دیدیم

خورده باشه،  یمدت از جا جم نیهم توا ییستشوشک داشت واسه د ینداره، حت يمادرش عالقه ا دنیده، به د

زده  هیتک ایبود و  دهیتخت خواب يرو ایوسائلش،  يکشو ينشسته بود جلو ایشد  یم دهید تیتو سه وضع تاینها

 بود به تاج تخت

صبح بلند شد، هلنا رو هم بلند  7داده بود، ساعت  بیترت ییکارها هینمونده بود،روز قبل  دیبه ع شتریروز ب 6

 کرد

 ادیم خوابم: هلنا

 میکار دار یلیپره، زود باش خ یم يریدوش بگ هی: ارسالن

 م؟یکار دار یچ: هلنا
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 زود باش: ارسالن

که تو صداش سر  یتیارسالن بود با جد يکه وسط دو ابرو یاخم قتینکرد و راه افتاد، در حق يا گهید اعتراض

 کرده بود یتودلش رو خال یکم زدیموج م یصبح

 .شده فیواسش رد يبود چه برنامه ا دهیگذاشت هنوز نفهم یپا تو حموم م یوقت

 زیدرست کنه،م ییاومدنش از حموم ارسالن شروع کرد بود، مجبورش کرد تخت رو مرتب کنه، چا رونیب با

خونه  يها يکسر ستیرسه خونه ناهار آماده باشه، ل یکه م 1تا  دیو جمع کنه، گفته بود با نهیصبحونه رو بچ

 یتا خونه رو ت سهیکار وا زیسر تم باال. خچالیتو  نهیبچ رهیبگ لیوسائل تحو دیبگه، با یرو زنگ بزنه نگهبان

 هم واسه شام بکنه،  يفکر هی. بکشه

قبل خواب  شبیتو خواب زده به سرش تا د یرفتن ارسالن نشست رو کاناپه سالن، فکر کرد حتم رونیب با

تخت رو خودش مرتب  يپا يو پاشا ختیبود، ر دهیگفته بود، لحاف رو روش کش ریمهربون بود، بهش شب بخ

 یتلخ و نخواستن.شده بود گهید یکی یاز سر صبح یکرده بودتا جا واسه لحاف تشکش باز شه؛ ول

نشده  قهیدق 5 ینکرد ول یساعت نشده تلفن زنگ خورد، توجه مین یول رهیبگ يجد یلیحرفهاش رو خ نخواست

 !هیجد هیقض دیفهم يانگار ینگهبان تو چشم دنیازجا پروندش، با د زنگ در يصدا

 بله؟: ناچار در و باز کرد به

 ادیم گهیساعت د میتا ن دیمامور خر نیرو بد ستیل ن،یدار دیگفتن امروز خر يصفار ياقا...: 

 دونم یهنوز نم: هلنا

 رمیگ یم یزنم تلفن یزنگ م گهید قهیدق 5من ...: 

 نبسته بودکه با ز زنگ در زده شد درو

 و سطل اومدن تو یو دو تا ت یسالم خشک و خال هیباز شدن در دو تا خانم با  با

 برگشت تو سالن فرش رو لوله کرد شونیکیکرد که رفتن سمت حموم،  یو واج داشت نگاه م هاج

تو اشپرخونه،  یکیرفت تو تراس ،  یم یکیو رفتند انگار رو دور تند بودند،  دندیکش یساعته همه جا رو ت مین

 تو خواب یکیتو سالن  یکیتو حموم،  یکی ییتو دستشو یکی

نکرده بود که تلفن  یکرد، با بستن در هنوز حرکت یدو تا هم آدم رو خسته م نینگاه کرده به کار کردن ا یحت

 رفته بود، ادشیاز  دیخر ستیاصال ل!زنگ خورد 

 خواد درست کنه یم یچ ایالزم دارن ، یدونست چ ینم خچالیتلفن رو جواب بده رفت سر  نکهیا یب
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 20 عیزنه، سر یخودش زنگ م گهید قهیدق 5گفت تا  یتلفن ول کن نبود، مجبور شد جواب بده، به نگهبان یول

 يووسائل ساالد تا ماست ودوغ و سبز وهیاز م ستیکرد تو ل فیقلم رد

 يادیز زیکرده بود، چ یشب قبل نگاه يو نشست، به ته مونده غذا دیکش یان نفسبه نگهب ستیدادن ل با

 يمثل کوکو سبز يزیچ هیراحت بپزه،  زیچ هینمونده بود که بتونه به خورد ارسالن بده، فکر کرد

 هیزدو بلند شد،  يزنگ از جا پروندش، غر يداد به مبل، که صدا هیراحت شدو سرش رو تک الشیفکر غذا خ با

 نگیگرفت، فکر کرد تو پارک لیکرد و وسائل رو تحو یبودند، سالم ستادهیپشت در ا سهیتا ک 4زن و مرد با 

 12ساعت تعجب کرد، ساعت  دنید اب یسرعت وسائل رو آوردن، ول نیبا ا نایحتما به سوپر مارکت هست که ا

 بود، 

 چشم رو هم گذاشته بود قهیدق 5خودش فقط  الیخ به

وقت کم اول برنج  نیدونست توا یانداخت، نم زیرو م يها يبه سبز یخونس، نگاه 1سالن گفته افتاد ار ادشی

 ها برسه يبه سبز ایکنه  سیخ

افتاد  ادشیکرد و برگشت؛ هنوز ننشسته  سیبرنج رو خ زد،یدلش شور برنج رو م یها ول يسر سبز نشست

 کالفه شده بود یول ،یاچی یدونست به ک یفرستاد، نم یلب لعنت رینمک نزده،ز

 ینیریوش يکرد و کالس آشپز یم یکه با مادرش زندگ ینزده باشه، الاقل تو مدت دیسف اهیدست به س نکهیا نه

کنه، فقط  ینم يکرد نصف مغزش خسته اس و همکار یاالن احساس م یکار کرده بودول یرفت کل یم يپز

 خواد یخواب م

 تابهیتوماه ختیگذشته بود که برنج رو دم گذاشت و کوکو ها رو ر 1 از

و کارد و چنگال، که ارسالن درو باز  کسریبود، رو کانتر شلوغ پلوغ بود، کاسه و م زیها رو م يآشغال سبز هنوز

 کرد

 آشپزخونه زیتونست انجام بده، نشست سر م ینم يمعجزه ا هیتو چند ثان مسلما

 یحواله اش م یبرد خانم فاضل اخم یساعتش م يکه رو يکرد، با هر سر ینگاه م مرتب به ساعت کالفه

 بود که چشم به راهش بود، شتریساعت ب میاز ارسالن نبود، ن يگذشته بود و خبر 8کرد، ساعت از 

 نیحکم کرده بود که از ا ییجورا هیرو در کنه که ارسالن  یروز کوفت یاز خستگ یاز نهار قصد داشت کم بعد

 نطوریشد ارسالن واسه خودش ا یبره شرکت، اولش هنگ کرده بود، باورش نم دیبه بعد بعدازظهر ها رو با

ها هم  یباورش شد، چک وچونه زن گهیرو گذاشت رو تخت د شیمانتو روسر یوقت یباشه ول ختهیبرنامه ر
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 يزیها چ یکوفتگ ينه تا از زرددراورده بود، ازش خواسته بود بز فشیبود از تو ک یکیجواب نداد،نکته جالب پنک

 ادیبه چشم ن

از  نکهیرفته بودند طبقه باال، به محض ا گهیبهش استراحت داده بود، بعدم با هم د یساعت میورود به شرکت ن با

اسم اردالن رو تابلو قصد برگشت کرده بود که ارسالن با تحکم برده  دنیگذاشته بود با د رونیآسانسور پا ب

 شده بود، يجد يادیبعد از ناهار ز بودش تو، کال از

از اتاقها و  یکیرفته بودند تو  یمنش عتیتونست از پشت در بشنوه، با مشا یگرچه صداش رو م دیرو ند اردالن

و اصول  نترنت،یو ا وتریکامپ يریادگیراجع به  ییحرفها هیبود، ارسالن قبال  دهیرو فهم دشیبعد برنامه جد

 شیپ ریاخ يبود که هنوز ماجرا یمال وقت د،یبه ع ههفت هیبود، نه  دیمال بعد از ع نهایقرار ا یترجمه زده بود، ول

که اردالن  ییاصال بودن تو جا یبود، تو همون جلد عصبان ررفتهیاخ يبود، دوباره توهمون حس بد روزها ومدهین

دم در  یبود که منش نداده یتیاش،اهمیآوردن بدبخت ادیبود؛ واسه به  یکاف ختنشیبود خودش واسه به هم ر

 جراتش رو گرفت، یباز نکرده اخم در هم ارسالن کم هند یول ستاده،یا

 ن؟یباش رونیشه چند لحظه ب یم: یرو منش برگشت

 داد و در و بست يبله ا چارهیب دختر

 ستیحرف زدن ن يجا نجایهلنا ا: رو گرفت شیارسالن دست پ یول

 دشهیجد يجا نجایپس ا ،ينزد یپس کجا جاشه؟ اونجا که جاش بود حرف: هلنا

 میزن یشب حرف م: ارسالن

 م؟یزن یبکنم بعد شب حرف م يخوا یم يهر کار یکن یخوام، االن منو مجبور م ینم: هلنا

 ینیب ینم نطوریمنو ا گهیبره د رونیدر ب نیاز ا ییهلن به خدا صدا: ارسالن

احمقم،  نقدریاصال چرا من ا نمت،یبب خوامینم: خشمش دست خودش نبود یکرد صداش رو کنترل کنه ول یسع

 بوده یاز اول الک ه،یالک زیهمه چ یمن چرا هنوز تو اون خونه هستم، وقت

من مال خودمه، به  يداریساعت خواب و ب ،يریواسه من بگ دیجد میتصم هی قهیدم هر دق یبه تو اجازه م چرا

 ،یمن چکسیتو ه یبکنم وقت یگیتو م يهر کار دیغذا بپزم، چرا با دیچرا با سم،یکار وا زیمن چه که باال سر تم

خوره بفهمه اشتباه  یخوام برم، به من چه که آفاق جون غصه م یتو، من م یتو زندگ ستمین یچیمن ه یوقت

 گذاشته شیاشتباه کرده واسه تو پاپ د،یکرده منو فرستاده خونه سع

 اخطار منه، تمومش کن نیهلن تمومش کن، آخر: نیو خشمگ زیت یبود ول نییارسالن هم به ظاهر پا يصدا
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 ستمین يشب باز مهیعروسک خ خوام،منینم: هلنا

پدرم در اومد  اد،یتا معلمت ب نجایا ینیش یم: گرفتند يشتریواز در فاصله ب دیکش يدستش رو به تند ارسالن

استراحت  نشیاعت بس مین ،يخانم کالس دار نیساعت با ا 2:30 يکردم، روز دایرو پ یکیواست  یآخرسال

دوره اش تموم شد ، اون طرف سال فرانسه و  نکهیا کنه،یباهات کارم یواسه عرب اد،یب تیتا استاد مترجم يدار

 ،یکا رکن دیرو هم با یسیانگل

استراحت کنم، هنوز  دیبا ضم،یاصال من مر! خوام ینم گم؟منیم یمن چ یفهم یتو چته، اصال انگار نم: هلنا

 ؟؟!بشه یکه چ نمیبش نجایا دیخداساعت با يزنم، روز یحرف م رهیگ یام درد م نهیس

 ،يکه مخارج مامانت رو بد ،ینباش هیسر بار منو، آفاق جون و بق ياریپول در ب یکار کن دیکه بعد از ع: ارسالن

 رخت و لباست رو ،یکنیکه استفاده م یپول خورد و خوراك خودت رو ، اجاره اتاق

 !!ارسالن: هلنا

 ،يریگ یابغوره هم نم ؟یخیخانم ش نیدیفهم ،يصفار يآقا م،یمن صفار نجایارسالن، ا یارسالن ب: ارسالن

 دنبالت امیم 7:30ساعت 

 خوابم یم نجایخوام، شبم هم ینم: هلنا

 يریبگ ادیکن خوب و زود  یسع: ارسالن

 به آفاق جون بزنه یزنگ هیکج کرد، مصمم بود  یکرد به ارسالن ودهن پشت

*** 

آخر ارسالن  يحرفها یتلخ دیرو بلکه کالس خانم فاضل رو هم گذرونده بود، شا يدیتنها کالس خانم سع نه

 باعث شده بود

ارسالن دو سه  نگیزدن از پارک رونیبغل ، تا ب ریدسته کاغذ زده بود ز هیاومدن ارسالن از جا جسته بود،  با

جلدش هم عوض شده بود، انگار نه انگار بعد از  نگیپارک اومدن از رونیانگار با ب ینگفته بود ول شتریب يکلمه ا

 کرده دیاخم کرده تهد دهیاونطور تو پ يظهر

 . آره و نه جواب داده بود تایارسالن رو با سر نها يسر موضعش مونده بود، سئوالها یول هلنا

 گشت،  یحساب ارسالن م نیبه خونه، رفت تو اتاق، دنبال ماش دنیرس با

 نشد؟ دایپ: لب تخت نشست ارسالن

 ؟یچ: برگشت
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 یاس دنبالش قهیدق 5همون که : ارسالن

 حساب رو نیماش ینه، کجا گذاشت: هلنا

 یواسه چ يخوا یحساب م نیماش: ارسالن

 میامشب حساب کتاب کن ارمیخوام ب یم: نیرو زم نشست

 گذاشته باشمت يکالس حسابدار ستین ادمیمن : باال داد ییابرو ارسالن

 ی، تموم شده رفته، م یتو شرکت گفت یاصال فکر نکن هر چ ،يجد یلیام، خ يارسالن من االن جد: هلنا

 هام رو داشته باشم یخوام حساب بده

 يدیشن یاون حرفها رو هم نم ياورد یدر نم ياگه اونقدر سرتق باز: ارسالن

 کار انجام بشه نیخوام ا یبود، م یعلتش چ ستیمهم ن: هلنا

تا بعد  م،یاز اون شاهکار ظهرت بخور کمیشه حساب کتاب کرد، لباس عوض کن  یبا شکم گشنه نم: ارسالن

 هیحرف حسابت چ نمیبب

اصال شماره  ام،یبار کوتاه نم نیمن ا ،یو تمومش کن یبه شوخ یبزن یتون یارسالن فکر نکن م: جا بلند شد از

 باهاش حرف بزنم خوامیم ریافاق جون رو بگ

 ،یکه به شکم من برس نهیاز وظائفت ا ه؟یشوخ نینکردم، گشنه امه ا یوخمن ش: ارسالن

 به شکم تو برسم؟ مگه من آشپزم: هلنا

اد، ممکنه  یبه اعصاب آدم فشار م ست،ین یخوب زیچ یزود باش گشنه گ ،ينه خانم، شما فعال کاراموز: ارسالن

 رو باهات حساب کنم زیدوال پهنا همه چ

 خوب خودت غذا رو گرم کن بخور: هلنا

 با من چونه نزن،زود باش،: ارسالن

تو گوش من حاال خوشمزه  یکم مونده بودبزن يظهر ،يشد ينجوریا هویتو چرا : ارسالن رو پس زد دستش

 !!؟يشد

 ؟يخواد منو بخور یواقعا؟ اخوشمزه امم؟ االن دلت م: ارسالن

 ام يارسالن، من جد:  هلنا

خوام تو شرکت با هم جروبحث  ینم گهیخونه، د رونیام، بخصوص سر کار، بخصوص ب يمنم جد: ارسالن

 میکن
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 یمنه، وقت منه، تو واسه خودت م یزندگ ،یستیقائل ن تیشخص ،یستیمن شعور قائل ن يتو اصال برا: هلنا

 ستیاصال انگار نظر من مهم ن ،يدوز یو م يبر

 میزن یبعدا حرف م ست،یاالن وقت بحث ن م،یبر ایب: دیرو از سرش کش يدستش رو گرفت، روسر ارسالن

 خوامیولم کن نم: هلنا

 بعد میکنیهلن ، بعد صحبت م: نبود ایکوتاه ب یول ارسالن

 نکیشام رو نشسته تو س يخورد و منتظر ارسالن شد، ظرفها یکرده دنبال ارسالن راه افتاد، بزور چند قاشق بغ

 .زد یاز کارمندا حرف م یکیگذاشت، تو سالن منتظر بود ارسالن تلفنش روتموم کنه، ظاهرن با 

 ارسالن چشم باز کرد يباصدا

 خسته ام یلیمن خ م؟یشه فردا حرف بزن یم: هلنا

 یبلند شو به کارات برس ن،یدیهم خواب یساعت 9سر کار خانم، االن فرداست، : ارسالن

 ؟یگ یم یالک: جاش نشست سر

 بود دهیفرش خواب يبه دور رو بر انداخت، تو سالن رو ینگفت، نگاه يزیچ ارسالن

 نجام؟یمن چرا ا: هلنا

 يبود هوشیب یتو تخت ول يخوابت برد، صدات زدم بر نجایا شبیچون د: ارسالن

 االن واقعا صبحه؟: هلنا

 صبحه 7بله، ساعت : ارسالن

 خوام بخوابم یم اد،یخوب من خوابم م: هلنا

 زنم یبخواب، خواستم برم صدات م: ارسالن

 ست؟یاصال امروز چند شنبه اس؟ جمعه ن: هلنا

 دیروز مونده به ع 5شنبه اس،و  4متاسفانه  ر،یخ: ارسالن

 دیکارمندا به کاراشون برسن شب ع یکن لیتعط ستیخوب بهتر ن: هلنا

شنبه و  م،یلیبست، جمعه ها ما تعط دیبود کال درش رو با دهیبه عقل خودم نرس ست،ین يچرا فکر بد: ارسالن

 میما و اونها رو سر هم کن التیتعط هیبق م،یدار دیع التیروزم ما تعط 20 له،یتعط هیهفته ژانو هی ا،یدن کشنبهی

 خونه انیحال تو فرق نداره، معلمات م بههم  میببند ه،یچ یدون یم یول -میببند دیبا ه،یکال نظر خوب

 نیکانادا هم همزمان سر کار باش کاویساعتش کن که با امر 24خوب بابا،  یلیخ: شد بلند
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 فتیتو هر دو تا ش دیفقط من و تو با م،یکن فتهیمطرح کنم، دوش دیبا ،يعجب فکر: ن خندش گرفت ارسال

 میباال سر کارمندا باش میبر

 کنن لیتحو سیسال رو تو آفنکن، بزار  لیباشه بابا؛ من اشتباه کردم، اصال تعط: ییرفت سمت دستشو هلنا

*** 

کرده بود، صبح تا ظهر تو خونه، بعد ازظهر تا شب  یو پنجشنبه رو هم به به روال سه شنبه ط چهارشنبه

شده  یهلنا واسه حساب کتاب ارسالن برزخ لهیبار با پ هینسبتا دوباره آروم شده بود، گرچه  نشونیکالس،جو ب

رو  رانینزده بود، به قول ارسالن عمه ا یبعداز اون دوباره آروم گرفته بودند، به آفاق جون حرف خاص یبود، ول

 بودند،  چوندهیپ

شرکت اردالن  یمنش يچون جلو ،يرد و بدل نکرده بود، اونم درد ناچار يا گهیاردالن هم جز سالم حرف د با

دلخوره تا  شتریکرد از اون ب یحس م یول ست،ین اردالن ریتقص يزیچ چیدونست ه یبهش سالم کرده بود ، م

 . ارسالن

نشده بود، ارسالن حمام  هوشیبدنش عادت کرده بود بعد از شام مثل دو شب گذشته ب یبعد دو روز کم انگار

نرم  يارسالن رو شتریب دیبرسه، گرچه تاک فهاشیبه تکل یداشت کم یارسالن سع یبود، خودش هم با گوش

سالم و  یارسالن با کل. ترو دوست داش نترنتیا نیتمر شتریخودش ب یرجمه ها بود، ولافزار ورد و کار ت

و تو  ارهیبه بار ن يرو بکنه که خرابکار شیسع تیرو سپرده بود دستش و خواسته بود نها یصلوات گوش

 .استفاده کنه نترنتینداره دست نبره، فقط از ا ییکه باشون آشنا ییمنوها

 صحبت کنند؟ يصفار يلطفا آقا شهیخانم م: بود یزنگ تلفن بلند شد،نگهبان با

 حمامند: هلنا

 ان؟یم یک نیشه بپرس یم: ینگهبان

 !!لحظه هی: هلنا

 رون؟یب يایم یارسالن ک: پشت در رفت

 حمام؟ يبر يخوا یم: ارسالن

 نه ، نگهبان کارت داره: هلنا

 شده؟ یچ: ارسالن

 رونیب يایم یم کدونم، گفت بپرس ینم: هلنا
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 گهید قهیدق 5: ارسالن

 یخیاسم ش دنیبا د یارسالن زنگ خورد، ناخودآگاه چشمش افتاد رو گوش یگوش یقطع تماس با نگهبان با

 در حمام رفت سمت ارسالن يرو برداشت با صدا یگوش

 ه؟یک: ارسالن

 رو گرفت جلو چشم ارسالن یگوش

 !الو:کرد و جواب داد یاخم ارسالن

... 

 بله شناختم: ارسالن

... 

 نیانجام بد شیهست با وکل یهر صحبت: ارسالن

... 

 خواستن معامله کنن یصحبت هم که نه م. پدرتون قبال صحبت کرده: ارسالن

... 

 نداره يا دهیفا چیحرف زدن شما ه: ارسالن

... 

 فکر کنه، دیتونست به شب ع یم ختیر یبرنامه ها رو م نیا یوقت: ارسالن

... 

 ن؟یآورد ریشما اصال از کجا آدرس ما رو گ: ارسالن

... 

 نییپا امیمن م نیصبر کن قهیچنددق: ارسالن

 رفت تو اتاق یحرف چیه یقطع تماس ارسالن ب با

 بود؟ یک:هم دنبالش رفت هلن

 من لباس عوض کنم رونیبر و ب یچیه: ارسالن

 اسره؟ی: هلنا

 لخت شم ای روتیب يریم: ارسالن
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 گفت یم یچ: بسته ول کن نبود میدر ن ياز ال یرفت، ول رونیاتاق ب از

 نداد، یجواب گهید یول ارسالن

 گرفتن؟ ادیرو  نجایاز کجا ا:هلنا

 بزار برم ردشون کنم برن: در و باز کرد ارسالن

 ام؟یمنم ب: هلنا

 بشه یکه چ يایب: ارسالن

 امیخوام ب یتو رو خدا، م: هلنا

 نکن ریاجازه بده من حرف بزنم، خودت رو درگ ی، ول ایب:ارسالن کوتاه اومد باالخره

 باشه: هلنا

چه سر  نیا: انداخت و برگشت سمتش ینگاه نهی، با بسته شدن در آسانسور ارسالن به ا رفتیجلوتر م ارسالن

 ه؟یو وضع

 رو جلو داد شیروسر یکم هلنا

 دیکش نییبلوزش رو هم باز کرد و پا نیآست يتا

 ادینم نیتر از ا نییقسمش نده، پا نقدریولش کن ا: ارسالن

 حواسم نبود: هلنا

 .جلوشون ينر یختیر نیدم در ا انینگهبان م ای دایمامور خر نیخواهشا حواست باشه ا: ارسالن

 .بحث نبود نیواسه ادامه ا یفرصت گهیباز شدن در اسانسور د با

 دیرو د ییو زندا اسری

 به ارسالن کرد و راه افتاد ینگاه

 گفت و کنار رفت يارسالن اروم دو کلمه ا يزودتر اومد جلو نگهبان

 رد و بدل شد یسالم

 ستادندیا یگوشه الب رفتند

پسره نادون رو هم  نیا م،یرو خودمون حلش کن هیقض نیا يدیشب ع میهلن جون، ما اومد: شروع کرد ییزندا

 ادیگم ب یم يکنه، اجازه بد یخودش رسما عذر خواه میآورد
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اومدنتون  نجایا م،یوکال نداشت قیدادگاه و از طر يمجرا ریواسه صحبت غ يار خانم، ما قرارسرک: ارسالن

 کنه ینم یکمک

اومده، تو خونه ما  ایبچه تو خونه ما دن نیا م،یخونواده ا هیما  ن،یدیشما تازه رس یدونم، ول یبله م: ییزندا

 هستن شهیرگ و ر هیاز  نهایپاگرفته و بزرگ شده، ا

 دمیها رو شن یدنیشن یول دمیبله تازه رس: ارسالن

خواب نداره،  تییکشدار شه، دا هیقض نینزار ا م،یهلن جون، ما با هم نون و نمک خورد: اوردیخودش ن يرو به

 ور هیپسر هم  نیور، ا هیغصه تو و مامانت 

 خونه شیاریهلن، عمه کجاس؟ چرا نم: هم وارد بحث شد اسری

 نیکرد یم اتشونیرمتون عمه رو بدزدند وگر نه زمحت يقسمت نشد اخو: ارسالن

 دیدستش رو چسب ییزندا یقرمز شده بود، ول اسری

 زمیعز یگ ینم يزیچرا چ: ییزندا

 نیاین نجایهم ا گهیلطفا د ن،یتمومش کن: ارسالن

 !!کس و کاره یب يفکر کرد ،يو برد يمفت زد ه،یچ: اسری

 نیارین فیتشر نجایهم ا گهید د،ییبفرما: زد يشخندیر ارسالن

مامان بابام هر  یش یم یچطور راض م،یما مثل خواهر برادر ؟یگ ینم یچیچرا ه: دیهلن رو کش نیآست اسری

 رو تو زندون باشه دیکه کرده بخوادع ینداره که بابت بچگ یسن نیاسیشب با سر درد بخوابن، 

 هیتا جرم داره که هر کدومش  4برادر شما دسته کم  ن،یدار یفیشما حافظه ضع: رو پس زد اسریدست  ارسالن

 ،یرو چ هیکرده، بق یرو از بچگ شیکیشه،  یمحسوب م يجرم جد

تازه  ستیقابل گذشت ن گهید يآخر نیا یول م،یداد یم تیرضا دیبه کنار اگه حرکت آخر رو نکرده بود، شا همه

 گذرم یهلن بگذره من نم

 بگو يزیچ هیهلن،: اسری

 نیبر:هلنا

 دهیم يبخوا شترمیشه؟ب یچقدر م یدون یهلن، بابا حاضره ارث آقاجان رو بهتون بده، م: اسری

من و  یتو زندگ ادیقرون از اون پول ب هیخواسته  ینم یآقاجان پولش رو به من و دخترش روا ندونسته، حت: هلنا

 خوام یپول رو نم نیمنم ا نیرفته؟ بهش بگ ادشی،  ییدا يحرفها نهایمادرم، ا
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 نداره يازیپول ن نینکنن، هلن به ا یخاصه خرج نیبه پدر بگ: ارسالن

رو هم  هید ست،یاز پول آقا جان هم ن گهید م،یفروش یمامانم رو م ينهایزم م،یدیمادرم م هیباشه، از ارث: اسری

 روش، میزار یم یهم خودت بگ یهر چ م،ید یرو هم م ونیلیم 25اون  م،ید یم

 گهیخوام د یخوام، فقط م یهم نم يا گهید زیخوام، چ یخونه امون رو م شیپول پ ونیلیم 15من : هلن

 نمتون،ینب

 ببر ایعمه طالهاش رو نبرده تو گاوصندوق بابا بوده، اونها رو هم ب ،یتو بگ یباشه، هر چ: اسری

 رهیما تماس بگ لیبا وک نیبگ لتونیبه وک: ارسالن

 میخودمون مراقبش باش میخوا یواد برگرده، مخ یخونمون، بابا م اریهلنا، مامانت رو ب: اسری

 نیاین نجایا گهید نم،یرو بب یکس خوامینم گهیبا شما ندارم، د یحرف گهیمن د: هلنا

 نییبفرما: ارسالن

 آره؟ اد،ینم ادشیرو  یگفت دکترا گفتن کس یم نیاسیباشه، فقط بگو عمه چطوره؟ : ول کن نبود یول اسری

 نیفقط هم ن،ینداشته باش يبه من و مامانم کار: هلنا

 میبرس، ما همه جوره هواش رو دار تیتو هم به زندگ م،یشه، بزار ما نگهش دار یخونه بهتر م ادیهلن، ب: اسری

که هواسش بود از  ییجا نیتا آخر یعنی نیزد، ا یکه اسم شماو اون خونه اومد فقط داد م يمامانم بار آخر: هلنا

 بود زاریشما ها ب

 گهین داال یعنی: اسری

 حرف نزن انگار عمه محبوبت ازت دور شده يتو رو خدا طور: هلنا

 م؟یبر شهیم: رو کرد به ارسالن بعدم

از  یکیمن به شما و همسرتونه، اگه  غامیندارم، پ یمن با پسرتون حرف: برداشت ییبه سمت زندا یقدم ارسالن

باشن که هلنا و مادرش هستند  ییجا یاتفاق ایخونه و محل کار من رد بشن،  نیا يمتر 100دو تا پسر از  نیا

 کردم یم دیکنم که االن با یرو م يمحاله به حرف هلنا گوش بدم، کار گهید

 م،یکن یبا اونها صحبت میدیشوهر عمه پدرم هم شرمنده، نه من، و نه هلن به خودمون اجازه نم تیمورد رضا در

کنه کرده، وگر دم اون خونه پا گذاشتن کار و صد پله  يتونست کار لتونیاگه وک ن،یشما هم پا اونطرفها نزار

 کنهیخرابتر م
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 زیچ هی: ییاومد، رو کرد به زندا ادشی يزیچ يانگار یکرد و برگشت که همراه هلن برن ول یلب خدا حافظ ریز

 نیدون یخودتون م ست،یدر کار ن یتیاونها رضا ينشن، برا یآفتاب نطرفهایو پسرش ا يجعفر نیکن یسع گه،ید

 نیبه ما ربطش ند نیدار یو اونها اگه حساب

ارسالن  خیمنتظر توب يانداخته بود، انگار نییآروم سر پا یکرد، هلنا ول یبسته شدن در آسانسور، ارسالن پف با

 .بود

کرده بود که  یزده بود نه خودش تالش یبود، نه ارسالن حرف نیسنگ یلیپا توخونه گذاشته بودند جو خ یوقت از

 .ور رفته بود لشیبا موبا ینشسته بودو کم ونیزیتلو يجلو یارسالن کم بگه، يزیچ

بون چشمهاش کرده بود، چراغ خواب رو  هیبود و دستش رو سا دهیاتاق که شد ارسالن تو جاش دراز کش وارد

از دهنش  دنیموقع دراز کش يناله ا يتالش داشت صدا یلیامشب خ یروشن کرد و آروم رفت تو تخت، حت

 .ادین رونیب

و باخود، دوره  خودیب ينبود، پر بود از فکرا يخبر یخواب بود، خواب تا پشت چشمهاش اومده بود ول وقت

مردود بود، واقعا  یشک چیه یکه ب یسرش اورده بود، اون قصه عشق و عاشق یبا نادون نیاسیکه  یاتفاقات

به  یاردات یلیخ لینه فام اشتندنه دتو اون خو یسال عزت و احترام 22از علت کارش نداشت، نه تو اون  یدرک

نگران شده و احوال جو، نبودنشون تو اون خونه  یناکرده کس ییخودش و مادرش که فرض کنه با رفتنشون خدا

بزنه، از هر  بیو غر بیهمه کار عج نیکرده دست به ا جییرو ته نیاسی نیا لیبرده جلو فام ییاز خاندا ییآبرو

  ده،یفا یب یرو دوره کرد ول مارستانیتا ب يبار از خونه جعفر دچن د،یرس ینم ییرفت به جا یم يور

چرخه تا موضوع ارسالن دور باشه، از  یموضوع م نیدور ا دونستینم دیشا یاس ول دهیفا یدونست ب یم

 ، بودن و نبودن یفیبال تکل نیزده شده، ا شیکه از حاال طبل نافرجام یماه 6معادله خودش و ارسالن، 

تو  يشه رو پهلو نخوابه ، ال اقل تو حالت عاد یموکد دکتر بودکه تا م هید طاق باز بخوابه، اصال توصبو مجبور

 اوضاع رو بدتر هم کرده بود،  یبدن تیوضع نیا یشد صد دفعه دنده به دنده بشه ، ول یم یخواب یوقت ب

شده،  نیارسالن خوابش سنگ گهیگذشت، فکر کرد حتما د یاز اومدنش به اتاق م ینظر خودش دو سه ساعت به

 ؟يدیچرا نخواب:کرد خکوبشیارسالن م ينخورده صدا يا گهیهنوز تکون د یسر جاش نشست، ول

 من که سر و صدا نکردم ؟يداریتو ب: دهنش برداشت يزود دستش رو از جلو یکرد ول ینیه

 واست؟ ارمیسرد ب ریش وانیل هی يخوا یم: ارسالن

 بخوابرم تو سالن ، تو  ینه م: هلنا
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 يبود هوشیب شبیپر شبیاالن مثل د يحرف گوش کن بود کمیاگه تو : ارسالن

 یبگم ول يزیخواستم چ یمن نم د،یببخش: هلنا

که  یمیتصم ای يکه زد ییمن ناراحت حرفها ،ینش نهایا ریبود که باز درگ نیواسه هم ایمن گفتم ن: ارسالن

 با خودت بود میتصم نیا تیدر نها ستم،ین یگرفت

 شه؟یم یعنیمن نباشه،  یاسمشون تو زندگ گهی، د نمشونیخوام نب یم گهیمن فقط د: هلنا

 شونینیمحاله بب گهیپسره رو در ببرن د شه،اگهیم: ارسالن

 رو اداره کنم؟ میتونم باهاش کار کنم، زندگ یم یعنیرو ادامه بدم،  یمترجم نیارسالن، من اگه ا:هلنا

گوسفندا رو  دیفکراس؟ تو رختخواب آدم فقط با نین موقع خواب وقت اهل: بلندشد نشست لبه تخت ارسالن

 بشمره

 شه؟ یخوام بدونم م یواقعا م: هلنا

 شهیآره ، م:ارسالن

 ،آره؟ هیگرون تر از قبل دهیجد شگاهیآسا نیا: هلنا

 ن؟ییپا يچرتکه رو بزار نیوقت شب ا نیا شهیم: ارسالن

 بدونم دیخوب با: هلنا

 اصال یکن بخواب یبهتر فکر کن، سع يزایفعال به چ: ارسالن

 شم یباحال دور و ورم متمرکز م يزایاز چ یکیباشه االن رو : هلنا

 .فکر نکن يزیخوب، اصال به چ یلیخ: انداخت سر شونه اش یدست ارسالن

 جوابه ی، دور و ورم پر سئوال ب ستیدست خودم ن: هلنا

 دونم یم: ارسالن

 شم ونهیفکر کنم منم مثل مامانم د: دیکش یآه

 ه؟یحرفها چ نیهلن، ا: ارسالن

موقع  یزد، منم بعض یرفت، با خودش حرف م یخواب بود، شبا تو اتاق راه م یموقع ها ب یلیمامانم هم خ: هلنا

 ..يخوا ینم یشم واسه هم ونهیمن د یترس یتو هم م زنم،یها با خودم حرف م

 یکن یمقاومت م ياد دار ی، خوابت م یگ یم ونیهذ يردا: نگذاشت ادامه بده ارسالن

 شده؟ یچ يارسالن، جعفر: هلنا
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 ؟يدار کاریچ گهیبابا، اونها رو د يا: ارسالن

 رن،یخوام برم وسائل خونه مون رو هم بگ یم: هلنا

 تا حاال نگه داشته، يو تخته رو، تازه فکر کرد ریچند تا ت کاریچ يخوا یهلن ول کن، م: ارسالن

 هامونه لهیوس ست،یرو تخته ن ریت: در اومد اشکش

پدر و پسر  نیچشم تو چشم ا گهیبار د هیارزشش رو نداره  زیچ چیکه ه نهیمنظورم ا د،یباشه، ببخش: ارسالن

 یبش

 خوام یهام رو م لهیاونا برن به درك، من وس: هلنا

 کاریچ يخوا یرو م زایخدا، حاال االن اون چ: ارسالن

 ببرم خونه امخوام  یم: هلنا

 میبگ ؟یببخش ينجوریرو هم ا نایا يخوا یاصال م: دیکش یکنار تخت دستمال زیدراز کرد از رو م یدست ارسالن

 نیببر تیرضا نیاریها رو ب لهیوس

 خوام یهام رو م لهیوس خوام،ینه ، نم: هلنا

 برم بهشون زنگ بزنم؟ ینصفه شب يخوا یم:جا بلند شد از

 یبگ دیبهشون با ینگفتم حاال، فردا ول ر،ینخ: هلنا

 يهم خسته ا ،یکن بخواب یآب رو بخور، سع نیا ایب: آب برگشت وانیل هیبا  رونیدر وباز کرد و رفت ب ارسالن

 میزن یربط، فردا حرف م یکار ب هیبه  يشد لهیمثل بچه ها پ ادیهم خوابت م

 ستمیمن بچه ن خوام،ینم: رو پس زد دستش

 یفتیبه حالت اگه به سکسکه ب يوا-آب رو بخور  نیهم ،یستیباشه، بچه ن: داشت از کوره در نره یسع سخت

 لیکار وارد نشو، بزار وک نیمن چند بار تا حاالبهت گفتم تو ا: زیآب رو از دست هلنا گرفت گذاشت لب م وانیل

بار دارم باهات  نیمن ا ،يزیریمهر بار چقدر بهم  نیبب م،یگ یرو بهت م جهیکنه آخر سر نت یکار خودش رو م

جان،  ییو دا لتیو وک یدون یکنار، تو م کشمیمن م یسرك بکش ایقضا نیتو ا گهیکنم، بار د یاتمام حجت م

 ؟يمتوجه شد

کنه،  یداشت که االن ارسالن دل به دلش بده، که بفهمه االن فقط غر زدن آرومش م يادیانتظار ز دیشا

 رو،  ندهیآ یبودن ب یموقت نینبره ا ادیکنه از  یدسعیخواد نه انتقاد، و فکر کرد با یم یهمراه

 .گفت و سر رو بالشت گذاشت يلب آره ا ریشد ، ز نیرودلش سنگ يزیچ هی ییهوی
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*** 

 ینم ياریبدنش  یخواست بلند شه بره پرش بده ول یفاخته رو اعصابش بود، م يبود که صدا يا قهیدق چند

تو  فتهیگفت پاش ب یمادرش م ه،یا ونهیدونست پرنده د یترس از لونه کردنش داشت، م داریاب و بکرد، توخو

شکنه، اگه  یم ندازهیرو خودش م ا، تخم ه فتهیزاد به تخمهاش ب یکنه، چشم ادم یهم لونه م ییلنگه دمپا هی

 .ره یکنه م یگرده تو لونه اش، بچه ها رو ول م یبر نم گهیهم به بچه هاش دست بزنه د یکس

 رو صدا زد دارسالنیدیخودش توان بلندشدن نم تو

 هوم: از خودش در اومد فتریارسالن هم ضع يصدا

 ارسالن: هلنا

 يخوا یگم اسباب رو نم یزنم ، م یباشه، زنگ م: ارسالن

 ول کن نبود یول فاخته

 ارسالن، بفرسش بره: هلنا

 سرجاش نشستسرش از خواب کنده شد نا خوادگاه  ریز يزیتکون چ با

 پف کرده نشست  يو چشمها ختهیبه هم ر يهم با موها ارسالن

 نجام؟یمن چرا ا: بود دهیخواب نینگاه به خودش انداخت ، رو زم هی

 زنم یبخواب بعد زنگ م گهید کمیهلن : دیدراز کش ارسالن

 نم؟ییگم چرا پا یمن م ؟یگ یم یچ: هلنا

 ،يزد یتا صبح تو خواب حرف م: رو بالشت دیکتفش ، نرم سرش رو کش ریشد دست انداخت ز زیخ مین ارسالن

 خوام یوسائل رو نم یگفت یم یفکر کنم نظرت عوض شده بود، ه

 اد ینم ادمی: هلنا

 بخواب ،یحاال هم زوده بلند ش ادمه،یخوب  یمن ول: ارسالن

 فاخته خونه نزاره تو تراس نیا: هلنا

 خوب بزاره، ولش کن: بوندچشم باز کنه لب جن نکهیا یب ارسالن

 شکنه یم نیزم ندازهیتو تراس تخم هاش رو م مینه اگه بر: هلنا

 رفت، بخواب: دیبه در تراس و دوباره دراز کش دیرو کوب یشد روفرش زیخ مین ارسالن
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 ادشی شبیاز د ییزهایچ هیجرات صدا زدن ارسالن رو نداشت، کم کم داشت  یبود ول داریوقت بود که ب یلیخ

 ن،ییکنه پا یاز تراس پرتش م ومدهیاومد، خندش گرفت،مطمئن بود کلمه ارسالن از دهنش در ن یم

 گفت ینیارسالن ه يصدا با

 یسر صبح یزن یلبخند ژوکوند م یبه چ: ارسالن

 ؟يداریب: هلنا

 وقته یلیآره خ: ارسالن

 شده ها رید: هلنا

 يدیخند یم یبه چ ینشده، نگفت رینه د: ارسالن

 لبخند زدم دم،یمن نخند: هلنا

 خوب: ارسالن

 نییپا یکن یموقع از تراس پرتم م هیخواستم صدات بزنم، گفتم  یبابا م یچیه: هلنا

 ست؟یحقت ن شییخدا: ارسالن

 ا: هلنا

 شده رمونیرو د کمیخوب، بلندشو،  یلیخ: بلند شد  ارسالن

 اصال امرزو جمعه اس: هلنا

 نیدارم تو شرکت، مهندس زر ییکارا هیکالساتون تا دم دم آخر هست، منم  م،یقبال صحبت کرد: ارسالن

 باز يامضا بد دیبا زهیچند تا چ هیاد شرکت  یهم م يعابد-ادیم 2امروز ساعت 

 ؟یواسه چ گهید: هلنا

 نیاسی يداده، حتما واسه کارا غامیصبح پ 8دونم، ساعت  ینم: ارسالن

 اصال ساعت چنده؟:هلنا

 11:انداخت شیه گوشب ینگاه ارسالن

*** 

واسه  دیداشت شا اجیکالس فاضل رو احت یدوست داشت واسش جالب تر، ول شتریرو ب يدیخانم سع کالس

 واسه کار کردن، نده،یآ
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دفتر اردالن نرفته بود، همون شرکت ارسالن تو اتاق  گهیجور بود هر دو رو گذروند، چون جمعه بود د هر

دو  نیساعت استراحت ب میبود، تو ن دهیاومد و رفت اردالن رو شن يصدا يچند بار ینشسته بودند ول يحسابدار

اردالن از اتاق ارسالن  يصدا دنیبه دست و روش بزنه که با شن یزده بود آب ییبه دستشو يتا کالس سر

 .داشت تیاش حساس افهیروزها به اردالن و ق نیا بیراهش رو سمت اتاق کج کرده بود، عج عیسر

در بزنه در و باز  نکهیا یاومد راه افتاد سمت اتاق ارسالن ب ینم یین خانم فاضل از جا بلند شده بود، صدارفت با

 .جا خورد دهیهاش رو ماساژ م قهیو داشت شق ستادهیاردالن که باال سر ارسالن ا دنیبا د یکرد، ول

 سالم: سمتش دیچرخ اردالن

 شده؟ یچ: داد و رفت جلو یلب ریز یسالم

 دم یدارم واسش ماساژ م ستین يزیچ: خواست تکون بخوره که اردالن نگذاشت ارسالن

 ؟يارسالن، مثل اون دفعه شد: هلنا

 ستین میزینه، چ: ارسالن

ارام  ندازه،یم انیخوبه، خون رو تو سر به جر یلیماساژ خ نیکرد، ا یسرش درد م کمی ست،ین شیزیچ: اردالن

 بخشه

 شبیمنه، د ریصتق: نشست  ییرو برو یرو صندل رفت

 اردالن شلوغش کرده ست،ین یکس ریتقص س،یه: ارسالن

 گهیبسه اردالن، خوب شد د: دست اردالن رو پس زد و صاف نشست بعدم

 هم نداره یشه، قابل یتومن م 100کنم،  یخواهش م: اردالن

 کنم، دستت درد نکنه یم حیتصح:ارسالن

 حاال بهتر شد: اردالن

 ن؟یبر ینم فیتشر شه،یم 6داره  گهیاردالن جان د:ارسالن

 شگاهیصبح رفته آرا 10نه ارسالن جان، من منتظر بهارجانم که زنگ بزنه برم دنبالش، از ساعت : اردالن

 !مشیبشناس گهیساعت؟ فکر نکنم د 8:ارسالن

 شم ادهیپ دیچه قدر با دونمینداره، نم يرادیبدن ا لمیتحو گهیبهار د هیدونم واال، حاال  ینم:اردالن

 حساب کن یلیرو خ ،یلیخ: ارسالن

 خوام یخوام، بهار خودمم رو م یبرم بگم نم نجورهیاگه ا: اردالن
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 میبرس يکار هیبه  میپاشو،پاشو ماهم بر ه،یآره فکر خوب: بلند شد ارسالن

 کنه من مزاحمم یندونه فکر م یهر ک: اردالن

 باشه نجای، حواست به ا میر یم میفقط ما دار زم،ینه عز: ارسالن

 دمیها رو م طیزنم خبر بل یرم، شب بهت زنگ م یباشه بابا، م:اردالن

 ؟يبر يخوا یم ییجا: جواب داد و رو کرد به ارسالن یلب ریاردالن رو هم ز یخداحافظ

 گهیمشهد د میقراره بر م،یبر: ارسالن

 ؟یک: هلنا

 طیالبته اگه بل م،یرو همه دور هم باش دیع رانیا ادیسانازم داره م گه،ید لیو سال تحو دیخوب واسه ع: ارسالن

 ادیب ریگ

 تونم یمن نم یول: هلنا

 ؟یتون یچرا نم: رو تودستش جابجا کرد یکالفه گوش ارسالن

 نجاستیمامانم ا: هلنا

هتل، تو اون  میبر دیما با اردالن و بهار با یول مش،یبرد یشد م یباور کن اگه م م،یگرد یزود بر م: ارسالن

 شه یتو هتل، اصال نم یول میبرد یاگه جا بود مادرت رو م م،یبمون میهمه بخوا ستیجا ن تییسو

  ام،یمن نم: هلنا

فضا و شهر دور  نیاز ا یمدت هیکار دارم، گفتم  یلیو گرنه خودم خ م،یر یمن به خاطر تو گفتم م: ارسالن

 شیک میبر يخوایاصال م ،یباش

 مگه من گفتم جاش رو دوست ندارم؟ گفتم مامانم تنهاست ستا،یارسالن، حواست ن: هلنا

 خوبه؟ م،یبر یرودهن، مامانم م میرفت دیکنم، شا یم يفکر هیباشه، حاال : ارسالن

 مونم یخونوادت، من م شینه، تو برو پ: هلنا

 ادیب ریگ طیتا بل 5 ستیحاال اصال معلوم ن:ارسالن

 تا؟ 5چرا : هلنا

 مامانش لیتحو میبد مشیببر دیخوب ساناز برسه با: ارسالن

 م؟یر ینم: گفت و رفت سمت در یآهان هلنا
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نامه  تیواسه رضا یدم خونه اش دوتا برگه اس امضا کن يعابد شیپ میسر بر هیسر راه هم  دیچرا، با: ارسالن

 اوشون

 فعال خسته ام ، باشه بعدا: هلنا

 تونه مجبورت کنه ها ینم یاگه نظرت عوض شده راحت بگو، کس ؟يجد: ارسالن

 ینم گهیهاشون رو هم د افهیازشون نشنوم، ق یاسم گهیخوام برن به درك که د ینه نظرم عوض نشده، م: هلنا

 نمیخوام بب

 خانم فرمودند بعدا گمیم رمیگ یخوب حاال تماس م یلیخ: ارسالن

 ؟یکن یمسخرم م: هلنا

 يدیخر هی م،یبزن یچرخ هیسر راه  میبر میخوا یم االن م،ینه ، چرا مسخره کنم، واقعا هم خسته ا: ارسالن

 میخونه وقت ندار میو بر میبکن

 گهیخونه د مینه تو رو خدا، بر: هلنا

 یالیخ یما هم که خدا رو شکر اخر ب م،یانجام بد دیقبل از ع دیبا میکار دار یکل: ارسالن

  ؟يچه کار: هلنا

دو دست  هی ؟یچ میدر زد اومد تو، بگ یکی هویسفر  میباالخره، اگه نر میدار ییدهایواسه خونه خر: ارسالن

ات  نهیعکس از قفسه س هی ،يبر گهیچشم د نهیمعا هی دیتو با م؟یسر بزن دینبا شگاهیآرا هی م؟یخوا یلباس نم

 اد ینم ادمیکه فعال  گهیکار د یبا کل ،يریبگ

 ه؟یاصال شدن م؟یهمه کار دار نیمونده ماا یساعت باق 48تو  قایاالن دق: هلنا

 واجبه از جمله دکتر یلیخ شییچند تا هیحاال همه اش هم نشه، : ارسالن

 دکتر ير یچرا نم ؟یارسالن خودت چ: هلنا

 ؟یواسه چ: کرد یاخم ارسالن

 گهیسر دردت د نیخوب هم: هلنا

سر درد ها  نیمن سال تا سال از ا یکن نیکلمه چشم رو تمر نیاگه ا ست،ین میچیه يمنو حرص ند: ارسالن

 رمیگ ینم

 همه کار افتاده بود نیا ادی يگرفته بود که دم آخر شیرفت، ارسالن شوخ رونیحرف از اتاق ب یب
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که از  نیهم یرو انجام بده، ول ستشیتو ل يکارا یشب کل 10کرده بود که تا  يزیبرنامه ر یکل ارسالن

بود و برگشته بودند  دهیشام خر. هلنا نظرش عوض شده بود افهیبه ق یاومده بودند، با نگاه رونیب مارستانیب

 .خونه

داده بود  نانیعکس اطم دنیحرف نزده بود،دکتر ارتوپد با د یاومده بودند هلنا کالم رونیب مارستانیاز ب یوقت از

هر  ای، رجهیش،  یرزم يورزشها دن،یفقط تذکر داده بود که مراقبت کنه، از دمر خواب ستین ینگران يکه جا

 کنه، يدور کسالیدسته کم تا  ارهیب نهیقفسه س يرو نیکه ضربه سنگ يزیچ

 فیشماره ضع میداده بود که هر دو چشم ن صیچشم تشخ نهیبود که با معا یقسمت بد چشم پزشک یول

بود  نیهم بشه، و شاهکار آخر گفتن ا شتریضعف به مرور ب نیهستند، و البته احتمال داده بود به خاطر ضربه ا

 يهلنا تو لحظه ا يرورنگ و . بشن دیاز ضعف چشم ممکنه باعث آب مروار ریغ یحت نیسنگ يکه ضربه ها

 یکل است،یانگار که آخر دن نیاز دستش افتاده بود زم فینبود، ک یدنیداد اصال د یاطالعات رو م نیکه دکتر ا

ساده قابل درمانه  یجراح هیبا  نکهیدکتر بابت ا حاتینه، و اصال توض ایشه بود که ممکنه کور ب دهیسئوال پرس

 .کرد یقانعش نم

 یهر احتمال ستیسر هم خود ارسالن قائله رو با بلند کردنش ختم کرده بود والبته تذکر به دکتر که الزم ن اخر

رو  قتیهر کس حق داره حق نکهیبگه، و دفاع دکتر از ا ضیتونه به همراه مر یاطالع بده، م یضیرو به هر مر

 .بدونه 

 شام ایهلن ب: رو گذاشت تو ظرف و هلنا رو صدا زد غذاها

ظرفها رو سر و  يبا تموم کردن غذا هم فور. کرد و نشست  يتشکر رونیکه از اتاق اومد ب دیکمال تعجب د در

 .سامون داد و تو سالن به ارسالن ملحق شد

 .دیطول نکش یلیاد، و البته خ یت باالخره به زبون مدونس یارسالن م یول زدیمشکوك م یکم

 ارسالن؟: هلنا

 بله: ارسالن

 ؟یبزن اسریزنگ به  هی شهیم: هلنا

 بابت؟: ارسالن

 !هیخوام بدونم چ یپدرم رو م لیفام: هلنا

 ؟یدونینم: ارسالن
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 زدیغر م یشد کل یمامانم داغ دلش تازه م دمیپرس ینه، هر وقت م: هلنا

 ؟يخوا یم یاالن واسه چ: ارسالن

 facebookخوام برم تو  یبسازم، م اهویاکانت تو  هیداد  ادمیامروز  يدیخانم سع نیخوام، اصال ا یم: هلنا

 خانم، رفته از پله آخر شروع کرده نیا ادیاز آخر به اول م نجا،یبه ا نیدیسرعت رس نیبه ا: ارسالن

تونم  یروهم م ایعرش یرو، حت الشی، گفت هم خودش رو هم فامشه یکنم، گفت م دایخوام بابام رو پ یم: هلنا

 کنم، دایپ

 گه؟ید هیک ایعرش: ارسالن

 پسر خاله عالم: هلنا

 !!؟يگرد یاونوقت خود خاله خانم کجاست که دنبال پسرش م: ارسالن

رفتند، آخه پدرش دو تا خواهرداشت خارج از  رانیو باباش هم از ا ایمرده،عرش شیسال پ یلیخودش خ: هلنا

 اونها شیکشور رفتند پ

 زنمیباشه فردا زنگ م: ارسالن

 ؟یاالن زنگ بزن شهینه، م: هلنا

 ستند،یبوك عضو ن سینبند، همه که تو ف دیام نقدریهلن، ا:ارسالن

 سایتونم برم کل یگفت م يدیکنم، اصال خانم سع داشونیزود پ دبتونمیباشن، شا دیشا یدونم، ول یآره م:هلنا

رفته  یحت ایبابام اگه تهران باشن،  يهایتونن کمک کنن، باالخره فام یرو بدونم اونها م لشونیجامع، اگه فام

 یبودند حتما دوست نجایا یزمان هیخوب  ن،کرد، اصال اگه خارجم رفته باش داشونیشه پ یم گهیباشند شهر د

 روزنامه هم هست یتازه آگه گه،یدارندد يزیچ ییاشنا

نباش که اگه نشد ضربه  دواریام نقدریا یول م،یکن یباشه حتما امتحان م یتند نرو، اگه راه نقدریهلن ا: ارسالن

 تونه یکنه، اون حتما بهتر م يریگیپ يعابد میاصال بزار بگ ،يبخور

وقت بزاره، خوب خودم بلدم  ارانکیواسه ا تونهینم گهیکه االن د يزود انجام شه، عابد خوادیارسالن، دلم م: هلنا

 رم دنبالشون یم گه،ید

 جان ییدا زنمیزنم، زنگ م یالبته من به اون بچه ها زنگ نم: کوتاه اومد، تلفن رو برداشت گهید ارسالن

 پرسم یم اسرینه، اصال بزار خودم از  یینه دا: هلنا

 بعدم رفت تو اتاق ست،یالزم ن: دیرو کنار کش یگوش ارسالن
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 رو تخت نهیکرد و بهش اشاره کرد بش یراه افتاد، ارسالن اخم دنبالش

 خصمانه اس یداد که کم یارسالن نشون م يحرفها یول شنوه،یم یدونست از اونطرف خط چ ینم

 شد؟ یچ: که هلن بلند شد رونیرو کنار دست هلن گذاست وخواست از اتاق بره ب یقطع تماس ارسالن گوش با

 !یچیه: ارسالن

 ؟يشد یعصبانچرا : هلنا

 نهایدونم مادرت چطور زودتر از ا یاالن واقعا مخالفم، نم ینبودم، ول تیرضا نیمخالف ا یلیخ شبید: ارسالن

 نزده رونیاز اون خونه ب

 من که وسط باشه يپا یعنی نطوره،یمدلشون ا نایاگه بد حرف زدند،ا دیببخش: انداخت نییپا سر

کرد، بدون خونه و سرپناه، چاره  یمامانم هم چاره نداشت، مجبور بود، چطور دست تنها منو بزرگ م خوب

 حرفش رو خورد... نداشت، مثل 

 رفت سمت سالن ارسالن

 ارسالن، باالخره نگفت؟: ارسالن رو برداشت و رفت تو سالن یگوش

 ،یودند، آلن رشتونچرت وپرت گفتن فرم یچرا، بعد از کل: لپ تاپش رو دراورد ارسالن

شناسنامه رو عوض  شهیپدرم رو بردارم، م لیتونم اسم فام یمن م یعنی -یهلنا رشتون ،یواقعا؟ آلن رشتون: هلنا

 کرد

 به مدرك داره ازیاثباتش ن ست،ین یکار راحت یول م،یبپرس دیدونم، با ینم: ارسالن

 ستیسرش به من برسه راحت ن هی زیآره، کال هر چ: هلنا

 از لپ تاپ استفاده کن،  يخوا یاگه م ایحرفها نزن، ب نیخوب دوباره از ا یلیخ: ارسالن

 ؟یخودتم کمک کن شهیم: هلنا

 یکنم اگه نتونست یکمک نه، فقط نگاه م: ارسالن

ارسالن، کار با : دکتر افتاد يحرفها ادیبا باز کردن در لپ تاپ  یحالش رو بهتر کرد، ول یارسالن کم یهمراه

 چشم بده؟ يابر وتریکامپ

منکه  نیهم یدون یاصالم ؟یدکتر توجه نکن نیا اتیبه چرند شهیم: يلپ تاپ رو گرفت گذاشت کنار ارسالن

ضربه چشمت  نیکه با ا رمیباشه؟ حاال گ فیبدم ممکنه چشمام ضع یینایاگه تست ب نکینشستم بدون ع نجایا
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هم اسمش  دیاون آب مروار شه،یانجام م قهیهست که توده دق زریل يعملها نقدریتر بشه، ا فیبه مرور ضع

 کنه یرو کور م ینه صعب االعالجه نه ال عالج نه کس شهیدرمان م زریکه با ل د،ید هیجور تار هی بهیعج

 ترسمیافته خوب م یواسه من اتفاق م نشیبدتر يزیاز بس از هر چ یآره اونم گفت، ول: هلنا

 دایشما رو پ لهیقوم و قب نیا میتون یم نمیشروع کن بب ،یترس یم خودیب:لپ تاپ رو برگردوند روپاش ارسالن

 نه ای میکن

 يزیسرچ کنه و چ دیترس یاسم پدرش روسرچ کنه، م دیترسیم ییجورا هی ا،یسرچ اول رفت سراغ عرش موقع

 نکنه دایپ

 خودشه ،يوا: زد غیج اریاخت یب ایعکس عرش دنید با

 شد قیرو عکس دق یکم ارسالن

 بزارم؟ غامیپ يچجور دیاالن با: هلنا

ده  ینشون م نشیال میباالس، فقط هلن تا نیگذاشتنش که از ا غامیپ: و باال کرد نییصفحه رو پا یکم ارسالن

 نداشته جیپ نیتو ا یتیدو ساله فعال

 زنه؟ یسر نم یعنی: رفت وا

تو  يبزار غامیبوك وصل باشه تو پ سیفعالش به ف لیمیخوب اگه با ا یکه نداشته،ول یتیدونم فعال ینم: ارسالن

 مطلع بشه تونهیم ملشیا

 بزارم؟ غامیپ یعنی: هلنا

خونه و  یحت ای ره،یتماس بگ دیاگه د میزار یشماره تلفن من رو هم م ،اصاليچرا نزار گه،یبزار د: ارسالن

 شرکت رو

توجهش جلب  دیه تا دتوموضوع اسم خودتو مامان رو بزن ک یول ،يدوستدار یواسش، هر چ سمیبنو یچ:هلنا

 بشه

 يدواریجور ام هیداشت،  یحس خوب غامیارسال پ با

 د،یترس یهنوزم از سرچ اسم پدرش م یول

 !شد پس یچ: شد دشیمتوجه ترد ارسالن

 ادین ادشیاصال نکنه مامانم رو  -اگه زن و بچه داشته باشه، اگه ما رو نخواد: هلنا
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بهر حال  یکنه، زن وبچه هم خوب حتما داره، ول یروفراموش نم شیمهم زندگ يآدمها چوقتیادم ه: ارسالن

 یبفهمه که تو هم هست دیبا

 ؟یاگه مرده باشه چ: هلنا

 !!مرده باشه دیسالشه چرا با 50 ای 45 تاینداره، نها یهلن، اون سن: ارسالن

 !!اگه قبول نکنه من بچه اشم: هلنا

کنم بزار  ینم يمن اصرار يخوا یاگه نم یباش، ولموارده، تو نگران ن نیمال هم DNA شیآزما: ارسالن

 یرو داشت شیکه امادگ یوقت

 کرد پیتا عیخوام، بعدم سر ینه م: هلنا

 دست ارسالن رو مشت کرد اریاخت یمورد ب هیشدن  دایاش حبس شده بود، با پ نهیتو س نفس

 بعدا؟ میبزار يخوا یآروم باش هلن،م:ارسالن

 نه، االن: هلنا

 ساله بود 13پسر حدودا  هیرو باز کرد، عکس  چیلپ تاپ رو از رو پاش برداشت، پ ارسالن

 عکس بچه اشه؟: هلنا

 یوجرسیساله اس تو ن 15پسر  هیمال  لیپروفا نینه هلن، ا: انداخت ینگاه ارسالن

 ست؟یمال بابام ن یعنی: شد یخال بادش

 د نفر وجودداشته باشند،چن لیاسم و فام هیاد که از  یم شیپ یلینه، خوب خ: ارسالن

 کنم؟ کاریپس چ: هلنا

 نیرو با ا گهیچند نفر د میاصالبتون دیشا ن،یباش لیفام دیشا م،یبپرس م،یبد غامیبهش پ میتون یخوب م: ارسالن

 میاز اونها بپرس میسرچ کن لیفام

 ؟يرو انجام بد نکاریشه تو ا یم: هلنا

 افهیتو ق یصفحات دنبال شباهت نیمدت هلنا زل زده بود تو صفحه، تو ا نیارسالن مشغول بود، توا یساعت مین

 .آدمها و خودش بود، آخر سر با بستن در لپ تاپ ارسالن ختم کار رو اعالم کرد

 یمرس: هلنا

 از پدرت؟ یدونیم ایهلن، تو چ:جلوتر دشیکش یدست انداخت دور شونش کم ارسالن
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دونم چند تا خواهر برادر داشته،  یبوده، نم کارهیدونم چ ینم ،یچیه بایتقر:رو سر داد روشونه ارسالن سرش

 که  يدیدونستم، د یرو نم لشیفام یحت

 یآه م یکرد، گاه یم نینفر یشد، گاه یبداخالق م یلیکردم خ یم یشد، و سئوال یحرفش م یوقت مامانم

 کرد یم یدلتنگ یگاه د،یکش

 ؟يدیاز پدرت ند یعکس چیتو ه:ارسالن

 گفت یدونم چشمام به اون رفته، اقاجان م ینه، فقط م:هلنا

رو  لیفام دیفهم نکهیهم بعد از ا یگرفت، کل یرو م تنامهیامشب التماس دعا داشت، سراغ رضا ییآقادا: ارسالن

 شد یعصب يخوا یم

 داره يمربوط به منه آلرژ یبه من و هر چ ه،یباشه عصب ونیمن در م يهر وقت پا: هلنا

 کاش مادرت خوب بود: ارسالن

سالمته  نورشیهستم،ا يمرز هیکنم دم  یحس م یکنم حق داره،خودمم گاه یفکر م یگاه ده،یبر: هلنا

 فاصله دارم یوانگیتا د هیکنم چند ثان یفکر م ،یوانگیاونورش د

 یترسم دلخور ش یم یبگم ول يزیچ هیخوام  یم: ارسالن

 یچ: هلنا

 ،یاز حد فنر بکش ادتریکم ز هیاگه فقط  یول شه،یدوباره مثل اولش م ؟یفنر رو بکش هیتا حاال شده : ارسالن

 محاله فنر به حالت اولش برگرده، اعصاب آدمها مثل فنره، گهید

 هی شیپ يبر دیده، تو با یهست، اراده سست بشه آدم وا م یگ یکه م يمرز نیا ،يبه کمک دار ازین تو

 نهیکه کارش ا یبهت کمک کنه؛کس دیبا یکس هیمشاور، 

 بمونم نوریتونم ا ینم گهیکنم د یمرز رد شم،فکر م نیخواد از ا یدلم م یگاه: هلنا

 رو ول کنم زیمامانم تموم بشه، منم همه چ يروز داگهیکنه مامانمه، شا یکه سستم م يزیچ

که  يبساز يجور یروعوض کن زهایچ یلیخ یتون یهنوز م ،يندار یتو هنوز سن ه،یچه حرف نیهلن، ا: ارسالن

 يخودت بخوا

 ه،یحس نیهمچ هیشه،  یبهت غذا بدن حالت بد م يریس يدیخواد، د یدلم نم يجور چیکه ه نهیمشکل ا: هلنا

 خواد ینم یچیاصال دلت ه

 رو بخواد ایکنه دلت دن یمشاوره، کمک م يبر دیتموم شه، با التیتعط نیبزار ا: ارسالن
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 خواد یکه منو نم اسیدن نیرو بخواد ؟ا ایدلم دن: دیخند هلنا

 بسپرمت دستش درست کنه دیبا ادیبس کن، آفاق جون ب: ارسالن

 واسش تنگ شده یلیدلم خ:هلنا

 شه، االن نوبت ساره اس ییخواد هوا یدلم نم یمنم، ول: ارسالن

 ...بود که اونروز اردالن  یارسالن، اون چ: هلنا

 نبود یمهم زیچ: ارسالن

 گرفت، از جا بلند شد یجواب نم یتیموقع چیه د،تویرس یجواب نم نیبه ا يجور چیبود، ه دلخور

 اد؟یخوابت م: ارسالن

 نگفت، نگفت که حق داره بدونه ، حق داره  یگفت و رفت،خواست بگه ول يسر آره ا با

 .گفت و رفت سمت اتاق يریچشم تو چشم ارسالن شد، شب بخ ییاومدن از دستشو رونیب با

،  ایبود برش گردوند، چشم براه تماس بود، از عرش ییارسالن که رو کنسول دم دستشو یزنگ گوش يصدا یول

 گذاشته بود غامیکه ارسالن واسشون پ ییاز همه اون کسا

 ه؟یک: دوال شده بود که ارسالن درو باز کرد یگوش رو

 اسم نداره، نکنه بامن کار دارن؟: هلنا

 با تو کار ندارن رانهینه از ا: به تلفن انداخت ید، نگاهتماس قطع ش رونیاومد ب ارسالن

 .رو کم داشت یچشم به راه نیبود فقط هم لیتکم زیکرد ورفت سمت اتاق، همه چ یپوف

 فته،یتا نور تو چشمش ن دیباالتر کش یبود که ارسالن اومد تو اتاق، لبه لحاف رو کم دهیکش دراز

 میریپس بگ میرو بر تیتماس گرفته گفته فردا صبح شکا تییگرفت ، دا یبود از خونه تماس م يعابد: ارسالن

 بوده  نیخوب قرار هم: شد نشست بلند

 يرسونه دست عابد یامشب م نیگفته پول وطال ها رو هم هم: ارسالن

 بوسه یفکر کنم بگم دستم رو هم ببوسه م زشیعز نیاسیواسه : هلنا

 زهیآره خوب، بچه عز: ارسالن

 ریحرفش رو خورد، شب بخ... پس چرا ز،یعز: هلنا

 یخوب بخواب: ارسالن
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 یو بعدشم کم يرفته بودند دفتر عابد يشرکت دم ظهر يارسالن اومده بود دنبالش، به جا شهیاز هم زودتر

 ییزهایچ هیبود، هلن رو هم مجبور کرده بود  دهیلباس ارسالن خر کهیو خونه، چند ت دیواسه ع دیخر د،یخر

روتموم کرده بود، واسه  داشیربه گشتن نداشت، تودوتا فروشگاه مشخص خ يازیبرداره، واسه خودش چندان ن

کرده بود، رنگ و روش  لهیارسالن پ یالزم نداره، ول یخاص زیوقت گذاشته بودند، گفت که چ شتریب یهلن کم

برداره،  یشیبود که چند قلم ارا ارسالن اصرار کرده یرو صورتش بود ول فیخف هیسا هیفقط  دیخوب بود، شا

 .سر از شرکت در آوردند یگردن خونه ول یپاساژ فکر کرد بر م ازاومدن  رونیبا ب. گهید يزهایو چ کیپنک

مشغول کار نبود، رو هوا بودند، همش در حال حرف  یکارمندا، به نظر کس يروز کار نیام بود و آخر 28 روز

 .اونجا نبود يا گهیکس د یداشت چون جز خود اردالن و منش يشتریآرامش ب یدفتر اردالن ول دنیزدن و خند

به ارسالن نزده بود،فقط  يدور و بر فاصله گرفت تو فاصله کالسها هم سر ياهویرفتن سر کالس از ه با

 .رد و بدل کرده بودند یکوتاه کیبود و سالم وعل دهیاردالن رو د

 گهیبود نه از کس د یاز منش يخبر بود، نه دهیشرکت خواب ياهویه نییپا رفت

کاغذ  يسر هی دنیو اردالن هر سه کنار هم مشغول د يبابت در نزدن،ارسالن وعابد دیباز کردن خجالت کش با

 ستادیکرد و مستاصل ا یبودند، سالم

 کالست تموم شد؟: بلند شد ارسالن

 آره،: هلنا

 تو سالن تا ما کارمون تموم شه؟ ینیشیم قهیچند دق:ارسالن

 ساعت میشد به ن لیتبد قهیچند دق یگفت و برگشت، ول يباشه ا: هلنا

نکنه تابه  یبپرسه که حضور ارسالن مانع شد، موکدا گفته بود ازپرونده سئوال يزیخواست چ يخروج عابد با

 برسه ییجا

 تو اتاق؟ نیاریم فیچند لحظه تشر هی یخیخانم ش: اومد طرفش يخود عابد یول

 نشد رشیدستگ يزیچ یکرد ول یاز جا بلند شد، به ارسالن نگاه متعجب

 کنار دست ارسالن نشست، ياردالن و عابد يروبرو

 دست راستش رو تو دست گرفته بود ارسالن

 ینم. و در حضور من باز شد ییبا حکم قضا روزیصندوق امانات مادرتون د: رفتن نبود هیاهل حاش یول يعابد

با شما مطرح کنم، جناب  رهینم شیهم از پ يهست و کار التیدم تعط نکهیبه ا با توجه يدیخواستم شب ع
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 شیپ يمورد هیهم  شبیظاهرن د یول نیکن یرو شما در ارامش ط التیبود که تعط نیهم نظرشون ا يصفار

 ادامه پروندتون الزمه يگریواسه پ یعنیبزارم،  انیشما رو در جر دیبا لتونیاومده که خوب، من به عنوان وک

 شده یچ: دست ارسالن ریاش رو هم خزوند ز گهید دست

 تامل دارن يصندوق بود، که جا يمدارك تو يسر هی: يعابد

 ؟یچ یعنی: هلنا

 و سه تا شناسنامه نینیبب دیعکس هسش که شما با يسر هیکه مهمه  يزیفعال چ: يعابد

 کاغذ رو آورد داددست هلنا يشده رو نتیپر دیسف اهیچند تا عکس س اردالن

حامله  داد،یبود رو نشون م ستادهیا يکه تو بغل مرد یعکس مادرش در حال نیاول د،یو گم عکسها رو د جیگ

 بود صیقابل تشخ یبودنش به راحت

 سه ماهه ایماهه  2 دیبود تو بغل اون مرد، شا شیبه ارسالن کرد، عکس بعد نوزاد ینگاه

 نبود یخونه آقاجان که حتم یعنیآشنا نبود،  یهم بود، محل عکس ول گهیدچند تا عکس  بیترت نیهم به

مگه نگفتن  دونه،یمنه؟ آره؟ مگه نگفتن نم يآلنه؟ بابا نیا: زنهیبه ارسالن کرد،متوجه نبود که داره داد م ینگاه

 که منو بغل کرده نیکه هست، ا نیا ایکه هست، خدا نیخبر بوده؟ ا یاز من ب

رو مهار  دنیکوب یداشت مهارش کنه، موفق هم شد، موفق شد دستاش رو که به پاهاش مشت م یسع ارسالن

 صداش رو نه یکنه ول

اصال  م،یگ یبهت نم یچیه گهید ،یکن یم ينجوریآروم باش، چرا ا: اش نشست گهیاومد اون سمت د اردالن

 یارسالن حق داشت نخواد تو بفهم م،یما اصرار کرد نمیهم

هلن، : دستهاش رو شل کرد يداد دست اردالن، ارسالن هم قدر زیاز رو م یآب وانیل ي، عابدفروکش کرد هوی

  یپدرته، آلن رشتون نینشده، آره ا يزیچ ست،ین يزیچ نهایآروم باش، ا

 ه؟یبود تو صندوق؟ شناسنامه چ یچ گهید: هلن

 دستش يبه ارسالن انداخت و سه تا شناسنامه گذاشت جلو ینگاه يعابد

شناسنامه رو داد دستش، شناسنامه مادرش بود،  نیکرد، اول یدست شیدست دراز کردن نداشت ، اردالن پ توان

 هلنا: نام فرزند یآلن رشتون: اردالن دست جلو آورد و صفحه دوم رو آورد، نام همسر

 اش نام پدر ومادر داشت تو شناسنامه: تر شد جیکه مال خودش بود گ يشناسنامه بعد دنیبود با د جیگ

 سوم هم مال آلن بود، نام فرزند وهمسر داشت شناسنامه
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 یکاغذا چ نیا ،پسیعمر گفتن حروم هی،  ستمیبه من گفتن حالل زاده ن ؟یچ یعنیها  نیا: کرد به ارسالن رو

 گن یم

به شما در مورد پدرتون و  دنیشناسنامه ها نشون م نیعکسها و ا نیا ن،ینیبب: حرف رو دست گرفت يعابد

 ایبود، پدر شما حاال  رادین دروغ گفته شده، پدرتون از تولد شما مطلع بوده، عقد پدر و مادرتون بدون اتولدتو

 مسلمان شده بوده یواقع ای يصور

 یرو عنوان م يا گهید لیفام شونیپدرتون، ا لیاسم فام يبرا تونییزنن به دا یزنگ م يصفار يکه آقا شبید

 تونییدا یگن ول یرو به شما م یقیحق لیموضوع بودند فام نیا انیدر جر یتلفن روزیچون د يصفار يکنن، آقا

 گنیبهر حال دروغ م دونمینم لیبه چه دل

 عمر هیعمر دروغ گفته،  هی: شد  بلند

 دیکه پدرتون شما رو ترك کرده، چرا اونها با لیبه هر دل ن،یشما شناسنامه داشت نطور،یمادرتون هم هم: يعابد

 خبر بوده و رفته یبگن از وجود شما ب دیبدون نام پدر، چرا با رنیبگ شما شناسنامه يبرا

رو هم  نشید یکی یداره، حاال وقت ییمختلف چه دردسرها نیشه تصور کرد ازدواج دو نفر از دو د یم البته

 خودش داره يها شیهم از طرف همک گهیفشار اضافه د هیعوض کنه که خوب 

 ه؟یبه چ یبفهمم چ دیچطور با م؟یکن کاریچ دیاالن با: هلنا

قابل  نهایشما، و مادر شما ا يکنه،دروغ خانواده مادر یم جادیا دیجد case هیخودش  نیا نینیبب: يعابد

 نکیل تونییرو به پرونده پسر دا نیمن تونستم ا. داشته تیکه خودش هو يبچه ا يبرا تیهو جادیا ه،یریگیپ

پرونده  هیبه عنوان  ییجا هیاز  دیخوب احتماال با یول مشیببر شیهمراه اون پرونده پ ییتا جا میکنم تا بتون

 میجدا دنبالش کن

چرا ما رو  ست؟یاز پدرم توش ن یتو اون صندوق بوده؟ ادرس یچ گهیکنه، د یفهمم، مغزم کار نم یمن نم: هلنا

 ول کرده؟

 میصبر کن دیبا شه،ینم رمونیدستگ يدیجد زیکنن چرو که گفتند دنبال ن ییزهایچ نیا يعابد يتا آقا: ارسالن

رو پرونده  يدیبفهمه که حرف جد تییدا دیدنبال نشده نبا سیپل قیاز طر قاتیتحق یفقط تا وقت: يعابد

 پسرش اومده

 مامانم چرا به من دروغ گفته؟:هلنا
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 ریبوده تحت تاث یاز رفتن پدرت عصبان دیشا میفهم یباالخره م ،یباش يقو دینکن، با يقراریهلن، ب: ارسالن

 خونواده خواسته آثار پدرت رو کال پاك کنه

 در همه؟ نقدریا زیچرا همه چ: هلنا

تموم شه، کارا  التیتعط نیتو فقط آروم باش، بزار ا ارن،یرو در م هیتا ته قض يعابد يآقا شه،یدرست م:ارسالن

 میکنیرو دنبال م شیادار

 ؟ین نگفتبه م روزیتو چرا د: هلنا

 یفتیروز ب نیمشخص نشده به ا زیتا همه چ خواستمینم نکهیواسه ا: ارسالن

 یبررس دیهم هست که با گهیچند تا مدرك د هی م،یگفت یرو هم نم نیوگرنه هم میمجبور بود: بلند شد يعابد

 .نگهشون دار یخواست هیعکسها کپ یول م،یبرگردون دیشناسنامه ها رو هم با نیبشن، ا

 رو برداشت عکسها

کرد، شما هم  يبشه کار دهیبع نیفرورد 5البته تا  دم،یرو خودم انجام م رانیپدرتون تو ا لیفام يریگیپ: يعابد

هالل احمر  يبخش برونمرز قیالبته از طر ن،یبزار انیشد منودر جر رتونیدستگ يزیچ شبیاگه از اقدامات د

 بره یزمان م یکردول ییکارا هی شهیهم م

دونست از  یکرد، نم یحواله عکسها م ینگاه یهر سه در سکوت نشسته بودند، هلن هر از گاه يرفتن عابد با

 .همه سال رو با عکس در کنه نیو حسرت ا یزل بزنه نگاهش کنه و دلتنگ ایباشه  زاریمرد ب نیا

 .ارسالن نبود يغرق عکسها بود که متوجه صدا زدنها نقدریا

 میهلن، بلند شو بر: سر شونه اش زد یبرگشت کنارش، دست ارسالن

 کجا؟: بلند کرد سر

 خواد زودتر بره یآخر ساله بنده خدا م.خواد درو ساختنان رو ببنده یم ینگهبان گه،ید میبر: ارسالن

اومد سمتش، بسته رو  يارسالن نشسته بود بلندشد،با بسته ا زیحرف از جا بلند شد، اردالن هم که پشت م یب

 صورتش يگرفت جلو

 ه؟یچ نیا: هلنا

خونه  شیپول پ زیوار شیف نمیا: برگه داد دستش هیمادرت که قرار بود واست بفرستند، بعدم  يطالها: ارسالن

 اس

 به داخل بسته بنداره داد دست ارسالن ینگاه نکهیا یب
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 رون؟یب ادیپسره ب نیا يبد تیرضا يخوا یتو هنوز م زه،یچ یعنیگم،  یمن م: اردالن

 امضار رو دادم ره،یحرفها د نیواسه ا گهیفکر کنم د:هلنا

 از رو پروندش برداشته نشده تیدولشون داده، هنوز شکا يعابد يکه افتاده آقا یبا اتفاقات ست،ین رینه د: اردالن

 کنم؟ کاریچ دیبا: رو کردبه ارسالن هلنا

 نشن بهمون تا کارا جلو بره لهیپ نهایا رون،یب ادیب يدیدونم، بزار فعال شب ع ینم: ارسالن

 نیبعدم رو در رو بش ،یبهتره، واسه تو هم بهتره، االن بهتره آرامش داشته باش ينجوریمنم فکر کنم ا: اردالن

 میدون یم یاالن بهتره اونها ندونن ما چ ره،یدر م یاز دهنت حرف هوی

 .نیبهتره رو انجام بد نیدون یدونم، هر کار م ینم: سمت در رفت

*** 

 از اردالن جدا شدند، نگیبه پارک دنیرس اب

 گهینگاه د هیرو باز کنه  فیخواست در ک یدلش م یلیخ فش،یزل زده بود به دسته ک یحرف چیه یب ریمس تو

 .رفتیهم ضربان قلبش باال م فیبا نگاه کردن به ک یحت. به عکسا بندازه 

 فیو عکس ها رو از تو ک ستادیبه خونه به بهونه لباس عوض کردن رفت تو اتاق، پشت در ا دنیمحض رس به

عبداهللا  ییشد، دوست داشت زنگ بزنه و از دا یقرار تر م یو چند باره هر کدوم ب نیچند دنیبا د. در اورد

دونسته  یرا ممادرش و عکسها رو بزاره جلوش، حق داشت بدونه پدرش چرا رفته، چ شیسئوال کنه، بره پ

 .پاهاش سست شد، همونجا پشت در نشست. هست و رفته، چرا همشون دروغ گفتن

 آخ، صبر کن: آخ هلنا در اومد يبه در زد و در و باز کرد، که صدا يتقه ا ارسالن

 ؟یواسه چ یپشت در نشست: ارسالن

 ؟يشد یچ: تو ادیتا ارسالن ب ستادیکنار ا یحرف چیه یب

 تو ایب ،یچیه: هلنا

 ؟يچرا لباس عوض نکرد: تو دستش انداخت يو کاغذها ختیبه سر رو ر ینگاه رسالنا

 هی ایزود باش ب: گذاشت لب تخت دیکش رونیاز کمدش ب يو شلوار کیارسالن تون. حرف نشست لب تخت یب

 گشنه امه یلیدرست کن که خ يزیچ

 ارسالن: هلنا

 بله: ارسالن
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 ؟يبخور يزیچ هیخودت  شهیخوام بخوابم، م یم: هلنا

 خبر خوب بهت بدم هیدرست کن،تا  يزیچ هی اینه، ب: ارسالن

 ارسالن زل زد تودهن

 دم رو هم رفته یم یروهم روز بهت مرخص5 ،یلیتعط دیروزم که ع 4 لن،یفردا کالسهات تعط: ارسالن

 ؟یخودت چ:زد یفیضع لبخند

 امیگفتم فردا نم یدادم، به نگهبان ینه به خودم هم مرخص: ارسالن

 شد؟ یمشهد چ: هلنا

،سانازامشب  ومدهین ریگ شتریب طیندارن، دو تا بل طیقرار شد بهار و اردالن ساناز رو ببرن، البته هنوز بل: ارسالن

 رسه یم 2ساعت 

 شه یآفاق جون خوشحال م ن،یهمتون دور هم باش! اومد تو هم برو ریگ طیبل: هلنا

 میباش نجایا دیتهران، با ادیبابا هم م: ارسالن

 !!قرار بود برن مشهد که: کرد تعجب

 ما شیاد پ یامروز باهاش حرف زدم، گفت م یدو روزه که مشهده ،ول: ارسالن

 نیسال دور هم باش لیآخه آفاق جون دوست داشت تحو: هلنا

رو دور  لیسال تحو هیتونه  یم گهیساره، د تیاز اومدن ساناز و وضع ارهیآفاق جون االن داره بال در م: ارسالن

 گذاشت رونیواسه خودش ب يسمت کمد، بلوز شلوار دیبعدم چرخ - ارهیاز ما تاب ب

کرد  یاشپزخونه داشت غذا پختن ارسالن رو تماشا م یرسما نشسته بود رو صندل یبپزه ول ییاومده بود غذا مثال

 .کرد یارسالن رو اجرا م يهم دستورها یالبته هر از گاه

که بهش داده بود  يکار نکهیموفق نبود، به محض ا یول اردشیب رونیحال و هوا ب نیتالش کرده بود از ا یکل

 .رفت یو تو فکر م زیبه م زدیزل م شدیتموم م

 ه؟یچ نیا: بلند کرد يسر زیبا گذاشتنشون رو م. رفت و با بسته طالها برگشت ارسالن

 توشه؟ یچ مینیبسته طالهاست، باز کن بب: کنارش دیرو کش یصندل ارسال

 .سه تا النگو، چند تا انگشتر و دو تا حلقه ر،یرو باز کرد، چند تا زنج بسته

 و کوچک تر کتریبار یکیپهن تر و بزرگتر  یکیساده زرد رنگ  نگیحلقه ها رو برداشت، دو تا ر عیسر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٢٥٥ 

کامل  زشونیاز سا یحک شده نداشت، ول يزیبه ارسالن انداخت، پشت حلقه ها رو نگاه کرد، چ ینگاه

 يکه حلقه رو جلو يحلقه خودش انداخت، از روز یخال يبه جا یمشخص بود که زنونه مردونه اند،نگاه

اول حلقه بزرگتر و  دیبه ارسالن بندازه باترد ینگاه نکهیا یمونده بود،ب یارسالن انداخته بود، انگشتش خال

 دست کرد و بعد پشتش حلقه کوچکتر رو،

 م؟یاز چند و چوند ماجرا خبر دار ش ششیپ میبر میکه بتون ستیکس ن چیمادرت ه لیتو فام: ارسالن

گن، البته تو دختر  یبدونن نم ایدونن  ینم ای اد،یدر نم چکدومیعبداهللا نخواد از دهن ه ییرو که دا یحرف: هلنا

 . ازشون ندارم یمن اصال آدرس یبودند ول یمیهستند که بامامانم صم يدو نفر یکیمامانم  يخاله ها

 روشن شه، واسه تو بهتره هیزودتر قض یخوب هر چ یول اد،یته ماجرا در م يبزود: ارسالن

 شمیم دیاز پدر مادرم نا ام شتریفهمم ب یم شتریب یهر چ: هلنا

گم  یهم م ياصال به عابد م،یش ایقضا نیا الیخ یکال ب دیمدت ع نیا يخوا یم: دیکش کتریرو نزد یصندل

 نیا اره،ین يگم خبر یروز بعدم م 9بره، اون  شیپ يروز اول که عمرا کار 4 ره،یهم نگ ینگه، تماس يزیچ چیه

 یبه خودمون حال اساس م،یبزار يبرنامه ا هیفردا از صبح بزار . باش، فکرت رو آزاد کن  الیخیب کمیمدت 

 خوبه؟! میبد

ناهار  هی ،يدیخر هی میبر شگاه،یآرا میبعدش بر يسونا و جکوز هی میکنم، بر یباال رو واسه صبح رزرو م استخر

 . میخور یشام م م،ینیچ یم نیخونه آفاق جون هفت س میریاد، م یتوپ، غروب هم که بابا م

 کنم یمونم ناهار درست م یمن م ایتو برو ب: جا بلند شد از

که  ختمیبرنامه ر یممنون، کل یلیخ:رو عقبتر داد، نشوندش رو پاش یرو گرفت و نگذاشت بره، صندل دستش

 نیزیهمه رو بهم بر يا هیثان 2شما 

 خواد استراحت کنم،  یمن فردا دلم م: جهینت یب یخورد که بلند شه ول یتکون

 خوب؟: ارسالن

 عکسها رو بهش نشون بدم نیا دیمامانم، من با شیبرم پ خوامیخونه افاق جون،م امیفردا نم: هلنا

اصال صبح  ؟یکه چ ينشون بد ي، حاالعکس ببر میباش سکانکتیمدت د هیکه  میما االن حرف زد: ارسالن

 مامانت؟ شیپ يتاشب بر

 !رمیبعد از نهار م گه،ینه، تا ظهر هستم د: هلنا

 نه:ارسالن
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 نه؟ یآخه واسه چ: شد یشاک

پرستار  یرو خونواده هاشون برده باشن هم کل ضایاز مر يتعداد هیمطمئن باش هم ممکنه  يدیشب ع: ارسالن

 ؟یاونجا که چ يبر یان، بلند ش یمرخص نایو ا

 کنم باهاش حرف بزنم یسع دیمامانم، من با شیخوام برم پ یبه اونها ندارم، من م يمن کار: هلنا

و  ییهم هست، اگه دا گهید لیدل هیتازه  کره؟،یدر و پ یگم خلوته، ب یم یستیمنظور منو متوجه ن: ارسالن

 شگاهیبه آسا رسنیم انیدنبال تو م بپا گذاشته باشند دوباره زیعز يزاده ها ییدا

 خودشون ببرنش؟ شیاصرار دارن پ نقدریدارن؟ چرا ا کاریآخه اونها با مامانم چ: هلنا

 صبر داشته باش کمی د،یفهم دیکه با هیزیچ نیا: ارسالن

 از ارسالن نبود، يخبر یگذشته بود ول 2از  ساعت

سر صبحش به هم  یشب و بدقلق یبود رو بدخواب ختهیروز سال ر نیکه ارسالن واسه آخر ییبرنامه ها همه

جز رفتن به  يآروم قبول کرده بودکه امروز رو هر جور دوست داره بگذرونه، هر کار یلیبود، ارسالن خ ختهیر

 شگاهیآسا

 .حرف شنو شده بود بیخوام امروز رو تنها باشم،ارسالنم عج یکلمه به ارسالن گفته بود م هی فقط

لپ تاپش  یو ادمهاش کرد و رفت تو اتاق،ارسالن حت ایحواله دن یبه ساعت انداخت، به درک ینگاه گهیبار د هی

شب  ياز غذا یدرست کنه ، کم يزیدلش نخواسته بود چ ینداشت واسه انجام دادن،حت يرو هم برده بود، کار

 .ارسالن هم که امروز حرف گوش کن شده بود ه،یقبل مونده بود، فکر کرد کاف

تو  يزیچ یاهیجز س یول دیشن یآشنا م ينگاه کرد صدا یگ از جا جست، با زنگ دوم تو چشمزن يصدا با

 دسمتشیدر آفاق جون که پشت به در داشت چرخ ينبود درو آروم باز کرد، با صدا یچشم

 سالم:آفاق به خود آوردش يکرد که صدا یو واج نگاه م هاج

 سالم،: به سلمان و حاج بابا انداخت ینگاه

 تو؟ میایب شهیم: آفاق

 نجایهول کردم، شما، االن ا د،یببخش: گفت و در و باز کرد يدیببخش

نخورده بود، سلمان راه رفته رو برگشت در و بست  یکرد، با داخل شدن همه هنوز تکون یآفاق دست وروبوس با

 ودستش رو گرفت برد سمت مبلها

 دستش بشکنه! هخدا لعنتش کنه دختره آب شد! نمتیبب: اومد نشست کنارش آفاق
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 ن؟یشما چرا اومد ان،یقرار بود سلمان خان ب ن؟یشد اومد یمن خوبم ، شما چ: هلنا

 !میبر نیناراحت: بابا حاج

کردم  یفکر نم ده،یرس شبیآخه ساناز تازه د ن،یایام ب 4نداشتم، فقط قرار بود  يمنظور د،ینه، ببخش يوا: هلنا

 نیدل بکن

 گه یرو م نیهم نهیب یما رو م یهر ک میاومد یدونم بابا، آخه از وقت یم: بابا حاج

فعال  یول مش،یبود دهیدل کندن که سخته، پدر سوخته رو چند ماه بود ند: از سر شل کرد يچادر و روسر آفاق

 . خلوت کنن کمی ییالزم بود سه تا

 ساره خانم چطوره؟: هلنا

 شه یبا نبودن ما درست م شاالیه که اونم اسر رهیخ کمیخوب، شکر خدا خوب، فقط : آفاق

 چرا؟: هلنا

شد، پشتشم به ما  ینم ادهیپ طونیداشتن، ساره از خر ش يبوده، دلخور نشونیب ییزهایچ هیمادر،  یچیه: آفاق

 بلکه خودشون مشکلشون رو حل کنن میرو در اورد، اومد دیسع نیگرم بود، پدر ا

 میبه هر حال تصم ینه، ول ایاز کل ماجرا خبر دارن  هیآفاق و بق ایدونست آ ینم د،ینپرس يا گهید سئوال

 نداشت کنکاش کنه

 ؟يدرد دار ؟ياالن چطور نم،یبب نیبش: شد که آفاق دستش رو گرفت زیخ مین

 دیدکتر گفت شا: شد یچشمهاش بارون اریاخت یدارم، ب نهیدرد تو قفسه س کمیندارم،  ینه مشکل خاص: هلنا

 رمیبگ دیآب مروار ایشه،  فیچشمام ضع

 يا قهیعمل ده دق هیتو  زهایچ نیمتخصص چشم، االن ا نیبرمت بهتر یدستش بشکنه، نگران نباش، م: آفاق

 شه یحل م

بسه دختر، دکتر  ن؟یکن یم دایکنه شمام دکتر پ یم هیخانم گر نیاونوقت ا د،یمامان، دکتر گفته شا: سلمان

 دسته باالش رو گفته يدسته باال

 ن؟یناهار خورد: چشمهاش رو گرفت اشک

 خونه میدیرس 11آره بابا ما ساعت : بابا حاج

 نیینجایبه ارسالن زنگ بزنم بگم شما ا نیبزار: هلنا

 مینشسته، با خودش اومد نیخواد، تو ماش ینم: آفاق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٢٥٨ 

 نه؟یچرا تو ماش: هلنا

 گفت و بلند شد رفت سمت تراس یالله یبابا ال اله ل حاج

 می، وسائلت رو جمع کن برباباجون: سلمان

 کجا؟: خورد جا

 !گهیخونه ما د: آفاق

 ارهیارسالن م یالزم داشت يزیهات رو بردار، بعد چ یدم دست نیهم: سلمان

 میکار دار یلیآره مادر بلند شو، خ: آفاق

 رفت؟ یم دیو گم بود،چرا با جیگ

 گم خود ارسالن همه وسائلت رو جمع کنه یاگرم سختته م: سلمان

 شده؟ يزیچ: هلنا

خونه خودمون، اونجا خودم حواسم بهت هست، نگاه کن چه الغر  میر یم م،یما برگشت ست،ین يزینه چ: آفاق

 .يشد

 خوان الغر کنن یبه غذا ندارم، تازه خوبه که همه م یلیخوب االن م: هلنا

 یم هیان جون و بنبز کمیش هیخوان  یم گهیدونن دو روز د ینم ست،یهمه رو ول کن مغز تو سرشون ن: آفاق

 خوان

 ..خوب حاال من: هلنا

 دست بجنبون مادر: آفاق

خوام تنها باشم،  یجمله به ارسالن گفته بود م هیکنه، فقط  کاریدونست چ یبود، نم ستادهیوسط اتاق ا مستاصل

 نداشت داشت؟ یلشگر کش نهمهیا

 آفاق رفت سمت کمد يصدا با

 د؟یخواب یم نجایارسالنم شبا ا: نشست لب تخت آفاق

، هر چند آفاق بپرسه، گرچه قبال  هیخصوص یلیخ نیسئوال ، فکر کرد ا نیاون ته توها بهش برخورد، ا یکم

 االن یاشارت زده بود ول یکل

 قولش نزده ؟ هان؟ ریوقت ز هیارسالن که  ،يبود، تو امانت بود يمادر ما قرامون نامزد: شد رفت سمتش بلند

 نه: نشست وسط ابروش یاخم
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 خوام یجواب م هی ستا،ین يآبرو دار ایاالن وقت خجالت : قآفا

 نه به خدا،: هلنا

 دلم آروم نگرفت یخدا رو شکر، بچم خودشم گفت، ول: آفاق

 نداره یاستنطاق معن نیا ،یچ یعنیکرد  فکر

نذر و  یکردم، کل یعمر خودم رو سر زنش م هیرفتم،  یکه دستم بند اون دختر بود، اگه نم يدیخبرم د: آفاق

 پسره شدم نیچرا خام ا دونمیکرده بودم، نم ازین

 نهییدنبال من، ارسالن پا نیاومد ییسه تا ن،یشد بیغر بیعج نقدریشده، چرا ا یآفاق جون چ: شده بود جیگ

 که من برگردم نیباال، شما هنوز عرقتون خشک نشده اومد ادینم

 میکن ینم یها، ما پشتت رو خال یت روناراحت نکنخود ن،یتو ماش نهیبش میچون ما گفت ادیارسالن نم: آفاق

 نیگ یم ينجوریشده، چرا ا یچ نیتو رو خدا بگ: کرده بود بغض

قربونت برم من، پا . گمیم یفهمم چ یآشفته شدم نم نقدریا د،یببخش: دستش رو گرفت نشوندش لب تخت آفاق

 میزنی، بعد حرف م میشو بر

 ادیارسالن ب نینه، زنگ بزن:هلنا

 ن،یخور یبچه امانته، بهش گفتم به درد هم نم نیگفتم ا یخدا منو بکشه، ه: گرفت شیشونیعرق از پ آفاق

 کرد که منم خام شدم نیو بجنب نییبدو االیاون روز اصرار کرد و  نقدریا یول

 نیکرد ن،عرقیآروم باش اد،یحاال به قلبتون فشار م ن،یکنیم ينجوریآفاق جون چرا ا:هلنا

 عرق شرم مادر: شیونشیزد به پ آفاق

 شده یچ نیتو رو خدا بگ: هلنا

، دلت مطمئن نبود،  شیبشناس يخوا یم یگفت نجا،یا يایتو جمع کن، اصال از اولم قرار نبود ب: بلند شد آفاق

 .ستیکه درست ن نیسقف باش هی ریز ن،ینامزد باش یمدت هیمگه قرار نبود 

 ستیمعلوم ن: نشد یول ارهیجمالت رو از دل به زبون ن نیداشت ا یسع یلیکرد ، خ یرفتن آفاق پوف رونیب با

 کنن ونهیخوان منو د یم ایشدن  ونهید

دونست اصال  یافتاد، دست برد از تو کمد برش داشت، نم لشیموبا یلباس برداشت نگاهش به گوش چنددست

 یبود روشن نم دهیفا یب یلدست برد روشنش کنه و. وقت بود روشنش نکرده بود یلینه خ ایداره  يشارژ گهید

 .شد
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 .رفتند رونیب یهمگ یحرف چیه یکه جمع کرده بود رو برداشت و رفت سمت سالن، ب یوسائل

برداشته بود، ساك  یقدم دنشونیباد ره،یور م شیداده و به گوش هیتک نیکه به ماش دیارسالن رو د نگ،یپارک تو

. داده بود یجواب یلب ریهلن رو از دست سلمان گرفته بودگذاشته بود تو صندوق، درجواب سالم هلن هم فقط ز

 .نداده بود، برگشته بودپشت فرمون یفرصت حرف و صحبت

 .رد و بدل نشد يا گهیوسلمان حرف د یحاج نیدو بار ب یکیهم جز  ریمس تو

ارسالن خودش ساك هلن رو برداشته بود و رفته بود سمت  نیشدن از ماش ادهیبه خونه، با پ دنشونیرس با

اونها بره سمت ساختمان،  يبره تو، مجبور بودپا به پا یکرد جلو تر از آفاق و حاج یجرات نم یهلنا ول. ساختمان

 از کجا در اومدن هایباز نیا نهیبب.نزده باهاش حرف برنه رونیگرچه دوست داشت تا ارسالن از اتاق ب

رو کرد به آفاق .ابروهاش نشست نیناخواسته ب یبودند اخم ستادهیا ياردالن و بهار که دم در ورود دنید با

 هم نرفتن مشهد؟ نهایپس ا: جون

 اونها هم منصرف شدن میساناز رو فرستادن، بعدم ما که قرار شد برگرد ومده،ین ریگ شتریب طینه دوتا بل: آفاق

زد، رفت  رونیاز در ب عینداد، سر یتیارسالن نبود، اهم یرفت تو اتاقش ول عیکرد و سر یکیم و علاکراه سال با

 .برسه در و باز کرد یکس نکهیسراغ اتاق ارسالن قبل از ا

 لب تخت نشسته بود ارسالن

 یول کن دیخوام تنها باشم، بعد تو با یروز م هینگفتم، گفتم  يزیمن که چ ؟یکن یم کاریچ يمعلومه دار:هلنا

 کوبه  یم یشونیپا شدن اومدن، آفاق دست تو پ ییکه سه تا یگفت یاصال چ ؟يبر

 ..اروم باش تا کمی: بلند شد ارسالن

 دهیجواب درست نم یپرسم کس یم یاروم باشم؟ هر چ: هلنا

 م،یزن یحرف م نیبش ایب: دستش رو گرفت و از در فاصله داد ارسالن

 .نمیخوام بش ینم: ارسالن رو پس زد دست

 به در خورد و آفاق اومد تو يا تقه

 دو برگشتند سمت در،  هر

 ياومدم اتاقت نبود ،ییکجا: آفاق

 ن؟یکن یم ينجوریچرا شماها ا نمیشده، بب یاومدم از ارسالن بپرسم چ: هلنا

 گم یخودم م ایب: آفاق
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 ...من خودم  ن،ینه آفاق جون، شما اجازه بد: ارسالن

 خواد، شما برو تو سالن ینم: آفاق

 ن؟ینجایا: شد لیجمع تکم گهیبا وارد شدن سلمان د ینرفت و ول ییجا ارسالن

 بچه حرف دارم نیشازده پسرت رو ببر من دو کلوم با ا نیا ایآره ب: آفاق

 نه اردالن ایمن خودم حرف بزنم،  نیآفاق جون، فکرکنم بهتره اجازه بد: دیتو موهاش کش یکالفه دست ارسالن

 رو راحت کنه یهمگ الیوسط درست مونده خودش خراب کنه خ نیا يا گهید زیاگه هنوز چ نینیبب نیاریرو ب

 گفته؟ راهیمگه ب نجاست،ینگو مادر، زنش ا یچیه: گفت و در وبست یسیه آفاق

مون از هم  یخصوص میخودش،اما حر يما محکم سر جا يبرادر رهیبپذ دیگفته ، با جاینگفته،ب راهینه ب: ارسالن

 بزنم یتو مسائل اونو بهار حرف دمیجداست، مگه من به خودم اجازه م

اگه شما به درد  ست،ین نیحاال حرف ما ا یبابا، منم بهش گفتم، ول يحق دار: زد سر شونه اش یدست سلمان

 نیزودتر ختمش کن میگ یخوب ما م ن،یستیکه با هم جفت وجور ن یاگه گفت ن،یخور یهم نم

 یوقت: رخوند رو به ارسالن، چشماش سرخ شده بود، ارسالن هنوز دهن باز نکرده افاق شروع کردسر چ هلنا

 یوسط زندگ گهیکردم که د یادب م يمن اردالن رو جور ستیجور ن نیا یگفت یراجع بهش بهت گفتم اگه م

 نیا ،یکن یم دییخودت تا یوقت یوکالت زن و شوهر ها روهم قبول نکنه، ول یپا نزاره، حت يزن و شوهر چیه

که مناسب هم  يدیرس جهینت نیتموم شد؟ اگه به ا نیبگ نی ایب گهیچند ماه د مینیما بش یعنی ؟یچ یعنی

 .کنم یحاال تمومش م نیهم نیستین

و چون و چرا  یبا ارسالن بداخم یبود کل دهیاردالن وارسالن شن يرو قبل تو صحبتها نهاینبود، ا يدیجد حرف

 یبحث رونم نیحس کردا! انهیارسالن رو هم اردالن زبون اورده  ياون مگو ایا دونستیکرده بود، فقط نم

 سمت در دیخچر نه،یخواست بب یو عذاب وجدان سلمان و آفاق رو هم نم یخواد، شرمندگ

 کجا؟: دستش رو گرفت سلمان

بخدا،  ستمیطلبکار ن یمن از کس ن،ینکن تیخودتون رو اذ نقدریشما هم ا دم،یحرفها رو قبال شن نیمن ا: هلنا

بزرگم کرده، خانواده مادرم ازم  يام که پدرم منو نخواسته، مادرم از رو ناچار ینداره، من کس ریارسالن تقص

 يجا هم، هم ماد نیتا هم. نیشناس یمنو م ستیطلبکار شماها بشم که هنوز چند ماهم ن دیحاال چرا با زارن،یب

 نیداشته باش یخواد به خاطر من با هم بحث وحرف ینمدلم  گهیبهتون بدهکارم، د یکل يهم معنو

 نداره یبه ما بده یکس ه؟یچه حرف نیا: سلمان رهاش نکرد یدولیرو از دست سلمان کش دستش
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کردم، ته  یکه خودخواه اههیمن روس ریبچه ، تقص یکن یم فیواسه خودت تند وتند رد هیحرفها چ نیا: آفاق

آخرش سست  یبهش گفتم ول نیخور یدونستم به درد هم نم یم ره،یپسر سر و سامون بگ نیدلم خواست ا

 یچینگران ه یول.  اهمیروسدادم،  یوا نم يزود نیتو بود به ا ياگه ساناز جا دیشا یحالل کن دیتو با. شدم

 دم  یخودم سر و سامونت م کنم،ینباش، خودم تا تهش هستم، به دوست و آشنا سفارش م

 نیا گهیقوبونتون برم، د هیچه حرف نیا: دیآفاق سرش و بغل گرفت و بوس رفت سمت دویدستش رو کش هلنا

ام،  ياز دستش کفر یلیروزها خ نیممنونم، از همتون، از شما،از اردالن که ا یهم کل نجایتا هم ن،یحرف رو نزن

 .بهم سر زد، از همه مارستان،ید تو بیزحمت منو کش ینبود کل شیقلب تیکه رضا نیکه با ا رانیاز عمه ا یحت

شما هم  یتو زندگ یرفته، من که برم، همه چ یاومده نه خان ینه خان ست،یبوده مهم ن یمسئله هم هر چ نیا

 گرده سر جاش یبر م

 نه؟  یستیگم تو دست بردار ن ینم یچ چیمن ه یهر چ: دهن ارسالن رو باز کرد گهید یجمله آخر ول دو

 رون،یره ب یات مارسالن بابا آروم باش، صد: سلمان

 آفاق جون هم که ماشاال  ن،یستیبه توپ، دست بردار هم ن نیرو بست زیاز ظهر تا حاال همه چ شیبابا، پ: ارسالن

 !ارسالن: سلمان

 دایرو واسش پ یهر ک ،يکه تو عجله کرد نهیاز ا ریشده؟ غ یشازده چرا شاک نیا نمیسلمان صبر کن بب: افاق

خواب نما شد، زود باش بدو بجنب راه انداخت، مگه من به تو نگفتم اختالف  هویگفت نه، رفت قهر، بعد  میکرد

 حرفش رو خورد، استغفراهللا... مگه نگفتم  ادهیز تونیسن

 م؟یایب گهیماه د 6 میبر م،یکن کاریچ يانتظار دار يکرد دییاردالن رو تا يحرفها یوقت

بعدم ! بدم ها تونمیمن جواب حاج بابا رو نم ؟يحرص نخور شهیم ؟ینیآروم بششما  شهیاول م: اومد جلو ارسالن

االن  یاحترامتون واجب، ول ن،یماجرا شما بود يپا هیشدن  یتا قبل رسم! منو هلناست نیمسئله االن ب نیا

 ه؟یو ببند واسه چ ریبگ نهمهیفقط من هستم و هلنا، ا

 گهید نینکن یراحت باش مادر، بگو فضول م؟ییماجرا رونیب گهیارسالن خان، دستت درد نکنه، حاال ما د: آفاق

 همه رو راحت کن

 میریبگ میما خودمون تصم نیکه بزار نهیرو بزنم، حرفم ا یحرف نیبکنم چن جایمن ب: ارسالن

بگن ببخشدا تفاهم  ارن،یماه ب 6رو بعد  شیدختر عقد شنهیم يهلنا فرض کن، کدوم مادر يما رو آدمها: آفاق

 م؟یفرصت نشده بود، حال اومد یها ول میدونیهم هست م یماه 6 م،ینداشت
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که االن وقتش  نیکرد یسئوال م،یآرامش الزم دار کمیاالن فقط  شه،یدر پ یسخت يافاق جون روزها: ارسالن

انتظار  یعادت ندارم به شما دروغ بگم، بهتر بگم دوست ندارم به شمادروغ بگم، جوابتون رو دادم، ول ینبود ول

از  شیاما از پ م،یاستراحت کن یکه کم میکرد لیامروز کار و کالس روتعط ن،یما رو هم درك کن طیدارم شرا

 نیدار يانگار یبه حال خودش باشه، ول نیبزار نیش الیخیگفتم امروز رو ب میحرف و بحث داشت زیر هیظهر 

 نجایا نشیاریب نیرفت نیدیز سرتون نگرفته دوبدو بدو گرد راه ا ن،یبریدر م دیاز زندان هارون الرش یزندان

االن  نیهم نیکن یزندگ نیخوا یشه، حرفم رو زدم، من جا مادرش، اگه نم یحرفها سرم نم نیمادر، من ا: آفاق

ماه بود که هلنا سبک  6هم از اول قرار ما  نیکن یزندگ نیخوا یکنم، اگه م یماجرا رو ختم م نیخودم ا

 یمراسم م هیمونه، بعدش جوابش مثبت بود  یم نجایماه هم هم شیش نینه، تو ا ایخواد  یم نهیکنه بب نیسنگ

به جواب  زیاالن فقط همه چ.شیسر خونه زندگ ير یم يدار یورش م ،یکن یرو دعوت م لی،همه فام يریگ

 داره یتو بستگ

 داد يهاش رو با دست فشار قهیشق ارسالن

خوام،  یمن به ارسالن گفتم نم ه،یچ نیدون یبابا جان، م نیاروم باش ن،یکن یم ينجوریآفاق جون چرا ا: هلنا

گم من برم  یمن که م. نیاینگه، شمام کوتاه ب يزیبه من چ یکه کس رهیبنده خدا هم خواست گردن بگ نیا

 شه یحل م زیهمه چ

 اره ارسالن، هلنا نخواسته؟: افاق

 به هلنا کرد یمستاصل نگاه ارسالن

 قائله رو نیختم کن ا گه،یخوب بهشون بگو د: رفت جلوتر هلنا

هست رفع بشه  یاگه مشکل دمیاصال شا م،یخوب، پس تمومش کن: دست آفاق رو گرفت برد سمت در سلمان

 شن یم مونیکنن بعدش پش یبزرگ م يادیمسئله روز هیموقع ها  هیجوونن باالخره 

 تکون داد و رفت  يسر آفاق

من حرفتون رو باور کردم ، اگه خودم رو زدم به  نیفکر نکن: مان برگشت رو کرد به ارسالننرفته سل رونیب هنوز

واقعا  نینیب یاگر م یول ن،یکه قابل حله حلش کن نیدار یقائله بود، اگه مشکل نیا دنیاون راه محض خواب

گم، آفاق هم عمرا  یرو تجربه م ن،در ضمن ارسالن خا ن،یزودتر تمومش کن یهر چ نیکشش ند ستین یراه

 التونیخ یب ن،یکن سهیواستون کرد که ماست ها رو ک یگرد و خاک هی ه،یکوتاه اومد ظاهر نکهیباور کرده باشه، ا

 نشده
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 افاق جون هستم چیسه پ يرهایگ انیبله، در جر: نشست لب تخت ارسالن

 پس مواظب باش : سلمان

 قفل چرخوند و برگشت رو تو دیرفتن سلمان، ارسالن بلند شد ، کل رونیب با

 کرد یحرکات ارسالن رو با چشم دنبال م یحرف چیه یساعت گذشته بود، ب کیهنوز تو شوك  یول هلنا

کنار اومدن با آفاق جون  یدونیتو نم یبشه، ول نجوریخواستم ا یخوام،نمیمعذرت م: جلو گذاشت یقدم ارسالن

 چقدر سخته چه برسه رو در روشدن باهاش،

تو  یصبح یکنه، ول یوقت کرده دهن لق یدونم اردالن ک یام آفاق، نم یکه من از پسش بر نم یکس تنها

 فرودگاه هنوز دسته چمدونش رو دستم نداده بود شروع کرد، منم نخواستم دروغ بگم

! چرا یبهش بگ یخواست یم! یگفت یرو م هیاصل قض دیبا ،یدروغ نگ یخواست یم: دلخور رفت سمت در هلنا

رو  يزیکه اردالن هر چ هیاصال چه جور. ندارم، اونها که هزار تا حق سر تو دارن یمن حق ستم،ین یمن کس

 مورد چفت و بست داره؟ نیفقط دهنش واسه ا گهیم

اصال همش . ساعت بسه واسه امروزت 1 نیشروع نکن به حرص خوردن، هم گهیتو رو خدا تو د: ارسالن

االن تو خواب  یناهار توپ حتم هیو  يسونا و جکوز هی م،یرو اجرا کن برنامه امروز یزاشت یتوئه، اگه م ریتقص

 شد یمحشرم به پا نم نیرفتم فرودگاه، ا یمنم نم م،یبعد از ظهر بود

 هست؟ ستیاالن پاك کردن صورت مسئله که ن نیا: هلنا

دونم هلن، سرم  ینم ست،یهست، ن: دستش رو گرفت نشوندش لب تخت، سرش رو گذاشت رو پاش ارسالن

 دونمیکردم، نم يلجباز دیکردم، با سع یگم فقط بدون در مورد تو خودخواه ینم يزیچ شه،یداره منفجر م

 یترحم یسوء استفاده کردم ول دمیدونم شا یمطمئن باش، نم نویدلم واست نسوخت ا ی، ول گهید زیچ دمیشا

 کر کرده بودمگفتم معامله دو سر ، واقعا به تو هم ف یدر کار نبود، وقت

هزار مدل حرف  يهم نه، دار هیحاش ،يریم هیحاش يدار یگ یرو نم یتو حرف اصل ست،یجواب من ن نایا: هلنا

 فهممت یمن نم ،یزنیم

 کنم باشه؟ یبخوابم، بعد صحبت م کمی: ارسالن

 یهلن کم يو طاق باز شد، سر سرش رو رو پا دینداره، ارسالن چرخ یحال خوش دید ینزد، م یحرف گهید هلنا

 رو سرم؟ يشه دستت رو بزار یم:کرد يجابجا کرد،با چشم بسته زمزمه ا

 دونم کجا رو ماساژ بدم ینم: هاش قهیبرد رو شق دست
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 خواد فقط دستت رو بزار رو سرم یماساژ نم: زد يناله ا ارسالن

 يست از موهااش نا معلوم، د ندهیتنش، هم ذهنش نا آروم بود، هم آ يجاش ناراحت بود هم لباسها هم

متعلق به  يحلقه ها نیا نکهیا الیبه خ شبیدستش کرد، از د يتو يبه حلقه ها ینگاه د،یکش رونیارسالن ب

 یاز نبود پدرش عصب قتزد، هر و یاش چنگ م نهیبه س یحس مبهم روزیپدر مادره به دست کرده بود، از د

حاال که به گواه عکسها  یدونسته، ول یگفت نم یکرد، م یشد نا خود اگاه خودش پدرش رو تبرئه م یم

حاال خوشحال بود از  دیدونست، شا یرو دست کرده بودنم يانگشتر نیدونسته، حاال چرا ا یبودکه م دهیفهم

بوده دروغه بوده و بس، فکر  یتونه بگه هر چ یم که ست،ین دیاسم پدر سف يدستشه که جا يشناسنامه ا نکهیا

 يدروغها يکه عمر ییتنامه بده، همه رو جمع کنه، همه رو ، همه اونهادعو شیمادر لیکرد واسه همه فام

 عبداهللا رو باور کردند، ییدا

 گهیکه حاال پر تناقض بودند،حاال د یی،حرکاتش، حرفها اومدینظرش م يذهنش مادرش جلو يهایشلوغ وسط

 ادهیتونست درست و غلط از توشون در ب ینم

. دیشن ینفسهاش رو م يصدا د،ید یاش رو م نهیباال شدن قفسه س نییپا زد،یپس م یارسالن رو ول فکر

االن .کنه يخواست فکر ینم یدستش بود، ول ریموهاش ز یکرد، نرم یپاهاش حس م يسرش رو رو ینیسنگ

 یم يچه فکر حاالبود،  دهیفکر کرده بود به کجا رس نهمهیاصال ا. خواست یفردا هم نم دیخواست، شا ینم

 دهیها و شن دهیشد رو د یم گهیاصال مگه د کرد،یدوا م يبود چه درد دهیکه شن یالت گنگکرد، مگه دوره جم

 . حساب کرد

: بلند شد دیصدا زدن آفاق معلوم کرد که با یکنه ، ول کاریدونست چ یخورد، نم یدر ارسالن تکون يصدا با

 نیدیارسالن، هلنا، چرا جواب نم

 دیتشک گذاشت و رفت سمت در، با باز کردن در، آفاق و اردالن رو پشت در د يارسالن رو آروم رو سر

 ارسالن کجاست: آفاق

 کرد یسرش درد م ده،یخواب: به اردالن انداخت ینگاه هلنا

 بابا، چند سال بود خوب بودا يا: اردالن

 اومد، رونیگرفت و از اتاق ب یبه اردالن انداخت راه یحرف نگاه یب

 ؟يگ به رو ندارتو چرا رن: آفاق

 کنه، با اجازه برم بخوابم یسرم درد م کمی: هلنا
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آفاق جون قصد ادامه حرفهاش رو  نکهیآرزو داشت، ا هیهمراهش تا اتاق رفت، با بستن در اتاق تنها  آفاق

 نداشته باشه که البته داشت

 نیخوام، اونوقت ا ینم یگ یتو م قهیدق هیخوام،  یگه نم یاون م قهیدق هی: به دست چپش انداخت ینگاه

 ؟یدو تا دوتا انداخت هیحلقه ها چ

 مال مامان بابامه، البته فکر کنم نهایا: لب تخت نشست

 !یپس گرفت تییرو از پسر دا تتیشکا دمیعجب؛ شن:آفاق

 آرامش داشته باشم کمیخوام  یم ت،یواسه رضا انیخوام راه براه ب یبله، نم: هلنا

  ده،یمدت واست بار نیا یلیدونم، خ یم: هم نشست کنارش آفاق

 تو کار شه یدونم چه حکمت یبر خدا چه م پناه

به  ازیامامن ن یمثال گردن گرفت یبهم بزن يخوا یکه تو م یگفت یمطمئنم الک: سکوت هلنا خودش ادامه داد با

 دمید بود که نیاد، اگه کوتاه اومدم واسه ا ینگاه کنم راست و دروغش دستم م یندارم، تو چشم کس دنیشن

ره، نخواستم حرمت ها شکسته  یشه از کوره در م یم یوقت عصب هیارسالن چشماش کاسه خون شده، گفتم 

. بره دنبال کارا طالق دیتموم شد با التیخواد نخواد، تعط یمعقول رفتار کنه، نم دیبا ستم،یول کنش ن یشه، ول

مدتم حواست رو  نیکنم که همه حسرتت رو بخورمن، ا یم دایآدم مناسب برات پ هیتو هم غمت نباشه، خودم 

 هرو روشن کن فتیتا تکل ،یکن یجمع م

 !کنم خوب کاریچ: هلنا

 ؟یکه چ یور دلش نشست یرفت:آفاق

 ارسالن خودش در رو: هلنا

 نهباهات رفتار ک بهیغر هیمثل  دیخواد، با یبزار بدونه اگه نم. ریبه ارسالن ندارم، ازش فاصله بگ يکار: آفاق

 آفاق جون:هلنا

 !!!میخور یگه به درد هم نم یشده که م یاصال تو بگو، چ ؟یآفاق جون چ: آفاق

 دونم ینم: هلنا

 ؟يدیتو نپرس یعنی: آفاق

 ن؟یشد؟ جواب گرفت یچ نیدیشما پرس: هلنا
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هم  میتونیتجربه اس، نم یمشکل ساز باشه، هلنا ب نقدریکردم ا یفکر نم اده،یز مونیآره، گفت اختالف سن: آفاق

 میرو درك کن

 !گهید: هلنا

 گهیحرفها د نیهم: آفاق

 گفت دلش سوخته واسه من، ترحم کرده ای ن؟یختیعرق ر نقدریحرفها شما ا نیواسه هم: هلنا

 بچه رو بزرگ کردم نیمن ا ستین نهایا یرو گفت، ول نهایخوب ا یلیخ: آفاق

قرار بود اگه من  ن،یشه نگران نباش یشمام م گه،یخواد د یکه خوب نم نهیباشه، مهم ا یچ ستیمهم ن: هلنا

تحت فشارشم  ن،ینکن تیخودتون رو اذ يخود ینشده، شمام ب ينخواستم بگم نه، حاال ارسالن گفته نه، طور

شب  نیا. من زدم گفته بود هک ییودادها غیبا اون ج دمیکه فهم يخواست بگه همون روز یاگه م ن،ینزار

خونه اومده دستم، بعد  شیمن راستش اون پول پ ،يزیچ هیبعدم . نیتلخ نکن هیرو به خودتون و بق يدیع

خوب اونها رو خورد  ینه،ولیسنگ یلیکنم برم،البته حسابم با شما ها وارسالن خ دایجارو پ هیخوام  یم التیتعط

 خوادیدلم م دم،یهام رو م یاز بده کمیهم هست، اونها رو بفروشم  نمماما يکم از طالها هی دم،یخورد بهتون م

 من برم، بدهکارم نباشم به شما نیبزار نیاریشما ها نه ن

 نه: آفاق

 آفاق جون:هلنا

 فهیپسر تو شناسنامه اته که وظ نیاوضاع؟ الزم نکرده، تاا اسم ا نیحاال تو ا ؟ي؟ االن بر...آفاق جون و : آفاق

 بکن یخواست يارخودمه ، هر وقت من مردم برو هر ک فهیهات گردنشه، بعدم وظ نهیاشه هز

 آفاق جون:هلنا

 .يپسره بد نیمحل ا يام حق ندار گهیها، د ادیمن باال م ياون رو يادامه بد: آفاق

خوام  یکمک کن م ایها، بعدم ب دهیشب ع یبرس، ناسالمت ختتیبه سر و ر کمی ریدوش بگ هیبلند شو  حاالم

 . بپزم یپلو ماه يسبز

 رفتند مادر پدرش رو رو بدرقه کنن واسه مکه ان،یو اردالن هم شب م بهار

 باش زود

 دمیبد خواب شبیبخوابم؟ د کمیمن  شهیم: هلنا

 زنم یبخواب خودم صدات م: آفاق
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خواست با دست  یگفت بله اونها دست بردار نبودند، م یم ی، هر چ زدندیو افاق مرتب صداش م ارسالن

محل  یگفت بسه ول یم. دوخته بودشون به تخت یکس ياومد انگار یدستش باال نم یول رهیگوشهاش رو بگ

 .گذاشتند ینم

 . زد انگار یحرف از آب م یکس د،یشنیسلمان و حاج بابا روهم م يصدا

 .بود مراده دهیافتاد، شن دهیآب نطلب ادی

صاحب صداها رو حاال  د،ید یباز شد، م یطلب کنه، چشمهاش از هم کم يزیشد، نتونست چ سیخ صورتش

 نه،یببتونست  یم

حاج  ایسلمان بود  دیبده شا صیصلوات فرستاد، صاحب صدا رو نتونست تشخ یکی د،یسرش روباال کش یکس

 بابا

 ؟يخورد يزیچ: کرده بود پرده گوشش رو سوراخ کنه تین يشد، انگار غیآفاق کنار گوشش ج يصدا دفعهی

 يخورد یحرف بزن دختر، چ: به تنش نشست دیتکون شد

 ناهار ومدینداشتم، ارسالن که ن لینخوردم،، م يزیچ: اش گرفته بود هیگر

 ، فشارش افتاده حتما نیمادر آروم باش: سلمان آفاق سرش رو رو بالشت برگردوند يصدا با

 اریفشار سنج روب نیارسالن، ا: آفاق

 سر زبونش نینمک بزار کمی: سلمان

 باره همهمه بود دو

 ادیبهار ب نیزنگ بزن: بابا حاج

 نه، خوبم، فقط ضعف دارم: زبون اومد خودش

 روباال زد،  نشیاست یارسالن، کس يصدا با

 .نهییفشارش پا: ارسالن

*** 

 بخور نویبلند شو ا: نشست لب تخت يموز ریبا ش ارسالن

 خورم یساعته دارم م هینه،  گهید نویترکم، تو رو خدا ا یدارم م گهیارسالن من د يوا: هلنا

 يجواب بد يبر دینخور، خودت با يجرات دار: ارسالن
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جلوش ورجه وورجه  کمی رون،یب رمیمنو با آفا در ننداز، خواهشا خودت بخور،م: رونیرو از تخت گذاشت ب پاش

 شه یراحت م الشیکنم خ

  یدراز بکش گهید کمی يخوا ینم: ارسالن

 خوبم ننیبب رون،ینه خوبم، بزار برم ب: هلنا

 هلن: سرش، ودر و بست يدر و تا ته باز نکرده بود که ارسالن،دست گذاشتباال هنوز

 نکرد نگاهش

 خوام یمن بابت امروز معذرت م: ارسالن

  ست،یالزم ن: هلنا

 ..خواستم یمن واقعانم: ارسالن

 دونم،یرو م نهاینه به من نه به اونها، ا ،یراستش رو هم بگ یتونینم یول ،یدروغ بگ یخواستیدونم نم یم: هلنا

صدا  یگم بزار آروم و ب یپرسم، فقط م یخوام، من اصال نم ینم یاز تو جواب گهیارسالن تمومش کن، من د

 نیاالن وقت ارامششونه هم گذشته،ازشون  يکشم، عمر یخجالت م هیآفاق جون و بق يتموم شه، من از رو

 .و چشمشون نگاه کنمت شهیروم نم گهیاخ بگه، د هی شونیکیوقت  هیاگه  ن،یامروز رو بب

 خواد سر اردالن رواز جا بکنم یدلم م یکشم، گاه یاونها خجالت م يمنم از رو:ارسالن

راجع بهش  يرو که تو جرات ندار ییزهایکنه، چ یکارها رو واست آسون م ،یاردالن باش دممنونیتو با: هلنا

 رو  یحرف بزن

 !!هلن: ارسالن

 یام با تو برنامه م ندهیخبر از همه جا حتماداشتم واسه آ یگم، اگه اردالن نبود من االن ب یخوب راست م: هلنا

باز کنم، در واقع از اردالن بدم  یرو بودنت حساب دیاردالن چشمم روباز کرد، باعث شد بفهمم نبا یول ختم،یر

 شهیاردالن م بیصاز سرنوشت خودم دلخورم، اخمش ن ستم،یازش دلخور ن اد،ینم

 ير یو م یگ یهلن، بس کن، واسه خودت م: رسالنا

 يکه قرار نبود ادامه بد يرو شروع کرد يربط بگو، رابطه ا یهر جاش ب: هلنا

 کردم یمن فقط خودخواه: رو رو لبها هلنا گذاشت دستش

تو همه  ،یکن یحرفها رو تکرار م نیا ي، سو استفاده، ارسالن تو فقط دار یخودخواه: ارسالن روکنار زد دست

 دیکه با یجز اون یگ یم زیچ
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رو بشه درست کرد،  يزیبه من فرصت بده، اگه چ التیبهم فرصت بده،تا بعد از تعط: انداخت نییسر پا ارسالن

 گم ینم يزیچ گهیمن د یتو بگ ی، هر چ يکنم، اگه هم نشه هر جور تو بخوا یدرستش م

 خوام بدونم یاالن م نیهم: هلن

بود، قلبش  رکردهیو ارسالن گ وارید نیب ییدور تر از در جا یپشت در جدا شد، دو سه قدمارسالن از  يدستها با

 تو هم رفته بود يچهره ارسالن بدجور د،یکوب یمحکم م

از من و تو و البته  ریغ یگم دوست ندارم کس یفقط م ،ینزن یحرف یبه کس رمیخوام ازت قول بگ ینم: ارسالن

 موضوع خبردار باشه نیاردالن از ا

 گم ینم یمن به کس: هلنا

 تونم بچه دارشم یهلن، من، من نم: کمتر کرد یفاصله رو کم ارسالن

: زود خنده اومد رو لبهاش یرو داشت، ول يا گهید يزهایارسالن،شوك شده بود، انتظار چ يزدتو چشمها زل

 یعنیخواد  یگم دلم نم یم نکهیا.ار شمخواد بچه د یمن دلم نم یدون یاصال خوبه، م ستیبد ن نکهین؟ایهم

 .خواد یاصال دلم نم

تونم بچه دار شم ، نه  یگفتم نم نکهیخواد، ا یهم م یلیخواد، خ یمن دلم م یول: کرد یخنده تلخ ارسالن

سال  10 یعنی،  ستمیمطمئن ن قایکه بتونم االن دق ادیاحتمالش ز یشگاهیازما طیتونم، تو شرا یاصال نم نکهیا

بود  نیبرام سنگ نقدریسخت بود، ا رامب یلیخ یکردم، ول یم يریگیپ دیموضوع شدم با نیمتوجه ا یوقت ش،یپ

 دادم رهاش کنم حیکه ترج

تونن بچه دار  یزنها نم دمیشن شهیمن هم ؟یچ یعنی یشگاهیفهمم، ازما یمن نم ،یچ یعنی: کرد يا سرفه

 شن

رو  نهایتجربه اس، واسم سخته بخوام ،بخوام ا ینه کم سن، منظورم ب یعنی ،یکم سن یلیهلن تو خ: ارسالن

 یداشته باش یبدن مردها اصال اطالع يولوژیزیدونم از ف یم دیبدم، بع حیواست توض

 ؟یچ یعنی يولوژیزیف: هلنا

 بدن يوظائف و عملکرد اعضا: ارسالن

 دونن؟ یهمه دخترا م یعنی: کرد یپوف

  دوننیم ییزهایچ هیاکثرا  ینه ول دیهمشون شا دونم،ینم: ارسالن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٢٧١ 

 ای ارن،یشن، بچه از پرورشگاه م یبچه دار نم هایلیخ دونمیمن م شه؟یم یچ میخوب اصال بچه دار نش:هلنا

 گهیکنن د یم یزندگ نجوریهم

 مرد کامل رفتار کنم هیتونم مثل  یمن نم نیبب ست،ین نیا هیقض: ارسالن

 بچه دار شدنه،  زیارسالن مگه همه چ: هلنا

 يزیهم هست، چ يا گهید يزهایزن و مرد چ نیب یول ست،یبچه ن زیهمه چ ست،ینه ن: تکون داد يسر ارسال

 شه یکنه، باعث دوام م یرابطه رو کامل م هیکه  يزیالزمه، چ یکه واسه ادامه زندگ

 دیشا نقدریا ،یست قرار نگرفتدر ازهاین نیا تیهنوز تو موقع یعنی یستیبدن خودت آشنا ن يازهایهنوز به ن تو

 هی گه،یماه د هیدونم  ینم گه،یچند وقت د ،ينکرد یاحساسات توجه نیکه به ا يبود يا گهیافکار د ریدرگ

 یزن ینم فاونوقت مثل امروز حر یبررس ازهاتیبخش از ن نیبه ا یوقت گهیسال د

 یرابطه کامل داشته باش هی یبده، نتون ینتونه به تو پاسخ دنتیشوهرت فراتر از بوس اگه

بحث روتموم کنه،  نیخواست ارسالن زودتر ا یبگه فقط م یدونست چ یکرد، نم یاحساس گرما م يبدجور

 نبود یحس خوب

 م؟یشه بعدا حرف بزن یم: هلنا

 هیسال  10بعد از  دیفکر کردم شا یگفتم، ول یرو قبال م نهایا دیکردم، من با تتیاذ دیآره، ببخش: ارسالن

 کردم یشده باشه، من خود خواه یتو پزشک ییها شرفتیپ

 ؟یرفت: هلنا

 نه،فرصت نشده: ارسالن

  ؟يسرت رو شلوغ کرد نقدریتو چرا ا: هلنا

 .خواستم کمبودهام رو جبران کنم یدونم م یچه م دیشا: ارسالن

 بسته شدن در هر دو رو از جا پروند يصدا

 به هم کردند ینگاه

 بود؟ یک: هلنا

 بود نظرش عوض شد یهر ک: گرفتفاصله  یکم

 یگن آش نخورده و دهن سوخته؟ اصال حس جالب یم يدیشن: شده باشه برگشت سر جاش مونیپش انگار

 ستین
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 اوهوم:هلنا

 ?جالبش کنم یاالن موافق: ارسالن

 ؟یچ: هلنا

 بود ینگفت،جوابش اما گرم و طوالن يزیچ ارسالن

قبل از شام اردالن و بهار هم اومده بودند،و خونه رو شلوغ کرده بودند فقط  یساعت میتو سالن جمع بودند، ن همه

 . گذروند یشوهرش تو قم م شیو خونواده اش چند روز اول رو پ رانیبود که عمه ا یشکرش باق يجا

رنگ و  يکردند، موها یم يداشتند با سلمان تخته باز ییبود، کنار دست اردالن، دو تا دشیکامال تو د بهار

کامل شده بود،  یرانیزن ا هیبه  لیدرست کرده بود، خانم دکتر ساده تبد يا گهید بیشدش کال ترک تیال

شال عقب رفته اش کامال  ریز زسشوار شده که ا يموها ده،یمداد کش يمدل دار و رنگ کرده،چشمها يابروها

دختر مثال تازه عقد کرده  هیبه  یاصال شباهت نهیپشت سرش، خواست بب نیتریرو به و دیچرخ اریاخت یب. بود دایپ

که  ینازک يابروها ریکه هنوز دخترونه سر جاشون جا خوش کرده بودند، با ز یی، ابروها یشیآرا چیداره؟بدون ه

بلوز  هیبا  يصورمه ا نیباال برده بود، شلوار ج پسیهاشور خورده ، موهاش رو ساده با کل يبه سمت ابروها انگار

 . يصورمه ا زیر يگلهابا  دیسه ربع سف نیاست

که پشت در اتاق ارسالن از دهن آفاق جون  ییبود، از حرفها یعصبان دیدونست چرا، شا ینکرده بود نم یحجاب

 زیکه چ دهیچیو پ یکوفت يولوژیزیکه زده بود به خاطر اون ف ییاز ارسالن ، نه بابت حرفها دمیبود،شا دهیشن

 زمیبود،از عز دهیبود بشنوه و نشن واستهکه نزده بود، دلش خ ییبود، بخاطر حرفها دهیازش نفهم یدرست حساب

بار هم نگفته بود که دوستش داره، ازش  هی ،یمحض دلخوش یحت نکهیکرده بود، از ا غیکه ازش در ییها

 اگه ، اگه، اگه راست نباشه، از ته دل نباشه، واسه سوءاستفاده باشه  یخواست بشنوه، حت یدلش م. خوشش اومده

 نکهیا ره،ازیخواست بگ یکه آفاق از ارسالن م یاز قول. که به جونش افتاده بود یفیبود از حس بالتکل یعصبان

 بودشون تو اتاق آفاق بوده دهید تیکه تو اون وضع یمطمئن شده بود کس

آفاق  یشونیتو پ یبود، اخم اوردهیبه روش ن يزیچ یسر شام حاضر شده بود، کس یبود وقت یبهر حال هر چ ،

گره  يبود که با ابروها شتریب یتونه باشه آفاق جون دو ساعت ینم یحجاب یبابت ب نیفکر کرد ا ین بود، ولجو

 یبود،وقت دهیکش ریزده بود و تو سالن هلنا رو گ رونیاز اتاق ارسالن ب یاز وقت قایکرده نگاهش کرده بود دق

گم وا نده  یتو بغلش، م ير یم ر،یپسر فاصله بگ نیگم ازا یم: بارش کرده بود يبود چند جمله ا وردهیطاقت ن

 .بچه هم بزار تو بغلت  هی يدیترسم ع ینجوره،میا نمیبب امیب دیدو ساعت نشده با
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به دست  ییداد به دور و بر، حاج بابا کتاب دعا یراه خورد، نگاه مهیرو تو ن ادیاومد از دهنش در ب یکه م یآه

 ونیزیارسالن اما تلو زد،یتلفن با ساره و ساناز حرف م يجون پا مبل مخصوص خودش نشسته بود، آفاق يرو

 .بود یمناسب مهبرنا دیشب ع يواقعا هم که برا د،ید یاخبار م ریتفس.کرد ینگاه م

 .بود گهید يفکرش جا یکرد ول یرو نگاه م يدور زل زده بود به صفحه تخته، مثال باز از

صورتش گل انداخته  ییرفته بود سمت دستشو عیبرن، سر رونیداده بود از اتاق ب تیارسالن باالخره رضا یوقت

 یارسالن رفته تو سالن، رفت سمت سالن ول نکهیزد، به گمان ا یچند مشت آب به صورتش م دیبا یبود، حتم

و روشن دختر ر نیا فیتکل دیبا روزام نیهم: ستهیآفاق باعث شده بودبا يتو راهرو پشت در اتاق ارسالن صدا

 امیبه خاك مادرت کوتاه نم یکردم، ول یجا هم کوتاه نیتا هم ،یکن

 کنم یمن خودم حلش م ن،یبگم شما حرص نخور دیمن چندبار با:ارسالن

 يبچه رو باز نیا ياگه شک افتاده تو دلت، چرا دار ،يخوا ینم یگ یاگه م ،یکن یرو حل م یارسالن چ: آفاق

 يد یم

 بگم غلط کردم؟ شهیم رم؟یصبح رو پس بگ يمن حرفها شهیم ،يدیم يباز یچ یعنی ن،یبس کن: ارسالن

 ارسالن:آفاق

دلم سوخت  م،گفتمیایباهم کنار ب میبتون دهیصبح گفتم بع ن،یمن گفتم رو فراموش کن یباباجان، هر چ: ارسالن

 نیتو ا م،یدار قهیسل اختالف م،یدار یسن م،اختالفیایتا با هم کنار ب میکن یسع دیگم ما با یاالن م یواسش، ول

 یول م،یش یباشه، اگه حل نشد، جدا م کنههم مم گهید م،مشکالتیمسائل رو حل کن نیا میکن یم یمدت سع

 که حل بشه میخوا یهر دو م

 نه؟ ایمدت امانته دستت،گفتم  نیارسالن، گفتم بهت ا:آفاق

 نیبله، شما فرمود:ارسالن

 فرض کن يمدت رو نامزد نیگفتم ا: آفاق

 بله : ارسالن

 ؟يکرد تیخوب،رعا: آفاق

 خودم رو کردم یسع: ارسالن

 یخونه خودت، چرا به من نگفت يدختر رو برد نیاجازه من ا یب یاصال من موندم تو واسه چ: آفاق

 مارستانیب ایبهم زنگ بزنن بگن ب گهیروز د هیخواستم  ینم. دادم حیرو واسه شما توض تیمن موقع: ارسالن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٢٧٤ 

 ازکنارش جم نخوره یگفتیبه اون، م شیسپرد یکه بود م رانیعمه ا: آفاق

صبح به صبح بفرستمش باال ور دل  نیخواست یداشتن، م فیهم تشر نیده روز آخر آقا ام نیبله بود، ا: ارسالن

 خان محرم تر از منه؟ با اون چشمهاش نیو محدثه، ام نیام

 نکنحرف رو عوض ! بود نجایبس کن،مگه اون صبح تا شب ا: آفاق

 چیسرانجام نداشت، هلنا ه هیقض نیا یلیبه هر دل فتاده،ین یاتفاق چیه دمیم نانیحاالم من به شما اطم:ارسالن

 واسه ازدواج نداره یمشکل

داشته دست به سرش  ياس،نه پدر دهیدختر خام، آفتاب مهتاب ند نیمادر، ارسالن ا یفهم یحرف منو نم: افاق

مثل  ش،یسال پ 40مثل دخترا  نشیبب یکینکن،  یکیدوره  نیا يا دخترابچه رو ب نیا ،يبکشه نه کس و کار

تشنه محبته، دست محبت  بچه نیچرخونن، ا یتا پسر سر انگشت م 4همزمان  ستین هایامروز نیاز ا یلیخ

از خونه ات بره  يفکر کرد م،یتون ی، نم شهینه نم یگفت گهیماه د 1 رمیگ شه،یم ریپاگ شهیم ریاس یسرش بکش

 نیتونه بره؟ ا یم ش،یره دنبال زندگ یکنم خوش و خرم م یم دایشاخ شمشاد پ هیتمومه، فرداش من واسش 

 ؟یندش رو خراب نکن،جسمش سالم از خونت بره، روحش چیا. يخوا ینکن اگه واقعا نم رشیدخترو پا گ

 کنم؟ کاریچ: ارسالن

 6از  يخبر یخواسته هات رو بگو، حرفش رو بشنو ول ن،یحرف بزن ن،ینیبش رون،یب نیبر ر،یازش فاصله بگ:افاق

 شد شد نشد تمام ده،یروز ع زدهیده س نیهم تشینها ست،یماه ن

 خوام یم يشتریآفاق جون من فرصت ب:ارسالن

 !شم یم وانهیکارات د نیدارم از دست تو و ا: آفاق

 رمیگ یرو م میتصم نیم، بهترکن ینم دتیکن، من ناام نانیمن، شما به من اطم زیعز: ارسالن

 دیبا ،يریدختر بگ نیرو واسه ا میتصم نیخوام بهتر یخودت رو نه، در درجه اول م يبرا میتصم نیبهتر: آفاق

 به من يقول بد

خوب  يقبلش رفته بودرو ابرها، دوباره حسا قهیدق 10بود، رفته بود سمت سالن،  دهینشن يزیادامه حرفشون چ از

بوسه رو تو خاطراتش  نیته دلش تکون خورده بود، شمارش کرده بود، سوم يزیچ هیبودند،  دهیپوستش دو ریز

 یکنه کل يریگیبده که مشکلش رو پ دیامبده، به ارسالن  دیام یخواست کل یداشت م دیام یثبت کرده بود، کل

 يفکر حرفها. بود رو به باد داده زیکه به بادکنک بزنن همه چ یآفاق مثل سوزن يحرفها یخوب ، ول يزهایچ

 یکه به ارسالن گرفته واقع یحس نیا یعنیکرده بود، فکر کرده بود  ریآفاق شده بود خوره، فکرش رو درگ
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 یدست یچون کس یعنیشده،  نطوریا یمحبت یاز حسرت و عقده ب رهیباال م نییکه ضربانش پا یقلب یعنی!ستین

 !!!حس خواستن ارسالن تو دلش نشسته دهیبه سرش نکش

*** 

داشت نشون نده که تشنه محبت و توجه، نشون  یرفتار کنه ، سع يداشت عاد یجمع بود،سع نیتو ا نجایا حاال

اردالن دست انداخته سر شونه بهار و در مقابل  نکهینشون نده از ا.به سرش بکشه یدست یداره کس ازینده ن

 .هیبست نشسته کفر ونیزیتلو يارسالن رفته جلو

 .پاره تر شد ختشیارسالن رشته افکار از هم گسزنگ تلفن  يصدا با

 .زد رو دنبال کرد رونیچشم ارسالن رو که با چند قدم خودش رو به در رسوند و ب با

 ؟یخوب: گرفت اطیکه آفاق سر شونه اش زد نگاهش رو از در ح یدست با

 بله ممنون، خوب بودند؟: هلنا

 یعنیخوب بود، صداش خوب بود،  یساناز شلوغ کرد نشد درست حرف بزنم، ول نقدریآره شکر خدا، البته ا: آفاق

 خودشم خوبه

 خدا رو شکر: هلنا

 ؟یکن يباز يخوایتو نم: افاق

 ستمینه، بلد ن: هلنا

 کنن يبا هم باز ارهیگم ب یم دم،یخر یکیکنن، من واسه بهار  يمنچ و مارو پله باز دیبچه ها با ز،یعز: اردالن

 از پهلوش گرفت ودادش رو هوابرد یشگونیه بود که بهار نگرد شد چشماش

 که بهار داد یالزم داشت یجواب حساب هیبگم واال،  یچ: آفاق

 ختمش کردم شگونین هیسرش رو بشکنه من با  خوادیهلنا دلش م دمید: بهار

 نیایپسرا بر ب نیدستت درد نکنه ، اگه شماها از پس ا: آفاق

سال انتظار کادو نداشته  لیسر تحو گهیساعت د 2 یول يدستت درد نکنه دل آفاق جون رو شاد کرد: اردالن

 زمیباش عز

 یبزن رشیز ینزن که مجبور ش یحرف هیاردالن مادر : آفاق

 بهم زهیر یرو م يشه باز یم یپسر و ببرم آخراشه، االن عصب نیمن ا نیبزار نینکن ییبحث رو جنا: سلمان
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 يها هیتو ما يزیچ هیکنم،  یشما و حضور پدر و مادرتون روم یمن مالحظه بزرگ يب صفارجنا: اردالن

 یول يایحرکت پور

 کن، من انصراف دادم يجان،برو با زنت منچ باز ایپور: به اردالن زد یپس گردن هیاز جاش بلند شد  سلمان

 اطیرفت سمت ح يدیاردالن از ادامه کل کل دست برداشت، با ببخش یزنگ گوش يصدا با

 ارمیخوام برم منچ رو ب یم ؟يریاردالن، کجا م: بهار

 تو سرما نخوره ارمی،منم برم ارسالن رو ب نیمشغول ش يدار يهمباز هی زمیعز اریب: عجله داشت یول اردالن

 رفتن اردالن هلنا بلند شد با

 کجا؟: آفاق

 نه ای ادیبارون م نمیبب نجا،یهم: هلنا

هلنا پشت پنجره،  دنیانداخت، ارسالن و اردالن با هم گرم صحبت بودند با د اطیه حب یپشت پنجره نگاه از

 خکوبیهلنا رو همونجا م یحس هی یارسالن دست گذاشت پشت سر اردالن و به سمت ساختمان راه افتادند، ول

 کرده بود

 شده؟ یچ: باز شدن در نا خود اگاه قدم تند کرد سمت ارسالن با

 ست،ین يزیچ: به اردالن انداخت ینگاه ارسالن

 رونیب ادیب يداد غامیهست، تو به اردالن پ يزیچ هینه : هلنا

 آروم باش ،یکنیم يقراریبابا جان چرا ب هیچ:گذاشت سر شونش یدست سلمان

 شده بگو يزیارسالن اگه چ: هلنا

 دمیکنم؟ واال دارم هر ماه حق مشاوره م يصحبت کار قهیدو دق لمیتونم با وک یبابا، من نم يا: ارسالن

 فیدرصد تخف 50با  یگه، ول یراست م: اردالن

 دم یم ادتیمن خودم تخته  میبر ایب:دستش رو گرفت سلمان

 عالقه ندارم یلیمن خ: هلنا

 یدونیاخه نم م،ینیرو بچ نهایریو ش وهیم نیتو آشپزخونه ا میبر ایب: سلمان مادر بزار واسه بعد رو کرد به هلنا:آفاق

 رو کمک کن انجام بدم ییکارها هی یشب میبر ایب م،یمهمون دار یکل دیروز ع نیکه ما از اول

ها رو بردند تو سالن  یو ظرفها رو سرو سامون بده، بعض ییرایبه آفاق جون کمک کرد وسائل پذ یساعت مین

 ها رو همونجا گذاشتند یبعض
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 بهشت زهرا؟ میبر یمادر، فردا ک: اومد تو اشپزخونه سلمان

 میامسال روز اول نر م،یفردا نر: زینشست سر م افاق

 ؟یبهشت زهرا واسه چ: هلنا

 یارسالن پدر مادر خودم، حاج امرزیخدا ب م،مادریسر خاك مرده هامون بر:آفاق

  هیو هد ایرم دنبال ثر یمامان من دارم م: پا به پا کرد سلمان

 ارشونیرفت، برو مادر، برو ب یم ادمیاخ، داشت :آفاق

 از برخورد ارسالن و اردالن نگرانم کمیمن :سلمان

 ،یکن يکار نیدادم چن یاگه خبر داشتم اصال اجازه نم ،يما بود شیپ لیچند ساله سر تحو ینگران خودیب: آفاق

 نمیاونها هم حق دارن، منم حق دارم نوه و عروسم رو بب

 به آفاق یکیکرد،  یبه دهن سلمان م نگاه هیکامال خشکش زده بود،  هلنا

 بگن يزیکنن چ یم خودینگران ارسالن و اردالن هم نباش، باهاشون حرف زدم، ب: افاق

  یخواد تو هم کمک کن یدلم م:به هلنا انداخت ینگاه سلمان

 شدم، جیمن گ: هلنا

 نشد یدر هم برهم شد که فرصت زیهمه چ نقدریا یعنی ،یطفل نیبه ا مینگفت يزینشه،چ ریتو برو د: آفاق

که  هیسلمان خان ما کارش طور نیکه ا یدون یراستش م: کشوند یرفتن سلمان، آفاق هلن رو سمت صندل با

 نیو پنج سال زنش به رحمت خدا رفته، بچه ها از اب و گل دراومدن، ا ستیب کیدور از خونه اس، نزد شهیهم

بود و  یکه گفتم واست چ شیکه اومد تو زندگ ین خدا نشناسبعد از اون ز یول میهمه سال بهش اصرار کرد

رو عقد کرده، نتونسته به ما  یکه اومد مشهد، گفت سه سال کس شیروز پ 2بار نرفت، تا  ریز گهیشد، د یچ

که سه  ی، بهر حال، ظاهرن تو معدن یبرده بودم، ول ییبوها هیبه خاطر ارسالن و اردالن، البته من  شتریبگه، ب

بوده،  ایشوهر ثر شونیکی رن،یم یتا از کارگرها متاسفانه م 10 اد،یم شیحادثه پ هیکرده،  یکار م شیسال پ

سر حق و  مانکاریپ ره،یم نیاز ب نطوریشدن،که پدر بچه ا یسال تازه داشتن بچه دار م 15باردار بوده، بعداز 

خودش  شه،یاومده دست به دامن سلمان شده، سلمانم که از وضعشون مطلع م ایکرده، ثر تیحقوقشون اذ

که  یوبدن یکارگر بازنشسته اس، توان مال هیخودش  ایکنه، پدر ثر یم يریگیکار دادگاهشون رو پ شه،یرمیگیپ

 بهش نرسوندن، تازه طلب ارث هم کردند،هم از حقوق يریکارش باشه رو نداشته، خونوادش شوهرشم خ ریگیپ
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 ارم،یسرت رو درد ن ده،یخر یبا وام و قرض داشته م امرزیکه خدا ب يمتر 70پسرشون، هم از خونه  يمستمر

 ینیب یکه م نیشده ا

سلمان . ناراحته که چرا پدرش زودتر نگفته یارسالن ول رفت،یارسالن واردالن حرف زدم، اردالن راحت تر پذ با

گم اون موقع بچه بودند  یبهش م یخوب تا نکنن، هر چ ایکه داشتن با ثر ينگرانه رو حساب اون تجربه بد

 رسهت یزنه، م یدلش شور م رن،ینداره بخوان نپذ یلیشدند، دل يحاال مرد

 تو همه؟ نقدریارسالن ا نیواسه هم: هلنا

باشه واسه  یسال خوب شاالیا م،یمتحول ش مونیامسال همگ لیخوام با تحو یدونم واال ، از خدا م ینم:آفاق

 تک تکتون

  ؟یبچه چ: هلنا

  

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

 

مادرش  ،يبلند فرفر يموها ،یمشک يچشمها دم،یعکسش رو د ه،یچه دختر مامان یدون ینم زم،یعز: آفاق

 نمشیذره شده بب هی،دلم  دهیکُرده، به مادرش کش

 ستینوه خودتون که ن: هلنا

 گه دخترمه، واسه منم نوه اس یبچم م یداره، وقت یچه فرق: آفاق

 کنم؟ کاریمن چ: هلنا

 دیشا دم،یفهم ریخودم هم د یعنیبهشون، میگفت رید کمیکنم بچه ها بد برخورد کنن،  یفکر نم ،یچیه: آفاق

نداره، تا باشه خبر خوش،  يرادیخوب، ا یول انیکنار ب هیقض نیتا بهتر با ا گفتیزودتر سلمان به ما م دیبا

 دنیشد اونم پژمرد، بخدا روحم از شن ر،زنش که پر پ شیگتو زند دیند يرینداره، بچم خ بیهم باشه ع ییهوی

 خبر تازه شد،  نیا

 دونه؟ یم رانیآفاق جون، عمه ا: هلنا

 رو بچسب رانینه، همه رو ول کن ا: خنده ریزد ز آفاق

بود دست نتونسته بود هضم کنه ، با آفاق برگشتند تو سالن ارسالن برگشته بود رو  دهیرو که شن يزیچ هنوز

 ارسالن رو خودش برد ییون،چایزیتلو يبرو
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 .اس گهید يکامال مشخص بود که حواسش جا یول ونیزیزده بود تو صفحه تلو زل

 ارسالن: کنارش نشست

 بله: ارسالن

 حالت خوبه؟: هلنا

 بله خوبم: دست انداخت سر شونه اش ارسالن

 ارسالن دستش رو محکم تر کرد یدست ارسالن رو پس بزنه ول خواست

 ادیبه نظر نم نطوریا: هلنا

 هست يمسئله ا هینه خوبم، فقط :ارسالن

 زن و بچه اش یعنیراجع به بابات؟ : هلنا

 گفت بهت افاق جون؟: ارسالن

 ؟یهست یاک هیقض نیکه با ا یآره، فقط تو مطمئن: هلنا

بابا رو حس کرده بودم، احتمالش رو  راتیبود تغ یمدت هی یدون یم یعنی،  یلیجا خوردم، خ یلیخ: ارسالن

 بود يجور هی ییهویاونم  دنشیانگار شن یول دادم،یم

 ؟یداشته باش یبرخورد خوب یتون یبه نظرت م: هلنا

 فکر کنم: ارسالن

 خونه خودت میامشب بر میتون ی، خوب ما م يندار یامشب امادگ یکن یگم اگه فکر م یم:  هلنا

  ،یخوب نهادشیبه به ، به به چه پ: ارسالن

 گفتم يمن جد: تو بازوش دیکوب هلنا

 گفتم يبه به ، به به منم جد: ارسالن

همه از جا جستند، فقط حاج بابا هنوز همونطور  ییجورا هیبحث رو نداد،  نیزنگ در اجازه ادامه ا يصدا یول

 آروم سر جاش نشسته بود

 اش گهیسمتش بودند و ارسالن و هلنا هم سمت د هیبود، اردالن و بهار  ستادهیجلو تر از همه ا آفاق

 کرد یزد و سر و صدا م یکه تو بغل سلمان وول م یدختر بچه مامان يچشمهاش زوم کرده بود رو هلنا
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زنه  هیکه دوشا دوش سلمان وارد شد،  یبه خودش اومد، نگاهش رفت سمت زن هیبق کیسالم و عل يصدا با

 دیتونست سنش رو حدس بزنه،شا ی،مشکل م یمشک دهیکش يو با چشمها یاندام، پوست گندم زیو ر فیظر

 اومد یبه چشم م یلی، اختالف سنش با سلمان خ يو اند یس

 هیهمچنان رو هد ی،اما با اشاره سلمان رفتند سمت حاج بابا، نگاهش ول هیو معارفه اول کیاز سالم و عل بعد

 رنشیبود،افاق بچه رو بغل زده بود ، اردالن و بهار هم تو صف بودند که بگ

 کرد یرفت سمت ارسالن که فقط نگاه م نگاهش

 با مزه اس یلیخ:ارسالن يگذاشت رو بازو یدست

 آره،: ارسالن

 ،یبغلش کن يخوا ینم: هلنا

  میبر اینه ب: ارسالن

 حاج بابا و سلمان دسمتیهلن رو کش دست

 سمتشون اومدیداشت م هیهد دند،یهر دو چرخ هیابا گفتن هدب يصدا با

 برسه به سلمان هیعقب رفتند تا هد یکم

 کنه ووروجک یم یبیسلمان داره غر رشیبگ: آفاق

 نهیب یرو نم یدورش خلوته، جز من و سلمان کس شهیآخه هم: ایثر

 نهیب یاز حاال به بعد م گهید: آفاق

 بخواد یتا خدا چ: ایثر

 نمونده لیبه تحو شتریب قهیدق 10 نیخواد، زود اماده ش یخدا خوب م: آفاق

 میلباس عوض کن میبر م،یایم يرو بغل کرد، زود هیهد سلمان

که مربوط به خودش  ییزهایهم واسه تورختخواب موندن نداشت، عالوه بر چ یحس ینرفته بود ول یخوب خواب

 کرده بودند ریذهنش رو درگ ییجورا هی هم هیو هد ایبودند خبر ازدواج سلمان، و وجود ثر

بابت نبودن  د،یرو ند ید،کسیکش یدر سرک يبود،از جا بلند شد، از ال 7 د،ساعتیتو راهرو شن ییپا يصدا

 هیداشت  یبر م یهر قدم یرفته بودند، رفت سمت سالن، ول لیراحت بود، شب قبل بعد از تحو الشیاردالن خ

 بود ختهیو برشتوك کف راهرو ر تیسکویخورده ب یکرد، کل یپاش صدا م ریز يزیچ
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نامرتب رو  يپر و پخش بود، ارسالن با سر و رو يلباس و اسباب باز یورود به سالن خنده اش گرفت،کل با

 لم داده بود تو بغلش، آفاق جونم زانو زده بود جلوشون هیکاناپه نشسته بود، هد

 ریسالم، صبح بخ: هلنا

 نجایا نیبش ،ینیبب ریخ ایسالم، ب: فاق هم از جا بلند شدداد،آ یبا سر جواب ارسالن

 بچه بلند شده؟ نیزود ا نقدریشده؟ چرا ا یچ: هلنا

 رو بده بخوره،گشنه اشه نیا ایب ا،یب:آفاق

 نیارسالن رو زم يپا يجلو نشست

 و برشتوك رو گرفت، ریش کاسه

 فتادهیزود بده تا راه ن: ارسالن

 ووروجک ایب: گرفته بود، قاشق روبرد سمت دهنش خندش

 کرده کاریرو چ نجایا نیشده، بب داریساعته ب مین هی: ارسالن

 مامانش کجاست؟: دیخند هلنا

واسه خودش داره  دم،یشده، اومد تو راهرو د ریفکر کردم د اد،یصدا م دمید شیساعت پ مین هیخوابه، : ارسالن

 ره،یراه م

 وا: هلنا

اورد  يزیچ هیرفت و اومد  یخانم ه ؟يخوا یم یچ میرفتم افاق جون رو صدا زدم، گشنه اش بود، گفت: ارسالن

 رو اورد تشیسکویب لونیوسط،آخرشم نا نیانداخت ا

 مادر پدر نیماشاال به ا: هلنا

 میدیبوده خواب 3 شبیبابا د: ارسالن

 بده:حرفشون قطعع شد هیهد يصدا با

 به نظرت؟ شهیم یچ رمیگازبگ نویارسالن االن من اگه لپ ا: دهنش گذاشت یقاشق

 يفهمن تو هم بچه ا یم! یچیه: ارسالن

 خورهیکار م نیفقط به درد هم زونه،یآخه او: هلنا

 تو چند سالته؟: هلنا

 نداد یجواب
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 خانم با شما بودم دهیدم بر: هلنا

 دهیدم منو بر: رو جمع کرد، رو کردبه ارسالن لبش

 کنم ینه، خودم دعواش م: خنده ریزد ز ارسالن

 دنیاالنه که دهن باز کنه بگه گازم گرفتن و دمم رو چ اد،یهلنا بلند شو، برو بگو افاق ب:ارسالن

 بخور نم،یچ یدمت رو نم زم،ینه عز: هلنا

 خوام ینم: هلنا روپس زد دست

 آخر؟ نیصداش رو در اورد ه؟یچ: اومد باال سرشون آفاق

 اوردهیرو در ن یکی نیا هیتا گر نیبچه رو ببر هی نیشما ا: ارسالن

 حال بده یلیفکر کنم خ ر،یشمام بگ رم،یخواستم لپش روگاز بگ یوا آفاق جون، م: از جا بلند شد هلنا

 یبه دست و روت بزن، صبحانه رو اماده کن ، خودم بهش م یآب هیبرو  زم،یبرو عز:زد سر شونش یدست آفاق

 دم

 آماده بود بایرو جمع و جور کرد، و رفت سمت آشپزخونه وسائل صبحانه تقر هیهد يهاو پاش  ختیر

حاج بابا هم در امان  یرفت، حت یاز سروکول همه باالم هیبودند، هد دارشدهیهم ب هینشده بود که بق 8 ساعت

خواسته بود بغلش کنه از دستش فرار کرده بود، رفت  یمحتاط بود، بعد از صبحانه وقت ینبود، فقط با هلنا کم

 بود دههمه رو خندون یو کل دهیگفته بود هلنا دمش رو بر ا،یثر شیبود پ

وسط کار  یکرده بود بره بغل هلنا ول شیراض ستین يبوده و جد یباهاش حرف زده بود که شوخ یکل ایثر

 نیبکنه، ا یحرکت ناگهان هیبچه اس، ممکنه  هیکه هد کرده بود ياداوریگرفته بودش، به هلنا  ایارسالن از ثر

 نخوره يمواظب باشه ضربه ا هاتا مدت دیمواظب اون دنده مو برداشته باشه، با دیکه دکتر گفته بود با

به  ینگاه ارهیب ادیفراموشش شده بود به  یفقط کم یرو که کم ییزهایبود تا چ یکاف ياور ادی نیهم يانگار

 رفت تو اتاق لباس عوض کرد و برگشت عیبود، سر 9 کیساعت کرد، نزد

 ؟یکجا به سالمت ر،یاوقور به خ: ابرو باال داد دنشیجون با د آفاق

 ! دمشیچند روزه ند نیدون یخوام برم سر مامانم، م یم:هلنا

 کجا؟: ارسالن

 مامانم شیبرم پ: هلنا

 رو بردارم چییصبر کن سو:ارسالن
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 خوام خودم برم ینه ،م: هلنا

 برمت یگم من م یم: ارسالن

 خوام برم یخودم م ،یواستون، بده نباش ادینه، خوب مهمون م: هلنا

 !امیاالن م: ارسالن

شده بود  نتیکه پشتش پر یعکس دنیافتاده بود رو برداشت، با د نیرو که از دستش زم يدوال شد برگه ا آفاق

 ه؟یعکس ک نیا: تر برد کیعکس رو نزد یکم

 کردم دایبابامه، باالخره عکسهاش رو پ: هلنا

 ؟يندار يخبر تازه ا ؟یچ گهید ؟يجد: آفاق

 !ومدهین یتا کس میما بر ست،ین ينه خبر تازه ا: عکس رو از دست آفاق جون گرفت ارسالن

 ناهار منتظرتونم،: آفاق

 میزن یاگه نشد زنگ م یچشم ول: ارسالن

 میهمه دور هم باش میخوا یم ه،ینشد چ: آفاق

 میکن یم یچشم، سع: ارسالن

*** 

 خونه؟ میر یارسالن، م: داد صیخونه رو تشخ ریمس

 آره:ارسالن

 مامانم شیخوام برم پ یمن م ؟یواسه چ: هلنا

 شه ینم رید م،یریم: ارسالن

 خونه میآخه افاق جون بفهمه رفت:هلنا

 آفاق جون ای یشما زن من: ارسالن

 منو دعوا کرد روزید:هلنا

روز اول که مرتب  5من و تو توش گمه، تا  ادیسرش شلوغه که  نقدریبود، االن ا روزیمال د نیا: ارسالن

 االن نو اومده به بازار گهیمهمون داره، بعدم د

 !هیحاالنظرت چ ،يدیرود هیوهد ایارسالن ، االن که ثر: هلنا
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وجود من واردالن  د،یکش یتسخ یلیبابا خوشحالم، بابام بعد از مرگ مادرم خ يخوشحالم، واقعا برا: ارسالن

 بفهمه یاز زندگ يزینگذاشت بابام چ

 شه؟ ینم تیحسود هیبه هد: به شکش غلبه کرد  ینه ول ایسئوال رو بپرسه  نیداشت ا شک

  ؟یاون فندق هی: دیخند ارسالن

 خوب آره:هلنا

 تو خونواده ، فقط دهیجد يانرژ هینه، : ارسالن

 ؟یفقط چ: هلنا

 ...چوقتیکه ممکنه خودم نتونم ه ارهیم ادمی دنشید: رو با دوست محکم گرفت فرمون

 بود یربط یاصال سئوال ب دیببخش: هلنا

فکرش رو مشغول کرده بود از دهنش  روزیکه از د يزیره،چیسکوت ارسالن اما هلنا قصد نداشت اروم بگ تو

 ؟يبود یبا کس...یتو قبال با کس:دیپر

 ؟یچ یعنی: کرد یاخم

 ؟يازدواج کرده بود:اهلن

 وسط نیا هیچه سئوال نینه، ا: ارسالن

 ؟یبچه دار ش یتون یکه نم يدیپس از کجا فهم:هلنا

 یهست که حت یمشکالت هی یمردا با زنها فرق داره، نه همه مشکالت رو ول یبدن ستمیس: نگاه کرد رونیب به

 تونن بفهمن یبدون ازدواج هم م

بره تو  دیبده، فکر کرد با حیرو همون جا واسش توض یچ یچ ویزیارسالن بخواد اون ف دینداد، ترس ادامهخ

 بکنه یسرچ هی نترنتیا

*** 

 یتلفن دیو بازد دیمشغول د یبهش زنگ زدند حساب يزنگ زد چند نفر ییبه خونه ارسالن چند جا دنیرس با

 شگاهیبود، اصال انگار نه انگار که قرار بود برن آسا

 شه ها، یارسالن،داره ظهر م: دیرو از دستش کش یتماسش هلنا گوش تمام شدن با

 شب شه يخوب بشه، نکنه انتظار دار: ارسالن

 شهیم ریگم داره د یم ر،ینخ: هلنا
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شلوغ پلوغ کرد  نقدریا یفندوق نیکه ا شبیروندادم، د تیدیاصال من هنوز ع ،ینیکوچولو بش هی شهیم: ارسالن

 امون نداد

 رو گرفتم میدیع شبیمن د اد،یخوابت م یلیارسالن، انگار خ: کرد زیم يپد رو يبه آ ینگاه

 جعبه اورد عیرو ندادم، رفت از اتاق  ياصل کار یاون که آره، ول: ارسالن

 ه؟یچ گهید نیا: هلنا

 بازش کن خوب: ارسالن

 يوا: قرمز ، با گوشواره هاش اقوتی یو مدال اشک ریزنج هیبود،  فیست جواهر ظر مین هیرو گرفت،  جعبه

 ينجوریکشم ا یبعد تو دو تا دوتا، خجالت م دم،ینخر يزیمن واسه تو چ یخوشگله، ول یلیخ یمرس

 نمیبنداز بب ،یخواد خجالت بکش ینم: ارسالن

کنار  نهیآ يجلو ستادیانداخت، ا عتریسر یرو ول ریبا گوشواره ها کلنجار رفت تا تونست گوشش کنه ، زنج یکل

 دوستش دارم یلیخ يوا: يودور

 من حرف نداره قهیبله، سل: بود ستادهیکنارش ا ارسالن

و ارسالن رو  دیباال کش یکرد،دستاش رو دور گردن ارسالن حلقه کرد خودش رو کم ریرو غافل گ ارسالن

 دیبوس

 چشم آفاق جون روشن: چشمهاش رو گرد کرد ارسالن

 خوب دلم خواست: گردن ارسالن بود زونیهنوز او هلنا

 بیبگو س: رو دراورد لشیاش موبا گهیدست انداخت پشتش با دست د هی ارسالن

 بیس: دیخند

 دختره به من نظر داشت نیگم ا یبزنه، م یحرف زیخوب ، ممنون، االن من سند دارم، عز: ارسالن

 یثبت خاطره کن يخوا یفکر کردم م: تو بازوش دیکوب هلنا

 کنم یبده، اونو ثبت خاطره م گهید یکی ست،ین يفکر بد:ارسالن

 شه یم تیسرد گهینه، د:هلنا

 ومدیارسالن کوتاه ن نباریا یول

ور  رشیگرفت،تو سکوت تو بغل ارسالن لم داده بود داشت به بند زنج یدادن ارسالن نفس تیبا رضا باالخره

 رفت، یم
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 هلن: سکوت رو بهم بزنه نیتا ارسالن ا دیطول کش یکم

 بله،: هلنا

 ببخش که خودخواهم: ارسالن

 دمیباشه، بخش: دیخند

 زنم یحرف م يدارم جد: ارسالن

 -گفتم يدونم؛ منم جد یم:هلنا

 دمیحرفهاتون رو شن روزیمن د: دیخواست از جابلند شد که هلنا دستش رو کش ارسالن

 رو؟ یک يحرفها: ارسالن

 ون تو اتاقت بوداون موقع که آفاق ج: هلنا

 يکرد يکار بد: کرد یاخم

 بود یتو سالن، اتفاق رفتمیباور کن داشتم م یدونم، ول یم:هلنا

 ؟يدیشنوه، شما چقدر شن یدو کلمه م یادم اتفاق: ارسالن

 دمیراجع به خودم رو شن ییزهایچ هی یدونم ول ینم: بود نییپا سرش

 خوب: ارسالن

  ه؟یچ میتصم نیاون بهتر: هلنا

که تو رو  نهیمن ا يبرا میتصم نیبهتر: برگشت یرفت و ل یو بلند شد کم دیکش رونیرواز دست هلنا ب دستش

 رفت سمت پنجره تراس... یمشکل ول ینگه دارم، چه با مشکل چه ب

 ؟یچ یول: هلنا

برم  تیکه من از زندگ نهیتو ا يبرا میتصم نیواسه تو فرق داره، بهتر نیواسه من با بهتر نیبهتر: ارسالن

 که واقعا به دردت بخوره یآدمت رو، آدم ،یکن دایروپ تیکمکت کنم که راه زندگ رون،یب

 !ارسالن:هلنا

 رو واسه تو نیبهتر رم،یرو بگ میتصم نیمن به آفاق قول دادم بهتر: ارسالن

 خوام یرو نم نیارسالن، من بهتر:هلنا

. خوام یخوام، واسه خودم م یرو واسه تو نم میتصم نیمنم بهتر نه،یگم خودخواهم واسه هم یم نکهیا: ارسالن

 دادم يا گهیبه آفاق قول د یول
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 من و توئه یزندگ نیمسئله دخالت کنه، ا نیآفاق جون توا دیچرا با: هلنا

 دونه یتو خودش رو مسئول م یدونه، واسه خوب و بد زندگ یحق داره،خودش رو مسئول م: ارسالن

 ؟یخودم بخوام چ یوقت: هلنا

 نیخواد از ا یمن دلم نم ،ينخوا گهیرو ممکنه دو سال د يخوایکه االن م يزیچ ،یهلن، تو کم سن: ارسالن

 باشم یمنطق خوادیکنم،منم انگار بچه شدم، انگار دلم نم یدارم م یاحساسات تو سوء استفاده کنم، ول

 خوب نباش:هلنا

 اشتباه، نینکن به ادامه ا قیهلن، منو تشو: ارسالن

 ندهیبخاطر خودت، بخاطر ا ،یکمک کن دیبا ،یباش دیتو هم با میتصم نیا ،توگرفتنیبه من کمک کن دیبا تو

 يزیچ نیا دونمیم یول ،یباش خوامیم یدارم وقت یمن چه عذاب وجدان یدون یبه خاطر من، تو نم یات، حت

دونم  یکه م یدرحال میتنها باش که نجایا ارمتیم د،ینبا دونمیم یبوسمت وقت یکه به صالح تو باشه، م ستین

 ستیدست خودم ن یول ست،یاالن به صالح تو ن یوابستگ نیا دونمیاشتباهه، م

تونست  یدونست و نم یتونست، م یسال سن نم 32با همزن به جون مغزش افتاده بود، ارسالن با  یکس انگار

دختر به قول  هی ش،یسال پ 40دختر به قول افاق مدل  هیاونوقت انتظار داشت  ره،یخودش رو بگ يجلو

 همشون بچه و خام بتونه

گفته بود که بگه هلن تو نزار، تو نکن،  نهمهیاومده بود و آروم گرفته بود ،ا نییمنبر پا يباالخره از باال ارسالن

 باش، تو اراده کن يتو جد ر،یبگ میتو تصم

 شیزد به روسر یجا بلند شد، چنگ از

 کجا؟:  ارسالن

 نجایاز ا ریهرجا غ: زد داد

 هیفقط  یتونم، ول یمن م ونم،یاون خونه مد ينباشه به تک تک ادمها یکنم، هر چ یباشه، من کمکت م ،

 رو بدون،  زیچ

واسه هر دو تامون رو نه فقط واسه من نه فقط واسه خودت،  نیبهتر ،يریرو بگ میتصم نیبهتر یتون ینم نکهیا

 ياراده ا یکه ب ستین نیمال ا ،یکه خودخواه ستین نیمال ا
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با  د،یبا سع يبا فکر معامله، با فکر لجباز ،يجلو اومد يبا دلسوز ،يجلو اومد یتو با خودخواه ه،یا گهید زیچ از

که مهمه اون  يزیکه معلومه، چ يزیچ ست،یکه االن واسم مهم ن يزیبا هر فکر و هر چ ایفکر سوءاستفاده، 

 وسط کمه،  نیکه ا هیزیچ

 یشست ینم ،یاگه عالقه بود، اگه منو دوست داشت نه،یا ستیبود و ن یم دیکه با يزیو عالقه کمه، چ عشق

  ،يدادیبه اون قول نم ينظر منو بخوا نکهیا یب ،يآفاق جون رو گوش بد يحرفها

 انیهمه ا يبه جا ،یکه عذاب وجدان نداشته باش يریبگ یمیبه تو کمک کنم که تصم یخواست یاز من نم االن

مشکل قابل  نیاگه ا یکن یکه واسه من تالشت رو م ،يکه دوسم دار يبد نانیبه من اطم يکرد یم یسع

امروز ، هنوز دکتر  نیهم یهول هولک يوقت دار 13چون آفاق جون گفته تا  نکهیا ،نهیحل باشه حلش کن

 یرو بهم بزن زیهمه چ ينرفته، هنوز مطمئن نشده بخوا

که واسه گرفتنش از  ستین ینیا میتصم نیچون بهتر یکن یواسه من اشتباه م میتصم نیبهتر صیتو تشخ تو

 یشیواسه تو خوبه،از شر من راحت م یواسه منه، ول میتصم نیبدتر نیا ،يخوا یمن کمک م

سال  20سال ،  18 يکنن؛ مگه دخترا یمن بچم که باشم، مگه همه ادمها تو سن و سال تو ازدواج م اصال

کنن عقل رس بشن بعد، همه  یهمه صبر م رن،یگ یکم سن و سال زن نم يگه پسراکنن؛ م یازدواج نم

  رن؟یگ یرو م میتصم نیبهتر

همه با ربط و  نیاالن محاله بتونه ا دیفهم یگفت، و ارسالن م یم زیر هیاجازه بده ارسالن حرف بزنه  نکهیا یب

کنه،  یرو کنترل کنه، فقط منتظر بود خودش رو خال زهیر یم رونیب یذهن آشفته و عصبان نیربط رو که از ا یب

واسه  یدونست هلنا االن گوش یم دیبع یروخراب کنم ول تیخوام زندگ یخواست بگه دوست دارم که نم یم

 يادیاز کوره در بره، ز ينجوریداد که ا یدونست مقصر فقط و فقط خودشه، حق م یداشته باشه، و م دنیشن

 يچند روزه واسه هلنا باشه، انرژ نیخواست ا یکه م یبه اون ارامش د،یبه روز اول ع ز،یبه همه چ. گند زده بود

 يواسه اتفاقات بعد يبعد يروزها هکنه واس رهیذخ خواستیکه م

رو برداشت و  چییزده بود ،ارسالن سو رونینداشت،تا ارسالن برسه دم در، از در ب یهلن اما انگار تموم تیعصبان

 دنبالش رفت

 يپا يافتاده بود ،دوال شد و برش داشت، صدا نیپاره شده رو زم ریپاش حس کرذ، زنج ریز يزیبستن در چ با

همه پله  نیرفتن از ا نییپا دی، منتظر آسانسور شد، فکر کرد شا دیشنیرفت م یم نییهلنا رو که از راه پله ها پا

 .شه هیکه به جونش افتاده تخل یمنف يانرژ نیاز ا یباعث شه کم
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دستش رو پس زده بود باهاش اتمام  ینگهبان يجلو ینکرده بودوقت یبه صدا زدنهاش توجه یوقت نگیپارک دم

 میکنه، اگه قبول کرده، اگه تصم یکنه، بداخم یکنه، بحث يتند هیبق يحجت کرده بود، گفته بود حق نداره جلو

 ابون، هم توخونه یتو ارامش انجام بشه همه جا، هم تو خ دیبا زیسخته رو گرفته، همه چ

که رفته بود  یزار و نزار تر از اون یبا حال اد،یبود تا ب دهیطول کش یساعت کیاش کرده بود،  ادهیپ شگاهیدم آسا

 . دادیاحوالش رونشون م یافتادش بخوب يو شونه ها نییگشت، سر پا یبر م

دست  ریست هلنا، دست چپش رو زد يرو دیبسته شدن در ارسالن راه افتاد، پشت چراغ قرمز اما نگاهش لغز با

 دیشد راحت د یرد خون رو م یراست گرفته بود ول

 شده؟ یدستت چ: ارسالن

 ستین يزیچ: رو کرد به پنجره هلنا

 دیدستش رو کش: ومدیارسالن کوتاه ن یول

 ه؟یخون و خراش چ نیپس ا ست؟ین يزیچ: ارسالن

 ستین يزیچ: دیرو پس کش دستش

: پشت سر ارسالن مجبور شد حرکت کنه، بال فاصله بعد از رد شدن از چهارراه زد کنار ينهایبوق ماش يباصدا

 شده؟ یدستت چ

 ستین يزیچ: راه گرفتند اشکهاش

 درمونگاه میبر دیخواد،با یم یضدعفون یول ست،ین يزیباشه چ: ارسالن

 خونه میخواد،بر ینه نم: کرد ناله

خونه  یزمان نبرد بعد از اون راه یلیو پانسمانش خ یرفت سمت درمانگاه، ضد عفون یحرف چیه یب ارسالن

بده راه افتاد  یجواب نکهیا یب. کرده فیواسش تکل یبه هلنا گوشزد کرده بود که چ گهیبار د هی اتیتو ح.شدند

 .سمت ساختمان

 !رد شده 3شما، ساعت نییکجا: تو سالن نبود، با ورودشون آفاق از جا بلند شد یکس ایافاق و ثر جز

 شد رید گهید دیسالم، ببخش: ارسالن

 کرد و رفت سمت راهرو یهم سالم هلنا

 که صبح از در بدرقه اش کرده ستین یاون نیزد ا یهلنا خودش داد م افهینداشت، ق ازین يزیت

 نم،یبب سایوا: آفاق
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 بله: دیچرخ هلنا

 ؟یشده؟ چرا تو هم یچ: آفاق

 دمیکه درست نخواب شبمیخسته ام، د ستین يزیچ: زد يلبخند زور هلنا

 شده؟ یدستت چ: رفت سمتش آفاق

 نگرفت یجواب

 م؟یسر تا پاش رو چک کن دیبا مینیب یدختر رو م نیشده؟ هر بار ما ا یدستش چ: کرد به ارسالن رو

 دهیدستش خراش شگاهیتو آسا ست،ین يزیبشوره، چ ییدست ورو هیبره  نیبزار: ارسالن

 تا منم بگم بانو ناهار رو گرم کنه نیایب نیزود دست و روتون رو بشور: آفاق

 چشم،ووروجک کجاست؟: ارسالن

 اردالن و بهار بردن بخوابوننش: ایثر

 موفق هم شدند؟:ارسالن

 بودند داریکه هنوز ب شیپ قهیدق 10فکر نکنم، تا : ایثر

 اق هلنا برگشت تو سالنپشت سر هلنا راه افتاد تو راهرو با بسته شدن در ات ارسالن

 !آفاق جون:تو دهنه در آشپزخونه بود که ارسالن صداش زد آفاق

 جونم: آفاق

به حال خودش  نیشده، بزار یگه چ ینم ن،ینش لهیبهش پ ست،یحالش خوش ن اد،یمادرش م شیاز پ: ارسالن

 باشه

 حرف بزنه تا سبک شه دیبه حال خودش باشه، با یچ یعنی: آفاق

 جلو ادیب نیتو حال خودش باشه بهتره، مهمون هم اومد نخواست بهش اصرار نکن کمینه، فعال : ارسالن

 ! 8فشارش بره رو  روزیدوباره مثل د مینه، بزار ایبخوره  میاجازه هست اصرار کن ؟یناهار چ: آفاق

 نینش چشیفقط سر مسائل خونواده اش پاپ ن،یانجام بد نیدون یشما هر کار صالح م ز،یعز:ارسالن

 بود سالم کرد زیکه دم م یورود هلنا به سالن ارسالن ساکت شد، همراه آفاق رفتند تو آشپزخونه، خانم با

 ها یزن یبه ما سر م ریبه د ریشما؟ د ییشما مبارك، کجا دیسالم بانو، ع: ارسالن

 رفته بودم شهرمون یبود چند ماه ضیخواهرم مر اه،یسال نو شما م مبارك روم س: بانو

 خدا شفاش بده شاالیا: ارسالن
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 شاالیا: بانو

بلند شد  زیاز سر م يباتشکر چه،یکه آفاق به پرو پاش نپ ينقدریکرد، ا يهم با غذاش باز یغذا خورد کم یکم

 حلقه ها کوشن؟: نرفته خودش رو رسوند بهش رونیآفاق زوم کرده بود روش، هنوز از در ب یول

 مامانم گرفتشون: کرد شیبه دست خال ینگاه

 حلقه ها رو شناخت؟ یعنی: آفاق

مشغول  ییبه بانوکرد که سر ظرفشو یرفت، آفاق برگشت سمت ارسالن، نگاه رونیگفت و از در ب يسر بله ا با

 کار مامانشه؟: بود، آهسته لب زد

 فکر کنم ینزد، ول یحرف: بلند شد ارسالن

 پناه بر خدا: آفاق

*** 

اومدن مهمون دادند،  دیزنگ و سر و صداها نو يتو تخت نگذشته بود که صدا دنشیاز کشساعت از در مین هنوز

بانو بهش سر زده  يرفتند، چند بار رونیشب بود که از خونه ب9ساعت  نشونیآخر یگروه اومده بودند ول نیاول

 کنه تا شام ياورده بود که به قول بانو ته بند ییزهایبود و چ

 شام يرفتن مهمونها آفاق اومده بود دنبالش برا با

زده  يلبخند زور یگوش کرده بود، هر از گاه گرانید يحرف گوش رفته بود سرشام، به حرفها يبچه ها مثل

بودن، توقع حرف زدن و شرکت کردن تو بحثاشون  يتوقع کنه، توقع عاد ادیتونست از خودش ز ینم یبود، ول

 رو

که از سر وکله همه باال  هیهد ینشده بود، حت چشیپا پ یه اش رو کرده بودند، کسکالم مالحظ یهم ب هیبق

 ستیامروز روز هلنا ن دیفهم یاون بچه هم م ياومد، انگار یرفت، از بانو گرفته تا حاج بابا، طرف هلنا نم یم

شستن ارسالن تو چند ن یتو سالن نشسته بود، کم هیکنار بق یشام به بانو کمک کرده بود، کم زیکردن م زیتم تو

 .قدم زده بود اطیتو ح ییهم تنها یباشن، کم يباشن، عاد یرو تحمل کرده بود که مثال معمول شیسانت

*** 

 یحاال که خلوت.و شعر موالنا رو رو واسش بخونه رهیعکس پدرش رو بغل بگ نکهیشده بود،عاشق ا عاشق

خود  نهیاومده بود که حاال که بعد سالها تونسته عکسش رو بب دیکرد، ته دلش ام یبهش فکر م شتریداشت، ب
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وارونه  اشیباخبره، دن وجودشاومد که از  یم ادشی یوقت شد،یم وانهید یگرچه گاه نه،یخودش روهم بتونه بب

 کرد یقهر م ایو با دن یکرد سمت یشد و عکس رو پرت م یم

 زیفهمه همه چ یم شتریب یهر چ دید ی، م دیترس یم یعبداهللا بزنه، ول ییبه دا یزنگ زدیبه سرش م یگاه

زاشت  یکه واسش م یبود، تو هر دادگاه خبریکرد پدرش از وجودش ب یشه،تا هفته قبل فکر م یخرابتر م

تو بغلشه،  دکهید یرو م یشد، بعد عکس یم زاریوقتها ازش ب یبعض بیکرد، اما حاال عج یخودش تبرئه اش م

 رفت یم ادشیاز  هایزاریهمه ب عیشست، سر یتنش به تنش م یگرم يانگار

اومد با خاموش  یم ادشی ید،وقتیکش یدلش اون سمت پر نم گهیکرده بود، د دیهم که مادرش روز ع يکار با

 یافتاد که چطور وقت یحرکت آخرش م ادی یوقت د،یکش یم ریکرده بود قلبش ت یمحل یبه ابراز احساستش ب

ها رو از دستش  لقهبهش حمله کرده بود،که چطور ح یزخم ریش کیچشمش رو انگشتاش نشسته بود مثل 

 گرفت یم شیبود دلش ات دهیکش رونیب

پا  یارسالنه که کس هیگشت تو تخت،مطمئن بود توص یزد و دوباره بر م یم یطول و عرض اتاق قدم تو

بهش  یاومد کس یروز رو به حال خودش گذرونده بود، هر جا رفتند و هر کس 3شه، بدم نبود،  ینم چشیپ

دهن دوست و آشناهاشون  وبود حرف ت ازیبودند چه ن دهیرفتنش رو شن يبو يتو جمع، انگار ادیاصرار نکرد که ب

 افاق هم کمرنگ شده بود یبزارن، حت

شام و صبحونه  زیسر م دید ینم يازین د،ید یهم نم يبه ظاهر ساز يازین گهیاز شب اول ،ارسالن د بعد

 رو به همه گفته هیبپرسه، معلوم بود قض يزیبگه، چ يزیچ نه،یکنارش بش

 .خوردن ونخوردنش بود یاز همه بانو پا پ شتریب

خان اومده  نیو محدثه والبته ام رانیعمه ا نکهیجز ا ،یاتفاق خاص چیه یبودب دهیهم رس نیام فرورد 5 روز

از صحبتهاشون معلوم بود  شون،یبودند، و در عوض بهار و اردالن دل کنده بودند و رفته بودند سر خونه وزندگ

و با خودش نکشونه شهرستان و  بزارهتهران  13رو بعد از  هیو هد ایکه آفاق پا سفت کرده که سلمان ثر

 .نبود نیاز ا ریغ يزیخونواده چ يروزها نیا يفکر يریدرگ

شب قبل هم واسه هلنا حکم کرده . رو بعد از شام رفته بود خونه خودش یکرد، دو شب یم یبد خلق یول ارسالن

روز  هیگفته بود بانو . رسش شده بود، گفته بوده هلنا بمونه خونه ادیآفاق فر یبره شرکت، ول دیبود که از امروز با

خانم فاضل و  کنهیگفته بودهماهنگ م یول بود،کوتاه اومده  یمونه، ارسالن کم یدست تنها م یرفته مرخص

 خونه ، آفاق هم کوتاه اومده بود انیب يدیسع
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  نیفرود 14بود، تنها اتفاق اومدن ساره و خونواده اش بود تو روز  نیاوضاع هم التیاخر تعط تا

 زد،یبازه کوتاه، راحت حرف م نیبودند تو ا دهیخوب د یلیرو خ شرفتشیدکترا پ یبود، ول لچریو يهنوز رو ساره

 .کرندینم ياریعضالتش  يشد که انگار یزده م جانیکه ه ییجز وقتها

بود مادر و دختر  دهیکش دیبه سع یچشم وابروش کم یبه ساره ، ول هیشب یلیبود، خ ییبایو ز فیدختر ظر ساناز

ارسالن و هلنا  تیصحبت از وضع یساره اما وقت ه،یوهد ایزده بودند ، هم بابت وجود بهار، هم ثر جانیه یکل

 .بود دهیدر هم کش یاما اخم دیسع.زود عوض شده بود یلیشده بود بحث خ

 .ماجرا هستند انیبود که اونها هم در جر نیهلنا ا استنباط

 يهمه با صدا یاروم وقرار نداشت حواس همه رو به خودش داده بود،تو مشغول يکه لحظه ا هیهد يطنتهایش

 !بله:هلنا به خودش اومد دیسع

 م؟یچند لحظه با هم صحبت کن هی شهیم: دیسع

 !هیدور تر از بق ییاز سالن جا يرفت گوشه ا دیهمراه سع هلنا

 شده؟ یچ: دیسع

 ؟یچ: هلنا

قسمت  دیادامه بدن شا دیاره، شا یم ایحاال آفاق اما و ا ن،یکن یعقد م نیر یم دهیصبح به ظهر نکش هی: دیسع

 شده؟ یچ! هم نباشن

 میخور یبه درد هم نم یلیما خ! نشده يزیچ: انداخت نییپا سر

سر  یمطمئن نبود هول هولک یکرد وقت جایب: موفق نبود یداشت صداش رو کنترل کنه ول یسع یلیخ دیسع

 سفره عقد نشوندت

 ستمینه فقط ارسالن، منم االن مطمئن ن: هلنا

  يکرد جایتو هم ب: دیسع

 !دیده؟ آقا سعش یچ: اومد سمتشون آفاق

 نیایروز صبح ب هیبود  يجون ، من هنوزم بابت اون عقد بدو بدو ناراحتم، آخه چه اصرار زیعز: دیسع

 ؟!رسمشه نیآخه ا م؟یستیکه حاال بگن مطمئن ن ن،یدختر مردم رو عقد کن نیظهرش بر يخواستگار

 که خودم رو لعنت نکنم ستین يواال شب وروز ن،ییپا نیاریتو روخدا صداتون رو ب دیآقا سع: آفاق
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ارسالن  نیهم م،یدادیرضا م ينجوریدختر امانته، اخه اگه ساناز بود کدوم ماها ا نیگم ا یخدا نکنه، من م: دیسع

 شست یخان آروم م

نمک به زخم من نپاش، البته هنوزم  گهیشما د اهم،یمن خودم داغونم بخدا، خودم روس: شیشونیتو پ دیکوب آفاق

 خدا خواست پا گرفتند دمیفکر کنن، شا شتریقراره ب ست،یمعلوم ن يزیکه چ

 یتند رفتم، ول دیببخش:دیسع

 خودش کمک کنه شاالیبا شماست، خدا ا دونم،حقیبله م: آفاق

 ختهیاعصابم بهم ر هیچ هیتا حاال که ساره گفته قض شبیبزنم ، د یزنگ هیبه ارسالن  دیمن خودم با: دیسع

و باال کنن  نییتا خودشون پا میدخالت نکن میقول داد م،یزنگ نزن مادر، ما هم ولشون کرد د،ینه آقا سع: آفاق

 رنیبگ میوتصم

 شد ينجوریو دوختن که ا دنیشه که خانم بزرگ، اول کارم خودشون بر ینم: دیسع

 کنن یچه م مینیتا خودشون بب مینکن یمدتم که فرصت خواستن ما دخالت نیحاال شما بزار ا: آفاق

 ساره شیبگه رفت پ يزیچ نکهیا یب دیسع

خوب  ستنیا یتو رو هم م هویشه  یم ينگو مادر، اونم جوونه کفر يزیبه ارسالن چ: رو کرد به هلنا افاق

 ستین

حرفش رو  یزنه، ول یم یزنم مگه ارسالن با من حرف یهم م یبگه مگه من اصال با ارسالن حرف خواست

 خورد

 .دیرس یم 3سر ساعت  يدیرو انجام بده، خانم سع فشیخواست بره تکال یرد شده بود،م 1از  ساعت

 هلنا جان صبر کن دخترم: متوقفش کرد دیسع يراهرو صدا تو

 بله: هلنا

 ساره باهات کار داره: دیسع

 با من؟:هلنا

 اتاقت ارمشیآره، االن م: دیسع

دونست از  ینم د،یترس یداره، م کارشیدونست ساره چ یگفت وپر اضطراب به سمت اتاق رفت، نم يا باشه

 يزیچ تیاز محرم نکهیا ایبکنه،  يساره به خواد به مدت حضورش تو اون خونه اشاره ا نکهیاز ا دیشا یچ
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دو  يگفته گو نیبود،حاال ا دهباهاش همکالم نش میاومده بودند ساره مستق یزد، از وقت خیباشه، تنش  دهیفهم

 .استرس زا بود یطرفه کل

 ورود ساره از هولش سالم کرد با

 باهات حرف بزنم کمیخوام  یم زم،یعز نیبش: اروم جواب داد یلیهم خ ساره

 .رفت رونیهم از اتاق ب دیتخت نشست، سع لب

 که ساره به حرف اومد دیطول نکش یلیخ

 مادرت خوبه: ساره

 شهیبه روزم بدتر م ست،روزینه، خوب ن: دیکش یآه

 خدا شفاش بده: ساره

 ممنون :هلنا

 ؟يخودت چطور: ساره

 خوبم، ممنون: هلنا

 .یزنیحرف نم ،یتو خودت ،یستیخوب ن گهیکه م زمیعز: ساره

 نه من خوبم: هلنا

 کنه یم یروزها بد خلق نیا دمیاونم شن ست،یارسالنم خوب ن: ساره

تونستم حرف  یکه قبال که من نم یبار هم با من حرف نزده، درحال 3 دیشه از اول ع یباورت نم یحت: داد ادامه

 دیپرس یزد حالم رو از پرستار م یهر روز زنگ م زد،یبهم سر م ونیروز در م هی یبزنم، گاه

 نیبهتر یلیخدا رو شکر خ: هلنا

 تو بود یزندگ ،ياش تو بود لهیوس یخدا بود، ول یلطف و بزرگ: ساره

 ؟!من: باال داد ابرو

تو اون خونه، اگه مادرت  ياومد یاگه تو نم. به هم مربوطن زهایچ یلیخ ایدن نیتو ا. اره، تو ، سرنوشت تو: ساره

اگه بحثشون بعد چند سال  د،یفهم یاگه ارسالن نم افتاد،ینم تیبه فکراون محرم دیاگه سع د،یاومد، اگه سع ینم

رو کنار  ایدن دم،یبر زیسابقشه که از همه چ يو کارا اتکه من از اشتباه دیفهم ینم دیشد، اگه سع یرو در رو نم

 ...من االن هنوز رو اون تخت افتاده بودم، دیکرد که من ببخشمش شا یگذاشتم، اگه تالش نم

 نیراه بر نیبتون یحت يبه زود دوارمیام ن،یش یخوشحالم که روز به روز بهتر م: هلنا
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 ونمیممنون، به هر حال اومدم بگم بهت مد:ساره

دونم بتونم  یم دیبع -و شما دیبه سع یخونواده بدهکارم که حد نداره، حت نیه امن ب نقدریا ه،یچه حرف نیا: هلنا

 جبران کنم

 چونهیپ یگوشت رو م ادیم یگیم نویبفهمه ا زمیاگه عز:ساره

 تهیواقع: هلنا

 یناراحتن، حت یلیاز من خواستن با تو حرف بزنم، هر دو خ زمیتعارفها رو بزار کنار، حاج بابام و عز نیا: ساره

خواد برگرده  یسلمان م زن،یدارن تو خودشون بر نهاعادتیگن، ا ینم يزیکه چ نیکالفه اس نب یلیسلمانم خ

 گهیجور د هیمرد هم  رهیزن پ رهیاون پ زنه،یدلش شور تو و ارسالن رو م یول

تونم  یم گهیاالن د رم،یاتاق بگ هیواسه خودم  ییجا هیبهشون گفتم بزارن من برم،برم  یلیبخدا من خ: هلنا

 دن یحرف منو گوش نم یخونه ام هم دستمه، ول شیپول پ رم،یحقوق مادرم رو بگ

 توئه یحرفشون زندگ ؟یچشمشون نباش يکه تو جلو نهیمگه دردشون ا: ساره

 کنه یمن برم، خدا خودش کمکم م نیخدا بزرگه، بزار نیگ یمگه همتون نم: هلنا

 ؟يبا ارسالن مشخص نشده کجا بر فتیهنوز تکل: ساره

 خوره، یمون به هم نم یچیه ستمیخواد، من مناسبش ن یمعلومه، ارسالن نم فمیمعلومه، تکل: هلنا

 و خواسته دهید ست،یدونم ارسالن کور ن یکه من م ییتا جا: ساره

 اشتباه کرده، منم قبول کردم، قبول کردم که تموم شه  دهیاشتباه کرده، حاال فهم: هلنا

 ؟یتو چ:ساره

 !یمن چ: هلنا

 ؟يخوا یم یتو چ: ساره

 خوام یم یدونم چ یدونم نم ینم: هلنا

 ؟يخوا یتو ارسالن رو نم: ساره

 نیحرفها، سر و ته ا نیداشت که ا نیترس از ا یول ادبودیگفتن ز يجواب بده، حرف برا دیبا یدونست چ ینم

 که قرار نبودمطرح شه يزیسئوالها برسه به مشکل ارسالن، به چ
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 ستیقرار ن م،یادامه بد ستیما قرار ن ده،یرس نجایبود، االن به ا یخواستن نخواستن منو ارسالن هر چ: هلنا

 هیمبادا  میادامه ند میگرفت میتصم م،یادامه بد هیبخاطر ترس از شکست، ترس از شرمنده شدن آفاق جون و بق

 شه ونیمد یبه کس یبهم بخوره کس زیروز همه چ

 ه؟یحرفها چ نیا ؟یچ یعنی: شد یعصبان ساره

 هیبه چ یدونم چ یدنم، اصال نم یبخدا نم دونم،ینم: جا بلندشد از

سال سن چشه که  32،اون پسره با  يتو بچه ا ه؟یچ یعنیسر وته  یب يحرفها نیا ،یدون یمعلومه که نم: ساره

 دیسع. کنم یسرتون م هیخودم  ن،یفین بالتکلکنم، اگه خودتو یم نییشما رو تع فیسر وته شده، من تکل یب

چشم  ؟یکه چ یبمون نجایا نیانداخت اهر خوادیخوام نم ینم یخونه خودمون، وقت متیبر یداره، م یخوب شنهادیپ

 .خوادیماهم وقت نم 1 یطالق توافق. نداره یمعن نیتو چشم بمون

کس بود  یگرفت، ب یم میتصم هیدستش،  دادینسخه م هی دیرس یم یکه هر ک یچ یعنیبرخورده بود  بهش

خبر نداشتند حق نداشتند واسه خودشون بگن  زیاز همه چ یپشت و پناه بود که بود حق نداشتند، وقت یکه بود ب

 و برن

 .زهیبر رونیتلنگر بودکه ب هیکرده بود، منتظر  ریرکد، حرف تو گلوش گ یم ینیتو دهنش سنگ زبون

شه به خودتون واگذار کرد،  یشماها رو نم زنم،یحرف م هیخودم با آفاق و بق: ادادامه د دیکه سکوتش رو د ساره

 رو صدا بزن دیسع _شه ینم نینشون داد

و  هیهد ينبود، ظاهرن همه رفته بودندواسه استراحت، فقط صدا یدر و باز کرد ، رفت تو سالن، کس یسخت به

 بلند شد دنشیبا د دیاومد، سع یساناز از اتاق سلمان م

 کارتون دارن: زحمت دهن باز کرد به

 ؟یخوب: دیسع

 رفت تو اتاق دیکرد و پشت سر سع يسر اشاره ا با

 افاق جون کجاست؟: ساره

 عمه، حرفهات تموم شد؟ شیرفته باال پ: دیسع

 سوزه یدراز بکشم کمرم م کمی میآره، بر: ساره

با بسته شدن در، هلنا خودش  رون،یه سمت بو هل داد ب لچریدرهم هلنا و ساره کرد، و و افهیبه ق ینگاه دیسع

افتاد که  ییپدر و مادرش رو در اورد، نگاهش به گوشواره ها يبالشت عکسها ریرو پرت کرد رو تخت، از ز
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 یکف اتاق، نم ختیکرد و ر زیر زیعکسها رو هم تمام رو ر ،يداده بود، پرتشون کرد گوشه ا يدیارسالن ع

موالنا هم از خشمش در امان نموند، تک تک برگه ها رو  وانیدست خودش نبود، د یول زهیخواست اشک بر

که رو  يفشار یول رون،یب زهیخشمه با داداش بر یخواست داد بزنه و هر چ یدلش م. و پاره کرد دیکش رونیب

 . کشهزاشت درست نفس ب ینم یکرد حت یقلبش حس م

منتظر نشست، منتظرنشست که هم  يا قهیدق 10ه شارژر، و زد ب دیکش رونیرو ب لشیسراغ وسائلش،موبا رفت

 یم دایپ يحال بدتر دیلغز یعکسها م کهیت يکه رو یبا هر نگاه یاروم شه ول یشارژ شه هم کم یکم یگوش

 يایدن نیکرد که که توا یرو لعنت م ییکرد، پدر و مادرها یو زمون رو لعنت م نیکرد، زم یکرد، لعنت م

 شلوغه یلیسرش خ یکه گاه ییکنن به امون خدا، خدا یکنن، ول م یخودشون رو ول م يدراندشت بچه ها

 زل زد به صفحه اش یروشن شدن گوش با

خواست،  یاز جا کنده شد، هوا م. و فاضل فرستاد تا کالسهاش رو کنسل کرد يدیواسه خانم سع یامیپ اول

تونه داد  یکه تا م ییبزاره، بره جا ابونیه بخواست سر ب ینداشت، م ژنیاتاق اکس نیا ينفسش تنگ بود، هوا

کنه رو  یم ینیکه سر دلش سنگ یخواد بگه، هر چ یم یکه خودش باشه و خدا، بره هر چ ییجا هیبزنه، بره 

 .رونیب زهیبر

بود  دهینکش نییدر رو پا رهیتو سالن نباشه دستش هنوز دستگ یکرد کس یرو از شارژ دراود، خدا خدا م یگوش

 یغامیبرداشت واسه آفاق پ کریاست هیرو در اورد، برگشت سر کتاباش،  دیدر افتاد، کل يرو دیکه نگاهش به کل

 کنسله مکالس امروز. نیکار دارم، نگران نش رونیرم ب یآفاق جون، م: نوشت

 رو چسبوند رو در اتاق کریدرو قفل کرد و است. زد رونیاز اتاق ب عیسر د،یبه ذهنش نرس يا گهید زیچ

 .انگار از قفس ازاد شده د،یکش یزد، با بستن در خونه نفس رونیاز سالن ب اهسته

از اون  يشماره ا یول رهیتماس بگ يخواست با عابد یاتوبوس نشست، اول از همهم ستگاهیتو ا ابونیخ سر

 یرو م يعابد يآقا دشمارهیتم، ببخشسالم، هلنا هس: زدو فرستاد ایبه اردالن فرستاد، دل به در یامینداشت، پ

 ن؟یبفرست تزحم یب شهیرم،میگفته از شما بگ یخواستم، ارسالن تو جلسه اس به منش

 ینت از اونجا اسمش رو سرچ م یکاف رفتیم ای دیپرس یم 118بهتر بود از  دیشد، شا مونیپش امیفرستادن پ با

 .منتظر جواب بود ،یبا استرس زل زده بود به گوش. بود رید یمونیپش يبهر حال برا. کرد

 شماره فرستاده بود هیاردالن  يحرف اضافه ا چیه یب.رهیبگ یتا جواب دیطول کش يا قهیدق 10

 جواب نداد، ارسالن پشت خط بود يعابد یشماره رو گرفت، ول عیسر
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 ؟يعابد يالو، آقا: هلنا

 صدات چرا گرفته؟ ،يادتو، کجا راه افت ییالو، هلن، کجا: ارسالن

 داد یکه روون شده بود امون نم یاشک لیس یعنیداد  ینم یحواب

 ام دنبالت یاصال؟ بگو م ییکجا ؟یزن یشده؟ چرا حرف نم یچ ؟يکالسات روکنسل کرد یواسه چ: ارسالن

 يعابد شیبرم پ خوامیخوام، م ینم: هلنا

 میر یدنبالت م امیم م،یر یباشه، م: ارسالن

 خوام برم یخوام، خودم م ینم:هلنا

 خودت برو رسونمتیباشه، خودت برو، من م: ارسالن

 روبده خوام،ادرسشینم: هلنا

 ادیاصال بابا ب ایدنبالت،  ادیگم اردالن ب ینکن، اصال م هیگر ابونیوسط خ: ارسالن

 خوام،ادرسش رو بده ینه، نم: هلنا

 ادیم 6ساعت  ست،یاالن که دفتر ن: ارسالن

 رمیم 6باشه، منم : هلنا

 فرستمت یبا اژانس م 6ساعت  نجا،یا ایب ریبگ نیفرستم، تو ماش یادرس رو م: ارسالن

 رم یم 6خوام ، تو ادرس رو بده، من  ینه، نم: هلنا

 !یکن کاریچ ابونیتو خ 6اله، تا ساعت  یال اله ال:ارسالن

 .کرد لنتیسا رو یجواب گذاشت و گوش یارسالن رو ب يرو قطع کرد، تماسها تلفن

به  یرفت، نگاه یبود و هنوز داشت م 4شدند، ساعت  یرفته بود که پاهاش داشتند از جا کنده م ادهیپ نقدریا

 یمانیاس ام اس، رو پله س یتماس از ارسالن، از خونه آفاق، از چند تا شماره ناشناس و کل یانداخت کل یگوش

 مغازه نشست هیکنار 

داد  یوعده م یکی نیخشمگ یکی یعصبان یکیمهربون  یکین از اردالن از سلمان، رو باز کرد، از ارسال امهایپ

 .کرد یم دیتهد یکی

 شد؟ یبله، چ: خونه رو گرفت، هنوز دو تا زنگ نخورده آفاق جواب داد شماره

 سالم، منم: هلنا

 ؟یرفت يتو؟ کجا ول کرد ییکجا: دیداد کش افاق
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 نیگذاشتم که نگران نش غامیواستون پ رونم،یب: هلنا

 ،یمنو صدا بزن دینبا رون،یشه ب یم ایشرق تا غرب دن! نیهم! نینگران نش رونیرم ب ینگران نشم؟ من م: آفاق

 همه نگرانتن ؟يبر يخوا یکجا م یکلمه بگ هی دینبا

 دیببخش: هلنا

 يایم يریگ یدربست م نیماش هی یهست رونیاون ب يزود برگرد، هر جا: افاق

 امیبعدش چشم زود م نم،یرو بب لمیبرم وک دیبا: هلنا

 خونه ادیب يعابد ياقا میزن یزنگ م: آفاق

 نمشیخوام بب یخونه، خودم م ادیخوام ب ینه نم:هلنا

 بهت بده يخبر هیخواد  یشده، ارسالن م يخبر تازه ا هیاصال : افاق

 ؟یچ:جا بلند شد از

 خونه يایب میدونم، ارسالن االن گفت، گفت بهت بگ یبخدا نم:افاق

 نیتو رو خدا بگ: هلنا

 ایدونم تو ب ینم زامیمادر به جان عز: آفاق

 زنگ بزنم به ارسالن نیبزار:هلنا

 ایزنگ بهش بزن، من چشم براهتم ها زود ب هیآره قربونت برم، : آفاق

*** 

 قطع تماس زنگ زد به ارسالن با

 به حالت يوا نم،یهلن فقط من تو رو بب: ارسالن

 ه؟شد یچ: هلنا

 شده؟ یچ یگ یبهم تازه م یختیشده، دو ساعت همه رو ر یچ: ارسالن

 گفت یم یهست، افاق جون چ يگم، چه خبره تازه ا یخبر رو م: هلنا

 ؟ییکجا:ارسالن

 دونم ینم: هلنا

 ؟ییگم کجا یم: ارسالن

 تا بفهمم کجام، حواسم نبود ابونیبرم تا سر خ دیدونم، با یبخدا نم: هلنا
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 ؟یتو بپرس ستیمغازه ن هی ؟ییکجا یبپرس ستین ابونیتواون خ یکی: ارسالن

 چرا، صبر کن بپرسم: هلنا

 افتم یخونه، منم االن راه م يریم يریگ یدربست م هیاالن  نیخواد ،هم یاصال نم: ارسالن

 حاال بگو نیهم: هلنا

خاموش  یاخت، لعنتاند یبه گوش یگفت، نگاه ینم يزیزد چ یصدا م یهر چ ومد،ین یجواب یارسالن ول از

 شده بود

کردممکنه ارسالن  یهم فکر م یدل تو دلش نبود، از طرف ریتو طول مس رهیبگ نیبتونه ماش دتایطول کش یکم

 .رو بهونه کرده که بکشوندش خونه نیا

 رو جواب داد فنیزنگ رو زد،سلمان ا یدودل با

 و با غضب منتظرش بود ییافاق به تنها يدر ورود دم

 سالم: هلنا

 تو نییسالم، بفرما کیعل: آفاق

 شکر داشت يو محدثه که جا رانیسالن همه جمع بودند،همه بجز عمه ا تو

 کرد و رفت سمت راهرو یهمه سالم به

 دختر؟ یکجا رفت: و اومد دنبالش ایرو داد دست ثر هیهد سلمان

 که گذاشته بودم ادداشتی د،یببخش: هلنا

 نطوریگران شد، ما هم همن یلیارسالن خ یآره بابا جون،ول:سلمان

 برم؟ رونیدر ب نیمن حق ندارم از ا یعنی: هلنا

کجا  میبدون کریدر و پ یشهر ب نیافتاد تو ا یاتفاق هیاگه  ،يکرد ریاگه د ،يریبگو کجا م ه،یچه حرف نیا: سلمان

 دنبالت میایب دیبا

 دیحق با شماست، ببخش: هلنا

 چشات چرا خونه: سلمان

 ستین يزیچ: هلنا

 ؟یرفت يبهت گفته که ول کرد یهست، ساره چ يزیچ: سلمان

 رفت سمت اتاقش يا گهیحرف د ینگفتن ، ب یخاص زیچ: هلنا
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 زنم یدارم با تو حرف م ؟يریهلنا،کجا م: سلمان

 د،یرس یپدر ومادر باشه هر ک یپشت و پناه باشه،ب یصاحاب باشه، ب یآدم که ب دمینبود، فقط فهم يزیچ: هلنا

گور  ،يخوا یم یتو که چ يگور بابا ره،یبگ میده واسه ادم تصم یچه کس باشه چه ناکس به خودش حق م

اون بنده  يرو بابت حرفها نایا نیکننه فکر  ار،یشن صاحب اخت یتوئه، همه م هیکه زندگ ،يتو که حق دار يبابا

و  دنیشمام طاقت ندارم، طاقت دچ يجلو ادیم یچشام، وقت ادجلویم یکه گاه مهیزندگ تیگم، واقع یخدا م

 رو ندارم تیواقع دنیشن

 در باز نشد دیدرو کش رهیدستگ یهر چ یصبر نکرد، ول گهید

 يدر و قفل کرده بود: شد کینزد سلمان

 از سالن اومد، يهمهمه ا يرو تو در نچرخونده بود که صدا دیهنوز کل فش،یانداخت تو ک دست

 دیخشک دیرو کل دستش

 یعصبان ایکه قدم تند کرده، نگرانه، ناراحته  ینیا دیشد فهم یداد و اومد جلو، نم یبه سلمان سالم ارسالن

 قفله: که سلمان حرف اومد دیرو گرفت و کش رهیدستگ یحرف چیه یب ارسالن

وز بگه خودش رفت تو، ارسالن اما هن يزیرو تو در چرخوندو در و باز کرد،هلنا منتظر نموند که ارسالن چ دیکل

 کارت دارم ایارسالن بابا، ب: کامل وارد اتاق نشده بود که سلمان دست گذاشت سر شونه اش

 نیلطفا اجازه بد قهیچنددق هیبابا،  امیم: ارسالن

 اجازه نداد خودش هم وارد اتاق شد یول سلمان

 ییهوا هی رونیبود بشلوغ پلوغ بود، خلقش گرفته رفته  نجایا کمیارسالن بابا امروز : سلمان. درو بست ارسالن

 عوض کنه

 دور اتاق انداخت ینگاه هی ارسالن

 وروق ورق شده وانیشده، به د زیر زیر يساکت لب تخت نشسته بود، و زل زده بود به عکسها هلنا

 دیکنن، سع یمن دخالت م یتو زندگ یکنه؟ به چه حق یم یچه غلط نجایا دیگفته؟ اصال سع یساره چ: ارسالن

 ده؟یشه، حکم م یواسه من دست به تلفن م

 به سلمان کرد ینگاه هلنا
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 یگفته، ول یدونم چ یگفته، ساره هم نم يزیچ هیخوب از رو محبت  دمینگفتن،سع يزیبابا، چ یچیه: سلمان

ما رو  ینگران ده،یساره حال ما رو د ستن،یبدخواه ن یکنن، ول یگم اشتباه نم ینم ستن،یکدوم بدخواه ن چیه

 کنه یخواسته کمک دهید

 ، میریبردار م يالزم دار يضرور یهلن بلندشو، هر چ:  ارسالن

 !ارسالن: سلمان

 حرمتها شکسته نشه نیبهتره، بزار میبابا، بر: ارسالن

 ارسالن: بلند شد هلنا

ما ش یفیشه ما بال تکل یمگه م یول ن،یریبگ میخودتون تصم دیدونم با یبابا م: هم دست گذاشت رو در سلمان

 دخترو نیتو رو ، تو هم بودن ا یکالفگ م،یو لب باز نکن مینیرو بب

 کنه یمشکل ما دم به دم کام شماها رو هم تلخ م م،یاومد یم دیحق با شماست، ما نبا: ارسالن

 فکرمون راحته؟ نه؟یریکام ما ش گهید نیحاال مثال بر: سلمان

 رفت سمت کمد ارسالن

 ه؟یچ یکه قرار بودبگ يارسالن، خبر: هلنا

 باشه تو خونه: ارسالن

 ارسالن،تو رو خدا االن بگو: هلنا

خبر نبود،  نیا ياالن جا م،یبر دیکه ما با هیاز اون دالئل یکی نمیبابا، ا نینیب یم: کرد به سلمان ینگاه ارسالن

 وقتش االن نبود

 !شده؟ تو روخدا یارسالن، چ: هلنا

 زنگ زده بود میداد غامیکه بهشون پ ییهااز اون یکیخوب اروم باش،  یلیخ

 کدوم؟: کرد قلبش تو دهنش اومده حس

 شونییکه نه، چندتا شونیکیراستش : ارسالن

 بابام؟بابام هم بوده:زدیم رونیزده به سلمان، قلبش داشت ب هیتک یدونست ک ینم

 آروم باش تا بگم،: دستش رو گرفت ارسالن

 آرومم بگو،: هلنا

 .پسر عموته میداد غامیکه بهش پ یآلن رشتون نینه، بب:ارسالن
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 هم تماس گرفتن گهید يدوتا یکیعمه ات، پسر خاله پدرت و  عموت،

 خوب، بابام، بابام کجاست؟:دادیرو تو هم فشار م دستاش

 نشوندش سلمان

 انیگت بپدر بزرگ مادربزر دهیم یبیقرار نبود بهت بگم،عموت گفت داره ترت: کردند یدو به ارسالن نگاه م هر

طول داره، عموت اصرار داره  یتا اونها برسن کم یپدرت هم هست، ول يعمو رانه،یا کتیکوچ يعمو ران،یا

باره  هی م،یبه تو نگ ومدنیمادر بزرگت ن زرگچندروز بهش اجازه ندادم، قرار بود تا پدر ب نیمن ا یول ندتیبب ادیب

 میاونها که اومدن صحبت کن

 بابام، بابام کجاست؟: کر شده بود یول هلنا

 .پشت سر ارسالن نگاه کرد، اصال متوجه اومدن اردالن نشده بود به

 !خبرن ینداشتن، اونها هم ب يهلنا، اونها هم خبر: اردالن

از من و . خونواده اش نرفته باشه شیپ شهیما رفته، مگه م شیساله از پ 22، دوننیحتما اونها م شه؟یمگه م: هلنا

 دهیپدرش و مادرش که نبر ده،ازیبر مادرم

 دونن یدونن، اونها هم نم ینم: ارسالن

 شد، رفت سمت در بلند

 کحا؟: ارسالن

 یم یهم خونواده اش، اون لعنت دهیشده که بابام هم از ما بر یبگه چ دیعبداهللا زنگ بزنم، با ییبه دا دیبا: هلنا

 یمن، م یشونیعمر انگش رو زد رو پ هیو  ستمین دونسته که من نامشروع یدونه، م یرو م زیدونه، همه چ

 دونه یم یلعنتگفت نداشته، اون  یدونست پدرم از وجودم خبر داشته و رفته و م

 انیب تیبزار خونواده پدر ان،یصبر داشته باش، بزار ب: نگهش داشته بود ارسالن

 تونم ینم گهیتونم،د ینه، نم: هلنا

 صبور باش مادر، از خدا بخواه بهت صبر بده: دستش رو گرفت آفاق

 تونم ینم گهیتونم د یصبر کردم، نم يعمر هیسخته، یلیسخته،خ: هلنا

 .اب بدست اومد تو اتاق وانیل دیسع

 م،یدار یبابت شاهکار شما و خانومتون چه وضع ینیب یم د،یآقا سع ینیب یم: رو از دستش گرفت وانیل ارسالن

 اروم کنم؟  نویجاش امروز نبود، حاالتا اونها برسن من چطور اخبر  نیا
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 و افاق همزمان ارسالن رو به سکوت دعوت کردند سلمان

 هم حرفش رو خورد و نگاهش رو برد رو هلنا دیسع

 هیاونم که  اد،یعموش ب میبزار بگ د،یارسالن، حاال که فهم: خوادیم یهلنا چ دیفهم شتریانگار ب یول اردالن

ها  يبا اونور میزن یشه، زنگ م یاونور صبح م گمیچند ساعت د هیزنه بنده خدا،  یهفته اس داره بال بال م

 حرف بزنه

 اومدن یزن رو تا موقع اومدن اروم کنن؟ بزار وقت ریپ رمردیاون بنده خداها چطور اون پ مینه ، زنگ بزن: ارسالن

 !نمشونیبب دیخوام برم، با یم: هلنا

 ادیزنم به عموت ب یمن زنگ م ر،یاصال تو اروم بگ ان،یدو سه روزه م نیهم ان،یهستن، م طیال بلدنب: ارسالن

 سر جاش، ارسالن شماره گرفت برگشت

... 

 سالم، بله خودم هستم: ارسالن

... 

 نهیخواد شما رو بب یرو به هلنا بگم، م هیاومد مجبور شدم قض شیپ یضرورت هیخوب راستش امروز : ارسالن

... 

 بله حتما: رسالنا

 خوان باهات حرف بزنن یم: رو گرفت سمت هلنا یگوش

 تونم  یتونم، نم ینم: دیشد دست عقب کش مونیپش یول یدراز کرد سمت گوش دست

 نداره یصحبت کنه، هنوز امادگ تونهینم دیببخش: رو برد دم گوشش ینکرد،گوش ياصرار ارسالن

... 

 فرستم یبله حتما، االن واستون م: ارسالن

... 

 حتما، خداحافظ: ارسالن

 نجاسیا گهیساعت د هی تایافته، نها یگفت االن راه م اد،یم: ارسالن

استراحت  یآفاق اتاق رو واسش خلوت کرده بود، که کم. باالخره انتظار سر اومد یگذشت ول یم يبه کند زمان

 اد،یبا خودش کنار ب یکنه، کم
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 متحرف ،صا یب یمونده بود ول یول ارسالن

گذاشته بود  بشیافتاده کف اتاق رو تو ج يکف اتاق رو بانو جمع کنه ، گوشواره ها يکرده بود کاغذها کمک

 .نزده بود یحرف چیه یول

آخر طول و عرض اتاق رو رژه رفته بود، باالخره به حرف  قهیکه ده دق یی،با خشک شدن هلنا فنیا يباصدا

 اد؟یاون ب نجایا ای رون،یب يایب يخوا یم: اومد

 شن یکنده نم نیتونم، پاهام از زم ینم: هلنا

 ستادنیرفت، با باز شدن در هر دوا یکمک ارسالن چند قدم با

 تر ریپ یباور نداشت، انگار پدرش بود، انگار صاحب اون عکس بود فقط چندسال دید یرو که م یکس

 ما؟ زیما؟ عز دختر آلن ما؟ گمشده ؟ییدختر آلن تو ؟یهلنا تو هست: به خودش اومد فرِد

 نگاه کنه ریخواست نگاه کنه س یکرد، فقط دلش م ینداشت بده فقط نگاه م یجواب

طاقت نداشت، فاصله رو کم کردو بغلش کرد، انگار قصد کرده بود تو خودش ذوبش کنه، نفسش  گهیاما د فرد

 داشت ازیگرما ن نیبه ا یاش درد داشت ول نهیگرفت س

کنه  یزمزمه م یچ یفرد به ارمن دیفهم یطول بکشه، دستش گذاشت سر شونه فرد، نم یلینگذاشت خ ارسالن

 ادیبه دنده هاش فشار ب دینبا ،یرشتون يآقا: حرفهاش رو قطع کرد یگوش هلن ول ریز

 شده؟ یچ: رهاش کرد ییهوی

 چند وقت مالحظه کنه دیمو برداشته، با یاز دنده هاش کم یکی: ارسالن

آخر سر با به سکسه افتادن  یارمن یگفت کم یم یفارس یگرفت، کم نهیسرش رو به س نباریبغلش کرد ا دوباره

 هلنا به خودش اومد

 .بهش خوروند یآب رو از ارسالن گرفت کم وانیازش فاصله گرفت، ل یکم

د که افتاد، بهشون گفته بو ایخواهر و برادرش اون سر دن ادیبا اروم گرفتن هلنا، فرد  ن،یزم ينشستنشون رو با

 .ندشیبب رهیباالخره داره م

هنوز  ،ینیبب کینزد دازیخوان باهات حرف بزنن، البته جز مادر پدر، اونها رو با یم نن،یتو رو بب خوانیم هیبق:فرد

 یبرشون م لهایفام ياز دخترا یکی یبه بهونه عروس میدار وحنایو  ایسون شیرو رفتن پ دیع م،یامادشون نکرد

 .میگردون

 حرف بزنم، تونمیتونم، نم ینم: هلنا
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به ماها  یهفته چ کی نیتو ا یدون یطاقتن، نم یباشه، حرف نزن، بزار عکس بفرستم واسشون، اونهام ب: فرد

 .گذشت، انگار از اون همه سال سخت تر بود

 به ارسالن کرد ینگاه

 یم یینها دیهم با يا گهید يزهایچ هی ان،یپدربزرگ مادر بزرگت ب میخواست یبه خاطر خودت بود، م: ارسالن

 شد،

رو که بابتش از همه  یرو که عاشقش بود، زن یباور ندارم، باور ندارم آلن تو رو ول کرده باشه، باور ندارم زن: فرد

به هم زنگ  م،یداشت یچه حال یدون ینم میدیرو د امتیپ یبابتش از خونواده طرد شد رها کرده باشه، وقت د،یبر

 همه سال خواب باشه نیخواب باشه، بعد ا میدیترس یم م،یریتماس بگ میاصالجرات نداشت م،یزد یم

سال  2بعداز  یبه ما، پدر مادرم، ول نشیالن باشه، آلن به همه پشت کرد، به د ریگیجرات نداشت پ یکس لیاوا

آلن گفت نه، گفت من و زنم با هم  یول ا،یب یگاه ا،یخودت ب یول ادیزنت ن ا،یپدرم فرستاد دنبالش، گفتن ب

 نه ای نیخوا یما رو با هم م ایگفت زنم به خونوادش پشت کرده، گفت من طرد شدم اون هم،  م،یهست

 ومدنیبزرگترها کوتاه ن ومدن،یمادر کوتاه ن پدر

 هم گفت نه آلن

 یسال 5 م،ینکرد داشونیپ گهید دیبر يدور نیپدرم از ا یشد، وقت قراریمادرم ب یوقت ن،بعدیشدند رفتند تو زم اب

گفتند الن گذاشته رفته،  ومد،یدر ن يزیهم چ تیاز خونواده مادر یول م،یدنبالش افتاد تیگذشته بود، که به جد

از  یکیتر بودند، هر ماه  یران رفته، اونها از ما شاکیزنش رو ول کرده، از ا یگفتند حت ست،ین يخبر چیگفتند ه

ش بودند، هر سال نو  ریگیپ دیسال شد 3،نه،  ایبه ما داده  يآلن خبر نهیاومد در خونه بب یم یخیش يطرف آقا

 يدر خونه اقا میرفت ینوروز م دیبخشه، هر ع یما رو م گهیامسال د اد،یم میگفت یچشممون به در بود، م

 ره سراغ عشقش یم گهیامسال د میتگف یم ،یخیش

 تییرفت بازار اونجا از دا یهر سال پدر م م،یدر اون خونه نرفت گهیدمادرت ازدواج کرده،  میدیفهم یوقت یول

 نگفت يزیچ یاز تو نزدند، از وجود بچه آلن کس یحرف چکدومشونیه چوقت،یه یگرفت، ول یسراغ م

 ازدواج نکرد چوقتیمادرم ه: هلنا

 ه؟یدروغ واسه چ نهمهیا: کردبه ارسالن نگاه

 چرا؟!منو یپسرشون رو نابود کردند؛زندگ یاصال چرا طردش کردن؟ چرا زندگ:سمت فرد برگششت
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همه به مذهبشون تعصب دارن، آلن از طرف ما  ته،یهو یسخته، مذهب نوع یلیسوال خ نیجواب دادن به ا: فرد

 طرد شد، همونطور که مادرت از طرف خونواده اش طرد شد

باورش سخته  ییوفا یب نیبا محبت، ا یلیبود، خ یاحساسات یلیالن خ: بلندش کرد نیرو گرفت از رو زم دستش

 شم یم ونهیمادرت رو نه ول کردن تو رو نه، دارم د یول میکن هیتوج میبتون دیواسمون، کنار گذاشتن ما رو شا

عکسهاش رو  یدوهفته از وقت نیتو ا یخبره بود، ول یکردم از وجود من ب یفکر م شیمن تا دو هفته پ: هلنا

 از قبل بهم سخت گذشته شتریاز وجودم با خبر بوده، ب دمیفهم دم،یعکس خودم رو باهاش د یاز وقت دم،ید

سال رو ببخش، پدر مادرم رو  نهمهیدونم،ما رو ببخش، سهم ما تو عذاب ا یم زم،یعز دمیشن: بغلش کرد فرد

 کشن ینوز مثل روز اول عذاب مسال ه نهمهیکشن بعد از ا یببخش، خودشون هر روز و شب عذاب م

 نیپدرم هست هیشب یلیخ: هلنا

 بخصوص چشمات ،یهست هشیشب یلیتوهم خ: فرد

 حرف داشتند واسه گفتن یلیخ

*** 

گفته بود هر وقت  داد،یراغب نشون نم یرفتن فرد مصرانه خواسته بود با خودش ببردش، ارسالن ول موقع

 يلهایفام یوقت يگفت بزود یاومد، م یفرد کوتاه نم یا، ولهر ج یهر ساعت ننش،یبب انیتونن ب یبخوان م

 .بشن موقت مزاح یتونن وقت و ب یو نم ننیخوان دختر آلن روبب یخبر دار شن م کینزد

نزده بود فقط خواسته بود تو سالن منتظر بمونن تا هلن  یحرف گهیزبون اومدن هلن و وساطت آفاق ارسالن د با

 آماده بشه

 ؟يباهاش بر يخوا یواقعا م:پشت سر شون بست رو کرد به هلنا درو

 اره: هلنا

 د؟یساره و سع يبخاطر اتفاقات امروز؟ بابت حرفها: ارسالن

 بره دیبا ینه، رفتن: هلنا

 هلن: ارسالن

 میخونه بر نیبزار خودم ودردسرام با هم از ا:هلنا

 اون خونه،  میر یبس کن، از امشب م: ارسالن

 ؟یچاخرش : هلنا
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 میزنیتو خونه حرف م: ارسالن

 خوام که برم یارسالن،من واقعا م: هلنا

اونها ولت  يبه بعد تو هم نخوا نیاصال از ا م،یگرد یبمون بعد برم م کمی میریباهم م م،یریخوب م: ارسالن

 شهیم شتریرفت و اومدها ب نیا انیاشون هم که ب هیزنن، بق یکنن مرتب بهت سر م ینم

به من  ینتونست ای ینداره، تو نخواست یفرق چیه گهیماه د هیبا  گهیهفته د هیارسالن سختش نکن، االن با :هلنا

منم گرفتم،ضرب  رم،یبگ میتصم یکه از من خواست یآفاق تو رو سست کرد، تو نتونست يحرفها ،یاعتماد کن

است منو ببره خونه خودشون، بهم خو یامروز ساره م ،يکرد ریروزم د هیبود،  نیفرورد 13االجل آفاق جون 

 کشه یماهم طول نم هی یداد طالق توافق یمژده م

 زنمیکرده، خودم باهاش حرف م ییجا یساره دخالت ب: ارسالن

 زنن یاونها م یزن یتو حرفش رو نم یمنته ست؟ین نیمگه تهش ا: هلنا

که من همراهت نباشم، تو از  يدیکرد، تو ترس نیقیتو رو نسبت به من  يافاق شکها يحرفها ،يدیترس تو

شه مال  ینشده و نم نیقیکه  هیهمش مال شکل نهایا یدر حق من ظلم کن یترسیم ،یستیخودت هم مطمئن ن

 ستیبود و ن یم دیوسط با نیکه ا ییزهایچ

اگه بخوان شک تودلم  چهیبپ مینسخه واسه زندگ هیرفت و اومد  ی، اگه هر ک نمیگوشه بش نیقراره ا اگه

رفتن من امروز بهتر از فرداس بهتر از چند  يایکنار ب طیبا خودت و شرا هایزود نیبه ا ستیبندازن، اگه تو قرار ن

 اس گهیماه د

 کنم یرو امشب معلوم م هیبق نیا فیمن تکل: ارسالن

شده  دهیدرهم تن يعمر هیطتتون رواب نقدریا نیبهم وابسته ا نقدریکنم، شما ا یمن درك م یول ،یتون ینم: هلنا

 ،یشه رو بشکن یروکه تازه داره رو پا م يخوام دل ساره ا ینم ،یمنم انتظار ندارم توحرمت بشکن ،یتونیکه نم

 ستمین یهم راض نیکش یواسه هم م دیکه تو وسع یلیدل یب يشاخ و شونه ها نیاز هم

 دهیاز مادرت واست زحمت کش شتریکه ب یسیوا یافاق يخوام تو رو ینم

 کنهیمسائل رو حل م یخودش کل يدور نیم،همیر یرو بشکنم، ما م یخوام حرمت کس یمن نم: ارسالن

 عموم شیخوام برم پ یامشب م یول:  هلنا

 رسونمتیم امیخودم م میریباشه، من که از اول گفتم، با هم م: ارسالن
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دست بردار  انیاطراف یاز چشمهاش، ول یه بود، نه اشکاز گلوش در اومد ییشد که نه صدا یم یساعت چند

 یشد، مادر بزرگش هم هر از گاه یمتوقف نم يروح خراش لحظه ا یمثل سوهان ایسون ونیش ينبودند،صدا

 .افتاد یم هیگرفت و به گر یناله از سر م

 د،یکوب یم یشونیبزرگ اما فقط به پ پدر

 يادیز يادمها. دادند یبودند و بغض فرو م ستادهیو پسراشون شونه به شونه پدر بزرگ و مادر بزرگ ا عموها

 .رفتند یگفتند وعقب م یم یمحض تسل ییزهایاومدند چ یجمع بودند، م

در تمام  يانرژ يحرکت، انگار ذره ا ياز ذره ا غیدر یرو پاهاش قرار گرفت تا پرت کنه داخل قبر ول یگل دسته

از خودش داشته باشه، ارسالن و سلمان  ياراده ا نکهیا یکنده شد ب نیتکون خوردن نبود، از زم يبدن برا نیا

برداشت و دستش داد،دست  نیزم يرو وازبازوهاش رو تو دست گرفته بودند، فرد دسته گل ر یکیهرکدوم 

 .جلو بردنش و دست گل رو از دست هلنا داخل قبر انداخت یارسالن رو دستش مشت شد قدم

 .شدیلحظه از قبر دورتر و دورتر م هر

نشوندنش، آفاق و بهار کنارش نشستند، آفاق سرش روبه بغل گرفت،و  نیماش کینزد یمانیس يسکو يرو

 شروع کرد بهه دعا خوندن

 امرزش بود،  يگمونش دعا به

 حالت چطوره بابا؟: ادیجلو م انیکه ذکرگو دیبابا رود حاج

 شه یچند روزه تموم م نیا يقرار یشن ب یخاك سرده، از امشب همشون بهتر م شه،یخوب، بهترم م: آفاق

 مارستان؟یب مشیخواد ببر ینم م؟یکن کاریبهار بابا، چ: بابا حاج

 دم یآرام بخش اونم تو خونه واسش انجام م هیخواد و  یسرم م هینه حاج بابا، : بهار

 از پشت سرشون اومد سلمان

 شد مادر؟ یچ: آفاق

 خوان ببرنش خونه خودشون یم مش،یکه ماببر ستینظرشون ن: سلمان

 !چند روزه بس نبود نیا. کنه یم ضیاالن جو اون خونه ادم سالم رو هم مر: ارسالن

 شن یاروم م ننیبب یبچه رو م نیمالحظه کرد، ا دیبا یدونم بابا، ول یم: سلمان

 زنم یرم با عموش حرف م یخودم م: ارسالن

 شهینم ینه بابا، پدر بزرگش راض: سلمان
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 یحالش جا اومد م کمیاستراحت کنه،  کمی دیجا اروم با هیبچه  نی، ا مشیاریالاقل بگو شب م. استغفراله: آفاق

 مشیبر

 ن،یآورد فیممنون تشر: همه سر برگردوند ایخش دار سون يصدا با

 خدا رحمتش کنه و به همه شما صبر بده: بلند شد آفاق

 حالت چطوره؟ زم،یعز: هلنا يپا ينشست جلو ایسون

 تکون داد يسر هلنا

 رو نداره، دنتیکه طاقت ند یدون یخونه، م يایخواد ب یپدر م: ایسون

 نزد یحرف هلنا

 دنبالت؟ امیشب خودم ب ،یچند ساعت يبر يخوایم: ایسون

کتش رو  رینتونست، ارسالن ز یتا بلند شه، ول ایبه نشونه نه تکون داد، دست گذاشت سر شونه سون يسر: هلنا

 گرفت

 .باال برد هیبق يبرا یرو به عالمت خداحافظ گهیرو گرفت، ودست د ایسون دست

*** 

روز  10د شناخت، بع یم گهیهاشون رو د یلیشلوغ بود خ یلیرفته بود، خونه خ یسمت یورود به خونه هر کس با

 با همه اشنا شده بود، بایهر تقر

صبح تا  یو گاه.شب یظهر ، گاه یصبح ،گاه یبود، گاه شیمدت کم و ب نیبه ارسالن انداخت ، توا ینگاه

که تهش نبودن بود  ی، به بودن تیحس مسئول يترحم، از رو يبودن از رو نینبود، به ا یبودن راض نیبه ا. شب

 .نبود یراض

که  یتیجمع ریسرگرم مادرش بود و عموها درگ ایسون. نهیبسته شدن در اتاق، ارسالن کمک کرد لب تخت بش با

 .تو خونه بودند

 ؟يالزم ندار يزیچ: ارسالن

 دیگفت و دراز کش یببا سر نئ هلنا

تونن  ینم هایزود نیبه ا دمیکه من د یجماعت نیا ،یکم کم خودت رو جمع کن دیهلن با: لب تخت نشست

 دیتو با ،یتو نزار مثل اونها ش یاروم شن؛ ول یک ستیسال داغونن، معلوم ن 20خودشون رو جمع کنن، به اندازه 

 .حواست به خودت باشه
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 .هلنا اومده بودن حرفش نا تموم موند نهیو معا دنید يو پسر عموش که برا ایورود سون با

 .داره ازیاز بهار نبود، گفت به آرامبخش ن شتریب يزیدکتر چ حرف

 زد،یکه با پدر بزرگ حرف م دیخونواده رو د لیاومد، وک رونیاز اتاق که ب. بخواب رفتن هلنا قصد رفتن کرد با

 کیبا نزد. ها دور هم جمع بودند کیدور رفته بودند و فقط درجه  يها لیهم حضور داشت،فام يعابد يآقا

 از جمع فاصله گرفت یبلند شد و کم يشدنش عابد

 چه خبرا؟ ن؟یخوب: ارسالن

 دختر در چه حاله؟ نیممنون، ا: يعابد

 شه یمعتقد خاك سرده و کم کم حالش بهتر م زمیبد، البته عز یلیبد، خ: ارسالن

 گن یدرست م: يعابد

 ست؟ین يدیخبر جد: ارسالن

که شهادت نداره،  یخیخانم ش ست،ین يشاهد ست،ین یادله کاف شه،ینم لیسرعت تشک نینه،دادگاه به ا: يعابد

 اد، ممکنه چند ماه زمان ببره یکوتاه نم یراحت نیدم به ا ایاول نیا یعنیشه کرد،  یاستناد به دفترچه هم نم

 شد یداستان تموم م نیزودتر ا یکاش هر چ یبله متوجه هستم، ول: ارسالن

 دم یم لیمن تا فردا پرونده رو کامل تحو: يعابد

 میستین يفعال ما کاره ا یول نیشما تا آخر باش میو شرمنده، ما دوست داشت مدت، نیممنون بابت ا: ارسالن

 من متوجه هستم ست،یمهم ن:  يعابد

 ن؟یارینم فیتشر: کنه و بره یخداحافظ خواست

 ن؟یریکار دارم، شما م نجایا گهیقدر د هینه : يعابد

 بله: ارسالن

 ن؟یبر یهلنا رو نم: يعابد

 ستین لیم ینگهش داره، خودش هم ب دهیم حینه، پدر بزرگش ترج: ارسالن

 متوجه هستم:يعابد

 .ارهیب رونیهلنا رو از اون خونه ب دیگرفت، مطمئن بود که با یاومدن از اون خونه نفس رونیب با

*** 
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شنبه و جمعه  هیداد تو رختخواب بمونه، هد یاجازه نم گهیاز راهرو د هیخنده هد يبود، صدا 8 کینزد ساعت

 موند یو م رسوندیخودش رو م يهم نداشت، به هر بهونه ا نداشت، اردالن

از دست  یپشت سرش، برگشت بغلش کرد و کم دیزنون پر غیج هینرفته بود که هد رونیدو قدم از در ب هنز

 رفت سهیاردالن بس کن ر: اردالن دورش کرد

 موهاش رو بکشم دیبا دهیامروز اومده باال سرم موهام رو کش نم،ینترس، بده بب:اردالن

 و دستش رو گذاشت رو موهاش دیکش یغیج هیهد

 ادیچقدرم که تو بدت م: ارسالن

 کرد ایآروم گرفت و اردالن به قول ارسالن ح هیهد ایوساطتت ثر با

*** 

اونم تموم  ایبردنش توسط ثر رونیبود که با ب هیهد يبود صدا ییصبحانه همه ساکت بودند، اگه صدا زیم سر

 شد

 نخورده بودکه بلند شد شتریب يمه اسه لق دو

 کجا مادر؟: آفاق

 زیکار دارم عز: ارسالن

 خوان برن یامروز م ایبمون مادر بابات و ثر: آفاق

 امیدونم، م یم: ارسالن

 ن؟یپرواز دار 4ساعت : کرد به سلمان رو

 آره بابا: سلمان

 دونمیم دیبع نیبا ا یبهار کنار اومده ول يرفتها فتیچه کنه؟ با ش هیهد يهمه به کنار، اردالن با دور: ارسالن

 میاریطاقت م گهیهفته رو د هیحاال ما : اردالن

 چطور: ارسالن

 به کارو بارش سر و سامون بده رهیدارن م ،يدفتر مرکز ادیبابا قراره ب: اردالن

 آره بابا؟:ارسالن

 اگه خدا بخواد: سلمان

 امیخوب من برم زود م دم،یخبر خوب شن هیخبر بد  یچه عجب بعد کل: ارسالن
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 بابا؛ کجا؟ کارت دارم نیبش: بابا حاج

 شرکت عقب يکم کارها هیسر به هلنا برنم، بعدم  هی: ارسالن

 باهات میدار یصحبت هیصبحانه ات رو بخور، قبل رفتن  نیعجله نکن بابا؛ بش: بابا حاج

 راجع به هلنا؟: ارسالن

 اره مادر: آفاق

 ستیحال و اوضاع وقتش ن نیتو ا نیایآفاق جون فعال کوتاه ب: ارسالن

 شما صبر داشته باش ستیدونم وقتش ن یبله م: آفاق

 بلند شد دست گذاشت سر شونه و بردش سمت سالن سلمان

 بابا بهشون ملحق شد، آفاق هم حاج

 شده؟ یچ: ارسالن

 نیاز روز اول تا ا ز،یما تشکر کرد، بابت همه چاز همه  یزنگ زد، کل یرشتون يآقا شبیراستش بابا د: بابا حاج

 و بخصوص از تو زفیروز و همه چ 10

 خوب: جلوتر برداشت یقدم ارسالن

بود،  گهید زیخوب اصل حرفش چ یزد البته اون رو که باهاش حل کردم، ول یها م نهیحرف از هز: بابا حاج

 ظاهرن هلنا، با عمش راجع به تو حرف زده

 نیجدا ش دیو قرار بوده بعد ع نیدامه نداربه ا يکه قصد گفته

 وسط نیزده ا هیچه حرف نیا ؟یچ یعنی: ارسالن

 دنیپرس يزیاونها چ ایکرده  یدرد ودل دیشده، بهرحال شا یبوده و چ یکه چ میدون ینم: آفاق

 ؟يصبح جمعه ا هیجلسه واسه چ نیخوب حاال ا: ارسالن

 اونجا ينر گهیگفت د یرشتون يبابا، اقا یچیه: بابا حاج

 ؟یچ یعنی:ارسالن

اونجا، خودشون  يبر یاز کارت بزن یزحمت نکش گهید ن،یبوده که حاال که قراره جدا ش نیمنظورش ا: سلمان

 خوان هواش روداشته باشن یم

 !خوب داشته باشن: ارسالن

 .مادر لب کالم عذرت رو خواستن: آفاق
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 !گن یم یچ نمیبب رمیحاال م: ارسالن

 یعمه و عموش قراره برگردن، م گهیامروز صبح قرار بوده برن شمال، چند روزد ستن،یفعال که ن: بابا حاج

 حال و هواشون عوض شه يچند روز هیخواستن 

 حال بردنش تو جاده؟  نیسرم بوده تو ا ریز شبیحالشون انگار خرابه ها، د: ارسالن

 بچه رو بکشونن تو جاده نیحال خراب ابا  ستنیکه ن وانهیبهتر بوده و گرنه د شاالیا: آفاق

 نداشت یفیهلن تنها که نبود، حال مادربزرگش هم تعر: ارسالن

 گردن یکنن بر م یعوض م ییآب و هوا هی شاالیحاال به هر حال رفتن، ا: سلمان

 بود، دهیاومده بود لباسهاش به تنش چسب رونیدوش ب ریانگار از ز د،یخواب پر از

 بود، نشست لبه تخت،  سیاش، همه جا خ نهیس ي،گردنش، تو موهاش

روز هنوزم هر شب همون خواب رو  15بعد  یشن، ول یحاالت تموم م نیا يکرد به زود یفکر م لیاوا

 د،یپر یحال از خواب م نیبا هم د،هنوزمیدیم

دراز بود، دوباره  کیهوا هنوز تار. دیبه سر وگردنش کش یآب خورد ودستمال یخواب رو روشن کرد، کم چراغ

 .زدنش رو داشتند نیشبانه حتما قصد زم يتکرار ها نیا اوردیاگه اصل ماجرا از پا درش نم د،یکش

 شد، یم زاریب دنیکم کم داشت از خواب گهید

تخت نگذاره، سر به بالش  نیخواست اصال پا به ا یدلش م دیکش یتنش نبود، اگه توانش م یجون یب اگه

 نرسونه

خونه تنها  نینداشت واسه انجام دادن که سرش گرم شه، تو ا يبود که کار نیا بتیمص وار،یداد به د هیتک

 که داشت قدم زدن، يکار

 بزنه،  ینداشت با کس یحرف

که  ییسوت وکور شده بود، بودند کسا یخونه کم نیو خونواده هاشون هم رفته بودند ا وحنایو  ایسون یوقت از

  زدند،یمرتب سر م

اندازه مهربون  یبا اونها نداشت، پدر بزرگ مادر بزرگش ب یهلنا حرف یول گهید يها لیو خونواده اش، فام فرد

 هلنا بهتر باشه،  هیداشتند غمشون رو نشون ندن تا روح یبودند، سع
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دونست، فقط  یم میسرنوشت نحس سه نیقلبش هلنا اونها رو هم تو ا يبود که اون ته تها نجایمشکل ا یول

پدر مادر باطرد کردن فرزندشون تو اون  نیا یودند که نابود کرده بودند، به نوععبداهللا و اقاجان نب ییدا

 .حاضر به اذعان نبودند المدر ک یدونستند ول یکه حتما خودشون هم م يزیشرنوشت شوم نقش داشتند ،چ

افکار دست  یقصد مرور نداشت ول. غیدر یخواب اروم ول هی يلک زده بود برا د،دلشیگرفت و دراز کش ینفس

 بردار نبودند

بزنه که با هم برگردند البته  يرو از اومدن به خونه فرد گذشته بود، اون شب ارسالن رسونده بودش که سر دو

 یبه خونه فرد، هلنا به ارسالن گفته بود که م دنیبا رس یول. نه به خونه حاج بابا، قرار بود برن خونه ارسالن

فرد  یول اد،یارسالن قصد نداشت کوتاه ب ان،یتا عمه وعموش ب ان،یبزرگش بمونه تا پدر بزرگ مادر  یمونه،م

 . وساطت کرده بود

از حالشون نداشت، دو روز رو به حرف زدن، به  یدرک یپدرش رو ، ول يعمو یکالفگ د،یدیفرد رو م يقرار یب

به حرف زدن راجع . از گذشتهبه پرس و جو . ایسون وحناویتلفن با  يگذرونده بود ، پا دیجد ياومد و رفت ادمها

 یبود، به کمک دهیو اردالن شن يکه از عابد ییزهایکرد، چ دایپدرش رو پ قشونیشد از طر یکه م ییبه راهها

 .گرفت یاجتماع يشد از شبکه ها یم دیکه شا

پدر  دنیبود د یبیحس عج دند،یزودتر از اونچه انتظار داشتند رس یبود، مسافرا کم یروز متفاوت یسوم ول روز

 .دنشونییبو دنشونیبزرگ و مادر بزرگ، بغل کردنشون، بوس

خدا کمک  یول اره،یتاب ن يخبر یهمه ب نیخبر بعد از ا نیبار ا رینگران حالشون بودند که نکنه قلبشون ز همه

 کرد، واسه بدتر از اونهم کمک کرد

 يپدر بزرگ مادر بزرگ، تو چشمها يمهافقط تو چش یبود، ول دیبود، خنده بود، ام يبود، گله بود، ناباور هیگر

 .که بعدا رو شد يزیشد حس کرد، چ یرو م يزیچ ینیسنگ هیبق

 یکنن ول یم يمعلوم بود خوددار نکهیبا ا د،یکش یحرف به مادرش م شد،یباز م يکه سر گله گذار یگاه

 و نفرت  نهیک یهم به نوع دیشا د،یشد ته چهره همشون د یموند، خشم رو م یمادرش از سرزنش در امون نم

سالها چشم به راه، بچه اش رو تو اون خونواده به دندون  نیکه توا يسوخت واسه مادرش، واسه مادر یم دلش

 . طوفان خم شده بود نیتو ا تیکه در نها يبود، مادر ستادهیهمه حرفها ا يبود، جلو دهیکش
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عمر گفته بود  هیکه  یست مادرش بخاطر دروغخودشم هنوز از د نکهیحرف زدن نداشت، نه به خاطر ا جرات

نبود و بود حال  بهینبود، غر یتو اون جمع احساسش هنوز احساس راحت نکهیبابت ا شتریب دیبود شا ریدلگ

 بود  یفیبالتکل

قلب نا ارومش  ییجورا هیکه به پدرش درشون بود  یبا اون شباهت وحنایفرد و  دنیخواست، د یرو م وجودشون

 .خواستیارامش رو م نیکرد ا یرو اروم م

کرد ، اما  یبا فرد خلوت م یزد،گاهیسر م یموند ول ینم ادیبود، بعد از سپردنش به فرد هر روز بود، ز ارسالن

 بود، حاج بابا، اردالن، و سلمان ينبار،عابدیاز ظهر اومد، تنها نبود ا شیروز بعد از اومدن مسافرها از پ

هلنا ته دلش  یدونستند جلسه مردونش، ول یم يك کرده بودند نا گفته انگارسالن رو تر یحرف چیه یب خانمها

گفته بود نه و  یبره ول رونیشور افتاده بود، از کنار حاج بابا و ارسالن جم نخورده بود، ازش خواستند از اتاق ب

 مونده بود

 رفت یو جلو م دادیم حیتوض زاشت،یم زیو کاغذ رو م زدیحرف م يعابد

رو  زیواسش اتفاق افتاده بود حرف زده بود، گاها همه چ يکه با خروج از خونه جعفر یبابت اتفاقات هلنا شیب کم

بانک  يجلو نیشدنش رو زم دهیعبداله رو نگفته بود، کش ییخونه دا یسانسور کرده بود، تو گوش یگفته بود گاه

 فاکتور گرفته بود نیاسیرو نگفته بود، از شاهکار 

 خوند یپرونده رو باز کرده بود م ينبود، عابد يکار یانگار اون روز، روز مخف یول

 وحنایکرد،  ینم غیو پسرش بود در ییدا قیال یکرد و هر چ یدهن باز م یشد و گاه یقرمز م یبزرگ گاه پدر

 داد یگشت، فرد آب دست پدرش و هلنا م یشد و بر م یاز جمع دور م یشد و کم یاز جا بلند م یگاه

لباسش رو  يحرف از شناسنامه ها و حلقه ها شد، پدر بزرگ دکمه باال یوقت دند،یصندوق رس هیبه قض یوقت

 رسه یحس کرده بودداستان داره به تهش م رمردیشل کرد انگار پ

 قاتیکه شده سندتحق د،یکش ونیبه م یحرف از دفتر خاطرات داد،یهنوز داشت ادامه م يعابد

 یرو قراره بشنوه،ب يدیجد يزهایبه بعد چ نجایگفت از ا یتودرونش م يزیچ هی ره،ینتونسته بود آروم بگ هلنا

 دادیمتوجه باشه دست ارسالن رو با دستش با تمام توان فشار م نکهیا

ف پدربزرگ دوباره حر يقرار یبا اصرار و ب یکه بخواد اوضاع رو بسنجه، ول يتامل کرده بود، انگار یکم يعابد

 از سر گرفته بود
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خط خوردند و  کیها با ماژ کهیت یخاطرات زنونه اس، بعض يسر هی يدفتر چه حاو نیا ،یجناب رشتون: يعابد

و پرونده مهم بود ظاهرن به عمد  سیپل قاتیکه واسه ما و تحق يزیهم نداشتند چ یتیقابل خوندن نبودند، اهم

دست نخورده تو اون صندوق امانت مونده، البته  شونیدخترشون پس از مرگ ا يبرا قتیحق يو به قصد افشا

شه صحت و سقم  یهست که م يبهر حال تو اون دفتر چه راز یتونه استناد کنه ول ینوشته نم هیبه  یکس

 شده يتا حد یعنیبشه،  یاون بررس

 شنونده بود ستادهیعمال ا گهیبزرگ د پدر

بسته،  دیاز همسرتون، نوه اتون هم به شما ام ریخونواده، االن غ نیگاه ا هیو تک ن،یهست يشما مردقو: يعابد

 تا من بتونم حرفم رو بزنم نیاروم باش یکم خوامیازتون م

باشه  یجز خبر مرگ پسرم رو، هرچ یهر چ ن،یهست بگ یهر چ ن،یبگ: داد زد اریاخت یبزرگ بلند شد،ب پدر

 ارم یتاب م

از دست داده  اریدر ارام کردنش داشتند گرچه خودشون اخت ید و سعبودن ستادهیا رمردیدو طرف پ وحنایو  فرد

 کردند یم هیبودند و گر

. دیکوب یم یزد و مشت به تاج صندل یشده بود، داد م وانهیبود، پدر بزرگ د ریتاث یب یول حرفهاشون

 .خواستند رو متوجه شده بودند یاونچه نم ینزده بود ول یحرف يهنوزعابد

 نیا دیفهم ینم یحت شه،یم کیقصه داره به اخرش نزد دیفهم یپدر بزرگ بود و نم يونهایبهت کارها و ش تو

 شده بود یکنه، عزدار شده، تماشاچ هیگر دیبا دیفهم ینم زش،یکارا واسه پدرشه، واسه آلن عز

شده  دهیهم به سالن کش هیدادهاش کار خودش رو کرده بود، بق یپدر بزرگ نشست، ول وحنایکمک فرد و  به

خبر  یب هیقض نیاونها ظاهرن فقط مادر بزرگ از ا نیبودند، عمه، مادر بزرگ بچه ها، داماد و عروسها، گرچه ب

 ودی

تونستندمادر  ینم گهید نباریا. اروم شدند یتا کم دیطول کش یساعت مین دیها شدت گرفت، شا هیورودشون گر با

 بدونه چرا؟ چطور؟ ،یخواست بدون، بدونه ک یبفرستند، م رونیبزرگ رو از سالن ب

 بود یچ يو زار ونیش نیا دیفهم یرفت، انگار تازه م یم لیلحظه به لحظه تحل ،يدهن باز کردن عابد با

 ایبعد از به دن یماه 5 م،یدیدفتر فهم قیخبر رو بدم، طبق اونچه که از طر نیا دیمتاسفم که من با: يعابد

کنن که با خانواده ها ارتباط رو از سر  یبچه سع نیه حضور ابه بهان رنیگ یم میاومدن هلنا، عارفه و آلن تصم

بزرگ و  یخیمونن تا ظهر که ش یصبح تا ظهر تو خونه اونها م. یخیرن سراغ خانواده ش یاول هم م رن،یبگ
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 نکهیبه محض ا یداشته اروم اروم به اونها از اومدن بچه ها خبر بده، ول یمادر بزرگ سع رسن،یعبداله پسرش م

 .سمت اتاق مهمون رنیم زن،یریشن،بهم م یپدر و پسر متوجه م

 کنه رونشیکنه از خونه ب یکنه،و قصد م یم دادیالن، عبداهللا شروع به داد و ب دنید با

کنه و عارفه رو که هلنا رو بغل داشته  یتره، درو باز م کیساختمان ظاهرن نزد یپشت يمهمون به ورود اتاق

 ریدرگ ونیتو ا ره،یگ یعبداله رو م قهیشه،  یم یز هل دادن زن و بچه اش عصبانفرسته سمت پله، الن ا یم

 رهیگ یعبداله م قهیدست الن رو از  ره،یبزرگ از کوره در م یخیکه ش واریکوبه به د یشن، الن عبداله رو م یم

 رهیم یو درجا م اطیشه تو ح یپرت م ونیآلن از لب ا اره،یکه خود عبداله هم م يبا فشار یزنه، ول یو عقب م

 قفل بود شهیکه هم یبود، در پشت زیچ هی ادیاون لحظات هلنا فقط به  تو

کنن که اگه لب باز کنه  یم دیکنن، و عارفه رو تهد یخاك م ونیمشرف به ا اطیتو ح انهیآلن رو مخف: يعابد

اومده  يبه خونه پدر خواهرش دنید يخونواده هم اونروز با پسرش برا گهیکشن، عالم دختر د یبچه اش رو م

 کن که حق نداره دهن باز کنه یم دیدفترچه تهد يبوده، اون رو هم به گواه نوشته ها

 یپشت اطیرفت ح یناراحت بود م یوقت شهیقفل بود، مادرم هم شهیاون در هم: بلند شده بود اریاخت یب هلنا

داغ رو  نیشه ا یدونست چطور م ینم چکسینبود، ه یکالم یاز تسل يخبر ینگهش داشته بود، حت ارسالن

 داد نیتسک

 ،یدادستان و قاض ندهینما قینبش قبر و تحق يفردا برا: ياز ناچار دمیادامه داد شا یرحم یبا ب یول يعابد

 اونجا رنیم سیهمراه پل

 کنم یخودم خفش م ياون نامرد قاتل کجاست، خودم با دستا: پدربزرگ

اصرار داره که اتفاق بود، و پدر  یرو زده، ول ییزه که بازداشته، حرفهارو ،چندیجناب رشتون نیاروم باش: يعابد

 .پدرش همشون سکوت کردن يحفظ آبرو يقصد کشتن نداشته، عنوان کرده که برا

 رم،یگ یخودش که هست، انتقام خون پسرم رو م یپدرش مرده ول: یرشتون

 یاگه هر وقت هر جا اتفاق ن،یاریجا به زبون ن چیو ه چوقتیه گهیحرف رو د نیکنم ا یخواهش م: يعابد

شه،  یسخت م هیقض کمی نیدون یکنه، م یم يریگیقانون خودش پ ره،یشما گ يپا دیتهد نیبا ا فتهیواسش ب

تونه شهادت بده،  ینم صالکه داره ا یفوت کرده، عارفه با وضع یخیوجود نداره، عالم دختر بزرگ ش يشاهد

 تونن شهادت بدن، ظاهرن اون روز اونجا نبودند یو بچه اش هم نمعبداله خودش مظنونه و زن 
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خونه  نیشما ستون ا ن،یصبور باش بتیمص نیتو ا دیشما فقط با اره،یرو در م هیقانون خودش ته قض یول

 .نیهست

به خاطر نداشت، با  يادیز زیچ یدم حاضر شده بود، ول ایاز اول یکیبعد با اصرار موقع نبش قبر به عنوان  روز

شده بود و  نیخورد نقش زم نیرفتن به اون خونه، با زنده شدن خاطرات بد انگار که مرد، کلنگ اول که به زم

 .چشم باز کرده بود مارستانیتو ب

شده،دامنشون رو گرفته، خالت که تو  ختهیخون به نا حق ر ره،یزد، خون دامنگ یآفاق تو سرش چرخ م جمله

 نیتاوان ا دیچطور با دونهیهم که خدا م تییتا از پا دراومده، دا دهیعمر عذاب کش هیرفته ومادرت  ایاز دن یجوون

 .سکوت رو بده

*** 

کرد،  ینم یبود، مرورش کمک دهیروزها رو د نیخواب لحظه به لحظه ا ینشست، بس بود، به اندازه کاف دوباره

 سر نزده بود،  شدیم يروز 5ارسالن هم که 

ستاره  هیافتاد که تو هفت آسمون  ییکسا ادیپرستاره بود،  بیشد سمت پنجره،پرده رو کنار زد آسمون عج خم

 هم ندارن، فکر کرد من هم ندارم

مادر بزرگش و وارتان پدر  نیاروم گرفته بود، ژاکل یگذشته بود، خاك سرد بود وقلب هاشون کم يروز 20

 یهفته رو سع امیا هیبق یرفتند و تا شب شارژ بودند، ول یم سایها به کل کشنبهیکم حرف بودند،  یلیبزرگش خ

ساعت وقتش رو اونجا  5 يکه روز ودکوچک ب هیریخ هی رهیداشتند با کار کردن سرگرم باشند، مادر بزرگش مد

و سرگردون وسط برنامه  ریوسط هلنا سف نیا. سرگرم بود یگذروند و پدر بزرگش با مغازه ساعت فروش یم

روز فرد اصرار  هیکرد و  یروزمادر بزرگ به زور با خودش همراهش م هیکردند،  یبود که واسش م ییها يزیر

خواست  یپدر بزرگ ازش م یداشت که ببردش خونه خودش تا با دختر و همسرش وقت بگذرونه ، گاه

 کنه یکه شاگرد مغازه حضور نداره کمک ییساعتها

رو هم  گرانینه آفاق رو نه حاج بابا رو، نه د یعنیبود،  دهیرو ند یکس گهید ییهویاز همون شمال رفتن  قایدق

 .با آفاق صحبت کرده بود يفقط چند بار

 بود یگرفته، آفاق هم که خوب راض یمیبود که پدر بزرگش چه تصم دهیفهم

کرد که همه خوبن، خدا رو شکر خوبن  یآفاق حرف رو زود جمع م هیگرفت از حال و احوال بق یبار سراغ م هر

 از خودت بگو
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 بگه يزیافاق چ ستیبود که هلنا بفهمه قرار ن یچند تا جمله کاف نیا

ده،  یبه هلنا و اون خونواده نم يادامه نداشته باشه اجازه رفت واومد یزندگ نیگفته بود که اگه قراره ا وارتان

 کنه يریگیو پطالق ر يسپرده تا کارها لشیگفته بود که به وک

 نهیدونست هز یو نم دیرس یبه مادرش سر بزنه، ماه داشت به سر م دادندیبا اکراه بهش اجازه م یحت

بگره، نه جرات مطرح کردنش با پدر  یرو داشت که از ارسالن کمک نیا يرو گهینه د شه،یم یچ شگاهشیآسا

 بزرگ رو داشت،

تمام مدارکش خونه افاق  یهم نداشت ول یخرج گهیرو بده، االن که د نهیتونست هز یحقوق مادرش البته م با

دونست که شناسنامه و  یم اره،یب نجایوسائلش رو از اون خونه به ا ستین يازیگفته بود ن یجون بود، وارتان حت

 ظاهرن خونه آفاق مونده بود گهید يزهایو چ یکارت بانک یهست ول لیمدارکش دست وک

هنوز دو تا . بزنه يخواد به مادرش سر یگفت که م نیوارتان و ژاکل ضیاخم و غ ریرو جزم کرد، ز عزمش

 گرفت شیشدو راه خونه حاج بابا رو پ ادهینرفته از آژانس پ ابونیخ

 ایهم فقط ثر يتو دهنه در ورود. درو باز کرد ایزنگ زد، ثر دویکش شیبه سر و روسر یبه خونه دست دنیرس با

 به بغل به استقبالش اومد هیهد

 سالم: هلنا

 ؟یخوب زم،یسالم عز: ایثر

 ها یش یبزرگ م يخانم چطوره؟ دار هیهد. ممنون: هلنا

 تو، موتورش هنوز روشن نشده ایخوبه ب: ایثر

 ؟یکن یم یبیبا من غر ه؟یآره هد: هلنا

 ره یتو نگران نباش االن از سر و کله ات باال م ایب:ایثر

 زبونت رو خورده؟ هینکنه گر! موش شده یلیاالن که خ: هلنا

 نهیچ ینه گربه نخورده ، اردالن گفته حرف نزنم آخه دمم رو م: هیهد

 ؟يمگه دم دار: هلنا

 نیاره بب: تو بغل مامانش تکون خورد هیهد
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 روزیکنن، د یم کاریچ نجاستیهر وقت اردالن ا یدونینم میش یم ونهید میدو تا دار نیاز دست ا يوا: ایثر

خواسته  یکردن م یم دادیدنبال هم داد و ب 11دمش رو، تا ساعت  نی، بب دهیرو خر یشلوار عروسک نیواسش ا

 نه ایدمش هست  نهیبلند شده بب هیبا گر 5بچم ساعت  نه،یرو بچ نیدم ا

 واسش ارهیبچه ب هی دیواقعا؟ فکر کنم بهار با: گرفت خندش

 جا باشه هیفکر کن دائما بخواد با بچه اش  اد،یم ونیشب در م هی نجایشه، حاال باز ا ینه بابا خل م: ایثر

 ست؟یآفاق جون ن: رفت داخل ایثر همراه

 سر رفته باال هیچرا : ایثر

 ران؟یعمه ا شیپ: هلنا

 و کوچولوش سهیمحدثه، نف ران،یعمه ا: ایثر

 اومده؟ ایدن ؟يجد: هلنا

 نشیهست، برو باال بب يهفته ا هیآره : ایثر

 دم یم حیفرشته خانم دم دار رو ترج نینه ممنون، هم: رو از بغلش گرفت هیهد هلنا

 مگه من فرشته ام؟: هیهد

 فرشته دم دار ،يخوب دم دار یاره ول: هلنا

 سوخته دم دارم اهینه من س: هیهد

 ه؟یسوخته چ اهیوا، س: هلنا

 زاره یرو بچه ام م دیاسم جد هی ادیهر بار اردالن م: ایثر

 ن؟یش یناراحت م: هلنا

 شه یراحته بچم در به در نم المیوقت من نباشم خ هینه، خوشحالم که بچم رو قبول کردن، اگه : نشست ایثر

 شما نیندار ی، سن نیرو نزن زهایچ نیتو رو خدا حرف نبودن و ا ،يوا: هلنا

 باشه، باالخره: ایثر

 چطورن؟ هیبق: بحث رو عوض کرد هلنا

 همه خوبن: ایثر

 اد؟یم یارسالن ک: هلنا

 ره خونه خودش یشب ها هم که م اد،ینم ییروزها هیاد،  یم ییروزها هی ست،یمعلوم ن: ایثر
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 چرا؟: هلنا

 چرا؟ یدون ینم: ایثر

 نه: هلنا

 شد حق داره واال نجایکه ا ییثهایکه پدر بزرگت کرده، با حرف و حد يبا اون رفتار: ایثر

 ؟یچ یعنی: هلنا

پدر بزرگت با دسته چکش  ن،یبعدم که برگشت د،یکه خبرش رو از حاج بابا شن تون،ییهویاون از شمال رفتن : ایثر

و گفت  د،یکش شیحرف طالق رو پ يبودن تو، بعدم فور يها نهیبابت هز ون،یلیم 30چک داد  هی نجا،یاومد ا

 گفت نوه برادرش رو واست در نظر گرفته ن،یخوا یم عیو طالق رو سر نیبخش یرو م هیمهر

دونستم، اصال خبر نداشتم شمال قراره  ینم نهایاز ا يزیمن اصال چ ه؟یحرفها چ نیا ن؟یگیم یچ ؟یچ: هلنا

 بودم؟ ایدن نیمن اصال اون موقع تو ا م،یبر

 نگفتن؟ یچیبه تو ه یعنی: ایثر

سر  میر یم یخواست بدونه که ک یم یعنی د،یعمه ام، از من راجع به ازدواجم پرس ا،یسون ن،یدون یخوب،م: هلنا

 میخواد، بگم قراره جدا ش یخودمون، منم مجبور شدم بگم که ارسالن منو نم یخونه زندگ

، گفت اگه قراره تموم شه خودش  امیحق ندارم برم و ب گهیاونم به پدر بزرگم گفته، وارتان هم گفت که د خوب

 کنه یم يگریپ عیسر

 بگم واال یچ: ایثر

 نیطرفها؛ راه گم کرد نیچه عجب خانم، ا: افاق از جا جست يصدا با

 دلم تنگ شده بود واستون ن؟یسالم، خوب: هلنا

 ؟يچطور: و فاصله گرفت دیگونه اش رو بوس آفاق

 گذره یم ستمیبدم ن ستم،یخوب ن: هلنا

 یکن یم کاریچ نجایا - کنه یخدا خودش کمک م ،یش یخوب م شاالیا: آفاق

 خوب نمتونیاومدم بب: نییرو انداخت پا سرش

 دونن؟ یآقاجانت م: آفاق

 نه،: هلنا

 ؟يراه افتاد یپس واسه چ: کرد یاخم
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 خوب دلم واستون تنگ شده بود! آفاق جون:هلنا

 !يزد یتلفن م: آفاق

 نینکن تیتو رو خدا اذ! آفاق جون: هلنا

 ياومد يکرد ياجازه بد کار یب: آفاق

 به اجازه ندارم يازیاس، و گر نه من ن گهیحرف د هی نینیمنو بب نیخوا یاگه نم: هلنا

 بزرگترته احترامش واجبه ست،یحرف خواستن نخواستن ما ن ؟یچ یعنی: آفاق

 نیدوز یخودتون م ن،یبر یخودتون م ن،یکن یبابا چرا شما بزرگترا ما رو ادم فرض نم: هلنا

 منظور؟: آفاق

سم در نظر گرفتن تا رو وا یهنوز طالق نگرفته کس نکهیدونستم، من از ا ینم يزیمن از شمال رفتن چ: هلنا

 میریبگ میما خودمون تصم نیاصال فرصت نداد گه،یجور د هیشمام  خبربودم،یب شیپ قهیدق 5 نیهم

کنم، شل وا بدم دو  کاریچ م،یتفاهم ندار م،یخور یگه بدرد هم نم یپسره شک داره، م ی؟وقتیچ یعنی: آفاق

 بزارم از خجالت ابونیسر به ب دیخوادت؟ اره؟ اونوقت که من با یبچه بگه نم هیبا  گهیصباح د

 گفته، اصال گفته فکر کنم، نگفته که مطمئنم يزیچ هیحاال اون : هلنا

از  گهیپسره هم د نیتر از گذشته ات بشه، ا اهیات س ندهیآ ياریتاب م ينکن، فکر کرد کیخودت رو کوچ: آفاق

 یخالصه، اگه م گهیماه د هیپرش  بهش بر خورده، رفته دنبال کارا، خونه نجایکه آقاجانت اومده ا يروز

 !ياگه شل وا بد ستمین یکرد؟ بخدا ازت راض یم نجوریداشت ا يدیخواستت، اگه ام

 نیترس یخواد من تو خونتون بمونم، م یشما دلتون نم ن،یخوا یشما منو نم ن،یگ یم یالک: در اومد اشکش

ارسالن . نیار یبهونه م نیشما دار ه،یام، گذشته پدر مادرم چ یبفهمن ک لتونیهمه فام نیترس یوبالتون شم، م

 بخاطر شما منو پس زده

خودش تا  شیپ یرفت یم نجایا ياصال چرا اومد ،يدوز یم يبر یواسه خودت م ه،یحرفها چ نیا زم،یعز: افاق

 بهت بگه

 خدافظ د،یببخش: سمت در رفت

 ؟يریکجا م: آفاق

 صبر کن: ایثر
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 ینم گهیخوام، د ینم گهیخواد، منم د یاگه منو نم ز،یزحمت، بابت همه چ نهمهیبابت ا دیببخش ،ینه مرس: هلنا

 خوام یخوام، نم

 دیرو بغل زده و دو فشیگفتن فقط ک یچ مدینفه

 یحرف بزنه، دست و دلش نم رمردیپ نیخواد با ا یدونست چرا نم یگذاشتن تلفن، از جا بلند شد، نم نیزم با

 .گرفت یهفته که تماس م نیبود تو ا یرفت بار دوم

 .شد یکرد فکرش متمرکز نم یو رو م ریسفارش ها رو ز یهر چ یکرد خودش رو سرگرم کنه، ول یسع

 یرفت ذهنش ب یاز هر طرف م یفکر نکنه، ول دیکه نبا يزیداشت به اون چ یبود و سع ستادهیپنجره ا پشت

رو رو هوا نگه  لشیموبا یکه گوش یدر رو گردوند، اردالن در حال ياولش، با صدا يگشت سر جا یاجازه بر م

 داشته بود اومد سمتش؛

 سالم: ارسالن

 رم دادگاه یتلفن رو جواب بده من دارم م ایسالم، ب: اردالن

 ه؟یک: ارسالن

 جواب بده: اردالن

 !نییالو بفرما: رو گرفت یگوش

 هستم یمن رشتون! يالو، جناب صفار: وارتان

 سالم:ارسالن

 نمیخوام شما رو بب یمن م: وارتان

 کردم یباهاتون صحبت م نیکه زنگ زد يخواستم دوبار یاگه م نمیخوام شما رو بب یمن نم نینیبب: ارسالن

 کنم یمن ازتون خواهش م یول: وارتان

، به خواسته شما احترام گذاشتم و انتظار دارم  نینیمنو بب نیخوا ینم نیکه به من گفت شیسال پ 3من : ارسالن

 نیشماهم به من احترام بزار

 کنم یمن از شما خواهش م: وارتان

 رمیگ یببره، خودم باهاتون تماس م دیرو با شیقطع کنم، اردالن دادگاه داره، گوش دیمن با دیببخش: ارسالن

 زنم به دفترتون ینه من االن زنگ م: وارتان

 رو داد به اردالن یکرد و گوش یخداحافظ ارسالن
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 ؟يد یمحل نم یکن یسنگ قالبش م یداره که ه کارتیشده؟ چ یچ: اردالن عجله فراموشش شده بود یول

 شد رتیبرو د: ارسالن

 نمیبگو بب شه،ینم رید: اردالن

 کار داره یدونم چ یهنوز که باهاش حرف نزدم، چه م م،یکن یبرو، بعد صحبت م: درو نشون داد ارسالن

 الو: هنوز درو نبسته بود که زنگ تلفن بلند شد اردالن

 سالم، من هستم: وارتان

 نییبفرما: ارسالن

 نمتونیبب امیمن ب نیفرصت دار یک نمیخوام بب یم: وارتان

 در چه مورد؟: ارسالن

 میصحبت کن يحضور نیاجازه بد: وارتان

 ؟ امیمن ب نیخوا یاگه م ای ن؟یاریب فیتشر نیتون یم 8امروز ساعت :ارسالن

 خدمتتون امیخوبه، خودم م. بله: وارتان

*** 

 چشیپاپ یدو بار تلفن یکیشد که همه رفته بودند، اردالن هم بعد از دادگاه رفته بود خونه و فقط  یم یساعت دو

اومددفتربست  یوگرنه مسلما م کانیون کایخدا رو شکر مجبور بود بره سراغ ن یول ه،یچ هیقض نهیشده بود که بب

 .ارهینشست تا ته ماجرا رو در ب یم

 یگرفت، ب یکرد، مغزش اروم نم یافاقه نم یکرد به قدم زدن، از راست به چپ از چپ به راست، ول شروع

 یخورد رو دراورد، مثل بعض یخاك م نجایا شیرو که از سه سال پ يرفت سمت گاوصندوق، جعبه ا اریاخت

از دستش افتاد  کرد،سال بازش  3مقاومتش شکست، بعد  نباریا یتو دست گرفت، ول شدیمواقع که وسوسه م

پاش  يو گوشواره ها جلو زویرو هم هم وزن خودش کرده بود، او کهیتا ت 4 نیخاطرات ا ینیانگار که سنگ

 .ستادیتا خودش خسته شد و ا دیچرخ نقدریحلقه قل خورد و رفت، آخر سر هم ا یافتادند ول

حلقه رو برداشت و  عیشرکت بلند شد، سر يدر ورود يرفت سراغ حلقه، هنوز دوال نشده بود که صدا اریاخت یب

 .رفت سراغ در

 ینکرده بود ول يریییاش تغ افهیق ش،یسال پ 3 رمردیدر کنار رفت، همون بود همون پ يداد و از جلو یسالم

 .داشت یکرد، به زور قدم از قدم بر م یم ینیراه رفتنش چرا، انگار سر به تنش سنگ
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 پسرم؟ یسالم، خوب: یرشتون

 ن؟یشما چطور ستم،یبد ن: ارسالن

 زنده ام، فقط زنده ام: یرشتون

 فکر کردم حکم دادگاه حالتون رو خوب کرده باشه: زدن ییاشاره کرد و بفرما یبا دست به صندل اسالن

 لهیکه اون مردك سالها پشت م دهیه ام زنده نشد، چه فانکرد، بچ یکردم، ول یفکر رو م نیمنم هم: وارتان

بچه اش  یپسرم به باد رفت، زندگ یکه زندگ دهیشد، چه فا یرفت، حال من خوب نم یدارم م يباشه، اگه باال

 همه سال داغون شد نیخراب شد، روح و روان همه ما ا

 سر اصل مطلب؟ نیبر عیشه سر یخوب م. بگم یدونم چ ینم: ارسالن

 اومدم راجع به هلنا حرف بزنم: پا انداخت يرو ییپا تانوار

 نیبگ يزیخواد چ یاالن من دلم نم د،یحرفهاتون رو قبال زد: بلند شد ارسالن

 به من فرصت بده قهیدق 5کنم، فقط  یخواهش م:  وارتان

 نییبفرما: نشست ارسالن

 نیبار ا ریمن اشتباه کردم، من در حق پسرم بد کردم، در حق دخترش هم باز بد کردم، اما کمرم ز: دیکش یآه

 آب بشه نجوریچشم من ا يدختر جلو نیطاقت ندارم ا. ارهیتاب نم یکی

 خوب لیخوب، فک و فام یچرا آب بشه، شوهر خوب، زندگ: ارسالن

 آماده ام ، اما امروز نه شهیطعنه بشنوم، واسه اون هم ومدمیامروز ن: وارتان

 نییبفرما د،یببخش: ارسالن

 یبه زور م 10شب  رونیب رهیاز خونه م 8خودش رو غرق کرده تو کار، صبح  ره،یدخترم داره از دست م:وارتان

 ینه زندگ ،ینه کالم یخوابه، نه حرف یم رهیم زنه،یم يلبخند زور هیخوره،  یرسه، دو تا لقمه م

 پس شوهرش: ارسالن

 جدا شدن، دو ماه نشده جدا شدن: وارتان

 جدا شدن؟ زوج خوشبخت گل و بلبل جدا شدند؟: رو به دندون گرفت نشییلب پا ارسالن

دختر  نینشد، ا یخواست ول یهلنا رو م یلیبود، آقا بود، کار خوب، خانواده خوب، مهربون، خ یپسر خوب: وارتان

که پسره سرد شد، نتونست ادامه  ومدیراه ن نقدریکرد، ا یحلم یب نقدریباهاش بد تا کرد، ا نقدرینخواست، ا

 بده،ول کرد
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 نینداشت، شما عجله کرد یخوب اون موقع اوضاع خوب: ارسالن

 اوردمیواسه ازدواجش فشار م دیعجله کردم، بد کردم، من نبا: وارتان

 هم هست؟ يا گهید زیچ: ارسالن

کنه،  ینم یجوون یگم پرحرف بود و کم حرف شده، ول یدختر عوض شده، نم نیا ست،ین یکم زیچ نیا:وارتان

آموزشگاه درس  هیهم تو  9تا  4دارالترجمه، از ساعت  هیتو  رهیم 3کنه، تا ساعت  یفقط کار م. افسرده شده

 . پژمرده اس ست،یشاد ن یدانشگاه، ول رهیپنجشنبه جمعه ها هم م ده،یم

 

 کنه یشه،رشد م یتونه پژمرده باشه، داره بزرگ م یداره نم تیفعال نهمهیکه ا یکس: بلند شد ارسالن

رفته برگه  ه،یریکه اومدن خ ییاز ادمها یکیاش رو بده به  هیخواد بره کل یم. نه، بزرگ نشده: داد زد وارتان

در  شییمادرش رو که دا هیکرد گرفت، ارث نییپدرش و خودش دادگاه تع هیبابت د یعضو پر کرده، هر چ ياهدا

 ه،یریهمه رو برده داد به خ ن،چه کرد باهاشو يرش قول داده بود رو گرفت، فکر کردقبال بخشش پس

بهش ندادند،  یول رهیبگ يخواست بره بچه فرزند یکنم، م یدختر رو درك نم نیا گهیزندان، من د رخوارگاه،یش

کرده،  ياز همکارهاش خواستگار یکیکنه، از  یم وانهیشده و ما رو هم داره د وانهید م،یش یم وانهید میدار

 یسرپرست. میبعد جدا بش ارم،یخوام بچه ب یبا من ازدواج کن م ایبده ظاهرن، گفته ب شیاوضاع مال یپسره کم

 دمیخونه م هیبچه رو به من بده منم به تو 

 عجب: ارسالن

با رفتن اون  یضاع بهتر بود، ولگرفتار اون بود، او یدونم چرا،تا مادرش زنده بود کم یشده، نم وانهیآره د: وارتان

رو  نهایاصال ا کنهیما م تیواسه اذ یفکر کن نکهینه ا ارم،یکنه، دارم کم م یم بیکار عج هیدختر  نیهر روز ا

 نیگه ا یمن، م شیهم پدر مادر دار بود، خودش اومده پ پسره نیا م،یشنو یو اونور م نوریگه، ما از ا یبه ما نم

 .ردش کنه ينفر بعد ستیگفته، گفت من بهش گفتم نه، معلوم ن نویدختر ا

 فوت کرد؟ یمادرش ک:ارسالن

 شه یم یسال کی: وارتان

 تونم واستون بکنم؟ یم کاریمن چ: ارسالن
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 ينبود، تو گفته بود لیدل یب یکردم، ول يدونم من واسه جدا شدن پافشار یزنت بود، خوب م یزمان هی: وارتان

 يمنم اگه پا سفت کردم واسه امتحان تو بود، گفتم بگم پا ،ییخونواده ات اصرار داشتن به جدا ش،یخوا ینم

 بجوشه رتتیغ گید دیوسط، شا یکس

 رایامان از شما جوونا، امان از ما پ یول

تو  مینیواسمون سخت بود، سخت بود بب یخواد، ول یهلنا تو رو م میکرد یالبته نه فقط من همه ما حس م من

پا  شیتو رو خواست که زندگ یول. میرو بهش بد ایدن میخواست یم م،یکرده بود داشیو اون بخواد، تازه پ ينخوا

داره واسه  زیچرم بود، االن تو تبر ونهکارخ هیشه پسره تنها وارث  ینگرفت، که پسره رو پروند، باورت نم

 دختر نزاشت نیا یکنه، ول یم یخودش پادشاه

من برگشتم، تو هم برگرد، اصال فراموش  زم،یمن برم بهش بگم عز نیاال اومدح: رفت سمت پنجره ارسالن

 .يدیشن یچ یگفت یکن چ

 رو بخوام نیهم قایآره، اومدم دق: وارتان

 متاسفم: ارسالن

جلو در  3نشسته بود، گفته بود متاسفم و تا ساعت  نیدر خونه تو ماش يصبح جلو 7بود متاسفم و  گفته

 رونیبود که اومد ب 9:10به ساعت کرد،  یآموزشگاه، نگاه يجلو ،یچیساندو يداده بود، جلو کیدارالترجمه کش

ه خانم و اقا شونه به شونه اش اومدن یتنها نبود  نه،یرو که منتظرش بود روتونست بب یاون یشلوغ بود ول یلیخ

دنبالش راه . بود ادهستیکه منتظرش ا یهلنا هم رفت سمت تاکس گه،یو خانم سمت د یرفت سمت رون،اقایب

 یاصال چ ای نه،یب یم يدونست چه برخورد ینم. تو کوچه مردد بود دنیچیپ يبرا یافتاد، تا سر کوچه رفت، ول

 .قراره بگه

خونه روشن بود، از  يچراغها. از کوچه، ارسالن هم دور زد، رفت سمت خونه حاج بابا یاومدن تاکس رونیب با

دونست بهار تا  یبه ساعت انداخت، م ینگاه د،یو قال بچه ها رو شن لیق يشد صدا یم اطیح يهمون ورود

که  ییرون بزاره، کار هر روز بود، روزهایخونه پا ب نیاز در ا 11و اردالن هم که محاله زودتر از  مارستانهیب 12

بود  مارستانیب 12هم که بهار تا  یبودند، مواقع نجایبا پرستارشون ا 3بود بچه ها تا ساعت  مارستانیبهار صبح ب

 سهیبود، پسر نف هیهم هد هیقض يپا هیرفتند،  یم رونیدر ب نیاز ا 11اومدند و به زور  یبچه ها م 1از ساعت 

شد، از سر  یم رتیهمه صبر آفاق و حاج بابا در ح نیاز ا یگاه. شد یبهشون ملحق م یههم که هر از گا
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بخوابه حاال تا رفتن  10زدند، حاج بابا که عادت داشت  یدم نم یول د،ید یخونه آرامش نم نیصبح تا آخرشب ا

 .کرد یم ياردالن و بچه ها صبور

 .سمت دیبازکردن در همه سرها چرخ با

 سالم: ارسالن

 هیاز هد دیهم به تقل کانیو ن کایشد، ن زونیاز گردنش او دیپر هیدادند، هد یقطع شده بود، همه سالم صداها

 خواستند از سرو کولش باال برن که سلمان و اردالن گرفتنشون یم

 زنه یتون کجاست؟ مهد کودك لنگ م یکیپس اون : ارسالن

 ! نجاستیوقت شب ا نیتا ا یبنده خدا ک سهینف: آفاق

 سرت سر جاشه!یحاج یخوب:رفت کنار حاج بابا ارسالن

 چیسالم باشن، ه شاالیخدا رو شکر، ا ین، ولش یماشاال از صبح تا شبم گل هم بچرخن خسته نم: بابا حاج

 نداره یاشکال

 ن؟یشام خورد: ایثر

 کشم واسش یم امیزحمت بزار گرم شه،خودم م یقربونت مادر ب: آفاق

 رمیس ریناهار خوردم، س 4من ساعت  خورم،ینه ، نم: ارسالن

 ،يخور یم ینه ک ،يخور یم ینه معلومه چ نم،یبچه رو بب نیبشه من سرو سامون گرفتن ا یخدا ک يا: آفاق

 هیچه زندگ نیهمش سر کار، آخه ا

 شه ها ینم داشیروز پ 10ره تا  یدوباره م یکن لهیآفاق جون، پ: سلمان

 گهید میندیدهنمون رو بب دیما با یعنیاز دست شماها، :بلند شد آفاق

 بگم يریچ نیقربونتون برم، من غلط بکنم چن: رفت کنار آفاق ، از پشت بغلش کرد ارسالن

 ستمین یبخدا ازت راض یمنو خر کن، ول زیزبون بر یهر بار ه: دست ارسالن رو از گردنش باز کرد آفاق

 شو الیخیمنو ب ختن،یهمه آدم دور و برت ر نیآفاق جون، ماشاله ا: دنبال آفاق رفت تو آشپزخونه ارسالنم

راه  نجایساله ا 9بچه  هیبودم، االن  هچوندیگوشت رو پ شیسال پ 10سالت، اگه  35شدم که شده  الیخیب: افاق

 رفت،  یم

 ساکت شد ارسالن

 گذاشت و رفت سر قابلمه زیرو م یقصد ادامه نداشت، بشقاب و قاشق گهیهم د آفاق
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 کشم یمن خودم م نیشما بر: ارسالن

 کشم یاصال خودم واسش م ،يآره آفاق جون، برو شما خسته ا: تو دهنه در آشپزخونه ظاهر شد اردالن

بود دنبال  ينقدریا ،يتو هم که درست غذا نخورد نم،یبب نیبش ایالزم نکرده، ب: به اردالن انداخت ینگاه آفاق

 نینیبش ییدو تا ،بکشميدو تا وروجک بدو نیا

 مگه پرستارشون نبود: ارسالن

 کم زدوتر رفت هیامروز : اردالن

 دوتا نیشه هم ا یم تیهم خودش داره اذ نه،یشیمدت تو خونه نم هیبهار چرا: ارسالن

 رهیساله بگ 1 یمرخص هیبره بعد خدا بخواد  دیبا گهیدوماه د هی یتو فکرش هست، ول: اردالن

 یم یدگیدوتا رس نیخونه هم ا ادیتا م ،یچیداغونه، تا سر کاره که خوب ه یخدا کنه، خودشم طفل يا: آفاق

 شه یخوان باالخره، اردالنم که بچم روز به روز داره الغر تر م

 باور کن جا خوردم دمشیاون هفته د ون،یقل یرو فرم، بهار شده مثل ن ادیاردالن که تازه داره م: ارسالن

 يخواد جا بخور یبابا، شما واسه ما نم نیبش: اردالن

 وا، اردالن: آفاق

 میخور یواال، فعال که ما از شما جا م: اردالن

 اومد ییچشم وابرو ارسالن

 ر؟چطو: نشست کنارشون آفاق

 خواد شر به پا کنه یهمش م ن،یشناس یپسر رو نم نیا ،یچیه: ارسالن

جا در محضر آفاق جون  نیرو هم خبر نکردم، هم هیمونه، تا بق یمن حرف تو دهنم نم یدونیتو که م: اردالن

 اعتراف کن

 شده؟  یچ: نگران شد آفاق

 ن؟یندار يکار ست،ین يزیچ: بلند شد ارسالن

 يزارم بر ینم يکجا؟ تا شامت رو نخور: مچ دستش رو گرفت آفاق

 یو حرف نزن يکنم، تا شامت رو نخور یم لیتکم: اردالن

 حواله اش کرد و نشست یاخم ارسالن
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 یتونست هر از گاه یرو م شدیاردالن وآفاق رد و بدل م نیکه ب یینگاهها یخوردن غذاش شد، ول مشغول

 .شکار کنه

و گذاشت تو  کارینرفته بود، که سلمان ن رونیشد، اردالنم از جا جست، هنوز از آشپزخونه ببلند  کاین هیگر يصدا

 ره،یگ یداره بهونه م اد،یفکر کنم خوابش م گهید: بغلش

 مامان شیپ میری، االن م ییبابا نیبش: زیکم آب بهش داد و نشوندش رو م هی نکیآرودش دم س اردالن

 خوام یخوام، کاکا م ینم: کاین

 دم باشه یم يگم حاج بابا بخره، ظهر که اومد یفردا م م،ینه مادر، ندار: آفاق

 بغض کرد دوباره

 بدم؟ زیعز: اردالن

 یخونه م ادیخورده، اون دخترم خسته م يعصر ینخوابه، به اندازه کاف 12تا  یکن پرشیها يخوا ینه ، م: آفاق

 خواد بخوابه مادر

 ادیکجاست صداش نم یداداش مینیبب میاصال بر: رو بلند کرد کاین اردالن

 اومد یرفتن تو اتاق، اونم خوابش م هیو هد ایبا ثر: سلمان

 بخوابه دیراه ببرمش شا کمی نمیبده من بب: بلند شد ارسالن

 استاد خواب کردن شده گهیکارت دارم، اردالن خودش د نیخواد، بش ینم: دستش رو گرفت آفاق

 برگشت سر جاش ارسالن

 هم نشست کنار دستش سلمان

 امینگو تا من شازده خانوم رو بخوابونم و ب يزیچ: اردالن

 باشه : ارسالن

 شده بابا یچ: وردیرفتن اردالن، سلمان طاقت ن با

 گل کرده شیدوباره فضول ست،اردالنین يزیچ: ارسالن

 شده؟ یچ زیجون عز: افاق

 یت، اردالن کالفه اس بدونه واسه چاومده بودشرک روزید یرشتون ينشد بابا، آقا يزیچ: ارسالن

 تنها ایبا هلنا؟ : سلمان

 هلنا هم بود؟:آفاق
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 بزنه يسر هینه نبود، خودش اومده بود : ارسالن

 ه؟یبابا؟ خبر یواسه چ: سلمان

 گرفته بود کمیدونم ،  ینم: ارسالن

 تو؟ شیانوقت اومده بود پ:آفاق

 دوبار زنگ زد جواب ندادم، زنگ زده بود به اردالن  نمش،یخواستم بب یمن که اصال نم: ارسالن

 خوب: سلمان

 کنه؟ یم کاریدونم چ ینه؟چه م اینگفت؟ کجاست؟ تهران؟ بچه دار شده  يزیاز هلنا چ: آفاق

 ره دانشگاه یره سر کار، آخر هفته ها م یگفت، سرش گرمه، م ییزهایچ هی: ارسالن

 گهید: آفاق

  زایچ نیهم گهید: ارسالن

  

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

 

منو  يتلفن ها  شبیانوقت تو چرا از د: داد سر اورد تو آشپزخونه یرو رو دست تکون م کایکه ن نطوریهم اردالن

 خاموشه؟ تیو گوش یستیامروز از صبح دفتر ن ؟یکن یم جکتیر

 رون؟یب یمن بکش یکنم تو از زندگ کاریاردالن من چ: داد رونیب ینفس ارسالن

 ! ارسالن: سلمان

 خوام یمعذرت م: ارسالن

 !هست بگو مادر يزیچ: آفاق

چند تا کار  هیکنه،  یداره کار م يادیکم ز هی نکهیهلنا مثل ا: تا فکرش رو جمع و جور کنه دیطول کش یکم

 نگران بود، اومده بود واسه من حرف بزنه رمردیکرده، پ بمیغر بیعج

 ؟یچ یعنی: سلمان

 نگران بود رمردمیپ گه،یکارا د نیو از ا هیریاهدا کنه به خ هیخواد بره کل یم: ارسالن
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ما تو  لیخواد اسم فام یرو م یلیروش شد؟بخدا خ ؟اصالیاومده بود به تو بگه که چ! خوب: بلند شد آفاق

با نوه من تماس  نیحق ندار ن؟یبر نیحق ندار ن،یایب نیبارمون کرد؟ حق ندار ایرفت چ ادشیدهنش بچرخه، 

 . مدت رو نیا نیفراموش کن کهخدمت شما  ونیلیم 30 ن،یزیر یرو بهم م شیزندگ ن،یکن یم شییهوا ن،یریبگ

 شه ییهوا هوی نجایا ادیگفت، نگران بود هلنا ب يزیچ هیآروم باش مادر من، حاال اون موقع داغ بود :سلمان

 ییگفت و بشقاب رو از جلو ارسالن جمع کرد برد سمت ظرفشو یلب استغفراله ریز آفاق

 وسط نیا هیحاال حرف زدنش واسه تو چ: سلمان

 بطلبه تیحالل ییجورا هی خواستهیم دمینگران بود، شا گهید:ارسالن

 اش؟ هیبق: اردالن

 ؟یچ هیبق: ارسالن

 رو بگو یکه نگفت ییاونها هیبق:  اردالن

 فقط اخم کرد ارسالن

 سر به سرش نزار مادر: آفاق

آقا االن فرعش روگفت،  نیگفت، شغلمه ها، ا یبه من م روزیکه دبود  نهایاگه ا ست،ین نیا نیباور کن: اردالن

 اصلش رو نه یول

هم خوابه امشب نبرشون، بد  کانیاگه ن نیببر بخوابونش، بب دهیاردالن بس کن بابا، بچه خواب: بلند شد سلمان

 شنیخواب م

 برمشون یم له،ینه بابا، فردا بهار تعط: اردالن

 رهیگ یمونه درد م یم یاز صندل زونیتا خونه گردناشون او ،يببر يآخه دو تا بچه خواب رو چجور: ارسالن

 گهیکنم، بالشت هم داره د یکمربندش رو سفت م: اردالن

من  يخوا یرو بزن، اصال م یتو حرف اصل -جاشون رو درست کنه يرو ول کن اردالن بلده چطور نایا: افاق

 فردا زنگ بزنم به هلنا؟

 ؟ینه، واسه چ: براق شد رسالنا

 هیحرف حسابش چ نمیبب: آفاق

روتون رو  هوی نیزد،حاال زنگ بز یسه سال بهتون زنگ م نیبا شما حرف بزنه تو ا خواستیاگه م: ارسالن

 بزاره، جوابتون رو نده نیزم
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فهمه واسه  یم خونه روونه شد، حق داره، جوونه، چه نیکه روز اخر ازا يواال حق داره، اونجور: دیکش یآه

ارسالن، هر بار  نمیب یخودشون ، همه اشم از چشم تو م شیکنن پ یم ریخاطر صالح خودش بود، هزار تعب

 یچه خواستن نیآخه ا کنم،یم یتو شدم، به خودم لعنت م يافته چطور به صبح تا ظهر خام اصرارها یم ادمی

  میخور ینشه، بچه اس ، به درد هم نم دیبشه شا دیماه نشده شک افتاد توش، شا هیبود که 

همه رو  یزن یرو هم م هیقض نیبارچطور ا هیچند وقت  نیدر حقت بکنم، بب ییاردالن چه دعا: بلند شد ارسالن

 يزیریبه هم م

 یخواست یبزار بدونن هلنا رو م يراستش رو بگو خودت رو خالص کنه که چپ و راست سرکوفت نخور: اردالن

داغون  یوقت ؟ياریکم ب يخوا یم یک ،يدیشده، واسه خاطر خود هلنا پس کش میتصم نیباعث ا طیفقط شرا

 تو سرت نموند اهیس يتار مو هی یوقت ؟يداغون شد

تو  کایبه ن یداد آفاق، نگاه يبا صدا وار،یخواست بکوبدش به د یتند کرد سمت اردالن دلش م یقدم ارسالن

 سر جاش بمونه مونیببند،اون دهنت رو ببند، بزار برادر: بغل اردالن انداخت راه کج کرد

 رفتنش از آشپزخونه سلمان دنبالش راه افتاد رونیب با

دست نشوند رو  نیبه ماش دهیسلمان نرس یتکون داده بود و رفته بود ول یواسه حاج بابا فقط دست یخداحافظ یب

 میزن یا؟ صبر کن حرف مباب ير یکجا م: شونه اش

 بره رونیدر ب نیدم امشب اردالن سالم از ا یبرم و گر نه قول نم نیبابا، بزار: ارسالن

نکردم،  يدونم پدر یکه اون محرمه و من نا محرم؟ م هیچ نیدونه و پدرت نه، ا یکه اون م هیچ نیا: سلمان

 انداخته یکه بچه ام رو از زندگ هیحق دارم بدونم چ ینکردم ول دیاونجور که با

کرد تمام و  يتمام و کمال، افاق مادر ،يکرد يشما پدر: دست سلمان رو پس زد، در و باز کرد ارسالن

مشکل منه،  نکهیواسه ا ،یشما نامحرم نکهینه ا ست،ین یحرف گفتن نیکرده کامل، فقط ا یکمال،حاج بابا بزرگ

ساره  ،یخوبه، شما هست زیچ همهو حاال که  ره،ینم چه کنم دست بگخواد آفاق از امروز کاسه چه ک یدلم نم

 يزیچ ن،یباشه، پس ولش کن ریارومه دوباره نا اروم شه، حاج بابا غصه بخوره، شما فکرت درگ یخوبه، زندگ

 ستین یمهم زینباشه، چ نکهیا ست،نهین

بهتره دهنت رو بسته نگه : اردالن داد به یو اس ام اس ستادینشد و راه افتاد ، سر کوچه ا يا گهیحرف د منتظر

 بره نینزار حرمتها از ب ،يدار
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گند اردالن رو رفع و  دیطرف فکر آفاق و فرداتو سرش بود که چطور با هیاز  ومد،یصبح خواب به چشمش ن تا

کرده بود فکرو حواسش نره اون سمت، نره  یچشماش بود، سه سال سع يجلو روزید یرجوع کنه و از طرف

 د،یشنیم يا گهید زیچ الشده،اونوقت حا يا گهیناموس کس د یباشه وقت دیکه نبا ست،ین گهیکه د یکس شیپ

به جلو  یحس هیبغل؛  ریو کتاب ز فیبلند و مقنعه، با ک يهلنا رو باور نداشت، با مانتو نیا د،یدیم ییا گهید زیچ

 .يدرمون شده که بر يچه درد ،يعوض شده که بر یگفت نرو،چ یم یحس هیداد و  یهولش م

 یدرش رو باز کرد، نگاه د،یکش رونیبود، چمدون رو ب يزیچ هیرفت سمت کمد، اون ته توها، دنبال  اریاخت یب

باره پرت کرد  هیخوردند، همه رو  یکه اون ته داشتند خاك م ییها يد یبه باکس داروها انداخت، کتابچه و س

 .دوش رینبود، خودش رو رسوند ز يخبر که یوش اب سرد، از اولداشت و د ازیسر جاشون و بلند شد، به خواب ن

*** 

به شرکت  يتا دم دارالترجمه هم پشت سرهلنا رفته بود و بعدش سر ،یروز قبل رفته بود دم خونه رشتون نیع

و  یزنگ گوش يکرده بود که صدا ردیآفاق گ شیبود که تو کلنجار واسه رفتن و نرفتن پ 1زده بود و ساعت 

 امیالو سالم، دارم م: دادداد، همونطور که از جا بلند شد جواب  انیپا دشیسم خونه، به تردا دنید

*** 

 يها هیکس نبود، نه همسا چیخونه تجربه نکرده بود، ه نیسکوت رو تو ا نیوقت بود ا یلیساکت بود، خ خونه

 نه حاج بابا و نه پدرش، آفاق خونه رو قرق کر ده بود ا،یو ثر هیطبقه باال،نه هد

 نیخودش شروع کنه و آفاق به محض فرو بردن آخر ستین يازیدونست ن یآفاق غذا خورد ، م نینگاه سنگ ریز

 ؟يشد ریس: بده که آفاق طاقتش طاق شد دیبود که با ییجوابها ریکنه، همه فکرش درگ یلقمه خودش شروع م

 بله، دستتون درد نکنه: دیگال رو تو بشقاب گذاشت و دست کشقاشق و چن: ارسالن

تا صبح خواب به چشمم  شبیبه خدا د ؟یچ هیخوب مادر، قض: و نشست نکیشقاب رو گذاشت تو س آفاق

 سلمانم بچم صبح با سر درد از خواب بلند شد نطور،یهم هم ینه من حاج ومد،ین

 که اردالن نگفته نینگ: ارسالن

 !یخوام خودت بگ یمن نخواستم، م یگفت، ول یزاشتمش م یشار متحت ف کمی: آفاق

 يادیمسئله منه،و اردالن ز نیا ،یبه کول بکش دیهمه مشکالت ما رو با یکنیآفاق جون، چرا فکر م:ارسالن

 کنه یدراز م مشیداره پاش رو از گل
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سن همه  نیا يتو تو نهیاره، خودش سر و سامون داره، بب ینگرانه، دلش تاب نم ؟یفهم یبرادرته، م: آفاق

 شده کار، تیزندگ

 ست،ین یمهم زین،چیمن بمونه، نگران نباش يمسئله برا نیا نیاجازه بد: ارسالن

خوام  ینم گهیهم د ياگه بر ،يزارم بر یدر نم نیاز ا یرو نگ هیقض نیارسالن به خاك مادرت امروز تا ا: آفاق

 يبرگرد

 اله یال اله ال: ارسالن

 هیچ ،یکه نگفت هیکنم، چ یبخدا عمرم رو حاللت نم یندادم، ول ریمادرتم، فقط بهت ش يارسالن، من جا: آفاق

 انداخته  یکه تو رو از زندگ

 ن؟یریبگ دهیرو نشن هیقض نیوا نیریآروم بگ نیدیشن یوقت نید یقول م: مشت کرد یدست ارسالن

 بگو: آفاق

 تونم بچه دار شم یمن نم ن،ینیبب: بلند شد ارسالن

 ؟یچ یعنی: ادیتا به حرف ب دیطول کش یکم

 تونم بچه دار شم یبه هر حال دکتر به من گفته نم گه،یهست د یمشکل هی: ارسالن

 ؟يپس زد میرو گفت یهمه سال هر ک نیکه ا نهیواسه ا: آفاق

 خوب آره، : ارسالن

 ه؟یاون وقت اون دکتر نگفته چاره چ: آفاق

مشورت کردم، گفت  يدکتر هیبا  شیمن که کال سالها بود رهاش کرده بودم، بعدم چند سال پ: ارسالن

 ستیهم ن یگارانت چیو ه هیپروسه درمان طوالن یول ست،یاحتمالش صفر ن

 آره؟ ؟يتو هم ولش کرد: افاق

م به بابام و حاج بابا آره، مگه قراره همه بچه دارشن، مگه قراره همه ازدواج کنن، حاال هم انتظار ندار:ارسالن

به  يزیاز هر چ شتریمن ب ن،یانتظار دارم، من و به حال خودم بزار یول ن،یدونم محاله نگ یچون م ن،ینگ يزیچ

 دارم اجیآرامش احت

 ش؟یسال پ 3همون  یعنی شیچند سال پ نیا:آفاق

 آره نیشما فکر کن: ارسالن

 خدا مرگ بده منو: دیدست کوب يدست رو آفاق
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 زیعز نیبس کن: ارسالن

بچه ام رو خراب کردم،  یو بس کنم؟ زندگ یبس کنم؟ چ: رو پاك کرد دیجوش یکه گوشه چشمش م یاشک

 بس کنم ویچ

 ه؟یچه حرف نیا: ارسالن

 ،یزاشتم تو حرف نخواستن بزن یدونستم مگه م یاگه م نه،یدونستم دردت ا یمن گردن شکسته چه م: آفاق

 زاشتم یدوخت نم یرو بهم م نیرگش آسمون و زمزاشتم هلنا بره، پدر بز یمگه م

 هیشما چ ریتقص ن،یبس کن: ارسالن

 دونست؟ یهلنا هم م: آفاق

 بله: ارسالن

 يوا يا: اش نهیگرفت رو س یدست آفاق

 قرصات کجاست؟ ر،یآروم باش، نفس بگ ؟يشد یچ ز،یعز: یصندل ينشوندش رو عیسر ارسالن

فرش آشپزخونه  يزبونش، کمک کرد رو ریآشپزخونه در اورد و گذاشت ز يرو از کشو یزبون ریقرص ز عیسر

 دراز بکشه

 خوبم، خوبم شلوغش نکن: دراورد زنگ بزنه به بهار که آفاق دستش رو گرفت یگوش

 ادیبهار ب نیشه بزار ینم: ارسالن

 بزار به کارش برسه، خوبم لهیروز تعط هیولش کن : آفاق

 زنم اورژانس یزنگ م: ارسالن

 شم یچند لحظه بزار اروم م هیخوبم، : کرد يناله ا اقآف

 چشماش سرخ بود یاومد، ول ینشسته بود، کم کم حالش داشت جا م نیزم يکنار آفاق رو: ارسالن

 ن؟یبهتر: ارسالن

 آره، خوبم: آفاق

 بکنن يا نهیمعا هیخونه  انیزنگ بزنم ب نیاجازه بد: ارسالن

 یدست نم ایدن نیکار ناتموم دارم، تا اون انجام نشه از ا هی رم،یم یشه، االن خوبم،نترس نم ینم رید: آفاق

 کشم

 سال رو سر ما باشه 120اتون  هیسا ن،یحرفها نزن نیاز ا کنمیخواهش م زیعز: ارسالن
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 بسمه یخوام چه کنم، توبه سامون برس یسال م 120عمر : آفاق

 خونه ارهیدکتر ب هیتونه  یپدرش تا اگه م زده به یاز جا بلند شد، زنگ ارسالن

*** 

 چطوره؟: به بغل رفت سمتشون هیاومدند،ارسالن هد رونیبابا و سلمان همراه دکتر از اتاق ب حاج

 خوبه، نگران نباش، بهش فشار اومده، االن خوبه: سلمان

 مطمئن؟: ارسالن

کم استراحت  هیفقط ساره واردالن نفهمند تا بتونه  ادیکم استراحت کنه حالش جا م هیبله، مطمئن، : بابا حاج

 کنه

: به افاق بزنه که سلمان مانع شد يتا خودش سر ایکنار ثر نیرو گذاشت زم هیعقب گذاشت، هد یقدم ارسالن

 استراحت کنه بعد یساعت کی هیاالن نه، بزار 

صدا نشسته  یحاج بابا و سلمان تو سالن ب اط،یرو برد تو ح هیهد ایبرگشت سمت سالن و نشست، ثر ارسالن

 اون اردالن نادونه ریمنه، تقص ریتقص:بودند که ارسالن به حرف اومد

 میطاقت یازمون گذشته، ما ب يما عمر ست،ین یکس ریتقص: بابا حاج

 هش یحل م زایچ یلیاردالن بتونه زبونش رو کنترل کنه خ نیاگه ا ن،یکرد یرو م مونیزندگ میداشت: ارسالن

 یکن یبدخلق يبا اردالن بخوا هیقض نیبابت ا ستین یبسه بابا، بخدا آفاق راض: بابا حاج

 ارسالن خواسش هست نینگران نباش: سلمان

 کرد و از جا بلندشد یپوف ارسالن

 بابا ایلحظه ب هیارسالن، : سلمان

 بله: حاج بابا و سلمان نشست کینزد ییجا ارسالن

 گفت ییزهایچ هیآفاق جون :سلمان

 ...که  نیناراحته، از ا یلیخ:نگفت و سلمان ادامه داد يزیچ ارسالن

 برسم میبه زندگ نیمسئله کنار اومدم، فقط انتظار دارم بزار نیناراحت باشه، من با ا دینبا: ارسالن

که بچه  ایدن نیهمه زن و مرد تو ا نیا ست،ین ایتازه اگه درمان هم نشه آخر دن ،یچرا دنبال درمان نرفت: سلمان

رو فدا  یمشکل که ادم اصل زندگ هیکنن، با  یم یزندگ ارن،یکنن، بچه م یم یباهم زندگ یشن، ول یدار نم

 کنه، ینم
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 يخرابکار هیقض نیتو ا گهیبود اردالن د دواریفرا تر از بچه دار شدنه، ام یکم هینتونست بگه که قض ارسالن

 نکنه

که به شماها داره، اون بچه  هیکنه تو چشم من همون یم هیکه به هد یبخدا محبت ن،یپدرت، بب نیهم: بابا حاج

 داره که آدم بچه خودش رو بزرگ نکنه یتیچقدر به سلمان وابسته اس، چه اهم ینیب یهم که م

 رو ندارم يا یآمادگ نیفقط من هنوز چن ن،یگ یشما درست م: ارسالن

 یاشترو پشت سر گذ تیسالته، اصل جوون 35ارسالن تو : سلمان

 گهیوقت د هی نیبحث رو ادامه بدم، بزار نیتونم ا یاالن نم یبابا، ول دونمیم: ارسالن

 یکاش ما زودتر م يا م،فقطیکن یباشه بعد صحبت م دونم،یم: زد سر شونه اش یبلند شد دست سلمان

 یتو زندگ دیهم با یکنه گاه یاز خودگذشتگ دینبا شهیآدم هم -میداد یهلنا رو از دست نم دیم،شایدیفهم

به  یهلنا راض میکرد یم يا گهیرفتار د میدونست یاگه ما م ،يبود یخودخواه م دیخودخواه بود،در مورد هلنا با

 نبود ییجدا نیا

 اموزشگاه دهیرس گهیبود، فکر کردهلنا تا االن د 4:15به ساعتش انداخت،ساعت ینگاه ارسالن

 دنیجمع بودند، با د اطیاز ارسالن و حاج بابا همه تو ح ریاومد، غ رونیغروب بود که آفاق از اتاق ب يدما دم

 ن؟یخوا یم يزیچ: آفاق ارسالناز جا بلند شد

 نه: آفاق

 ن؟یپا شد یپس واسه چ: ارسالن

 حالم خوبه نکهیواسه ا: آفاق

 بهتره نیاستراحت کن یخدا رو شکر ول: ارسالن

 دم غروب هیهوا عال اط،یح میبعدم بر زم،یواست بر ییچا هی ایخانم،ب ایب:بابا حاج

 حاج بابا: ارسالن

دوتا از سر و کولش باال برن، بهترم  نیا اط،یکه دکترم گفت خوبه، بزار بره تو ح يدیبابا حالش خوبه، د: بابا حاج

 ستیواسش روز ن نهیرونب کانیو ن کایکه ن يشه، اصال روز یم

 ارمیب ییتا من چا نینیبش ن،یدون یهر جور م: ارسالن

 اردالن کجاست؟: آفاق

 اطیبا بچه ها تو ح: بابا حاج
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 میر یماهم م اطیتو ح اریب زیبر ییارسالن مادر، پس واسه همه چا:آفاق

 چشم: ارسالن

** 

جون،  زیخوب عز: و افاق، بعدم عزم رفتن کرد رانیعمه ا يپا يرو گذاشت رو تخت جلو ییچا ینیس ارسالن

 با اجازتون من برم ن،یخوب باش شاالیا

 کجا؟: بلند شد قآفا

 برم به کارام برسم: ارسالن

 من کارت دارم، : آفاق

 ستیوقتش ن یشلوغ نیباشه بعد االن که تو ا: ارسالن

 ؟يکه نکرد يبا اردالن تند: همراهش برداشت و از تخت دور شد یقدم آفاق

 نداشتم ينه، اصال باهاش کار: ارسالن

 ؟یچ یعنی: آفاق

 کنم يندارم، که بخوام باهاش تند شیکار ،یچیه: ارسالن

 ستیزنش خوب ن يجلو: آفاق

 دو تا بدوه نیکه دنبال ا هینقدریبهار حواسش هست؟ بنده خدا نگاش کن ا يفکر کرد: ارسالن

 نیبگ گهیتو به هم د هیخواد  یدلم نم ،يا گهید زیاز دست تو، حرف من چ: آفاق

 چشم، حاال با اجازه من برم: ارسالن

 رو بهم بده یرشتون يآقا شماره: آفاق

 ؟یواسه چ: ستادیا ارسالن

 دختر بپرسم نیاز ا یحال هیخوام  یم: آفاق

 آفاق جون نیول کن: ارسالن

 نطلبم ازش تیحالل هیروول کنم، یچ: آفاق

 نیرو فراموش کن نیدیشن ینه، هر چ: ارسالن

 :ستادیدنبال ارسالن رفت و ا یقدم ؟یچ گهیچشم ، د: افاق
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نطلبم؟،  تمیحالل هیدختر،  نیشدم، شرمنده ا امرزتیاون مادر خدا ب اهیسرم اومد، روس دمیترس یاون چه م از

 یندارم، نم يباهاش حرف بزنم، کار دیبا فته،یب نیغروره واسم که بترسم روم زم يکه پام لب گوره چه جا یمن

 زمیروبهم بر شینکرده زندگ ییخوام خدا

 ارم یشماره اش رو واستون م ن،ینگ يزیچ هیبق يخوب حاال جلو یلیخ: ارسالن

 ؟یرشتون ينگفت اقا يزیچ! از مادرش چه خبر ،یراست: آفاق

 چرا، انگار پارسال به رحمت خدا رفته: ارسالن

 یادم چقدر طاقت داره، قربون خدا ، نم هیمگه ! باشه؟ ومدهیدختر ن نیهست که سر ا یی، بال یاله رمیبم: آفاق

 تو کارشه  یدونم چه حکمت

 خدا رحمتش کنه، با اجازتون من برم: ارسالن

  ؟يدیشماره رو م یک: آفاق

 من شیخواست هلنا بفهمه اومده پ ینم یبعدم رشتون گه،یوقت د هی نیامشب نه، بزار: ارسالن

 گم ینم يزیبه اون ندارم، چ يمن کار: آفاق

 نیاومد یآفاق جون کاش کوتاه م:ارسالن

 اریمحاله، واسه شام منتظرتم، شما ره روهم ب: آفاق

 رسم برگردم یشبه، نم 7آفاق جون ساعت : ارسالن

 یکن برس يکار هی:آفاق

 يچه طرز کار کردنه هفته ا نیکمک حالتون باشه، ا ادیب یبانو خانم از مرخص نیا نیشما هم زنگ بزن: ارسالن

 ستیهفت روز ن

 تممنتظر 10قبل  نییچشم شما بفرما: آفاق

*** 

شماره هلنا رو گرفته بود و  یکرد، از رشتون یآموزشگاه نشسته بود و به شماره تو دستش نگاه م يجلو نیماش تو

 .منتظر بود

 بله: نییرو داد پا شهیدر، در زد، راننده ش يجلو یشد رفت سمت تاکس ادهیپ

 ؟یخیدنبال خانم ش نیاومد: ارسالن

 نه: راننده
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 ی، خانم رشتون ستیحواسم ن دیببخش: ارسالن

 بله : راننده

رفت بهشون بگم امشب رو کنسل کنن خودم اومدم  ادمی ن،ییبفرما: کرد پول دراورد بشیدست تو ج ارسالن

 دنبالشون

 به پول انداخت و دست دراز کرد ینگاه راننده

 خودش نیدرو بست و برگشت سمت ماش ارسالن

 منتظر شد، نیماش تو

صحبت کردند و جدا شدند، نگاهش  یبود،کم یاومد، با خانم رونیکه هلنا ب دیطول نکش شتریب قهیدق چند

رو  شهیش ستاد،یپاش ا يرو روشن و جلو نیکه ارسالن ماش یدوند دنبال تاکس یچشم م ابونیسرگردون تو خ

 نییداد پا

 هلن: باز بشه که ارسالن صداش زد دشید يجلو بزاره تا جلو یخواست قدم هلنا

 خودش رو جمع و جور کرد و رفت جلوتر یمبهوت زل زد به ارسالن ول هیثان چند

 رفت تیرسونمت، تاکس یمن م: شد ادهیپ ارسالن

 یرو فرستادم بره،م تیتاکس: ستادیبه ارسالن بندازه به راهش ادامه داد که ارسالن مقابلش ا ینگاه نکهیا یب

 رسونمت

 هست؟ یمشکل: انداخت شیخودش رو پ یهنوز دهن باز نکرده بود که کس هلنا

 سر برگردوند سمت مرد هلنا

 نییبفرما ریخ: عقبش داد یبا دست کم ارسالن

 یخانم رشتون: نبود ایطرف کوتاه ب یول

 ...من يجواد يآقا: هلنا

 مزاحم؟: يجواد

 نه: جنبوند یلب دیبه ارسالن انداخت و با ترد ینگاه

 نیمزاحم نش ن،ییبفرما: يزد سر شونه جواد یدست ارسالن

 کرده بود ریوسط ارسالن وهلنا گ فیبالتکل يجواد
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منتظر  یدور، تو چند قدم یلیگفت و رفت البته نه خ يریکنه شب بخ یعذر خواه نکهیا یسکوت اون دو تا ب تو

 !هیبه چ یچ نهیبود بب

 رسونمت یسوار شو م: هم از فرصت استفاده کرد ارسالن

 برم خونه دیام،با ینم: به زور در اومد صداش

 خونه رسونمتیباشه م: ارسالن

 برم خوامیم یبا تاکس: هلنا

 میبر یفکر کن منم تاکس: ارسالن

 ام ینم: هلنا

 یفضول ادیمردك که مثل گربه زل زده به ما دو باره ب نیا يخوایمعطل نکن م: ارسالن

 رمیم یبا تاکس: و برگشت رو به ارسالن يچرخوند سمت جواد يسر هلنا

 کنم یات م ادهیه دم آژانس پباش: ارسالن

 نره يداشت نگاهش سمت جواد یدنبال ارسالن راه افتاد، سع دیحرف اما پر ترد یب

 بستن در ارسالن راه افتاد با

 سایوا: کنار آژانس به حرف اومد دهینرس ابونیبه سر خ هنوز

 رسونمتیتا خونه م: ارسالن

 تا آژانش یخوام، گفت ینم: هلنا

 بزرگ بود یانداخت رشتون یزنگ تلفن سکوت رو شکست،نگاه ينکرد،صدا یتوجه یول ارسالن

 سالم: ارسالن

 دنبال هلنا؟ یپسرم، تو رفت: وارتان

 بله: ارسالن

 ن؟یحرف زد: وارتان

 هنوز نه: ارسالن

 ممنونم: وارتان

 کنم یخواهش م: ارسالن

 خداحافظ: وارتان
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 خداحافظ: ارسالن

قفله : در قفل بود یول دیهلنا دسته در و کش نیروند، با توقف ماش یحرف چیه یقطع کردن تماس تا خونه ب با

 بازش کن

 ندتیخواد بب یآفاق جون م: ارسالن

 نمیروبب یخواد کس یخوام، دلم نم یمن نم: انداخت ینگاه

 دنبالت امیفردا ظهر م: ارسالن

 نمیرو بب یخوام کس یخوام، من نم ینم: هلنا

 ستیآفاق حالش خوب ن:ارسالن

 بازش کن: و باال کرد نییرو پا رهیدستگ هلنا

 دیجون درو به هم کوب یشد و ب ادهیر،پیبگ یدنبالت، مرخص امیم 12فردا : درو باز کرد ارسالن

زد، هنوز در آسانسور بسته نشده  رونیحرف زد و از در ب یبا منش يبود که از جا بلند شد، چند کلمه ا 11 یحوال

 یم دیکه نبا یاون یاعتنا دکمه اسانسور رو فشار داد، ول یبه صفحه ب یبا نگاه بلند شد، شیگوش يبود که صدا

شک قصد صحبت کردن با اردالن  یداد، ب یم غامیداد، پ یرو جواب نم یبود بود، اردالن که ول کن نبود، گوش

 "اس نرو هدیفا یب يبر يخوا یکه م ییاونجا "شد ادهیانداخت و از اسانسور پ غامیرو پ یرو نداشت، نگاه

 پیو شروع به تا دیکش قیچند تا نفس عم ن،یزده بود به ماش هیرو خوند، تک غامیو دوباره پ دیتو هم کش ابرو

 "الیخ یب! شو الیخیمدت ب هیرو  شهیبه من مربوط م یرو و هر چ میاردالن، من و زندگ "کرد

 داد و دکمه رو زد رونیب یزنگ خورد، نفس ینشده گوش هیثان چند

 الو: اردالن

 بگه يزیقصد نداشت چ یول ارسالن

 ؟يشنو یارسالن، م: اردالن

... 

 ؟یزنیچرا حرف نم: اردالن

... 

 باال کارت دارم ایب: اردالن
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ارم،  یتو کم م ییپر رو يمن دارم جلو ارم،یدارم کم م گهیاردالن، د:شروع کرد اریاخت یب ینداشت ول میتصم

 رم یکشور م نیاز ا ست،ین ابونیبه خ ابونیقصه خ گهینکن بزارم برم، برم د ياردالن کار

 گم نرو  یکارت دارم، م ایگم ب یکلمه م یکلمه م هی ؟يدیچته؟ چرا ترمز بر: اردالن

 ؟یکن یرم که دخالت م یکجا م یدون یمگه تو م: ارسالن

 يبر يخوا یصبح رفته ور دل آفاق جون، م 10دنبالش از ساعت  ير یم يکه دار یدونم، اون یبله، م: اردالن

 پات سبز شه ریبرو تا علف ز

 .اردالن کم اورده بود يکامل کلمه کم آورده بود، جلو یمعن به

 هم برو خونه حاج بابا یپات علف سبز شه، خواست ریز سایبرو اونجا وا یباال، خواست ایب یحاال هم خواست: اردالن

بره،  دیکه با دیرس جهینت نیبه ا تینشست، اما درنها نیرو تو ماش يا قهیهدف چند دق یقطع شدن تماس ب با

 دارالترجمه، بلکه خونه حاج بابا يالبته نه جلو

و شلوغ  ختهیاونجا بودند سالن بهم ر کانیو ن کایکه ن ییطبق معمول روزها د،یند يعاد ریغ زیباز کردن در چ با

 ایکردبدون جلب توجه بچه ها، دنبال آفاق بگرده، با اشاره ثر یسع ایبه ثر یسر و صدا، با سالمپلوغ بود و پر 

 رفت سمت راهرو اتاق خوابها 

 در و باز کرد یاز اتاق آفاق به گوشش خورد با تقه کوتاه یفیضع يصدا

 لبه تخت نشسته بودند يو آفاق کنار هم رو هلنا

 داد و وارد شد یسالم ارسالن

 طرفا؟ نیموقع روز ؟ ا نیسالم، ا: آفاق

 نیخودتون خواست ارم،یقرار بود هلنا رو ب: ارسالن

 ؟يتو چرا از کارت زد گهیخودش اومد، د: آفاق

 نداد یجواب

برم، دوست داشتم حاج بابا و  گهیخوب، با اجازتون من د: سکوت رو شکست، البته طرف صحبتش آفاق بود هلنا

 گهیفرصت د هی الشایا نم،یسلمان خان رو هم بب

 ادیم یحاج یبمون گهیساعت د هی: بلند شد آفاق

 بپزم ییغذا هیبه خونه بدم،  یسر و سامون هیبرم  دیبا اد،یآرسن امشب م: هلنا

 يایب دیبار با شوهرت با هی شاالیبرو مادر، ا:آفاق
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 حتما ادیب شیچشم، فرصتش پ: هلنا

دم در تامل کردو برگشت سمت ارسالن  يزد و راه داد تا هلنا بتونه رد بشه، هلنا لحظه ا يخند شین ارسالن

 شد مونیپش یول

 برسونمت؟ يخوا یم: از فرصت استفاده کرد ارسالن

محل کار من  نیداشت يهم لطفا اگه کار گهیوجه، د چیبه ه: رو که قورت داده بود به زبون آورد یحرف هلنا

بهم  میخوام زندگ یحساسه نم یالبته آرسن هم کم اد،ویندارم حرف پشت سرم در بدوست  ن،یارین فیتشر

 زهیبر

 شه یم ریحساس نباشه زود پ نیبه آرسن بگ یچشم، ول: عقب تر گذاشت یقدم ارسالن

 اتاق رو ترك کرد، عیدوباره با آفاق سر یرو خورد و با خداحافظ خشمش

 مادر سایاو:بره که افاق صداش زد رونیپشت سرش ب خواست

 شما؟ نیخوب: مردد برگشت داخل ارسالن

 رهیم ه،یخوبه، از شوهرش راض شیبهترم، خدا رو شکر زندگ یلیخ دمیبچه رو د نیبهترم، ا یلیآره خ:آفاق

 شه؟ یدانشگاه، باورت م

 ن؟یزد یزنگ زده به من حرف یرشتون نکهیو ا هیراجع به کل: دیتو موهاش کش یدست ارسالن

چند بار بره و  هیبگم، حاال بزار  یکه به من نزده من چ ینه مادر، اون بنده خدا با تو درد و دل کرده، حرف: آفاق

 زنمیگفت باهاش حرف م يزیکنم، اگه چ یخودم سر حرف رو باش باز م اد،یب

 ن؟یگفت ایچ: ارسالن

 ییتوش جا نهیتر دلش پاکه، کدخ نیکه خدا رو شکر ا رمیبگ تیخواستم حالل یم گه،ید یمعمول يحرفها: آفاق

 نداره

 نطوریخوب، که ا: ارسالن

 م؟یحرف بزن يبه تو نداره، حوصله دار یدخل گهیدختر باشه کنار که د نیا يحرفها: آفاق

 میبزن: ارسالن

 ؟یکن یمنو حالل م ؟یتو چ: آفاق

 ؟یواسه چ: ارسالن

 زونهیوزنه آو هیرو قلبم  روزیبه خدا از د: آفاق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٣٤٨ 

 ول کن آفاق جون: ارسالن

 حاللم کن ست،یول کردن در کار ن: آفاق

ام که تو  یآخه من ک ،يواسه خودت درست کرد یچه حال نیتا حاال بب روزیحرفهارو، د نیا نیول کن: ارسالن

 نیریکنه، سخت نگ یو اجرا م سه،ینو یم ریتقد ،یرو حالل کنم، اصال واسه چ

 تو رو بهم زدم یخواد، من شدم دستش، زندگ یگردون م ریتقد ریتقد: گذاشت سر شونه اش یدست آفاق

که  يزیپس خودتون رو واسه چ م،یموند یم ختیریبهم م نیآسمان و زم میاگه قرار بود ما با هم بمون: ارسالن

 نیدست من و شما نبوده سر زنش نکن

 یرفت يکه ول کرد ستیحرف ته دلت ن نیا: آفاق

 یوقت معذب باشه، م یشه که وقت و ب یرفتم، زن جوونه، نم ایثر یحتچند بار بگم، من به خاطر را: ارسالن

 و پاش رو انگشت بزنم سمیبنو نیخوا یخواد راحت باشه، منم راحتم م

 یم. یکن کاریچ يخوا یبود گذشت، حاال م یباشه هر چ ،یرفت نیباشه، واسه ا:و بلند شد دیکش یآه آفاق

 برم؟ ایمن حسرت به دل از دن يخوا

  م؟یرو بکن مونیزندگ نیشه بزار یم ن؟یدست بردار شهیآفاق جون، م: ارسالن

 برم اینزار من ارزو به دل از دن! يریدوا درمونت رو بگ یپ دیبا ن،یکن یخوام بزارم زندگ یآره اتفاقا م: آفاق

 کنه، که مخل آرامشه کاریخدا بگم اردالن رو چ: کالفه رفت سمت در ارسالن

 گره کار تو رو باز کنه شاالیخدا نکنه، خدا ا: آفاق

به حاج بابا انداخت،  یبود، نگاه ریافکارش حول و حوش اتفاقات سه ماه گذشته درگ یبه جاده بود ول نگاهش

 یذکر م رلبیز یبه پشت سرش انداخت، آفاق هم چشم رو هم گذاشه بود ول ینگاه نهیپلکاش رو هم بود،از آ

از لحظه  ش،یساعت پ 1از  قایدق رونه،نه نفر سوم رو هم از نظر بگذسرش رو جابجا کرد تا بتو هیزاو یگفت، کم

 شهیراه افتادن، خودش رو چسبونده بود به در و صورتش رو به ش

 بود برسن گردن درد رو شاخشه مطمئن

 .هم نشسته بودند يمتر هیرو داد به جاده، شده بودند جن و بسم اهللا و حاال تو  حواسش

 نکهیسال پا گذاشته بود تو خونه حاج بابا تا خود امروز، اخمش از هم باز نشده بود، نه ا 3که هلنا بعد  يروز از

بود  یبه آسمون بود، فقط کاف هیو هد کانیو ن کایو دادش با ن غیج يباز نشده بود، خنده رو لباش بود، صدا

 یدر م واریصدا از د گهید ،يرو در ورود فتهیب یاونم بدون قرار قبل یاونم تصادف ،یارسالن، اونم اشتباه هیسا
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 یکرد، ول یحجاب نم یشوهر محدثه از کس نیو ام رانیحاج آقاشوهر عمه ا ياومد که از هلنا نه، جز جلو

به حجاب داره، به  يکرد که انگار چه اعتقاد یگلوش سفت م ریرو ز يانچنان گره روسر دیرس یارسالن م

 . افتاد یکردو راه م یم هشال و کال دهینکش قهیدق

بود که ارسالن پاش  نقدریشد، ا یهم نم یفرصت یعنیزد،  یارسالن نم يجلو یاز هلنا حرف ینوشته کس نا

که  یرنگ و وارنگ يبه دست و صورتش بزنه بعدش آفاق جون شروع کنه از دخترا یآب هیبرسه تو اون خونه، 

 .رهیدرواقع حال ارسالن رو بگ رهینه خبر بگ ره،یسالن بگحال ار يسر داره آمار بده و خبر از بهبود ریواسش ز

هلنا به اون خونه، بابت  يزنگ زده بود و تشکر نثار ارسالن کرده بود، تشکر بابت باز شدن دوباره پا یرشتون

 ستیاز ل هیاسم خواهان کل دنیکش رونیآموزشگاه کالسهاش رو کم کنه ، بابت ب ریکه داده بود مد یبیترت

و هلنا رو  دیتراش یکه آفاق م یو وارنگ نگر يبازار با کمک حاج بابا، بابت بهونه ها رهیرجاعش به خو ا هیریخ

آفاق فکر احمقانه بچه  قیزنگ زده بود و التماس دعا داشت که ارسالن از طر. کشوند دور و بر خودش یم

 آوردن رو از سر هلنا بندازه، 

تو اون خونه خبر  یکرده بود و گفته بود که کس یقلم عذر خواه هی نیکرده بود، بابت ا یعذر خواه ارسالن

وقتش و شغلش  یوقت و ب ينداره هلنا جدا شده و مجرده،گفته بود هلنا به همه از ارسن اسم اورده و از نبودنها

با  بده، درواقع یمورد هم کمک هی نیتو ا النزده بود که ارس يبه هر در یرشتون ه،یتجارتش تو ترک,  زیتو تبر

ارسالن  یخواست برگرده، برگرده و هلنا رو برگردونه، ول یاز ارسالن م یدرخواستش داشت به زبون به زبون نیا

که از  نیشدند، همچ یبده، هنوز هر بار، هر دفعه که با هم چشم تو چشم م یبود که قول دهیند یخوش يرو

بهش بزنه، هر بار صحنه روز  ینه حرفشست رو دلش که محال بود بتو یم يدلخور ااخم و صورت در هم هلن

 .که نگرفته بود یکه کرده بود، و جواب ییبود، التماسها ختهیکه هلنا ر ییشد، اشکها یآخر جلوش زنده م

روز  هی. روز نیکرده بود به بدتر لیکه ساخته بود اون رو تبد يارسالن با رفتارش، با خاطره ا یبود ول يبد روز

از  یکی نگیبود خونه، تو پارک دهیرس 2یزده بود، حوال رونیحوصله از شرکت ب یقبل از نوبت دادگاه، کالفه و ب

 نیماش ریدزد گ يکرد، با صدا یجابجا م يداریراس يبود که داشت وسائلش رو تو انبار دهیکارها رو د زیتم

 سالم اقا: ارسالن رو چرخوند و قدم برداشت سمت ارسالن

 ن؟یسالم، امروز واحد من سر زد: النارس

پشت در بودند، آقا نوراهللا هم رفته مشهد، اگه  دیخر یخانمتون با کل م،یخوب شدم اول وقت اومد م،یبله، رفت...:

 داد، با ما اومدن تو ینم دیبهشون کل یکس میما نبود
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 جدا؟ : ارسالن

 میکرد زینبود، ما فقط سالن رو تم میادیبله، کار ز...: 

 طرف نداده بود، رفته بود سمت آسانسور يحواسش رو به حرفها یلیخ گهید ارسالن

 يزیخاطرات ناخوداگاه بارها و بارها مرور شده بودند، هر بار هم جز اون حس بد چ نیا د،یتو موهاش کش یدست

 نشده بود، دشیعا

کرد، جمالت  یم رونشیاز در داشت ب یهلنا وقت يها هیاش فکر کنه، به گر هیخواست به بق ینم دلش

 خوردند یدست خودش نبود همه اونها تو گوشش زنگ م یبست، ول یداشت درو روش م یآخرشون وقت

 "يریبگ میبه جا منم تصم يارسالن تو رو خدا، ارسالن تو حق ندار "

 "نجایا يپا بزار يحق ندار گهیفعال که گرفتم، به سالمت، د"

 "خوام یرو م میدیع يخوام، کادو یمن حلقه ام رو م"

در از گردنت پاره  نیجا پشت هم نیکه هم يگردن بند ای نیزم شیدیمن کوب يپا يهمون حلقه که جلو "

 "یو انداخت يکرد

 "ارسالن "

در بزار  نیبود و نبود رو پشت هم یهر چ ینکن دایپ نهایبه ا يازیواست خاطره بسازه و بسازند که ن نقدریبرو، ا "

 "و برو

 د،یکش یگرفت، ناخوداگاه اخمهاش رو تو هم م یمغزش درد م يافتاد تک تک رگها یاتفاقها که م نیا ادی

خواست نوه اش روببره  یم دیروز با خشم و تهد هیکه  یشد از خودش و بدتر ازخودش از رشتون یم یعصبان

 ارهیخواست پس ب یوحاال با مهر و الفت م

که گرفت باعث شد ارسالن مجبور شه  يرد، همزمان سبقت بدپاره ک يپشت سر نیافکارش رو بوق ماش رشته

منتظر  دیبود با نیتو اون لحظه تو اون ال ینیاگه ماش دیسمت راست شا هیبکشه به منتها عل عیرو سر نیماش

 توقف کنه به راهش ادامه داد نکهیا یبودند، ب یم يتصادف بد

 انیتا به خودشون ب یتونستند بفهمند که ارسالن مقصر بود، ول یبودند م اریکامال هوش یاگه آفاق و حاج دیشا

 .تموم شده بود یو خوش ریبه خ زیبگن همه چ یابوالفضل ایو 

بده من : که حاج بابا دست گذاشت رو دستش شیارسالن شروع کردبه زنگ زدن، دست برد سمت گوش یگوش

 بابا، تو حواست رو بده به جاده،
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 دالنهار: یانداخت به گوش ینگاه

 نیجواب بد: ارسالن

همه  یداشت ،یمجنون ای یمست: زد رونیب یداد اردالن از گوش يصدا یدست برد رو گوش یحاج نکهیمحض ا به

 که زنده نرسن نهیمن له بشن بهتره از ا نیتو ماش انیبزن کنار، ب ،يدادیروبه کشتن م

 یزنیبابا، چرا داد م هیاردالن، چ: بابا حاج

 کرد کاریچ نیدیند: اردالن

 رهیرو کنترل کرد، تندم که نم نینشده، خدا رو شکر مسلط بود، ماش يزیبسه بابا، چ: بابا حاج

 مثل اجل معلق ظاهر شد یسر صبح هوی اد،یبزنه کنار، اصال قرار نبود ب نیروبهش، بگ یگوش نیبد: اردالن

از  ستین يزیچ:  دنیرو شن زیرو قطع کرد، مطمئن بود همه همه چ یگفت و گوش یاله یبابا ال اله ال حاج

 نگران شدند دنیپشت سر د

 منه؟  ریها سبقت گرفته تقص ونهیاون مردك مثل د: ارسالن

 صلوات بفرست بابا: بابا حاج

 نیمن شد، اومدنم برنامه هاتون روبهم زد، حواسم نبود ممکنه جا نداشته باش ری، تقص دیببخش: هلنا

 نیتو ماش میرفتیفوقش م م؟یجا نداشت یعنینفر  هیما واسه  گهید ادیتونست ب یارسالنم نم ه،یچه حرف نیا: آفاق

 ریتازه سبب خ م،یاومد یتر با سلمان م رید میکرد یصبر م ایکردن،  یبچه ها آب لمبو مون م نیا کمیاردالن، 

 رنامه دارم،روز ب 3 نیاصال من خودم واسه ا ومده،ین ییارسالن خان چند وقته با ما جا نیا یدون یم ،يشد

 ؟يچه برنامه ا: هلنا

 گم ینکنه م یاگه ارسالن ناراحت نشه و بد اخم: افاق

 کردم؟ یبا شما بد اخم یمن ک: ارسالن

 کم نه مادر: آفاق

 من غلط بکنم: ارسالن

 !ششیپ رنیم سهیهمون که گفتم دندونپزشکه محدثه و نف ن،یدختر خاله ام: آفاق

 خوب: ارسالن

 ما شیپ انیامروز ظهرم ناهار م شاالیا ،یحاج يالیهمه اومدن و شبیاونم دعوته، از د: آفاق

 کنه؟ نمونیمعا میدهن باز کن مینیبش فیرد میبر دیاالن ما با یعنی: ارسالن
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 شما و اوشون ن،یزن ینه ها، م میزنیم ن،یزنیحرف م نیکن یدهن باز م نیریم ر،یخ: آفاق

 رو روشن کرد ویراد یحرف چیه یبه آفاق انداخت و ب ینگاه نهیاز آ ارسالن

 نینیغلط بکنم رو بب ا،یب: به هلنا انداخت ینگاه آفاق

 ستیجاش ن نیبعد خانوم، االن تو ماش نیبزار: بابا حاج

 تونه در و تخته تو هم بکوبه، نه بزاره بره یاتفاقا االن جاشه، نه م: افاق

 میکن یآفاق جون، بعد صحبت م: ارسالن

 برم؟ ایحسرت به دل از دن دیبا نم،یبب يتو رو تو لباس دوماد دیرسه؟ من نبا یم یبعد ک نیا: آفاق

 مشکل کجاست؟ نیدون یکنه نم یندونه فکر م یلطفا، هر ک نیتمومش کن: ارسالن

 داده يدواریدکترت ام یمگه نگفت ،یدنبال دوا درمون یمگه نگفت: افاق

 یم یداره رانندگ ست،ین نجایبحث جاش ا نیا ن،یآفاق خانوم، تمومش کن: قائله رو ختم کرد یحاج بابا ول حرف

 باشه یموضوع حرف نیراجع به ا یخواد کالم یسه روز دلم نم نیکنه حواسش رو پرت نکن، ا

 ینداخت، سرخ یبه جلو م یهم نگاه یبود رو به افاق، هر از گاه دهیچرخ ینگفت، هلنا ول يزیچ یکس گهید

 اومد یواضح به چشم م یلیخ نهیارسالن از تو ا يچشمها

 یهم تو ژست بودند ول يبرا یگذاشتند،کم نییمحض ورود به باغ ، اردالن وارسالن ساکها و وسائل رو پا به

 هیتا ارسالن .بود یالقییکامل  یبه معن هیاون ناح یماه بود ول ریت مهین. رد و بدل نکرده بودند یحرف خاص

افاق و بهار راه افتادند به سمت  ياز وسائل رو ببره، هلنا هم ساك خودش رو دست گرفت و پا به پا يسر

داد واسه نشستن و  یداشت که به قول آفاق جون م یبزرگ وانیا یول زد،یم یمیساختمان قد يساختمان، نما

: خانمها شد يومد ، همپاا یرو برداشته بود و داشت از پشت سرشون م لیاخر وسا ياردالن سر.خوردن ییچا

 است؟یچجور دمانیخوب آفاق جون، چ

 گهیباال د يتو اتاقها نیهم ،شماها هم بر دیکه معلومه، اتاق ساره و سع یاتاق من و حاج: آفاق

 ره؟یگ یگردن م یهلنا، ارسالن رو ک یکیبابا،  یکیاتاق من،  هی: اردالن

اتاق،  هی کایاتاق، هلنا و بهار و ن هی میر یم کانیو و نمن و ت:شد از پشت کیبه بغل بهشون نزد کاین ارسالن

 ور مردا اون ور نیزنها ا

 بره یمن خوابش نم یاصال، بهار ب: اردالن

 ایح یب: آفاق
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 دوتا شازده نیبلند شه نصف شب آب و دون بده دست ا دیمن نباشم بهار با ه؟یچ ایح یب:اردالن

 رهیقصدت خ م،یدیمیباشه بابا، فه: ارسالن

 ؟یخواب یخوب، حاال تو کجا م: اردالن

 يآب ودون بد يخوا یشما م ایرو سر وکله من راه برن،  رونیاز اتاق ب انیصبح ن 5اگه جونورات : ارسالن

 .خوابم یباال م يمن تو راهرو ،یفتیدستشون رو من ن

 یپا له ش ریز یستینترس، مورچه ن: اردالن

جلو زد و زودتر وارد ساختمان شد، تا ظهر خانمها مشغول تدارك ناهار بودند و  يا گهیحرف د یب ارسالن

 .ناهار انیب ياز باغ کنار رانیکردند، سر ظهر قرار بود خونواده عمه ا یجمع و جور م اطیتو ح ونیآقا

 ایانگار قصد نداشت از زل زدن تو صورت هلنا دست بکشه  داد،یبهش م يحس بد سهینف دنیکه هنوزه د هنوز

بهش گفته  یخبر رو آفاق قاچاق نیداشت و ا یحساس شده بود، محدثه هم که تو راه يادیبود که ز دهلنایشا

گن که  یگفت معموال نم یزده بشه، م ینشون بده حرف يزیکه ظاهر طرف چ یبود، ظاهرن رسم نبود تا وقت

 .فتهیسر زبونها ن یبچه سقط بشه حرف نییپا ياگه تو ماهها

و دختر و داماداش، سلمان بانو رو  رانیعمه ا د،یساره و سع ا،یبه پا شد، سلمان و ثر ییدوازده نشده بلوا ساعت

 .اومد یپس بر نم ییاون بنده خدا به تنها یهم آورده بود ول

زرآلو، بهار که با کمک اردالن  يرفته بودند سراغ درختها دیهمراه سع زدیلنگ م یکه هنوز تو راه رفتن کم ساره

کرد، شوهر  یخودش بود، محدثه مثل تازه عروسها نشسته بود ور دل شوهرش و پچ پچ م يدنبال بچه ها

نبود، کنار حاج آقا  نیام ایو  اردالنمدلش مدل ارسالن و ینداشت ول یحاج آقاها بود سن هیشب شتریهم ب سهینف

هم شده  ایبود، آفاق و ثر سهیپسر نف مایدستشون بند ن رانیو عمه ا سهینف.زدیشسته بود و حرف مو حاج بابا ن

 .زدیبودند دست چپ و راست بانو، هلنا هم به قول آفاق تودست پاشون لول م

 .نداختندیو بچه ها راه م هیبودند واسه هد دهیکش رونیب يرو که از تو انبار يو ارسالن تاب فلز سلمان

 ان؟یم یمهموناتون ک هیافاق جون بق: رو داد دست بانو آبکش

 رسن یدختران، همه عصر م يشوهرها لیهستند، فام یو حاج رانیمهمون ا هیبق نان،یما هم يمهونها: آفاق

 تعارف نزنن؟ هوی نیبا حاج بابا هماهنگ کرد: ایثر

 جمع، خودش حواسش هست التیخ: آفاق
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 ریبدر پارسال، خ زدهیس نه،یچشمت روز بد نب: داد حیکرد که آفاق واسش توض یو افاق نگاه م ایتودهن ثر هلنا

دونم کدوم بچه ها  ینم ران،یتا مهمون داشت ا 40اونورم که خدا نخواد  م،یعوض کن ییهوا هی میسرمون اومد

ور کرده بود از دست کوچکترا د طناب هیخودش  الیبه خ زونیبود، کلنگ باغبون رو آو يکرد يکار نیریش

هم  یبرق شدند، حاج یکنتور کنده شده بود و خالصه دم غروب ب یباشه نگو انداخته بود رو کابل برق،خروج

سوزن  يجا نجایاونام نه نگفتند، ا ان،یواسه شام تا از اداره برق م نوریا نیایتعارف زده بود که ب هیبنده خدا 

 م،یکرد ییرایو پذ میاز بس دو ال و راست شد میهفته زانو درد و کمر درد داشت هی اانداختن نبود، ما سه تا ت

 نزدند دیو سف اهیدخترا فرمان فرما بودند، دست به س يهمشون همه که انگار

 اونور؟ يسر هی میاردالن برق رو قطع کنه شب ماها بر میبگ: هلنا

 کش شیرفتن ما پ ان،ینه قربونت، اونها ن: آفاق

توجه  یو رفت سمت در باغ، هلنا ب دیشوهر محدثه مثل فنر از جا پر نیسفره رو ننداخته بودند که امکامل  هنوز

ظرف ساالد رو داد دست اردالن و رفت تو آشپزخونه، پارچ دوغ به دست  رانیبه جنب و جوش محدثه و عمه ا

محدثه توجهش رو جلب  و سهینف یسسالم احوال پر يکرد که صدا یتو دهنه در آشپزخونه با بانو صحبت م

آفاق که از دهنه در  يو بلند، با صدا کیبار يخانم و آقا هیبود، دهیکرد، مهمون داشتند، هنوز صورتشون رو ند

 دنیقصد دو يانگار لیبه قول خودش عل يبرد، خنده رو لبش بود و با پا یسر م يکنارش زد، کنار رفت، انگار

 ومدنیبابا چرا ن مامان ن،یسالم، خوش اومد: کرده بود

 میسالم، ممنون، ما باز زحمت اورد: دختر

 خوبن حاج خانم: پسر

 نییبفرما ،یجون چرا دم در نگهشون داشت رانیا ،یچه زحمت: آفاق

 به بانو که گل از گلش شکفته بود برگشت تو آشپزخونه ینگاه با

 ه؟یک: داد دستش ینیس ایثر

 خانم آقا هیدونم  ینم: هلنا

زحمت دو تا بشقاب اضافه  یبده من ببرم، شما ب: رو از دستش گرفت ینیگفت و س نویا! ر ارسالن خواستگا: ایثر

 کن

 آقاهه؟ ایکدوم خواستگار ارسالنه؟ خانمه : هلنا

 گهیخانمه د ؟یچ یعنی! وا: خنده اش رو جمع کرد ایثر
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 به داداش بنده نسبت ناروا داد؟ انایاح یکس نجایا: اردالن هر دو جستن باال يصدا با

 رو از کنار ارسالن رد کردو رفت سمت سالن ینیس عیسر ایثر

 دو تا بشقاب اضافه کنه نتینشست از تو کاب ده،یشن يزیهم انگار نه انگار که چ هلنا

 زد یم دیهلنا رو د يداده بود به چارچوب در و چرخ زدنها کهیت اردالن

 اناً؟یاح يبچه هات روبدار دیشما االن نبا: سر گردوند هلنا

 نیالزم ندار یکمک نمیاومدم بب! خورن یدارن به به م: اردالن

 سر سفره نیزحمت ببر یب: هم دو تا قاشق انداخت تو بشقاب ها و همه رو هول داد تو دل اردالن هلنا

 ست؟ین يا گهیامر د! چشم: اردالن

 هم بدم وانیدو تا ل نیچرا صبر کن: تو هم دیاخم کش هلنا

 وانهایحرف رفت سراغ ل یورود آفاق و بانو، هلنا ب با

 نداره، تیخودت رو مشتاق نشون نده خوب نقدریآفاق جون، ا: اردالن

 به اردالن نداد یجواب آفاق

 گم؟ یبانو بدم م: اردالن

 هغذا بد ونیکشیبه  نینداره ها، برو بش شتریزنت بنده خدا دو تا دست ب نم،یبب رونیبرو ب: افاق

 اضافه کرد  وانیدو تا ل هلنا

 م؟یآفاق جون بکش: فرستاد رونیاردالن رو از دهنه در آشپزخونه ب ران،یعمه ا يصدا

 نکنه خی میکمک تا زود ببر نیایب يبله، با دخترا: آفاق

 برم یولشون کن دستشون بنده، بده خودم م: رانیا

 ینداده بود، حاال بهتره م یچشم نشده بود، و سالمسر سفره مجبور به نشستن بود با مهمونها چشم تو  یوقت تا

و  دهیکش يزد، چشمها یبود که آفاق واسش بال بال م یهمون خانم دندانپزشک ه،یسام نه،یتونست هر دو رو بب

سن داشت، نه سن و سال به  یکم نظرشبه  یهم خوب بود ول يسر باال، رو یو دماغ یگندم یبا پوست یمشک

پروا، که باعث شد  یب یکم یجوون تر بود، با نگاه یپسر کم یبود، ول 35حدود  يزیچ دیشا یول یاون معن

از  چوقت،یشوهر محدثه بود، ه نیبه ام هیشب یلیاش بگذره، نگاهش خ افهیرصد ق ریاز خ هیاز ثان یهلنا در صدم

 .نداشت یو حضور در مقابلش رغبت یبتهمون روز اول تاامروز به هم صح
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کنجکاو  بهیجناب غر نیا دیاز تو د اینبود که بتونه خودش رو کنار ثر يچثه اش طور یول نشسته بود ایثر کنار

 .کامل دور کنه

فقط  هیهلنا رو هم داشت، و گرنه آفاق و بق يبود، هوا هیو هد ایهمونطور که حواسش به بشقاب ثر سلمان

مشد گفت به خانم دکتر  یفقط ساره بود که به نوع دیوسط شا نیبشقاب خانم دکتر بود، ا ادیسرشون به کم و ز

 نداشت یتوجه خاص

فرمان فرما بودند از  يتو فاز دخترا سهیشروع شد، به قول آفاق ،محدثه ونف يتموم شدن ناهار دوباره کزت باز با

هلنا خودش بود،بازم  يبه دخترا و مهمونا یده سیهم که فقط تو کار سرو رانیخوردند، عمه ا یجاشون جم نم

آشپزخونه،  يبود که با تموم شدن کارا یباق رششک يجا یول. بردند یشده بودند ور دست بانو و فرمان م ایو ثر

 .زمزمه رفتن کرد رانیعمه ا

 هیبدرقشون کنن،با رفتن به قول اردالن قوم مغول، همه  یتا به نوع رونیرفتند ب نایو سلمان همراه عمه ا آفاق

 هید، هلنا هم از خدا خواسته بلند شد، که با باز شدن در و ورود شونه به شونه سامقصد استراحت کردن ییجورا

 ستادیحرکت ا یخانم با آفاق همونجور ب

 من زحمت پس اوردم دیببخش: زدند زد یم دیکه ورودش رو د یتیبه جمع يلبخند هیسام

 نجاینبود ، گفتم بمونن هم یاون ور اتاق خال ه،یچه حرف نیا: آفاق

 زد و رفت سمت پله ها يدونست خانم دکتر کجا قراره نزول اجالل کنه، لبخندزور یو نانوشته هلنا م نگفته

 پا رو پله اول نذاشته سر گردوند و چشم دوند دنبال ارسالن هنوز

 یصورت ارسالن ول کیمیم د،یخند یزمیر زیگفت، و ر یم يزیبغل به بغلش نشسته و در گوشش چ اردالن

 داد یو لو نمر يزیبود، چ یخنث

مهمون  نمیهلنا جان ا: ستادیباال، دم در اتاق بهار ا ادیبهار ب عتیبا مشا هیتا سام دیطول کش يا قهیدق 10

 مخصوص آفاق جون سپرده به شما

 نیمهمونمم راحت باش نجایمنم ا ن،ییبفرما: هلنا

 گذاشت و مانتو دراورد، يو چادرش رو گوشه ا فیک هیسام

دراز  نیرو زم دیکه با یاون یبود، حتم شتریب یکرد، به هر حال قدمت حضورش کم يواریبه کمد د ینگاه هلنا

در اورد ، لباس سبک  يبالشت و ملحفه ا يواریکرد خودش بود، از کمد د یکش م شیو تخت رو پ دیکش یم
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رو  نیژاکل شماره. و وارتان داشت نیکال از ژاکل سیم یاورد، کل رونیب فیرو از ک شیگوش د،یکرد و دراز کش

 گرفت

 !ماها میتو دختر؟ دل نگرانت بود ییالو، هلنا، کجا: نیژاکل

 نبود یخوام، اصال حواسم به گوش یسالم، معذرت م: هلنا

 ره یدختر جان، فکر سن و سال ما رو بکن، دلمون هزار راه م: نیژاکل

 شدم يمعذرت، باز دختر بد: هلنا

 يناراحت شد شبید دونمیحرف رو نزن، م نیا زم،یعز: نیژاکل

 گرفتم با آفاق جون برم، گفته بودم راجع بهش میدفعه تصم هینه، ناراحت نشدم، فقط صبح : هلنا

 ير ینم یگفت یبله ول: نیژاکل

 نظرم عوض شد یجونم، خوب صبح نیژاکل:هلنا

 وارتان ياونم بعد حرفها شب،یبگو د ،ینگو صبح: نیژاکل

 شبیباشه، د: هلنا

 ن؟یاونجا هست یحاال تا ک: نیژاکل

 امیاگه دلم تنگ بشه زودتر م یروز، ول 3:هلنا

 شد یعالف نم نجایآرسن از صبح ا ،ير یم ياگه گفته بود: نیژاکل

بود و نگاهش  دهیافتاد که رو تخت دراز کش هیبگه که نگاهش به سام يزیخواست چ د،یتو هم کش یاخم هلنا

 سایوا: کرد خکوبشیم هینرفته بود که داد سام رونیکرد، رفت سمت در، هنوز قدمش کامل از در ب یم

 به سمتش اومدیکه داشت م هیهوا برگشت سمت سام یب

 هیداد سام گهیارسالن بود از سمت د يگفت از پشت سرش صدا یم يزیچ نیاونور ژاکل از

و تو خودش ر یمعلوم نبود ک هیانداخت تو، سام یبود، نگاه سادهیوا شیپشت سرش، ارسالن تو دو قدم برگشت

 کرده بود، میکمد قا

 شده؟ یچ: ارسالن

 شد؟ یچ ه؟یسام: دونم،  ینم: هلنا

 در و ببند یچیه: هیسام

 درو؟: هلنا
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 گم درو ببند یم: هیسام

 هیفکر کنم موج: نییپا دیباال انداخت، صداش رو کش يبرگشت روبه ارسالن، شونه ا هلنا

 قدم عقب تر رفت، هی ارسالن

 درو بستم رونیب ایب: در صدا زد يکرد، از ال شیرفت و در پ رونیاز در ب هلنا

 ؟يکجا راه افتاد یختیر نیا: ارسالن

 تو اتاق و در و بست دیکرد و پر ینیبه باال تنه اش انداخت، ه ینگاه هیتازه مغزش کار افتاد،  هلنا

 کرده بود چیخودش رو چادر پ هیسام

 ونریرفتم ب یداشتم م یختیچه ر نیبب يوا: هلنا

 یموج یکه به من نگ نیبب ن،یبله، بب: هیسام

 آخه شوکه شدم د،یببخش: دیلب گز هلنا

 باشه دهید ينطویبه حالت اگه ارسالن منو ا يوا:هیسام

 يصفار ينظر حالله واسه آقا هینترس فکر کنم : هلنا

اون بنده خدا هم پشت خطت هالك شد فکر : دیگفت و مانتو تن کرد و رو تخت دراز کش يزیلب چ ریز هیسام

 کنم

 نیژاکل ،يوا: دیبا دست تو سر خودش کوب هلنا

 نیالو، ژاکل: رو باال برد یگوش

 بود یچ غیج يچه خبره اونجا، صدا: نیژاکل

 نبود، وارتان کجاست؟ یمهم زیچ نیولش کن ،یچیه یعنی رون،یرفتم ب یداشتم از اتاق م ،یچیه: هلنا

 کنه یفصل درخت هرس م نیتو ا اط،یرفته تو ح ،یعصبان: نیژاکل

 زنم یاالن من زنگ م: هلنا

 گم یخودم بهش م ه،یخواد دخترجون، االن عصبان ینم: نیژاکل

 خوام، یمعذرت م د،یببخش: هلنا

 خوش بگذره، به آفاق هم سالم برسون: نیژاکل

 چشم، خدا فظ: هلنا

*** 
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 رم ینم رونیب گهی، د اریمانتوت رودر ب ،دیببخش: ملحفه يتموم شدن تلفنش نشست رو با

 حرومه شینظر حالله دوم هیدم تنم باشه،  یم حیترج ،ییحرفها نیتر از ا جیتو گ:هیسام

 من جواب افاق رو نتونم بدم یکباب نش ،یهر جور راحت: گرد کرد یچشم هلنا

 يلحاف بنداز روت سرما نخور هینترس، کولر روشنه تو هم : هیسام

 خوبه نیهم: روش دیرو چنگ زد و کش مانتوش

نرفته بود،آخر شب  یکه شب قبل هم خواب درست نیاومد، با ا یخوابش نم یدنده اون دنده شد ول نیا یکم

 یبیاگه بخواد ترت نکهیا ره،یسر و سامون بگ دیها، با یشگیوارتان باهاش صحبت کرده بود، از همون هم یکم

 نیآخر سر بعد از همه ا م،ویر یگفت اصال همه با هم م یو عمو، م عمه شیپ کایآمر شیبتونه بره پ دهیم

نه،  ایاون فکر به قول خودش کذا و کذا از سرش افتاده  ایآ نکهیسراغ قصه بچه، و ا رفتیرفتن ها، م هیحاش

به قول خودش نه واسه کار  اد،یدست آخر هم از کوره در رفته بود و گفته بود آرسن تهرانه و فردا قصد داره ب

 . بزنه يسر هی ادی،فقط ب یحرف ای ،یخاص

بود، که آرسن  يدو جمله آخر نیواسه هم دنیهمه شاخه به شاخه پر نیکه نفهمه ا ينه اون قدر یبچه بود ول

 .فتهیوپاشه راه ب رهیگرفته بود دعوت رد کرده رو پس بگ میبه اتاق تصم دهیپاش نرس اد،یم

گرفت خودش دست به کار  میرو نداره، تصم شیدونست ارسن جرات زنگ زدن رو گوش یجاش نشست، م سر

تن کرد، شالش رو برداشت و از اتاق  يبلند نیبلوز آست. شه، مطمئن بود اگه با چراغ سبز وارتان اومده موندگاره

آهسته . کرده بود حائل چشماش دستبود و  دهیهمه جا آروم بود، ارسالن رو کاناپه سالن دراز کش رون،یرفت ب

 .شماره آرسن رو گرفت. رفت، و وارد باغ شد نییآهسته از پله ها پا

 تو ییالو، هلنا، کجا:آرسن

 اونجا یرفت يپا شد یسالم؛ واسه چ: هلنا

 هام رو سر بزنم؟ لیخوب من حق ندارم فام ؟یچ یعنی: آرسن

 خونه وارتان؟ يحتما بر دیبا لیهمه فام نیا نیاز ب یچرا، ول: هلنا

 اومدم؟ حق ندارم؟ شتریبار ب 3سه سال من  نیبرم؟ تو ا دیچرا نبا: آرسن

 ؟یاونجا هست یتا ک! يچرا حق دار: هلنا

 مونم یمن تهرانم، تا کارم تموم شه م: آرسن
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هر : بشنوه يزیچ یخواست کس یدلش نم چیه یساختمان نبود ول کیداشت تن صداش رو باال نبره، نزد یسع

 رت تموم شد به من خبر بدهوقت کا

 دنبالت؟ امیب يخوا یندارم م یخاص یلیکنم، اصال کار خ یکارم رو تموم م يمن هر وقت تو بخوا: آرسن

 خبر کن منم برگردم خونه يبرگرد یهر وقت خواست نهیمنظورم ا ،يوا: هلنا

من از  یعنی ؟یاز پسرا که بچه دار ش يخواستگار يراه افتاد ؟یفکر کن یمنظق کمی يخوا یتو چرا نم: آرسن

 همه واسه تو کمترم؟

همکارش، گفته بود نه و  يخودش و جواد نیبود ب يزیچ يخواستگار هیقض نیاز تعجب باز مونده بود، ا دهنش

به تو  یاتیچرند نیچن یک: داشت یمعن یلیحرف از دهن ارسن خ نیا دنیتموم شده بود، االن شن زیهمه چ

 گفته

 مهمه یلیچراش واسم خ. ینیب یکه تو منو در حد اونها هم نم نهیمهم ا ست،یهم نم یک: آرسن

 به تو گفته یواسه من مهمه که بدونم ک: هلنا

 جواب منو بده: آرسن

 جواب تو بعد از جواب سئوال من: هلنا

 نیمن ا دی، شا دیگفت شا ام،یوارتان گفت، البته قرار نبود من به تو بگم، نگرانته، به من زنگ زد، گفت ب: آرسن

 یتونم به راحت یرو هواس، من م میسال زندگ 3بار بتونم نظر تو رو عوض کنم، نگاه کن، من هنوز بعد از 

 ! يایکه تو کوتاه ب دوارمیته دلم هنوز ام یازدواج کنم، ول

رو خراب  تیمن زندگ نکهیواسه ا یخوب يادیازدواج کن،چون من همون ادم هستم، تو هم ز یبرو به راحت: هلنا

 زدم یرو بهم نم زیهمه چ شیخوردم همون سه سال پ یخورم،اگه م یکنم، من به درد تو نم

 ادی لتیتو اون خونه، حتما ف یرفت يکه باز پا شد نهیرو به من نگو، اصلش ا يا شهیکل يحرفها نیا: آرسن

 من ینه خوب نهیهندستون کرده، اصلش ا

چون  نجامیا. بار منو دور انداخته هیکه  ینه اونقدر که برگردم به کس یاحمقم، ول هیمن : کرد يبلند خنده

 بفهم نویخونه واسه من ارزش دارن، ا نیتو ا يا گهید يکسا

 یش یم مونیروز پش هی: آرسن

 اومدنم تا خود خود امروز ایاز به دن زیاز همه چ مونم،یمن االنم پش: هلنا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا helga1980  –به سر شود ... 

wWw.98iA.Com ٣٦١ 

خونه  یخواد آواره ش یرم نم یمن م: بلند شد، آرسن بود شیاس ام اس گوش يصدا یرو قطع کرد، ول یگوش

 ار،یخودت ن يبهت نگم، به رو يزیچ يمردم، در ضمن وارتان از من قول گرفته بود که راجع به خواستگار

 تو درکش کن يمستاصل شده از کارها رمردیپ نیدوست ندارم از من ناراحت بشه، ا

 يزیاحمق به وارتان چ يشد جواد یباورش نم ن،یشده بودبه زم رهیتکه تکه شد، خ شیگوش هیاز ثان يکسر تو

دست  یکرده، ول تشیاذ یلیمدت خ نیدونست تو ا یشد تو چشماش نگاه کنه، م یروش نم گهیگفته باشه، د

 کرده بود، شونیبود و عاص یخودش نبود، عاص

از خونه واسه  رونیب هنهمیخواست که خوب باشه، سر به راه باشه، حرف گوش کن، ا یاومد، م ینم ازش

سر  ییزهایچ هی یوقت یدقشون باشه، ول نهیباشه کمتر آ رمردیپ رزنیخودش کار جور کرده بود که کمتر مزاحم پ

شه  یمگه م ینداشت يعاد یزندگ هی یوقت ست،ین یعیطب تیتو زندگ زهایچ یلیخ یوقت ست،یخودشون ن يجا

 .یباش یعیطب

 برداشت لشیموبا يها کهیپشت دست اشکهاش رو گرفت و نشست ت با

آب  ریخودش رو به ش عیرو جا زد و درش رو بست، سر يباتر ست،یبشو ن یگوش یگوش نیا گهیبود د مطمئن

 رسوند

 نهیبش یداد کم حیبه صورتش هم زد، ترج یآب. که الزم نداشت سکسکه کردن بود يزیآب خورد چ یقلپ چند

 . بوده  یزنن هوا بارون ین چشماش داد ممطمئن بود اال

که تو بغل ارسالن نشسته بود و کتاب ورق  کاین دنینبود، اروم اروم پله ها رو باال رفت، با د یکس دیکش یسرک

اومد و دنبالش راه  نییاز بغل ارسالن پا کاین دهیگرفت، به اتاق نرس شیداد و راه اتاق رو پ نییسرش رو پا زد،یم

 یهل:: افتاد

 بله: برگشت

 تفک: کاین

 ندارم: نشست بغلش کرد هلنا

 خوام یم:کاین

 دم یبهت م گهید زیچ هی میبر ایب: هلنا

و تو بشه، مهمونت  رونیب خوادیبار م 100نبرش تو، : درو باز نکرده بود که ارسالن بلند شد رهیدستگ هنوز

 شه یمعذب م
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 مهمون من باشن ادینم ادمی :بود نیسنگ یکلمه مهمون کم یبگه ول يزینداشت چ میتصم

 خوب مهمون آفاق جون یلیخ:ارسالن

 ارمیبمون تا واست ب: رو داد بغلش کایتر شد و ن کیقدم به ارسالن نزد هی

 نه: بغض کرد کاین

 کنه یکه االن خونه رو منفجر م رشیبگ: فرستادش بغل هلنا ارسالن

 شلوارم دارم بیشکالت تو ج هی ایاصال ب: هلنا

مجبور شد اول  ب،یدستش رو فرستاد تو ج یبه سخت بش،یرو تو بغلش جابجا کرد ودست کرد تو ج کاین

زد اجازه نداد  کایکه ن يشد که سقلمه ا رهیلحظه خ هی یشکسته گوش يد یال س دنیبا د اره،یرو در ب شیگوش

و دست برد  نییگذاشت پارو  کایشکالت در اورد، ن هی بشیو از ته ج زیرو گذاشت رو م یکنه،گوش دایادامه پ

 ؟يکرد کارشیچ: دیقاپ زیرا رو م یارسالن زودتر گوش یول یسمت گوش

 بدش: هلنا

 ضربه خورده؟: ارسالن

 بدش به من: هلنا

 خوره،  یبه درد نم گهید: ارسالن

 بدش: کرد ناله

 یداغون کن یبزن نویا نییپا یبدو بدو رفت: ارسالن

 بده: هلنا

 دلت تنگ شده واسش ایبوده  یحاال واسه گوش! يام که کرد هیگر: ارسالن

 رو بده میگوش: شدن ریگوله گوله سراز اشکاش

شکسته باشه، شوهرت  شید یفقط ال س دمیشا ،یکنیم هیگر یحاال واسه چ: رو گرفت سمتش یگوش ارسالن

 کنه یم کیپ یگوش هیزنگ بزن بهش، سه سوت واست  هیمن  یبا گوش ایکه تاجره غصه نداره، ب

 دیسفت بهم کوب یفقط کم یرو پس زد با سرعت رفت تو اتاق و در و کم یگوش

 شده؟ یچ: مثل برق گرفته ها بلند شد سر جاش نشست هیسام

 باد درو زد بهم دیببخش یچیه: هلنا

 آره طوفان شده:به پنجر ه بسته ودهنه کولر کرد ینگاه هیسام
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 رو بالش برد رو ملحفه و سر دیدراز کش عیمحل نداد، سر گهید هلنا

 نییپا ادیم یهم باال بکش گهیبکن، صد بار د نیف هیبلند شو : نبود ایکوتاه ب هیسام یول

 رو اعصابم راه نرو گهیتو رو خدا تو د: بلند شد نشست هلنا

بلند شو برو دست و  ،یکن یم نیف نیف یحاالم که ه ياالن من بدهکارم؟ بابا من و از خواب پروند: هیسام

 روت رو بشور

 دیکش رونیدستمال ب هی فشیاز تو ک هلنا

 ارمیواست اب ب يخوا یم: هیسام

 نه، خوبم: هلنا

 شده؟ ؟دعواتيخبر اومد یب: هیسام

 نه: هیسمت سام دیچرخ هلنا

 یگرچه انگار از اولم اعصاب نداشت ،يرو به اون رو شد نیپس چته از ا: هیسام

 رینخ:هلنا

 يمنقلب شد يدیرو د يصفار ينکنه آقا: هیسام

 ؟یچ یعنی: اخم کرد هلنا

 شوهر سابقت بوده دمیخوب شن: هیسام

 !نیینجایا نیواسه هم ره،یقراره شما رو بگ دمیمنم شن: هلنا

 !!!منو، واقعا؟ ره؟یمنو بگ: دیخند هیسام

 ؟یدونست یتو نم یعنی: هلنا

 ؟یحاال تو ناراحت: هیسام

 ناراحت باشم دیبا ینه،من واسه چ:هلنا

 اون تو رو نخواسته یخواستیتو م دمیشن: آورد نیینشست لب تخت و صداش رو پا هیسام

 یتیسنخ چیدو طرفه بود، ما اصال ه هیقض هینه : رو بزاره کنار و به خودش مسلط باشه يکرد بچه باز یسع هلنا

 میبعدم جدا شد میکه عقد کرد بود یمصلحت هیپدر بزرگ من سن داره، اون موقع هم  يجا م،یبا هم نداشت

 گه؟یشم مادر بزرگ شما د یم شونمیاالن منم که همن سن ا یعنی: هیسام

 گهینداشتم، مثاله د يمنظور: هلنا
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 ؟یهست یراض تیحاال از زندگ:هیسام

 آره: هلنا

 کنن؟ يقراره از من خواستگار یخوب حاال ک: هیسام

 شما؟ یهول: هلنا

 نطوریخانم هم هم رانیکنه، ا یم کاریآفاق خانوم چ ینیب یهولن، نم یلینه،اونها خ: دیخند هیسام

  انیب دیبا نجا؟اونهایا ياومد یتو اصال واسه چ: هلنا

 انیبه وقتش م ان،یم: هیسام

 ؟یتو واقعا دندون پزشک: هلنا

 رو بدم تمیزیکارت و اریب ادمیآره، : هیسام

 نه ممنون من دندونام سالمه: هلنا

 ایخوام دندونهات رو بکشم، واسه چکاپ ب ینترس نم: کرد يخنده ا هیسام

شوهرت  یراست: هم که شکسته بود نشونیب خیشده بود،  خوابیب گهید هیسام ینگفت ول يزیچ گهید هلنا

 !ینیب یسابقت، شوهر سابقت رو م يشوهرا لیخونه فام يایتو م شهیناراحت نم

 به ارسالن ندارم يکار ام،یم هیآفاق و بق دنیمن واسه د: هلنا

 گهیهم هست د يصفار يبهر حال آقا یدوست داره، ول یلیآفاق خانم خ دمیدونم، شن یم: هیسام

 ؟يدیشن ایچ گهید: باال داد ییابرو هلنا

 گهید زایچ نیهم: هیسام

 گهیمن د یزندگ ازیتا پ ریس یعنی زایچ نیهم: هلنا

 واسه من نداره ینگران ياومد و رفت تو جاکه منو مطمئن کنن  ينه، در حد ازیتا پ رینه س:هیسام

 یک ه؟یتو نظرت چ: دیلنگ یکار م يجا هیتو تن صداش درست نبود،  ه،یسام يوسط، تو جمله ها نیا زیچ هی

 ؟يدیبله رو م

 یوقت گل ن: هیسام

 ؟ یچ: هلنا

 بابا یچیه: هیسام

 ؟يسن مجرد باشه، چرا تا حاال ازدواج نکرد نیتو ا دیخانم دکتر چرا با هیاصال  نم،یتو رو خدا بگو بب: هلنا
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 امار منو به تو ندادن؟ یعنی: هیسام

 نه: هلنا

 یپس البد الزم نبوده بدون: دیدراز کش هیسام

 خوام بدونم لطفا یم: بلند شد نشست لب تخت هلنا

 انوقت؟ یواسه چ: هم نشست هیسام

 یزن یمشکوك م. یهست يجور هیاخه تو : هلنا

 واقعا: هیسام

که  یزنیحرف م يجور هیطرف  هیاز  نحا،یا یمنتظر شوهر خودت رو انداخت دهیترش يدخترا نیآره،مثل ا:هلنا

 یهمه رو سر کار گذاشت ،يندار یمیانگار تصم

 مادر بزرگتم يکم عفت کالم داشته باش، من جا هی: هیسام

 آفاق چقدر رو تو حساب کرده یدون یگم، نم یخوب راست م: هلنا

 ها رو امروز حساب کردند یلیخ: هیسام

 ؟یمثال ک: هلنا

 ول کن دختر جون: هیسام

 منظورته رانیتو رو خدا، عمه ا: هلنا

 ...ها، مادر پدرم، پدر بزرگ مادربزرگم، برادرم یلیخ: دیکش یآه هیسام

 ؟یگیم ينجوریچرا ا ه،یخوب سیخوب ارسالن ک: هلنا

 هیمادر که از بچه اش دوره، که فقط  هیمادم،  هینه واسه من، من  یول هیخوب سیارسالن ک یدون یم: هیسام

 کنم یبتونم با دخترم زندگ نکهیفکر و ذکر دارم اونم ا

 ؟يبچه دار: هلنا

 ساله 10دختر  هیآره : هیسام

 کجاست؟: هلنا

 کایامر: هیسام

 ؟یطالق گرفت: هلنا
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کنم، شوهرم استادم  یو سال تونستم زندگمن بود، من فقط د یآره، سوگل ثمره عشق خام جوون: دیکش یآه

ثمره  م،یکرد یکه نه، مردگ یفقط دو سال زندگ شه،؟دوسال،یبود، باورت م نیدست بزن داشت بدب یبود، ول

 یجون به لب شدم، رفتم قهر، شبونه اومد دخترم رو گرفت، گفت بچه ات رو م گهیبار د هیاش دخترم بود، 

دخترم واسم مهمتره، گفتم جهنم که من  دمیروز فکر کردم، د ر،سهیکم د هی یبرگشتم ول ،يگرد یبر م يخوا

 نیگر کا،یاومد که رفته امر غامیماه پ 3برگشتم خونه نبودند، هر جا رفتم نبودند، بعد  یوقت یول رم،یاز دست م

 یکارت داشت لعنت

 بود یحرف حسابش چ: داد هیدست سام یدستمال

هم  نیبه هم یدلتنگم، ول زنم،یحرف م یبار باهاش تلفن هی یسال ،یبچه ام رو برد، چه حرف حساب: هیسام

 ماه هم با دخترم نبودم هیرو هم رفته  یول کایدو بار رفتم امر م،یراض

 ؟یخودت چ یپس زندگ: هلنا

 نیاز ا یتموم شد، حاال هم هر از گاه يخرد یو ب یانتخاب احساس هیبود که با  یمن همون یزندگ: هیسام

 هیقض يجور هیبعد  یول رم،یم يمثل امروز خواستگار ای اد،یکنم، خواستگار م یها دارم، مقاومت هم نم شینما

 تا سال بعد و نفر بعد رهیم کنم،یرو ختم م

 یافت یم نیف نیدوبار به ف یمن زار بزن اهیخواد واسه بخت س یحاال تو نم: به هلنا انداخت ینگاه

 نداشته باشه يدرد شهینم دایتوش پ یکیرو ببرن که  ایدن نیمرده شور ا: هلنا

هم اشتباهات  یالبته گاه ره،یخودمونه که دامن گ يها تیخر ،يدار کاریچ ایبس کن دختر، به دن يوا: هیسام

 گرهیپدر مادر ها که دامن بچه ها رو م

 خوش باشه یزاره کس ینم ست،یروا خواه ن چکسیکه به ه استینه، دن: هلنا

 دیتو االن با ،يانگار يدیآفاق خانم چرخ يتو دست و پا یلیدختر جون، خ هیچ یزن ریپ يحرفها نیا: هیسام

 فکرت شام و ناهار باشه و قر و فرت ،یباش زیهمه چ خالیب

 ؟یباش ينجوریا یتونست يتو به سن من بود: هلنا

 نه، نتونستم: داد رونیب ینفس

 با من بدتر از تو تا نکرده باشه بهتر تا نکرده ایدن: بلند شد هلنا
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 ،بايخودت رو دار یخوب گذشته رو ول کن، حاال که زندگ یازت، ول دمیشن ییزهایچ هیدونم،  یم: هیسام

هر وقت فکرش اومد تو سرت، بگو  ،یش رشیشوهرت خوش باش، گذشته رو بده اون عقب عقب ها، نزار درگ

 خورم یکنم، بگو بعد غصه اش رو م یر مباشه بعد بهش فک

 ؟یکن یطور زندگ نیا یتو تونست: هلنا

 بودم یخونه م ونهیگوشه د دیتونستم که االن با یاگه نم: هیسام

 ارمیکم م ییجاها هی هویتالش من تالش مذبوهانه اس  نمیب یم یگاه یکنم، ول یمنم دارم تالش م: هلنا

 شه یبا اومدن بچه عوض م اتیبرس به شوهرت، به فکر بچه باش، دن تیبه زندگ: هیسام

 ییا یو نه زندگ ينه شوهر ست،یدر کار ن يشوهر: کرد یتلخ خنده

شده بود، به قول آفاق کمان از چله رها شده بود، حاال  رید یباز کنه ول هیسام شینداشت که حرف پ يقصد

 .نبود هیول کن قض هیسام گهید

  ه؟یچ یتیگفتن سر خونه زندگ نکهیپس ا ؟یگ ینم یچیچرا ه: هیسام

 ول کن، باشه؟: هلنا

 ؟یچونیمنو بپ يخوا یوجب بچه م هیاونوقت تو  ره،یرو دا ختمیرو واست ر زیهمه چ ه؟یول کن چ: هیسام

 وجبه؟ هیواشه شما  170: هلنا

 !یوجب هیهستم شما  175بله واسه من که : هیسام

 دلت خوشه ها، ول کن: هلنا

 بگو تا ولت کنم: هیسام

قسمت  یرو نگه دارم، اصال دو ماه نشده شروع نشده تموم شد، ول یبگم، من اصال نتونستم اون زندگ یچ: هلنا

 نگو يزیکنم چ یکنن من سر و سامون گرفتم، خواهش م یهمه فکر م نجایا ،ینگ يزیچ یدم به کس یم

 دونه؟ ینم چکسیه یعنی: هیسام

 نه: هلنا

 ؟یینجایا یاونوقت واسه چ: ال انداختبا ییابرو هیسام

 خوب دعوتم کردند اومدم: هلنا

 خونه باز شده؟ نیپات دوباره به ا یواسه چ یعنینه : هیسام

 همشون رو یعنیدوست دارم،  یلیخوب من آفاق جون رو خ! ؟یچ یعنی: هلنا
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 ارسالن؟ یعنی! همه: هیسام

 از ارسالن ریهمه غ: برآشفت هلنا

 ؟يتو واسه خواستگار من تور پهن نکرد یعنی ح،یصح: هیسام

 نه: شد یباز نم اخماش

 !يزیچ يدونم، دوست پسر یچه م ست،ین تیاالن تو زندگ يا گهیباشه، قبول، کس د: هیسام

 ریخ: هلنا

 يرو به اون رو شد نیباشه بابا؛ چرا ا: هیسام

 دیببخش ،یچیه: کرد آروم باشه یسع

 دایزن خوب پ هیهم التماس دعا داره واسش  شهیسالشه، هم 30ه،یخوب یلیدارم، پسر خ يهمکار هیمن : هیسام

 کنم، جور کنم واست

 باشه خدمت خودتون ر،ینخ: هلنا

 تونه باشه،آخه داداشم هم هست یخدمت خودم نم: هیسام

 دیتو هم کش یحرف اخم یب

ارسالن خان  نیبا ا کمین م رونیب میکنم، حاالم بلند شو بر یم دایواسش پ گهید یکیخوب بابا؛  یلیخ: هیسام

 کنم دایتوش پ رادیدوتا ا هیآشنا شم، 

 بگو اخالقش گنده: هلنا

 هیسیآخه پسر نا: هیسام

 سه؟یآره؟ با شما نا: هلنا

 باشه سینا ادیبهش م ینه ول: هیسام

 کرده تو گلوت ریمبارکت باشه، انگار گ گهید نباریپس ا: هلنا

 ؟يدار! يشما که مشکل ندار: هیسام

 نه،نوش جونت: بلند شد هلنا

 ها، نگو نه ییخوشگل خانم؛ تابلو: زد سر شونش یهم بلند شد دست هیسام

 و بس نیمهمونم هم هی ستم،ین یچیمن ه:هلنا

 نه ای میبر يدیاجازه م! ياریباشه، چرا جوش م: زد یچشمک هیسام
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 نییبفرما:هلنا

 کنن یبد بد م يفکرا هیکه بق یاخم کن رونیبا من اون ب ينخوا: هیسام

 خندش گرفت هیبودن سام لهیهمه پ نیا از

 کنه یشک نم یکس گهیآهان، حاال خوبه، لبخند، حاال د:هیسام

 دیرس یسر و صدا به گوش م شیکم و ب نییاز پا یرفت، ارسالن تو سالن نبود، ول رونیاز در ب هیسام همراه

به به، : به ساره که کنار دستش نشسته بود انداخت و بلند شد یورود به سالن، آفاق گل از گلش شکفت،نگاه با

 نیبخور ارمیب يزیچ هی نجایا نییبفرما

 نیآفاق خانوم، زحمت نکش میناهار خورد ستیوقت ن يزیچ ،یمرس: هیسام

 نهیبش کشینزد هیجابجا شد که سام یکم ساره

 نینخورد يتعارف نکن، ناهار: رفت سر گردوند یکه به سمت آشپزخونه م نطوریهم آفاق

 ؟يدیتو چرا چشات سرخه، نخواب: هم به هلنا انداخت ینگاه

 کمک امیب ست،ین يزیچ: هلنا

 شده؟ یچ تیهلنا، گوش: رونیاز در آشپزخونه آب بدست اومد ب اردالن

 ؟یچ: گرد شد چشماش

 گشت یم یارسالن واست دنبال گوش: اردالن

 ز دستم افتادا ستین يزیچ: هلنا

 هست ها، تعارف نکن یگوش یحاال اگه کار واجب داشت: اردالن

 ندارم يزنگ به خونه بزنم نگرانم نشه کار هیممنون، فقط : هلنا

 به منزلمون؛ یبگ دینه با: خنده ریزد ز اردالن

 خوب منزلمون: هلنا

 منزل، حاال تو هم به شوهرت بگو منزل گنیبه زنشون م یرتیمردا غ يدیها، د ینگرفت: اردالن

 زنگ به منزلمون بزنم دل نگران نشن هیچشم، : هلنا

 نیزنگ بزن هی نییبفرما: اردالن

 يسالن شلوغ شد، از همه خوشحال تر آفاق بود، انگار دهینکش قهیبودند، به دق هیهمه منتظر ورود سام انگار

کرد، عزمش رو جزم کرده بود ارسالن رو  یم ریابرا س رو ایقول ثر د،بهید ینم هیرو جز سام یو کس يزیچ
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 یمونده داشت، گوش نیزم یکار واجب نداشت،رو  زهایچ نیهلنا اما االن حوصله ا. بفرسته رونیباغ ب نیدوماد از ا

 .زد یبا وارتان حرف م دیقرار بود، با یب رون،یاردالن رو برداشت و رفت ب

 گهیوارتان رو از حفظ نبود،کالفه چند مرتبه د لیداد، شماره موبا یجواب نم یکس یخونه رو گرفت ول شماره

هم اضافه  ونیآقا گهیمجبور شد برگرده تو خونه، جمع شلوغ تر هم شده بود، د جه،ینت یب یشماره گرفت ول

نخواست چشم تو . داد یم یکول کایداد و سلمان به ن یم هیکرد دست هد یشده بودند، حاج بابا پسته مغز م

 .رفت سمت حاج بابا صدایشه، ب یکسچشم 

 ن؟یحاج بابا، شما شماره پدربزرگم رو دار: هلنا

 ؟يآره بابا؛ مگه خودت ندار:بابا حاج

 اردالن زنگ بزنم یخوام از گوش یخرابه، م میگوش ستم،ینه، حفظ ن: هلنا

 شده؟ يزیبابا؛ چ يچرا کالفه ا: شیبابا، دست برد سمت گوش حاج

 خرابه نگران نشن میبگم گوش دینه، کارشون دارم، با: هلنا

که اردالن شماره رو  دیکردن هلنا د يریزد، شماره رو واسه هلنا خوند، با شماره گ شیتو گوش یبابا گشت حاج

 !شده بابا یچ: کردهنوزدورنشده بود که سلمان جلوش رو گرفت يداشته تشکر یتو گوش ویس

 شکسته، از حاج بابا شماره گرفتم میخونه، گوش خوام زنگ بزنم یم ،یچیه: هلنا

 از سر راهش کنار رفت سلمان

 ییهوا هی نیبر. اطیتو ح نیبر نیپاش: که آفاق به پا کرد يهمراه شد با همهمه ا ،یبه در خروج دنشیرس

 .نیبخور

گذاشت که طرف  ینم حیبه توض ازیحوالش کرد ن هیکه سام یو اخم ارسالن، و چشمک یبرگردوند، سرخ سر

 یول دینپرس يزیچ یرو عوض کرد، به سمت پله ها، کس رشیمس.و ارسالن هستند هیصحبت افاق فقط سام

 نشم شونکنم مزاحم یرم باال صحبت م یمن م: دندیطلب یم حیکه دنبالش بودند توض یچند جفت چشم

 .با وارتان بود پله ها رو باال رفت، و خودش رو رسوند به اتاق فعال کار واجبش صحبت عیسر

 تا وارتان جواب بده دیطول کش یکم

 نییسالم بفرما: وارتان

 سالم، منم هلنا: هلنا

 سالم، کجا دختر؟: وارتان
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  دیکنم، ببخش یم تتونیمن همش اذ د،یببخش:هلنا

 حالت خوبه؟: وارتان

، اصال بابت همه گردم یاالن بر م نیاصال هم. کنم یم تیمن همش دارم شما رو اذ ستم،ینه، خوب ن: هلنا

 خوام یاشتباهاتم معذرت م

 کرده؟ تتیاذ یچته؟ کس ؟یچ یعنی: وارتان

 نه: هلنا

 ؟یپس چ: وارتان

 !نیشه منو ببخش یم: هلنا

 دختر یکن ینگرانم م يدار: وارتان

 نیمنو ببخش یول ن،ینه نگران نباش: هلنا

 در ضمن آرسن هم رفت م،یزنیحرف م یبرگشت یباشه وقت: وارتان

 افتم یپس من االن راه م:هلنا

 ؟يایم يچجور: وارتان

 شه یم دایپ نجایا يزیچ یآژانس ،یتاکس هیدونم، حتما  ینم: هلنا

 میکن یصحبت م ياومد یبمون با خودشون برگرد، وقت ،یفتیراه ب ییتنها ياصال اجازه ندار: وارتان

 اما: هلنا

 اما نداره: وارتان

 میگرد یبر م گهیباشه، دو روز د:هلنا

 موظب خودت باش: وارتان

 نیحاج بابا زنگ بزن ایاومد به شماره اردالن  شیپ ياگه کار نیتلفنم شکست، نگران نباش یراست: هلنا

 باشه دختر جان، مواظب خودت باش: وارتان

دستش نگاه کرد، دست باال برد و شروع کردبه چرخوندنشون تو  يتو يها نگیبه ر د،یتخت دراز کش يرو

ندازند و موقع  یبه انگشت م نگیر هیکه موقع نامزد شدن  نهیرسم برا يناویود تو اسکاندب دهیدستش، شن

 از پدرش یکیو  رشاز ماد یکیبه دست داشت،  نگیکنن ، حاال دو تا ر یدوم رو اضافه م نگیر یعروس
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به کمک وارتان، به  ییرقم زده بودند، نه به تنها نشیکه والد یخاطرات دراومده و به عقد سرنوشت ينامزد به

روز عاشقشون بود و تو  هیحلقه ها،  نیشده بودند ا یبیعج تی، حکا...عبداهللا،به کمک آقاجان و  ییکمک دا

رو که در  ییبود، همه ظلم و جفا دهیبخش. کرد ته کمد یبود و پرتشون م یروز عاص هیداد، و  یدست جاشون م

فراموش کردنشون سخت که نه  یبود ول دهیده بود، بخشجواب ندا دنیبود، نبخش دهیحقش شده بود رو بخش

 .محال بود

 یکرده بود، ول نیکرد، خون به دل وارتان و ژاکل یخراب م دیجمع نبا نیو تو ا نجایخودش رو ا گهیشد، د بلند

نمه  هی هیرو به قول آفاق با قسم و آ ي، روسر دیبه سر و صورتش کش یکنه، دست تیدوست نداشت آفاق رو اذ

 .رو سرش خوابوند و راه افتاد

 نه؟ ایسر گرفت :اردالن رو برگردوند و رفت ور دل ساره و آفاق خودش رو جا داد یگوش

 ؟یچ: آفاق

 هنوز برنگشتند؟! گهیوصلت د: هلنا

 رفتن کوه وا بکنن، ر،یخ: اردالن

 نکشم شیرو پ هیقض نیچند روز ا نیها، اصال گفته بود ا شهیم يکفر یشلوغش نکن حاج یه س،یه: آفاق

 نیبر یشمام که قربونتون برم چقدر حساب م: دیخند هلنا

 يزیرو بهم بر زیو همه چ يزیمزه بر یه يبه حالت اردالن اگه بخوا يوا:آفاق

چقدر دوست داشت زن ارسالن دکتر  ادتونهیسنگ بندازه،  یعمرا بزاره کس رانینترس آفاق جون عمه ا: هلنا

به  نیزم ادیب نیباشه آسمون به زم هیپشت قض رانیعمه ا یوقت. باشه هم ترازه بهار یکی دیگفت با یباشه، م

احترام قائله، رو حرف  یلیشما خ اسهکه ارسالن و نیدون یم دون،یتو م ادیحله، تازه عمه هم ن هیآسمون قض

 شه یپاشو پا م نهیش یم نیبش نیاره،بگیشما عادت نداره نه ب

انداخته بود، جرات نگاه کردن به حاج بابا رو  يانگار یانداختن نبود، ول کهیاومد، قصدش ت یدر نم یاز کس صدا

 یم. کردم جایب یانگار فضول دیببخش يوا: دیبرداشت و خند ییدرست کرده بود، هلو يکه اصال نداشت،جو بد

 نهیمراسمها باشه واسه ا نیتو ا دیگن بچه نبا

 و بغلش کرد و با بهار رفتند سمت آشپزخونه دیکش کانیدست ن رو از تو یالسیکرد و گ یاخم اردالن

 هیبرنامه شب چ نمیبزنم بب رانیزنگ به ا هیبرم : مرتبه بلند شد هی آفاق

 دیهم رفت سمت سع ساره
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 حرف نشست  یو ب ایبود گذاشت تو بغل ثر زونیرو که از گردنش او کاین سلمان

 يدیلب ببخش ریخواست، بلند شد ز یهوا م ست،ین ژنیکرد اکس یبهش دست داد، احساس م یخفگ حال

و ارسالن تو  هیباشه رفت سمت در، سام دهیشن یشک داشت اصال کس ،یگفت، نه بلند ، نه رو به شخص خاص

سمت ته باغ، دلش  تزوم کنه روشون از کنارشون رد شد و رف ینگاه نکهیا یساختمان بودند، هلنا ب یچند قدم

  یهمراه نیسفر و ا نیرو ، به خودش لعنت فرستاد بابت ا شییرو و تنها خواست، اتاقش یخونه رو م

گذشته بود، تنش سرما سرما  یلیظاهرن خ یدونست چقدر ول یدرخت، ونم هیسا ریز نیبود رو زم دهیکش دراز

 .شد یو با آفاق جون رو برو م رفتیم دیبمونه، با رونیتونست ب ینشست، باالخره تا شب که نم یلیم یشد، با ب

هم  هیاز سه تا وورجک بود و بق یهمه تو سالن جمع بودند، طبق معمول همه شلوغ. سالنه راه افتاد سالنه

 سرگرم بچه ها ، 

که  دیتر د قیدق یبرگشت تو سالن، با نگاه. سمت آشپزخونه، بانو مشغول بود آفاق اما تو آشپزخونه نبود رفت

دروباز : اردالن بلند شد ينبرده صدا رهیدست به دستگ یآفاق، ول،رفت سمت اتاق  ستند،یحاج بابا و ساره هم ن

 نکن

 آفاق جون شیخوام برم پ یم: سمتش دیچرخ

 کنه یداره استراحت م: اردالن

 االن؟: هلنا

 ؟يتو کجا خودت رو سبز کرد. خسته بود: اردالن

 ؟یچ: هلنا

 پشت لباست سبز شده: هیسام

 محل نگذاشت در اتاق افاق رو باز کرد ست،یبود که ارسالن هم ن نیاز سرش گذشت ا يزیچ

 داده بود هیبابا و ساره لبه تخت نشسته بودند، ارسالن هم لبه پنجره تک حاج

 شده؟ یچ: کرد به حاج بابا رو

ق کرد، تو دهه در اتا تشیهدا رونیبره، خودش هم بلند شد، با دست به ب رونیبابا با دست اشاره کرد که ب حاج

 شده یچ: ستادیهلنا ا

 بابا، تازه خوابش برده رونیب ای، ب سیه: بابا حاج

 خواب چه وقته؟: هلنا
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 که قصد خروج داشت مجبور شد زود عقب گرد کنه و راه بده یشدن ارسالن کینزد با

 برو تو سالن ستیحالش خوب ن: ستادیاز اتاق ا رونیهلنا و حاج بابا ب نیب ارسالن

 ینداشتم، نم يمن واقعا قصد دیمن ناراحت شدن؟ ببخش يشده؟ از حرفها یچ: حاج بابا و خطاب قرار داد هلنا

 خوام یدونم چرا اون حرفها رو زدم، از شمام معذرت م

 شه یکم دراز بکشه حالش بهتر م هی هیبق شیبابا، برو برو پ یمعذرت واسه چ: بابا حاج

زد به  یکنه، داشت گند م کاریچ دیدونست با یانداخت و رفت سمت پله ها، منفعل بود، نم نییرو پا سرش

جمع کردو  لشیرفتن بود، وسائلش وهمراه با جنازه موبا دیرس یکه به ذهنش شدن يهمه، تنها کار التیتعط

 رفت سمت سلمان مایمستق ن،ییرفت پا

 ه؟یچ نایا: بهش انداخت ینگاه سلمان

 نیآژانش ببر هیزحمت منو تا  یب شهیم وسائلمه؛: هلنا

 ؟يکجا راه افتاد ؟یچ یعنی: سلمان

 برم دیتونه بمونه، با یچقدر م ستیبرگردم، آرسن تهرانه، معلوم ن دیبا: هلنا

 ارمیرو ب چییصبر کن سو: بلند شد دیانداخت، سع دیبه سع ینگاه سلمان

 رم یمن دارم م گهید دیخوش بگذره به همتون، ببخش: ساخت واسشون يکرد به جمع، خنده گل و گشاد رو

با بلند شدن حاج  خبریآورد، ارسالن ب رونیو با چشم ابرو حاج بابا رو ب دیکش نییدسته در اتاق افاق رو پا اردالن

 زد رونیبابا از اتاق ب

 بابا؟ هیچ: بابا حاج

 هلنا راه افتاده بره: اردالن

 زد رونیحاج بابا از اتاق بشونه به شونه  ارسالن

 حاج بابا رو گردوند يزد که با صدا یزد حرف م یوول م هیکه تو بغل سام کایداشت با ن هلنا

 کجا بابا؟: بابا حاج

 برم، آرسن تهرانه دیبا د،یببخش: هلنا

 خبر؟ یچطور ب: بابا حاج

 کارش حساب کتاب نداره گهیخب د: هلنا

 میکن ارتیماهم رو ماهشون رو ز نجا،یا ادیلند شه بدلش هوات رو کرده، ب یلیخ: اردالن
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 گهیفرصت د هی شاالیا: هلنا

 اومده، الزم نکرده ییهویتو جاده که آقا  يبر یتو بلند ش ؟یچ یعنی: اردالن

 ادیزنگ بهش بزن، بگو خودش ب هیبابا  ایب: اردالن، صبر کن بابا؛ بعدم تلفنش رو گرفت سمت هلنا: بابا حاج

 یفتیشه که تو راه ب یدنبالت نم

 رم یبا آژانس م: هلنا

 دختر جون غمبرهیمگه آژانس پسر پ: هیسام

 یلیخ یرفت ننیآفاق جون بلند شن بب: رو گرفت هیسر قض هیهم  ایبگه که ثر يزیمشت کرد، خواست چ دست

 شن یناراحت م

 برمت یدنبالت صبح خودم م ومدیبمون بابا، اگه شوهرت ن:سلمان

 تو جاده نیایب نیبلند ش الت،یتعط نینه ، نه،مثال اومد: هلنا

 برمش یخواد بره من م یاگه م ن،یاصرار نکن: ارسالن

 یکه الزم نداشت همراه يزیبره، چ ینم ییراه به جا دیشد، فهم یکردند کار خرابتر م یکدوم دهن باز م هر

 رمیباشه فردا صبح م: ارسالن بود

 تا فردا خدا بزرگه ،ي ریزنگ بزن اون بنده خدا بدونه شب نم هیغروبه،  یفتیراه ب آره بابا، االن تا: بابا حاج

چه مزه  نهیبارم بزار اون تو خونه تنها باشه بب هیور اون وره،  نیاصال نرو، چطور آقا به بهونه کار همش ا: اردالن

 ده یم يا

 گوش نده اردالن يهلنا جان به تزها!یکن یدخالت م يدار کاریاردالن، چ: بهار

با خودش  دیهلنا رو چسب يزنگ به شوهرت بزن چشم به راه نمونه تا بعد، بعدم سفت بازو هی میبر ایب: هیسام

 کشوند

 به پله ها هلنا رو جلو انداخت و خودش پشت سرش راه افتاد دنیرس با

 انداخت نیبسته شدن در وسائل رو کنار پاش رو زم با

 ؟یدم غروب يکجا راه افتاد: هیسام

 برم خونه: هلنا

 خونه؟ يبه هم بر یختیمنو ر يجو خواستگار: هیسام

 نگاه کرد فقط
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 يازش بخور دیجون خودت با یآش پخت ؟يبه هم کجا بر یبهم، همه رو انداخت یختیرو ر زیهمه چ: هیسام

 هیاش چ ؟یگ یم یچ: هلنا

 .بهم یختیکه همه رو ر يکرد کاریچ: هیسام

 !یچیه: هلنا

تو خونه،  میما پامون رو گذاشت یآفاق خانوم کله پا شده؟ از وقت یچیواسه ه ؟یچیه: چادرش رو در اورد هیسام

 رفتند تو اتاق افاق، اخرشم ارسالن پاشد رفت اون تو و موندگار شد یقاچاق یکی یکی یه

 کنه یشد؟ گفتند داره استراحت م یآفاق جون چ: هلنا

 .کرد منو نبردند تشیزیرفت ودونم پزشک مخصوص دربار  ینم: هیسام

 !آخه فکر نکنم دندون درد داشت: هلنا

 بلدم ییزهایچ هیخوندم  یعموم يدر حد اون جار گهید: هیسام

 شده یبردار، چ یتو رو خدا دست از شوخ: هلنا

 شده یتا من بگم چ ؟یگفت یتو بگو چ: هیسام

 رو هم زدم یمیحرف قد هیکردم  یغلط هیبابا،  یچیه: هلنا

 و؟یچ: هیسام

 دکتره یکیعروستون هم مثل اون  نین،ایگفتم حسرت روا شد یچیه: هلنا

 ؟یوقاهت گفت نیبا ا: هیسام

 کنم یخواهش م: هلنا

باهاشون حرف  نهیپلیسید يادیمدل حرف زدن عادت دارن من ز نیبه ا نایخوام بدونم، اگه ا یخوب م: هیسام

 نزنم

 خدا، ول کن بشر يوا: هلنا

 یگفت یچ ينه جد: هیسام

خواد  یشه که آفاق م یم ی، گفتم ارسالن جرات نداره رو حرف آفاق جون حرف بزنه،آخرش همون یچیه: هلنا

 وصلت نباشن نینگران سر نگرفتن ا

 یگفتم، واسه چ یمن بتو چ يدینشن نجایا شیاونوقت شما دو ساعت پ ،يبه به چه سخنان گهر بار: هیسام

 یش طیکه بعد خ يکرد ینستراداموس ینیب شیپ یرفت
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 يذوق زده بود یلیخ ،یاومد از حرفت برگشت یبه نظر م: هلنا

 از بازوش گرفت یشگونین هیسام

 آخ:هلنا

 ها يانگار يندار يتو اصال به عفت کالم داشتن در مقابل بزرگتر اعتقاد:هیسام

 ،يندار شد یلیمشاال خ مادرت باشم، با آفاق جونم که يتونستم جا یبود من م مایند میاون قد. نگاه بنداز هی

 پس افتاده چارهیبه گلوله که ب شیبست نیهمچ

 ریزبونت رو گاز برگ: هلنا

 ها یترکون یقلبش رو م یزن یشما پات رو از رو گاز بردار، م یگاز، ول نمیا ایب:  هیسام

 قلبش ناراحت شده؟: هلنا

 ؟یراحتش کن یبزن يخوا یکجا؟ م نم،یبب سایوا: درو گرفت رهیرفت سمت دستگ یهلنا که م دست

 شده؟ یچ نمیولم کن بب: هلنا

آب  هیشده بود،  یعصب کمینبود، فکر کنم  يزیچ نش،یبرو بب یشه، بعد اگه خواست داریبزار ب نیبش ایب: هیسام

 ستین شیزیبزار آرم باشه، چ دمش،یگالب دادن دستش، خوب بود، من د

 در و ول کرد و برگشت تو اتاق  رهیهلنادستگ

 ؟يبر يبزار يخوا یم یکشت يزد ،يبود پروند یچ یدروغ مصلحت نیخوب حاال ا:کال ول کن نبود یول هیسام

 دروغم نبود، آرسن تهرانه ر،یزبونت رو گاز بگ: هلنا

 تو رو کرده؟ يدلش هوا هویاون وقت : هیسام

 نهیاومده تهران منو بب ر،ینخ: هلنا

 نایکنون و ا یآشت! بشه یاونوقت که چ: هیسام

 دونم ینه نم: اهلن

اخالقش از  ،یبود که تو گفت یهمون دم،یکه من د یارسالن خان نیبه نظر من بچسب بهش، ا ن،یبب: هیسام

 گندم گند تره، فراموشش کن

 ستیبه گفتن ن ياریکردم، ن: هلنا

دم و  دمیگذره ها، شن یسخت م یلیبهت خ مونیسر خونه زندگ میکن، ما بر شترفراموششیخوب حاال ب: هیسام

 میایو م میر یاونجا م ادیخوب ما هم بعد از ازدواج ز ،یهم که خونه افاق قهیدق
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 هیبا دهن باز زل زده بود تو دهن سام هلنا

 چته؟ ببند دهنت رو بچه جون: هیسام

 یگ یم يزیچ هی قهیمعلومه، چرا هر دق ؟يتو با خودت چند چند: هلنا

 گم یرو م زیچ هی قهینه من هر دق: هیسام

 فهمم، تو رو خدا درست حرف بزن من بفهمم ینم يزیتو چ يحرف زدنها نیمن از ا نیبب: لب تخت نشست

من و : نهیا یلب کالم رو بدون يجمله بخوا هیتو  یول ست،یمن و ارسالن که به تو مربوط ن يحرفها: هیسام

ز دست خانواده، من با فراغ شه، من ا یآفاق جون راحت م يدادنها ریاون از دست گ م،یکن یارسالن ازدواج م

 شانیو ا شش،یبرم پ ایخودم،  شیپ ارمیتا جور شه، دخترم رو ب گذرونمیرسم و وقت م یخودم م يبال به کار

 هم

 ؟يسال از من بزرگتر 10 یتو مطمئن هیسام: هلنا

 سال 10حدودا : هیسام

 ها ادیبه نظر نم یول: هلنا

 که من بله رو دادم نهیکه هستم، مهم ا نهیمهم ا اد،یخوب ن: هیسام

منو ثابت  ینیب شیپ تیکردم، ممنون که حقان ییشگویپ نییرفتم پا یمن الک یگ یپس چرا م ح،یصح: هلنا

 يکرد

 زیهمه چ رینکنه افاق بزنه ز ،یکار منو خراب نکرده باش يکه هم زد یآش نیخدا خدا کن با ا: هیسام

 نترس، خودترو عروس خونواده بدون: هلنا

 نه؟ ای يدار تی تو رضاحاال: هیسام

کنم واست،  یم ریخ يآره، دعا:خواست بزنه  یکه م یهم تعلل تو حرف یفاصله اش رو کم کرد کم یهلناکم

 بده یقول هیفقط 

 ؟یچه قول: هیسام

 کنم یخواهش م! چکسیه! ینزن یبه کس یازدواج من حرف هیاز قض: هلنا

 ؟يواسم ندار يا هیباشه، توص: هیسام
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اصال  دیکه دخترت بزرگ شه، شا یلذت ببر، زمان تیدخترت، از زندگ شیپ یچرا، هدفت رو نزار به زندگ: هلنا

 یکنه، دوباره تو م یمونه، بعد چند سال ازدواج م یتونم شیپ يادیکنه، اگرم بخواد مدت ز یزندگ نجاینخواد ا

  يکه امروز ییجا نیهم یرس

 گنیم گم،یم یچ یفهم ینم یتونم به اون موقع فکر کنم تا مادر نباش ینم یدونم، ول یم: دیکش یآه هیسام

 درسته یباشه مادر نباشه، خنده داره ول ابونیادم گرگ تو ب

 بود ریذهن خودش درگ شترباینبود ب هیسام يحواسش به حرفها یلیرفت پنجره رو باز کرد، خ هلنا

حاج خانوم دارم  ،يهو: ا درو باز کرد، بلند شدزد که هلن یخودش بود و داشت حرف م يتو حال و هوا هیسام

 نییپا یزنما کجا سرت رو انداخت یباهات حرف م

 یام خواست هیشونه اشم خوبه، ببر واسه اون، گر يپهنا ،يهمراه و غمخوار دار گهید: تو دهنه در برگشت هلنا

 کردم شیبکن من خوب آب بند یبکن

 گرفت شیاتاق آفاق رو پصبر کنه، رفت سمت راه پله و راه  نکهیا یب

 نشدن؟ داریب: تر شد کینبود، نزد يا گهیتو،جز ساره کس د رفت

 ؟یداشت يکار زم،یعز دارمیب: از ساره خود آفاق سر گردوند قبل

 هو؟ی نیشد یچ: سرش يباال ستادیا

که صبح  ستم،یکار ازم زوره مادر، آدم ن گهیاز من گذشته، د يعمر گهیخسته شدم، بابا د ست،ین میزیچ: آفاق

 تمومه میباتر گهیکنم، د ییرایتو جاده، بعدم فکر ناهار و پذ فتمیزود بلند شم ب

من بود، زبون  ریتقص ن،یخدا رو شکر از ما سالم تر وسر حال تر ن؛یگ یتند تند م یچ یخدا نکنه؛ چ: هلنا

 !نیکردم ناراحت شد يدراز

 یچ دمیکه فهم يارسالن بگذره بلکه خدا هم بگذره، از روزتلخه مادر، تو بگذر؛  تیواقع: نهیاشاره کرد بش آفاق

که تو  نهیقوت قلب دارم، اونم ا هیطلب مغفرت کرده باشم، فقط  نکهیبوده، سر به سجده نزاشتم مگه ا یبه چ

اگه ته دلت، اون  دمیهمه مقدسات قسمت م هب دم،یباشه سر و سامون م يارسالنم اگه عمر ،يسر وسامون دار

چالش کن،  ،یشوهرت باش ونیبمونه که مد يزیدور مادر، نزار چ زیمونده، بر یمهر و محبت هیوقت  هیته توها 

 ت،یبه زندگ يودل بد يایون يام که نر یراض یشه ، ول یدلم تنگ م يایم ریروز د هیبخدا  ت،یزندگ یبرو پ

 ... یول يکردم فراموش کرد یفکر م ود،تهش ب يحرف امروز سوز بد
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اون ته مه  ،یبچگ يپا نیامروز منم بزار يحرفها.حرفها رو  نیکنار ا نیبزار ن،یرین، بابا نفس بگآفاق جو: هلنا

 دیکه با نیتازه مژده بد. راحت التونیخوام، خ ینم چوقتیکه منو نخواسته رو ه یکس ست،ین يها هم خبر

  هییخبرها هیفکر کنم  ن،یبخور ینیریش شاالیا

 خوره،تازه قراره هر دوشون فکر کنن ینه مادر، چشمم آب نم: آفاق

همه نه اوردند  یخوام برم ول یمنم راستش آرسن اومده م ن،یرو خورده بدون یرنیبه نظر من که ش یول: هلنا

 کنم یبا اجازتون فردا صبح زحمت روکم م شاالی،ا

 ؟يکجا بر ؟یرو گرفت کهیت هی نیهمه من حرف زدم تو هم نیالزم نکرده ، ا:  آفاق

 آرسن تهرانه، برم بهتره: بلند شد هلنا

  خبر یچه ب: آفاق

  

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

 

خواست دائم  یکه م نیباهاش حرف بزنه، ا یکی دیواسه تو درست کرده، با هییبرنامه ا یب یچه زندگ نیا: ساره

 گفت یاز اول م دیور اون ور باشه با نیا

 از اول گفته بود: هلنا

 ؟ يکوتاه اومد یواسه چ: ساره

بودم که بخوام واسش شرط و شروط بزارم، با اون سابقه  یام؟ ک یام و چ یره من ک یم ونادتیشما انگار : هلنا

 داشتم یمادر روبراه ای ادیطالق تو شناسنامه ام، پدرم بود پشتم در ب هیبا  م،یو زندگ يدرخشان خانواده مادر

که آدم خودش تو سر  نیبه ا يوا آرن،یچه به روزش م رهیگ یآدم خودش رو دست باال م ،یچ یعنی: ساره

 خودش بزنه

 بود نیواقع ب دیبا ست،یحرف تو سر خود زدن ن: هلنا

که  تیخوب نبودند و خوب تا نکردند، خدا رو شکر خونواده پدر تیدختر، اگه خونواده مادر يچه تفکر نیا: آفاق

 رهیهستند، عموهات، عمه ات، پدر بزرگ مادربزرگت اونها که جونشون واست در م

 ادهیاالنم از سرم ز یزندگ نیگفتم، هم يزیچ هی نیش کنول: هلنا
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هم باالخره اگه الزم باشه  م،یدور هم يدو روز هیهم  ادیراه نداره، زنگ بزن ب گهیاله، اصال د یال اله ال: آفاق

 میزن یباهاش حرف م

رو اب نکشه ول  نجایا يتا سر تا پا گهید رانیعمه ا نجایا ادیآفاق جون، خسته اس، گرفتاره، بعدم ب ادینم: هلنا

 ستیکن ن

 ناراحته بره بتپه تو باغ خودش رانمیا ستند،یحرف رو مادر، اهل کتاب که نجس ن نینزن ا: افاق

 منتظرن نایرفت، عمه ا ادمیآخ، : ساره

 نشدن یتا شاک میزودم بر شه،یبلند شم، نماز عصرم داره قضا م ریبغل منو بگ ریز ایهلنا، ب:آفاق

داد به  یکوتاه م يفقط هر از گاهش جوابها اویساکت نشسته بود کنار دست ثر رانیباغ عمه ا یشلوغ پلوغ تو

برد رو قفسه  ی، مرتب دست م شیسال پ 3رفته بود به  بیعج یمحافظ حاج دنیتعارفها؛ از دم در باغ با د

بلند کردن سر چشم دستش و  رداشتنبا ب. کرد که درد داره یفکر م دیشا ایدرد داشت،  یاش هنوزم گاه نهیس

 .تو چشم اردالن شد که روبروش نشسته بود

 چته: لب زد اردالن

 خوبم: هلنا

 ؟یمطمئن: اردالن

قوم ول کن نبودند،  نیا یگفت و از جا بلند شد،ول ينداشت به سئواالت اردالن جواب بده، با سر آره ا حوصله

 کجا؟: بود ایحاال نوبت ثر

 رونیبزنم، هوا خوبه ب یقدم هیرم  یحوصله ام سر رفت م: خم شد یکم

 ریور درگ هی ره،یهمه فکر و ذکرت درگ ینه وقت یداد واسه قدم زدن و گشت زدن ول یخوب بود و جون م هوا

 دیکه نبا ییو کسا ییجا ریور درگ هیگذشته و  ریور درگ هی،  نیوارتان و ژاکل

 وبرگشت کرد ینیگوشش اکو شد جمع شد، ه کیکه نزد ییپرتش با صدا حواس

 انگار ترسوندمتون د،یببخش: سامان

 ستیمهم ن: هلنا

 دیبه هر حال ببخش: سامان

 .کنم یخواهش م: هلنا

 از مصاحبتتون استفاده کنم امیگفتم ب ن،یسادیوا نجایشما ا دمیبزنم د یقدم هیاومدم : سامان
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 متاسفانه ستمین یمن مصاحب خوب: عقب رفت یقدم

 کرد یم فیازتون تعر یلیکه خ هیسام یول: سامان

 ستین نطوریا یول شونیلطف دارن ا: هلنا

 سئوال بپرسم؟ هیتونم  یم: سامان

 نییبفرما: داد یحرف زدن مسلسل وارش امون نم یپسر کنار بره ول نیچشم ا يخواست از جلو یم

 از شما بپرسم یسئواالت هیتونم  یمختلف بدونم، م انیعالقمندم راجع به اد کمیمنم : سامان

 ندارم يادیمن اطالعات ز: هلنا

 ن؟یستین یحیمگه مس: سامان

 خونواده مسلمون هم بزرگ شدم هیمن مسلمون و مسلمون زاده هستم، تو : هلنا

 ..پدر بزرگ مادربزرگتون دمیشن یول: سامان

 خود نیبه د یخود موس نیبه د یسیع! گنیم یچ م،یزن ینم یحرف ینید لیخوب ما در مورد مسا: هلنا

 باور کنم یعنی: سامان

 دیکه اردالن و ارسالن رو د الیحرف برگشت که بره سمت و ی،ادب رو کنار گذاشت و ب لتونهیهر جور م: هلنا

 داشتند یکه شونه به شونه تو چند به سمتش قدم بر م

 زنگ به شوهرت بزن نگران نشه هی ایهلنا؛ ب: نگاه به سامان انداخت اردالن

 ؟یچ: باال داد ابرو

 !نیزنگ بزن صبح تا حاال که صحبت نکرد هیگم  یم:رو جلو آورد شیگوش اردالن

سامان که مثال داره هوا  دنیرو از اردالن گرفت، خواست چند قدم دور تر بره که با د یگفت و گوش یآهان هلنا

صد هوا ق يجد يانگار یور بره، و برگرده تو، اردالن و ارسالن ول یبه گوش یکم وونیداد تو ا حیخوره ترج یم

رخ به  هیدارن، تو دهنه در با سام يخور هوانبود فقط احساس کرد دور و بر سامان قصد  یمشکل. داشتند يخور

 شد؟ یچ: دست انداخت مچش رو گرفت هیرخ شد خواست رد بشه که سام

 !هان: هلنا

 شد؟ یگم چ یم هیهان چ: هیسام

 شد؟ یچ یکه چ نهیمنم منظورم ا: هلنا

 ؟يدیسامان رو د: هیسام
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 هم قد رعناشون هم زبونشون ان،یدرازن که به چشم ب یبله، خدا رو شکر به اندازه کاف: هلنا

 وونیدست هلنا رو کشوند سمت ا نم،یبب ایب: هیسام

 ؟یکش یکجا منو م ستاد،یا

دوتا کجا راه افتادند تو  نیبابا، ا يا:بودند انداخت سادهیبه اردالن و ارسالن که کنار سامان وا ینگاه هی هیسام

 اطیح

 بعد از ارسالن بپرس: هلنا

 میکم راه بر هی میبر فتیحتما، حاال راه ب: هیسام

 ؟یواسه چ: هلنا

 میحرف بزن مینداره، راه بر یواسه چ: هیسام

 رو گرفت برد سمت پسرا هیهلنا دست سام نباریا

 ممنون: رو گرفت سمت اردالن یپاشون همه برگشتند، گوش يصدا با

 ؟يحرف زد: اردالن

 گهید رمیباشه فردا م ستم،یشماره اش رو حفظ ن یعنیممنون نشد : هلنا

 میشد یباهم اشنا م میتازه داشت ؟ير یکجا م: هیسام

 دینگاه دزد هلنا

 شیورطه رخت خو نیاز ا دیبا دیکش رونیب

 شیشهر بخت خو نیدر ا میآزموده ا ما

اهل  يبه به رو نکرده بود:موقع باز بشه، که اردالن جلو راهش رو گرفت یکه ب یلعنت بفرسته به دهن خواست

 يشعر

 ن؟یگ یاش رو نم هیبق:  سامان

 ستین ادمی: باال داد يا شونه

 :سامان ادامه داد خود

   شیآتش زدم چو گل به تن لخت لخت خو    کشمیو آه م گزمیبس که دست م از

 شیگل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خو    سرودیچه خوش آمد که م یز بلبل دوشم

 شیز بخت خو ندینش يتندرو اریبس    يتندخو اریدل تو شاد باش که آن  يکا
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 شیسخت خو يبگذر ز عهد سست و سخنها    که سخت و سست جهان بر تو بگذرد یخواه

 شیآتش درافکنم به همه رخت و پخت خو    است کز فراق تو وز سوز اندرون وقت

 

 تو، میبر نیایمشاعره بسه ب: دیکش ياردالن رو کنار ارسالن

 ن؟یای؟ م!شد پس یفردا چ: سامان

 سمت ما  نیایب 10آره ساعت : راه هلنا رو باز کرد اردالن

 ها میسرکار خانم رو شما هم حساب کرد:گرفت و راه افتاد که سامان صداش زد راه

 ؟یچ: برگشت

 میبزن بالیدست وال هی میخوا یفردا م: سامان

 خوش بگذره ستمیمن فردا ن دیببخش: هلنا

 شه؟ینم ن،یبر 12ن،یما رو خراب نکن يحاال باز: سامان

 .خرجش کرد و راه افتاد یدونم ینم

 بلند کرد،  سر

 گردنش خشک شده ،  نطوریدونست چقدر گذشته که ا ینم

  شه،یسر برگردوند سمت ش عیروش انداخت و سر يبه جاده جلو ینگاه

چشم تو چشم شدن  نیاز ترس ا. خواست چشم تو چشم شدن با راننده کنار دستش بود یکه نم يزیچ

 .چشمهاش رو بست

 خوب سرکار خانوم حالتون چطوره؟...: 

 سکوت هلنا ادامه داد با

 من چسبناك بودن يبه لبتون خورده، نکنه لبها هیمهر سکوت چ نیا...:

االن حرف  شهیم: کنه، به زور لب از لب باز کرد ینم یسخنران نیه ابه ادام یحرف نزدنش کمک دیفهم یم

 مینزن

 چرا؟: دیخند

 رو ندارم شیاالن آمادگ: هلنا

 گذاشته بشه لیبه تحل دیبا میانداخت یعنی ،یکه راه انداخت ییآبرو یب نیا ؟یباالخره که چ...: 
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 کنم االن نه یخواهش م: اش نهیبرد رو قفسه س دست

 ؟يهنوز درد دار...: 

 میباش: کرد یتامل -خوام ساکت باشم یفقط االن م اد،ینه، نه ز: رو انداخت دستش

 میبزن: کرد يخنده ا -یحرف بزن یبلبل دیخونه آقاجونت، بعدش با میتا برس تینها ی،ولیباشه، هر جور راحت...: 

 رو مشت کرد، دستهاش

 بچه گانه و فضاحت بار انجام نداده بود،  يبود، کارها نداختهیراه ن يزیدو روز آبرور نیبه اندازه ا چوقتیه

محو کنه نه از ذهن خودش که از  یعنیساعت قبل رواز ذهنش پاك کنه، پاك که  48خواست بتونه  یم دلش

 که اونجا بودند ییذهن همه اونها

برگرده پشت به  نکهیا ینشد، بدر باز  یول دیکش نییدر و پا رهیچشمهاش رو باز کرد و دستگ نیتوقف ماش با

 درو باز کن: ارسالن قصد نداشت قفل رو باز کنه، به ناچار سر برگردوند يانگار یارسالن نشسته بود ول

 !میبگ یچ میرو روشن کن فیتکل يخوا یبردنمون نم فیچشم، فقط قبل از تشر: ارسالن

 ست؟یباشه فردا، هان؟ بهتر ن م،ینگ يزیاالن چ يخوا یم: هلنا

من امشب برسم  ست،ینه اصال بهتر ن: گذاشت رونیپا ب هیرو زد و در سمت خودش رو باز کرد و  يمرکز لقف

 شو ادهیپ کنه،یم چمیخونه آفاق جون سئوال پ

بود،  ادیعجله ارسالن ظاهرن ز یول رهیارسالن زنگ رو بزنه جلوش رو بگ نکهیشد تا ال اقل قبل از ا ادهیپ عیسر

 یکیاصال حرفمون رو  ؟يزنگ زد یواسه چ! ارسالن: سمتش دیهنوز هلنا درو نبسته ارسالن برد رو زنگ، دو

 مینکرد

 !بله: وارتان باعث شد هلنا دهن ببنده يصدا یول

 ، ارسالنم، هلنا رو اوردم یجناب رشتون: برد کیرو نزد سرش

 تو نییسالم، بفرما: وارتان

 خدمتتون  امیم يا قهیچشم، چند دق: هلنا کرد دهیپررو صورت رنگ و رو  ینگاه

 يطور هیدم در، باالخره  ومدهیبرو تو تا ن: دست گذاشت پشتش ده،یهلنا خشک دید یصبر کرد بره تو ول یکم

 استقبال کرد دمیتازه شا شهیم

رو باهاشون  میقبل يهنوز خرابکار. نکنم تشونیباشم، اذ یبود قول دادم دختر خوب روزیپر نیآخه هم: دیکش یآه

 صاف نکردم
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 بکن، یکل یعذر خواه هی هویرو دور ، بزار رو هم جمع شن  يافتاد ر،یسخت نگ گهیحاال د:ارسالن

 نشه آفاق دست به تلفن ببره يترسم خبر یتو که م برو

گم سوء تفاهم  یزنم به آفاق جون، خودم بهش م یتو برو ، من خودم االن زنگ م: برگشت یقدم رفت ول هی

 شده

وجدانت قلقلک شده؟ االن آفاق  هوی ،یختیرو بهم ر زیحاال که همه چ ،یوقت داشت یدو سه ساعت هی: ارسالن

 مینیشه جمع کرد، برو تو خانم بب یرو نم ختهیاب ر گهیقسم حضرت عباس رو، د ایدم خروست رو باور کنه 

 شه یم یچ

،روهم  ختیبه هم ر زیمنظورتون از همه چ: دست خودش نبود یول تیخواست عصبان یم یپروگ یکم

 يروش حساب نکرده بود يهم صور یلیبا خانم دکتره؟ انگار خ ختنتونیر

 یلیکردم خ یکه فکر م يزیانگار از اون چ یکردم االن من طلبکارم شما بدهکار، ول یمن فکر م: ارسالن

جواب تو رو ندم، منم که هنوز آفاق تا  دیخم کنم، منم که باا دیاالن منم که با. يکرد رییمدت تغ نیتو ا شتریب

 نکردم يادیو من غلط ز يدونم باورش شده باشه تو مجرد یدمیلحظه بع نیهم

بابا چند بار . بفهمن يزیچ نیوارتان و ژاکل خوامیباشه، داد نزن، نم: حساب کار رو داد دستش کمیارسالن  يتند

 ؟یکن یباور نم یکیبگم من مجردم، چرا تو 

 ست،ین يکردم، حرف شوهر دار یکنم؟ من اگه مطمئن نبودم که خودم از وسط دو نصفت م یباور نم: ارسالن

 !راسته گهیکه د نیا م،یبه هر حال ما نامحرم

 تو رو خدا  ،يوا: هلنا

 برو تو:ارسالن

 کنم یتو برو من خودم درستش م: هلنا

 ساختمان رو باز کرد يسراغشون در ورود ادیوارتان ب نکهیقدم تند کرد و زودتر از ا یول ارسالن

خودش  گهیشدند، د ریو وارتان اومده بودند استقبالشون، با سالم و تعارفات معمول رفتند تو سالن و جاگ نیژاکل

 کارش جهیسپرد به نت یم دیخودش رو با ر،یتقد چارهیب: داد که یقلقلکش م يزیچ ر،گرچهیرو سپرده بود به تقد

 شروع کرد نیسئوال ژاکل هیبا  عیکرده بود که سر ییفکر ها هی ریانگارتو سکوت هلنا تو مس یول النارس

 چه خبر پسرم، خانواده خوبن؟ :نیژاکل
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صبح  روزیو سالم راستش د حیبدم، البته نه صح لتونیهلنا رو تحو نجایخبر که خوب راستش اومدم ا: ارسالن

با هم  کمیاصرار کرد بمونه  کمی میداشت یمهمون هیخودش اصرار داشت که برگرده،  یعنی،  مشیاریقرار بود ب

 کنن، متاسفانه هلنا هم قبول کرد يباز بالیوال

 شنونده بودند و هلنا با سر افکنده یبا نگران نیو ژاکل وارتان

  ستیبلد ن بالیهلنا اصال وال میدونست یراستش نم: ادامه داد ارسالن

 فقط هلنا متوجه شد دیشاکالمش رو  طعنه

از دنده هاش  یکیاش، خاطرتون هست که قبال  نهیضربه محکم خورد تو قفسه س هیمتاسفانه  یچیه: ارسالن

 رهیعکس بگ مارستانیبره ب دیفردا صبح با یعنیشده  تیبود، فکر کنم دوباره اذ دهید بیآس

  ؟یاالن خوب زم،یعز: بلند شد نیژاکل

 ام درده، اونم فکر نکنم اصال مهم باشه نهیتو قفسه س کمیآره خوبم، فقط : بلند شد هلنا

 دست هلنا رو گرفت و نشوند کنار دست خودش نیژاکل

 رم  یگذشته ، فردا خودم همراهش م ریخدا رو شکر که به خ: وارتان

به  ینبود، نگاه نیواسه اراستش زحمتم همش  یم،ولیدنبالش از دکترواسش وقت گرفت امینه خودم م: ارسالن

 گفته یدروغ هیراستش هلنا، : هلنا انداخت و ادامه داد

 !هلنا: جابجا شد یکم وارتان

 انداخت نییوارتان نگاه نکرد فقط سر پا يچشمها تو

 نگفته که مجرده  یبه کس ره،یتو مدت حضورش تو خونواده ما منظورم سه ماه اخ شونیبله،ا: ارسالن

 نطوره؟یآره؟ ا!! هلنا: شد یشاک نیبار ژاکل نیا

دوباره  میاحتمال هست که من و هلنا بخوا نیخدمتتون بگم،راستش ا دیبخوام حرف رو کوتاه کنم با: ارسالن

 البته با اجازه شما م،یبه هم رجوع کن

 هیدست خودش نداده  يدختر تا کار نیما از خدامونه ا: کرد یدست شیپ نیاز گل هر دو شون شکفت، ژاکل گل

 رهیبگ یسر و سامون

 ابرو باال داد ارسالن

داده  یحال به ارسالن هم جواب نیدر ع یهست، ول انینخواست هلنا بفهمه که ارسالن در جر وارتان

 کج کرد سمت هلنا البته منظورم از پرورشگاهه یبچه آوردن، نگاه: کرد یدست شیباشه،خودش پ
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بهشون راجع به بهم خوردن  دیقبلش با نکهیفقط ا رنیگ یبه هر حال آفاق جون باهاتون تماس م: ارسالن

با هم  يادیز کمیاونجا ما  نکهیهستند، خوب از ا یکه خانواده من مذهب نیدون یچون م ن،یازدواجش بگ

 و نا ارومه وردهحرص خ یهنوز باور نکرده که هلن مجرده و کل یعنیناراحت شدند،  میمعاشرت داشت

گفت ،بخصوص  یرو م میبا هم معاشرت داشت يادیز کمیاون جمله  یوقت یکرد ول یصورت ارسالن نگاه نم تو

 .تو صداش بود ياون کلمه معاشرت رو حس کرد تمسخر یوقت

 .گم یبهشون م-کنم یباشه پسرم، من خودم صحبت م: وارتان

اصل  یها بودند، ولهم که انگار رو ابر نیطرف جمع کرده بود، وارتان و ژاکل نیرو از ا هیخوب قض یلیخ ارسالن

 .خونه حاج بابا بود هیقض

 ينه حاال از همون لحظه ا یعنیشد،  یم مونیرفت، داشت پش یم ییسمت و سو هیداشت به  هیکه قض حاال

 افاق داده بود لیکه دهن باز کرده بود و درست و غلط رو با هم تحو

 صدا یهمراهش رفت، ب نیارسالن به خودش اومد، دنبالش راه افتاد، تا دم ماش یخدا حافظ با

 بله:نییرو داد پا شهیسوار شد و ش ارسالن

 !یچ: هلنا

 نییرو بفرما شتونیفرما: ارسالن

 گم یکنم، راستش رو م یرو درست م زیخودم همه چ مونم،یمن پش: هلنا

 از سمانه و عمه گرفته تا همه ، تا آفاق و حاج بابا ،یگ یراست م: دیفقط خند ارسالن

 هم ابرو  کمیآب  کمی خته،یآب ر گهیبهت گفت، د گمیبار د هیبسه،: ارسالن

 یکه چ ياومد يکاره پاشد هی ،يایشد،اصال تو که قرار نبود ب یدونم چ یباور کن نم: هلنا

 به اومدن من؟ يدیچسب ،یچیاونها ه يکرد ياشتباه کار یکل یعنیهلن، : ارسالن

تلفن خونه  يمایزنم س یشده، بگو وارتان گفته نه، بگو زنگ نزنن، منم م ونهیدونم، اصال برو بگو د ینم: هلنا

 کنم یرو نابود م

ور رو واسه تو جمع و جورش کردم، بزار اعصابم آروم باشه برم  نیمن ا شه،یم یچ مینیبرو تو و بزار بب: ارسالن

 شه یم یاونجا چ نمیبب

 ! امیبزار منم ب:هلنا

 ستیالزم ن: ارسالن
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 ؟يرو دار هیسام شماره: هلنا

 کار؟یچ يخوا یآره، م: ارسالن

 ؟یتو شمارش رو هم گرفت یعنی: هلنا

 شد یخوب داشت زنم م: ارسالن

 !!ارسالن: هلنا

 واسه اعتذار؟ کار،یچ يخوا یخدمت شما، م نییبفرما:  بشیرو داد بهم، دست کرد ج تشیزیکارت و: ارسالن

 دونم، خودش گفت بهش زنگ بزنم ینم: دینه، کارت رو از دست ارسالن کش: هلنا

 بکن یمشورت هیبا منم  يانجام بد یخواست يفقط خواهشا هر کار: ارسالن

 ؟يچه کار:هلنا

 حاجت و مسواك زدن رو يجز قضا يهر کار: ارسالن

 !ام يمن جد: هلنا

 قوز باال قوز شهیانجامش م یکن یکه فکر م يهر کار: ارسالن

 باشه، خداحافظ: دور شد یقدم نیماش از

 اروم ارسالن راه افتاد یجواب با

رو نتونسته بود جواب گو باشه، هنوز فرصت نشده  نیوارتان و ژاکل يهایکوتاه کنجکاو يشام بود ،با جوابها وقت

کنه که حاال  یبه بار آورده بود درست عذر خواه ياز جواد شیخبر خواستگار تیکه با يبود راجع به خرابکار

 . باز نشه هیقض یلیکرد خ یاومده بود، فقط خدا خدا م شیداستان پ نیا

کجا : گفت که وارتان از جا بلند شد يریلب شب به خ رینداد، ز نیبه ژاکل یهم کمک زیتو جمع کردن م یحت

 !سالن کارت دارم ایدخترم، ب

 کار؟یچ: کرد هول

شد که پدر مقدس به ما رو کرد، که تو  ید؟ چش یچ هوی مینیبب ؟یدو کلمه با ما حرف بزن يخوا ینم: نیژاکل

 به قول جوونها، تو سه سوت ؟اونمیازدواج کن يباالخره قبول کرد

 دخترم ایب: وارتان

 شد همراهشون بره تو سالن  مجبور

 تونست سرش رو بکنه تو بشقاب غذا یشام نم زیاالن مثل سر م گهیو د منتظربودند
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 شد؟  یکن چ فیخوب تعر: وارتان

تونم  یم ایفکر کنم که آ گهیبار د هیخوب راستش، از من خواست : انداخت، و لب باز کرد نیبه ژاکل ینگاه

 رمیفکر کنم و از شما هم اجازه بگ دیکنم منم گفتم با یباهاش زندگ

مادربزرگش انگار جواب رو گرفته بود، فقط انگار هنوز درست باورش نشده بود که تو  یول:کرد يسرفه ا وارتان

 يمجرد

خواستم فکر کنن برگشتنم تو اون خونه  ینگفته بودم، نم يزیکس چ چیخوب آخه من به ه: داد چیپ یانگشت

 بخاطر ارسالنه

 !نبود؟: پا رو پا انداخت نیژاکل

 مدت نیدادم تو ا یمن جواب سالمش رو هم نم! اصال! نه بابا! نه: از جا بلند شد يعاد

 ؟يمتحول شد هویاالن  یعنی: وارتان

 قبول نکنم دیمن، اصال من شا: هلنا

 !!!هلنا: وارتان

 !!یبگ هیفقط کاف يشد مونیکه پش يتو هر مرحله ا: تحت فشارش نزار، بعدم رو کرد به هلنا! وارتان: نیژاکل

 !!!!البته قبل از عقد يبله، صد در صد، تو هر مرحله ا: بلند شد وارتان

 طاقت کش و واکش نداشت رمردیپ گهید ه،یمنظور وارتان چ دیفهم یم د،یگز لب

 چشم: انداخت ریز سر

 خجالت نکش، انگار نه انگار بار سومشه نقدریحاال ا: نیژاکل

 !!نیژاکل:گرد شد چشماش

 سر به سرش نزار، ن،یژاکل: وارتان

 کن دارمونیحتما ب یبرو استراحت کن، در اتاقت رو هم نبند اگر شب درد داشت زم،یکردم عز یشوخ: نیژاکل

 ستمینه، خوبم، واقعا بدتر از اون دفعه ن: هلنا

 برمت یاگه الزمه االن خودم م یبه هر حال، حت: وارتان

 که شبش باشه، بزار فردا مارستانیتو ب ستین یبه کس یکس لیروز تعط: نیژاکل

 کنم یم دارتونیبود ب یچشم اگه مشکل: هلنا

*** 
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از آرامش و استراحت،  غیدر یبود ول دهیبود که به بهانه خواب و استراحت تو اتاقش بود، دراز کش یساعت مین

مثل کوه، همه وجودش  ییخورده باشه، جا ییاش خورده بود سرش تو جا نهیکه تو قفسه س یتوپ يانگار به جا

 بود، دردناك نیسنگ

شده،  يکرد ضربه مغز یکجا خورده قطعا فکر م بود که توپ دهیمصدوم خودش نبود ، اگر با چشم باز ند اگه

 شده بود دمیالبته شا

 مغزش تکون خورده بود دمیشا

رو که از ارسالن گرفته  یو بعد کارت ختیر رونیرو ب هیپاره پاره سام تیزیاول کارت و فشیبرد سمت ک دست

 نداد، شماره رو گرفت یتیاهم یوقته ول ریدونست د یبود در اورد، م

 !بله: ماس برقرار شدزود ت یلیخ

 منم: هلنا

 وقت شب نیا یبله، منم منم، تو کدوم من: هیسام

 ؟ینشناخت: هلنا

 ارمت؟یبجا ب دیحاال با ،يمنو از سر سفره عقد بلند کرد دهیاالن بشناسمت؟ دختره ورپر دیبه نظرت با: هیسام

 نکن یتو رو خدا شوخ ه،یسام: هلنا

 کرد یات مخلت چرا قاط نهیواال اون توپ خورد تخت س!! یدختر حساب هیچ یآخه شوخ: هیسام

 شده؟ یچ یدون یتو مگه م:هلنا

 خیتو رو تو س گریخانواده اش ج انیمن و واسه حفظ بن شیپ ادیفکر کن اون دختر محدثه جرات کنه ن: هیسام

 کباب نکنه

 رو گفته ایچ یعنینه،  يوا: هلنا

 !!!يکرد کارایچ مینیبب میرو ، حاال بگو باهم چک کن ایهمه چ:هیسام

 نکن یامشب شوخ هیتو رو خدا  ه،یسام: هلنا

 یو زبون منو کار گرفت يهمه بال سرم آورد نیا ،یشناسیساعت هست من و م 72 دهیدختر ور پر: هیسام

شوهر به . با تو دارم آخه بچه یچونه داداشم کبود بشه، من چه شوخ يو باعث شد يکرد دیخونواده ام رو نا ام

 يخانوم رو شرمنده من و خاله ام کرد رانیا يرو پروند یاون خوب
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 قهیبه دق یرو قطع کرد ول یبود گوش هیسام يهایشوخ دنیکه االن حوصله اش رو نداشت شن يزیچ تنها

 ر جواب دادو وارتان زا برا بشن، به ناچا نیرو جواب نده ژاکل یگوش دیزنگ زد، ترس هیسام دهینکش

 بله: هلنا

 بچه ینزاکتم که هست یب: هیسام

 یلیکم خ هیندارم حالم بده، واقعا بد گند زدم، نه  یترکه، االن اصال وقت شوخ یمغزم داره م یول دیببخش: هلنا

 یکن يخواد خودخور یشه، نم یم یچ نیبب نی، بش ياالن گند رو زد: عوض شد یکم هیسام لحن

 ؟یزن ارسالن ش ياگه من برم بگم غلط کردم، تو حاضر: هلنا

 نه: هیسام

 منو زود تر ببخشن دیشا یچرا؟ اگه تو قبول کن: هلنا

 یخواست راحت شه، من م یزد و بند بود، اون م یدون یتو که م! هیچ گهید یارسالن و قبول کن: هیسام

 که نبوده يا گهیخواستم راحت شم، خبر د

 نیگم غلط کردم شما ها هم راحت ش یمن م ن،یخوب راحت ش: هلنا

 !ها یرو خورد کن یگوش یخوام بهت بگم لطفا ناراحت نش یم يزیچ هی: هیسام

 گفت يلب باشه ا زبر

رشد نکرده، تو اعتماد به نفست  یلیخ تتیشخص ،یکه داشت يمتاسفانه تو به خاطر گذشته ا: ادامه داد هیسام

  ،یلیخ نه،ییپا

رو  میتصم نیبهتر طیشرا نیتو بدتر ،یکن لشیتحل هیتجز دیشه، با یبه خود حل نمخود  یمشکل چیه نیبب

در  يباز ونهیبزنه به سرت د هویکه  یرو سرکوب کن زیهمه چ نقدریا ،یخواسته هات رو عقب برون دینبا ،يریبگ

  ،ياریب

 خنده ریزد ز هیبود که سام هیسام يتو بحر حرفها هلنا

 يدیهمش جوك بود که خند نهایاالن ا: هلنا

 یکرد االن ماها م یفکر م ره،یگ یافتم خندم م یمحدثه که م يحرفها ادی یبود ول ينه همش جد: هیسام

 به جلز ولز افتاده بود م،یکن یرو جهنم م شیزندگ نیام يپا ریز مینیش

 تونم تصور کنم  یاوهوم م: هلنا

 ؟يکرد کارایچ یبگ يخوا یخوب نم:هیسام
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 خوام بهش فکر کنم ینم گهید یدون یهمه رو حتما م: هلنا

 ستیهمه کارا ن انیده، محدثه که در جر یم گهیمزه د هیاز دهن خودت  دنشیآخه شن:هیسام

 خوام فکرش رو کنم ینم یعنیتونم،  یاالن نم. گهیوقت د هیباشه :هلنا

 رمیگ یاس ماستراحت کن، فردا خودم باهات تم کمیکنم، برو  یباشه، درکت م: هیسام

 دکتر میاد دنبالم بر یارسالن م ستم،یفردا صبح ن: هلنا

 ينامزد باز نیر یشما، م یناز بش يوا: هیسام

 کرده ياقا داداشت چه شاهکار نیا نمیبب رمیعکس بگ مارستانینه بابا، ب: هلنا

گردن  يبود يها، نقل تو ئه، خودت وصله ا رهیگ یگردن خوارسو رو م یگن عروس مردن یوا، راست م: هیسام

 ها یداداش مار ور گرفت

 ه؟یخوارسو چ: هلنا

 مادر شوهر یعنیبابا  یچیه: هیسام

 نیناقصم کرد نیمن خوب بودم زد رمینخ: هلنا

 !يکرد یچه م ياگه سالم بود ؟یبسوزون شیآت يو امروز وقت کرد روزید یاره از بس درد داشت: هیسام

 یاومده بودم آب از آب هم تکون نم روزیکرد من د یرو ول م يباز نیسر دادشته اگه ا ریاصال همش ز:هلنا

 خورد

جون  یبرو بخواب فردا ارس ،يکرد یدق م یو خوش یبه خوب یحق باتوئه، االن داشت ،یگ یتو راست م: هیسام

 یخواب نمون ادیم

 نم چرا مزاحم تو شدمدو یموقع زنگ زدم، حالم بد بود، نم یب دیببخش: هلنا

شه  یکه آدم مجبور م ییرو ندارم که باهاش درد و دل کنم، از تنها یدونم، چون منم کس یمن م:هیسام

 ها ببره بهیغر شیحرفش رو پ

. رو پر کنه هاتییباش که بتونه تنها یشه ولش کن، دنبال اون ادم یارسالن واست کس و کار نم ینیب یم اگه

 کن دایدو تا خاطره و دلت نباش آدمت رو پ ریگ

 هم به تو بدهکارم، یمعذرت خواه هیممنون، من راستش : هلنا

 یرو به من بدهکار ش تیممکنه زندگ یدونم، حت یم:  هیسام

 خوام یواقعا معذرت م یول ن،یشما بگ یبابا، باشه هر چ يا: هلنا
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 يکرد یچ نمیباشه، فردا شب زنگ بزن بب: هیسام

 يباشه ممنون که به حرفهام گوش داد: هلتا

 خبرم نزار یشه، ب یخواهش م: هیسام

بودند؛ پرده رو کنار زد چشم  نیسنگ ییگوشه ها هیهنوز  یکرد، ول یم یاحساس سبک یقطع تماس کم با

 یانداخت تو آسمون،وقتش نبود که بخواد غم از دست رفته ها رو هم امشب به حال بد حالش اضافه کنه ول

 یزمان هیسرنوشتش  صهبه قصه و غ دیرس یربط م یاورد با ربط و ب یودش نبود هر بار هر کجا کم مدست خ

 اشون، وجودشون هینبودن سا ،يمادر یو ب يپدر یبود و حاال شده بود ب يپدر یب

 رو رو دستش احساس کرد یدست يو گرما حرکت

اش  نهیتو قفسه س يحالت مونده بود، درد بد هیبه خودش بده،انگار صد سال بود گردنش به  یکرد تکون یسع

 بود آفاق بود دشیکه تو د یچشم باز کرد، تنها کس يبود، با ناله ا

 ریسالم، ظهرتون بخ: آفاق

سالم؛ :داد از زبونش کار بکشه حیو درد نتونست، ترج یاز زور خشک یبه بدنش بده ول يا يحرکت جد خواست

 مگه ظهره؟

 شهیم 2داره در واقع بعد از ظهر، :آفاق

 واقعا؟:هلنا

 بله: آفاق

 ن؟یینجایچرا ا یعنی! نجایشما ا: افتاد یداشت مغزش راه م کمی تازه

 ؟یناراحت: آفاق

 ...امروز قرار بود دم،یخواب یلینه آخه، اصال من خ: هلنا

 دکتر يآقا نیسرت اورده ا ییچه بال مینیبب يریعکس بگ هی يبله امروز قرار بود بر: آفاق

حوصله  یول ستیسر جاش ن يزیچ هیدونست  یداد صبر کنه تا آفاق خودش ادامه بده، م حیسکوت آفاق ترج با

 !ارهینداشت به ذهنش فشار ب

 !يرو لرزوند رمردیو پ رزنیپ نیو تن ا یگفت ونیتا صبح هذ شبید یجنابعال: آفاق

 !من؟: هلنا

 !هیبله، سرکار عل: آفاق
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 ست،ین ادمیاصال انگار : هلنا

بودن، دم صبح زنگ زدن ارسالن، ارسالنم  دهی،ترسيرو سر هم کرد ربطیبا ربط و ب یو ه ،يتب کرد: اقآف

 که منم اومدم نجایاومد ا یداشت م نیپاورچ نیاونجا بود، پاورچ شبید

 بلند شد آفاق

 کجا؟: هلنا

 !يشد داریبنده خدا ها رو صدا بزنم بگم ب نیبرم ا: آفاق

 باهاتون حرف بزنم دیراستش من با.. ؟ من! نینیبش کمیشه قبلش  یم: هلنا

 ؟یراجع به چ! مادر هیچ: برگشت آفاق

 میکه باغ بود يراجع به ارسالن و اتفاقات دو سه روز: هلنا

 يومدیهنوز رو ن یلیاالن خ! گهیوقت د هیبزار : آفاق

از شما  یلیاصال خ ،یلیداغونم، من خ یلیبگم، خ نینه، بزار: آفاق که رو دستش نشسته بود رو مشت کرد دست

 کشم یخجالت م

 بابت؟: باال داد يابرو آفاق

 حرفها و رفتارام: هلنا

 تو باغ؟ ؟یک يحرفها و رفتارا: آفاق

 مدت نینه ا: هلنا

 ..خوب: آفاق

 !!!آفاق جون، من، من خودم رفتم تو تختخواب ارسالن: هلنا

 !عقب تر يبازم بر دیبا ینه، اگه قراره اعتراف کن: آفاق

 ش؟یاز سه سال پ: دهنش رو قورت داد آب

 شیماه پ 3نه مادر، از : آفاق

که بخاطر  نیخواست فکر کن یبود که دلم نم نیمن اگه نگفتم ازدواجم سر نگرفته، واسه ا د،یببخش: هلنا

 شتونیارسالن اومدم پ

 کردم یم يفکر نیچن دیبا یمن خودم فرستادم دنبالت، واسه چ یوقت: آفاق

 دونم ینم: هلنا
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  ؟یدون ینم: آفاق

 نه: هلنا

 !يپس بدون، بخاطر ارسالن اومد: آفاق

 نداشتم یبه کار کس يخودم گرم بود،من که کار یکوفت ینه اون اومد دنبال من، من که سرم به زندگ: هلنا

 !يبود که باهاش جن و بسم اهللا شده بود نمیباشه، قبول،واسه هم: آفاق

 نیکن يخواستم فکر بد یخوب نم: هلنا

اگر  گنیم ادیم ادمیکنم  یحاال که فکر م یول ،يکردم شوهر دار یکردم، چون فکر م یکه نم يفکر بد: آفاق

 یلیمن چرا بشکست ل يسبو ،یلیبود م گرانشیبا د

 آفاق جون: هلنا

 یشه بحث رو عوض م یلنگه، تا حرف شوهرت م یکارت م يجا هیگفت  یم یحس هی؟ !یآفاق جون چ: آفاق

 گفتم به دلم بد راه ندم، یدر به در، م طونیفرستادم به ش یملعنت  یه ،یکن

 آخه یبگم چ امیب! کنم کاریچ نیآفاق جون، خوب انتظار داشت:هلنا

 به کنار نیخوب، ا: آفاق

 مونمیکردم که االن پش یغلط هیآفاق جون، : هلنا

 !؟یچ: آفاق

شد؟ من خودم  یبود و چ یچ نیشه فراموش کن یاصال م یعنیکردم،  ییکارها هی ن،یدون یم یعنیمن ، : هلنا

کنم، من خودم  یازدواج کنه، من خودم درستش م هیخواد با سام یکنم، اگه ارسالن م یم یاز همه عذر خواه

 الزمه یدونم با هر ک یزنم، نم یحرف م رانیبا عمه ا

 چرا؟؟: آفاق

کرد، واسه  یخواست ولم نم یاد، اگه مخو ینم:رفت لیخواد، صداش به تحل یآفاق جون، ارسالن منو نم:هلنا

 کرد رونمیو ولم کرد، ب دیمنو د يالتماسها د،یمنو د يها هیکرد، گر یکس ولم نم چیو ه زیچ چیه

 هیحرف سام یدونم چرا وقت ینم!! یونگیاز د دیبود،شا یدونم از چ یچند روزم دست خودم نبود، نم نیا يکارا

اومد  یارسالن تو دلم م دنیکه با د يدیام کمیشد نتونستم تحمل کنم، احساس کردم بازنده شدم، اون  يجد

 سلمان خان ریاصال تقص مدونمیرفت، ن

 اس؟ کاریوسط چ نیسلمان ا م،یزنیبه کنار بعد حرفش رو م دیذره ام هیحاال اون : آفاق
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 قرار گرفتم ریاون موقع تحت تاث یلیگفت که من خ يجمله ا هی یعنیزد که،  یحرف هیسلمان موقع رفتن : هلنا

 افاضه کردند اوشون؟ یچ: آفاق

 ده یگذشت جواب نم شهیخودخواه باشه، هم یگاه دیگفت ادم با: هلنا

 !که دو تا جمله شد نیا: آفاق

سلمان  گذاشت، حس کردم اومدن ریروم تاث یلیافاق جون، تو رو خدا سر به سرم نزار، واقعا اون لحظه خ: هلنا

 منو عوض کنه یکه زندگ نهیساعت، فقط واسه ا 24واسه 

 نویاومد، تو بدو بدو ا شیپ یمشکل هیاومد چون قرار بود بمونه، برگشت چون از شرکت احضارش کردند، : آفاق

 !باد هوا میزن یما حرف م نقدریا ،یالهام گرفت

خودم  یعنی ن،یصافش کن يجور هیده رو که بار اوم یافتضاح نیفقط ا ن،یشما بگ یدونم، هر چ ینم: هلنا

بفهمن، چوب خطم  يزیچ نیخوام وارتان و ژاکل یبعدم اصال نم ن،یکنم، شما فقط کمکم کن یصافش م

 پره ششونیپ

دونستم چطور درست کنم، آخه ادم  یبخدا اگه من جا اونها بودم م ،یداشتن از دست جنابعال يبله، دل پر: آفاق

 ؟يره خواستگا یم شهیعاقل پا م

 !!يوا: هلنا

اگه به  ،یرو خراب کن تیزندگ یخواست یم یواسه چ ؟يکم دار ینکن، روز عقوبته، آخه تو چ يو وو يوا: آفاق

دو تا  نیاز ا یسن يآخه فکر نکرد ؟یداشت چ یاگه دست از سرت بر نم ؟یچ يادم ناتو خورده بود هیتور 

 داشت پدربزرگت یچه حال یدون یطاقت ندارن، نم گهید! دنیگذشته، داغ د

 به شما زدن؟ یحرفها رو واسه چ نیا گهید ،يوا:هلنا

 بهت بگم یآخه چ.. االن مشکل دونستن منه؟ دختره  یعنی: آفاق

 بلند شم؟ نیکمک کن شهیم: هلنا

 بهتره، بزار حرفمون تموم شه نجورینه، هم:دست تو هوا برد آفاق

 افتضاح رو جمع کنم نیمن ا نیفقط کمک کن د،یتو رو خدا ببخش: هلنا

 ؟یچ یعنی: افاق

 !خواد یم یبشه مثل قبل، ارسالنم بره با هر ک زیهمه چ نیبزار: هلنا

 ست؟یمهم ن گهیاالن د!!! ث،یحرف و حد یمهم بود، کل شیتا دو روز پ یعنی: آفاق
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که کنج گلوش نشسته  یچند لحظه، تا بتونه بغض هیداد  یخواست آفاق امون م یرو بست، دلش م چشمهاش

 هستند رو عقب برونه ختنیکه منتظر ر ییرو و با اشکها

 آفاق ول کن نبود، بسته بودش به رگبار، یول

 د؟یتب از سرت پر هیبا  هویمهم بود  ،یخواست یزود باش، جواب منو بده؟ م: آفاق

 دهنو باز کنه نیسکوت نبود، آفاق عزمش رو جزم کرده بود ا وقت

 نویا ست،ین يخواد زور یارسالن نم ختم،یرو بهم ر زیدونم چرا همه چ ینم ست،یمهم ن گهیدخواستنم : هلنا

 رفته بود ادمی

همه فکر رو ندارم،  نیشم، اصال کشش ندارم، کشش ا یم ونهیدارم دو روزیدونم چرا زد به سرم، من از د ینم

 خوام تمومش کنم یم

 خواد، بگو جا زدم ینگو کشش ندارم، بگو شجاعتش رو ندارم، نگو ارسالن نم:آفاق

 سفر نیتموم شه، بشه قبل ا زیخوام همه چ یاسمش هست، م یهر چ: هلنا

 يدبریتا تهش با! يدییچا اینه جونم، به قول بعض: آفاق

بمونه که شما دست از سرش  یمصلحت هیخواست با سام یارسالن م -نیخوا یکه م ستین ییتهش اونجا:هلنا

 حیرو به من ترج گهیکس د هی یعنی ؟یچ یعنی نیمنو نخواست، ا یبودن مصلحت نیواسه هم یول ،يبردار

 گهیخوام، د ینم ،کنم کیچقدر خودم رو کوچ گهینشون بدم، د یچه شجاعت یادم نیهمچ هیداده، من واسه 

 کنم یرو درست م زیکنم، همه چ یم یالزمه عذر خواه یخوامش، از هرک یخوام نم ینم

 صداش رو باال برده دیآفاق تازه فهم يصدا با

 !!به خودش بگو، از نظر من حله ش،یخوا ینم دم،یفهم ن،ییپا اریصدات رو ب! یزن یخوب چرا داد م یلیخ: آفاق

 مدکه از پشت سرش او ییبوده، با صدا دشیآفاق که تو د يبگه حرفش قطع شد، نه با صدا يزیچ خواست

 میانگار الزمه کم حرف بزن! نیچند لحظه تنها بزار هیما رو  شهیآفاق جون، م...: 

 خبرش تو اتاق یصداش و ب یاز شوك حضور ب شترینداشت، نه از درد، ب دنیچرخ توان

من که از  ن،یرو بهتر بفهم گهیآره فکر کنم شما دو تا زبون همد: واسه هلنا تنگ کرد و بلند شد یچشم آفاق

 شدم یفتتون عاصدست ج

 نیکن یم کاریچ نمیتنها، بب نمیا نییبفرما

 بود سرجاش نشست یرفتن آفاق به هر زحمت رونیب با
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 ؟یخوب: ارسالن

 تکون داد يسر

 م؟یکم با هم حرف بزن هی میتون یاالن م: ارسالن

 بله: هلنا

 ه؟یحرف حسابت چ: ارسالن

 يادیغلط ز ،يدیخوامت، فهم یکشش ندارم، نم گهیخوام تموم شه، د یمن حرف حساب ندارم، من فقط م:هلنا

 کردم

 یلیارسالنم خ-بشه تشیو رخ به رخ ارسالن تا بشه متوجه عصبان ارهیانداخته رو باال ب نییکه پا ينبود سر ازین

. یپوش یگردم م یتا برم: و انداخت رو تخت دیکش رونیب يمانتو و روسر هیمعطلش نگذاشت، رفت سراغ کمد، 

صدات در  مارستان،یب میریکنم م برشونرم خ یچوب خطت پر شده، دارم م گهیخوام بشنوم،د ینم یکالم گهید

 شه، واضحه؟ یهم م يدرا نتیکه تو آست ییاد شامل اون اشکها یگم صدات در نم یکه م نیا اد،ینم

 ؟یول: هلنا

 گفتم یچ يدینشن: قدم رفته رو برگشت ارسالن

 یچرا ول: شد مظلوم

 هندار یول:ارسالن

 يرو يبه به لباسها یرفتن ارسالن قطره اشک گوشه چشمش رو گرفت و به زحمت بلند شد نگاه رونیب با

 تخت انداخت و برشون داشت

 ؟یخوب زمیسالم عز:اخم داشت یاومد تو، کم نیتخت نشسته بود که ژاکل لب

 کردم تیمن باز شما رو اذ شبید دیسالم، ببخش: بلند کرد سر

 نمتیشد امروز سالم بب یدکتر گفت نگران نباش باورم نم یهر چ یگفت ونیهذ نقدریا م،یدیترس یلیخ: نیژاکل

 ببخشد: هلنا

 راحت شه المیشه من تو رو بسپرم دست شوهرت خ یک گه،ید ادیم شیپ ،یچ یعنی دیببخش: نیژاکل

 نداد یجواب

 خوردش شهیمن عسلم نم میالبته امروز که با ن: نیژاکل

 گفته؟ يزیچ: هلنا
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 من اخم داره، مین ینیب ینم ینه، ول: نیژاکل

 چه خبره؟ رونیاالن ب: هلنا

 زنه یحرف م وحنایبا فرد حرف زده، االنم فکر کنم داره با  یتلفن:نیژاکل

 ؟یبا اونها واسه چ: باال جستند ابروهاش

فرِدم تا دو  ران،یا انیکه ب نیصبر کن دیگفته با وحنایخواستند با ارسالن حرف بزنن،  یدر واقع اونها م: نیژاکل

 ناراحته یلیگرفتاره خ ایبچم سون یتهران، ول ادیتونه ب یم گهیهفته د

 ران؟یا انیب یواسه چ: هلنا

نشده  زییتا پا م،یصبر کن یلیخ میتون یگه نم یم اد،یبار کوتاه نم نیداماد ا يآقا نیواسه ازدواج تو، ا: نیژاکل

 تو زییقبل ترم پا مون،یسر خونه زندگ میبر دیبا

 زییتا امتحانام رو ندادم، کو تا ترم پا 4من هنوز : هلنا

 هیجد یلیبار خ نیا ،يخواد از دستش نر یم: نیژاکل

 میما که هنوز توافق نکرد یول: هلنا

 زنه یمطمئن حرف م یلیارسالن که خ یول: نیژاکل

 بزنه یحرف گهیلنا نتونه دکرد که ه یعمل م یداشت ضربت نقدریبود ارسالن ا جیگ دیکش نشیشونیبه پ یدست

 افکار پرت بشه نیآفاق باعث شد حواسش از ا ورود

ات کنه  نهیمعا هیهم بهار  م،یریات بگ نهیعکس از قفسه س هیهم  مارستان،یب رمیبلند شو مادر، بلند شو ب: آفاق

 حالت خوبه میمطمئن ش

 امیمنم ب نیداد یکاش اجازه م: نیژاکل

 کنم یراحت نشه که ولش نم المیتا خ رمینه خانم، زحمت نکش، منم خودم م:آفاق

 خبر نزار یپس بلند شو منم ب: نیژاکل

 دیچشم، بازم ببخش: بلند شد هلنا

 کلمه رو تکرا نکن، نیا نقدریا زم،یبرو عز: دیگونه اش رو بوس نیژاکل

 رفت رونیو پشت سر شون از اتاق ب دیرو بوس نیژاکل دست

رفت، آفاق  رونینداره و همراه ارسالن از در ب یرد و بدل کرد تا مطمئنش کنه که مشکل يانم چند کلمه اوارت با

 هلنا، يهلنا باز نگه داشته بود و زوم کرده بود رو لباسها يجلو نشست، ارسالن در عقب رو برا
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به لباساش  يا گهیکردند، ارسالن نگاه د یبودند و داشتند تماشا م ستادهیتو دهنه در خونه ا نیو ژاکل وارتان

 انداخت و در بست

 چه خبرته؟ واشتر،یارسالن، : کوچه آفاق دست گذاشت رو دنده چیرو از جا کند، سر پ نیسرعت ماش با

 یندارم اون موقع که آقا باال سر نداشت ادی ه؟یختیچه ر نیا: عقب یزد کنار و برگشت رو به صندل عیسر ارسالن

 !یباس تن کنل یختیر نیا

: کرد انداخت یرو از ارسالن گرفت نگاهش رو رو صورت آفاق که با تعجب داشت نگاه ارسالن رو دنبال م هلنا

 رفت؟ ادتی ،یول یب یول یتو خودت گفت ست،یلباسها مناسب ن نیخواستم بهت بگم ا یانگار من م

 رونهیوهات از پشت بهمه م يباسن؟ شال بنداز ریتا ز یمن گفتم مانتو روشن بپوش: ارسالن

 !دستمال دور گردنه ست،یلباسها مال خونمه، اونم شال سر ن نیخواستم بگم ا یمن م: هلنا

 رو هم من واست گذاشتم؟ ییچسبون برمودا نیج نیانوقت ا: ارسالن

 ادیو دستمال گردنه، گفتم حتما خوشت م رهنیپ نیست ا ینه، ول: هلنا

 یماشاال بلند و درشت ،یتر بپوش دهیپوش زیچ هیخواستم بت بگم،  یآره مادر؛ منم م: گفت یالله یال اهللا ال آفاق

 دونمیم دیاگه دربونه قورتت نده، بع مارستانیتو ب ،يهم که زد یپیت نیبا ا گهید ،یهم تو چشم ينطوریهم

 مونه یحواس واسش نم-بده واست  یصیدکتر بتونه تشخ

ارسالن  دمید یپوشم، ول یمن چه مدل لباس م ن،یدون یبپوشم، شما که م منم قصد نداشتم بلوز شلوار: هلنا

 رو حرفش حرف نزنم گهیدوست داره، گفتم خوب د یول یب یمدل ول

 مارستانیب میر یبعد م یکن یلباسات رو عوض م میر یم: راه افتاد ارسالن

خودت سر  ست،ین دنیجور لباس پوش نیدختر اهل ا نیا یدون یخودتم م ،یگفت یخوب مادر همون دم م: آفاق

 یبه سرش گذاشت

 برمش لباسش رو عوض کنه یخونه، م زارمیشما رو م م،یهنوز وقت دار: ارسالن

 همراهتون امینه من م: آفاق

صحبت کردم، هلن حالش خوب  یرشتون يخونه، من با آقا نیبر ن،یرونینه شمام صبح تا حاال ازخونه ب: ارسالن

 خونه شما میایباشه، شام م

 ارهیدلم طاقت نم یول: آفاق

 شد یخانم اگه حالش بد بود زبونش دو متر دراز نم نیا ارهیطاقت ب: ارسالن
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 خوب حاال تو هم،  یلیخ: آفاق

 نیکشش ند گهیکنه، د یعوض م نیر یم

 چشم: ارسالن

 منو برسونبرگرد اول لباس عوض کن بعد  میکیتا نزد ،یچونیپ یحاال چرا لقمه رو دو سرت م: آفاق

 واسه لباسش کردم گهیفکر د هیحاال  دینه اول شما، شا: ارسالن

 جواب آفاق رو داد یخونه هلنا صمم بکم نشست فقط موقع خداحافظ تا

 گفت ینم يزیچ یبود رو به عقب ول دهینبود، ارسالن چرخ نیاز حرکت ماش يبسته شدن در خبر با

 ؟یافت یچرا راه نم: دست به کار شد خودش

 جلو نیاریب فیتشر: رسالنا

 جام خوبه: هلنا

 !ستمیراننده شما ن انایمن که اح: ارسالن

 ریخ: هلنا

 جلو نیاریب فیپس تشر: ارسالن

 یمناسب هیخورده بود نه روح یحساب يغذا شبینداشت که بخواد کل کل کنه، نه از د یشد، جون ادهیاکراه پ با

 داشت

 راه افتادن ارسالن، چشمهاش رو بست با

 ؟یخواب: گذشت تا ارسالن به حرف اومد یلیخ

 نه: بسته لب جنبوند يچشها با

 ؟یستیگرسنه ن: ارسالن

 کم هی: هلنا

 گشنه امه یلیمن خ یول: ارسالن

 نیلرز نشست تو تنش، ا یباز کرد، کم یلیم یشد، چشمهاش رو با ب ادهینگه داشت و پ يگوشه ا ارسالن

 فتهین یحوال نیکرده بود گذرش به ا یسع یلیرو دوست نداشت، تو سه سال گذشته خ ابونیخ

 ابون؛یحرف راه افتاد، با استرس زل زده بود به خ یفکر نکنه، ارسالن ب يزیکرد به چ یبرگشتن ارسالن سع با

 دش شدکه وار ینگیتوش، با پارک دیچیکه ارسالن پ يرفتند، به کوچه ا یکه داشتند م ییبه سر باال
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 گذاشت رو دست ارسالن دست

 ؟يسرد نقدریچرا ا ؟يشد یچ: ارسالن

 برگرد م،ینر: هلنا

 !میبخور يزیچ هی میبر میخوا یچرا؟ م: ارسالن

 نبر نجایخوام، منو ا ینه، نم: هلنا

 ! نییپا ایب: غذارو برداشت و رفت سمت هلنا، در و باز کرد لونیشد، نا ادهینکرد؛ پ یتوجه یول ارسالن

 تونم ینم:هلنا

برم چه  ینم مارستانیشما رو ب یختیر نیچون من ا ،یتون یم: نبود دستش رو گرفت ایکوتاه ب یول ارسالن

 !برسه رستوران

 ارسالن رو کنار زد و بلند شد دست

کرد، کوه خاطرات ،از روز اول بعد از  یانگار کوه رو دوشش جابجا م یداشت ول یارسالن قدم بر م کنار

 روز نیتا آخر مارستانیب

 گذاشت  رونیباز شدن در آسانسور ارسالن پا ب با

 شییتلخ بود، ارسالنم روز زورگو یامروز که خودش به اندازه کاف نیامروز که هلن دل نازك شده بود، هم نیهم

 يشد ریسر به ز نقدریحاال چرا ا:بود

 گذاشت رونیبلند کرد و پا از آسانسور ب سر

  ؟یکن یم هیگر يدار! نمتیبب: نییغذا ها رو گذاشت پا لونینا ارسالن

 نه: ارسالن رو از سر شونه اش پس زد دست

 !م؟یخلوت کن میر یم میدار ینکنه اشک شوقه؟ آره؟ خوشحال ه؟یچ نایپس ا: ارسالن

 خونه نداشت نیها رو نداشت، اگرم داشت پشت در ا یپرون کهیت نینداشت، طاقت ا طاقت

رو  سهیک زیخ میانداخت و درو باز کرد، ن دیکل گهیحلقه کرد و بردش سمت در، با دست د دور شونه اش یدست

آروم راه رفته رو .دهینداد که هلنا درو با تمام توان پشت سرش کوب تیبرداشت و هلن رو به داخل فرستاد، اهم

 کاناپه سالن يبرگشت، دست هلنا رو گرفت کشوند جلوتر، صاف جلو

 نیمن از پشت درش گرفته تا دونه دونه ا زارم،یخونه ب نیمن از ا: و منفجر شد دیکش رونیرو ب دستش

 ،یرو خواست ،عذرميکه بد عادتم کرد ییجا رون،یب يکه منو ازش پرت کرد ییمتنفرم، از جا کها،یسرام
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ام بدم  یلعنت ياز تو زاریب یفهم یم زارمیگذروندم ب یخونه لعنت نیکه تو ا ییها  قهیآوردن تک تک دق ادی از

 ادیم

از اون اتاق که توش آفاق تو صورتش  دم،یتو اردالن رو شن يحرفها شیکه اون روز تو ورود یسالن لعنت نیا از

 واسه خودش، از همه جاش دیطلب یم تیو از من حالل نداختیچنگ م

خونه واسم  نیگوشه گوشه ا دم،یکش یخونه عذاب م نیتو ا شیمنم تا سه ماه پ:زد یداشت داد م ارسالنم

 ،یرو از توش خط بزن یکی یتالش کن یه یول یخاطراتت رو مرور کن يشکنجه شده بود، شکنجه اس بخوا

 .یبه زن مردم فکر کن يکه حق ندار یکن يآور ادیبه خودت  یه

 نیرو ا ادیب ادمیباشه، حق ندارم  ادمی یه یکاناپه، بخوابم برم تو خاطرات، ول نیبود سرم رو بزارم رو ا سخت

 یکن ادشی دیدست تو موهات کرده که االن نبا نجایا یکی ادیب ادمیبود،  یک يکاناپه سرم رو پا

 ختهیرو واست بهم ر نجایا یکی یکن یخونه رو باز م نیسخته دلت بخواد هر روز که در ا: تو آشپزخونه بردش

 یکن ادشی دیکه نبا ادیب ادتیباشه که بزور پلو کوکو بار بزاره، باز 

بره واسه بار دوم  ادمیسختم بود : ستادیا ییشد، کنار در اتاق و دستشو یم دهیور و اونور کش نیارسالن ا دنبال

 دمتیبوس نجایا

 يدیخوابیفکر نکنم تو روش م نکهیبا تقال واسه ا دمیخواب یبه شب رو اون تخت م شب

 یاستتو نخو ،يدیتو منو ند ،ي، تو کر شد یخودت خواست: لب زمزمه کرد ریز هلنا

رو اون بالش  زارمیشبها سرم رو م اد،یخونه بدم نم نیاز ا گهیسه ماه د یول: آروم شده بود یدادکم رونیب ینفس

 نکهیا یخواد ب یاز اون خاطرات که دلم م کهیدم، به هر ت یخوام فکر پر م یم یتا خود صبح راحت به هر چ

 کنم یدارم فکر م يا گهیبترسم به ناموس کس د

 من مجردم؟ یدونست یسه ماهه م نیتو ا: بلند کرد سر

 آره:ارسالن

 ؟يدیرس جهیبه نت هیبا سام یو رفت يخاطرات من بود ادی: کرد اخم

 دست خودش نبود،  یخواست محتاط باشه، آروم باشه ول یم- یاز کم شتریب یاومد، کم کترینزد یکم ارسالن

فعال راجع به اون سه روز حرف  شهیم: رسالن ادامه دادهلنا رو بغل گرفت، هلن هنوز تو شوك بود که ا سر

خجالتت بدم،  شیاور ادیخوام با  یشه، االن اصال نم یخونواده ثبت م خیتو تو تار ياون سه روز با کارا م،ینزن

 بغلت کنم نجوریخواد هم یفقط دلم م
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 !ارسالن: هلنا

 !جانم: دستش رو شل کرد یکم

 بشه؟ یقراره چ: هلنا

 میما بخوا یهر چ: ارسالن

 م؟یخوا یم یما االن چ: ارسالن يزد تو چشمها زل

 يخوا یمنو م يثابت کرد لیخوام، تو هم که به کل فام یمن االن تو رو م:ارسالن

 ام يا، ارسالن، من جد:هلنا

 هیهد يد یمورچه مرده م یبه نظر تو، وقت: گره دستش رو محکم کرد، چونه اش رو گذاشت رو سر هلنا دوباره

تو تخت من  يریباال م ادیآفاق داره م ینیب یم یرو مادرش، وقت يزیر یشربت م یوقت ه،یسام ییتو چا زهیبر

ارسالن منو به زور اورده اتاقش و ال و بل ،  شبید یگ یو م یکن یم فیپشتش اون حرفها رو رد! یخواب یم

 ه؟یچ شیمعن نیا!

 يدیخواب یباباته، اگه اونها نرفته بودند، تو همونجا تو سالن م ریتقص: هلنا

 ؟یسلمان گفت به آفاق اون حرفها رو راجع به من بزن: ارسالن

 ..اگه ! ؟یگرفت یگرم نم هیسام نیبا ا نقدریتو بود،اگه ا ریخوب تقص: هلنا

منتها تو برنامه امون نبود  م،یلک بدقلق کمیداد تو رو  شنهادیبود که پ هیمن نبود، اون لطف سام ریتقص: ارسالن

 يباز يبر ییو بدو یبمون القیکه شمام به خاطر حرص دادن من به درخواست اون پسره د

 يشد قهیباش دست به  یمنه تو رفت ریام، تقص نهیتو قفسه س دیمنه اون کوب ریتقص: هلنا

 هینفر اونم  هیبه  شهیهم ه،یگروه بالیوال يکنم باز ینشدم، فقط خواستم بهش حال قهیمن دست به : ارسالن

 دن  یپاس نم ستیبلد ن افتیکه در ينفر

 خورد بهم یرفتم مقابلش ، توپش نم یگروه بمونم نم هیباها ش تو  یزاشت یاگه م: هلنا

 خوام به اتفاقات اون سه روز فکر کنم ینم گهیولش کن هلن، من االن د: ارسالن

 شدم یم ونهیاشتم دد شبید شه،یمن فکرم آزاد نم یول: هلنا

 بود تموم شد یولش کن،هر چ: ارسالن

 بهتر باشه يارسالن، فکر کنم دستت رو بردار: هلنا

 جات بده؟: ارسالن
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بوده  یالک روزمید يبگم حرفها یهر چ گهید! نجایا میخوبه، فقط اگه آفاق بفهمه اومد يادینه ز:کرد زمزمه

 !عمرا باور کنه گهید

 دم تو جمع بخونن یبرم م یم سیندامتنامه بنو هی:ارسالن

 تو چشمشون نگاه کنم يچجور گهیهمه به کنار، حاج بابا و سلمان رو بگو، د: هلنا

رو بزاره کف دست  زیبره همه چ ستیدونن، آفاق بچه ن یرو نم زینگران نباش مطمئن باش همه چ: ارسالن

 همه

مدت منو پس  هیممکنه بعد نبارمیاگه اارسالن، : جابجا کردو با دست ارسالن رو عقب روند یرو کم خودش

 کشم ینم گهید نباریمن ا رون،یدر برم ب نیاالن از ا نیتو رو خدا از بزار من هم. یبزن

 گذرم یگذرم، از تو نم یبخاطر تو از خودم نم گهیخوام خودخواه باشم، د یم نباریهلن، ا: رو کم کرد فاصله

بلندت  نیبازوت از زم ریامامزاده دست انداختم ز يکنم، از همون روز که جلو یخدا پشت نم ریبه تقد گهید

خدا تو رو واسه من  ،يمن بود ریتو تقد يمن، تو امتحان آفاق نبود ریکردم، خدا تو رو گذاشت تو تقد

وام خ ینم گهیبار د نیا ردوند،که خدا تو رو برگ يخدا پشت کردم، تو مال من بود ریمن به تقد یفرستاد،ول

 خوام خودخواه باشم  یروشنفکر باشم، م

مشکل  دیبشم ، البته دکتر گفته شا يبره که بتونم عاد یگرفتم، زمان م یدرمانم رو پ:شد فیضع یکم صداش

 نرفته؟ ادتیرو که  نهاینداده، تو ا یخوب قول یبچه هم قابل حل باشه، ول

 نه، : هلنا

 ؟!یصبر کن یتون یم: ارسالن

 دادتکون  يبغض سر با

 کنم یخونه رو عوض م نیدنبال کارا، بعدم ا میبر دیپس با: ارسالن

 خونه رو؟ نه: رو باال اورد دستش

 چرا؟: ارسالن

کنم، فقط اگه از  یرو فراموش م هاشیآشپزخونه رو ،اون تخت رو، بد نیکاناپه رو دوست دارم، ا نیمنم ا: هلنا

 راحت باشه المیتو خ

 میبهش بزن يسر هی هینظرت چ يحاال که اون تخت رو دوست دار: ارسالن

 !ارسالن: هلنا
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اگه شبم شد خوب همونجا  م،یناهارمون رو شب نشده همونجا بخور زه،یگم چون خاطره انگ ینترس، م: ارسالن

 میخواب یم

 ارسالااااان: هلنا

 آفاق جونه :انداخت یبلند شد، نگاه شیزنگ گوش يلب باز نکرده بود که صدا هنوز

 ایجواب ند يوا:هلنا

 چرا؟: ارسالن

 شه یبد م میاومد نجایاگه بفهمه ا: هلنا

 شه؟ یچرا بد م: ارسالن

 دونم آخه ینم: هلنا

 صبر کن: ارسالن

 الو سالم:رو باال برد یگوش

 !شما؟ بهار چشم براهتونه نییسالم، کجا: آفاق

 بهار شیپ میگم چرا هنوز نرفت یمن خدمتتون م ن،یچند لحظه به من اجازه بد هی: ارسالن

 نییبفرما: آفاق

 میکند یسنگهامون رو وا م دیبا م،یکم حرف داشت هیمن هلنا رو اوردم خونه خودم، : ارسالن

 نیستیتو تخت خواب که ن انایاح: آفاق

 اونجا  میناهارو ببر میگفت یول م،یاالن تو سالن هست ن،ینه نگران نباش: دیخند

 هیراحت بشه، بعدم  المونیخ مارستانیببرش ب ،یرو هم بکن شیشوخ یازت حت ستمین یارسالن، راض: آفاق

 نجایا نیایراست م

 حرفهامون مونده یلیبخش تکم: ارسالن

 !؟يدیم لیتحو ياریسالم م ،يخوام بمونه، زود باش ارسالن، دختره رو سالم برد یم:آفاق

 شده؟ یچ شیرفته دو شب پ ادتونیانگار :ارسالن

رفتن ارسالن رفتم  نیینشد، من خودم بعد از پا یچیه شبیآفاق جون، بخدا پر: دیرو از دست ارسالن قاپ یگوش

 ...اتاقش،
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فکر کردم  دم،یپا شن يصدا ن،ییاومد پا 6ارسالن ساعت  دمیدونم مادر، من د ی،میگ یچند بار م يوا: آفاق

 حرفهارو نیشدند اومدم باال سر بزنم، اصال ولش کن ا داریب نایا کاین

 نجایا نیایراست ب هیو  مارستانیب نیبر نیجمع کن يزود

 به ارسالن کرد ینگاه

 خوام یعذر م زیمن و اقعا بابت همه چ: هلنا

 وونهیگن نگو جوون بگو د یم ن،یمادر، گفتم که جوون ستیمهم ن: آفاق

 واقعا:هلنا

 !یپس چ: آفاق

 نه؟ ای میبخورناهار  هیقبلش  میتون یحاال م: روگرفت یگوش ارسالن

بعدم زود  نیبخور يناهار هی رونیب نیبر نیدهنش نبرده،پاش يزیتا حاال چ شبیبچه د نیا.اهللا یال اله ال: آفاق

 !تمومه منتظر شماهاس فتشیبهار ش ن،یبر

 چشم:باال داد ییابرو ارسالن

غذارم تو  میرو بردار بر فتیآفاق جون از گشت ارشادم بدتره، ک نیا: تکون داد يقطع تماس ارسالن سر با

  میخور یم نیماش

 کرد و رفت سمت در یپوف هلنا

 يحرف گوش کن شد نقدریحاال تو چرا ا: رو گرفت فشیدسته ک ارسالن

 میرو بردار بر فتیک یخودت گفت: هلنا

ساعت  5 ست،ینگفتم با سرعت نور،حاال آفاق جون که پشت در ن میگفتم بر: پشت در نگهش داشت ارسالن

 بخصوص که من کار دارم رون،یب میتر بر رید میتون یکه م قهیدق 5،  مینتون

 زنهیکنم آفاق جون االن دوباره زنگ م یمن که فکر م. آ. آ:هلنا

 نترس: ارسالن

  دیکش رونیجعبه ب هی بشیکرد تو ج دست

 ه؟یچ نیا: رو جعبه بود نگاهش
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 تیدونم اذ یم!تیدیع يو گوشواره ها یحلقه، گردن:رفت حرف اومد یکه با در جعبه ور م نطوریهم ارسالن

 یعصبان گهیکه د یرو دوباره بهت برگردونم، البته به شرط نهایخوام ا یمن م یول ،یافت یروز آخر م ادی ،یشیم

 یپرتشون کن ياریدر ن يشد

 خاطره بد روز آخر یخاطرات خوب بهشون وصل بودند و از طرف یدل بود تو جواب دادن، از طرف دو

 و گوشواره رو تو دستش مشت کرد زیآو یزودتر دست بکار شد، حلقه رو تو انگشتش کرد، ول یول ارسالن

 ؟یپس اونا چ: به دست ارسالن بود نگاهش

 ؟ياریدو تا دستت رو راحت باال ب یتون یتو االن م: ارسالن

 !کشه یم ریام ت نهینه س: هلنا

 ! گه؟ یم یاونجا آفاق چ يبر نهایبه نظرت با ا: ارسالن

 گه؟ یم یدونم چ ینم: هلنا

 !گذرم یازت نم! به نامحرم؟ يگه ارسالن، دست زد یم: ارسالن

 !زهیت یلیخ! یگ یراست م: دیخند

 یم رونیب میدر بر نیهم از ا یچیه یچیه یب ينجوریکنم هم یفکر م یخوب هر چ یول: خم شد ارسالن

 شه ینم نمیب

 !فهمه یگم م یمن م یول: اش گرفته بود خنده

  ارهیتو روم ب شهیروش نم گهید نویا ست،یمهم ن: ارسالن

دستاش رو قالب کرد پشت سرش قصد ! یبرد،نرم و طوالن کیهلنا نشد،سرش رو نزد يچونه زدنها منتظر

 نداشت تمومش کنه

ببرمت تو  ییبه نظرت بخوام هوا: ناهل یشونیرو چسبوند به پ شیشونیدستش رو شل کرد، پ یتکون هلنا کم با

 یش ینم تیاتاق اذ

 نه خوبم:دیگز لب

 بلند شد شیزنگ گوش يزانوش که صدا ریخم شد دست برد ز ارسالن

شلوارش برده  بیآخش هم نتونست ارسالن رو که شوکه دست رو ج يصدا وار،یهوا عقب رفت تو د یب هلنا

 بود رو متوجه کنه

 جواب بده ،يچرا مشتش کرد: زد سر شونه اش یدست
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 باورکن آفاقه: دیخند

 جواب بده خوب: هلنا

 اردالن: کرد یاسم اردالن پوف دنیبا د د،یکش رونیرو ب یگوش

 جواب بده: هلنا

 الو بگو: ارسالن

 بهار تو راه خونه اس مارستان،یب نینر گهیزنگ زدم بگم د: اردالن

 جدا:ارسالن

 ن؟یهنوز خونه ا! وقته عالف شما دو تاست یزن بنده ها، کل ستیساعت ن 24 فتیبله، ش:اردالن

 میافتاد یراه م میآره داشت:ارسالن

 دیبعدم خند ن،یبه کارتون برس مارستانیب نیزنگ زدم بگم نر: اردالن

 میافتاد یراه م میخجالت بکش، داشت: ارسالن

 نجایچون آفاق جون االن ا یول ن،یخواستم بگم به کارتون برس یچون من م ن،یفتیراه ب ن،یکنیخوب م:اردالن

و گرنه من آفاق جون و بچه ها رو  نجایا نیاریب فیتشر عیراست و سر هی ن،یبگم، به کارتون نرس دیبا ستادهیا

 خوبه آفاق جون درست گفتم: شد فیصداش ضع! ارم اونجا یم

 کنم تا برسن یواسشون گرم مبگو ناهار . قیبله، درست و دق: دیآفاق رو شن يصدا

 ؟يدیشن: اردالن

 میایم میبله، دار:ارسالن

 میبر دیفکر کنم با: قطع تماس نگاهش نشست رو صورت هلنا با

 اوهوم:دیخند هلنا

هلنا انگار قصد دل کندن از اون خونه رو نداشت، دور تا دور سالن رو  یبرن، ول رونیرو گرفت تا از در ب دستش

 یهمگان به سر شود، ب یب ".ونیزیسر تلو يباال يلحظه آخر چشم هاش زوم بودند رو تابلواز نظر گذروند، تو 

 "شود یتو به سر نم

خونه  مارستان،یخونه، ب نیاز ا رونیب ییمنتظر ارسالن انداخت و با هاش همراه شد، جا يتو چشمها ینگاه

 .گرده یخونه بر م نیشلوغ و دود آلود، اما مطمئن بود که دوباره به ا يبونها ایآفاق ، خ
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