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ش یم یساعت مین صبور نیشد که تو ما  یوقت ینبود، ول یمنتظر بود، ذاتا آدم 

فاق م ام عجله  یبود، خبر یا گهیادم د یشحححد انگار یصحححبت ام مامان ا
بان ینبود،خبر ناش آرامش  ب،بودنینبود. عج یصححبر یو ب تیام عصحح درک
 یم وکارهاش ر زهیر زهیمد آفاق جونم ر یم اطیتو ح یدمشد تا ق ادهیداشت. پ

له ا 5 واشی واشیکرد و  پا وانیتا پ برنامه رو ام بر  نیا گهیاومد، د یم نییرو 
سال عمرش  32 نیکه ع ییمحل جا نینبود ، معطل موندن تو ا یالیخ یبود ول

گاه نده بود روح بخش بود، ن گذرو ها یرو توش  به ح یبه پنجره   اطیرو 
ن خت، ا به ب*غ*ل هم  170در  70 یلیتا در م*س*تط 10دا که ب*غ*ل 

سر هر کدوم  ستادهیا ش یا رهیدا مین هیبودند، رو   یالبه ه ،یرنگ یها شهیپر 
ستون مار پ سه تا  شت بوم کنگره کنگره با  آفاق  یهر باردرد پا وان،یا یرو چیپ

ت بام دسحح یافتادند ول یم یمحل مندگ رییگرفت همه به فکر تغ یجون اوج م
 نیقدم برداشححتن رو ا قرفت، خود افاق جونم عاشحح ینم شیکدوم پ چیودل ه

 وونیشححد که تو ا یم یاومدن، دو سححال نییپله ها بود،عاشححق آآ آآ گفتن و پا
هفته  1مع سر ج یپله برق واسه اش کار گذاشته بودند ول هیشب یزیچ هی یپشت

شده بود،ام م ستفاده ن ست درختها یطاق ریهم ا شد، مم*س*تون  یدارب مو رد 
درخت و  هیبق ن،یمم ریتو م ودندها رو برده ب یبود، همه شححمعدون یسححرد
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س چارهیب یمو ها نیا یکرده بودند، ول چیپ کیدرختچه هارو هم پالست ر ما تو 
 موند، یکاله م یو گرما سرشون ب

 آفاق ام افکارش کنده شد یصدا با
 پسرم؟ می: برآفاق

 ر خدمتم: آفاق خانم بنده دارسالن
 زیعز توام که وارینذر منم شده دردسر، د نیا زم،شرمندتم،یعز ینیبب ری: خآفاق

 دلم ام همه کوتاه تره
ساعتم من در خدمت شما  3 یهفته ا رمیحاال گ ز،یعز یچه حرف نی: اارسالن

 نیدیکه شما واسه من و اردالن کش ییعمر محمتها هیباشم، هنوم مونده جبران 
 کنار بشه، حاال بابا به

واسه نوه هم  یاش، هرکار فهیکنه وظ یواسه بچه م یمادر هر کار زمی: عزآفاق
ش یم سه دل خودم بوده،  یهر کار نه،یریکنه مثل قند و نبات  ستون وا کردم وا
 اش رو بردم، فیک

 بار پا درکاب شما باشم هی یکنم هفته ا یم فی:منم کارسالن
 یش ری: عاقبت به خآفاق

ش با ستن در ما سبآ نیب شروع کردبه ت چرخوندن و دعا خوندن، ممزمه  حیفاق 
به دور و  یگرفت،گاه یچشمهاش رو با گوشه چادرش م یتر یکرد و گاه یم

 گفت. یم نیآم یکرد، گاه یبرش فوت م
به کارت  یبر یخوا یبه امام ماده سححر چرخوند سححمت ارسححالن: م دنیرسحح با

 ام،یم یدربست نیمنم با ماش ،یبرس
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و  لوگاید نیا دیبابا ما هر هفته با یگفت و سرچرخوند: ا یاکبرالله و  ارسالن
 میتکرار کن

 ؟یچ ی: چآفاق
ما چرا ا ی: مارسححالن قدریگم شحح عارف م ن گه نم زیعز یکن یت  یمن، من ا

ش ستون ما ستم، وا ست م نیخوا ا کارم، حتم یرفتنم پ یکردم خودم م یدر ب
با من تعارف  نقدریما اشم، بعد ش یخواد که همراهتون م یدوست دارم، دلم م

تاپش  پ، بعدم ل نیبرگرد نیهر وقت خواست ارت،یم ریبا دل س نیبر ،یکن یم
کنم تا شححما  یکار م نیبا ا نهاش،یعقب برداشححت بامکرد: منم ا یرو ام صححندل

 تخت التونیخ ن،یایب
 شد ادهیسر تکون داد و پ آفاق
*** 

مده بود و جواب داده بود، به  انجام داده بود، چند تا تلفن هم بایرو تقر کارهاش
فاق کم عت ب 1کرده بود، معموال  رید ینظرش آ  یرفتنش طول نم شححتریسحححا

امام ماده،  یبه دستهاش داد، و چشم دوخت سمت ورود یو قوس یکش د،یکش
ست ا ینم ضه م ،نداره یمنها چقدر با خدا حرف دارن که تموم نیدون  یام رو

سجد، ام اونجا ختم انعام، بعد ا سطه مرن م کنن ،نذر و  یمام و امام ماده رو وا
 نیشدن هم هم یو تو م رونیکه ب یتیمونه جمع ینم نیکه ام دستشون مم اممین

 مرد، هیتا من بودند 10 دیگفت شا یرو م
با چادر رو  یکیشحححد ، یم دهید یمنها همه جور نیا یبود که ال بال بیعج

 یکیو ادا اصححول ،  شیابا صححدجور آر یکیچادر مقعنه مده،  یکیگرفته بود، 
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 ،ییفضححا سپیبا کل یکیکوتاه ،  یمانتو یکیچکمه ،  یکیکفش پاشححنه بلند، 
جالبتر  یول ومدنا رونیآوردند ، موقع ب یدر م فیاکثرا دم امام ماده چادر ام ک

شححهر  یرفتن که دوباره تو شححلو  یب*غ*ل م ریمدن م یبود، چادر رو گوله م
 گم بشن،

 نییپا یمتر 20رو روشححن کرد،  نیفکارش در اومد ماشححآفاق جون ام ا دنید با
پاش و در جلو  یتر تو سحمت مخالف پار  کرده بود، خودش رو رسحوند جلو

 مد:برو مادر هیتک یصندل یرو بام کرد، آفاق با بستن در سر و به پشت
 ز؟یعز نی: خوبارسالن

 : اره مادر برو آفاق
 ده ینشون نم نویا افتونیق ی: ولارسالن

اد  یاسححتخون سححبک کنه، م نجایاد ا یبگم، آدم م یداد: چ رونیب ینفسحح افاق
شه، چه  یم نیتامه سنگ نه،یب یادم گرفتار م نقدریا یبده، ول نیدرداش رو تسک

 داره واال یدونم چه حکمت یم
 تره، کیبرم امامزاده صالح ، باال شهره، مشکالت مردم ش نیخوا ی: مارسالن

 اد یحالتون جا م
ق نداره، فر ریفق ایباشححه  یاره،  ن یباال نداره، اون که به خدا پناه م نیی: پاآفاق

 نهی مش حد خودش سنگ
بارون یحرف گهید ارسحححالن نم  تاد،  ف نرم راه ا بود و خ ینزد،  بونیمده   ا

 لغزنده،حواسش رو داد جلو، که آفاق جون سر حرف رو گرفت
کرد،  یم یا هیچه گر یدون یساله نم 20،  10دختره، فکر کنم  هی: امروم آفاق

 یچه کنم چه کنم م یجور یبود، ول یچ دمیگرفت، نفهم شیآت مج*ی*گ*ر
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 هیردش چد نمیبب ششیکرد، قلبم صد پاره شد، تا اومدم دعام رو تموم کنم برم پ
 شد بی  ییهویبهش،  دمیپا تند کردم نرس ی،هر چ لیپا شد رفت، منم که عل

کف  هیقلب اندامه  نیمن ا زی، عزبابا، شححمام که آفاق  مخوار ی: اارسححالن
 شه، یکه توش جا نم ایدست مشت شده اس،  م کل دن

 دونم، خدا گره ام کار همه بام کنه، ی: چه مآفاق
 شاالی: اارسالن

 نگه دار ،ی: واآفاق
 مد رو ترمز:چتون شد؟ قلبتون؟ ارسالن

 : نه، آفاق
 در قفل بود یدست انداخت درو بام کنه ول بعدم
 نمیدر و بب نین ا: بام کآفاق

 نیبش ادهیپ نیخوایشده، چتونه، چرا م ی: چارسالن
همون که  نیرو بود، بعدم برگشحححت به عقب:بب ادهی: دختره که گفتم، تو پآفاق

 تونه بره یبنده خدا انگار راهم نم دهیچادر رو تو روش کش
رو  فحش د،یکشحح یچه بوق یراننده پشححت نیدید دم،ی: آفاق جون ترسححارسححالن
 ها میوردکامل خ

 شه َاممون ی: در بام کن ، االن رد مآفاق
 ن؟یکن کاریچ نیخوا ی: مارسالن

 ادین بر بام دستمو یکار دیچش بود، شا نمی: بام کن تا نرفته، بزار برم ببآفاق
 ی: ولارسالن



 9 سر شودبه 

 : بام کن مادرآفاق
 داد رونیب یدر بام کرد، و نفس ارسالن

 یجلو مده بود ول یدختر چند قدم بایرو، تقر ادهیخودش رو رسححوند تو پ آفاق
 20،  10 دیرسحح یرفت، به نظر نم یحال و کشححون کشححون راه م یاونطور که ب

شه که افاق تعر یساله ا س یبه من دیشا شتریکرده بود ب فیبا سن و  ال خود به 
 سال 70 یها هیخورد، تو همون ما یآفاق جون م

 توجه دختر رو جلبمد سر شونش ، ظاهرن صدا مدن نتونسته بود  یدست آفاق
 یواسححه اون وجود انگار یجون یضححرب دسححت آفاق جون با همه ب یکنه،ول

بود و رآ به رآ آفاق نشده مثل پر کاه  دهیبود، هنوم کامل نچرخ نیسنگ یادیم
 نیمم یرو ولو شد رو ادهیبارون و پ یفیو کث یسیرو تو خ ادهیتو پ

سالن  افاق شته بود که ار ست رو قلبش گذا ششو  مده د د و ش ادهیپ نیام ما
 سمتشون دیدو

ش یسر  م ستادهیمن و مردم ا یچند نفر هیمانو مده بود کنارش و  آفاق  دند،یک
 شد؟ یارسالن: چ

 تو حلقش، زمیبر اریب ریگ یاب هیدونم ام حال رفته بدو  ی: نمآفاق
 دیسآب جور کنه، تا ر وانیل هیتا تونست  دیتو دو سه تا مغامه سر  کش ارسالن

دند به داده بو هیرو تک ادهیبودند کنار پ دهیدو تا خانوما دختره رو کشحح هیو  زیعز
 هنوم چشم بام نکرده بود، آب هم افاقه نکرد، یول وار،ید

 ؟یکن کاریچ یخوا یم زی: عزارسالن
 : منگ بزن اورژانسآفاق

 مشیخودمون ببر دیاد، با ی:اورژانس که واسه  ش و ضعف نمارسالن
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 تونن یخانومها نم نیب*غ*لش کنم، ا یچطور ،هوشهی: مادر بآفاق
 رمیب*غ*لش رو بگ ریکنار تا من م نی: برارسالن

 ی: ارسالن، نامحرمآفاق
حاال  نمیبب نیبلند ش ؟ینیتا شب باال سرش بش یخوا ی: خانوم جون مارسالن
 نیخور یسرما م

 ؟یندار نیتو ماش یزیچ یی: پتوآفاق
 نیکنار تا ا نیبلند کرد: بر نیام ممتکون داد و افاق جون رو  یسححر ارسححالن

و با سحر به خانم کنار دسحت آفاق  رنیاون دسحتش رو بگ ریخانوم کمک کنن م
 اشاره کرد

ض یلیخانوم خ یانگار یول شت:  ینبود چون من و من یرا کرد و پا عقب گذا
 رهیگردنمون رو بگ رهینم

نده مده، ب نیماش ایشده  کیمگه بهش شل نی: نترسدیتو هم کش یاخم ارسالن
 نیشنو یخدا ضعف کرده، صدا نفسهاش رو نم

کنار  نیکرد جلو اومد: بر یبود و بر بر نگاه م سححتادهیکه کنار ا ونیام آقا یکی
 نیمارمش تو ماش یخودم م
 خانومها کمک نیخواد داداش، ا یعقب بره سر برگردوند: نم نکهیا یب ارسالن

 کنن حله یم
 ند،و راه افتاد نیود گذاشتندش عقب ماشب ینزد، با هر سخت یحرف گهید مرد

 به بهار نامزد اردالن مد یراه منگ تو
 : سالمبهار
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 ؟ی: بهار ، شما االن سر کارارسالن
 : نه چطور؟بهار

فاق جون م میرو ضححعف کرده دار ادهیخانوم تو پ هی: ارسححالن  هی میبر یبا آ
 یاونور مشیاریب یگفتم اگه سر کار ،یزیچ یدرمونگاه

 االن؟ نتیاش: تومبهار
 : ارهارسالن

تا  اومده باشححه، کاش نییپا نشیباشححه انسححول ینکنه قند نش،یببر ی: مودبهار
 نیمد یمنگ م نیتکونش نداده بود

سالن شکل ست،ین یزیکه چ شاالیتکون داد و دنده عوض کرد: ا یسر ار  یم
 منم یبود بهت منگ م

 : حتما خبرم کنبهار
 ش بلند شدناله ها یبودند که صدا دهینرس هنوم
کتر د هیجا  هی میر یصححبر کن م کمی زم؟یعز یسححر برگردوند عقب: خوب آفاق

 ندتیبب
 دیشن یم یبیصداش رو تقر یول نهینداشت ام آ دید اسالن

 من خوبم ن،یکن ادهی...: من و پ
 ین مبزار اال م،یکن ادتیکجا پ ،یسححرت رو بلند کن یتون ینم ی: تو حتآفاق

 میرس
 کنم ی...: خوبم،خواهش م

 ،یر یم ندتینبود: بزار دکتر بب ایافاق کوتاه ب یول
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س یدرمونگاه حرف یتا ورود گهید شد، با ر سر دنیرد و بدل ن سالن  ت رف عیار
ستارو و  یول تادسیاتاق ا رونیآورد و کمک کرد تا ببرنش داخل. ب لچریدو تا پر

دکتر  وتا آفاق  دیطول کش یا قهیآفاق جون همراه دکتر رفت باال سرش، چند دق
 شد؟ ی، ارسالن بلند شد جلو رفت: چ رونیاومدند ب

 بود، ضعف داره، 8فشارش  ستین یزی: چآفاق
سالن س ار سمت آفاق: خوب خانم  ریم سر برگردوند  رفتن دکتر رو نگاه کرد و 
 ن؟یزکردیتجو یدکتر، چ

 یندام یمتلک م یلنگه اردالن، ه ی: تو ام شدآفاق
 د؟ش ی: من  لط بکنم، حاال چارسالن

رد، سرم خوابش ب ریسرم نوشت، م هی گه،ی، فشارش بوده د ستین یزی: چآفاق
 نگران نباش

سالن رو  فشیشن،ک یحتما االن کس و کارش نگران م یول ستمی: نگران نار
 میرو بردار شیگوش نیاریب

 نیرو هم بلندش کرد ادهیتو پ دم،یند دم،نهیدسححتش ند یفیک ی: من انگارآفاق
 دستش نبود یزیچ

 شه داریبابا، پس کاش مود ب ی: االنارس
 شه یم داریسرمش تمومه ب گهیساعت د 1: فوقشآفاق

 اومد پرستارهر دو سر برگردوندند رونیب با
 ن،یرو و اطالعات رو پر کن نهیفرم هز رشیپذ نیای: لطفا بپرستار

 نگاه به آفاق کرد ارسالن
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 امیتا من ب نیرم، تو بش ی: خودم مآفاق
*** 

 گهیاتاق بود، آفاق هم ام جا بلند شد: برم فکر کنم د یر که راهسر پرستا پشت
 سرمش تموم شده باشه

سالنم شد کم ینگاه ار ساعتش انداخت و بلند  تو راهرو قدم بزنه،طول  یبه 
 تا آفاق برگرده دیکش

 م؟ی: تموم شد؟ برارسالن
 : آرهیصندل نینشست رو اول آفاق

 ش؟ام نیشماره گرفت ن؟ی: پس چرا نشستارسالن
خوام  یگه م یم زه،یر یفقط اشک م یپرس یم یدختره، هر چ نی: مادر اآفاق

 فیکث سر و لباس نیبا ا یفتیوضع راه ب نیشه با ا یگم تنها نم یم یبرم، هر چ
 شه یکنه برم، برم داره شب م یده ، التماس م یگوش نم س،یو خ

 در خونه اش، مشیبر یم ادیب نی: خوب بگارسالن
 چشه، گفتم که تو امامزاده هم چه حال بود. دونمی: گفتم، نمآفاق

 تونه پاشه بره، یبره، اگه م نی: بگارسالن
شححلوارش  بیتو ج دهمینداره پول نداره کجا بره؟ حاال شحححا فی: آخه کآفاق

 بهش بگم گهیبار د هیباشه، بزار برم 
ستار ام اتاق اوم یول سر پر شت  شته بود که پ  دهنوم آفاق تو دهنه اتاق پا نگذا
 رونیب

 شد کیبه آفاق نزد یهم قدم ارسالن
 می:برآفاق
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ضع صداش شتیبود که بر م ییقدمها یفیهم به  شدا مت مح یلیخ دی: ببخ
بگه که ارسححالن  یزیشححد، ممنون بعدم راهش رو گرفت و رفت،آفاق اومد چ

 بره، نیدست سر شونش گذاشت و خم شد دم گوشش: بزار
سر  نی: نگاش کن تو رو خدا ، اآفاق سر و ر ینم ابونیختا  سه، آخه   ختشیر

 پر گل و شله ختهیهم به هم ر
تا خونه  رهیبگ نیماشحح نیبهش بد یپول هیپشححت سححرش،  میبر نیای: بارسححالن
 شه یداره  روب م مش،یببر یمور میتون یما که نم گهیبرسه، د

 شد، یب*غ*ل مد و کنار ارسالن راه ریچادرش رو م آفاق
سمت چپ  یبیسالن هم تقرآفاق و ار ابونیبرسه دم خ تا سرش بودند،  شت  پ

ستش رو نگاه م سمت با جه نگهبان یو را شت  شم  یکرد، برگ شم تو چ که چ
 ابونه؟یکدوم خ یعنیکجاست؟  نجایمادر بزرگ و نوه شد: ا

سالن سر خ نیای: بار صل ابونیتا  سون یم یا فه اس، طر هی یفرع نجایا متون،یر
س صال تا  اد،یب ریهم فکر نکنم گ یتاک  نیخواب یام اونجا هر ور نیایانقالب با

 راحته نیبر
به آفاق انداخت که دسحححت درام کرده بود سححر شححونه اش تا در  ینگاه مردد

ضا ش تیصورت ر سمت  تشیهدا نیسمت ما ست آفاق به  شار د کنه، با ف
ش ش تیهدا نیما ضع  یول نهیشد چادرش رو کنار مد تا روش ن مانتوش هم و
 ت موقع اومدن خوب همه جا رو گند مده.دونس ینداشت، گرچه م یبهتر

ام  شتریب نیماش یانگار سرد د،یام سرما به خودش لرم نیبسته شدن در ماش با
 بود، رونیب یمم*س*تون یسرما
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سالن: مادر ا یوریکه  آفاق سته روش موم کرده بود، رو کرد به ار ش  یبخار نین
 رو روشن کن سردشه

 کرد و راه افتاد، میعقب تنظ یرو به صندل یبخار چهیحرف در یب ارسالن
ه تا انقالب مونده بود، ک یلی روب پنجشححنبه خورده بودند، هنوم خ کیتراف به

 ات ادهیآفاق سححکوت رو شححکسححت: دخترم آدرس خونتون رو بده، بزار دم در پ
حت مم المونیخ میکن حت شحححه، شحححب سححر را خهیبزار نیرا  نیبا ا م،آ

 هم که دستت فینباشه ک یلفضو ،یبر یخوا یم یچطور ختیلباسهاوسرر
 یتا اخونه برس یاصال پول دار ست،ین

 فتهیبود تا چشمه اشکش دوباره به جوشش ب یچند تا جمله کاف نیهم انگار
 نم،یواسححت بک یکار هی میتون یحرف بزن، بزار اگه م هیبه جا گر زمی: عزآفاق

سه هم صال من وا  یم یقرار یتو امامزاره ب دمیرو دنبالت اومدم، د ادهیتو پ نیا
 ه،یمشححکل چ نمیگفتم بب دمتیرو که د ادهیتو پ دم،یاونجا بهت نرسحح ،یکرد
 ادیام دستمون بر ب یکار دیشا

 تو اتوب*و*س جا گذاشتم یرو صبح فمی...: ک
 تمیرسون یم متیبر یسرت، آدرس بده،تا خود رشت هم باشه م ی: فداآفاق

 زمیدر خونت،  صه نخور عز
 دیام د یهمه سخاوت آفاق جمع کرد.ول نیرو ام ا لب خند ه ا ش ریم ارسالن

 آفاق پنهون نموند: مگه نه مادر
 نی: بله، نگران نباشارسالن

 : آدرست رو بدهآفاق
 بود فیتو ک دمی...: کل
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 ست؟یخونه ن ی: مگه کسآفاق
 ...: نه

 هنومم مونده تا شب م،یبر یسام م دی: کلارسالن
 ...:آخه،

 آخه،آدرس بده ی: آخه بآفاق
 کرد یدختربامم دست دست م یول

 هم هست؟ یا گهی: مشکل دآفاق
 من، یعنیصاحبخونم گفته، یعنی...: آخه، آخه صاحبخونم، 

 : جون به سر شدم، حرفت رو بزن، جوابت کرده؟ اجاره ات عقب افتادهآفاق
 دیکرده، حاالم که ، حاالم که کل رونمی...: گفته حق ندارم برم تو اون خونه، ب

 شه یشب م ندارم، داره
 نگاه به ارسالن کرد که بد جور اخم تو هم کرده بود آفاق
 کرده؟ واسه اجاره خونه؟ رونتیب ی: واسه چآفاق

 هیگر ری...:نه، و بام مد م
ما  نیروبه عقب: درسححت حرف بزن دیمد و نگه داشححت، چرخ یکنار ارسححالن

 یش ادهیپ یخوا یدر خونه آدرس بده، م متیببر یخوا یشده. م یچ میبفهم
 بگو، یخوا یشو، پول م ادهیپ

 ؟یکن یم ینجوری: ارسالن، چرا اآفاق
اصححال پدر و مادرت  ده،یچطور جواب م یپرسححیم یهر چ نینی: ببارسححالن

بگو شححهرت کجاس  ؟ییدانشححجو ؟یکن یم یمندگ یواسححه چ ییکجان، تنها
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ش نالیببرمت ترم ش رانیهر جا ا ،یکنم بر نتیسوار ما سوارت کن یبا م االن 
 ،یرس یم گهیساعت د 17تا  تینها
ظه اوج م هیگر به در نزد یاش هر لح هر  یتر کرد ول کیگرفت، خودش رو 
 شد یدر بام نم دیکش یرو م رهیدستگ یچ

 هیبه چ یچ نمیبب نی: ارسالن بسه، تو ام بشآفاق
 برم نیتو رو خدا، بزار ن،ی...: در و بام کن

ها، خسححته  یر حوصححله ندارارسححالن مادر، تو هم انگا قه،یدو دق نی: بشححآفاق
دنبال ما ،  نجایا ادیمنگ به حاج بابات بزن اگه هنوم حجره اس، ب هی ،یشحححد

 رهیخودش سر کارو بگ
انم خ نیا کار؟اگهیچ نجایا نیبابا رو بکشحح سححتم،حاجی: من خسححته نارسححالن

 هیبه چ یچ میفه یدرست حرف بزنه، م
 نم،یمروم تو رو ببخدا خواسححته من ا دیدرسححت حرف بزن، شححا زم،ی: عزآفاق

مادر، حرف بزن چ یکمک هیبتونم  باش  حت  هت بکنم، را شحححده، چرا  یب
 یدار یمشکل مال ،یکرده، چرا گفته نر رونتیصاحبخونه ب

 ...: نه،نه
 دخترم، ی: پس چآفاق

کردم  یفکر م یشححدم، ه داریدمد اومده بود، من ، من ب شححبی، د شححبی...: د
بودم، همه بدنم  دهینم،ترسححیب ید مآخه من همش خواب دم نم،یب یخواب م

 بودم، دهیاومد، من ترس یخشک شده بود، صدام، صدام در نم
 :خوب،آفاق
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خواسححت بره اومد باال  یم ی...: پسححر صححاحبخونه بود، بخدا خودش بود، وقت
 سرم،..

 :خدا مرگم بدهآفاق
بام کردم  دونم،ی...: نم بود، خونه دسحححت  7انگار ام هوش رفتم، چشححم که 
رفتم  دیخواسححتم برم خر یم 9سححاعت  دم،یه بود، فکر کرم بام خواب دنخورد

رو بردن، همه مدار ، شححناسححنامه کارت  زیهم چ دمیسححر کشححو پول بردارم، د
 یکارت بانک،همه چ ،یمل

گاه منگ بام شده، صاحبخونه رو هم خبر کردم،  دیاومد، گفتن در با کل یمدم آ
 نیباال گرفت، گفت من همشححده، گفتم پسححرش بوده، کار  یچ شححبیگفتم د

 ستم،یماهه قرار بوده بمونم خونش ، گفت اصال من م*س*تاجرش ن 3 یجور
 گفت بهم لطف کرده،

 نبود، یچیاونم نبود، ه یول ارم،یقولنامه رو ب رفتم
 یکه نشححون بده دمد اومد، گفت صححاحبخونه م سححتین یهم گفت مدرک سیپل

گاه ییسامدر  شنا یکنه، من حت تیثیتونه امم اعاده ح  لیشکت ینداشتم برم آ
صاحبخونه هم تا فهم ستم به جا دیپرونده بدم،  رد به شروع ک ست،یبند ن یید

خوام خودم رو به پسححرش ببندم، من، من بخدا ام اون  یچرت و پرت که من م
دم، بعدم بهم گفت تا  یآشححغال متنفرم،من بخدا جواب سححالمش رو هم نم

م حق ندارم پا تو خونه اش بزارم، گفت ه گهیرو بردم بردم و د ی روب هر چ
ظهر  کیکنه، نزد یم تیامم شححکا یزیچ نیهمچ هی ،یبه جرم تصححرف عدوان

 ادهیپ اهستگیفکر مشغول بود، تو ا نقدریدونم ا ینم یرون،ولیبود ام خونه مدم ب
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 یچ شمیندارم برم تو خونه، اصال پول پ دمیحاال کل ست،ین فمیک دمیشدم فهم
سا یده، کارت بانک رو ب ین خونه مبه م یشه ، ک یم شنا  یبهم نم ییمدر  

 دن،
 ه،یبام شروع کرد به گر و

 م؟یکار کن یگفت و برگشححت سححمت ارسححالن: مادر چ یالله یال الله ال آفاق
 ! هان!میمنگ به اردالن بزن هیخوبه 

سالن ش انیدونم، اول بهتره خونوادش رو در جر ی: نمار  رو شیبزاره، بعدم گو
سول  شام کن سمت دختر:  نیما شت گرفت  ون، به خونوادت نیمنگ بزن هیبردا

 هستند انیگن، اصال در جر یم یچ نینیبب
 نگرفت یشده بود جواب لیکه به هق هق تبد یا هیگر یجز صدا یول

فاق بام کرد خودش رو کنارش جا داد: چ آ  هیبلند شحححد رفت درب عقب رو 
 نجا؟یا ییدانشجو ؟یهست ییبهشون؟ اصال کجا یدخترم، گفت

 کردم، تنها یم ی...: من، من با مامانم مندگ
 دیدر ق یعنیاالن مادرت،  یعنیبه ارسححالن انداخت: خوب االن،  ینگاه آفاق

 هستن که انشاال؟ اتیح
 !شگاهیرومه،که بردمش آسا 10...: 
 ؟یواسه چ شگاهی: آساآفاق

سه،د یماه منم نم 3 گهیداره، د مری...: آلزا ستمینم گهیشنا  ینم گهیدا دبخ تون
ستم نگهش دارم، نم س قهیدق هیشد  یتون مد،  یم بیتنهاش بزارم، به خودش آ

 کرد. میاشکهاش رو با شونه آفاق تقس نباریو ا
 شد. ادهیپ نیبه دست ام ماش یگوش ارسالن
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تاد حرف راه اف یهم برگشححت ب یتا ارسححالن برگرده وقت دیطول کشحح قهیدق چند
آفاق جون خوابش برده بود، با  یرو پاها یکه انگار چارهیسححمت خونه،دختر ب

 با اشاره آفاق به سر شونه اش ام جا جست. نیماش سادنیوا
 پاشو زم،ی: پا شو عزآفاق
 کجاست؟ نجای...: ا
شورت کن می: خونه ما، برآفاق شور، تا با دو تا آدم م صورت ب ست و   مینیبب مید

 کرد، دیبا کاریچ
 من ی...: ول

شورت کن لیوک هیا نداره، بزار ب ی: ولآفاق ست کرد، بع دیبا یچ نمیبب میم دم د
 کرد ادهیپ نیدختر و گرفت و ام ماش

دسححت  دمیشححا ایخودش رو سححپرد دسححت آفاق، دسححت آفاق  یحرف چیه یب
 واسش ضجه مده بود یکه امروم کل ییدست خدا همون خدا ایسرنوشت، 

 دند،یکش یش رو مانتظار یانگار وونیکه دم ا دیرو د یباال آوردن سر دو نفر با
 که دست سر شونش گرد کرده بود، یمرد هیدختر جوان، با  هی
سالم ریم سر گردون تو  یلب  شد،  سر آفاق جون وارد خونه  شت  کرد کرد ام پ

ش ؟یسادیخودش رو رسوند بهش: چرا وا یبود که بهار نام ستادهیسالن ا  نیب
 زمیعز

 دهیبه لباساش کرد: لباسام نم داره، هزار جا کش ینگاه
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ش هیصبر کن االن  ی: اگه معذببهار  رو مبل بعدم یملحفه بندامم، راحت ولو 
شت ، مالفه ا عیسر ش یرو رو یرفت و برگ صاف کرد: حاال راحت ب  ن،یمبل 

 دهیرنگ رو روت بدجور پر
شححد که رو  یرمردیولو کرد رو مبل که چشححم تو چشححم پ یرو به نوع خودش

 بده یم بلندکرد سال یروبروش نشسته بود، سع یصندل
 بابا: سالم دخترجون، راحت باش بابا، حاج

 افکنده تو مبل فرو رفت یسر با
خودش رو رسححوند:بخور گالب و نبات داره، بخور حالت جا  وانیل هیبا  بهار

 اد،یب
چقدر گذشححته که ارسححالن شححونه به  دونسححتیداد، نم هیخورد و تک یکم بزور

آفاق خانوم رفت کنار دست شوهرش  شونه آفاق و اردالن پا به سالن گذاشتند،
تر رو  کینزد ییارسالن و اردالن جا ینشست و شروع کرد آروم حرف مدن، ول

صندل سته  شد  یانتخاب کردند ، بهارم هم رو د ست و منتظر  ش کنار اردالن ن
 افاق جون شرح ماوقع رو واسه حاج بابا کامل کنه

رت الن بابا تو نظ: ارددیطول نکشحح یلیخ یمتفکر نشححسححت ول یبابا کم حاج
 ه؟یچ

له من فکر ماردالن با ی: وال قب بکشحح دیکنم ن  میگ یدم خونه م میریم م،یع
 میاریوسائلش رو ب میاومد م،یلشیفام

سائل به دردم نم سا ی...: و شنا و کارت بانک و پول  ییخوره، من بدون مدر  
 تونم برم،اونها واسم مهمتره ینم ییتونم بکنم، جا ینم یکار جیه شیپ
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 یبعدم م ،یکن یرو خال دونیم دینبا ،ی: اول بزار بفهمه عقب ننشححسححتدالنار
گاه میبر یام اجاره نامه رو فردا م یکپ هی میگ  یآ

 ندارم یمن کپ ی...: ول
فرستم  یفردا چهار تا رو م ن،یدونم، بزار امشب سر راحت نزاره مم ی: ماردالن

 یچ یعنی یادیبشه  لط م شیخفتش کنن حال
آدم  ؟یببر شیکار پ ینجوریا یخوا یم ،یلیوک یسرت دار ریو خ: مادر تآفاق

 ؟یکن ریاج
ستمون خال زی: عزاردالن سفت کنه بابت حرفها ه،یما د  ونشیا یاالن طرف پا 

گاه یم  تامه طلبکارم باشه، یتون بکشدش آ
 رفت بپرسم ادمیاصال  زم،یعز هی: اسمت چبهار
س هی: والله تو که آفاق ست ر ساعت  نیدختر ما ا نیبه ا یدیربع ه  مونادیچند

 میرفت اسم و رسمش رو بپرس
 ...: هلنا

 م؟یکن کاریچ ؟یحاج یگ یم یرو کرد به حاج بابا: شما چ آفاق
شا کرد، بر یکرد، نم یکار دیبابا: باالخره با حاج ست و تما ش رف ح میشه ن

 ه،یخواد،دردش چ یم یچ مینیبب م،یبزن
ساب ی: ام اولم مهلنا ستم آدم ح شت یول ست،ین یدون حال  م،مامانمیچاره ندا

 یچندان شیدنبال خونه باشه، پول پ نیام ا شتریتونست ب ینداشت، نم یخوش
رو  ختشیر میسححتیمجبور ن گهیکه د میکن یاسححباب کشحح میگفت م،یهم نداشححت

 .میختیر یاجاره رو هم که به حسابش م م،ینیبب
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 یچ مینیر ببس هی میبر میدختر، پاش نیلباس مناسب بده ا هیبابا: بهار بابا  حاج
 شه یم

سر و ر ینگاه ص ختشیبه  سته بود لباس خا سش ج یانداخت، بهار نتون ور وا
ته رو شححسحح شیام بهار بلند تر بود، هم تو پر تر ، مانتو و رو سححر یکنه ،هم کم

کرده بودند، بهار هم به مور و ضححرب اتو واسححش  یریبودند و تو خشححکن آبگ
شک کرده بود، ول سهاشلوار و  یخ ست نزده بود، چ یلبا هم  ی ادرتنش رو د

کوتاه بود، در  ینداشححتند که سححر کنه ، گرچه چادر خودش هم کم زشیبه سححا
سه رفتن به امامزاده ام کمد مادرش قرض گرفته بود، به محض ورودش  واقع وا

سالن در ورود شد و دو تا خانم چادر یبه  س یبام  شتند داخل، ک  تو یپا گذا
سالم کردند، بسالن نبود، هنوم ت  یخندون ول یچهره ها او بهت بود که بهش 

 متعجت
 : سالمرانیا

 ست؟یخونه ن یچرخوند: سالم، کس بهیمادرش و  ر نیب یهم نگاه محدثه
 دونم یهم بودند، االن رو نم هیبهار که هست، بق یعنی: سالم، چرا، هلنا

 ؟یبهار ی: ام دوستامحدثه
 یعمه؟ شما چطور نیا شد: سالم، خوببهار به سالن مانع ام جواب هلن ورود

 محدثه جان
 ست؟یخونه ن ی: کسرانیا

 ن؟یمون یکردم شب رو قم م یقبول فکر م ارتی: چرا همه هستند، مبهار
 میگفت ،میکن ارتیم ریبود، نشد به دل س یمحشر یول میداشت می: تصممحدثه

 میریهفته بعد م شاالیا
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 خوب بودند؟ ی: حاجبهار
ماشححالله آقاجونم مثل  دمش،یسححاعت هم ند 1سححر جمع  : واال ما کهمحدثه

 امش میریقرار مالقات بگ دیجمهور شده، با سیرئ
به دهن بگرانیا قدر  ر م ری: مبون  عدم سحححا  رو مم ،یمن یدختر، چ  نیب

 ،ینکرد یگذاشت و نشست:بهار عمه، معرف
 زم،یعز نیبشحح ایبود: ب سححادهیبه هلنا انداخت که م*س*تاصححل وا ینگاه بهار

 کنن یاد، حتما دارن با آفاق جون مشورت م یاالن حاج بابا م
خانم هلناسحت، فعال مهمون ما هسحتند،  نی: عمه جون، ارانیا هیرو کرد  بعدم

 خوان برن دنبال کارش، یاومده، حاج بابا و پسرا م شیواسشون پ یمشکل هی
سع بعدم شم وابرو ام محدثه که  شت چ یبا چ ست که بزاره یزیدا سه خوا  بپر

 واسه بعد.
سمت اتاق  نیخانم که انگار ا رانیا شده بود، راه افتاد  سش جواب ن جواب وا

شد ، آفاق و حاج یبرادرش ول شته در بام  سرا  یهنوم پا تو راهرو نگذا همراه پ
 .رونیاومدند ب

 رد و بدل شد و بعد همراه همه بام برگشت تو سالن یکیو عل سالم
 م؟یبر ؟یبه هلنا: باباجون حاضررو کرد  نهیبش نکهیبابا بدون ا حاج

چه ها ب میدختر، خودش دسححتور حرکت داد: خوب بر فیبالتکل افهیق دنید با
 نینی، آفاق خانم، شما تا تدار  شام رو با بهار و محدثه بب میشه، بر یم 9داره 

 م،یگرد یبرم شاالیماهم ا
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و  یحاج رفت، بعدم رونیاشححاره دسححت حاج بابا،هلنا مودتر ام همه ام در ب با
 پسرا

 یطرفا یمیقد یام همون محله ها یکیهم تو  ینبود، خونه حاج یادیم راه
در  کیتا برسححن ،نزد دیطول کشحح یشححب جمعه کم کیبامار بود، البته تو تراف

هادر اومد بزن ب یموتور نشححسححته بود،که البته به نظر نم یهم رو ییآقا هیخونه 
مده بود منتظر به قلدر قد بلند که اردالن تو خونه  ییباشححه، رو حسححاب حرفها

 یم کاریخوان بگن، چ یم یچ نهیبکنه بب یسححاوال یحت دیترسحح یبود. هلنا م
 خوان بکنن.

سامه ، مشغول کارشد،  دیمرد که مشخص شد کل یمختصر کیسالم و عل با
 رو بام کنه، یتا در ورود دیطول کش یا قهیدق 10

 یبه در ورود یرفت، هنوم همگ یم جلو افتاده بود تو راه پله و جلو جلو اردالن
 کنان، خودش رو رسوند باال یکینفر دو تا پله  هیبودند که  دهیواحد نرس

شونه حاج بابا ا یبیکه تقر هلنا  ییت جاعقب تر رف یبود، قدم ستادهیشونه به 
 تر به اردالن کینزد

 نجا؟یا یپا گذاشت یبه چه حق ؟یآدم جمع کرد ی: خوب، رفتمسعود
 تونست لب ام لب بام کنه، یود، نممده ب خشکش

 خودش رو جلو انداخت: شما؟ اردالن
 ن؟یپرس ی: چرا ام خانم نممسعود
 ؟یجنابعال م،یپرس ی: حاال ام شما مارسالن
 خود صاحبخونه ی: من پسر صاحبخونه، به نوعمسعود

 میوسائل دخترمون رو ببر میبابا: پسر جون ما اومد حاج
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 ،یایقرار بود ب ی:  روبمسعود
 هست؟ یمشکل م،یدی: االن خدمت رسارسالن
 ؟یکرد یبلبل مبون یلیصبح خ دمیرو کرد به هلنا: شن مسعود

حرف  منتظرم ،یرو بردم کالنتر تتینگرفت بامم ادامه داد: شححکا یجواب یوقت
 ان،یاضافه بشنوم بندامم به جر

 اه هینداره، جلو همسا تیخوب م،یمن یتو، اونجا حرف م میبابا: بزار بر حاج
 4واحد هست اونم طبقه  هی ه،یهمه واحد ها خال نی: راحت باشمسعود

 سام: پس بابا دست بکار شو دیبابا رو کرد به کل حاج
 ن؟یکن یم کاریرفت جلو: چ مسعود

 میندار دیرو امروم جاگذاشته کل فشیپسر جون، ک یچیبابا: ه حاج
 پاشو آقا، و،ن؟پاشیبه شما اجامه داد قفل رو خراب کن ی:اونوقت کمسعود

 میندار یا گهید دیبابا: پسرم، کل حاج
سعود شغال چ کهی: حاال اون دو تا تم ش یات و آ شگر ک سش ل ست که وا  یه

 ؟یکرد
هست ، هر  ی، هر چ یکن یم نیالله، پسر جان، چرا توه یبابا: ال الله ال حاج

 باشه یچ
س نهیس اردالن سعود ا نهیبه  شما مگه تو استادیم شخونه رفت و  نی:   یتامد دا

 ید یکه مزنه م
سعود شت: چ یقدم م شد هیعقب بردا صال بزار ن؟یطلبکارم   منگ بزنم نیا

 مندان مشینداخت یم دیکوتاه اومده، با خودیآقاجونم، صبحم ب
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 آره؟ گه،ی: اون وقت شهر هرته داردالن
شما هم اگه کلارسالن سه، آقا   که ما قفلت رو اریبرو ب یدار د ی دی: اردالن! ب
 مینکنخراب 
 ندارم د ی دیما کل ری: نخمسعود
جارنامه ا یفردا صبح کپ ،یاریدر ب یشاآ بام یسا،بخوای: پس عقب واارسالن

 یره کالنتر یو امضاء آقاجونت م
 اد،یآقاجونم ب میندارم صبرکن ی: من با شما حرفمسعود

س هیتا منگ بزنه به پدرش، ام بق یکنار دیبابا مسحعود رو کشح حاج ت هم خوا
 ادینکنن، تا صاحبخونه ب یکار

 تا صاحبخونه برسه دیطول کش یا قهیدق چند
 که ییهمه ام رو پله ها دنشیتند تند پله ها رو باال اومد، با رسحح یبرمخ اونم

 ود،ب ستادهیروشون ولو بودند بلند شدند، فقط هلنا بود که تمام مدت سرپا ا
 گفتم ؟یدکر یلشححکر کشحح هیمحض رآ تو رآ شححدن با هلنا براق شححد: چ به

 آت و آشغاالت رو ببر، ای روب ب
 بابا: آقا اجامه بده،با من حرف بزن حاج

 : شما؟یجعفر
 میرکنیرو ختم به خ هیقض نیخدا بخواد ا میبابا: اومد حاج

 جلو ی: خودش کس و کار داره، شما چرا افتادیجعفر
و دختر ر نیا لیوسححا میچون چرا نشححو برادر من، مااومد ریبابا: شححما درگ حاج

 کن، بزار قائله ختم شه، یمرد م،شمامیببر
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حاال  یکرد،ول ینم نیبه پسر من توه یشد اگه صبح یم ری: ختم به خیجعفر
 روروشن کنم فشیتا تکل ادیکنه، بره با کس و کارش ب یفرق م
کارش من، بگو حرفت چ حاج با: کس و  گه فردا کپ ه؟یبا مه رو  یا نا جاره  ا

 شه،یوقت واسه شمام کم گرون تموم نمافسر پرونده، اون زیگذاشت رو م
مادر و دختر  نیلطف کردم ا ؟یدوغ چ ی: کدوم اجاره نامه، کشححک چیجعفر

ستن، ب یو پناه دادم، فکر م شت چیه یکردم ادم ه شم دا سقف ،یچ باال  یگفتم 
 یه دمیسرش باشه، بعد د

شد،  درد سرام هیسر  شپزخونه آت هیشد،  یم ریروم اب ام خونه   شیروم پرده آ
حاالم که خانم چند روم  د،یبار مامور آب و فاضالب و به فحش کش هیگرفت، 

دختر داره، من مگه  نیکه ا یطیجا گم و گور کرده،با شححرا هیمادرش رو برده 
ست کنم، چند وقت سر در سه خودم درد ست که ت یمغز خر خوردم وا  ریهم ه

کرد  یم یمبون چه بلبل یصبح نیکرده واسه پسر من، واسه پول و پله من، نبود
سر من به تو نگاهم نم سه مامورا، پ سر تو؟ چ ادیکنه، آخه ب یوا  ؟یدار یباال 

و  نیشححهر، د نیلورنن فراوونه تو ا ایسححوف زیدلت به بر رو روت خوشححه؟ پول بر
شما معلومه  یشناسنامه ات؟ حاج وت یپدر دار ؟یدار یدرست حساب مونیا

 نمام نداره اون خونه گهیونت؟ دخ یببر یخوا یو م نی! ایهست یآدم متشرع
حرفها رو نداشححت، کم  نیفقط لب پله پشححت سححرش نشححسححت، تحمل ا هلنا

 نهایدونسححت ا ینم یمرد  که حت نیام دهن ا نجا،یاالن ، ا یبود، ول دهینشححن
هم کم  نجایاومده بودند کمک کنند، تا هم ییآدمها یجلو ده،یرو ام کجا فهم

 نشده بود، کم آب نشده بود ریتحق
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 یبابا: استغفرالله ، بس کن مرد حساب حاج
 حاج بابا؟ نید ی:اجامه مارسالن

 مد یبا سر اشاره ا یحاج
وسحائلش رو  میاومد م،یومدیما واسحه حرف و نقل ن ،ی: جناب جعفرارسحالن

شه فردا تو کالنتر هیسام درو بام کنه، بق دیبزار کل م،یببر  یکپ ،مایحرفها هم با
کرده،  یخانم تصححرف عدوان نیبهشححون بگو که ا شححمام ز،یرو م میزاریرو م

 م،یبا هم ندار یبحث گه،یده د یم یحکم هی یکیباالخره 
شک و ترد یجعفر ست کرد تو ج دیبا  ست، با بام  بید ش شلوارش و عقب ن

و مسححعود که با پا سححد کردن اردالن پشححت در  یجز جعفر یشححدن در، همگ
 موندند وارد شدند،

ثل هلنا م یرو جمع کنه، ول شیتاق تا وسائل ضرورهلنا رو فرستاد تو ا یحاج
سته بود لب تخت، مل مده بود به عکس مادرش،  ش سمه ن بود که  یروم 3مج

ه را انداخته بود و ب یدادیآنچنان داد و ب دنشیخبر بود،دفعه آخر با د یامش ب
 شک نداشت ناگلدون و سمتش پرت کرده بودکه هل یعنوان حسن ختام گلها

 مادر نخواهد بود، نیدر کار ا یخوب شدن گهید
 تقه در به خودش اومد یصدا با

رو  هات یدم دست م،یپاشو بر ،یسر خم کرد تو: ِا ، شما که هنوم نشست اردالن
ش زیبردار، اگه چ ست جا نمونه، تا تکل یبا ارم سر  فیهم ه سائلت رو بعد و

 .میصبر مشخص کن
سها به ست لبا شد، فقط تون رو تو چمدون جا  خودش و مادرش یمحمت بلند

 بده،
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سالن و اردالن جلوش رو گرفتند، اردالن:چقدر پول پ تو  نیداد شیدهنه در، ار
 بهش؟

 تا، 15: هلنا
تا  5 هیمدند: خوب  یبه دل نم یتو خونه مد، وسححائل چنگ یچرخ هی ارسححالن

 ریهم وسائل خونه رو بگ
 نگاهش کرد ننی مگ هلنا

 داره یبر نم ترشیب نیام ا ادی: باور کن سمسار بارسالن
 7: حاال بگو اردالن

 بردند؟ زیام مدار  چقدر چ ری:  ارسالن
 تومن هم پول نقد 100خورده طال ام من ،  کمی: دستبند مامانم با هلنا

 حاج بابا میشد: بر یدسته چمدون رو ام دست هلنا گرفت و راه اردالن
سر همه خونه رو تر  کردند، ول مسعود شت  ه ب دنیبه محض رس یو پدرش پ
 یصححداش رو بلند کرد: کجا م یشححد که جعفر یمعلوم نشححد چ دفعهیکوچه 

 یدختر اومد بگم دخترش کجاسححت، چ نیمادر ا ه،یخط و ربطتون چ نش،یبر
 بگم

خط  اد،یخودش داره همراه ما م مش،یبر ینم ییپا جلو گذاشت: ما جا اردالن
 روشنه؟ ست،یو ربطمون هم به تو مربوط ن

شحححه  یکنه، نم ی و ا م ادیب شیکرد: دائ یعوض م هر لحظه رنگ یجعفر
 تلفنتون ن،یاسم و آدرستون رو بد نش،ینوم و نشون ببر یب نجوریا
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سم دائ نکهیحال ام ا نیهمه وقاحت و در ع نیفقط مل مده بود به ا هلنا  رو شیا
مده  ییحرفها یباال بودند ، جعفر یکه وقت یمتعجب بود، همونطور دیشن یم

 نبود بدونهبود، که قرار 
 قبلش رو شروع کرد به داد مدن، ینشد، دوباره حرفها نجایبامم ختم به ا یول

ساختمانها ییچند تا گهید حاال کرده بودند ام پنجره، و  رونیسر ب یکنار یام 
ونه، خ یببر نویا یقصد نداشت دهنش رو ببنده: حاج یجعفر یشاهد بود، ول

ندگ دیبا نه ام حرف  یلیکارش خ ،یرو اب بکشحح تیم تامه   هیداره، 
رو  ششاهکار یبوده، ولشون کرده رفته، صبر نکرده حت یمسلمون،پدرش ارمن

 بدن دستش بره، ول کرده رفته
 : خفه شودیخودش هم به محمت شن دیممزمه کرد که شا یزیچ هلنا

 یول م،ید یم لشیتحو میبر یحاال م ،یما رو روشححن کرد ی: مرسححاردالن
 اده و شما حرف دارمقبلش من دو کلمه با آقا م

ام کوچه شحروع کردند آروم آروم حرف  یهمراه با ارسحالن رفتند گوشحه ا بعدم
اردالن و گرفت که ارسححالن و خود  قهیپسححره ام کوره در رفت، و  یمدن، دو بار

 جداشون کردند یجعفر
ن خونه بودند که تلف یهایکینزد زد،ینم یحرف یبرگشححت کسحح ریطول مسحح تو

رو کرد -به محض قطع کردن تماس خنده اومد رو لبهاشاردالن منگ خورد، 
 به ارسالن: جواب داد

 : جدا؟ارسالن
 : البتاردالن

 عقب: خوب حاج بابا، حل شد، دیچرخ ارسالن
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 ؟یبابا: چ حاج
 تمام هیبده قض یونیلیم 25چک  هیقرار شده  ،ی: جناب جعفرارسالن

 ؟ی: واقعا؟ چطورهلنا
شما کاراردالن شت ی: به اونش  شد، دندا ام  گهیه باش، مهم پولت بود که منده 

د بو نیخوب، اصححلش هم یمونده ول ییکارها هیالبته  م،یندار یاونطرفها کار
 گه،ید

 ن؟یکرد دشیبابا: تهد حاج
 : صددر صد،اردالن

 ؟یمنده کن ینجوریقراره همه حق ها رو ا ،یلیبابا: بابا جان تو مثال وک حاج
 گهیجور د هی دیانسححان نما ها خوب با نیبا ا ی: با آدم طرف شححم، نه ولاردالن

 نشححه،یتا پول ماشحح 170 هی میدید م،یبهش نگفت یبد زیطرف شححد، ماهم چ
 هی یته ادفعه هف هیبزنه،  شیرو آت نشیماشحح یکیفردا پس فردا ممکنه  م،یگفت
 شتریه بک یزیه چی،  گهیصحبتها د نیام ا نش،یرو ماش زهیضدرنگ بر یکیبار 
 خورده یبنده خدا مده واسش آب م نیکه به ا یضرر ونیلیم 25 نیام ا

 الله یبابا: ال الله ال حاج
 تا بود 15 شیپول پ ی: ولهلنا

سائل خونه چاردالن ض یضررمعنو ؟ی: و صال اودمده دمد ؟یچ هیق تامه  ،یا
 داره تیاونم اهم یاومده دمد یواسه چ دمیهنوم نفهم

نا بداش ر هیخوام، بق یتا رو م 15: من همون هل مهمتر ام پول  ه،یریخ نیو 
 االن مدارکمه
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 : اونم حله، گفتم بره بندامه تو صندوق پستاردالن
 میکه ام ظهر تا حاال گشنه موند می: مود باش برارسالن

 مده نشد، یخونه حرف تا
 شد؟ یمحض ورودبهار اومد استقبال: چ به

 حله م،یبر ای: باردالن
 راهرو اتاقها شد یهم راه ارسالن

سه هلنا نگاهآفا تا ساعت قبل خ یق جون بر  یلیبه دور و اطراف انداخت، دو 
 ننداخته بود، یبه دورو بر نگاه

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

 یمانهابزرگ پرام مبل یلیخ یخونه به سالن یبود، ورود دیو جد میام قد یبیترک
تو  ینفره، سمت راست سالن آشپزخونه ا 12 یناهار خور هیمدرن بود،  لیاست

 داشتند. یرنگ فندق نتهایاومدکه تمام کاب یم دید
ست  یرفت، نم یبود که به طبقه باال م یبلند چیسالن پله مار پ یانتها در دون

بود که در بدو ورود  یضیعر یپشت راه پله ها راهرو یهست ول یزیباال چه چ
شمرده بود ول همراه بهار اونجا رفته س یبه نظر م یبود، ن تا  8م ا شتریکه ب دیر

شتند، اتاق صله ام هم قرار دا ه بود، کرد شییبه اونجا راهنما هارکه ب یاتاق با فا
 .دیجد ناتیبود با پارکت و تزئ یاتاق

س لیو تحل هیتو تجز هنوم سر پا زمی: عزدیبود که آفاق جون ر  ن،یشب ؟ییچرا 
 رنگ به روت نمونده،
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سمت  یصحندل یتعارف رو بدون کنار دسحتش نشحسحت،آفاق جون هم رفت 
برگرده تا با هم صححدر مجلس پچ پچ  یمنتظر بود حاج یسححالن، انگار یباال

نار آفاق ک کترینزد یام حاج بابا نبود، هلنا بلندشحححدرفت کم یخبر یکنند ول
 جون
 دخترم؟ یخوا یم یزی: چآفاق
رو به  شیاحبخونه قرار شححده پول پ: نه، راسححتش انگار آقا اردالن گفتند صححهلنا

 یفکر هیکنم  یم یشحححب بمونم، فردا، فردا سححع نیمن بده، من اگه اجامه بد
 کنم یم دایرو پ ییرم جا یم رمیبکنم، پولم رو هم بگ

سه ا یینجایدختر، تو اگه ا هیچه حرف نی: اآفاق سته، وگرنه من نکهیوا  خدا خوا
 پس راحت باش دم،ید یامروم تو رو نم

شام  نیکه حاج بابا اومدتوسالن: خانم، ا شیقبل یخواست برگرده سر جا هلنا
 آماده است؟

 انی: بله، منتظرم بچه ها بآفاق
 و محدثه کجان؟ رانی: ایحاج
 حمام باال هم انگار خرابه، ریکنن، ش ی: دارن استراحت مآفاق
 شام انی: باشه، حاال صدا بزن بیحاج
 !یحوصله ا یب یلیخ ه؟یچ ی: حاجآفاق
 فکرم مشغوله یکم ستمیحوصله ن ی: نه بیحاج
رفت سححمت راهروب بچه ها رو صححدا مد، بعدم تلفن  یا گهیحرف د یب آفاق

 و محدثه روخبر کرد رانیدست گرفت ظاهرن ا
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 ؟یمودتر امهمه به سالن اومد، خودش رو رسوندبه هلنا: تو خوب بهار
 : ممنون،هلنا
 تا صبح؟ ی، راخت بخوابارام بخش بهت بدم هیامشب  یخوا ی: مبهار
 یخواب م یصححبح ب کیمعکوس داره، تا نزد ری: نه، قرص خواب رو م تاثهلنا
 شم
 دهیرنگتم پر ،یدار اجیبه خواب احت یلیخ ی:ولبهار
 شم یمشکل حل شه بهترم م نی: خوبم، اگه اهلنا
 ز،یسر م میبلند شو بر بهار
 مدارم درام بکش امین شتریبه  ذا ندارم، ب یلی: مهلنا
 ادیبدش م یحاج م،یپاشو بر ،ییسر پا یهم هنر کرد ینجوری: تو همبهار

رو  هلنا یچشم ریم رانیهم اومدند،عمه ا هیبق زیصدا دنبال بهار رفت سر م یب
 هنوم فرصححت نشححده بود یرو در نبودش گرفته بود ول هیاول د،اطالعاتییپا یم

 ره،یاخبار رو بگ نیآخر
مه نرفت، ع نییام گلوش پا یشححتریب زیچ دیبا خوردن سححود دسححت کشحح هلنا

 ن؟یبرد شیام پ یشد؟ کار یام فرصت استفاده کرد: چ رانمیا
شغول بودند ظاهرن رو هیبه بق ینگاه هلنا حرف عمه با هلنا  یانداخت همه م

 رو پس بده ظاهرن، شیدونم، قرار شده پول پ یبود: نم
 سر بلند کرد: ظاهرن نه، قطعا اردالن

 کار نشه قربونت برم یبزار شیپا پ ییتو جاشه  ی: مگه مرانیا
ضاردالن صل ق سالن هم بود، تو ا ه هم ک هی: خدا نکنه، البته من تنها نبودم، ار

 حاج بابا در راس بود
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 اد؟ یم ی: اون که بله، ام بابات چه خبر ؟ کرانیا
 شحححه، ینم داشیطرفا پ نی: والله، فکر کنم تا ته معدن رو جارو نزنه، ااردالن

 کنارش کشف نکنه، گهیمعدن د هیاگه البته 
 ؟ی: اردالن، دوباره شروع کردیحاج

 ،یگم حاج ینم یبد یزی: چاردالن
 شده ذره هیدلم واسش  اد،یب یمود شاالیا دم،یساوال پرس هی: بسه بابا رانیا

 اد یم گهیتا دو هفته د شاالیاد، ا ی: مآفاق
اشححت به خلوت د امین یلیبلند شححه، خ زیخواسححت ام سححر م یدلش م یلیخ

تونه بمونه، با  یدونسححت شححب رو کجا م ینم یول ،یباخودش، به نبودن کسحح
و پسححرا  یتو چشححم حاج یتونسحححت حت یمده بود، نم یکه جعفر ییحرفها

با واقع ینگاه کنه، فکر م میم*س*تق  یکنار اومده، ول شیمندگ یها تیکرد 
 ، فهیدر هنوم ضعچق دیفهم یها تامه م بهی ر یحاال، با دوره شدن حرفها جلو

 تونه شکننده باشه یچقدر هنوم م
 ینداره، م گهیدونسحححت اون روهم د یم یمادرش رو داشحححت ول یهوا دلش

 یمندگ نیافتادند، هم مادرش هم خودش و هم ا یبیپر ش یریدونست تو سرام
 که بهار بهش داد به خودش اومد یتکون با

 سمت بهار: بله دیچرخ
 : عمه با شما بودندبهار
 حواسم نبود دیرو به عمه کرد: ببخش اهلن

 کجان؟ التیفام زم،ی: گفتم عزرانیا
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 کردم تنها یم ی: با مادرم مندگهلنا
 ؟یکن ینگهدار شتریام مادرت ب یتونست ی: حاال واقعا نمرانیا

 شدند ریو دونه دونه قطرات اشک سرام دیجوش چشماش
 بسه خواهر ران،ی: ایحاج

خونواده پدر مادرت کجان؟  یاحتت کنم، ولخواسححتم نار ینم دی: ببخشححرانیا
 رنیپر و بالت بگ ریم یباشن دست دیاالن با

 ستندی: نهلنا
 بهار مادر  ذا بکش واسش ن،یخور ی: حرف بمونه واسه بعد چرا نمآفاق
 بود، دستتون درد نکنه، یسود کاف رم،ی: نه ممنون، سهلنا
 نییفته فشححارت پار ادتی ،ینخورد یزی:بهار بکش واسححش، تو ام ظهر چآفاق

شه  یباالت کنه، مگه م نییپا یمندگ نقدریبوده ها، به خودت برس، اوه حاال ا
 ،یخوره  ذا ام خودت ببر یم یبه توق یتق
 فتر ینم نییجلوش نگاه کرد واقعا ام گلوش پا یحرف به بشقاب پلو یب

 نییمرغ رو با برنج داد پا یمور کم به
شدند، بهار  بعد شام همه متفرق  شد: خوب منم دام  برم، اردالن  گهیهم بلند 

 یرسون یمنو م
 : نهاردالن

 خودم برم؟ یعنی نی: خوب ابهار
 یستیشمام امشب بمون، فردا که سر کار ن یعنی: نه، اردالن

 ؟ید ی: انوقت جواب بابام رو تو مبهار
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بگو  اجه،یبه وجودت احت نجایخودت بگو امشحححب ا ی: نه، اصححال، ولاردالن
 م،یمهمون دار

 : آره ، بابا هم گفت چشمبهار
دختر  نیا یحرفهارو بزن نیا دی: بزار بره مادر، پدرش حساسه، هر بار تو باآفاق

 تونیسر خونه مندگ نیر یم گهیماه د 1تا  شاالیا ،یو حرص بد
شو م ی:ااردالن ضر  شه ، حا ام  جانیا نمیخوام بب یواقعا م یبرمت ول یبابا، با

 نا امن تره؟ مارستانیب
 مونم یشب نم فتیش گهی: من که دربها

 یموند ی: قبال که ماردالن
 : ماشالله مادر، بسه اردالن ،آفاق

 مارم برم خونه باباش ینم یماه هیخونه خودمون،  میبر ی:چشم، ولاردالن
 : اردالنبهار

 اونجا ارمیماه اول پدر منم و م هیرو ندارم،  میمندگ اریاخت هی: چاردالن
 و شنونده بود نندهیهلنا که فقط ب مدند به خنده جز همه

سا   با شد، منتظر بود بهش بگن کجا بره،  صل تر  رفتن بهار ، هلنا م*س*تا
 وسائلش رو کجا بزاره

 میبر ایب یدرش آورد: دخترم، خسته ا یفیام بالتکل رانیعمه ا که
 : کجا؟هلنا

 یه مداتاق اما هیهم برات  یمحدثه بمون، طبقه باال، خواست شی: امشب پرانیا
 کنم
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 جا هست نیی: باال چرا؟ پاآفاق
 میبر ایدخترم ب ایباال راحت تره واسش ب م،ی: ما دو تا منرانیا

 باال شد یکه گفتند راه یریشب بخ با
ت که ام خودش داش یبا شناخت یرو پشت سر گذاشته بود، ول یساعت بد 24

 ورو خواهد داشت، با خواست خودش ت شیرو پ یشب بدتر دیشا دونستیم
شت انگار ومنه  یاتاق جداگونه ا سوندن به بال سر رو م*س*تقرشد، به محض 

سرش بود کم یتن 10 شد، کم یکه به  شار داد، هنوم  قهیشق یآماد  هاش رو ف
ها ریگدر نگ ب ریبود، درگ یجعفر یحرف  دونسحححت یکه نم ییفردا ،یپدر یا

شه، با  یقراره چ ست هم خونه بگ یچطور م ونیلیم 15ب جاره بده، هم ا ره،یتون
 دیرسحح یرو بده، اگه کارت بانک مادرش به دسححت نم شححگاهیآسححا نهیهم هز

ضاع جالب شه، الاقل با حقوق مادرش م ینم یاو ست با ست ام باب یتون  تتون
 خودش رو راحت کنه. الیخ یکم شگاهیآسا نهیهز

، به مور ام جاش بلند شححد، بابامکردن پنجره  رماهیکوره بود، انگار وسححط ت تنش
 الش جا اومد، برگشت سر جاش،ح یکم
 .دیمده بود که چشمهاش بهم رس دهیسپ

*** 
 سر برگردوند اون سمت یپله ها، همگ یمحدثه رو یپا یباصدا

 ری: سالم، صبح بخمحدثه
 : سالم ، هلنا کجاست؟آفاق

 ومده،ین رونی: خوابه فکر کنم، ام اتاق بمحدثه
 یرفت یم یسر هی: خوب شما اردالن
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 واب نداد: در مدم جمحدثه
 داره؟یب رانی: اآفاق

 کنه تو آشپزخونه یداره تلق و تلوق م 6: بله، ام ساعت محدثه
 دختر بزنم نیبه ا یسر هیمن برم  ن،یابشیب ی: اگه صبحانه نخوردآفاق

نشححد که با  قهیدق 2 یبه خوردن صححبحانه ادامه دادند، ول هیباال رفتن آفاق بق با
 ن، اردالن، منگ بزن برو دنبال بهارخوردند: اردال یآفاق همه تکون یصدا

 زیشد عز یپله ها: چ نییرفت پا اردالم
 سومه، مودباش مادر یدخترداره تو تب م نی: اآفاق

 گرفت شیراه افتاد، ارسالن هم راه پله ها رو پ یا گهیحرف د چیه یب اردالن
 بابا: ارسالن، کجا بابا؟ حاج

 شده؟ یچ نمی: برم ببارسالن
 رم باال یانه ات رو بخور ، سرش بامه حتما، من خودم مصبح نی: بشمحدثه
 فتهینشه ، گردنمون ب شیزیراه رفته رو برگشت: حاج بابا،چ ارسالن

 بعدم گردن ما چرا؟ شه،ینم یزی: نترس بابا، چیحاج
 : خوب تو خونه ماستارسالن

 یم کاریمرد  چ نیا مینیشححه، امروم بزار بب ینم یزیچ شححاال،ی: نه ا یحاج
 نه، ای دهیدختر رو م نیپول و مدار  اکنه، 

 کارش مشکوکه ها نی: اارسالن
 : کدومشونیحاج
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سالن سرش ،ی: جعفرار رو  نهایا ونیلیم 15 ،یدارن برن دمد یامیآخه چه ن-پ
 باال بکشن، مدار  رو چرا بردن

ضیحاج صال اون اطالعات رو راجع به دختره  هی: ق ست، ام کجا ا که بو داره
 خوره یآب م گهید یجاام  هیداشت،حتم قض

سالن  دیفهم نکهیچون طرف به محض ا م،یفکر رو دار نی: من و اردالنم همار
اد نفع خودش تو  یوا داد، به نظر نم گهیافته د یم شیو مندگ نیخط به ماشحح

 کار بوده نیا
کس و  چیه یآخه ب م،یمن یباهاش حرف م اد،ی: حاال بزار حالش رو بیحاج

 شه، یکه نم یکار
 شد؟ یتن محدثه، ارسالن بلندشد:چبرگش با

 یکنه، مبونش هم که انگار ی: تبش باالس، عضالت بدنش گرفته ناله ممحدثه
 بند اومده

 میرایدکتر ب ایدکتر،  مشیببر م،یمنتظر بهار نش هی: اگه اورژانسیحاج
خلوت، االن مطمان باش که تو راه  ابونهایجمعه اس خ ،ی: نه حاجارسححالن
 نیکن کم صبر هیبرگشتند، 

*** 
 شد بهار جان؟ ی: چارسالن

صببهار شه، البته د هی: ع  یول ده،یبا پنجره بام خواب شبی، فکر نکنم عفونت با
 خوب احتماال تب رو داشته، خوبه که تشنج نکرده

 بابا: حاال چطوره؟ حاج
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 زیآرام بخش، عز هیبهش مدم، با  یشححل کننده عضححالن هی سححت،ی: خوب نبهار
 ارهیب نییه تبش رو پاکن یم یجونم داره سع

 یلیکرد خ یشححد؟ اگه امروم بشححه کار یپول چ هیبابا: اردالن، بابا قضحح حاج
 شه یپولش حاضره اعصابش راحت م نهیخوبه، بب

 م،یریچک رو بگ می: قراره خودش منگ بزنه، براردالن
 شه یم یبوده که عال یکار چ نیاصال قصدشون ام ا یبفهم ی: اگه بتونیحاج

 ییمرد ِرند هستند دوتا یلیدونم بشه، خ یم دی: بعارسالن
 !شهیم یچ مینیبب می: حاال بزار براردالن

واسححه  ییتونه جا ینداره، نم یتیهو ینجوری: مدارکش هم مهمه، آخه ایحاج
 رهیخودش بگ

 پول رو دیاگه به من بود ق یشححه، ول یاونم حل م شححاالیا ن،ی: عجله نکناردالن
 اوردم یم مدم، بجاش سر ام کارطرف در یم

 پول یبنده خدا ب نیا ،ی صححه پول ندار اسححت،ی: بله، پشححت شححما به دربهار
 شه یاوضاعش هزار پله بد تر م

 ، اردالن ام جا بلند شد، یمنگ گوش یصدا با
 نیی:الو، بفرمااردالن

... 
 نییسالم، بفرما کی: علاردالن

... 
 ن؟یمعامله خونه منگ مد هیواسه قض ،یجعفر ی: آهان، آقااردالن
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... 
 ن،یشما قرار بود قرارداد ما رو فسخ کن ،یشم جناب جعفر ی: متوجه نماردالن

 .نیهم در وجه حامل به ما بد یونیلیم 25چک  هی
... 

 یهم نبوده، چک که نقد شد منم کپ یا گهیجنابب حرف د هیچ ی: رنداردالن
 میخوا یم شتونهیدم خدمتتون،البته مدارکمون هم که پ یقرار داد رو م

... 
 نی: عفت کالم داشته باشاردالن

... 
با شححما حرفاردالن  س،حرفیدارم تو اداره پل یقشححنگ یندارم حرفها ی:من 
 حل داداش، حل. یکه بره خط شناس یکپ هیهمراه 

... 
آب بخور، اعصححابت آروم شححد، منگ  وانیل هی: االن آمپرت باالس، برو اردالن

که قول داده  یم قرار دادن پولالفاظ بد، ه نیواسحححه ا یعذر خواه هیبزن، هم 
 تو قرار داد ینامرد نیواسه جبران ا یبد یبود

 شد؟ یقطع تلفن بهار امون نداد: چ با
واسححه من اعتراف  ی: مرد  رفته فکراش رو کرده، حاال مثال اومده تلفناردالن

 یدونه با ک یحرفها، نم نیو ام ا میکرد دشیما تهد ،یو چ یکه مثال چ ره،یبگ
 بده، یمدارکم دست دیشد، با نطوریال که اطرفه، حا

 : ولش کن، بزار مدار  رو بندامه تو صندوق،ارسالن
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سته کم  گهی: نه، داردالن ش دیهفته با هینه، امروم بندامه ما د  یخبر میمنتظر با
 نندامه، دمیبشه، اصال ذاتش خرابه شا

لت نم حاج با من دخا با با: اردالن،  گه مطمان یبا مه  ه،نیراهش ا یکنم، ا ادا
 م،یهم مشورت کن گهیدو نفر د هیبزار با  یاگه شک دار یبده،ول
آدم پررو هسحححت ادعا بچه مرنگ  نیده، ا یتخت، جواب م التونی: خاردالن

هم  گهیبرگ برنده د هیحرفهاست، تامه من  نیبزدل تر ام ا یشه، ول یبودنشم م
 رو کردم میپول رو گرفت دمیدارم، شا
 ؟ی:چارسالن
تا پال  اونطرف تر  یوبرر اردالن، نه دو  که، خوب المم بشحححه،  هیخو بان

 هم تو اون یا گهید ینهایچک، اونهم نه، حتما دورب دئویواسه و رهیم نشیدورب
 گه،یهست د ابونیخ

گه ا م،یبندام انیتا پرونده واسححش به جر اره،یدر ب یمنتظرم چموش بام فقط
 مید یرو داد که خوب، بره به در ، کشش نم زیهمه چ

ساعت چنده، ول ینم ست  صبح نم یدون صدا یقطعا  شه،  ست با ود، نب ییتون
 سحمت ومد،رفتین یجواب یگذاشحت ، محدثه رو صحدا مد ول رونیام اتاق پا ب

 یشد سرگردوند رو به آشپزخونه، صدا یم دهیشن یفیضع ین،صداییطبقه پا
پا گذاشححتن تو آشححپزخونه، آفاق جون کتاب دعاش رو بسحححت  ویراد با  بود، 
 ؟یچرا بلند شد زم؟یعز ی:خوبلندشدوب

 : خوبم، ساعت چنده؟هلنا
 4: ساعت آفاق
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 ست؟یخونه ن ی: کسهلنا
 ارمیب یزیچ هیتا واسححت  نیبشحح رون،یهم که ب هیبق اط،یتو ح ی: چرا حاجآفاق

 تا حاال شبید یآب شد ،یبخور
 ستمی: گشنه نهلنا
 نداره به مور بخور بی: عآفاق
 تونم ی: واقعا نمهلنا

 یکنم، تا اون رو بخور یسححود جو گرم م کمیاالن واسحححت  یتون ی: مقآفا
به  شبیکوچولو که د هیهمون  ؟یخورد یمگه چ رومیشه، ام د یدهنت بام م

 یبه خودت برس دیبا ،یمور خورد
 شه؟یم یانداخت:االن چ نییسر پا هلنا
سود جو مآفاق  به یمن یتود م ی ذا هیبعدم ،به قول اردالن  یخور ی: االن 
 بدن
 ستی: نه منظورم اون نهلنا
فاق  اد،یهم م یحاج ،ی: ولش کن، االن حرفش رو نزن، بزار اول  ذا بخورآ

 یحل م شاالیاردالن هم دنبال کارته، خدا کمک کنه ا ن،ین زیدو کلمه حرف م
 شه

 شه یم ی: حل نشه چهلنا
 تو کار اریشه، نه ن ی: حل مآفاق
 بلند شد هلنا
 : کجا؟آفاق
 به مامانم بزنم یسر هی: برم هلنا
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 نیبا ا ،نیبلند شد دست سر شونش گذاشت وادار به نشستنش کرد: بش آفاق
چه  یدون ینم یصبح ،یهنر کرد نییپا یپله ها رو هم اومد نیحال و روم هم

 یتب داشت ،یحال بود
 خواد برم یکه مزاحم شما هستم ناراحتم، دلم م نی: من واقعا ام اایهل

هم  شبیشم، د یحرفها رونزن که دلخور م نیه،ایم چمزاح ؟یچ گهی: دآفاق
ست خدا بوده، من هم یینجایبهت گفتم، اگه ا صبح م 5 شهیخوا  یشنبه ها 
عد بزنم، افتاد به ب هیسر به همسا هیصبح مجبور شدم اول  رومیرفتم امامزاده، د
بهت برسححم تو  متونسححت یتر دعام تموم شححده بود نم رید قهیام ناهار،چند دق

سته، ا نیبب ن،ابویخ شنوم حرف گهیشد امتحان ما، د نمیخدا خوا ذب ام مع ین
 ،یبودن بزن

 به مامانم بزنم یسر هی:برم هلنا
شآفاق  هوی ونابیکجا تو خ یبر یخوا ی، م یر یدختر، فردا م نی: الله و اکبر ب

 شه یحالت بد م
 اد؟یم ی: نوه تون کهلنا
 :اردالن؟آفاق
 رم،یولم رو بگهست من پ یدیام یعنی:اره، هلنا
 مادر طونهیش دی: نا امآفاق

 یهلنا ام جا بلند شد: سالم دخترم، بهتر یحاج یصدا با
 : بله، خوبمهلنا

  ذات رو بخور نیبابا، بش نی: بشیحاج
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 قراره، نگرانه یدختر ب نیا ی: حاجآفاق
امروم به اردالن منگ  -شه یخدا بخواد همون م ی: نگران نباش، هر چیحاج

 خواست سر دادن پول دبه کنه، یر کنم ممده بود، فک
 که شبید ی: ولهلنا

بود،  گهید زیگفته، حاال امروم حرفش چ یزیچ هیگرم بوده  شبی: بله دیحاج
 اردالنم باهاش حرف مد قرار شد بره فکراش رو بکنه منگ بزنه

 شه یم ی: مدارکم چهلنا
 : بسته به ذاتش دارهیحاج
رفت تو خونه  ینم ،یرفت دمد یشححت، نماگه ذات دا یگور به گور نی: اآفاق

 دختر مردم
 کنه یم کاریاردالن چ نمیخوب بزار بب ی: بله، ولیحاج

 شب گذشته بود محدثه و مادرش اومده بودند، و البته پسرا، 9ام  ساعت
 خوردند نییپا یرو همگ شام
رو جمع کنه خواست  زیخواست کمک کنه م یام شام اردالن ام هلنا که م بعد

 تا صحبت کنن نهیسالن کنار حاج بابا بش یها رو ول کنه و باالکه ظرف
 تو آشپزخونه مشغول بودندب ارسالن هم کنار دست حاج بابا نشست منها

 ،ی: خوب ، آفاق جون گفت دل نگراناردالن
 گفت؟ یامروم چ ی: جعفرهلنا

 نهول کردند، پدره قبول کرد پول رو بده، البته پسره ام همو کمی شبی: داردالن
خواست دبه در  یخوب رفتن فکراشون رو کردند م یاول هم چموش تر بود،ول

 ست،ین نیحرف ا یول رندیگ یم یمیآخرش چه تصم دید دیخوب با یاره،ولیب
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ظاهرن وضححع خوب نیا نیبب هاپول یپدر و پسححر  نگ  پول تو  دنکر یدارن، ل
ردن، بخواستن، چرا مدارکت رو  یپول م ست،یمدلش ن نیبودند هم ا ستند،ین
 تونست همون اجاره نامه رو برداره یم

 کرد یفقط نگاه م هلنا
 : خوب!اردالن

 در شکستن سکوت نداشت یسع
 بوده یچ نهایخوام بدونم، علت کار ا ی: من االن ماردالن

 دونم ی: نمهلنا
 ؟یندار یا دهیا چیه یعنی: اردالن

 ه،گید ه*ض*یدونم، ع*و یام اولم، نم یعنیپسرش ،  نی: خوب، نه، فقط اهلنا
به  یمنگ م یه بار  نه حاال اون اوال، هر  مامانم  ،یبهونه ا هیمد خونه،  عد  ب

 دیشا دونمینشد امش، نم یخبر گهیشد، منگ مد به باباش، د یعصبان
 ستین نیهمش ا یول ره،ی: ممکنه بخواد حالت رو بگاردالن

 ؟یچ یعنی: هلنا
 گفت یم ییزهایچ هیپسره  نیا شبین،دی: بباردالن

 :چقدرش درسته؟ردالنا
 : راجع به پدرت!اردالن

 : درو ه، مامان بابام امدواج کرده بودندهلنا
 بود یحرفها چ نی: پس ااردالن
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بخدا درو ه، مامانم  یول هیو نزار ام جاش بلند شححد: تو شححناسححنامه ام خال مار
 گفت، امدواج کرده بودند یخودش م

 بوده؟ ی: پدرت ارمنیحاج
 ی: بوده، ولهلنا

مسححلمون باطلهب اصححال چرا  ریکه عقد من مسححلمون و مرد   یدون ی: میحاج
 رفته دخترم؟

خانواده  کردند،یم تشیخانواده خودش اذ دونه،یدونم، مامانم هم نم ی: نمهلنا
دونسححته مامانم حامله اس ، رفته که خانواده مامانم  ینم نطور،یمامانم هم هم

 نکنن تشیاذ
سال بر ن نیتو ا یعنی: یحاج شته، نهمه  ته کنه، الب یبگه مادرت چه م ومدهیگ

 کنه یفکر کرده با رفتنش مادر فراموشش م دمیشا
حاالتش هم  نیگفت علت ا ی: مامانم هنوم چشححم به راهشححه،دکترش مهلنا
 اد، یگفت باالخره م یبه من م شهیساله چشم به راهه، هم 23 نه،یهم

 ن؟یبا هاشون ارتباط ندار ،ی: خوب خانواده مادرت چیحاج
 9تا  ،میکرد یم یما خونه پدر بزرگم مندگ یعنیانداخت:چرا،  نییپا یسر هلنا
رفت،  یناخوش بود، مود ام کوره درم یخوب مامانم کم یول ،یول ش،یماه پ

م مامانم معل م،یاونجا بود ره،یشححدت بگ مرشیآلزا نکهیتا قبل ام ا هایآخر نیا
شححنوه، رو ب مییدا یحرفهااره طاقت ند گهیگفت د م،یبر دیروم گفت با هیبود، 

شده، به خاطر هم سته  ست کرد جمع  25خودش رو  نمیگفت خ ش سال بام ن
 م،یریرو بگ یخونه جعفر میپولمون کم بود، مجبور شححد رون،یب میاومد میکرد

 با خونه نشستن مامانم بدتر هم شد،
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 ؟یخبر بد تییبه دا یخوا ی: حاال نمیحاج
اگه مرد هم من به  یاصححال، مامانم گفته حتصححداش رو بلند کرد: نه، نه  هلنا

وجه بر نگردم اونجا، گفته واسححه ارم مامانم  چیخانوادش خبر ندم، گفته به ه
 پام رو اونجا نگذارم یول رم،یبگ لیبعد ام فوتش وک

شه، م ی: ولاردالن کمک  دیشا رن،یگ یان دورش رو م یبفهمن مادرت ناخو
 کند بشه شیماریکنه روند ب

خوام  یدونن،من، منم نم یم زیا اممن متنفرن، منو مسححبب همه چ: اونههلنا
 بعد مرگم هم ام حال من با خبر بشن یحت

 رنیپرو بالت رو بگ ریم دیشه ، باالخره با ی: استغفرالله، آخه نمیحاج
 وقت چی:نه، ههلنا

 آروم باش ،یوفتین ی: باشه، آروم باش، به حال صبحاردالن
بکنه که شححما مجبور  نکارویخواسححته باشححه ا یرام جعف تی: ممکنه دائاردالن

شون،یپ نیبرگرد نیش شه همخون یباالخره هر چ ش شون طاقت نم ن،ینبا  یدل
 اونم دو تا من تنها ن،یاره تو تنگنا باش

نا ها منو نجس م م،یسححتی: همخون نهل که من  یکار یدونن، حت یاون کردن 
 آبروشون بره دنیترس ینتونستم مدرسه برم،م

سالن ض که ار سکوت ق ست:  یرو دنبال م هیدر  شک سکوتش رو   یعنیکرد 
 ؟یمدرسه نرفت

نا نه نرفتم، فقط هل ته رفتم، ول هی:  به من درس م یهف مانم تو خونه  د، دا یما
 گرفت یواسم معلم م
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 ؟ی: دانشگاه چارسالن
 : نه، نرفتمهلنا

 پس دها،یدونسححتند البته ببخشحح ی: اگه خونواده مادرت تو رو نجس ماردالن
 االن شک ندارم، گهیحرف همون هاست، من د یحرف جعفر ینعی

 شهیم ی: اگه مدارکم رو ندن چهلنا
بره، واسه عکس دار کردن شناسنامه اثر  یممان م کمیشه،  ینم یزی: چاردالن

ب خو یول دن،یشه مدارکت رو م یم دییتا تتیبا همون هو رن،یگ یانگشت م
 ستیروم ن 2م رو 1کشه کار  یهم طول م یکشه حساب یطول م

سنامه، نمهلنا شنا سا نهیهز رم،یبگ یتونم کارت بانک ی: بدون   اده،یم شگاهیآ
 رم؟یبتونم مدار  رو مودتر بگ ستین یراه

به هر حال دو سححه هفته رو که حتما طول  یکرد ول یبام یشححه پارت ی: ماردالن
 کشه یم

 ؟ی: دنبال بابات گشتیحاج
 نیا ه،شحیبرا هم رهیداده، گفته م غامینوادش پرفته،به خا رانیام ا یول اد،ی: مهلنا

باورش  چوقتیمامان ه یرو ظاهرن ام طرف اونها واسه مامانم آوردن، ول غامیپ
 یاهداشت،گ مانیجا مده باشه. مامانم به عشقشون ا نطورینشد، نشد که بابام ا

 شد ینظرش عوض م مود یلیخ یگفت ول یم راهیکرد، بدو ب یشک م
 ن؟یستیدر تماس ن ؟یچ یپدر: خانواده اردالن

نا ظاهرن دهل پدرم هم  عد ام رفتن  ندارن، ب ها ام وجود من خبر   چیه گهی: اون
 نه، ایهستند  رانیاصال ا اینه،  ایدونم منده ان  ینداشتند، نم یارتباط
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 یهچه را یجعفر نیا مینیبه خدا بزار بب دیفعال ام نطور،ی: عجب، که ایحاج
 کنه تشیا خودش هداخد شاالیا ره،یگ یم شیرو پ

محدثه سرناهار  رانیهلنا سر گردند سمت آشپزخونه، عمه ا یپچ پچ یصدا با
سر نزد یخور سته بودند و  ش شپزخونه ن ش کیکنار آ شتند دهیهم ک  بودند دا

ن او یکردند، با خروج آفاق ام آشپزخونه سمت نگاهش رو یآهسته صحبت م
 چوقتیر بزرگش افتاد، هماد ادیکه تو دسححتش بود،  یا وهیو ظرف م دیچرخ

 یب*غ*لش نکرده بود، ول چوقتیبود، ه دهیرو سححرش نکشحح یدسححت محبت
بد اخم یبا همه بدخلق د،یکشحح یخون خون رو م بیعج دوسححتش  اشیو 

نشست  یرفت با فاصله م یگفت، م یقصه م نیاسیو  اسریواسه  یداشت، وقت
که تو  یآرامشحح نیحاال ا د،یچسححب یهم بهش م یداد، همونجور یو گوش م

تفاوت که مبونش تلخ  نیکرد، با ا یم یهم همون حس رو تداع ودرفتار آفاق ب
 یکه عادت داشححت هرشححب رو ینبود، نرم بود و نوامشححگر، مثل بالشححتک پر

 بشه شونینیریو  رق ش اهاشیبزاره، سر بزار روش وبره تو رو شیبالشت پنبه ا
 نیربخو وهیدو تا پر م نیایب دیبلند ش گهی: بسه دآفاق

 میبلندشدند آماده رفتن شدند: نه قربونت صرف شد، ما بر رانیمحدثه و ا یول
 یریبه هلنا بکنند شححب بخ یتعارف نکهیا یب م،یخسححته ا یکه حسححاب میبخواب

  هلنا سححا ادیحرفها بود: حاال اردالن م نیتر ام ا زیآفاق ت یگفتند و رفتند، ول
 خرابه یرانگادوش باال هم که  ره،یدوش بگ دیبا اره،یرو م

 ارم یخواد، االن خودم م ی: نمرانیا
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 نمیسححرم به حموم بزنم بب هی امیخواد عمه جون، من م یبلند شححد: نم ارسححالن
 تا فردا درستش کنم رمیواستون بگ خوادیم یچ لهیوس

صداق ع نییطبقه پا یام اتاقها یکی یرو تو شب ه ها، آوار ینیگذرونده بود، م
 رفت رونیام در ب دیآفاق جون رو شن یصدا هنکیجا، به محض ا هیهر شب 

 : سالم،هلنا
 ی: سالم، خوبآفاق
 : بلههلنا
 صبحونه ای: پس لباس عوض کن بآفاق

 یانگار به خودش اومد: وا ییهوی
 ایبرو لباست رو عوض کن ب ستین ی: برو مادر طورآفاق
ست،ام خجالت لپاش گل انداخته بود، د عیسر شت تو اتاق و در و ب  شبیبرگ

بود و  دهیکش رونیلباس ب هی عیسست شده بود، سر یلیعد ام حموم بدنش خب
ه بود، البت یعصححبان یلیام دسححت خودش خ-حواس یتن کرده بود، االنم که ب

ص شت، تو  ریتق شته ام پس  9هم ندا سرت  یکل تیسال محدود 22ماه گذ ح
سها دنیپوش شت، اول یلبا شنگ و آماد به دل دا ام  دکه کرده بود، بع یکار نیق

چند  دنیموندند خر یم یدا ون که مثل گون یهمه اون لباسححها ختنیر رونیب
 -سححبک و خوش رنگ ،یدسححت لباس خونه راحت و سححبک بود، نرم و پنبه ا

سر دا شهیهم سر پ شت، پ ادیکه  یام ممان هاییصدقه   تنش ندبل یها رهنیدا
 یمادرش  ر مبه  یگاه ره،یت یهایهمراه روسححر ره،یت یکرده بودند، اکثر رنگها

که چرا مثل ب باس تنش م وهیمد   یهیتوج هی شحححهیمادرش هم یکنن ول یها ل
 فیمود کث یخوشححگل رنگ یدر جواب طلب لباسححها یداشحححت، تو بچه گ



wWw.Roman4u.iR  54 

 

سر دا شدن پ شون بهونه همه بود، بعد هم بزرگ  ال ک لبتها زشیعز یها ییشدن
صه همه دخترا کم و ب لیتو اون فام ضعخوب، انگ یبود ول نیهم شیق  تیار و

 اسفنا  تر بود هیخودش ام بق
ام تو لباسححهاش در آورد، البته  یافکار بلند شححد، مانتو شححلوار نیکنار مدن ا با

 یبود، با مچ ینداد، الاقل مشححک یتیچرو  شححده بود اهم یکم ینخ یمانتو
ش یها شون و  ر  ر و ها یآرنج باال م یکهایتا نزد یکه گاه یک مادرش  یمد

 رفت. رونیرو هم سر کرد و ب یمشکشال  د،یخر یرو م
 خانم رانینبود، جز آفاق و ا یآشپزخونه کس تو

 ری: سالم، صبح بخهلنا
 ؟ی: سالم، خوبرانیا

 نیاصححال حواسححم نبود، آخه ا دی: بله ممنون و بعد رو کرد به آفاق: ببخشححهلنا
 رفته بود زهایچ نیاواخر من بودم و مامانم، حواسم ام ا

 انیهم م هیحاال بق نیبش اینداره، ب بی: عآفاق
 شده؟ ی: چرانیا

 رهیرفته بود حجاب بگ ادشیهلنا  ست،ین یزیچ ،یچی: هآفاق
شرانیا ا خونه دو ت نیمواظب باش باالخره تو ا یلیخ یدخترم، ول ی: ناراحت ن

 مسائل حساسه نیهم رو ا یحاج م،یپسر جوون دار
 حواسم نبود دی: بله، ببخشهلنا

سر م هی شده همه  شدند، کنار محدثه و ا زیربع ن ضر  خودش  رانیصبحانه حا
 رو جا داد
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 همون اول کار راه گلوش بسته شد یول
 نیرو هم به من بد یام اون بربر کهیت هی: آفاق جون محدثه

ستش کرد  ینگاه هلنا شت و مودتر ام آفاق  کهیت هیبه حجم نون کنار د رو بردا
 دوست ندارم یبربر یلیمن خ ن،ییمحدثه: بفرما یجون گرفت جلو

صبحانه اش لب  یمردد نون رو گرفت، ول محدثه سش بود که تا آخر  هلنا حوا
وچند تا  ییحسححاس شححده بود که جز چا هیقضحح نیرو ا نقدریبه اون نون نزد، ا

لب نزد، خدا خدا  یا گهید زهیبود چ دهیکه آفاق جون واسش کش یقاشق عدس
مه تموم شحححه بتونه م یم نه ه حا نه زیکرد صححب  یم واه ی، دلش کمرو تر  ک

ست، نه ا شه، ول بهیرفتارها  ر نیکه با ا نیخوا شته کم 9تو  یبا فقط  یماه گذ
 رها کنه شیکرده بودخودش رو ام بند خاطرات تلخ مندگ یسع یکم

ه کمک نکنه ب دیخجالت کش یول اطیتو ح یبلندشدن همه خواست بره سر با
شو سه خودش رو تو ظرف شت برگ ییآفاق، فنجون و کا ه شت کمک کنه کگذا

که دنبالشححون گذاشححتند تند تند همه ظرفها و  ییو محدثه مثل کسححا رانیا د،ید
 برن تو آشپزخونه یها و دارند م ینینونها رو کوه کردند تو س

ن، لباسهاش رو عوض کرد برگشت تو سال عیکرد و برگشت تو اتاق سر یتشکر
ه لباس واسح ره،یره ماردالن با تلفن مشححغول بود با دسححت اشححاره کرد که کجا دا

 ؟یچ
 دهیهنوم به در آشپزخونه نرس یداد به سمت اشپزخونه، ول یبه سر اشاره ا هلنا

 ستادیبود که ا
 نداره تیمهمونه خوب شنوه،یجون، م رانی: بسه اآفاق

 م،یخون ینمام م نجایشه که، ما ا یآخه نم ن،ی:داداش شما بگرانیا
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 : خواهر بسهیحاج
 خونه هست نیوون تو ا:اصال دو تا پسر جرانیا

 شده یزینکرده چ یخونه هست، مگه خدا نی: خوب محدثه ام تو اآفاق
ام اوون ، ییدا نیخونه بود، ام ا نیتو هم تشیدختر ترب نی: معلومه که نه، ارانیا

 بابا
 تموم کن خواهر رانی: ایحاج

 مسلمون شده دیشا نیها رو گفتم، اصال امش بپرس ی: من گفتنرانیا
 میبکن یساوال نیچن میاجامه ندار: ما یحاج
 میجون ، بزار بعد حرف بزن رانی: اآفاق

ادامه نداد، در واقع سرفه ارسالن تو دهنه در آشپزخونه که پشت سر  گهید یول
 بود، نگذاشت ادامه بدن ستادهیهلنا ا
 زمیعز یاول صبح ی: کجا شال و کال کردآفاق
 ستم،یمسلمون ن یدر گوشم ولبه گمونم اذان گفتن  ستم،ی: من مسلمون نهلنا
س سل تعم ستم،یهم ن یحیم شتم، ه دی   فقط خدا رو قبول ستم،ین یچیندا

 ... یبفرسته، ول یسمت هیدارم، منتظرم خودش منو به 
فاق  نجایا ایبه خودت مربوطه، ب یدار نیول کن، هر د زمی: اسححتغفرلله، عزآ

 یکجا راه افتاد نمیبب
 : صبر کن آفاقرانیا

 واسه بعد نیجون، بزار : عمهارسالن
 میبرس مونیبه کار و مندگ میالله بر ای:  یحاج
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سمت اردالن که  رونیام اتاق مد ب هلنا ش هیرفت  شش به گو به  شیکیبود  یگو
 تو آشپزخونه یثهایحرف و حد

جان، من  کینزد با هار  باشحححه ب نا صحححبتش روتموم کرد:  دم  4شحححدن هل
 خداحافظ زم،یفعال عز مارستانم،یب

 بهم نیپسرش رو بد ای یشماره جعفر شهیم :هلنا
 ؟ی: واسه چاردالن

 دم رو در رو نباشه یم حیخوام حرف بزنم، ترج ی: مهلنا
 نه ایره  یام رو م مینیصبر کن بزار بب ؟ی: چه حرفاردالن

 ام رو بره دی: من وقت ندارم که اون بره فکراش رو کنه و شاهلنا
 من باهات کار دارم تو اتاق قهیچند دق هی زمیعز ای: بآفاق
 من برم ، من ، من نی: اجامه بدهلنا
 نمیبب ایمنه، ب ی: ادم رو حرف بزرگ تر حرف نمآفاق

 شد ریبسته شدن در اتاق، اشکهاش سرام با
 ؟یکن یم هیگر نمتی: ببآفاق
 : نههلنا
شکها چ نی: پس اآفاق عدم گه ب یم یزیچ هیر،یروبه دل نگ رانیا یحرفها ه؟یا

 شه یخودش ناراحت م
 ستی: مهم نهلنا
 ؟ی: حاال کجا راه افتادآفاق
 سر به مامانم بزنم هی ،ی: برم سراغ جعفرهلنا
 یرو بسپر به پسرا و حاج یجعفر ی: سر به مامانت بزن، ولآفاق
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 ترسم سر کارمون گذاشته باشه ی: مهلنا
 ؟یایگذاشته باشه، تو ام پسش بر م رمی: حاال گآفاق
 دونم ی: نمهلنا
 دونم، نه، پس بزار پسرا کارشون رو انجام بدن ی: من مآفاق
 تو؟ امیدر صحبتشون رو قطع کرد:آفاق جون ب یصدا
 در رو بام کرد: جانم مادر آفاق

 با ما دم بانک قرار گذاشت 1ساعت  ،ی: من منگ مدم به جعفراردالن
تن رف رونیشححه، با ب یکه حل م شححاالیخدارو شححکر، ا ا،یرو کرد به هلنا: ب آفاق
 دیشک رونیب یدو تا تراول پنجاه فشین آفاق رفت سمت کمدش، ام تو کاردال

 دستاش رو مشت کرد: نه یبزار کف دستش ول
 ؟یفتیراه ب یخوا یپول کجا م ی: بآفاق

ه دارم، ظهرم ک نویا د،یکش رونیرو ب زشیو آو ریانداخت تو گردنش رنج دست
 کنم دایجا رو پ هیکنم تا شب  یم یسع ست،ین یمشکل گهید رمیپولم رو بگ

هم دسححت نزن، بعد که  رتیبه منج ریپول رو بگ نیربط نزن، ا ی: حرف بآفاق
 سوندتبر یکیحاالم صبر کن تا بگم  ،ید یپول منو پس م یپولت رو گرفت

سن، هم نی:نه، بزارهلنا شون بر شون گرفته م ینجوریبه کار سر ظهر وقت  یهم 
 به کارشون برسن. گهیشه واسه بانک، صبح د

 رم،یگ یم نی: باشه، واست ماشآفاق
 خواد ی: نه، نمهلنا
 امی: رو حرف من حرف نزن، برو تا بآفاق
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ود کرد، منتظر بود چشم بام کنه، منتظر ب یبودنشسته بود نگاهش م یساعت کی
اگه شححده با طعنه، با سححرکوفت، مثل همون موقع ها همون  یصححداش کنه حت

خسححته و  ید،وقتیرسحح یهش مموقع ها که تحت فشححار پدر و برادرش دا ون ب
 اطیتو ح ما فیکث یبا لباسها یحوصله بود، وقت یاومد و ب یکوفته ام سر کار م

مد، نصحح یم مادر بشیاو به  راهیبد و ب یام مهر  پدرش،  به  به خودش  بود، 
 یکرد، م یشححد، ب*غ*لش م یم مونیپشحح دهیبه سححاعت نکشحح یرومگارول
 کرد یم یعذر خواه دش،یب*و*س

ش یآه شته رو مرور نکرده بود، کم طعم نت یا دهیفا د،یک شت، کم گذ  جهیندا
 بود دهیتنفر رو ند

 جهینت یب جهینت یب جهینت یب
شت ام شد، گ ست باال یتو یجا بلند ش ست یاتاق مد، و ن و ت یسر مادرش، د

 گهیمد، گونه هاش د یتر هم م دی، سححف شیموهاش لغزوند، صححورت مهتاب
 د افتاده بودچشمهاش گو یسابق رو نداشت، پا یسرخ

 هنومفاصله نگرفته بود که چشم بامکرد د،یرو ب*و*س شیشونیشد پ خم
 : سالمهلنا

 : سالمعارفه
 ن؟ی: خوبهلنا

 ن،یچقدر دسححتم رو سححوراآ سححوراآ کرد رومید نی: نه چطورخوبم،ببعارفه
 یدرست حساب مارستانیب هیبره  یآقاجونم هم که انگار نه انگار، منو نم

 نبچه تو ام ، بچه آل ستم،یپرستار ن ستم،یهلنا، من دکتر ن: مامان، منم، هلنا
 آلن خودمون، همون خواستگار سابقم؟ نی: همعارفه
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 شیشناس ی:آره مهلنا
 ؟یاون که من نداشت، تو ام کجا اومد ی: آره،ولعارفه

 ادته؟ی ،ی: مامان، تو منش بودهلنا
ه، تو کل شحح ی! بشححم من اون؟ وا، اصححال مگه میخی: من، دختر حاج شححعارفه

 تونه سر باالکنه یشه، مگه آقاجونم م یکنه، مگه م یشهر و بامار صدا م
 یم ن،یترسحم، مامان، به من فکر کن، بب ی: مامان ،تو روخدا، مامان من مهلنا
 خونمون دمد اومده یدون

 اد،ی: منگ بزن آلن بعارفه
 ساله رفته یلی: مامان،آلن رفته، خهلنا

 ؟یکه چ یلب تخت من نشست نحایا رون،ی: بلند شو برو بعارفه
خودش رو انداخت، با چشححم  یکنار یام لب تخت بلند شححد رو صححندل هلنا

 گفت، یلب ذکر م ریمل مده بود به مادرش که م ونیگر
 دهگر یعبدالله دنبال تو م یی: مامان فکر کنم دادیرو جلو تر کش یصندل
 یختیر یدختر ب هی ،یخواسححتگار میخواد واسححش بر ی: عبدالله؟ البد معارفه
آقا جونم هم که  ه،یلیسححر گذاشححته، واه، مامانم ام  صححه دق نکنه خ ریهم م
 دارم یمن، من واسش قدم بر نم شیپ ادیبهش بگو ن ه،یکفر
رو برده،  زیهمه چ ،یصاحبخونه اومده بود خونمون دمد ی: مامان، جعفرهلنا

 م،ینشححسححت یجورنیگه ما تو خونش هم یمامان اجارنامه رو هم برده، مامان م
رو بخوره، مامان همه مدار   شححمونیخواد پول پ یم م،یندار یگه قرارداد یم
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برگردونه تو خونه  وخواد مار یعبدالله باشححه،م ییرو هم برده، فکر کنم کار دا
 آره؟ م؟یشه برگرد یحالت بهتر م ؟یبرگرد یخوا یآقاجان، م

 رستارها، گرچه مادرشبا ورود دکتر و پ -بود یاپیپ یغهایپاسخ مادرش ج یول
و عطوفت  یحال خودش هزار پله بدتر شححد، پرسححتار مهربان یآروم گرفت ول

ن، بش نشیتر زیعز بیمد چه سخت بود نص یکه م یینداشت، دادها و حرفها
 ایدن نیتنها داشته اش تو ا بینص

 باعث یخسححتگ نیکرد، هم یپرسححتار رو در  م یکرد، خسححتگ یدر  م یول
بود، ام شحسحتن  دهیباشحه، مگه خودش نبود که بر نجاین اشحده بود مادرش اال

اومدند،  یکه به ناحق سرش فرود م ییشدند، ام دادها یم سیکه خ ییلباسها
 شد یم ختهیر نیمم یکه رو ییام  ذا

لکه ب سححتین یو فراموشحح مریمشححکل فقط آلزا نیکه دکتر گفته بود ا یروم ام
حاد روان ینوع ته بود ام که یهم هسحححت، ام روم یاختالل  به بهبود  یدیگف

و خودش ر یدیبگذرونه تا ظرف عمرش پر شححود انگار نام دیو فقط با سححتین
 کرده بود چون حال اونم بدتر و بدتر شده بود ریمادرش هم تاث

ارامبخش  قیتزر یخواسححت برا ینداشححت، فقط مجوم م یدیحرف جد دکتر
 تریقو یها
 داد و راه افتاد یاشاره سر جواب مثبت با
سمت تخت گذاشت، چقدر تو  یقدم ،یقرار با جعفر کیبود و نزد 12 کیدنز

داشححت،  هارویطلب نا مهربون یول شححه،یخواب مهربون بود، مهربون تر ام هم
 ی، ممانشد یم دهیچیکه پ یگوش ایگرفت  یکه ام باموش م ییشگونهایطلب ن

ان، ه اندامه آقاجعبدالله، ب ییشد، به اندامه، دا یمادر متنفر م نیشده بود که ام ا
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 ریساله که م یلیاختال الت خ نیا دیفهمیحاال ، حاال م ی، ول ییبه اندامه مندا
 زهیر زهیدوونده بوده، شححروعش همون رفتن آلن بوده، ر شححهیپوسححت مادرش ر
 دهیرس انیطغ نیجون گرفته تا به ا

ش یآه شب جا یو راه افتاد، دلش م دیک ست تا   نهکنه، رفتن به خو دایپ ییخوا
جو  هیخواسحححت،  یرو نم گرانیخواسحححت، ترحم و نفرت د یها رو نم بهی ر

 کرد یم تیواسش کفا نهایاتاق امن هم هیخواب راحت،  هیآرامش 
 اد، یبانک، اردالن گفته بود م ینشححده بود که خودش رو رسححوند حوال 1 هنوم

دونسححت روماول  یکنه خودش رو برسححونه م یم یحاج بابا هم گفته بود سححع
 یم یتعارف کنه که خودش تنها بره، ول خواسححتیسححرشححون شححلو ه، مهفته 

ر همه یم تا بزنه ندشیبود تنها بب یکاف اد،یمحاله بر ب یدونسححت ام پس جعفر
 زیچ

 بشه دایتا سر وکله اردالن پ دیطول کش یا قهیدق چند
 ؟ی: سالم خوباردالن

 مزاحمتون شدم دی،ببخشی: سالمب مرسهلنا
 کارا، نیکنه واسه ا یمن خودم سرم درد م هیچه حرف نی: ااردالن

 تو بانک؟ میبر دی: باهلنا
نه، دم در قرارد داراردالن با هم قراره بود ول م،ی:  با ثل ا یحاج  کهیم  یکار ن

 اومده شیواسش پ
 نیدیشما که محمت کش گهید ست،ین یامی: نهلنا
 اردالن صحبتش رو قطع کرد: بله لیمنگ موبا یصدا
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... 
 جناب میبانک هست یرو: ما رو باردالن

... 
 میای: االن ماردالن
 بانک نشستن م،تویبر ای: باردالن

عقب تر ام  یوپسححرش اومدن سححمتشححون، هلنا کم یورود به بانک جعفر با
 نداشت یبه هم صحبت یلیم ستاد،یاردالن ا

نقد  نیتون یتموم االنم م 25چک در وجه حامل،  نیا نیای: خوب ، بیجعفر
 نیکن

ست اردالن سر جعفر یجلو برد ول ید ش یپ ست پدرش ک ته : البدیچک رو ام د
 گهیگرفته، و د هیوجه رو بابت تخل نیخانم، ا نیکه ا ن،یبد دیبه ما رسحح دیبا
 نسبت به ما و اون خونه نداره ییادعا چیه

 میخوا یمدارکش روهم م یده، ول ی: امضا ماردالن
 نیخونه ا مینه؟ باورت شده ما رفت یستی: انگار شما ول کن نیجعفر

 آقا ماده ر،ی: شما خاردالن
 زیهمه چ ری: دهن منو بام نکن بزنم ممسعود
 نمیخونه بب یمنم برم بانک رو برو ز،یهمه چ ریم ی: من ام خدامه تو بزناردالن
 ،یداشت کاریده، تو تو اون خونه چ ینشون م یاون ساعت شب چ نیتو دورب

 کم شه نهایر ارو کرد به پسرش:بس کن مسعود، بزار ش یجعفر
 م،ی: مود باش چک رو بده، ما هزار تا کار داراردالن
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 ن،ینقدش کن نیو داد دست اردالن: بر دیچک رو ام دست پسرش کش یجعفر
 میبه کارمون برس میتا خالص شه بر نیامضا کن نمیا

 شه یم یمدار  چ ی: نگفتاردالن
 ری: تو صندوق پسته، بروو پست بگمسعود
شون اچک رو برد د اردالن صله ام هم ود ب ستادهیم کانتر ، تمام مدت هلنا با فا

 نهیدوست نداشت سر بلند کنه چهره پدر و پسر رو بب یحت
سابت رو م 5 اردالن شماره ح ست هلنا:  شت تو د سته تراول گذا  یدون یتا د
 چنده؟

 اد ینم ادمی: نه هلنا
 فیبزار تو ک ریرو بگ نهایخوب ا یلی: خاردالن

وسححط  زیو همراه اردالن رفت سححمت م فشیگذاشححت تو ک تراول ها رو هلنا
ام  : متنیسالن، اردالن مشغول خوندن متن شد، بعد سر بلند کرد رو به جعفر

که  شحححاالیا م،یگذر یخوب م ینظر من درسححته، گرچه قرار ما مدار  بود ول
 رسونه دستمون یم عیپست سر

ضا بعدم شاهد ام ست هلنا، فقط  برگه و برگه رو یانداخت پا ییبه عنوان  داد د
داخلش  اتیبه خوندن چرند یگذرا کرد، نه حالش رو داشت نه عالقه ا ینگاه

ستامپ ا فشیبده که مسعود ام تو ک لیبرگه خواست برگه رو تحو ریامضا مد م
 رو هم در اورد: انگشت هم بزن که مو ال درمش نره
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شت  سر شاره داد که انگ سر ا شکلگردوند رو به اردالن، اردالن با   یبزنه و م
قرار  گهید نکهیکرد، ام ا یداد احساس سبک یجعفر لیبرگه رو که تحو ست،ین
 راحت شد صبر کن الشیخ نهیپدر و پسر بب نیا افهیو ق ختیر ستین

 چند لحظه سایکه اردالن صداش مد: وا یافتاد سمت خروج راه
 برگشت: بله هلنا

ه ب یزیبر م،یبپرسحح تو بانکت ، شححماره حسحححابت رو میبر یخوا ی: ماردالن
 حساب؟

برداشححت کنم  یبه حسححابم بعد چه جور زمیبر رم،یخوام خونه بگ ی: من مهلنا
 آخه؟

 میبر ایب ه،یحرف نمی: خوب ااردالن
 ایکه انگار دن ارهیرو ام پار  در ب نیرد شدند، اردالن رفت ماش ابونیهم ام خ با

 دیبه آخر رس
 دهی، حس کشحح ادیفر ی،صححدا غیج یصححدا د،یچیترمز تو گوشححش پ یصححدا

ود ب دمیآشنا نبود، شا یمد، ول یصداش م یگنگ، کس یبود ول زیشدن،همه چ
 صدا مود خاموش شد یول

ساس شک اح شه که  یبد یدرد و خ ست دنده به دنده ب شت، خوا تو بدنش دا
 آخش به هوا رفت

 ؟ی...: خوب
 اومد یدر نم یصداش انگار یبهار رو شناخت، ول یصدا
 ؟یشنو یرو م صدام ؟ی: خوببهار
 دهن بام کرد: آره یبه سخت هلنا
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 یکوچک دار یشکستگ هی،  یکن سرت رو تکون ند ی: سعبهار
 شدم؟چرا درد دارم ی: چهلنا
 نیمم یخورد ،یشد یم نیسوار ماش یداشت زم،یعز ستین یزی: چبهار
 ارسالن حرف بهار رو قطع کرد: بهار، راستش رو بگو یصدا
شت بعدم شسوا یادامه داد: دا ش فتیک یموتور هی یشد یم نیر ما  ،دهیرو ک
ش نیهم رو مم کمی ن،یمم یخورد سه هم ،یشد دهیک  یباال ،یدرد دار نیوا

 خورده، هیتا بخ 5گوشت هم 
دردنا  بود، به هر درد و  یلیخ یبچرخه سححمت صحححدا ول یکرد کم یسححع
 شد؟ ینشسته بود: پوالم چ یتخت کنار یرو د،ارسالنیبود چرخ یمحمت

 نگران نباش :ارسالن
 : نبردن؟هلنا

 ،یخدا رو شکر خودت جون به در برد ی: چرا، بردن، ولارسالن
رو نداشت، نه نداشت، واقعا  یکی نی رق اشک شد، طاقت هضم ا چشماش

 نداشت
 نیر  نباش نقدریشه شما ا یحواله ارسالن کرد: ارسالن، نم یاخم بهار

 ه،شد یبدونه چ دیبا ن،ید یبا قطره چکون خبر م هیچه رسم نی: نه، اارسالن
 ونرنشیگ یم شاالیسر برگردوند سمت هلنا: نگران نباش، ا یعصبان بهار

 نباش، مدن و رفتن دواریام یلی: خارسالن
 : ارسالنبهار

 شده ی: بهار جان، بزار بدونه چارسالن
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 ادیداره، بزار حالش جا ب ی: االن دونستنش چه فرقبهار
 آفاق جونه، یواانداخت:  شیبه گوش ینگاه ارسالن

 رهیگ یقلبش م ی: ارسالن بخدا اگه به آفاق جون بگبهار
 زیتوجه به بهار تلفنش رو جواب داد: سالم، عز یب ارسالن

... 
 دنبال بهار مارستانی: تو راه هستن ، من اومدم بارسالن

... 
منش بدمش بعدم مهمون  لیتحو ادیاردالن ب نجای: خوب من اومدم اارسححالن

 شما بدم لیتحو امیب رمیبگ لیشما رو تحو
... 

 خونه نهار، خوبه میا یرم دنبال حاج بابا م ی: شور نزنه، سر راهم مارسالن
... 

 میا ی: باشه، شما شور نزن، ما مود مارسالن
... 

 : خداحافظارسالن
*** 
 شد؟ ی: چبهار

 که حس ششم داره، دلش شور افتاده یدون یم یچی: هارسالن
 م،یاریآفاق جون رو ب میبر دیبا ای میبر میتون یم نمی: برم بببهار

 : برو، اردالنم بفرست توارسالن
 کنه یدرد م یلی: سرش خبهار
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 ادی: بگو بارسالن
*** 

 یصححدا اشححک م یسححر هلنا، هنوم ب یرفتن بهار ارسححالن رفت باال رونیب با
 ؟ی: درد دارختیر

 خوام برم ی: مهلنا
 ادی: بزار بهار بارسالن

 آخش دراومد بلند شه، که خواست
 کمکت، ادی: بزار بهار بارسالن

 اردالن ایپشت سرش برگشت، اردالن بود: ب ییپا یصدا با
 یمهاتخت با چش یرو دهیدختر خواب افهیق ستاد،یحرف کنار تخت ا یب اردالن

نبود که صححبح ام در خونه  یاون دهیپر یو رنگ رو رو یخون قهیسححرآ، با شححق
 بده یآفاق جون رو چ دونست جواب یرفته بود، نم رونیب

 ؟ی: خوباردالن
 خوام برم ی: مهلنا

 ؟یبلند ش یتون یاصال م ؟ی: کجا براردالن
 : تو رو خدا برمهلنا

 شه ی: نگران پولت نباش، درست ماردالن
 اونا که رفتند ی: ولهلنا

 دمیام من بود، خودم پولت رو م یفکر ی: باردالن
 برده، من ام شما طلب ندارم یا گهیخوام، پولم رو کس د ی: من صدقه نمهلنا
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 میکرد یجابجا م یپولها رو اونجور دی: من مقصرم، نبااردالن
 اش کنه نهیمعا ادیحرفها بمونه واسه بعد، بزار دکتر ب نی: اردالن، ابهار

 اش کن نهی: خودت معااردالن
 ادیبزار دکتر اورژانس ب ستم،ین نجای: من مساول ابهار
*** 
س تمام سک ریم شت در  س3:30وت کامل بود، حدود برگ خونه،  دندیبود که ر

منتظر بچه ها نشححسححته بود، به محض متوقف شحدن  نیحاج بابا دم در تو ماشحح
 شده بابا؟ یارسالن، خودش رو رسوند بهشون: چ نیماش

 : گفتم کهارسالن
 حال افتاده نیدختر به ا نیا یبه هلنا انداخت: نگفت یبابانگاه حاج

 نگم: گفتم پشت تلفن ارسالن
 بابا؟ یبابا رو کرد به هلنا: خوب حاج
 یاثار داروها کمتر م یهرچ ومد،یامش در ن ییصدا یداد ول ی: با سر بله اهلنا

مخارج  ،یخال بیسححرش اومده، ج ییچه بال دیفهم یم شححتریشححد، انگار ب
 خونه، نیمامانش، ا

ساس بدبخت چقدر سته بود، ا یاح ش شش ن شت که انگار نقدریرو دو شار دا  ف
 بار له شده بود نیا ریونش ممب
ش با سمت ورود ادهیپ نیکمک بهار آروم آروم ام ما هنوم به در  ،یشد و رفت 

 رونیبود، که ارسححالن و اردالن با آفاق جون ام سححاختمان ب دهینرسحح یورود
 اومدند،
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ست پر یخودش م یحالیهمه ب با شخ یدگیتون لش بده، د صیرنگ آفاق رو ت
 تنداش یتوان یآفاق کم کنه ول یام بد حال دیبزنه تا شا یخواست حرف یم

 یختیر نیبچه چرا ا نیپله ها: خدا مرگم بده، ا یخودش رو رسححوند پا آفاق
 ستین یزیگه چ یمنه، ارسالن م یگفتم دلم شور م یشده، ه

گرفت دسححت درام کرد که ب*غ*ل  یهلنا شححدت م هیگر دیپرسحح یم یهرچ
 هبدنش کوفته شد ن،ی*لش نکنکه ارسالن مانع شد: آفاق جون ب*غ ردشیبگ

 ؟یبرگشت سمت اردالن: واسه چ ظیبا   آفاق
 شده دهیکش نیرو مم کمی: ارسالن

 گه؟ی: دآفاق
مده،  بهتره مسکن ستهیهم داره، االنم، سر پا نا کیکوچ یشکستگ هی: ارسالن

 جونه یبدنش فکر کنم ب
 خلاش رو گرفت و با کمک بهار بردنش دا گهیحرف آروم دست د یب آفاق

سته بودند کنار  به ش سرا ن سالن، پ سامون دادنش تو اتاق اومد تو  سر و  محض 
ت دونس ینداخت، بهارم که م یم حیکردند، حاج بابا هم تسب یهم و پچ پچ م

 مد ونریچسبونه ، به بهونه لباس عوض کردن ام سالن ب یاالن آفاق جون آمپر م
بچه  نیبال سححر ا نیا نیشححده؟ شححما کجا بود یچ نیگ ی: خوب! حاال مآفاق
 اومد

صاردالن شد ابونیمن بود، ام خ ری: تق ش م،یرد  لب به لب جدول بود، تا  نیما
ا ت دم،یصدا دادش رو شن هویشد،  یچ دمینفهم ارمیرو ام پار  در ب نیمن ماش
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 یمطمان بودم بهش نم ره،یم فیداره با ک یموتور دمیشححم، د ادهیپ نیام ماشحح
 اورژانس میسر خودش اومده ، بعدم رفت ییچه بال نمیرسم، گفتم اول بب

 با بچه ها ی: ارسالن، من نگفتم حاج بابات نتونست تو برآفاق
سالن شرمنده، گفتار صبح خ یول نی:  س گرفتار بود، منتظر فاک یلیمن امروم 

م قرارداد دبه کرده، داشت هیبزرگمون سر  یها یمشتر هیبعدم،  م،یقرارداد بود هی
 مدم یمسر و کله  لشونیبا وک
 کرد؟ کاریچ دی: باشه مادر ولش کن، حاال باآفاق

 صححاحبخونه اس ، پول نیاد، فکر کنم کار ا ینم ی: والله به نظر تصححادفاردالن
 بیرو داد امضا گرفت، بعدم پول رو مدبه ج

 کرد؟ یکار یشه قانون یبابا: نم حاج
نشه دردسر  شه مد، ثابت ی: امضا داده شده، اون رو که نه، اتهام هم نماردالن

 شه یهم اضافه م یا گهید
 مادرشه، شگاهیکنه، نگران مخارج آسا کاریبچه چ نی: پس اآفاق

 من بود ریتقص دم،یپول رو بهش م نی: من خودم ااردالن
کن  یکار هیکنه،  یپول رو امت قبول نم نیگفت ا یکه چ یدی: دارسححالن

 هیچ هیقض میبفهم
 هیدا ون بود،  یود، ام نظر بدنعوض نشححده ب یزیچ یروم گذشححته بود ول سححه

س سرش هنوم درد خف اهیسمت بدنش  شت ول یفیشده بود،  بود  یهر چ یدا
بود، مادرش بود،  یبود وضححع اوضححاع مال نیکه خراب تر یشححد اون یخوب م

 موندن تو خونه مردم شگاه،یآسا نهیهز
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سه م یگاه سو شتن پ یو ضا نب یعبدالله ول ییدا شیشد به برگ ود، ته دلش ر
خواسححت  یخبر مرگش رو هم نم نکهیبود ا ادشیمادرش رو خوب  یم هاقسحح

حرف ام برگشححتن به خونه آقاجان اومده  یروم آخر وقت یبه اونها برسححونه، حت
عالم ب مادرش تو اون  به هم ر یخبر یبود  تهیاونطور   همد غیبود و ج خ

رو نداشحت،  دنشححونیچشححم د گهینداشححت، د یبود،خودش هم کم دسححته کم
طاقت برگشحححت نداشحححت، طاقتت  گهیمده بود د رونیام اون جهنم ب حاال که

 نیا یافتادن، منده شححدن خاطرات کوفت هیو سححر کوفت، طاقت تو حاشحح ریتحق
 ذا خوردن تا  دن،یاون خونه عذاب بود، ام لباس پوشحح زیهمه سححال، همه چ

 و سال نو یمهمون یهاروم
 خونه بمونه نیتونست تو ا یبود دو دل بود، مگه چقدر م یهر چ یول
ند شحححد، د ام گار یها وارهیجا بل تاق ان نگ م یا گاه ینفس ت ند، ن به  یکرد

به  یسححر سححتندیسححاعت انداخت،  روب بود، دوسححت داشححت تا مردا خونه ن
 دیتامه بشه، شا ینفس دیبزنه، شا اتیح

بد،  اینداشححت که محکم قدم برداره، تا اعالم حضححور کنه، خوب بود  یجون
شن ییحرفها د،ینفهم شت، ول دیرو  ست ندا شنوه چون  یکه دو المم بود که ب

 خونواده بود نیا یاعضا یبود، تو دل بعض
ساده نباش، همرانیا  یچپ و راست پ یچ یعنیاردالنم در معرضه،  نی: تو ام 

 منه یبرسه چنگ م یاالن دستش ام همه جا کوتاهه، به هر چ نیا نه،یکار ا
 : عمهبهار
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 یده، مردند م یور دلش بهش گزارش م سهیم یره وا یم ی: عمه نداره، هرانیا
 نیا ده،یرن تو کومه، ارسححالن که خوب محلش نم یبا کله م هویمرد،  یفهم

 کارشه، یاردالنه که پ
 یکن یم ی: مامان حاال ول کن تودلش رو خالمحدثه

شححروع شححده و نشححده بهم  یبزار بدونه، کم مندگ ه،یچ یکن یم ی: خالرانیا
 اقاشونهفاصله ات شتریمهاش رو بام کنه، شب به شب دو تا در ببزار چش خته،یر

 ستین یادم نی: آخه، اردالن همچبهار
نشه، تو همش سرت تو درس و کتاب بوده،  ستین ینیتضم یول ست،ی: نرانیا

 با قر و کرشمه یکیبا اشک و آه  یکیمنها صد تا سالح دارن،  ،یفهم یچه م
که چمحدثه ما  مامان بس کن، حاال  مدل نیا میدون یه م:  نده خدا چه   ه،یب

ما ا هایاصححال حرف  مام م نیباالخره تو ا م،یگ ینبود،ما م ن  م،یخون یخونه ن
 یارمن هینداره، حاال اگه  نیبنده خدا که د نیخوب ا م،یدار یو پاک ینجسحح

 سیبا دسححت خ خرهباال ،ینجوریا ینبود ول یخدا بود، حرف نیکامل بود، به د
ره  یبفهمه م نجایره، نمام نداره، اصححال بابام پاش برسحححه ا یور اون ور م نیا

سرش رو هم نگاه نم شت  ضاع ا نطوریهم هم سهیکنه، نف یپ  گهید نهیبفهمه او
 ماره ینم نجایپا ا

گم، گوش نگرفت، ما  یم یها رو گفتم، امشححب هم به حاج ی: من گفتنرانیا
 بره نیتا ا میمون یقم، م میر یام فردا م

ها بس بود، مهم نبود قبل خروجش ام  نیراهرو رو برگشححت، هم یرفته تو راه
شن ییخواهد، مهم همون ها یبعدش چ ایگفتند  یم یاتاق چ هنوم  دیبود که 
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ستگ ست به د سر ام  رهید در نبرده بود که ام اتاق روبرو آفاق جون چادر نمام به 
 اومد رونیاتاقش ب

 ؟یاتاق کند نی: به به، باالخره ام اآفاق
 الم: سهلنا
 بخور، یزیچ هی میبر ای: سالم، بآفاق
 خوام برم تو اتاق ی: نه مهلنا
 ؟یبود یی: دستشوآفاق
 انگار نرم بهتره یول ات،یخواستم برم تو ح ی: نه، مهلنا

 ؟یشد داریورود شتابزده بهار به راهرو هر دو سر برگردوندند،: سالم ب با
 انداخت: بله نییسر پا هلنا
 ؟ی: مسکنت رو خوردبهار
 خورم ی:نه، مهلنا
 بزارم ییچا هیتا من برم  ارشی: بآفاق
 خوام برم ی: نه مهلنا
 زمیعز ای: دوباره تعارف کرد بآفاق
 چند لحظه باهاتون صحبت کنم هیشه من  ی: مهلنا
 تو آشپزخونه ای: آره بآفاق
 : نه، عمه و محدثه تو سالن هستندهلنا
 ؟یدیمن من کرد: تو حرفهاشون رو شن یکم بهار
 : بله،هلنا
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 مینداشت ی: باور کن قصدبدبهار
 ستی: مهم نهلنا
 ام و همراه بهار به سالن رفت یبزارم االن م یی: برو اتاقت من چاآفاق

به هلنا نزد، تو آشححپزخونه سححرش به حرف مدن با  یسححاعت بعد سححر 2تا  یول
وقت  چیداره، تا امرومه هم ه یدونسحححت چه منش و روشحح یگرم بود، م رانیا

شدن یسع به خواهرش  یحاج دیکرده بود باهاش مخالفت کنه چون ام عالقه 
 آبخواد تو دل خواهرش  یدلش نم یدونست حاج یم نکهیخبر نبود، ام ا یب

شرا یتکون بخوره حت صرار  20شوهر خواهرش  یکار طیبه خاطر  سال به ا
 یکم نباریا یاسححکان داده بود، ول یخونه آبا اجداد ی،خواهرش رو طبقه باال

 دنیام لحظه د زیهمه چ ه،یامتحان اله نیکردا یفکر م بیکرد، عج یرق مف
اونروم  دونسححت یشححده بود، م یزیدختر تو امامزاده انگار واسححش برنامه ر نیا
مامزاده،ا رید لیدل یب ته ا  لیلد یب ده،یند لیدل یدختر رو ب نیتر ام موعد نرف

 نکرده داشیپ ابونیتو خ لیدل یگمش نکرده ب
 پا داشت هیبود، مر ش  جهینت یب رانیردن با ابحث ک یول
سر یپا به پا کرد، ول یاومدن حاج تا ست  شام  ینتون به هلنا بزنه، تمام مدت 

و محدثه برن باال، و بهار رو بفرسته  رانیحرف نزد منتظر بود، ا یکالم زیسر م
شت،  رانیا یسر حرف رو بام کنه، ول یخونه تا با حاج صد رفتن ندا ظاهرن ق

 یرو نداشت، بخصوص وقت دنشید یهلنا رو هم داده بود بهار ببره ، رو ی ذا
 دهیرو شن ییکه احتماال هلنا چه صحبتها دیام بهار شن
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و بچه ها عزم خواب و  رانیبلکه ا دیکش یا امهیبه ساعت انداخت، خم ینکاه
 عیسححر یلیرفتن کنند، ظاهرن فقط بهار متوجه شححد که وقت رفتن اسححت، خ

 شد ید و همراه اردالن راهکر یخداحافظ
 رانیدونست ا یرفت، م ینبود، کم کم داشت ام کوره در م رانیام رفتن ا یخبر

 یخوره، رفت کنار حاج ینشونه ام جاش جم نم یتا حرف خودش رو به کرس
منگ در بلند شد، ارسالن ام  یکه صدا رهیبلکه سر حرف رو خودش بگ نهیبش

 جا بلند شد: اردالنه حتما
 ادیگفته بودم ب د،یا: نه سعباب حاج
 رومه نتونسته ام بهش سر بزنم 4واسه بچم،  رمی: بمدیکش یآه آفاق
 منم دلتنگشم میر یفردا شب م شاالیا م،یر یبابا: م حاج

و  یکردند و حال احوال یکیهمه ام جا بلند شححدند، سححالم و عل دیورود سححع با
 نشستند

 کار و بار در چه حاله، د،یبابا قبل ام همه شروع کرد: خوب، آقا سع حاج
 : شکر خدا، خوبه،دیسع

 اورده؟یدبه در ن گهیپرستاره د نیجون: ا آفاق
ند، شبکه هست هی نهایانگار ا ه،یجون چه بساط زیعز نیدون ی: ا*و*ف، نمدیسع

خدا  اده،یپول ام سححرمون م نیگن ا یکنن، م یبه به و چه چه م انیاولش که م
فته ه هی ،یریکنن به بهونه گ یکه شححروع م نیوند یماه م هیبده، بعد  رتونیخ
سفر،  یم سورون نو یروم م هیخوان برن  ا روم پ هی شون،یدائ هخوان برن ختنه 
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 هم تامه شححروع کرده به یکی نیا ن،یبا خبر ن،یدون یخودتون که م گهیگشححا، د
 شده یگه شوهرم شاک یخواد بره خونه م یشب م 3 یادا، هفته ا

 بابا: عجب حاج
 نیبخصححوص که ام ا ارمیرو م گهید یکیپا سححفت کنه،  نی:نگران نباشححدیسححع

 برم کرمان دینباشم، با دیروم شا 4 یهفته ا اده،یم میپنجشنبه برنامه کار
 ،یموفق باش شاالیبابا، ا یبابا: اره گفته بود حاج
 نجایا میاریمدت ساره رو ب نی: پس اآفاق
 باشه، نیچند ماه برنامه من ا وقت هی ست،یروم دو روم ن هی ز،ی: نه عزدیسع

 : باشه، قدمش رو چشم ماستآفاق
ه ش ی: نه،جابجا کردن تخت، و تخت ماساژ و دم دستگاهش سخته، نمدیسع

مل اون بعد تح گهیشححه، د یم ییهوا ادیب نجایا ادیب م،بعدمیاریب یه میببر یه
 شه یآپارتمان واسش سخت م

 نزد یحرف گهید آفاق
تم، واسححه پرسححتارت بفرسحح یکمک هیتو فکرم  گمین، مبابا جو دیبابا:سححع حاج

ست یعنی شبها بفر ستارت رو  شه،  یار مموندگ شتریب ینجوریبره خونه ، ا یپر
 ه،یُبرن، کار سخت یباالخره اونها هم آدمند، م

شبها هم  زیکارا رو بکنه، حمام کنه، تم ادیب  شش،یبمونه پ گهید یکیکنه، بره، 
ما رو خبر کنه ، هر ساعت شبانه روم که باشه،  یتو نبود ادیب شیهم پ یمشکل

 میرسون یما خودمون رو م
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 یپارسال دو تا بودند، دعواشون بود، اون م ادتونیبگم ، آخه  ی: والله چدیسع
م گفت نیاومده، واسه هم ریگفت اون شب د یاومده اون م ریگفت، اون صبح د

 ساعته 24 ادیب یکی
 مونه، یرم، رومها هم مکه من در نظر دا نیبابا: نه ا حاج
 !ی: حاجآفاق
که  ،میسراغ دار یدختر خوب هیجان، ما  دیسع نیبابا: اجامه بده خانم، بب حاج

ممن ا رومید نطور،یداره، به سر پناه هم هم اجیپول احت نیداره، به ا ماریمادر ب هی
سته  سش پ یکار هیخوا سا دایوا شه، پس اندام  شگاهیکنمب نگران خرج آ مادر

 یقوقح هیاونجا ، تو  ادیبتونه ب گها دیخودشب به فکرم رسحح هیاره واسححه آتالمم د
 ن،یکه دار یخوب تو همون خونه هم بمونه، اتاق خال ،یواسححه شححبها بهش بد

 زنهیشه، هم کمتر  ر م یهم اون پرستار کمتر خسته م
 نیا ام پس دونمیم دیدختر نگاه نکن، بع نیا کلی: حاج بابا، به قد و هارسحالن

سا یاگه م اد،یر بر بکا ست که مادرش رو آ  میونت یبرد، بعدم م ینم شگاهیتون
سش پ هی ساده تر وا سش  میسپر یم م،یکن دایکار  تو  م،ینک یم دایپ یکار هیوا

 یزیچ یشرکت
 امانته فته،یچشم صد تا نامحرم بهش ب ش،یبابا: کجا بفرستم حاج

 ره،یبگ ادی یکار هی: حاج بابا، بره ارسالن
 جور جاها، صححد تا نیتونم بفرسححتم ا یا: نه بابا، من دختر مردم رو نمباب حاج

 فتهیچشم نامحرم بهش ب
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م سال دیبا آقا سع دیو دار بحث ارسالن و حاج بابا اردالن هم ام راه رس ریگ در
 هیچ هیتا بفهمه قض دیطول نکش یلیکردو نشست، خ یکیو عل

 یوقته ول همیدفتر اون، البته نبسححپرم، بره  دیبه فرشحح نی: حاج بابا، بزاراردالن
قوق تونه ح یم ادیب شییفکر کنم بهش بده، بعدم مدار  شناسا 450 هیخوب 

 رهیمادرش رو هم بگ
 دختر امانته، کجا بفرستم بره نیبابا: نه بابا، به ارسالن هم گفتم، ا حاج

سع اردالن ست،  ش ست حاج یم یبود ول لیم یهم ظاهرن ب دیعقب ن  یدون
 فتهرو گر مشیتصم

 شهیسرش هم گرم م رهیم ،یام جا بلند شد: خوب به سالمت رانیا
 یجون قرار نبود تا ابد بمونه، ول رانی: ارهیخودش رو بگ ینتونسحححت جلو آفاق

 بره مشیحال بفرست نیتو ا ستین نیهم ا یخوب شرط مهمون نوام
اونجا بره صححبح تا شححب که  م،یمعذبه، پسححر جوون دار نحای: خودش ایحاج

 اصال ستین دیچند روم هم که سع یراحته، هفته ا ستین دیسع
 تا به پرستار بگم برنامه اش ادیخانم ب نیتونه ا یم ی: خوب حاج آقا ام کدیسع

 عوض شده،
شب رو بمونه،  حاج شه، تا اومد هم  کمیبابا: ام ستار  هینا خو شب پر سه  دو 

سار ره،یبگ ادیبمونه، باالخره راه و چاه اون خونه رو  ضع  شه، ببام و  نیه با خبر 
خوام تو با دل  یکن، نم دوارشیبعد پرسححتاره رو ام ،یهسححت یام بودنش راضحح

 سفر ینگرون بر
 دنبالش امی: چشم، فردا شب مدیسع

 قرار شده یآفاق هم ب م،یدیچند رومه ساره رو ند مش،یاریبابا: خودمون م حاج
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 وقته برم ریپس فعال با اجامه، د ن،یکن ی: لطف مدیسع
 با: برو به سالمتبا حاج
*** 

 ریبخ یهم قصد رفتن کرد: شب همگ رانیا د،یرفتن سع با
 داد و حاج بابا بلند یلب جواب ریم آفاق
 قصد رفتن کرد یو پسرا هنوم تو سالن بودند که حاج آفاق
 ،یمود نیتونه بره کارا سحححاره رو بکنه، الاقل به ا یدختر نم نیا ،ی:حاجآفاق

 حاله یبدنش کبوده، ب
با: م حاج خانم، ول یبا خوام خواهرم  یمودتر بره بهتره،نم یهر چ یدونم 

 بزنه برنجوندش یحرف
 روب تا حاال هم  ده،یو محدثه و بهار و شححن رانیامروم حرفها ا ی: طفلآفاق

 ششیباهام حرف داره، روم نشده برم پ ششیچشم براه منه برم پ
تر دخ یخوا یشححه، محرفش سححر مبون رانیکه ا یدون یبدتر، م گهیبابا: د حاج

 بشنوه هیو کنا شیمردم ن
 ستیدختر رو براه ن نیا ی:نه، ولآفاق
ساره ام تنها حاج ساره، هم  سع یدر م ییبابا: بزار بره خونه   الشیخ دیاد، هم 

 شه، اونجا آمادتره یراحت م
 محرم تر ام ماست؟ دیآقا سع یعنی: اردالن



 81 سر شودبه 

 نجایا سححت،یوقتها خونه ن شححتریبابا، اون ب سححتیحرفها ن نیبابا: نقل ا حاج
غ شلو اد،یبابات م گهیخونه، چندروم د نیا یوقت م یباالخره شماها وقت و ب

 هیپلو ه، بزار بره تو آرامش، کار کنه، احساس نکنه سرباره کس
افتادند  گفتند و راه رینداشتند بلند شدند شب بخ یبحث گهیو ارسالن د اردالن

 قرار بده یبرنامه حاج انیدر جر سمت اتاقاشون، آفاق هم رفت هلنا رو
خودش هم حرف داشححت  داد،یآفاق جون گوش م یتو سححکوت به حرفها هلنا

اتاق متوجه رفت و امدها و حرف  یآفاق جون مودتر شححروع کرد، ام تو یول
م چند رو نینکنه، تو ا یبار کنجکاو نیداده بود ا حیترج یمدنها شحححده بود ول

ها به حرف قت  کاوگوش د گرانید یحرف و عا یاده بود، کنج  یدیکرده بود 
چه  رونیحاال آفاق خودش اومده بود بگه اون ب یواسححش نداشححت جز ناراحت

 بوده یخبر
 داد، دو تاشححون یعنینداد،  شححتریخدا به من دو تا بچه ب زم،یعز یدون ی: مآفاق

شون مرده دن سه تا  سم موندند،  ا دو ت نیکردم تا ا امیاومدند، چقدر نذر و ن ایوا
 پسر، ساره و سلمان هیدختر  هیدند، مون
ودم ب دهیطلب کرد، شححن یزیمور ام خدا چ دبهیبودم نبا دهیشححن دونم،ینم یول
خواستم خدا بچه  یفقط م ،یو خام هیجوون یخدا ول یبود به رضا یراض دیبا

 یاومد رومم شححب شححب بود، خدا م ایهام رو حفظ کنه، بچه سححوم که مرده دن
ردم که خدا سححلمان رو واسححم نگه داشححت، بعدم قانع ک امیدونه چقدر نذر و ن

 نشدم، ساره رو ام خدا طلب کردم
 د،یند یام مندگ یریدو تا پسححره، ارسححالن و اردالن، بچم خ نیپدر هم سححلمان

نگذشته بود که من جوونش پر پر شد، تصادف کرد، بچم  شیسال ام مندگ 10
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شت، به  ریشبه پ هی سر کوچک دا ست،دو تاپ شک وتا د نیخاطر اشد، کمرش 
 وخودش رو پا نگه داشت، کارش مربوط به کشف و استخراج معدنه، همش ت

سححال خودش رودو  15واسححه بچه ها کم نگذاشححت،  یزیچ یول ابونه،یکوه و ب
پا شهرستان،بعد ام آب وگل دراومدن بچه ها هم  هیپا تهرون  هیکرده بوده  کهیت

سححه سححال بعد ام  اد،یماه خونه نمرفته خودش رو گم و گور کرده تو کار، ماه به 
بچم شححانس  یول م،یخواسححت ما اصححرار کرد یمن گرفت، نم امرمیاون خداب

 نیچزوند، ا یبچه ها رو م ز،یچ هیبود باطنش  زیچ هینداشححت، دختره روش 
روم ساره سر  هیمدند، تا باالخره  یمظلوم بودند دم نم یلیدوتا مادر مرده هم خ

 یا پپ نقدریا گهیبود، د دهیرو شححن دادشیداد و ب یدامده رفته بود دم خونه ، صحح
شد شونچه و دمیتا فهم میبچه ها  س سر یم ا سلمان، به هر درد  یکنه تو نبود 

نه  بار من گرفتن رفت ریبعد ام اون نه سلمان م گهید یرفت،ول میبود ردش کرد
شب  رم،یبم م،یحرف بزن میما جرات کرد شده بودند، اردالن  بچه هام پژمرده 

اثر  یدو تا بچه آروم شدند، البته هنوم گاه نیتا ا میدیگرفته بود،چه کش یدرارا
شه حرف من  یکنم، جلو ارسالن که اصال نم یدوره رو رو بچه ها حس م ونا

 م،یر یخونه م نیام ا نیگه اصححرار کن یم ره،یمد، بچم ام کوره در م یو مندگ
فت  یحت نه گر فت خو برش  هیقسححم و آبا  م،یماهم ولش کرد ،یمدت هیر

 م،یگردوند
سال نداره هنوم،  40بدتر، بچم  گهیواسه ساره، اون د رمیبم یپسر ول نیام ا نیا

 سکته کرد ،یچه منده ا یمنده اس ول
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شک سکته مغز ا شمهاش رو گرفت و ادامه داد،  شده،  یچ کرد، بدنش لمس 
 ممنه، بچه ا ینم یتونه چند کلمه حرف بزنه ول یبه مور م نهیمبونش سححنگ

تونه راه بره،نره، اگه  یبچه اگه نم نیافسححرده شححده، شححب و رومم شححده دعا که ا
چه ب شه،الاقل مبون بام کنه، حرف بزنه، سبک  یشه نشه، ول یخوب خوب نم
صال تالش هیگیدکتر م ره،یگ یام داره  مباد م شده، ا سرده  سه بهبود یاف  ینم وا

سش ول میاورد یم وترادیزیکنه، ف ش ول داد،ینه انگار محل نمانگار  یخونه وا
 کرد،

عمه  شیدختره داره فکرکنم هم سححن و سححال تو، باباش فرسححتادش فرانسححه پ هی
 نه،یب یاد مامانش روم یبچه ام اونم دلش خونه، م اد،یاش، سححال به سححال نم

 3نکرده، االن  یگه مامانم بخاطر منم که شححده تالشحح یشححه، م یحالش بد م
 رهیسال بچم رو تخت اس

شب  شبها ،یاونجا بمون یخواد توبر یم یبود، حاج نجایشوهرش ا دیعس ام
شه، پرستار داره، م ساره با ست به   زیده، تم یسابه، ورمش م یشوره ، م یحوا

شبها فقط دو بار با یم سر مد، حقوق م دیکنه،  صبح بهش  شب و دم   دهیسر 
که  ،یمعذب نباش ،یدرامد داشته باش یتون یم ادیتا مدارکت ب ینجوریبهت، ا

شمم جم بخور یبخدا اگه به من بود نم شتم ام جلو چ رت کا فیتا تکل یگذا
تونه نه  ینه م یحاج ،یدیرو شححن رانیا یدونم که حرفها یم یمعلوم شححه، ول

سه و زارهیمبونش راحتت نم یبمون نجایدونه ا یم سته،یخواد که جلوش با یم ا
ه، کار  رق کرد خودش رو تو یطفل دهمیسع اد،یامشب گفت ب دیبه سع نیهم

سر کاره، ام ا شب  ره کرمان، اونجا  یچند روم م یهفته هم هفته ا نیصبح تا 
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 دیبود هر ساعت ام شبانه روم تو بود ونبود سع یهم مشکل ،اگهیبه حال خودت
 ،یمن یبه ما منگ م

ض یحرف پر سرت رو درد اوردم، فکرات رو بکن اگه را ش یکردم  به  کار ،ینبا
 به خودت راه نده یکنم، نگران یم یا گهیفکر د هیاست ندارم، خودم و یحاج
س هلنا  یحرف شهیبرم بهتره، فقط، فقط م نجایگرفت: ممنون، فکر کنم ام ا ینف

 من، راجع به پدرم تیراجع به راجع به وضع ،یعنی ن،ینزن دیبه آقا سع
رت ماد یخودته، وقت ینداره، مندگ یربط یبه کسحح م،یگ ی: معلومه که نمآفاق
به  هم زهایچ هیحق نداره شححک کنه، بق یکردند، کسحح یعنیعقد کردند،  گفته
 ربط نداره یکس

تونسححت اونطور آروم تا صححبح  یبود اگر مسححکن ها نبود شححب رو نم مطمان
ورتش به سر و ص یاش ام جا بلند شد، نگاه قهیشق یتو یفیبخوابه، با دردخف

خت، تو نهیآ یتو ندا م ا یا مهیهنوم ن ینبود ول یام کبود یصححورتش اثر یا
ست ش یبدنش دردنا  بود، د ست بر یو حجاب کرد، م د،یبه موهاش ک  هخوا

شوره، م صورت ب ست و  ست قبل ام ب ید نوم ه ندش،یرفتن اردالن بب رونیخوا
 یریگیامضححا داده بود بابت پ ییداره، چند تا یتیچه وضححع قایدق دونسححتینم

 ببنده دینبا یدیاردالن گفته بود که ام یول یدمد
سالم داریهمه ب اهرنظ صبحانه ،  شغول  داد و با دعوت آفاق جون  یبودند و م

قصححد دسححت بردن تو سححفره رو نداشححت، ام سححر احترام  ز،گرچهیرفت سححر م
 کنارشون نشست،

 ؟یخور ینم یزی: چرا چآفاق
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 رمیخوردم، االن س نیتو اتاقم گذاشته بود شبیها که د ی: ام اون نون قندهلنا
رد و آو ییواسش چا ران،یا یتوجه به نگاهها یصبحانه، ب نشد ی: نون قندآفاق

 رهیبهش اشاره داد که لقمه بگ
به اردالن: خبر  یبرا نه نخوردن رو کرد  فاق ام صححبحا منحرف کردن حواس آ

 ن؟یواسه من ندار یدیجد
 نکهینگرفتم، نگران نباش به محض ا یهنوم جواب یکردم ول ییکارها هی: اردالن

مارمت، البته بهت گفتم، واسحححه گرفتن دمد پولت  یم انیبشحححه، درجر یخبر
 یبودند، نم ختهینباش، اون پدر سوخته ها نقشه هاشون رو سرصبر ر دواریام

 یجعفر اونم خفت کردن هراه دار هی! البته هیبه چ یچ مینیبب یراحت نیبه ا میتون
 و پسرشه

 ی: اردالن، دوباره شروع کردارسالن
چه راحت  یدیهم کار خودشونه، ند یت، دمددست اونهاس هی: سر قضاردالن

نکرده بودند،  میتا دادن و امضحححا گرفتند، اون برگه رو خودشححون که تنظ 25
 کردند بیبه اون ج بیج نیکرده بود ام ا میواسشون تنظ یزیچ یلیمطمانا وک

 یکه اونها م ییزهایچ ست،یدست اونها ن هیسر قض ن،ی: نه اونها رو ول کنهلنا
وسححط  یتونه باشححه، ام خانواده مادرم کسحح یخودشححون نم اتیدونسححتند کشححف

 ماجراست
همه  دیاب یبرسحح هیبه اصححل قضحح یاگه بخوا ،یکامل نگفت یول ،ی: گفتاردالن

 یرو بگ زیچ
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ض ی: عالقه اهلنا سر ق سم به  شه،  یاالنم اگه پولم منده نم ه،یندارم بر شه، ن
نم ک دایپ یدسححترسححمامانم  یکنم، به حسححاب بانک یم یکار هیمدارکم باشححه، 

 کمکه یلیخودش خ
شد، و رفت کم یکوتاه یعذر خواه با ست یمبل یاونطرف تر رو یبلند  ش ، ن

 هنوم با اردالن حرف داشت
ست: بب اردالن ش صبحانه رو ول کرد و رفت روبروش ن  اول ،یاگه دمد ن،یهم 

دوسححت  یلیاونها خ ایباشححه، دو تا نشححون داره،  تیمادر لیو دوم، ام طرف فام
 هی یدوسححتون ندارند ول ایخودشححون،  شیخوان برتون گردونند پ یرن که مدا

 سمتشون نیخوان بر یدارند که م یعلت
سر م ارسالن شد: قطعا خ زیهم ام  ستشون ندارند، وگر نه هزار راه  یلیبلند  دو

 یخورد که در دم تموم م یم نیبود واسححه برگردوندن، اگه سححرش محکمتر مم
 کرد،

شا نمی: خوب ااردالن ست، خوب  ست دارند، اون رو م دیه  یمادرش رو دو
 مشکل دارند شونیخوان، ظاهرن با ا

شه، دور روم د شونیخوان که در دهن فام ی: مادرم رو مهلنا سته   ده،یع گهیب
 هش یبد م یلیخ مییواسه دا میشن، بفهمن ما ام اونجا رفت یجمع م لیهمه فام
 میگ یبهش م ت،ییخونه دا میر یحاال اصححال م گه،ید نهی: خوب هماردالن

 بترسه کمیکرده،  کاریچ میدیفهم
 مارم، یمادرم پا تو اون خونه نم ی: من، هرگز بهلنا

 میبر ی: مادرت رو هم ماردالن
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( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجام یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

 خبر مرگش رو بهشون یخواست حت ینم د،یام دستشون بر د،ی: مامانم برهلنا
بده، گفتم بهتون، به من هم گفته حق ندارم پا بزارم اونجا بعد فوت مادرم هم 

 راثشیواسه م رمیبگ لیوک دیبا
 به ارم مادرت یدار امیاالن مادرت منده اس، االن تو ن ،یچ یعنی: ارسالن

خواسححت هنوم هوش و حواسححش  نویا یخواسححت، وقت نطوری: نه، مادرم اهلنا
 خواسته نویا یول هیخواسته اشه ، نگفت علتش چ نیبود، اسرجاش 

رو بده، بزار برم باهاش  تییبابا هم به بحث وارد شححد: بابا جان آدرس دا حاج
 لتونیبزرگ فام هیاون نه  هباصالیحرفش چ نمیمردونه حرف بزنم، بب

 لهیفام هیخودش بزرگ  میی: داهلنا
نباشه که  یاگه روم یش بده، ولبابا: خدا حفظ کنه مادرت رو ، خدا شفا حاج

سف ینم ش ریشه تو  سرگردون با شت پ یشوهر کن یبخوا ،یالمم دار میق ،یو 
 یم یک یبه پشححت گرم ؟یبر یخوا یم یکس و کار تو خونه ک یب یالمم دار

 به؟ی ر لیفام هی یتو یبر یخوا
سامون تو ا یگه، آخه تو ب یراه نم ی: والله بآفاق  یواخ یگرگ بامار م نیسر و 

 یمگه م ،یجوون ،یخونه سححاره، آخرش که چ یبر رمیدو روم گ ؟یکن کاریچ
دختر  هیلشححکر پشححت  هی ،یعمر با چندر  ام حقوق مادرت سححر کن هی یتون

 دارهن یاهپشت و پن ننیبه سرش بزنه ، چه برسه بب ینشسته داماد چه تاج
 ماره یم شیدختر تنها پا پ هیواسه  یکدوم مادر اصال

 نوره یتو هم که نور عل طیه شرا: تامرانیا
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 رانیالله، ا یبابا: ال الله ال حاج
سمت هلنا: امروم  روب قرار بود بر آفاق ساره، ول میرو گردوند   قبلش یخونه 

 یده، چگن، اگه کار اونها بو یم یچ مینیبب م،یبزن التیبه فام میسححر بر هی دیبا
 خوانب یم

ضرم، ب یمادرم تو اون خونه نم ی: من بهلنا  نیدونینم ست،ین یخدا مامانم را
 شیبار ن ریشد، م ضیمادرم تو اون خونه مر م،یمد رونیما چطور ام اون خونه ب

سه هفته آخر مادرم، مثل د نهمهیا یها هیو کنا شب تا  ونهیسال،  شده بود،  ها 
کرد، با کف دست  یم جمعشه، پاهاش رو تو دلش  یمچاله م واریصبح کنار د

 م،یدبریکرد، گفت با انیطغ هویبود،  زیصححبرش لبر گهید مد، یم شیشححونیبه پ
شکی ستگ م،یرفت یوا ش شکیمودتر ام موعدش رو  یکارها بامن روم  هیکرد،  یوا
سن آلزا وانهیمامانم رو د نهایا رون،یب میمد هوی سن مامان من   مریکردند، مگه 

 ؟یاومد، حاال برم بگم چ جاام ک یبود، اختالل حاد روان
باشححح حاج با:  باببزار بربا با  شیپ شیگ*ن*ا*هشححون روپ میحرف بزن م،یه 
 مینشور

 ه*ر*مه کمیپسره  نیشک دارم، ا کمی: منم اردالن
 ؟یچ یعنیبابا:  حاج

 تیواسه خودش فکر کرده بوده نشده مده به اذ یزیچ هیکنم  ی: حس ماردالن
 ؟یچ یعنیبابا:  حاج
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نداردالن عدم  فت، ب نا گ که هل ها  نا  یروم ماون نیدی: همون مزاحمت فت هل گ
 یالفخواستن ت دی،شا دنید یمحل یب گهیبند پسرش شه، معلومه د خواستهیم

 کنن
 هدار یباباش هم مغز نخود یعنیاس ،  ونهیپسره د ؟یعنیحد  نی: تا اارسالن

چند  آخه بعد یکنه ول یم یکرد تالف دی: بعد ام تلفن مامانم به پدرش تهدهلنا
 تلفن به باباش بود بعدم تموم شد هی م،یدنکر تیماه ،تامه ما که امش شکا

صبحانه،که همه  ام سر  ض یسع زیر هیصبح  شتند را  یمدد نیکنند که ا شیدا
وپسححرشححه تا دم  روب که  یباشححه و احتماال کار جعفر الشیکار فام دیها بع

د، کرده بو یبشححن، فقط خودخور ییخونه دا یکه راه دندیباالخره لباس پوشحح
 ال رو ورق مده بود،همه س نیفقط خاطرات ا

نقطه روشن تو اون خاطرات نبود که دلش رو به برگشتن  هیخدا  یرضا محض
نه ا هیکنه،  یراضحح دند که نبو نینفر نبود که بتونه دلش رو بهش خوش کنه، 
سا شند ول تیبودندکه بهش اذ ییک سر نبودن چیه ینکرده با د، کدوم دنبال درد

 خواست، یمرو  لیدلش قهر و  ضب مثال بزرگ فام یک
 یتونسححت دلگرم یبود، اون م یم رانیا امرمیاگر پسححر خاله عالم خدا ب دیشححا

شه چون خرده برده ا یکوچک سش با شت نه خودش نه  ییبا دا یوا عبدالله ندا
 بخارها نداشتند. نیام ا لهیقوم و قب هیبق یپدرش، ول

 ارسححالن معطلشححون یبود ول دهیحاضححر بودند، اردالن هم رسحح یو حاج آفاق
 گهید یام ول یهمه رو بزنه و بگه نم یخواسحححت را یدلش م یلیکرده بود، خ

 .جهینت یدر توان داشت گفته بود ب یهر چ یصبح
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ارسححالن، همه بلند شححدند، بهار هم همراه ارسححالن اومده بود، بهار  دنیبارسحح
 قت یحضور وقت و ب نیکردا یهلنا خوب در  م یبود ول یدختر اروم و خوب

ستیرو، م صلوات بدرقه اش کنه ام اا دون سالم و  شه با  نه خو نیومده که اگه ب
 ها رو بهش گفته بود. یگفتن رانیبره، باالخره عمه ا

ارسالن  یشدند، اردالن هم، ول ادهیو آفاق پ یحاج دند،یکه رس ییخونه دا دم
 ارسالن شیاردالن اومد پ نیموند، بهار هم ام ماش نشیتو ماش

 ن؟یا ی: پس مگه شما دوتا نمآفاق
سالن شگر ادم راه ب هی: نه، ار شکل میما اومد ؟یکه چ فتندیل اومد  شیپ یاگه م

 میباش
 مونن یم نجایا یبانیو پشت یپزشک میت ز،یعز میبر ای: باردالن

 پشت در؟ نیایب نیافتاد ی: ام دست شماها، ام کار و مندگآفاق
 اتیعمل نیحرص نخور، ا میدسححت گذاشححت پشححت آفاق جون: بر اردالن

 وقت المم باشه حضورشون هیحساسه 
گاه با فاق ن ته عز دهیپر یبه رنگ و رو یمدن منگ آ خت: چ ندا نا ا  زم،یهل

 میمار ینترس، ما که تنهات نم
 حرف فقط نگاه کرد ی: بهلنا

 خونه ام ارم مادرته؟ نی:ااردالن
 :آره ، خونه مال آقاجان بودههلنا
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سال عمر کنه،  120مادرت  شاالیا رم،یگ یروم هیقض ی:خودم واست پاردالن
عد ام نبودش ارثش روبگ دیبا یواسحححه چ خدا  ریاالن بگ ،یریب نده  که اون ب

 یمثل جعفر یکیتو خونه  یبر یکه مجبور نش یدار امیهست، که ن
 : مامانم نخواستههلنا

 ستیحرفها ن نیتو، االن وقت ا میبابا: اردالن بر حاج
ش یلیخ شنروجواب بده فنیآ ییتا مندا دیطول ک لنا ه یصدا دنی، به محض 

 در بام شد. هیبعد ام چند ثان یرو گذاشت، ول یاول گوش
روم آخر افتاد که چطور  ادی اط،یبام شححدن در با فشححار افاق پا گذاشححت تو ح با

 مده بودند رونیترسون لرمون سر ظهر با مادرش ب
لن اخودش راه رو بلد بود دعوتشون کرد به س یول ومد،یبه استقبالشون ن یکس
ش ییرایپذ  تادهسیسالن ا یخودش دم ورود یول نندی، به همه تعارف کرد که ب

 یریکله شحح ینکرده بود، مبلها رییتغ زیچ چیبه اطراف انداخت ه یبود، نگاه
 شححهیهم که یمخمل ل*ج*ن یسححر جاشححون بودند، پرده ها ییشححاهانه خان دا

شون ب سر شهیبود مثل هم زاریام ش یسر تا  ره منظ یجلوشده بودند و  دهیک
گار ا اطیح ند، ان با  نیروسحححد کرده بود بد همونطور بمونه،  تا ا خونه قرار بو 

 مادر؟ ینیش یاومد: چرا نم رونیآفاق ام افکارش ب یصدا
جا یول نا کس د یبه  ثل  یب یخشححن، کم یجواب داد، کم گهیهل مهر، م

 رو نجس نکنه، نجایحق نداره ا دونهی: چون خودش مشهیهم
شت چرخ با سمت ورود گهیسمت د دیوح خودش  ،ییکنار اتاق دا یسالن، 

 خونه، نه خودش نه رفتارش نینکرده بود مثل ا یرییبود، اونم تغ
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کرد  یهلنا هر چ یداد آفاق و اردالن هم، ول یام جا بلند شححدو سححالم یحاج
 عبدالله یینتونست لب ام لب بام کنه فقط مل مده بود به دا

 نینیبش نیی: بفرماعبدالله
 میکه ما سر مده اومد دیببخش دی: بایحاج

 کنم ی: خواهش معبدالله
ما اومد حاج با:  رض ام مزاحمت،  به ا میبا با  نیراجع  مادرش  دخترمون و 

 میشما حرف بزن
 میندار یحرف گهیدوتا رفتند، خوب کردند، د نیا ،ی: چه حرفعبدالله

ند، ول حاج له ، رفت با: ب کار یبا ند یخوب  ارم، حاال به چون و چرا و علتش 
 میبا شما حرف بزن م،یدختر رو آورد نیماا

 ر؟یامر خ نیبه اردالن انداخت: اومد ینگاه عبدالله
دست دخترش رو گرفته  لیبابا: نه برادر من، راستش خواهر شما به هر دل حاج

شده،  نینداره، ا یبنده خدا حال خوش یخونه رفته، ول نیام ا سرگردون  دخترم 
ما باالخره شحح نجا،یا ادیب میکرد شیکرده، ما راضحح ادیبا صححاحبخونه مشححکل پ

 نیبزرگشون
شححد رو  تموم یول ن،یآره، کرد ن؟ی لط کرد یبگ نجایا یبرگشححت ه،ی: چعبدالله

مادرتم بگو،  نیرفت، من ا به اون  نداختم دور،  ندم ا ندون کرم خورده رو ک د
 گفتم مرده، خالص لیبه همه فام م،یمرده فرضش کرد گهید

 جامه بده برادر من،بابا: ا حاج
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شما اجامه بده، بابت ندونم کارعبدالله سال آمگار ام 23 هیبرد سیاون گ ی: نه 
مادرم دق کرد، پدرم دا ون شحححد، من  ،یهمگ م،یدیو ممون حرف شححن نیمم

 ؟یاومده که چ م،یسرافکنده شدم، حاال تامه ام دستشون راحت شد
 یم م،یکن یشححون روخالپشححت دیبابا: اشححتباه مال جوونهاسححت،ما که نبا حاج

تو  یصحححاحبخونه تونبود خواهرت اومده باال سححر دخترش، اومده دمد نیدون
 کرده، پولش رو برده رونشیب یدون یخونش، م

 : برده که برده، خورده که خوردهعبدالله
 شده مرد یبستر شگاهیبابا: خواهرت تو آسا حاج

 ؟یخوا یپول م ن،ی: حرف اخر رو بزنعبدالله
دختر پشححت المم داره پناه المم  نیا مش،یاوردین نجایا واسححه پول ابابا: م حاج
 داره

 ینوم نشححون پدر ه؟یچ ه؟یک نیدون یم ن،ی: شححما که دنبالش راه افتادعبدالله
 عمر نگهش داشتم بسه، هی ن؟یفهم یپدره م ینداره، ب

 به مامانم ... یدرو ه، شما حق ندار یدون ی: خودتم مهلنا
ور صححورتش رو  هیعبدالله  نیسححنگ یبود که دسححتها حرفش تموم نشححده هنوم

 سومند
 خودش رورسوند بهشون، و دست عبدالله رو گرفت: بسه آقا عیسر اردالن

شد: تو خونه من  یبا تنه ا عبدالله شوم ام هلنا دور  اردالن روعقب روند و خود
صححد باره مادرت رو شححوهر داده  یپدر نبود یب یروببند، اگه تو فتیدهن کث

 یخورد ، تو خودت مادرت رو بدبخت کرد یآب هم ام آب تکو ن نمبودم،
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ش نی: واقعا انتظار استادیعبدالله ا یقدم هیبابا تو  حاج تم، رفتار و کردار رو ندا
حاال هم موندن  نجاسححت،یپا بزاره، به اصححرار من ا نجایدختر نخواسححت ا نیا

 ست،ین زیجا
نده، بعدم رو کرد به عبدالله: مو گهیحرف د هی ن،ی: حاج بابا اجامه بداردالن

سته در ممان ح شما، ام دخترش خوا سه م یاقدام اتشیخواهر  نکنه،  راثشیوا
سا نهیموجود، هز طیشرا نیبا ا یول  دخترش، فکر کنم یمندگ نهیو هز شگاهیآ

 م،ید یاقدامات المم روانجام م شحونیارم ا یعوض شحده، فردا ما برا طیشحرا
دم دستتون باشه تا کارها مودتر  نیثت رو آماده دارشما هم اگر برگه انحصار ورا

بره که نجاسححتش شححما رو  رونیانجام بشححه، مال خواهرتون ام اموالتون مودتر ب
 نکنه تیاذ

 ن،یگفت یبود، خوب ام اول م نجایا نه،آخرشیکرد: پس ا یخنده بلند عبدالله
 هرفت سححمت هلنا: برو به اون عارف ینداشححت بعدم قدم دنیچ یکبر یصححغر

سون فقط پ غامیپ سالم نر ض غامیبده،  سپا هینبود  یبده، بگو آقاجان را ام  یپا
اموالش  ههم اتشیدر ممان ح نیحاصل عمرش برسه دست اون وتو، واسه هم

و درشت، کرد به اسم من، سهم عالم رو هم که بعد ام فوتش  زیرو ، همه رو، ر
وجود  زیچ چیه ز،یچ چیشححد؟ ه یپس چ القش،یداد به اون شححوهر و پسححر د

مه مدار  ه اسریشرکت  ایفردا صبح ب یخواست ن،یدوخت سهینداره که واسش ک
 اونجاست

 قلم رونداشتند هی نیخشکشون مده بود، انتظار ا همه
 : درو ههلنا
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 نه،ک یکه خوب همه اسناد روکارشناس اریب لیوک هی ا،ی:پس خودت نعبدالله
 نییرسم خدمتتون، آدرس روبفرما ی: ماردالن

 لیپسرم، کارت شرکتت رو بده به جناب وک ایب اسر،ی اسر،ی: داللهعب
 شمی: کارت پرونیاومد ب عیبود، سر ستادهیپشت در اتاق گوش ا یانگار اسری
 سمینو یآقاجون، االن واسشون م ستین

خوان برن، عمه ات چشم براهه ارثشه بعدم  یتر، عجله دارن، م عی: سرعبدالله
 مد به خنده

خواست بدوه، بره گم گور شه  یدلش م رونیام در مد ب عیسر ستادینا گهید هلنا
س یول شتن تو کوچه ک شو  ،به محض پا گذا شو  بود تو   یکو توان هنوم تو 

 ام پشت مچ دستش رو گرفت
و دسححتش ر عیسححر د،یرود نیاسححیبا سححر بردگردوندن  یفکر کرد اردالن ول اول

 دو قدم عقب رفت هیو  دیکش رونیب
 ؟ی:خوبنیاسی

 فقط نگاه کرد لناه
 دنبالتون گشتم یلیخ شیاوردی: عمه خوبه؟کجاست؟ چرا ننیاسی
 شد ونهیبابام د ن؟یخبر رفت ی: چرا بنیاسی

 : بابات خوشحال شدهلنا
 ؟یر یم یاالن کجا دار ست،ین نطوری: انیاسی
 رونیب ارمیرو ب نی: صبر کن برم ماشنیاسی

 ؟ی: واسه چهلنا
 برمت خونه خودم یخودم م به،ی ر یمهاخونه آد یبر ستی:المم ننیاسی
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 یچ ییدا ،یاصال مگه خونه دار ؟ی: واسه چهلنا
اردالن که ظاهرن مودتر ام حاج بابا و آفاق جون که داشتند آسه آسه راه  یصدا

ش ستیاومدند حرفش رو قطع کرد:المم ن یم تو ،  نییبفرما ن،یکن یحاتم بخ
 پدرتون بذل و بخشش هاشون روکردند

 منم ین با تو حرف ندارم دارم با دختر عمه ام حرف م: منیاسی
 ارمیرودر ب نیرو کرد به هلنا: بمون تا ماش بعدم

 میبر یشه، هلنا رو خودمون م یمصرف نکن هوا آلوده م نی: بنزاردالن
 ؟یهست یتواصال ک ،یکن ی:تو  لط منیاسی

 لشمی: وکاردالن
 ن؟یبر ی: شما همه موکلهاتون رو خونه منیاسی

داشححته باشححه  تیبه حما امین یو آقاجونم بله، هرکسحح زیعز ی: من نه ولناردال
ض یکمک م شون هم  ستندیها ن یکنن، مثل بع شت خود ست و گو که به پو

 رحم ندارن
 ه؟یآقا ک نیبابا، ا هیبابا: اردالن، چ حاج

سی سر دانیا سش  یی: من پ ستم، خودم وا  دایب ستین امیجا دارم، ن هیهلن ه
 خونه شما

 ادیبا: فکر نکنم پدرت خوشش ببا حاج
 برمیبرمش خونه خودم، بعدم عمه ام رو م ی: من به بابام کار ندارم، منیاسی
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سرم، ا حاج  ینتو یشمام اگه م مش،یبر یدختر امانته، خودمون م نیبابا: نه پ
 یمال یبنده خدا ها ال اقل نگران نیکن، ارم عمه ات رو بده، ا یبابات رو راض
 نداشته باشند

سی سم بابام،گفت که  ،یحاج ستیدر کار ن ی: ارثنیا آقاجانم همه روکرده به ا
 بهتون
ا م ،یدیحتما شححن یبود سححادهیبابا: باشححه بابا جان، تو هم که گوش وا حاج

 میبرو بزار ماهم بر میخودمون هواش رودار
 برم ی: نه هلن رو خودم منیاسی

 ت ماگفتند، دختر عمه ات االن امانته دس یچ یدی: شنارسالن
که دو تا مرد جوون  یتو خونه ا ادیبه اردالن و ارسالن انداخت: ب ینگاه نیاسی

 نیبکن نیتون یم یامانت دار نیهست؟ مطمان
 فرستمش خونه دخترم، هم امن هم راحت یبابا: شما نگران نباش بابا، م حاج

برمت خونه خودم،  یمن م نیباهاشححون، بب یبر یخوا ی:آره هلن، منیاسححی
 میمن ینم یبه بابام هم حرف گه،ید نیراحت م،یبر یرو م بعدم عمه

 شگاهیخواد، آسا ینداره که تو خونه بمونه، مراقبت م یطی: مامانم شراهلنا
 ارم ی: آدرسش رو بده، من خودم عمه رو منیاسی

 نهیخواد شماها روبب ی: مامانم نمهلنا
 بزنمآدرس مامانت رو بده، بزار بهش سر  ا،ی:باشه اصال تو ننیاسی

 نیدست ام سرش بردار ن،ی: نه، اون رو ولش کنهلنا
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سی شو، ل نیام کوره در رفت: برو به در ، برو آواره ا ییهوی نیا  قتتایور اونور 
ند،  ییآدمها نیهم که دورت رو گرفت ند  مثل ج..حرفش رو خورد، بهم  یکیا

 خونه و در رو بهم مد یبعدم رفت تو م،یرس یم
 کوچه، یند که هلنا راه کج کرد سمت خروجهمه تو بهت بود ییجورا هی

 ؟یر یصداش مد: کجا م آفاق
 ن،دیآفاق خواست دنبالش بره که هلنا شروع کردن به دو ومد،ین یجواب یول

خودش رو جمع و  هیارسححالن مودتر امه بق ه،یبهت مده برگشححت رو به بق آفاق
 دنیدو بود که ارسالن شروع کرد به دهیجور کرد، هنوم هلنا سر کوچه نرس

 خواست بره، بره ناکجاآباد، یفقط م ره،یدونست کجا م ینم
آخرش بود، نه  گهیاومد، د یام دسححتش بر نم یکار گهینداشححت، د یکار گهید

 تهش بود، ته تهش گهی،دیدیداشت نه ام ییراه به جا
 کس کار یب هیآت یپول ب یب

مغزش  انگار یالبته قاعدتا ول سححتاد،یا یم دیشححلوغ بود، با ابون،یبه خ دیرسحح
 داد،دلش گفت برو و رفت، یفرمان نم

 یفحش، صدا یادامه داد، صدا یتو سرش سرسام کرد ول یبوق ممتد یصدا
شد، فکر کرد مردن ا یزیداد، چ شکمش قفل   دیاب یختیر نیمثل پنجه که رو 
 یو خاموش یکم درد بعدم خالص، خاموش هیضربه،  هی یشلو  هیباشه، 
 همون ضربه خالص بود، دیرو احساس کرد، شا ضربه
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 شادیرو ام نظر بگذرونه که  فیکث یایدن نیبار ا نیخواسححت واسححه آخر دلش
مد  یپلک م یهر چ یکرده، که دلش واسححش تنگ نشححه، ول کارینره باهاش چ

 شد، یبود، مردمک چشمهاش جفت نم یکیفقط تار
د بن ینرم یشدن داشت، سرش جا دهیحس کش دیکش یسوت م توگوشهاش

 تومانوهاش حس کرد یسقوط، درد هیشب یزیچ ییهوی یول ،یانگار شده بود
آقا من شححرمندم، حق  سحححت،ین یزیچ ن،یی: بفرمادیشححن ییآشححنا یصحححدا

 نییباشماست، بله جناب بفرما
 ینیتا ام دوب دیطول کش یچشمهاش روبام کرد، کم ییهویاردالن بود،  یصدا
شمش خ یصحنه جلو یول اد،یدر ب شم نوام نبود،  یلیچ و ت یجفت ابرو هیچ

 ییکه  ضححب آلود بودنش پر واضححح بود، جا ییشححد با چشححمها دهیهم کشحح
تا ارسححالنم ام جاش  سححتادیا یم دیولوشححده بود، مسححما با نیکنارجدول رو مم

شه، توا سالن مثل بلدرم مدم نیکنده ب داد،  رو به باال هلش رش،یفکر بود که ار
 لیحلت هیدونسححت فرصححت تجز یم ابون،یرو کردبه خ سححتاد،یتلو تلو خورون ا

 بود، ستادهیا شیسانت 30چون اردالن هم االن تو  ستیاتفاق افتاده ن
 اردالن لبخند به لب یبودند، گرچه تو حاالت عاد هیشب یلیدوتا بردار خ حاال

ام وسححط قا   بیشححده بودند سحح ییحاال دو تا یول تیداشححت و ارسححالن جد
 طر کرد،خورده، با کم شدن فاصله اردالن، احساس خ

عقب برداره که ارسالن ام پشت دو تا سر شونه اش رو گرفت و  یقدم خواست
 نگه اش داشت

 ؟یدیاصال فهم ؟یکرد یم یچه  لط ی: داشتاردالن
 نداشت، یجواب ریبه م سر
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 شهب یکی نیا نهیبزنم که اون طرف صورتت هم قر ی: به خدا حقته طوراردالن
رد سححمت گونه دردناکش، انگار تامه حرف اردالن نا خودا گاه دسححت ب نیا با

 کرد یدردش رو حس م
سححرا شححون  دهینرسحح یکرد، برو تا کسحح ینادون هی: ول کن اردالن، ارسححالن

 منه یسححوارشححون کن ببر خونه، بگو حالش خوب نبود، ارسححالن باهاش قدم م
 اردش خونه یم

 :آخه!اردالن
 بدتر، گهیکه دره، بفهمن هم  ی:آخه نداره، حاال دلشون هزار راه مارسالن
 نیچن یکرد تو چشححمش: هر وقت خواسححت بایانگشححت سححبابه رو تقر اردالن
 من بکن که خودم هلت بدم، شیپ ،یکن یحماقت

 انداخت رینداشت واسه گفتن، فقط سر به م یحرف
 ره، یوگرنه آفاق جون دلش هزار راه م نیایب ی: پس موداردالن

 تو کوچه میایتک بزن تا ما ب هی ید،راه افتا دندی: باشه، برو تا سر نرسارسالن
 جرات یسححرد بود ول یبودند، کم سححتادهیبود که ا یا قهیدق 10 یحرف چیه یب

شت، چ س یم یحرف مدن ندا سردمه؟ ک شب  یگفت، مثال  شت  صد دا که ق
 حق حرف مدن نداشت یلیگور بزاره قاعدتا االن خ یسر تو سرد

با اشاره سر امش خواست ارسالن سر بلند کرد، ارسالن  یمنگ گوش یصدا با
 یحرف جلو تر ام ارسححالن برگشححت تو کوچه، هنوم چند قدم یب فتند،یکه راه ب

 هیتک نشیبدست به ماش یکه گوش دیرو د نیاسی ستاد،یجلوتر نرفته بود که که ا
 ارسالن نیمده و چشم دوخته به ماش
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 سادهی: فکر کنم منتظر ما وابرگشت
 باشه، برو سادهی: واارسالن

 آخه:هلنا
 شده ری:آخه نداره، مود باش دارسالن

 بود، لیکمت تشیظرف گهیواسه امشب د فته،یداد پشت سر ارسالن راه ب حیترج
 نیسححوار ماشحح یاصححطکاک چیبدون ه نیاسححیتو اخم و َتخم  یحرف چیه یب

 ارسالن شد و راه افتادند
صدا یحال و هوا تو سر  یخودش بود که با  شد: پ ارسالن رشته افکارش پاره 
 انگار پشت سرمونه، تییدا

 نمشیب ی: نمدیند یزیچ یعقب ول سربرگردوند
 ، ظاهرن نگرانته ادیام در خونه دنبالمون، بزار ب نمشیب ی: من مارسالن

 : آره، حتماهلنا
س گهید س یحرف ریتو م شد تا ر بود که  دهیچیخونه، هنوم تو کوچه نپ دندیمده ن

سر برگردوند بب سی نهیهلنا  ست  نیا نگران بود که بخواد دم خونه مردم  نه، ایه
 سر و صدا به پا کنه

 ول کرد رفت نترییپا ابونیچند تا خ هی ستشی: نارسالن
 راه بندامه یزیآبرور ره،یبگ ادی: نگران بودم بخواد خونه رو هلنا

به  یفندارم حر مینباش،راجع به اشتباه امشبت تصم زهایچ نی: نگران اارسالن
 قبل خواب خوب به اشتباهت فکر کنام  یجون بزنم، ول زیعز

کنه، اصححال  یمغزم کار نم گهیبرگشححت: من ، بخدا، من فقط خسححته ام، د هلنا
 میمندگ شه؟یم یاول برج، مادرم چ گهیروم د 10شه،  یم یدونم فردا چ ینم
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سالن شکل مادرت حل م یحل نم یچی: با حماقت هار  یشه، با نبودندت م
 شه؟
 کنن یقبولش م: من نباشم خانواده اش هلنا

 ساختمان صحبتشون قطع شد یبام شدن در ورود با
 نیخور یتو سرما م نیایشما دوتا؟ ب نیگ یم ی: چآفاق
 مودتر رفت سمت آفاق هلنا

 شما برو تو میاومد ز،یعز یچی: هارسالن
 دهنه در رآ به رآ آفاق شد: سالم تو

 نمتی: سالم، ببآفاق
 انداخت نییپا شتریسرش رو ب هلنا
 رکرده کایصورتت رو چ نیکنه، بب تشیخدا هدا: آفاق

سالم نکهیا بدون سا یصبر کنه  سر ییبه ک سالن بودند داد و  رفت تو  عیکه تو 
 اتاقش
 یخواب م یراسححت یو ولو شححد روتخت دلش راسححت دیام سححرش کشحح شححال

ست،  ساعت به بدبخت قیخواب عم هیخوا شه فک شیکه پ ی،ال اقل چند  ر رو
ساب کرده، پولکه رو ینکنه، ندونه پول  ا ش رو عوض ندهیکه قرار بود آ یش ح

 ستین گهیکنه د نیکنه، تام
 که به در خورد باعث شد ام جا بپره یتقه ا یول

 و اردالن کارت دارن یحاج ریاومد تو: مادر حجاب بگ آفاق
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ت اون اسححناد وجاه ایآ نهیبزنه، بره بب اسححریبه دفتر  یشححد اردالن فرداسححر قرار
 نه، ایدارند  یقانون

 ،منه یرو هوا حرف نم چوقتیعبدالله ه ییگفت دا یته دلش م یزیچ هی یول
گفته باشححه، به اردالن هم گفته بود وقتش رو تلف  یبزرگ نیبه ا یدرو  محاله

 کار رو انجام بده. نیاون ُمصر بود ا ینکنه، ول
 آخر اردالن بود، یداد حرفها یداشت قلقلکش م یکه االن کم یزیچ

به در بسححته خوردند، قصححد داره دنبال پدرش بگرده،  قیطر نیام ا بوداگه گفته
 هم پدرش و هم خونواده اش،

دونست پدرش ام  یسالها کم فکرش رو مشغول نکرده بود، م نیکه تو ا یزیچ
ضورش بشه بخواد ببردش  دیخبر بوده، ام یوجودش ب شت که اگه متوجه ح دا

 شد یاصال مادرش هم خوب م دیخودش، شا شیپ
 نه،تو دلش بتابو یتونست نور یم یکم دیرومنه شا نیمطلق ا یدینام نیا تو
حرفها فرق کرده بود، سر شب فقط به خواب مرگ فکر کرده  نیحالش با ا یکل

 دلخوش کنک کوچک سر رو بالش ببره نیتونست با ا یحاال الاقل م یبود ول
 یلیخ یدونسحححت که مامانش ممان یپر رنگ نبود، م دشیته دلش ام هرچند

 جه،ینت یب یبوده ول ریگیپ
که  یالملل نیب یساممانها یبعض قیتونه ام طر یخوب اردالن گفته بود م یول

هم دارند  رانیبه هالل احمر ا یحلقه اتصححال هیکار هسححتند و  نیمخصححوص ا
 برد. شیام پ ییکارها

که قرار شحححده بود فعال هم نیبهترش ا کهیت نه نره خو یعنیجا بمونه،  نیبود 
 ،ساره
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عمه  نیدونست ا یخوب بود، هر چند م یلیگوش آفاق جون، خ ریجا م نیهم
 یم ه،ینجس و پاک ریدونسححت دخترش محدثه گ یکرده، م دیبد جور کل رانیا

 ره،یاونها قرار بگ یحرفها ریبهار تحت تاث دیدونست شا
گذشححته  ییروم ام اون روم و شححب کذا 7گذروند، یم نجایبود که ا یدهم روم

 یکه همه تو خونه هسحتند به قول یکرده بود تو سحاعات یروم سحع 7 نیابود، تو 
 نشه، یآفتاب

سرا م یبعد ام رفتن حاج صبحها ظهرها مود تر ام همه نهار  رون،یرفت ب یو پ
شتیخوردد و برم یم شبها هم هم گ صرار و ابرام ها نطور،یتو اتاق،  آفاق  یا

 داشت، یتراحساس به ینطوریجون و حاج بابا هم اثر نداشت، ا
تاد  تو لپ یگوش کردن به اهنگها حشیبهش داده بود، تفر یلپ تاپ ارسالن

 و فولدر ها بود. لهایهدف تو فا یب دنیبود و چرخ
سر م ونیروم در م هی  بر طرف شیخودش دلتنگ الیمد تا به خ یهم به مادرش 

 حوصله تر و اخمو تر بود. یگشت به قول آفاق ب یهر بار که بر م یبشه ول
مونده بود،  یهفته ا 3اردالن بودند ظاهرن  یعروس یهمه در تکاپو شیو ب کم

 د،یشححنیشححد، صححداهاشححون رو م یهر شححب اومدنشححون با بهار رو متوجه م
ند رو م دهیکه خر ییزهایچ ند، صحححدا یبود بد فاق جون  ند نشححون آ  یاورد

عمه  یاسححفند رو، صححدا قربون صححدقه ها یبو د،یشححن یمحدثه رو م یخندها
 رانیا

متوجه شده بود که پدر ارسالن و اردالن  رانیآفاق وا یشب قبل تو صحبتها ام
س یداره بر م شحال نجایرو ا یگرده تا عرو شه، خو صدا یبا آفاق جون ام  یتو 
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سته اتاق هم نمود م شت در ب ا خنده بلند حاج باب یصدا شبید یکرد. حت یپ
 بود. دهیرو هم شن

آمار  زیبودند فقط تنها چ دهیچیو پاش نپ روم گذشححته به پر 7و محدثه تو  رانیا
ام  شیروم پ هیبود که فقط  رانیدختر بزرگ ا سححهینف رهیخ رهیخ یدهنده نگاهها

تا موقع  دیرس یماهه باردار بود و ام وقت 7 ای 6ظهر بهشون سر مده بود، ظاهرن 
اونم تمام مدت رو  ختیر یم وهیداشحححت تو حلقش م رانیعمه ا زیر هیرفتن 

 یمعلوم بود که اطالعات کاف یول دینپرس یوم کرده بودرو هلنا، ساوالم بیتقر
خونه  نیاهل ا ینفر جدا 3 نیِگل ا یانگار نه،یب ینم لیبه تکم یامیداره، ن

 سرشته شده بود.
*** 

که خونه اروم گرفته بود، هنوم  شححدیم یسححاعت میبه سححاعت انداخت، ن ینگاه
 بهش نزده بود. یآفاق سر

سرک رونیاتاق ب ام ش یرفت  سالن ک س یول دیبه  شپزخ یک ونه، نبود رفت تو آ
صبحانه اش چ زیروم م ساط  سط ب  یبه کتر یشده بود، نگاه دهیکوچک اون و

فاق جون ب که چطور آ گام بود، تعجب کرد  نداخت، هنوم رو  خبر توخونه  یا
 تنهاش گذاشته و رفته.

ام جا  آفاق جون یاومدبه هوا یدر ورود یصححبحانه بود که صحححدا مشححغول
باعث شححد  یمرد جوون تو دهنه در ورود هی دنید یبلندشححد رفت تو سححالن ول

 سر جا خشکش بزنه،
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صال  هول سر رو ر ینم ادشیکرده بود، ا داره، فقط مطمان بود  یختیاومد چه 
سر سته ها ست،یسرش ن یرو بود  زونیبلندش رو که تا مانوهاش آو یچون د

 نهیتونست بب یرو راحت م
 ندیدهنه در آشپزخونه خشکش مده بود، مرد جوون هم اولش با دتو  ییجورا هی

 سر بلند کرد هیانداخت اما بعد چند ثان نییهلنا سرش رو پا
 نقدریتونست ا یکرد خودش رو جمع و جور کنه ، مسلما سلمان نم یسع هلنا

سالم، آفاق جون  سرهاش هم جوون تر به نظر برسه:  شه که ام پ خوب مونده با
 ن؟یکار دار یبا ک ست،ین

 هستند اطی...: سالم، بله تو ح
 رفت تو آشپزخونه، بدجور هل کرده بود یا گهیحرف د چیه یب هلنا

مرد جوون تو دهنه در  سححتادنیرو سححر بکشححه که با ا شیکرد روسححر یسححع
 نیآشپزخونه، بد تر ام دستش افتاد رو مم

 سرش رو باال گرفت یکه با تک سرفه ا نیدوال شه رو مم خواست
 ؟یخان، چطور نی: سالم ام...

تاق مشح ن؟یبرگشحت یک ،ییبرگشحت عقب: سحالم، پسحر دا ییهوویجوون  مرد
 آقا سلمان دارید

 ن؟یبرگشت ی: شما کسلمان
 االن نی: همنیام

 خبر یذره شده، چه ب هی: فکر کنم محدثه دلش واست سلمان
 بار نیکنم ا رشی: گفتم  افلگنیام
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 تمحدثه باالس ؟ینیی:پس چرا پاسلمان
دسححتپاچه شححده بود: بله، فکر کردم محدثه  گهیرو د زهیر هی یول یلینه خ نیام
 نهییپا

شت به م ینگاه سلمان شکش مده بود  زیبه هلنا که همونجور پ شپزخونه خ آ
سر گردوند رو به ام سمت ب نیانداخت و  شونه اش و به  سر  ست مد   رونیبا د

شمهات  تشیهدا که محدثه  یینجاجون، ام او نیشده ام فیضع کمیکرد: چ
سالگ شده و من  یرو پاها یتا چهار  شمهاش رنگ ادمهیمن بزرگ   یمحدثه چ

 د،یرسحح یبه نظر نم شححتریب 160بود، قدش  شیماه پ 3 هیهم  یدفعه آخر نبود،
 ام یکوتاه یخنده ا یول د،یرو نشححن نیام یبرو باال که چشححم به راهته، صححدا

 سلمان تو گوشش نشست،
سر هنوم سر نکرد یرو شده بود، اگه ا یه بود، حاال کمرو  ضافه   نیترس هم ا

س رانینبود عمه ا دیخونه بمونه، بع نیشوهر محدثه بودو قرار بودتو ا اب رو ح
داد رفتارش بخاطر حضححور دامادش چند پله  یکه به بهار م ییپند و اندرمها
 بدتر هم بشه،

ه ک رونیخواسححت ام در آشححپزخونه بره ب د،یچنگ مدو سححر کشحح شیروسححر به
 ؟یصبحانه بخور یومدیسلمان راهش رو سد کرد: کجا دخترم، مگه ن

 آفاق جون شی: نه، برم پهلنا
تاش ، داره درخ نیبش ،یای ذا نم زیناراحته که سر م یلیآفاق خ ن،ی: بشسلمان

 ادیم یزیهم واسه من بر یکی،  یبخور ییچا هیتا تو  اد،یم ده،یرو آب م
 رو سفت کردو نشست شیگره روسر هلنا

 یبه دختر معذب روبروش کرد و خودش رفت سمت کتر ینگاه سلمان
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ستکان با م یصدا با سالم نکرده:  ادشیبه خودش اومد، تامه  زیبرخورد ا اومد 
 سالم

 فردا صبح دختر یماشت یخنده: م ریمد م سلمان
نا  یهول کرده بودم، فکر نم د،یخودش رو جمع و جور کرد:ببخشحح یکم هل

 خونه باشه تو یساعت کس نیکردم ا
شامده ا کینداره، عل یبی: عسلمان ستم، پدر دو تا  سلمان ه که  یسالم، من 

 خورن یوول م نخونهیتوا
پسححرا هم  ن،یایمدم، اخه گفته بودند که قراره ب ی: خوشححبختم، حدس مهلنا

 شما هستند هیشب یلیخ
 یتواتاق بست نشست میدیوقت بود اومدم، شمام که شن رید شبی: دسلمان

 ستمین هیهم خودم راحتم، هم مزاحم بق ینجوری: اهلنا
 امیم سححتم،یو آفاق ن یمن مثل حاج ،یتو اتاق بمون نمینب گهی: امامرومدسححلمان

 رونیب ارمتیبزور م
 من واقعا دوست درا م تو اتاق باشم ی: ولهلنا

 شه یعوض م یزیتو اتاق چ یبمون ؟ی: واسه چسلمان
نم دو یخوب م یندارم، ول یمشکل یمن با کس نینیکنم، بب ی: خواهش مهلنا

 شه یم رانیبودنم باعث آمار عمه ا رونیب
 رداده؟یبهت گ رانی: عمه اسلمان

 ستنیراحت ن ادی: نه نه، فکر کنم با بودن من م هلنا
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شه به مم کاری: عمه بسلمان نترس، ام امروم داماد  یده ول یم ریو ممون گ نیبا
 بده ریشاآ و شمشادش اومده ، وقت نداره گ

 طمیباهام، با شرا ستیخوب راحت ن ده،یرمی: نه من نگفتم گهلنا
 ریحضور آفاق بحث ناتموم موند: سالم ، خانم، ظهرت بخ با

 : سالمهلنا
 ؟ی: با شامه پسر من آشنا شدآفاق

حق نداره تو اتاق  گهی: من خودم باهاش آشححنا شححدم، بهش هم گفتم دسححلمان
 رونیبارمش  یرم کشون کشون م یبمونه، وگرنه م

 نجاسححت،یا نمینکن، بزار راحت باشححه، بخصححوص ام امروم ام تشی: اذآفاق
 بهونه کنه سر به سرش بزاره رانیدوست ندارم ا

که به مهمون شما سر به  ستین یمهمونه، حق نجایخودش ا رانی: عمه اسلمان
 سر بزاره

 حساس رانیرو ا ،یشناس ی: مادر تو که حاج بابات رو مآفاق
 یچند تا کار سححر و سححامون بدم ول هیمن برم  م،یباشححه تسححلبلند شححد: سححلمان

 دخترمون هم باشه، نیشام، ا زیدوست دارم سر م
 متینیبب کمیما  ایمودتر ب کمی: برو به کارت برس ، حاال کو تا شب، شبم آفاق

 ساره شیبرم پ یچند ساعت هی دیبا ام،یتونم ب ی: مود نمسلمان
 انهکه کرم دمی: برو، سعدیکش یآه آفاق

 م؟یبا هم بر امیب یخوا ی: مسلمان
 نمیبب یتدارک هیباشم  نجاست،یپسر ا نی: نه مادر ، امشب اآفاق

 داد: باشه رونیب ینفس سلمان
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 تیاذ یدونم دار یرفتن سححلمان آفاق رو کرد به هلنا: به خدا شححرمنده ام، م با
 یش یم

معذب  نقدریشححم، راحتم تو اتاق، شححمام تو رو خدا ا ینم تی: نه،من اذهلنا
رو  ییبتونم جا اد،یمدارکم مودتر ب نیدعا کن ن،یندار یا فهیشححما وظ ن،ینباشحح

 رمیبگ
، مگه  یهم خرج مندگ ،ی: آخه مگه حقوق مادرت چقدره؟ هم اجاره بدآفاق
 هیشوخ
 رمیگ یاتاق م رم،یگ ی: خونه نمهلنا
 ؟یریاتاق بگ یکجا بر ؟یچ گهیو بلند شد: د دیتو هم کش یاخم آفاق
 رنیگ یبا هم خونه م یباب شده ، چند نفر یلیخ دمی: االن شناهلن

 هیک ی،ندون یریخونه بگ گهید یکیبا  یباب شححده، بر زهایچ یلی: بله خآفاق
قلت ع گه،ینره  ول د هیروم  هیروم داداشش،  هی اد،یروم باباش ب هی! هیچ یندون

 میمار یمگه ما م یکجاست، حاال تو بخوا
روم دو رومه، چند  هیکنم، مگه  کاریچ نیگ ی: خوب مبغ کرده بلند شححد هلنا

 بمونم؟ نجایروم ا
 را؟چ یکن یم هیدلش: مگه من نگفتم  صه نخور، گر دتویسرش رو کش آفاق
سته، اخه ا یچرا هر طرف م شه؟یم یسر بلند کرد: آخرش چ هلنا  نیرم در ب

 یم فیهمه بالها پشحت سحر هم واسحه آدم رد شحهیچرا هم ه،یچ یکوفت یایدن
ض شون تکون نم یشه، بع ض یها آب تو دل سر بلند م یخوره، بع  یها هر روم 
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 نیگ یخدا که م نیخداکجاست، ا نیشه، آخه ا ینامل م دیجد یبال هیکنن ، 
 یعدالت یب نقدریا کنه،چراینم یهست ، حاضره ،ناظره،پس چرا کار هیهمش
اگه  داره، یکمتح هی زیهر چ زم،یهلنا برد: کفر نگو عز یانگشححت رو لبها آفاق

شته صب م،یبزار یعدالت یب یبه پا میتون یکه نم میدون یما حکمتش رو نم ر دا
دا خ شیچرخه، تو مشکالتت روپ یپاشنه نم هی یرو شهیباش، باالخره در هم

 یها آنچنان آرومت م ینا اروم نیده، تو همه ا یبهت م یچه آرامشحح نیببر، بب
 شه یکنه که باورت نم

 نباش دیهم ناام نقدریا نی: بشیسمت صندل برش گردوند آفاق
صندل هنوم شته بود رو  س یخودش برنگ سرآ شپزخونه مهیکه محدثه  : اومد تو آ

 سالم،
 ها نتیو رو کاب ییکنار ظرفشو دن،یکرد سر  کش شروع

 مادر!؟ یگرد یم ی:دنبال چآفاق
 یدستم بود، ول یصبح ست،یآفاق جون، حلقه ام ن یگرفت: وا ینفس محدثه

فته ر ادمیصححبحانه در آوردم  یکنم، فکر کنم موقع شححسححتن ظرفها ینم شدایپ
 دست کنم

 شه یم دایپ ،یهول کرد نقدری: باشه، حاال چرا اآفاق
 اومده نی: اممحدثه

 ،چشمت روشن خانم اطیتو ح دمشی: دآفاق
 کنم؟ کاریچ م،یامروم ناهار خونه مادرش دعوت ی:وامحدثه

 نقدریا م،یکن یم داشیباشححه که پ نجایگه اا م،یگرد یم سححایبلند شححد: وا آفاق
 هول نکن
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نبود: مادر باال رو خوب  یخبر یول دند،یاونور سححر  کشحح نوریا یهم کم با
 ؟یگشت

 ؟شیدیند نجایصبحونه، ا یتر اومد ری: آره بعد روکردبه هلنا: شما دمحدثه
 دفعه جا خورد، آفاق هم هی هلنا
دم، اول شححوهرت اومد، بعد هم هنوم کرد: نه، نه آخه من که اوم یِمن ِمن هلنا

 نرفته بود آقا سلمان اومد
 نجایگما، فکر کنم هم یدرشححت داشححت رو م نیتک نگ هی:همونکه که محدثه
 بود نکیکنار س

سه گفتن، وقت یحرف گهید شت وا  نیا داد،یگفت نه و محدثه آدرس م یم یندا
 بهش شک داشت نکهیا یعنی

منم  ن،یباال رو بب گهیبار د هیشه، برو  یم داینگذاشت محدثه ادامه بده: پ آفاق
 گردم یبام م

 نشد؟ دایهم اومد: پ رانیکش و قوس، ا نیهم تو
کنم، اگه حاج خانوم بپرسه چرا  کاریچ ست،یمامان ن ی: واهیگر ریمد م محدثه

 بگم؟ یحلقه دست نکردم چ
 گردم یتنهاست، من خودم م نی: بلندشو برو باال امرانیا

 ستین یزیچ نجایا م،ین گشتجو رانی: اآفاق
 ش؟یدیتو ند زمیرو کرد به هلنا: عز رانیا

ن تو اصال م دم،یمن ند نیتحمل نداشت کالفه بلند شد: نه ، باور کن گهید هلنا
 آشپزخونه تنها نبودم، اقا سلمان هم بود
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بعدم رو  نم،یبب ایبرو صورتت رو بشور ب ؟یکن یم هیرفت جلو تر: چرا گر آفاق
 میدیرو د نجایاس، ما که ا گهید ی: بابا جان حتما جانرایکرد به ا

 مادر و دختر بدجور دل شکسته یساوال تکرار نی، ا رونیام آشپزخونه مد ب هلنا
 نیبرگشت، خواست بگه که ام اول ام ییاش رو شکسته بود ام کنار در دستشو

اق بعدم که آف ده،یاون باهاش اومده تو اشححپزخونه، بعدم سححلمان رسحح ده،یرو د
 هیتو  رانیعمه ا یصححدا یجون، بگه اصححال امروم تو آشححپزخونه تنها نبوده، ول

 آشپزخونه خشکش کرد یقدم
 ،یافاق، تو ام اولشم ساده بود ی: وارانیا

 : استغفرالله ، بس کنآفاق
شکل  وقتیماده،  ی: بابا خوب آدمرانیا شده، باالخره االن هزار تا م سه  سو و

به  نیمادرشححه، حاال ا ینگران خرج یدت گفتشححه، خو یداره، داره سححر برج م
بره،  نقره ها تو بوفه رو کهیاگه چهار تا ت ی افل شحح قهیدق هیدر ، فردا پس فردا 

 یثابت کن یاخو یم یبارش رو بسته، دستت به کجا بنده، چه جور
مدر ، خدا قهرش  ی، ب لیدل یب ،یحرفها رو بزن نی: امت انتظار ندارم اآفاق

 رهیگ یم
شکهاش رو بگ قطع با ست برد ا صدا ها د شپزخنه  رهیشدن  که با آفاق که ام آ
 شد نهیبه س نهیاومد س یم رونیب

بگه سححر برگردوند ، هنوم قدم  یزیآفاق چ نکهیبه خودش اومد، مودتر ام ا مود
 فیو ک دهیلباس پوشحح رون،یام قدم برنداشححته بود که سححلمان ام راهرو اومد ب

نگاه به صححورت درهم و گرفته  هیکرد،  ونشیگر افهیبه ق ینگاه هیبدسحححت، 
 مادرش
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 شده؟ ی: چسلمان
 تو برو به کارت برس ست،ین یزی: چآفاق

شپزخونه  رانیعمه ا یول صبح تو آ سلمان رو جواب داد: حلقه محدثه  ساوال 
 شونهیبچم پر ست،یجامونده، حاال ن

 نشه عمه شونی: حواسش رو جمع کنه که پرسلمان
 یبه محدثه انداخت که گوله گوله اشححک م یگاهن هیسححمت آشححپزخونه  رفت

کارها حواسحححت رو جمع کن، بعدم  نی: بلند شححو دختر گنده، به جا اختیر
 نه؟یا نیبب ای: بدیکش رونیقاشق چنگالها رو ب نتیکاب

 ؟کنه یم کاریچ نجایدست دارام کرد: آره خودشه! ا نمی: ببدیام جا پر محدثه
 نجایموقع گذاشتن قاشقها تو کمد ا یپرت حواس هی، فکر کنم  دونمی: نمسلمان

 دیاگفتم ش یول دم،یهلنا قاشق بردارم، د ییخواستم واسه چا یگذاشته، من م
 رو با گاو صندوق اشتباه گرفته نجایا یکس

کرد چشم  یمادرش و آفاق رد شد، سع یکرد و خندون ام جلو یتشکر محدثه
شم ، چشمها شپزخونه نشه، ول ونیگر یتو چ  دو اورد،یدلش طاقت ن یدم در آ

ش سر گردوند: ببخ شا یمنظور بد دبخدایسه قدم نرفته  شتم، گفتم   دهید دیندا
 یباش

بلند خودش رو به اتاق رسححوند، و درو پشححت  ینزد، با قدمها یهلنا حرف یول
سهاش گوله کرد تو چمدون،  ونهیسرش قفل کرد، انگار د شه ، تمام لبا شده با
صدا شده بود،   د،یشن ینم یخورد رو انگار یکه به در م ییاتقه ه یانگار کر 
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شد، لب نطور،یسلمان و آفاق رو هم هم یصدا ش اسکارش که تموم   و دیتن ک
 در و بام کرد

 رونینگران خواست بره تو اتاق که هلنا چمدون به دست ام اتاق مد ب آفاق
 ؟ی: کجا راه افتادآفاق
 رمی: مهلنا
 ؟یری: کجا مآفاق
 همه محمت نیبابت ا دیکنم، ببخش یم یرفک هیدونم،  ی: نمهلنا

ست ش خوا ستش ک سلمان چمدون رو ام د شه که  و برگردوند تو اتاق:  دیرد ب
 ؟یکجا راه افتاد

 خوام برم یبرگشت تو اتاق، دست انداخت به دسته چمدون:م هلنا
 !یکجاش رو نگفت ن،ی: بله فرمودسلمان

 رممن ب نیبزار نیپرست یکه م ییبرم، تو رو اون خدا نیدونم، بزار ی: نمهلنا
شماش خ یقدم آفاق شت، چ  ،میشرمندت زم،یعز یبود: کجا بر سیجلو گذا

 دیببخش
محمت دادم،  یلیمن خ ن،ینگ هیآفاق رو پا  کرد: تو رو خدا گر یاشکها هلنا

ر بهتون س ن،یخوام برم، تو رو خدا خودتون رو ناراحت نکن یم گهیواقعا د یول
 زنمیم

 یرو حرف بزرگتر حرف نزن ینگرفت ادی: انگار تو سلمان
سنگ نی: تو رو خدا بزارهلنا سم  س ینم نه،یمن برم، نف هم  یتونم بمونم، به ک

شا ن،ینگ یزیچ صال   شیبرم پ دمیشا م،یمادر یلهایام فام یکیبرم خونه  دیا
 میخواد منو ببره خونه خودش، مامانم رو هم ببر یخودش گفت م م،ییپسر دا
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ون خونه ا یبر ،یمارم بر یشرمنده نشم، بخدا نم نطوریا: خدا منو بکشه، آفاق
 یرفت یهمون شب م یپسره؟ اگه خوب بود و بهش اعتماد داشت

مگه  دم،یده رومه محمت دادم، خوردم و خواب ؟ی: خدا نکنه، شححرمنده چهلنا
سر م ی، بهتون منگ م یشما به من بدهکار منم، اونها ارم مامانم رو  یمنم، 

 تشیثیافتم آبرو ح یاشححون خرجمون رو بدن، وگر نه راه م هفیوظ دن،یباال کشحح
 برم یم لیروتو بامار و همه فام

ار من چند جا ک ،یبخور ییهوا هی میبر م،یبر ایدست هلنا رو گرفت: ب سلمان
 یحاج میمن یمنگ م ز،یاصال عز م،یخور یم رونیناهارم ب م،یچرخ یدارم، م

ا بخورن، ما هم ب رونیب یزیچ هیونه، خ انین م،یستیظهر ما ن میگ یو بچه ها م
 فرحزاد میر یهم م
 با سر اشاره مدبه دست هلنا آفاق

ست هلنا رو ول کرد:آفاق جون، ا سلمان  م،یبر نیایدختر منه، ب یبچه جا نید
 ؟یگ یم یگردش، چ میامروم پدر و دختر و مادربزرگ بر

 انداخت. نییحرف سر ش رو پا یب هلنا
 ییهوا هی نیبر نجا،یا ادیشحححب م نیکار دارم، ام کمیمنم  ن،ی: شححما برآفاق

، تو روکردبه هلنا: باشه مادر نیپشت در و برگرد نیزیرو بر یها یبد ن،یبخور
 نندام نیمنو مم یرو

 رهیگدست منش رو ب ادیپاشه ب شه،یتموم م یدانشگاهش ک نیبابا، ا ی: اسلمان
 یامسفر قندرها اومده، ه انگار اد،یروم م 4 یما رو راحت کنه، ماه الیببره، خ

 ادیمراسم بجا ب دیبا
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 ؟یمن یچرا  ر م یستی:آخه تو که نآفاق
 دهی: اردالن خبرها رو مسلمان

اون خونه واسححش  یواقعا تنفس هوا ینبود، ول یهمراه نیبه ا یراضحح یلیخ
 خواست یو دخترش رو نم رانیا دنید گهیبود، د نیسنگ یلیخ
 یحرف چیه ی،بصدا یبا هم راه افتادند، ب ادهیپ

 داره اجیسکوت احت نیسلمان هم احساس کرده بود که به ا انگار
 ینگاه م ابونهایهدف به آدمها و خ یسکوت بود،ب اممندیهم خودش ن دیشا ای

س شونیرو ادهیام پ یساعت میکردند،ن سه تاک شته بود ،که وا ست یگذ بلند  د
 دمینرس یارظهره هنوم به ک یبه هم بزن م،چشمیبر یبا تاکس ایکرد: ب

 آفاق جون شیگردم پ یمنم بر م ن،یبه کارتون برس نی: شما برهلنا
 رفته ادتیانگار  میدار یما قرار نهار ن،یرو بام کرد، بش یتاکس در

 دهایپ یشححدند، بعد ام کم ادهیبود که پ ردامادیم یحرف سححوار شححد، طرفها یب
شدند، طبقه  هیوارد  یرو سور پ4ساختمون  سان شدند، بدون  ادهیچهارم ام آ

 انداخته باشه، وارد شدند یبه تابلو شرکت نگاه نکهیا
ش ش یمن سرش تو گو سالم،  دنیبود با د شیشرکت که  ست:  سلمان ام جا ج

 نیخوش اومد
 دخترم، من چند بار بگم جلو پا من بلند نشو نی: بشسلمان

 نییمهندس هستند، بفرما ی: چشم، آقایمنش
 خبر بهش بده هی: سلمان

 بامه شهی، گفتن واسه شما در هم: اصالیمنش
 منگ بهش بزن هی: باشه بابا، تو سلمان
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ر به گوش درو بام کرد، با س ینبرده بود، که ارسالن گوش یدست به گوش هنوم
 کرد، شییمد به پدرش و به سمت اتاقش راهنما ییداد و بفرما یسالم
 نشست یمبل کنار منش یرو هلنا

 یشستکرد: چرا اونجا ن رونیسر ب سلمان
 نی: راحتم، شما به کارتون برسهلنا

تکون داد و رفت تو، ارسححالن تلفنش رو تموم کرد رو کرد به  یسححر سححلمان
 ارهیب ییرایواسه پذ یزیچ هی ی: منگ بزن باال، بگو مرادیمنش

 شده؟ یزیرو کرد به هلنا: چ بعدم
 : نههلنا

 خبر، با بابا یب نجا،ی: آخه ، اارسالن
 خوام مود برم یبابا ، کارت دارم م ای: ارسالن بآورد رونیب یسر سلمان

 ؟یکرد هیانداخت: گر گهینگاه د هی ارسالن
 : نههلنا

 شد الیخ یسلمان ارسالن ب یصدا با
 : ارسالنسلمان

 فتادهین یکه اتفاق داستیباال انداخت: کامال پ ییابرو ارسالن
ش شتریب قهیسمت اتاقش،چند دق رفت مد:  رونیسلمان ام اتاق ب دکهیطول نک

 میبر
شته بود، هلنا تو 2ام  ساعت ش یگذ سلمان خان  نیما شتن  ارسالن منتظر برگ

رن  یآخره و بعدش م یرفته بودند، و حاال سلمان گفته بود جا ییبود، چند جا
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خواسححت به اتفاق صححبح  یداده بود به در، دلش نم هیناهار، سححرش رو تک یبرا
سلمان، ام مندگ سمت  ه جون گفت آفاقبود،  دهیشن شیفکر کنه، ذهنش رو داد 

 بود چه بهش گذشته، هم به خودش هم به پسراش،
مرد چندان  هی یبرا دیکه شا یو چند ساله، پوست روشن، قد 50 دیمرد شا هی

و دوسححتانه،  یخودمون یرفتار ی، ول170اومد حدود  یبلند به حسحححاب نم
 یپک ییوراج هینکرده بود،  یبیذره هم باهاش حس  ر کیکه ام صححبح  نقدریا

ضا open-mindedحاج بابا بود، البته   یتر ام حاج بابا، هم حاج بابا هم اع
 اون خونواده

پا یکرده بود آرومش کنه، گفته بود که مندگ یسححع یکل ره، و باال دا نییهمه 
ض ض یها کم یبع سخت شتر،یب یها کم یکمتر ، بع  یرو م ادم ها یگفته بود 

 جون هم بخوردش داده بود که آفاق یقشنگ یسامه، همون حرفها
سخت نیبود بگه ا دهینچرخ مبونش سامه له کرده، بگ نیبدون ا یهمه  ه که منو ب

 رو داره شیپ یمبهم ندهیپشت سر گذاشته و چه آ یچ
 یتش مبه دس ییاگر مدار  شناسا دیشا ره،یبگ یفکرش بود ام اردالن سرا  تو

س ست کار یم دیر شا یتون س یم دیکنه،  ست بره پان آفاق  ینجوریا ون،یتون
 یعروسحح کیدونسححت نزد یگذاشححت بره، م یشححد و م یجون هم مجاب م

 وداومد، بهتر ب یم رونیمودتر ام اون خونه ب یگرفتار، هر چ یاردالنه و همگ
 به خودش اومد نیبسته شدن در ماش با

 : حوصله ات سر رفت هاسلمان
 : نه، خوبم، بهتر ام خونه موندن بود،هلنا



wWw.Roman4u.iR  120 

 

شححه سححر کرد، بچه  یمگه چقدر م یمتر 6، اخه تو اون اتاق : معلومهسححلمان
 جون
 :شما کاراتون تموم شد؟هلنا

 میتمومه، تا بر گهیفرداهم وقت بزارم، د یشه، ول یرومه که نم هی ،ی: اسلمان
 اردالن یعروس یسراغ کارا

 م،یبخور یزیچ هی نجایفرحزاد، هم میخواد بر ی: نمهلنا
سالن  شهی: نمسلمان شتم، االن دکه، با ار  حتما راه افتاده، گهیاونجا قرار گذا

 ادیمنم ن یمنگ م یاگه ام بودنش معذب یول
شم من م م،یبخور نجاهای:نه، گفتم اگه ناهار رو همهلنا ر س هیتونم برم  یبعد

 به مادرم بزنم
 ؟یدوستش دار یلیراه افتاد: خ سلمان

 نه، یگاه ،یلیخ یدونم، گاه یانداخت: نم ریسر به م هلنا
 :چراسلمان

دونم، نگه داشححتن من، خاطرات  یاشححتباهش، نم دیدونم، شحححا ی: نمهلنا
 گهین دگ یکه دارم،دکترا م هیتنها کس یتونم ببخشمش، ول ینم یگاه م،یبچگ

 گرده یبر نم یعاد یبه مندگ
 تیمندگ ،یخسحته ا یفقط کم ،یحتما دوسحتش دار ،ی:دوسحتش دارسحلمان

 یکه دوستش دار یفهم یجاش، مبره سر  زیهمه چ یوقت خته،یبهم ر
بدجور یفکرش م یوقت یگاه ینگفت، ول یزیچ خاطرات،   یرفت سححراغ 

شار خونواده اش کالفه م یشد، وقت یآمرده م باهاش خوب تا  یلیخ شد،یام ف
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سححومند، هر چندبعدش  یتا مغز اسححتخونش رو م یکرد،حرفهاش گاه ینم
ش یول ارهیکرد ام دلش در ب یم یسع شک ییها یدگیخرا  دهیه که رو ذهنش ک

 یکه گاه ییشدند، فحشها یبعدش صاف نم یبا قربون صدقه ها دشده بودن
 یا نمگفت: چر یم یوقت زد،یداد م تیتو اوج عصبان یشد، وقت ینثار پدرش م

 من راحت شم، یریمیم
 ی، گاهبزرگتر شده بود یکرده بود، وقت نیبود که ته دلش رو چرک ییزهایچ نهایا

پدر، با فشار خونواده،عمر ام  یبچه ب هیبا  ،یخبر یسال ب 23کرد،  یدرکش م
 دست رفته

 که سلمان بهش داد به خودش اومد: بله ییتکونها با
 ستیمنم حواست ن یصدات م یهر چ ؟یی: کجاسلمان

 ن؟یگفت یچ دی: ببخشهلنا
 شو ادهیپ م،یدی: گفتم رسسلمان

 دیبه در رستوران، ارسالن و اردالن رو د دنیرس با
 دعوت، منت کو یب ی: سالم، تو کجا راه افتادمانسل

 سر کاره 5: چراغ خاموش اومدم، بهار تا اردالن
شاهد حرفها تمام سکوت  سرها و پدر بود، ام هر در یطول مدت ناهار تو   یپ

سححاعت،همه اخبار  کیظرف  ،یمدند ام کار، ام خونه، ام عروسحح یحرف م
شد، با خوردن چا شدند ییمبادله  شاره اام جا بلند  صبح  ی، هنوم ا ام اتفاق 

 بزنند یقصد ندارند حرف ایخبرن  یدونست پسرها ب ینبود، نم
ش کینزد سرها برن به کارشون  نیما شن که پ ستند ام هم جدا ب شدند، خوا که 

 برسن، که هلنا اردالن رو صدا مد
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 : بلهاردالن
 نبست؟ ی: ام کار من خبرهلنا

 ینایهم که در جر یکارشناس جهینت کشهب ی: نه هنوم، گفتم که طول ماردالن
 ؟یچ ی: کارشناسسلمان
 یمده، ارث شییتمام اموالش رو به اسححم دا اتشی: پدر بزرگش در ممان حاردالن

 مادر هلنا نگذاشته یبرا
 :اره، آفاق جون گفته بودسلمان

 :ممنون،هلنا
 که هنوم نکردم واست یکنم ، کار ی: خواهش ماردالن

 هم، ممنون نجایتا ا نیدیمحمت کش یلی: خهلنا
 نجایا نیمن یم خیواسه خونه،  نیتعارفات رو بزار نی: اارسالن
د بع میچرخیم گهید کمیروببر، من و هلنا هم  نتیماشحح ای: ارسححالن، بسححلمان

 خونه میر یم
ش ی: نه پدر من، من که با اردالن مارسالن حاال هم  نیهم ن،یرو ببر نیرم، ما

 مثل لبو قرمز شده ام سرما
 به هلنا انداخت: سردته ینگاه نسلما
 کمی: هلنا

 به ساره بزنم یتو رو بزارم خونه، برم سر می: باشه ، برسلمان
*** 
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اومد با  بیبه نظرش عج کمیورود به خونه، متوجه حضححور حاج بابا شححد،  با
 ایب قهیدق هیگرفت که آفاق صححداش مد: مادر  شیراه اتاق رو پ یسححالم کوتاه

 نیبش
سر سلمان شت  سالم و علهم پ شد،  ست  یکیش وارد  ست کنار د ش کرد و ن

 حاج بابا
نصححف شححده  بیتونسححت پدر و پسححر رو خوب وراندام کنه، سحح یم گهید حاال

 دیسلمان رو د گهیسال د 20شد  یراحت م یلیخ ینبودند، ول
 حرف نشست، یب

 بزار، بچه ها سردشونه ییچا هیمحمت  یبابا: آفاق، ب حاج
 بلند شد، آفاق
 کرده، شرمنده شدم شامدیپ یچ یصبح دمیرد به هلنا: شنرو ک یحاج
شتباه بود، من  ن،یحرف رو نزن نیسر بلند کرد: تو رو خدا ا هلنا  هیموندن من ا

 ها یبعض ،یوقت نیکه تو همچ هیعیام، طب بهی ر
 یعنی یرما یم نیسر تو خونه من مم یتو وقت ست،ین یعیبابا: نه بابا، طب حاج

 هم حرف مدم، شرمنده است رانیامن با  ،یستین بهی ر
اق صبحم به آف رم،یمن م ن،یزدیباهاشون حرف م دیاصال نبا گه،ید نی: نگهلنا

 ون،یپانسحح رمیکردم، من م گهیفکر د هیبعد  یشححد، ول یجون گفتم، عصححبان
 یرسه، ول یم یدونم مدارکم ک یشه، البته نم یشمام راحت م الیخ ینجوریا
 بده ااشه بهم ج فهیوظ م،یینم پسر دام یمدت منگ م نیتو ا رسه،یم

 ،یامشححون دورتر باشحح یهر چ دم،یکه من د ییبابا: گوش بده بابا، اونها حاج
 واسه تو ندارن یریواسه اعصابت بهتره، خ
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 اشونه فهیراحت ترم، وظ نطوریمن ا ی: ولهلنا
 یبر یاومدم، ول یمن کوتاه م دیگذاشحته بود، شحا شیپا پ تییبابا: اگه دا حاج

 شه یاطالع پدرش، اصال نم ینه اون پسر، بخو
انگار بنا نداشححت در حضححور پدرش اظهار  یبه سححلمان انداخت، ول ینگاه
 کنه ینظر
 من نی: باور کنهلنا

 یخونه سحححاره، ول یحرف مدم بر دیدخترم، قبال با سححع ریبابا: گوش بگ حاج
شب د م امرو یول ،یر یمنگ مدم گفتم نم ست،یحال و رومت خوش ن دمیاون

 اونجا، میریگفتم امشب م د،یشده، بام منگ مدم به سع یچ دمی، شن
 :آخههلنا

روم کرمانه، روم و شب هم پرستار هست، قرار شد  4 یهفته ا دیبابا: سع حاج
خونه  دیهست که سع ییشب بره، اون دوشب هم شبها 2 یپرستار فقط هفته ا

 است، خودش حواسش به ساره هست
 کاری: پس من برم اونجا چهلنا

دلم  من ،یآرامش داشته باش کمی ،یدور باش نجایاونجا، که ام ا یبابا: بر حاج
م ه یاونجا هسححت یناراحتت کنه، تا وقت یخونه کسحح نیتو ا گهیخواد د ینم
 هات با منه نهیهز

 اخه ی: ولهلنا
سط م حاج شد ق ضه، هر وقت حقوق مادرت برقرار  بندم  یبابا: آخه نداره، قر

 دم بهت یم یقرض نطور،یرو هم هم شگاهیآسا نهیهز ،ید یواست بهم م
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 :آخههلنا
 چشم بگو تموم شه هیکنار دستش نشسته: اخه نداره،  یآفاق جون ک دینفهم
 ی: ولهلنا

 هم نداره، یبابا: ول حاج
 میریگ یقرون آخرش رو امت م هی: نترس تا آفاق

صال مسلمان سرا بگم  یخوا ی: ا ست پ یکار هیبه پ سرتکنن، رومه دایوا  ا 
 گرم باشه

 دخترت امانته نیبابا: نه بابا جان، ا حاج
 کنن دییجا که پسرها هم تا هیمطمان،  یجا هی: سلمان

 گه ی: نه مادر، بابات درست مآفاق
 نیدونیعقب نشست: هر جور صالح م سلمان

 میر یرو کرد به هلنا: وسائلت رو ببند،  روب م آفاق
دنش به ب یبرف شروع شده بود،قوس انداخت، ام شب قبل رونیبه ب ینگاه هی

ساعت  شد، ست کم یبود، دلش م 7:30داد و ام جا بلند  بخوابه  گهید یخوا
 یلیخ د،یکه اومده بود خونه سححع یدو هفته ا نیام خواب نبود، تو ا یخبر یول

س زیسحر خ شته بود که پر بود  گفته تارشده بود، هنوم دو روم ام اومدنش نگذ
ستونه بمو یشبها نم گهید شب ک سه  سع دایرو پ ینه، بگردن وا هم  دیکنن، آقا 

شححده بود، کال ردش کرده بود بره، خودش هم کرمان رفتنش رو لغو  یعصححبان
ش یکرده بودب دو روم ست  دیطول ک ش هیتا تون  ینه، ولک دایروم پ فتیپرستار 

 نشده بود، دایپ یواسه شب هنوم بعد ام دوهفته کس
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شرب دیسع سلمان بود. ب یمرد پر حرف و خوش م سال  سن و  ود، حدودا هم 
سنگ یاول ورودش کم قیدقا ش هیبه  یبود، ول نیسر و  شونیب خی ده،یروم نک  ن

 شیبار دوم خودش برده بودش پ یشکسته بود، بعد ام رفتن آفاق و حاج بابا،برا
بهش گفته بودند  یکه آفاق و حاج ییزهایکرده بود و همون چ شیسححاره، معرف
 ره داده بود.سا لیرو ام نو تحو

صال به  کیبه آفاق نزد یلیخ افهیام نظر ق ساره خورد،  یساله ها نم 40بود، ا
س یساله به نظر م 50 یمن شتریب دیشا ،  فینح یخاموش، با بدن بایتقر د،یر

 یلیقرار بود، ظاهرن م یب یکرد، موقع  ذا خوردن کم یکه با کمک حرکت م
 یکرد، وقت شححفرو ک یلیم یب نیا ییبه  ذا نداشحححت، گرچه بعدا هلنا چرا

ک اکثر مواقع ام پوشحح بایبه پرسححتار داره، و تقر امیحاجت ن یقضححا یبرا دیفهم
ستفاده م ساالن ا شا یبزرگ سوم و گدام آفاق رو بهتر در   یمعن دیکنه، حاال 

 کرد. یم
ساره کم به ستانه بود، ق ری  یام کم شتریب ینظرش برخورد   یخنث اش افهیدو

فته که آفاق جون گ یافسردگ دمیشا اینبود،  یاش برق دوستتو چشمه یبود ول
 بود علتش بود.

بار یکیکرد،  یحمامش م کباریطول روم پرسححتا  در هلنا خواسححته بود  یدو
 ینبود، ام طرف یزیاون پرسححتار قلدر چ یبرا فینح کلیاون ه یکمک کنه ول

 ادی، افتاد یمادرش م ادیبود،  یمن کار سححخت نیجون ا یب کلیه دنیهم د
 مامت نهایشحححده بود، ا یمادرش عاصحح یام انجام کارها گهیآخر که د یروما

و ت شححتریکرده بود ب یسححع نیکرد، واسححه هم یخاطرات بد اون موقع رو منده م
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چه سححع یکارها نه، گر مک ک نه ک  یخودش م یمنعش کرده بود، ول دیخو
ود ب نیام حد سربار بمونه، فقط ترسش ام ا شیخواست ب یخواست، دلش نم

 با خبر بشه. شیام داستان مندگ دیکه سع
و دخترهاش تو تفکرات  رانیبه اندامه عمه ا تونهیظاهر مشححخص بود که نم در

 زیآفاق گفته بود چ یام طرف یبامم ترس داشححت. ول یباشححه، ول ینجس و پاک
 نخواهند گفت. دیبه سع یاضافه ا

نه کم ریروم اخ دو ماسحححاژ روما تار کمک کرد یموقع  ه بود، تو وقت به پرسحح
ستار کم ستراحت پر سش رو  یا ساره مونده بود، در مورد دخترش که عک کنار 

داده  یبا سححر جواب شیبود، که سححاره کم و ب دهیپرسحح ییزهایبود چ یپاتخت زیم
 دیاشه، ش کیزدقصد داشت بامم به ساره ن دیبود، و حاال امروم بعد امرفتن سع

 .شیگام مند یقدر ایاوضاع مامانش،  فیبا تعر
ش نگاهش بود،  اومده نجایکه به ا یروم یتخت افتاد، فردا یپا لیموبا یبه گو

 بشیرو ام تو ج یبه عمه اش بزنه. موقع رفتن، گوشحح یارسححالن اومده بود سححر
 ایده کار کر لیبود تا حاال با موبا دهیدراورده بود دست هلنا داده بود، امش پرس

ه خواسته بود ک یجد یلیخ م، بعدبود اددادهیرو بهش  یهم قلق گوش ینه، کم
اردالن منگ بزنه، هر  ایاومد به اون  شیپ یاگر هر مشححکل دیدر بود و نبود سححع
 ود.کرده ب ویس یشماره سلمان و حاج بابا رو هم تو گوش یموقع که باشه، حت

ماه  کیبود،کار کردن باهاش رو بلد بود، گرچه فقط  ییسححاده و ابتدا یگوشحح
 ییو خط اهدا یشححد که گوشحح یچ دینفهم قایشححت،دقدا لیخودش موبا یبرا

تونست حدس  یم یشد، ول بی  یدفعه ا هی شیسالگ 18مادرش تو روم تولد 
 دیاشرو دست ننه گم وگور سپرده،  لشیاون خونه موبا یام اعضا یبزنه که کس
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 دهیفا یدونسححت ب ینکرده بود،م شیکردن گوشحح دایربع هم وقت صححرف پ هی
ش ییکه دا یم اولبود رو ادشیاس، خوب  ستش د یعبدالله گو ود ب دهیرو تو د

بار مادرش کرده بود، گفته بود مواظب باشححه دخترش اس ام اس  ییزهایچه چ
خودش  یپا جابام کنه، مواظب باشه دخترش  ینکنه و با پسرا باب دوست یبام

 نگذاره،...
 یالاقل صححبحانه رو آماده کنه.م رونیخواسححت بره ب یلبه تخت، م نشححسححت

که  ییممانها یکردتا پرستار برسه ول یصبر م یره، گاه یمودم دیونست سعد
 .رونیمد ب یداشت قبل ام پرستار ام خونه م یکار بانک

 .رونیاومد ب دیبود که سع دهیرو نچ زیم هنوم
 یدی: سالم خانم، بام که محمت کشدیسع

 آخه، واسه خودم هم هست ی: چه محمتهلنا
صبدیسع ست دارم  سانام  شهیحانه آماده کردن رو ، هم: من خودم دو سه  وا

 گرفتم یلقمه هم م یحت
 جمع کردنش با من باشه یول نم،یچ ینم زیم گهی: پس من دهلنا
ستار ا نی: پس ادیسع ساره  3سر جمع  ره؟یگ یم یپول چ نجایپر ساعت هم 

شه بره  هیبزار  م،ید یساعت م 12کار نداره،بعد ما پول  کم کار کنه بد عادت ن
 پوست مردم رو بکنه واسه ما حرف درست کنه. گهید یجا

 ه،یبخورم و بخوابم، اصال حس بد نجایپس؟ فقط ا ی: خوب من چهلنا
 یمهمون نجای: شما ادیسع

 روم دو روم هی: مهمون هلنا
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شروع کرد نی: بام ادیسع سانام ،یبحث رو  سه من یصد بار بگم تو مثل  ، وا
ست  یو م خورهیدختر خودم هم االن خونه خواهرم م سف اهیس هیخوابه د  دیو 

 منه ینم
 اردالن یعروس گهیهفته د د،یخر کمی میامروم آماده باش بر اصال
 امیمن نم ی: ولهلنا
 ؟ی: واسه چدیسع

 هستم یبگم ک امی: من دوست ندارم، بهلنا
 هیخو یگم دختر من ی: مدیسع

 ساره خانم شیمونم پ یمن م ام،ی: نه، من نمهلنا
 خودش دوستنداره یخواد ببرم، ول یاره رو هم دلم م: سدیکش یآه دیسع

 ششونیپ مونمی: منم دوست ندارم، مهلنا
 منم نرم دیاصال شا ،یسر شونش مد: هر جور راحت یدست دیسع

سع گهید هلنا شمهاش بام بود، در  یسر دیادامه نداد، با رفتن  ساره مد، چ به 
 تکون داد، یجواب سالم هلنا، سر

 ارمینه اتون رو بصبحا نیخوا ی: مهلنا
 بمونم شتونیپ کمیتونم  ی: مدینه ساره ساوال دوم رو پرس با

 فقط نگاهش کرد ساره
 یباشححم،منم نم نجایا نیدوسححت ندار یلیدونم خ ینشححسححت کنارش: م هلنا

انگار  یخواسححتم سححربار شححما باشححم، سححر بار آفاق جون، ول یخواسححتم، نم
 یکار هیهسححتم  نجایکه ا یخوادتا موقع یدلم م ینوشححته شححده، ول ینطوریا

 حس اضافه بودن ی، آخه حس بد نیدونیبکنم، م
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جمله آخر رو بخودش گرفت چون اشححک امگوشححه چشححمش  نیسححاره ا انگار
 شد ریسرام
 ن،ینک یم هیبخدا خودم رو گفتم، شما چرا گر ن،یکنیم هیهول کرد:چرا گر هلنا

 تهیخونته، مندگ نجایشما که ا
 ساره دست بر دار نبود یپا  کرد،ول ساره رو یگوشه چشمها عیسر

سه ا یشد، ول یچ دی لط کردن افتاده بود، نفهم به ش ثابت کنه منظور نکهیوا
رو واسه ساره ورق مدن، ام  یمندگ یها یشروع کرد تلخ شهیبه خودش و آوارگ

عمه  یحرفها یوحت ی، تا قصه خونه و دمد شیضیامدواج پدر و مادرش، تا مر
 ومحدثه رانیا

شت پا به پا گهید حاال شم دا شک م یخود صدا دیشا خت،یر یساره ا  یاگه 
سر یمنگ خونه بلند نم ست بردار نبودند،  شکهاش رو پا  کرد، و  عیشد، د ا

م شروع ساره، با دستمال ن شیپرستار هم برگشت پ دنیرفت درو بام کنه، تا رس
 رهخودش و سا یچشمها یکرد به پا  کردن چشمها و صورتش، گرچه سرخ

 کنه یتونست کار ینم رو
ساره با ا دواریام شک ر نیبود  شه، نه مثل خودش  یکم ختنیا شده با سبک 

 تر نیسنگ
 ام صبحانه ساره و خروج پرستار واسه استراحت به سالن، برگشت کنارش بعد

 خواسححتم یتو رو خدا، نم دیحسححش رو تو دسححت گرفت: ببخشحح یب یدسححتها
 گفته بشه نجایا احرفه نیناراحتتون کنم، اصال قرار نبودا

 ستین ه،مهمیشب زیگفت، چ یگنگ و کشدار زیچ ساره
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 بود ساره تالش کنه واسه حرف مدن دهیبه ندرت د یلیسر بلند کرد، خ هلنا
 یآفاق جون چه  صححه ا یدون ینم ،یکاش تالش کن ،ی: کاش حرف بزنهلنا

س ن،یایب رونیحال و هوا ب نیام ا یشما کم خوادیخوره،دلش م یم  اناممطمانا 
 نطوریهم هم دیو اقا سع

 نهیبب ادیاون دخترم ب ن،یتا سانام درسش تموم شه، شما هم بهتر ش شاالیا اصال
 شاد شه

که  یمعن نیبه ا دینگفت، چشححمهاش رو بسححت، شححا یزیچ گهید یول سححاره
 خواد استراحت کنه یخسته اس و م

ستش رو م هلنا سته د شد، تامه م ریآه ست بهش خو یلحاف برد و ام جا بلند  ا
هادیپ ندل شححن  یلو نه،یرو تراس برف رو بب یچرخدا ببرنش کم یبده رو صحح

 با حرفهاش خسته اش کرده بود، یکل یظاهرن اول صبح
ون صبحها بهش ونیروم در م هیتو اتاقش، هفته اول اومدنش آفاق جون  برگشت

 کیبا نزد یاومده بودند، ول یسححر مده بود، اردالن و بهار و ارسححالن هم دو بار
سححاره رو فراموش کرده بودند، هلنا که  یشححدن به مراسححم اردالن، انگار همگ

 خود یبه جا گهید
، شححد یم ایمد و حال هردو رو جو یمنگ کوتاه م هیآفاق صححبح به صححبح  البته

 وقت نداره که سر صبر حرف بزنه یلیمشخص بود که خ یول
ست منگ یدلش م یلیخ هاش کار یریگیکنه پ یآور ادیبه اردالن بزنه و  یخوا

دونسححت سححر اون ام همه شححلوغ تره، بخصححوص که  یم یرو فراموش نکنه ول
 ادکمکیتونست ب ینم یروم قبل عروس 4پدرش هم برگشته بود شهرستان و تا 

 و به سمت ساختمان قدم برداشت، دیکش یآه
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 تونست ام اون کمک بخواد، یم دیبود شا یم رانیپسر خاله عالم ا ایعرش اگه
 یفکر نکردند، گرچه خود عالم هم گاه هیمثل بق چوقتیدرش هو پ ایعرشحح

 کرد اما اون دو تا نه، یم یعبدالله تند ییدا ریتحت تاث
 مدند. یاونها منگ م شهیبا اونها نداشت، هم یراه ارتباط چیه یول

ستهاش س د سرما  ساختمان  بیشده بودند تو ج اهیرو که ام  پالتوش کرد، و به 
 برگشت.

 شد، نیتو گلوش سنگ یبغض هی ییهوی
 یدلش همون خونه جعفر قه،یبه دق قهیهمه اشحححک و آه دق نیبودام ا زاریب یول

 رو خواست،
مادرش هنوم خوب بود،  لیاوا اون ند،  ته بود جا رف ظارهرش  ایکه اون قل  الا

 خوب بود.
 قهیبودند، با سل دهینو خر یداده بودتمام لباسهاش رو دور بندامه، لباسها اجامه

 خودشون،
 ،ییرفته بودند، دو تا یپز ینیریکالس ش ت،یمحدود بدون

شدن  خیو تو ب دنیبه خونه رس ریبا هم تو آرامش، بدون ترس ام د یی روبها هی
 قدم مده بودند،

،اگه  دیجد یاوج سوء استفادشون بود ام آماد گهید نیشاد رفته بودند، ا یکاف
 .گرفت دهیروم استخر و سونا رو ند هی یشد هفته ا یم
 تو دلش اومده بود، ینور هی

 کرد، یکنه، اگه کمکشون م دایرو پ ایشد عرش یم اگه
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 نشده بود، ریام نو، تا د دیتونست مادرش رو ببره، شا یم یحت دیشا
 داد، هر چند دکتر... یشفا م دیخواست، شا یخدا م دیشا
 رفت تو، رفت سراغ چمدون وسائل مادرش، عیسر

شححده بود که  دواریام یلیکا ذها و مدار ، خ یکرد به گشححتن، البه ال شححروع
 .ارهیب ریگ یآدرس ای ایام عرش یبتونه شماره ا دیشا

صدا قهیدق 5 هنوم شده بود، که  سع ین شن دیدر اتاق و  سرکار خانم، دیرو   :
 رون؟یب نیار ینم فیتشر

 تو نییجا بلند شد:بفرما ام
 دیخر میوارد شد:پس دختر قرار بود امروم بر دیسع

 المم ندارم یزیآخه، من چ:هلنا
ش یمگه م ،ی: داردیسع شته با سانام هر رومم بره خریشه المم ندا سته دی.   خ

 ارهیشه، نه هم نم ینم
 من واقعا ی: ولهلنا
بلکه  میم،بفرستیبخر یزیچ هیواسه سانام  میپاشو بر ،ی: باشه المم نداردیسع
 دستش برسه دیتا ع
 هست زهایچ نی: اونجا بهترهلنا
 ماشا الله یو برنجک و ال لیانتظار داره، تامه آج یله، ول: بدیسع
 ؟یکن یو رو م ریرو م یچ ی: حاال نشستدیسع

شونه ا هی: دنبال هلنا شا ین ستم،  سر خاله ام ه سم یکار هیبتونه  دیام پ ون وا
 بکنه
 هست؟ یمساله تامه ا م؟یستی: مگه ما ندیسع
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 هریساره خانم هم شفا بگ شاالیا ن،یکن یسال مندگ 120 شاالیا ن،ی: هستهلنا
 کنه ینم یدونم، خودش رو باخت، تالش یم دی: بعدیکش یآه دیسع

 رهیگ یم یشه، انرژ یخوب م اد،ی: اگه سانام بهلنا
به  شیفرسححتادمش بره بلکه مندگ د،یکرد ، که دخترم بر یسححرد نقدری: ادیسححع

 نکشه یافسردگ
 انداخت نیمم یرو یبه مدار  و کا ذها ینگاه هلنا
بعدم  م،یسححر به مادرت بزن میاومد:اصححال بپوش بر رونیام خودش ب دیعسحح

 میسانام و خواهرم رو بخر لیماج لیتواضع، اج میریخوب، م
 نی: شما ، آخه خسته هستهلنا
 مودباش ستم،ی: من خسته ندیسع

 عیمادرش رو تو پوشحه برگردوند، و سحر یکا ذها یا گهیحرف د چیه یب هلنا
 آماده شد،

سلمان  ییراجو هی دیسع سلمان، بود البته با  صر ب هیمثل  وقت  شتریصبح تا ع
نده بود، ول گذرو قدریپدارنش ا تیمیصححم ین که دختر ین به  یبود  که  رو 

که منگ  یکنه، که حاالهم هر ام گاه ریرو درگ دهید یخودش پدر ومهر پدر
 دلش،راحت و بدون خجالت باهاش هم کالم بشححه، که تو یلیمد بتونه خ یم

 حسرت اردالن وارسالن رو بخوره یها گاه ریم ریاون م
 یلیرو خ دیبکشححه و سححع رونیجور وا جور خودش رو ب یکرد ام فکرها یسححع

 منتظر نگذاره.
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سا یتا ورود دیسع سوندش: من م شگاهیآ ش نمیش یر ه سر ب هیبرو  ن،یتو ما
 مادرت بزن

 ممنون، یلی: خهلنا
م ه دامونیتا به خر ایب یدبه تعارف ، بدو برو، مو ی: بام شححروع نکندیسححع

 میبرس
شه سع ییجورا هیگفت و راه افتاد،  یا با شت  صد ندا  یلیرو خ دیبدو رفت، ق

 منتظر بزاره
خوش رو و خندان  شححه،یبرعکس هم زریسححوپروا ،یورودش به سححالن اصححل با

 جلوش ظاهر شد،
که اومده بود  یتکرار نشحححده بود ، همون روم گهیکه جز دو روم اول د یزیچ

 و فرداش که واسه سپردن مادرش اومده بود دیبامد واسه
 دش یبام م تشیدر درد و دل و گله و شکا دن،یاوقات به محض د هیبق معموال

 یعنیممکن بود حال مادرش بهتر شححده باشححه؟  یعنیشححد،  یجور هی دلش
 نشون بده یاون هم خود انیآشفته و بد بن یتونست تو مندگ یمعجزه م

 کرد شنیاست کیخبر خوش قدم نزد دنیآماده شنرو لبش کش اومد، خنده
 شما؟ ییکجا ،یخی...: سالم خانم ش

 شده؟ ی: سالم، خبرهلنا
ن، کن یتوجه نم ن،یما با هم صحححبت کن نیایگفتم خودتون ب یم ی...: هر چ

 یتونسححت یاخه تو اگه تو خونه م ،یدون یوضححع مادرت رو که م زم،یآخه عز
ب یماریب نیا زم،یآخه عز نجا،یا شیاریب یکه مجبور نبود ،ینگهش دار ه رو 

 شرفته،یپ
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ا گن پشتت به م یحرفهاشون رو نخور، اول م نیگول ا ارهیپرستار دوام م کدوم
که  یمخم هیکه گرفتن، به  یپول هیبعد سححر هفته  م،یکن یگرم، ما همه کار م

 کنن یمدن، اجاره خونه عقب افتادشون رو که دادن، تامه شروع م
 شما! یگ یم یچ یمیل: خانم سهلنا
شن  یعوض م فتیبه ش فتیهمه پرستار، ش نیا نجایوالله، ا قتی: حقیمیسل
 ُبرن یو م

ست حرف بزن بب نی: بس کنهلنا ستار ک ؟یگیم یچ نمیخانم، در ض ه،یپر  هیق
 ه؟یخونه چ

هاترخ لتی: وکیمیسححل کار مده، داره  نه  یمادرت رو م صیاو خبر  یعنیک
 ؟یندار

 ؟یمن؟ اردالن صفار لیبلند شد: وک دادش
 قد کوتاهه شویدونم، همون مرد ر ی: اسمش رونمیمیسل

 : االن کجاست، مامانم کجاستهلنا
 ؟یتو مدار  امضا نکرد یعنی: یمیسل

 مد: نه، نه یداد م ییجورا هیولوم صداش دست خودش نبود، داشت  گهید
لش اهم دنب یمیسمت اتاق مادرش،سل دیبمونه، دو یمیمنتظر سل نکهیا بدون

تن کرده ، دست تو  رونیکه لباس ب دیمادرش رو د دنیبه محض رس د،یدو یم
با داد هلنا، من دست عارفه  د،یپوش یخانم لبه تخت داشت، کفش م هیدست 

ام  دو مد و ربه ه یتنه سفت یمیتو شو  هلنا و سل د،یرو ول کرد و سمت در دو
 مد رونیدر ب
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 ادی ییهوی یدنبال من، ول دیدو د،ایتا هلنا به خودش ب دیطول کشحح هیثان چند
حرفش رو مده بود  یمیکه سححل یافتاد، ممکن بود هنوم اون مرد یبخش ادار

 االرم ب یمن م ی: منگ بزن نگهبانیمیباشه، رو کرد به سل یمراحل ادار ریدرگ
کم مح ادیتو پله آخر تا بخودش ب یچطور خودش و به باال رسححوند ول مدینفه
سمت پا شو،یمرد جا افتاده ر هی وار،یشد به د دهیکوب شت به  سرعت دا  نییبا 

 دیدو یم
سرش پ یدرد با ست به بدنش حکم کن هیچند ثان د،یچیکه تو  ه هنگ کرد، نتوت

اه ر یتعادل بود، ول یب یپشححت سححر برد، ظاهرن نشححکسححته بود، کم ی،دسححت
فعال  یه، ولن ایبه نگهبان خبر داده  یمیسل دونستیگرفت، نم شیبرگشت رو پ

س نیم مادرش بود، هنوم رو آخرمه شته بود که ک  صداش باالام  یپله پا نگذا
 !یخیمد: خانم ش

 بلند کرد: بله؟ سر
 ت،یریمد شیپ میبر دیباال، با نیایمنگ مد، ب یمی...: خانم سل

 نگهشون داشته باشن دیدم در، شا ی: برم نگهبانهلنا
 باال نیای...: نه در رفتن، ب

 ممامان شیخوام برم پ یباال، م امیتونم پله ب ینم ست،ی: حالم خوش نهلنا
 اونجا، کارتون داره ادیبگم ب یمن به دکتر کمال ن،ی...: باشه بر

شده بود، راه اتاق مادرش رو پ یکم سرش کم  تو راهرو  یگرفت ول شیام درد 
 مدند یبودند و حرف م ستادهیام پرستارها ا ینفر 15حدود 

 آروم گرفتند یهلنا کم دنید با
 فرار کردند ،یخی: خانم شیمیلس
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 دونم، خدا رو شکر مادرم رو نبردند ی: مهلنا
 شون؟ی: نشناختیمیسل

 بودمشون دهی: نه، من تا حاال ندهلنا
ند چ هی شهی: سالم خانم، مدیسر رس یمد که دکترکمال یحرف م یمیسل هنوم

 میلحظه صحبت کن
 یمشک یاوتیتو نیماش هیهمراه منو صدا بزنن،تو  نیبگ یبه نگهبان شهی: مهلنا

 بعدام توقف ممنوع دم در پار  کردند
 میکن یاونجا صحبت م شنیتواست نیی: بله حتما، بفرمایکمال دکتر
*** 

 اشکش در اومد اریاخت یهلنا ب دیورود سع با
 شده دخترم ی: چ دیسع
 خواستن مامانم رو بدمند یاش شدت گرفت: م هیگر
 هیالک بدمدن، مگه ؟یچ یعنیکرد:  یاخم دیسع

 یم مه سیکنم، االن پل یمن خدمتتون عرض م ن،یی: لطفا بفرمایکمال دکتر
 رسه
 ده؟ش ی: چیدستش داد و رو کرد به کمال یکنار هلنا نشست، دستمال دیسع

مال دکتر ظاهرن یک له امروم ام صححبح  قا هی: وال عه م یلیوک یآ نه  یمراج ک
 دم،یمن تامه رسحح ،یخیخانم شحح صیترخ یبرا شححون،یمعاونت، با وکالت ام ا

با ارائه وکالتنامه ام طرف  لیوک یمن معطل مونده بود، آقا یمدار  واسه امضا
سا شون،یا شنا شغول اتمام کارها ییو مدار   شون م ه البت بودند، یادار یخود
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ست یول میما با تلفن درج در پرونده هم تماس گرفت س با دخترشون مینتون  یتما
 یمده م یدفعه بهشون منگ هی ،یفته حسابدارکردند و به گ هیبعدم تسو م،یریبگ

 نییدوه پا یکنه و م یرو رها م زیهمه چ مهیشه، که سراس
 بودم مامانم رو برده بودند دهیتر رس رید قهی: چند دقهلنا
 احوال ضیحواس مر یآدم ب هیآخه ممکنه بخوادمامان تو رو ببره،  ی: کدیسححع

 بوده تییخوره، نکنه دا یم یبدرد ک
به  امین داره، که یآشنا و پارت نقدریکنه، ا یرو بکنه م یاگه بخوادکار میی: داهلنا

 ستیکارها ن نیا
 شه؟ یم ی: االن چیرو کرد به دکتر کمال بعدم
 برسه، سیپل میصبر کن دی: بایکمال
 مونم یمادرم م شی: من امشب پهلنا
 گه یم یچ سیپل مینی: صبر کن ببدکتر
 مشیبر ی: نه، مدیسع

 : کجا؟هلنا
 : خونه ما،دیسع

 :اماهلنا
 کنه ی: اما نداره، پرستار که هست، ام هر دو مراقبت مدیسع

 مامانم شیفعال برم پ دونمیبلند شد: نم هلنا
 سیدور باشحححه، پل اهویه نی: بهش آرام بخش گفتم بزنن، بزار ام ایکمال دکتر

 نداره یهم به اون کار
 نمشد به اردالن منگ بز یبرگشت سر جاش: کاش م هلنا
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 ادیمنم ب یخودم منگ م لی: اون االن هزار مدل گرفتاره، به وکدیسع
ش یساعت سه سا دیطول ک بخاطر  بزنن، رونیب یلعنت شگاهیتا بتونن ام اون آ

 یبه موضححوع کل دیجد لیبود، و ورود وک لیمسححا انینبودن اردالن که در جر
ه واب بسححاوال ج یحال کنن، کل لیرو به وک هیوقت برد تا تمام جوانب قضحح

 یه مک یعبدالله به عنوان کس ییشک داشت واسه عنوان کردن اسم دا سبیپل
 تفاق افتاد.ا نیا لیبا اصرار وک تاینها یدست داشته باشه، ول هیقض نیتونه تو ا

بات م به بامپرس اگه اث پا یگفته  که  فاق م 3 نیتو ا ییدا یشحححد   ونیمورد ات
شه،خ سش ختم به خ یلیبا ضار. گفته بوشهینم ریوا سش اح ه تا ر یم هید وا

گاه  یواسه ساوال جواب بره آ
ام  ی. ولدیترس یعبدالله بدجور م ییدا تیعصبان یبود، ام ترکشها یبد حس
 یحاال که ام ارم خبر گهید سحححت،ین یرنگ یاهیباالتر ام سحح دید یم یطرف

 شد یمجبور م یفقط کم یکم ییداره اگه آقا دا یتی، چه اهم تیهست نه حما
 رو تجربه کنه. لشیالف مبرخ یزیچ
 ه؟یام فکر در اومد: نظرت چ دیسع یصدا با

 حواسم نبود دیببخش ؟ی: چهلنا
 خونه میبر میریشام بگ هیگم نظرت چ ی: مدیسع

صحححدا  یب بیعقب انداخت: مادرش عج یبه صححندل یبرگشحححت نگاه هلنا
ه ود کنب یمن، اون نیشححد، ا شیدلش ر رون،یبه پنچره مل مده بود به ب دهیچسححب

ه چ نیبود، که ام اون خونه به در برده بودش، ا دهیکشحح شیعمر به ن هیهلنا رو 
من  نیا شححهیبه ر شححهیوقفه ت یو ب زیر هیسححال  23که  یبود، چه عدالت یعدالت
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ن، هنوم س نیشد گفت مجنون شده، تو ا یکه م نقدریا د،یکه بر نقدریا د،یکوب
 له ها روسا 70ساله داره، درد  60 افهیق ده،ینرس 45به 

 نگران نباش نقدریشه، ا ی: خوب مدیسع
 هی ست،ین مریفقط الزا نیشه، ا یگفت که نم حیصر یلیدکتر خ شه،ی: نمهلنا

 هیاختالل روان
 نداره، ی: واسه خدا کاردیسع

کنم، چرا ما رو  یدارم به عدالتش شک م گهید ینداره، ول یدونم کار ی: مهلنا
 ته،رف ادشیها رو  یچرا بعض نه،یب ینم

تو معجزه امروم خدا رو  ،یآمرده ا یلیخ ،یدینا ام یلی: کفر نگو، تو خدیسححع
 ؟یدیند

 : معجزه؟هلنا
 ن،یبمادرت رو ب میبر ادیسر مبون من ب هوی د،یخر می: بله، ما قرار بود بردیسع

عالف امضححا بمونن، ما  نهایا اد،یب ریامروم د یدکتر کمال م،یما به موقع برسحح
 م،یهمون موقع برس

 شه؟یحساب م یچ نیا یهمه بدبخت نیا شی: پهلنا
صباندیسع شه خانم ع سبک  ی: با شو، به خدا  ر بزن، حرفات رو بگو، بزار  ن

 شنوهیخدا م ،یش
 شم یم ونهیکنم منم دارم د یفکر م ی:گاههلنا
 یم نهایهمه ا ،یبشحح ونهید یدور، واسححه چ زیربط رو بر یافکار ب نی: ادیسححع
 گذره
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نا عا داهل جد هیارم، هر روم  یرم کم م: من واق فاق  به بهبود  دیات نه رو  اونم 
 رو به بدتر شدن ،یدواریوام

سه د دیسع شت: ب ست م یدیهمه نا ام نیا گهینگه دا شه، حاالم  یکفره، در
 امیب رمیتا من  ذا بگ نیبش
عقب کنار مادرش،  یشححد رفت صححندل ادهیهلنا هم پ دیشححدن سححع ادهیپ با

نرفته: مامان،  رونیرام بخشححها کامل ام بدنش بکرد هنوم اثر آ یاحسحححاس م
 خونه میر یم میحالت خوبه، دار ،یمامانم خانم

گاه عارفه به خ یفقط ن ند رو  باره رو گردو عد دو  دیکشحح یآه ابون،یکرد و ب
نبود که بشححه باهاش احسححاسححات و ترسححهات رو  یمن کسحح نیا دیوعقب کشحح
سمت کن شونه  گهید یبود ول یممان یق شونه هاش  سر  ینبود که بتون ییهانه.

ن نبودند که حلقه بش ییدستاش دستها ،یو خدوت رو سبک کن یروشون بزار
 کنن قیدورت و بهت آرامش تزر و

*** 
 یگذشححت، اکثر مواقع رو با داروها یام به خونه آوردن مادرش م یروم سححه
ها یبود، ول یحال یتو ب یزیتجو مان قب م یکه داروش کم ییم تاد،  یع اف

 یلیداد، که خ یسر و ته، گاه یب یحرفها د،یرو تو رفتارش د یرارق یب شدیم
 یم نرویکه نامناسب بود ام اتاق ب یبا پوشش یکرد، گاه یاوضاع رو سخت م

اده بود د حیرفته بود و به سحاره توضح شحون،یحجاب، با لباس خونه و پر یمد، ب
 .زهیصدا ها اون رو به هم بر نیتونه ا یچقدر م دونستیم یول
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 لیوک نکهیام کارهاش نبود جز ا یاردالن مونده بود، خبر یتا عروسحح یومر 4
گاه ییگفته بود که دا دیسححع و  یفربار جع نیو البته ظاهرن ا ،یعبدالله رفته آ

 یو کارها دیجد لیوک یکار یموام کمینداده بود،  یپسرش هم، اما خبر خاص
ه قرار نگرفت انیجر چون اردالن اصال در یاردالن سرعت رو گرفته بود، ام طرف

 نیاردالن موکول شححده بود، به هم یبه بعد ام عروسحح هایریگیام پ یبود بعضحح
ود، نرفته ب شیاول گفته بود پ لیهام که وک یبه اون راحت هیخاطر ظاهرن قضحح

کرده  شدن پولها امضا دهیخونه قبل ام دمد هیو تخل هیکه هلنا بابت تسو یدیرس
کرده بود،و  دیپدر و پسححر ام ماجرا رو بع اون یجرم همدسححت یبود به طور کل

 یاثبات ندارند باق تیکه قابل ییهلنا در حد ادعا ها یام حرفها یلیظاهرن خ
 مونده بودند.

ش کش سرش ک سر رو بالش کوب دیسر و ام   حس کرد دلش دیو با تمام توان 
شه، لعنت یم شب دخالت  یخواد مغزش ام هم بپا ستاد، اگه اون  سالن فر به ار

 ایدن نیه اب یهمون شب بسته شده بود، نه ُحب یکوفت یمندگ نیکرد، دفتر ا ینم
 ییبه رها دیو ام یداشت ، نه دلخوش

 رونشیبود، مدرسه نرفتن بدجور ام چرخه اجتماع ب دهینچرخ یلیاجتماع خ تو
نده بود، ول ها یرو عدود یتو همون کالسحح ند   یم با همون ا ته بود،  که رف

سا یارتباط سن و  شت فهم یلهاکه با هم  یدخترا یایبود که دن دهیخودش دا
سالش چقدر متفاوته،  سن و  شن و ر یکیهم  دنبال  یکی افه،یو ق ختیدنبال ف

به  دنیتو فکر رسحح یکیتو فکر شححوهر،  یکی ،یدنبال خوشححگذرون یکیپسححر، 
 ،یمدر  دکتر
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شمهاش ست و ممزمه کرد: من لعنت چ همه عمر تاوان کار دو نفر  ؟یچ یرو ب
شق یعقل یپس دادم، تاوان ب رو گهید س و پ یماریرو، حاال تاوان ب شونیو عا

 یخستم کرد ایسال رو، خدا 23 نیا یلرمه ها
به  یدهنش رو ببنده، نگاه دیکه با دونسححتیو  لت مد،خوب م دیکشحح یآه

سححاعت  24بود، انگار نه انگار که تو  دهیآمار خواب یبچه ب هیمادرش کرد، مثل 
 بود. گذشته چه ها که نکرده

 یهازیخواسححت به چ یخواسححت به اتفاقات افتاده فکر کنه، دلش م ینم دلش
ر کنه، س الشینداشت که با خ ییتو مغزش هم فانتز یحت یخوب فکر کنه، ول

شدن ام خانواده مادر س یبارها بعد ام جدا سرش مده بود که با ک ست  یبه  دو
س ساعت یشه، ک ساتش رو در  کنه، بتونه چند  سا  یهوا لام حا یکه بتونه اح

 نتونسته بود. یول اره،یدرش ب یمندگ
منگ مده بود،فقط دو سححاعت ام  یموقع ها بود ، بار اول که پسححر جعفر همون

شک ر ضطراب ا سکه افتاده بود، تا  ختهیترس و ا سک سه به  بود تا مادرش بر
 بتونه دو کلمه حرف بزنه

د، با چه خوا یم یدونسححت دلش چه جور آدم ینم یکه مسححخره بود،حت حتما
ست هم فرق یاگه م دیشا ،اگرچهیا افهیبا چه ق یاخالق شت، اعتماد  یدون ندا

سر یرابطه جد هیبه نفس ورود به  شت، با کدوم پ شروع یم یرو ندا ست   تون
 سنامهشنا ،یکرد، پدر مادرش رو چ یم یمعرف یخودش رو ک دیکنه، اصال با

 ذشت.نبود که بشه امشون اسون گ ییزهایچ نهایا ،یاش رو چ
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سری به سیو  ا سرا نیا سلما با پ ست یمثل اون دو تا نم ییفکر کرد،م کنار  تون
 هیه واسحح نه،یکه من رو کم بب یمسححلما با مرد یاشححون مهم نبود، ول افهیق اد،یب

ضافه به ر سه خودش ق ایقرون دومار ا سامه، دکمه م افهیوا ه و سفت کن قهی ریب
 دید ینم یچشمش به دست و لب پدرش باشه هرگز راه

فهیبود، ق یرو مجسححم کرد، پسححر آروم ایعرشحح  یکم زد،یبور م یاش کم ا
رو لبش نشححسححت، مسححلما اگه  یلبخند -مهربون یال ر ول یادیخونسححرد، م

گذاشححت و  یم یاول رو مهربون نهیداشححت، گز یواسححه انتخاب م یحق یروم
د که بو هدیرو د نیاسححیو  اسححری یو مبون بام یگرگ بام نقدریمتانت تو رفتار، ا

 تونست بهش آرامش بده. یبود که م یزیچ یو خونسرد یبود، آروم زاریب
رده، و بگ ارهیدوباره قلقلکش داد تا فردا دوباره مدار  رو وسححط ب ا،یعرشحح فکر

ش ست ب یم ایاگه عر در خوب چق ره،یسر کار رو بگ هیو رانیا ادیب ران،یا ادیتون
بود که سهام دار  دهیشناونجا سخت مشغوله،  ایدونست عرش یم یبود ول یم
شهرسام هی شت، چون بار  یدگمن و من گهیمعتبره، تامه حتما د یشرکت  هم دا

 آخر گفت بود نامزد کرده
مسعود، لب و لوچه اش رو جمع کرد، احساس اشمازام بهش دست داد.  ادی با

 دوست داشت ذهن ودهنش رو آب بکشه تا مزه بد دهنش عوض بشه
 افکار روپس بزنه نیا یکیخواسححت تو تار یار ملحاف برد، انگ ریرو م سححرش

 بودش. ختهیبدجور بهم ر ریکه چندان موفق نبود، اتفاق اخ
سر پ هیقلبش به بهار  بطه خورد،  یاردالن اومد سر مبونش، اون ته تو ها اسم

خوب، اوضاع رو براه، لب خندون، اهل مزاح،  افهیتموم، ق زیهمه چ ییجورا هی
اش  به گونه ینشگون هیبا دو دست صورتش رو پوشوند،  مهربون، خونواده دار،
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هم  ریتاث یبره که ب اردالنذهن آشحفته اجامه نداده سحمت  نیبه ا گهیگرفت تا د
 نبود.
ست ذهنش رو کامال آماد کنه، گ یهاش رو هم کم قهیشق شارداد خوا که  رمیف

کرد ، چه  یم سححتیفرد مورد نظر رو ل یکه مشححخصححه ها رمیکرد، گ یفکر م
شب فته،یب یمگه قرار بود اتفاق ده،یفا سر  سع یمگه  ود، هر چند بله نداده ب دیبه 

 یا گهید تیبه قصد و ن
 یزیچ ندهیحالت در آ نیبهتر دیهم نگاه کنه شححا نانهیخواسححت واقع ب یم اگه

شه، امدواج با مرد ینم نیام ری  ست با س یتون ش یجا افتاده، ک ه که خودش با
س شت امیکه ن یو خودش ک شه مادر و پدر بندا ستگار ارهیه با س ،یخوا که  یک

 جواب پس بده یمجبور نباشه به کس
بدنش ام جا جسححت، ممان و مکان رو گم  یرو یدسححت دنیمثل خز یحسحح با

توان داد مدن در  یدهنش روگرفت، تو شححو  بود حت یرو یکرده بود، دسححت
ست یحس خفگ د،ید یخودش نم شت، نه ام د سد کرد یدا سش رو   که راه نف

 یبود، امش م دی. سححعکردیتنش احسحححاس م یکه رو ینیبود، ام حس سححنگ
 خواست داد نزنه تا دهنش رو آماد کنه یم شه،خواست آروم با

سع یدییسر تا با  یول نه،یبب یزیچ دیسع یکیتار نیداد، مطمان نبود تو ا دیبه 
 ،یدیکرد سرش رو بلند کنه که با دست مانعش شد: ترس یدست شل کرد، سع

 رام بکشد کمی
 تواتاق من ،یکن یم کاریچ نجای: تواهلنا
 : اتاق منمهدیسع
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 ستمی: من من تو نهلنا
 ستی: انگار حواست سر جاش ندیسع

 ستم،ی: هست به خدا هست ، من من تو نهلنا
 یقبول کرد ستین ادتی ست،ین ادتی: دیسع

 ساده تیمحرم هی یتو گفت دبی: سعهلنا
 : خوب ساده بوددیسع

 اطر مامانم،بخ ی: گفتهلنا
به دق یبود ی: دروغ نگفتم، راضححدیسححع به سححر رو قهیمن دم   یب ینگاهم 

 ییببرم دم حموم و دستشو رمیب*غ*لش رو بگ ریم فته،یحجابش ب
 قرار نبود.. د،یسع ی: ولهلنا
 تونم ینم یدونم قرار نبود، ول ی: مدیسع

ن، به کبه دخترت فکر  ،یتون ی،م یتون یکرد پسححش بزنه: بخدا م دیسححع هلنا
 منت که دو تا اتاق اونطرف تره، به شهپر فکر کن

ند، به صورتش مد: دهنت رو بب یسفت یلیشد،س ونهید دیاوردن نام شهپر سع با
 یاریاسم شهپر رو ب یحق ندار

 ارم؟یب دیچرا نبا ارم،ی: چرا نهلنا
 یکن نیتمک دیبا یکنم، منم یکنم، من آدمت م یم چارتی: بدیسع

 منم یداد م دیبکنم؟ سع دیبا کاریمن چ ه؟یچ نیمکت ؟یگ یم ی: چهلنا
 بشه نی: داد بزن تا مادرت ام خواب بپره، داد بزن تا ساره حالش بدتر ام ادیسع

 ایمه دنه یمن، گور بابا یتو، گور بابا یمنم، گور بابا یبشم، داد م ونهی: دهلنا
 !یچ یعنی نیدم تمک ی: نشونت مدیسع
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شت تق یا قهیدق چند سع یال مبود که دا کم  یلیخ دیکرد، ام نظر قد و قواره با 
انگشتاش تو باموهاش گز گز  یمور مردونه کجا و منونه کجا، جا ینداشت، ول

 کرد یم
 آروم گرفت دیتو سر سع یساعت پا تخت یچطور ول دینفهم

 ؟یکرد ی: چه  لطدیسع
 یبره، م رونیجرات نداشححت ام اتاق ب یبود، ول دهیسححمت در، ترسحح دیدو هلنا

 ستین شیزیچ دیخواست مطمان شه سع
ام  د،ینبمودتر ج دیسع یبره، ول رونیهلنا درو بام کرد که ب ستاد،یسر پا ا دیسع
کنم، جمع کن اون  یکرد: درسحححت م یرفت و هلنا رو تو اتاق مندان رونیدر ب

 نمک به حروم طهیوسائلتت رو دختره سل
خت، و مار افتاده بودرو تبدنش نداشت،  یرو یقلبش باال رفته بود، کنترل تپش

 مد که در بام شد یم
 دیتنها نبود، ارسالن هم پشت سرش بود، سع یتو دهنه در ظاهر شد، ول دیسع

 دست انداخت دور مچش و ام جا کندش، یبه آن
 ن؟یکن یم ینجوریچرا ا د،یتو دهنه در، که ارسالن مانع شد: آقا سع کشوندش

ام دست شماهاست، بعدم در  کشم یم ی: حرف نباشه ارسالن، هر چدیسع
 رو بام کرد و هلش داد تو، ارسالن هم پا گذاشت تو اتاق، یاتاق کنار
سع یچ یگ ی: مارسالن شب ای دیشده آقا  صفه   نیا نجا،یا یکشوند ینه،منو ن

 ت؟یبود امانت دار نیا نطوره،یدختر چرا ا نیا ،یدار هیچه سر و وضع
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به  یونیلیچند م هی، خانم دمده، تا حاال : امانتتون پدر منو در آورده، دمدهدیسححع
 تو حال یشمیابر یساره و سانام گرفته تا قال یمده، ام طالها بیج

 : درو ه،همش درو هدیگشاد مل مده بود به سع یبا چشمها هلنا
 یفهم یم سی: منگ مدم پلدیسع

رو کرد به ارسححالن: بخدا درو ه، بخدا بهتانه، تو رو خدا بگو آفاق جون  هلنا
 ادیبگو حاج بابا ب اد،یب

 گن؟ یم یچ دی: پس آقا سعارسالن
 گه، بخدا درو ه ی: دروغ مهلنا

ت برم یخونه من ، صححبح م مییر یلت،میوسححا م،بدونیبر فتی: راه بارسححالن
 شه یم یچ مینیخونه جاج بابا، بب

 ؟ ی:مادرم چهلنا
 مگه؟ نجاستی: مادرت اارسالن

 نهیمادرشون، حاال دستمزدم ا: بله، هم به خودشون خدمت کردم هم دیسع
 ن؟یداد یبه ما خبر م دی: نباارسالن

 اردالن بود یهمه سرتون گرم عروس ن؟ی: شما کجا بوددیسع
 م،یقائله رو ختم کن نیتا فردا صححبح ا م،یبر یخوب مادرتم م یلی: خارسححالن

 هیبه چ یچ مینیبب
 رهینم یی: تا مال منو برنگردونه جادیسع

شت، یقدم هلنا صداش رو کنترل کنه: م جلو گذا ست  ست به من  ینتون خوا
 همش درو ه نایت*ج*ا*و*م کنه، ا

 : به من خودم، به محرممدیبلند خند دیسع
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سالن سع ار سمت  شت  دختر امانت  نیمرد  ا ؟،یکرد ی: تو چه  لطدیبرگ
 ؟یبود؟ عقدش کرد

 به مادرمه، تیانداخت: درو ه، گفت فقط واسه محرم نییسر پا هلنا
سوت م یتو د،یام جا پر یادد یصدا با ش یگوشهاش  ساس خ د،یک  یسیاح

سرما سفند، ا یهمه تنش روگرفته بود، تو  ود، ب دیبع یسیو خ یهمه گرم نیا
 بودند سیدست برد پشت سرش، موهاش خ

 دیرو د دیروشن شدن چراغ سع با
 ؟یدیشده، خواب د یاومد کنارش: چ مهیسراس دیسع
 ؟یمن ی: چته، چرا حرف نمدیسع

 شد، یشد، همه اتفاقات تو خواب بوده، باورش نم ینم شباور
 دختر؟ یمن یتکونش داد: چته، چرا حرف نم دیسع
 ترسم ی: به من دست نزن، تو رو خدا به من دست نزن، من مهیگر ریم مد

 کنار نمیش ی: باشه، باشه ، نترس من مدیدستش رو عقب کش دیسع
 ؟یچرا داد مد ؟یدی: خواب ددیسع

 ترسم یمن ام تو م دیسع دم،ید ی:خواب بدهلنا
 ؟یدید یچه خواب ،یترس یدختر من، چرا م زم،ی: عزدیسع

 سرش رو بگردونه که دادش هوا رفت: آآ،گردنم خواست
 ارم؟یآب جوش ب سهیشده؟ گرفته؟ واست ک ی: گردنت چدیسع

 : نه،هلنا
 ارم؟یحوله گرم ب یخوا ی: مدیسع
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 خوام برم ی: نه، مهلنا
 ؟یدید یه خوابچ ؟ی: کجا بردیسع

 منو ببره ادی: منگ بزن آفاق جون بهلنا
 یکنن ، فکر م یمنگ بزنم هول م یوقت یصححبحه، االن ب 6: آروم باش دیسححع

 کرده، دایپ یکنن ساره مشکل
 کردم؟ آره؟ تتی: من اذدیسع

 دمید ی: خواب بدهلنا
ست دیسع ساره بزنم، مادرت که هی ارم،یآب ب وانیل هی: بزار برم وا دا خ سرم به 

 نشده داریرو شکر ب
 دست خودم نبود د،یخودش رو جمع و جور کرد: ببخش یکم
 دونم، مگه خواب دسته آدمه ی: مدیسع

سع رونیب با س دیرفتن  ش ینف به  یهبود، نگا ومدهیهنوم حالش جا ن یول د،یک
س س ریم یمادرش انداخت که انگار نه انگار که ک شش داد مده، که اگه ک  یگو

که  یکوفت یقرصها نیدونست ا ید،نمیفهم ینم دادین هم مجوو شیمتر هیتو 
 نه ایشن  یباعث بدتر شدنش م ایکنه آ یطور خوابش م نیا

بدجور گرفته بود، بدتر اماون حالش  یگردنش رو تکون بده، ول یکرد کم یسع
 بود ومدهیبود، که هنوم جا ن

 خودش رو جمع و جور کرد، دیاومدن سع با
 ؟ی: بهتردیسع

 دونم ی: نمهلنا
 کنه یبزار رو گردنت گرمش م ا،یحوله رو طرفش گرفت: ب دیسع
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 ی: مرسهلنا
 ؟یدید یچه خواب یبگ یخوا ینشست: نم دیسع

 بد یلیبود، خ ی: خواب بدهلنا
 ؟ی: آالن آرومتردیسع

 : فکر کنمهلنا
 ؟یبر یخوا ی: هنومم مدیسع

 خوام برم یمن واقعا م یول د،ی: ببخشهلنا
ت دادم هر وق غامینشحده برگشحت: به ارسحالن پ قهیچند دق رفت، رونیاتاق ب ام
 رهیشد تماس بگ داریب

 : چرا به ارسالن؟هلنا
 کنه یوقت صبح سکته م نی: اگه به آفاق جون منگ بزنم ادیسع

 شه! ی: االن ارسالنم نگران مهلنا
 صبحونه بهش بگه زیسر م ،ی: نه ،نوشتم تو با آفاق کار داردیسع

نگاه کنه، بعد اون همه  دیشحححد تو صححورت سححع ینم نزد، روش یحرف گهید
 اون صحنات ده،یکه د یکرد، با خواب یاحساس م یام طرف یول ،یخدمتو خوب

چشححمش پا  نشححن، ممکنه باعث شححه تو هر  یام جلو یمود نیممکنه به ا
 همراهش شه دیلحظه ترس ام سع

*** 
 بلند شد فونیآ یساعت نگذشته بود که صدا مین
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وقت  نیا به یقرار یعنیاومده باشه،  یمود نیپرستار به ا دیرس یبه نظر م دیبع
 وقت نبود چیصبح ه

 رونیدرو بام کرد هنوم کامل پا ب یبلند شححد ال رونیام ب یممزمه ا یصححدا با
سع سالن و  شم ار شم تو چ شته بود که چ د: لب جنبون اریاخت یشد ب دینگذا

 سالم
 دیتو هم کش یاخم دنشیبا د ارسالن

 کرد و به اشاره کرد که بره تو یسرفه ا هم تک دیسع
ودش خ عیمده، سر رونیحجاب و با بلوم شلوار خوابش ام اتاق ب یب دیفهم تامه

 تو و در و بست، دیرو کش
 رفت رونیسر گرفت و ام اتاق ب یبلند بودروسر نیآست لباسش

سححالن نشححسححته بودند، و اهسححته  یمبلها یهم رو یو ارسححالن رو برو دیسححع
 ردندک یصحبت م

 کرد و نشست یرفت جلو، ام اول سالم آروم آروم
 : سالمارسالن

 ومد؟ی: آفاق جون نهلنا
 جواب داد: نه نیسنگ ارسالن

شححده، صححبرنکرده موقع  یچ نهی: دخترم، ارسححالن نگران شححده، اومده ببدیسححع
 صبحونه به آفاق جون بگه

 دی: ببخشهلنا
 ؟ی: خوبارسالن
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لم واسححه آفاق جون تنگ شححده، من، من د یلی: بله،من خوبم، فقط من خهلنا
 آفاق جون شیخواد برم پ یدلم م دم،ید یخواب بد

 !؟ی! مگه بچه ادمیخواب بد د یچ یعنی؟ییهویوقت صبح،  نی: اارسالن
 مدت نیده،ایخوب ترس ده،یشده، خواب د ی: ارسالن جان ، گفتم که چدیسع

 ستین ادتیهمش تحت فشار بوده، دخترا هم که حساسند، مگه سانام رو 
 یرفت، انتظار م یکه انتظارش نم یزیسححر اخم داشححت، چ یانگار ارسححالن

 بزاره یشتریاحترام ب دیرفت به سع
خواد تو اون خونه  ینم گهید دهیترسحح دهی: ورش دارم برم بگم خواب دارسححالن

 بمونه
لنا دلش منگ بزنه، ه هیگفتم به آفاق جون بگو  ش،یببر یای: قرار نبود بدیسححع

 یوقت تا اون موقع حالش جا م هیگفت، اصال  یودش به آفاق جون متنگه، خ
 اومد

سالن صدا بلند نکنه م یسع ار شت  شون رو  یدا صدا ساره ممکنه  ست  دون
 اس گهید زیچ هیقض ست،ین نیبشنوه:نه، ا

 من فقط دم،یترس یلیداشتم، خ ی: نه بخدا، من شب بدهلنا
 یلنا خودش دم ظهر منگ مارسححالن، برو خونه، ه نی: تو آروم باش، ببدیسححع

 من بهت اس ام اس ندادم ریمنه آفاق جون، اصال انگار بگ
 که بوده رو انگار کنم نبوده یزیتونم چ ی: من نمارسالن
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 یمنه، من هنوم هوش و حواسم سر جاش نبود، ه ریاصال تقص د،ی: ببخشهلنا
سع صرار کردم منگ برنه آفاق جون، ا دیبه   یاه نمتمن کو هیوقت یب دید شونمیا

 ام، مزاحم شما شد
 دارنیشده، همه ب 7 میتا برس م،ی:بپوش برارسالن

 اعتماد نداشت دیبه سع گهیداشت، انگار ارسالن د یحس بد هلنا
 من االن خوبم، اصال اشتباه کردم ن،ینی: نه ،ببهلنا
 میصحبت کن دیتو اتاق، با ایچند لحظه ب هیبلند شد: ارسالن  دیسع

 شد یراه دهیهم کشدر  یبااخمها ارسالن
 سححاد،یوا دیاورد، پشححت در اتاق کار سححع یهم بلند شححد، دلش طاقت نم هلنا

 سادیگوش وا یعنی
 شلو ش نکن یخود یپسرجان، ب نی: ببدیشن یرو واضح م دیسع یصدا

سالن سعار ستادنش نبودم، ه نجایمن ام اولم موافق ا د،ی: آقا   یمدله، ول چیفر
ختر د نیا نمیکنه، بب یحاال فرق م یول ارم،ینخواسححتم رو حرف حاج بابا نه ب

 چرخه؟ یتو خونه شما م یختیر نیا شهیهم
 ه؟یشد: منظورت چ یعصبان دیسع

 برمش یندارم، م ی:من با شما حرفارسالن
 ؟یبر ی: مادرشم مدیسع

 : مادرش رو؟ارسالن
 مشیاومد، آورد شیپ شگاهیتو آسا یمشکل هی نجاست،ی: بله ، مادرش ادیسع

 نجایا
 میبر ی: آره مسالنار
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شکلت با من چ دیسع  وممریمال امروم د ه؟یصدا بلند کرد: ارسالن تو چته؟ م
 چند ساله ست،ین

 ن؟یدون ی: نمارسالن
 دونم ی: نه نمدیسع

 بسه یرو بدون نیخواد سر به تنت نباشه، هم ی: دلم مارسالن
 : مودب باشدیسع

سالن شوهر عمه عز یدلم م یلی: خار شم، ولمودب  زمیخواد با  هر وقت  یبا
م تون یساقط شده، نم یشده، چطور ام مندگ ریگ نیاد، ساره چطور مم یم ادمی

 مودب باشم
 ه؟ی: منظورت چدیسع

 : منظورم بمونه واسه بعدارسالن
 تاقداد و پا گذاشت تو ا نییدر و پا رهی،دستگ رهیگ یداره باال م هیقض دید هلنا
سالن رو گرفت دیسع ست ار و هلنا ول کرد: ت دنیبا د یه بود ولتو دهنه در مچ د

 کار؟یچ نجایا یاومد
 دیمنه، من نبا ریهمش تقص د،یانداخت: ببخش نییپا سر
 ستین رومیمال امروم و د هیقص نیا ست،یتو ن ریتقص یچی: هدیسع

 رونی: برو بارسالن
 شه یم داریساره ب ن،ییپا اریدست هلنا رو گرفت: صدات رو ب دیسع

سع ارسالن ست  ساره خ رو دید ست هلنا پس مد:   داره،یساله که ب یلیام رو د
 روم افتاد، نیشد که به ا داریب
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هلنا رو کنار فرستاد و فاصله خودش و ارسالن روکم کرد: مثل آدم حرف  دیسع
 بزن، حرف دلت رو بزن

 ،یدار یفهمم، چرا دست ام سرش بر نم یفقط نم ،ی: تو نابودش کردارسالن
 حاج بابا خونه ادیب یمار یچرا نم

 اونجا ادیب دیبا یواسه چ ؟یگ یم یچ یفهم ی: ساره منمه، مدیسع
 ه،یام منها مه کلمه بهتر یکی: ارسالن

 و عقب تر رفت دیکش ینیه هلنا
 : ببند دهنت رو ارسالندیسع

 رو هم خدا هیشناسم، بق یگم، شهپر خانم رو من م ی: مگه دروغ مارسالن
 دید و مل مد به سعلب اسم شهپر رو ممزمه کر ریم هلنا
 دست گذاشت رو سرش و عقب رفت دیسع

 ی دیمیسن کم سکته کرد، نفه نیچرا ساره توا یدیتا حاال نفهم یعنی: ارسالن
خواد خوب شه، چرا افسرده اس، چرا  یچرا نم یفهم یمنه، نم یچرا حرف نم

 خواد که حرف بزنه یگه نم یدکتر م
 نت رو ببندارسالن رو گرفت: ده قهیبرگشت جلو،  دیسع

و ت گهیمن د هیبود  دهی، سححاره فهم یپسححش مد: چرا ببندم، بزار بدون ارسححالن
ست، به آب و آت تیمندگ شه، من خ شیه کردم ذهنش  یسع یلیمد تا مطمان 

 د،اما باورش نش ست،یگفتم ن یهست، ول دمید قیرو منحرف کنم، رفتم تحق
اومد،  به رومش نیم که ابعد ق،یخونه شاگرد بابات رو فرستاده بود تحق ظاهرن

طاقت نداشححت هر روم خبر  گهیول کرد رفت، د نیبدبخت واسححه هم یریوم
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شنوه، من خ شدنش رو ب شاهکار جنابعال یسع یلیبدتر   ینرو الپوشو یکردم 
 نشد، المصب نشد یکنم، ول

 دو پا نشست یرو نیهمونجا رو مم دیسع
نا نده بود ، نم هل تاصحححل مو نهیدونسحححت چ یم*س* دهن  اریاخت یب کارک

 بود نجایا رومیبامکرد:شهپر د
 ؟ینگفت نجا؟چرایام جا جست رفت سمت هلنا:ا ییهوی دیسع

 دمیدونم، ترس ی:نمهلنا
 داشت؟ کاری: چارسالن

 جواب نداد هلنا
 ساره؟ شهی: رفت پارسالن

 با سر اشاره کرد که نه هلنا
 ؟ی: پس چدیسع

 : با من کار داشتهلنا
 ؟نجاستیدونست هلنا ا ی: ام کجا مدیشد به سع رهی: با تو؟ بعدم خارسالن

 نجا؟یخواست ا یم یشد: چ کتریارسالن رو کنار مد و به هلنا نزد دیسع
خواست بدونه  یکرمان؟ بعدم، بعدم م نیر یخواست بدونه، چرا نم ی: مهلنا
وهلم داد،  دیموهام روکشحح ،یگفت، چه  لط یعنیکنم،  یم کاریچ نجایمن ا

 کنه یم اهیگفت رومگارم و س
 ؟یبهش نگفت یزیکه چ تیهول کرده بود: راجع به محرم دیسع

 گفت و ساکت موند یبا سر نا هلنا
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( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجام یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

س دیسع سودگ ینف سر آ ش یداد ول رونیب یام  سالن طول ک  نیتا ا دیانگار ار
 جمله رو هضم کنه

 ؟یدختر و عقد کرد نیتو ا د،یمد: سححع رونیصححداش ام ته چاه ب هیند ثانچ بعد
 دیسع
 ستین ینجوریاصال ا ن،یرفت سمت ارسالن: نه ، نه، بب دیسع

 دختر امانت بود نیا دیسع ه،ی: پس چجورارسالن
 سا گهید زیچ هیاصال قض ن،ی: ارسالن، پسرم، ببدیلرم یصداش م دیسع

ام حاج باب د،یسع- یوا ،یوا ،ینشست: وا رفت لبه تخت گوشه اتاق ارسالن
 یآفاق بفهمه وا کنه،یبفهمه سکته م

 رفت کنار دستش نشست: خوب گوش کن، به خاطر مادرش بود، دمیسع
رو، بعد دخترش و  ضیآدم مر هی ؟یخواسححت ی: مامانش رو مدیخند ارسححالن

 یگرفت
گوش  سانام منه، اول یدختر جا نیشد: حرف دهنت رو بفهم، ا یکفر دیسع

کت  ریمجبورم، م یاحواله، من گاه ضیبده بعد دهنت رو بام کن، مادرش مر
حجاب نداره، بابا  نجور،یشحححه که هم یاونور کنم، نم نوریا رم،یو بالش رو بگ

حجاب  یب یکسحح یعمر هید  ایخدا رو خوش نم ه،یبنده خدا ام خونواده مذهب
 اونوقت من نامحرم دتش،یند

که  یحال و احوال اون که حجاب نداره، آدم با ضیآدم مر دی: سححعارسححالن
 هوش و حواس نداره
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 : من که دارمدیسع
 ؟یدخترش و عقد کن دی: بعد تو باارسالن

 به مادرش محرم باشم نکهیواسه ا ته،یمحرم ستی: ارسالن، عقد ندیسع
رو با دختر  تینوع محرم نیمثال متشححرع، ا ی: خودت رو گول نزن آقاارسححالن
تر دخ هیدختر بالغ، نه با  هیه به مادرش محرم باشححن، نه با خونن ک ینابالغ م

 یتیمحرم نیپرسححتار مرد با دخترت همچ هی یمار یپدر، م یسحححاله، آقا 22
که م ود بهترب ؟یمار یاونور ببره، م نوریو ا رهیب*غ*ل سحححاره رو بگ ریبخونه 

 ینیدختر بب نیا یقبلش سانام رو جا
بره،  یاد م یجمع کن، اردالن م یدار یرو کرد به هلنا: جمع کن، هر چ بعدم

 میحاضر شو، مادرتم حاضر کن بر
 جورنیا دمیاجامه نم ن،یمنو گوش کن یحرفها دیدست گذاشت رو در: با دیسع

 نیمنو قضاوت کن
 میامت، بزار بر شمیم زاریب شتریشنوم ب یم شتریب ی: بسه، هر چارسالن

 منو گوش بده یحرفها دیدر و بام کرد: تو برو، هلنا با دیسع
 میرو پس مد: هلنا وقت نداره، بعدم رو کرد به هلنا: بر دیدست سع ارسالن

 یدم، من دلم نم یم حیکنم، من توضحح یرفت سححمت هلنا: خواهش م دیسححع
 یخواد راجع به من اشتباه کن

نا گاه هل ثل م ین که م به ارسححالن  تادهی ضحححب دم در ا ریکرد  بود: بزار  سحح
 میحرفهاشون رو بشنو

 کالم دسته در رو ول کرد یب ارسالن
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ست: من  دیسع ش شت لبه تخت ن شهپر بودم، فقط  ،یممان هیبرگ شق   16عا
 دهیشححن دمش،ید یم شححهیسححالم بود، دختر عموم بود، تو خونه پدر بزرگ هم

 م،یدبهم وابسته ش م،یعقد پسر عمو دختر عمو تو آسمونهاست، بچه بود میبود
ش یآه شگاه فقط  ی:وقتدیک سرم بود، اونم تموم کردن درسف هیرفتم دان  کر تو 

عمو و پدرم مخالفت کردند،  د،یتا وقت عمل رسحح یو امدواج با شححهپر بود، ول
لقمه تپل گرفته بود، قول داده بود، باباهم که اول موافق  هیعموم واسححه شححهپر 

نه خورد، د َحب  با جواب رد عموم،  من  یام حرفش برنگشحححت، ول گهیبود، 
 دست ام شهپر بر نداشتم، جوون بودم،  د بودم،

باپسححره نسححاخت طالق گرفت، عموم دا ون شححد، اومد  یکرد، ول شححهپرعقد
 نبود. ایبابام کوتاه ب گهید یدنبالم، ول

ابام ب یشححه، ول یم یبابام هم راضحح م،یفرسححتاد دنبالم،گفت اگه عقد کن عموم
ته گذاشحح یحرف مده بود، قرار خواسححتگار یرو گرفته بود، با حاج مشیتصححم

فت ام ارم محرومم م نه، ام هسححت یبود، گ نه، رفتم  یسحححاقطم م یک ک
 کردم یعروس یعقد کردم، ناراض یرفتم، ناراض یناراض ،یخواستگار

سامگار هیامم قول گرفته بود که بعد  شهپر شم، تا یمدت منم نا  کنم، منم جدا
شهپر امدواج کنم، ول شه من با  ساره من مندگ یبابام ام خداش ب شد،  د، بو ین

 خانم بود، اروم بود.
داشحتم، مجبور بودم  یامدواجمون بود که شحهپر حامله شحد، اوضحاع بد اوائل
شهپر  رو با شهپر بگذرونم، یشتریتا بتونم وقت ب رم،یخارج ام شهر بگ یکارها

 سخت بود، شیشده بود، باردار ریبهانه گ
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موقع ها بود، اون  یلیداشححت، امدواجمون فام تیمعلول یاومد، ول ایام دن بچه
ود، ب ضیمر یقبل ام امدواج متنوع نبود، بچه طفل یشححهایمثل حاال امما یلیخ

صب ضیشهپرم مر ضش وقت یکرد، ع سته ام کرده بود، عو  یم یمود جوش خ
 .شیپارچه آرامش بود، آسا هیاومدم خونه ساره 

 هیرماس گفتمیاوردم، م یگفت طالقش بده، بهونه م یکرد، م یم دیتهد شهپر
 یم ششیپ یشتریصبر بود، وقت ب یشهپر ب یتحمل کنه، ول ه،یجام دست حا

 یلینبود، خ شححتریسححالش ب 6پسححرم مرد،  نکهیشححد، تا ا ینم یراضحح یرفتم ول
ص یسخت بود، معلول بود، عقب مونده بود ول شهپر عا د شده بو یبچم بود، 

آروم گرفت،  نجایمنم ا یمندگ ا،یخواهرش اسححترال شیطالق گرفت، رفت پ
خوب ، رو کرد به ارسححالن: تو  یلیخوب بود، خ زیاومد، همه چ ایسحححانام دن

 .میما چقدر خوشبخت بود ادتهی ادته،ی
 نداد، یارسالن جواب یول

شت، بام ف شیسال پ 8 ی: ولدیسع ستون کرده بود،  ادی لشیشهپر برگ هندو
منه، منم دوسححتش داشححتم،  یرو بهم م میکرد اگه عقدش نکنم، مندگ دمیتهد

سانام بچم بود، خونواده من اون  میساره من مندگ مها،یاون قدنه مثل  یول بود، 
 ختیر زبهمیهمه چ فیح یدو تا بودند، ول

ساره بهم ر هیفهمم چرا  یم حاال شد، م میچرا مندگ خت،یدفعه  فهمم  ینابود 
 یمنم، م یباهاش حرف م یکنه، ول یداره خودش رو نابود م نطوریچرا سححاره ا
 گردونم یبر م ی، من ساره رو به مندگگم یرو م زیگم، همه چ
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سالن شن گهید ار صله  شت حو صله موندن ندا سع دنیحو شته  رو: آقا  دیگذ
اون آدم سابق  گهیکنه، ساره د یبود، گ*ن*ا*ه تو رو کم نم یقصه هر چ دیسع
 شهیقبل نم زمثلیچ چیشه،ه ینم

شت سته ا پ ضا نیام ا دینبا چکسیگم، ه یاتاق م نیدر ب س ایق شد،  اره مطلع 
فرستاد دنبال تو، قسمم داد، به خا  مامانم قسم داد  یهمون موقع ها که منو م

 موضوع نفهمه، بخصوص آفاق و حاج بابا نیراجع ا یزیچ چکسیکه ه
 میهلنا، مود باش بر مونه،یم نطوریهم هم حاال
 بگم؟ دیبه آفاق جون با ی: من چهلنا

 خبر دینبا یهم احد تیحرمم یماجرا نیام ا کنم،یم یفکر هی: تو راه ارسححالن
 کنه یفسخش م دیاالن سع نیدارشه، هم

سائلش رو جمع کنه، آفاق امروم فردا  ینجوری: ادیسع صبر و سر  نبرش، بزار 
 ارهیم یبهانه ا هیشه، خود هلنا  یم داشیپ

وسائلت رو جمع و جور  یخوب بمون، ول یلیراه رفت: خ یکالفه کم ارسالن
 کن، مادرت رو هم آماده کن

 سححر مادرش یباال نطورکهیواسححه هلنا فرسححتاد.هم یغامیهنوم نرفته پ رسححالنا
سته بود اس ام اس رو چک کرد" آفاق امروم م ش گفت رو حرفش  یهر چ اد،ین

 "ارینه ن
ستگ غامیام پ یادیم زیچ شد، کم رشیارسالن د مشغول جمع و جور کردن  ین

 شد.
فکرش رو  دیسححع یحرفها یفکر نکنه، ول شححبیداشححتت به خواب د یسححع

به مودب ، موقر و موفق  یسوخت، مرد یم دیسع یمشغول کرده بود،دلش برا
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خت ول ظاهر خوشححب مام عمرش درگ نطوریا یبه  و من  یعشححق جوون ریت
قابل در  بود که  یتا حد ینه کامال ول دیبچه مرده و بچه منده، شححا ش،یمندگ

 دست و پا مده، یرمختو چه ب
چند سححال سححکوت کرده، چطور  نیتو اارسححالن هم متعجب بود، چطور  ام

به دل داشححته، امروم  نهیک دیکه ام سححع یقولش به سححاره رو نگه داشححته، در حال
 رو ام تنش جدا کنه دیخواد سر سع یاحساس کرد ارسالن م یچند مرتبه ا

سع یرفت، م رونیاتاق ب ام ست با  ست بابت ا یحرف بزنه، م دیخوا  نیخوا
کنه بابت اتفاقات امروم،  یاست عذر خواهخو یچند وقت امش تشکر کنه، م

 چشم و رو فرضش کنه، یب دیدوست نداشت سع
 بغض آلودش یاومد، صدا یام اتاق ساره م دیآهسته سع یصدا

 بده، حیداشت به ساره بابت اتفاقات افتاده توض یسع ظاهرن
شن سه،یخودش اجامه نداد فال گوش وا به مرد  هی یعجز و الوه ها دنیتحمل 

 شترو ندا
 بود سححاره ببخشححدش دواریام اد،یبود ام پسححش بر ب دواریتو اتاق، ام برگشححت
نه  یتاوان دادن و همچنان داره م گ*ن*ا*هیدونسحححت سحححاره ب یگرچه م ده، 

شا یخونواده اش، حت یدخترش، حت یخودش تنها، حت شهپر، اونم   دیهمون 
ندان گ*ن*ا*ه ته، اونم برا یچ  یحاال بخشحح ده،یعشححقش جنگ ینداشحح

 رو نادرست یبخش حقرست و به رود
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سع یمادرش رو داده بود، ول صبحانه ساره نرفته بود، با  و هم ر دیسمت اتاق 
هم  ییجورا هی یشححده، ول یدوسححت داشححت بدونه چ یلیدر رو نشححده بود، خ

 نکنه یداد دخالت یم حیترج یانگار
 رهینزده بود، خ یشدن هنوم حرف داریبود، ام موقع ب حالیب یامروم کم مادرش

 نکرده بود. یتیموقع صبحانه اذ یشده بود به صورت هلنا، حت رهیخ
سها بلند شده بود و هنوم خبر یشد لبا ام آفاق  یمادرش رو عوض کنه، ظهر 

 جون نبود، ام ارسالن هم
 منگ بلند شد، یمادرش نبرده بود که صدا یبه روسر دست

 دنیکنه که انتظار دکنه، بره تو سالن وانمود  کاریدونست االن چ یکرد نم هول
 ؟یچ ایخوشحاله  یلیآفاق جون رو نداشته ، واالن خ

شد و نشست روتخت کنار مادرش دستهاش رو تو دست  الیخ یآخر ب دست
قل، م*س*ت یجا هی میبر میبتون اد،یگرفت: مامان دعا کن، دعا کن مدارکمون ب
ه ممثل همه، مثل ه نم،یک یمندگ ،یفقط خودم و فقط خودتت، تو خوب بشحح

 وفتهین یکس ریکارمون گ م،ینباش یسر بار کس ،یمعمول یآدمها
 کاره موند ، ام جا بلند شد: بله مهیتقه حرفش ن یصدا با

 جون سر آورد تو اتاق: سالم آفاق
 خوب بود؟ یعروس ن،ی: سالم،خوبهلنا
 ن؟یبه مادرش کرد: خوب ینگاه آفاق
 حاج بابا خوبن؟ ن،ی: بله، شما خوبهلنا
 شتیپ امیسر به ساره بزنم م هیو شکر، همه خوبن، : خدا رآفاق
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لنا گرم نبود، که ه نقدریاحساس کرد، آفاق جون متفاوت بود، ا یفقط کم یکم
 یفعاتد هیبتونه خودش رو برسونه بهش، بره ب*غ*لش وبب*و*سدش، مثل بق

 اومده بود نجایکه ا
ست رو تخت،  کالفه ش اتاق  نیتو اخونه و  نیبه اتاق انداخت، تو ا ینگاه هین

 شهپر نبود، رومینبود، اگه حضور د شبیداشت،اگه خواب د یاوقات خوب
 کرد،یمل مل نگاهش نم سحححهینبود، نف رانیام طعنه و نگاه عمه ا یخبر نجایا

نبود که نگران  یمحدثه ا ،یدور ایکنه  ینبود که ندونه باهاش دوسححت یبهار
 باشه ینجس و پاک

 ادشیاون خواب  یجیکرده بود، صححبح تو گرو فراموش  زهایچ نیهمه ا انگار
 یلیبدونه اونجا خ نکهیخواسححته بود برگرده بدون ا نجاسححت،یرفته بود که چراا

 ستیچشم براهش ن یهم کس
 دیخودش رو تو آشححپزخونه مشححغول کرد که سححع رون،یشححد ام اتاق رفت ب بلند

 ؟یاومد: خوب
 دیخواب نبا هی:نه، شرمنده ام، رفتار صبحم احمقانه بود، واسه هلنا
و حرفها ر نیچرا ا س،یبرد به نشححونه سححکوت: سحح ینیانگشححت رو رو ب دیسححع

ا ت دیاومد، من شححا یافتاد، ارسححالن نم یاتفاقات نم نیاگه ا یدونیم ؟یزنیم
 که ساره ام ماجرا با خبره دمیفهم یآخر عمرم نم

 ن؟ی: باهاش حرف مدهلنا
 ادیم یلیخ ،ختیفقط اشک ر ی:آره، ولزآشپزخونهینشست سرم دیسع

 نگفت؟ یچی: ههلنا
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 دیوشن ختی! فقط اشک ریچی: هدیسع
 : ممکنه، ممکنه شما رو ببخشه؟هلنا
اگر  یدونم، ول یدونم، االن رو نم یساره حساس رو نم نیدونم، ا ی: نمدیسع

ساعت، طاقت  24فوقش بعد  د،یبخش یبود، مطمانم که منو م شیچند سال پ
 هام رو هیمنو نداشت، چه برسه گر یناراحت

 ن؟یکرد هی: گرهلنا
: دا ونم دختر، ام اونچه سرنوشت با من کرد، و من با ساره، من با شهپر، دیسع

 نکرد هیگر شهیاون، م یمن، من با مندگ یشهپر با مندگ
 زهایچ نیکنن، الاقل واسه ا ینم هیکردم مردها گر ی: فکر مهلنا
 یزهایعمر من و عزعمر منه، همه  سححتند،ین یکم یزهایچ زهایچ نی: ادیسححع

 من
 ؟یشهپر چ یوارم خوب بشه، ول دی: امهلنا
 ستم،ین دیناام یرسم، ول ینم ییبه جا یفکر کردم، ول یلیدونم، خ ی: نمدیسع

 یشناسمش، ب یشده، م یماره، شهپر عاص یپام م یجلو یراه هیخدا خودش 
شا صابش ناراحته، اونم باخت، مثل من،  سان دیقراره، اع  ام روبدتر اممن، من 

 ینم یچیدونم، ه یموهاش کرد: نم یتو یاون، دست یدارم، ساره رو دارم، ول
 دونم
 نیا یمحتمها دیقصححد حرف مدن نداشححت: به هر حال با گهیانگار د دیسححع

 کردم تیاذ یلیخ د،یمدت رو ببخش
صال، بودنت ادیسع  خونه نیتو ا ییصدا هیخونه روح داد،  نیمدت به ا نی: ا

ر هم من ،فک غهیانداخت: بابت ص نییدر اومد، سر پا یورام سوت و ک د،یچیپ
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عجله کردم، ارسالن حق داره، مادرت با  دیکردم، شا یساوال م شتریب دیکنم با
ضع نیا ص یخوام بدون یم یحجاب نداره، ول ت،یو شتم،  یبد دکه من ق ندا

ه تو رو ک رمیگ یسر شونت مدم، اگه دستت رو گرفتم، خدا رو گواه م یاگه دست
سانام دم صبان دم،یثل  سالن منو باور کنه چون ع سانام، انتظار ندارم ار  ه،یمثل 

 یباور کن خوامیام تو م یچون منو قبول نداره، ول
 کنم،مطمانم که نگاهتون پدرانه بوده ی: باور مهلنا
 رو باطل کردم تی: من خودم محرمدیسع

نم دو یانگار نمبود،  ییجورا هیانداخت: آفاق جون انگار  نییسرش رو پا هلنا
 ناراحت بود

 گفت؟ یزی: چدیسع
 نبود شهیانگار مثل هم ی: نه، ولهلنا
 گفته؟ یزیارسالن چ یکن یفکر م یعنی: دیسع

 مینزن یدونم، خودش گفت ما حرف ی: نمهلنا
 : نگران نباشدیسع

اسححه آفاق و میبدم ببر وهیم نیورود پرسححتار به آشححپزخونه هلنا بلند شححد: بزار با
 جون

 رونیان ب یسالن م زیبزار رو م: دیسع
خواست حواسش  یبود دلش م یدونست چرا، ول یمضطرب بود،نم یول هلنا

 یزیصاف وسط ماجرا بود، وسط وسطش، گر یماجراها دور کنه، ول نیرو ام ا
 نبود



 169 سر شودبه 

ش یلیخ حواس،  یب یگرفته بود، کم یکم اد،یب رونیتا آفاق ام اتاق ب دیطول ک
 ن؟یر یکجا م زیصداش مد: عز دیکه سع یرفت سمت در خروج یداشت م

 ؟ی: چستادیا آفاق
 ن؟یر یکجا م گمی: مدیسع

 خوام با هلنا حرف بزنم یرم، م ی: نمآفاق
 : آخهدیسع

 ن،یحواس منو بب یوا یبه در انداخت: ا ینگاه آفاق
 ن؟ی: چرا تو همدیسع

داره  مکرد، ج*ی*گ*ر یم یقرار یب یلیسححاره امروم خ سححت،ین یزی: چآفاق
 رهیگ یم شیآت

 گفت؟ یزی: چدیسع
 خواد بره مشهد ی: مآفاق
 دیحرمم هم خلوته تا قبل ع یخوبه،اخر سال یلی: خدیسع

فاق کار دارآ مادر هزار  تاره، من  یحاج م،ی: قربونت  که  هیگرف جور، خودتم 
 بده رتیخدا خ یکه کرمان رفتنت رو کنسل کرد نیگفتن نداره، هم

 خانم هیچه حرف نی: ادیسع
 هی میاگه بتون م،یحرف بزن یجان، حاال بزار برم با حاج دیسححع تهیاقع: وآفاق

ره خواد ب یشحححه، بچم دلش م یم یچ نمیدونم بخدا، بب ینم م،یپرسححتار ببر
 ارتیم
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صال م یباهاش حرف م نی: بزاردیسع تالش کنه، اگه دل  کمیگم اگه  یمنم، ا
 رمیاه مم هیشم، حرف بزنه، خودم چاکر شتریکنه ب یبدله به نرمشهاش، اگه سع

 شتریب یحت م،یشیمجاور م
 حاال یام اردالن راحت شد، ول المیدونم،خ ی: چه مآفاق
شپزخونه د سر و کلمه د ایمادر، ب نمیبب نجایا ای: بدیچرخوند، هلنا رو تو دهنه آ

 باهات حرف دارم
 نبود یشگیآفاق آفاق هم نیاروم جلو رفت، نه، ا آروم
 دختر حرف دارم نیچند لحظه با اجامت من با ا هی:مادر دیرو کرد به سع آفاق

 یم یکه رفته بود سححر وسححائل معلوم نبود دنبال چ دیورود به اتاق، مادر رو د با
مه چ یگرده، ول خت  یو رو کرده بود، ب ریرو م زیه لب ت ند  توجه هر دو رفت
 نشستند

 منتظرش نگذاشت: من اومدم با خودم ببرمت خونه، یلیخ آفاق
 شنونده بود در سکوت هلنا
محدثه و  یدون یم ،یدیتونم مادر رو ببرم، خودت د ی: شححرمندم که نمآفاق

 دارند. یچه داستان رانیا
 ببرمش ییتونم جا یمن، من نم ی: ولهلنا
 خودش نه، یعنیبهار دنبالشححه،  ی: صححبر داشححته باش مادر، ام سححر صححبحآفاق

 کردند دایجا رو پ هیانگار  م،یشوهر عمه اش، سپرد
 شه یم یآخه پولش چ :هلنا
 رفت ادتیبه حسابت، قرضه  می: قرار شد بزارآفاق
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 نجاست؟یچرا مامانم ا نی: خبر دارهلنا
 : نهآفاق
 خواستن مامانم رو بدومدند ی: مهلنا
 ؟یچ یعنی: خدا مرگم، آفاق
 ی: با شححناسححنامه و وکالتنامه ام رو مدار  من دو نفر داشححتند مادرم رومهلنا

 میبود دهیرس رترید قهیبردند، اگه چند دق
 دونه؟ ی: اردالن مآفاق
 لیوک ،میمزاحم نش میگرفتارن، گفت یلیخ دمیبود، د شی: نه،آخه دم عروسهلنا

 دنبالشه دیآقا سع
 : گرفتنشون؟آفاق
 ندارم دی: نه، البته خبر جدهلنا
در  دیبرگشحححت با یالبته االن ماه عسححله، ول م،یبه اردالنم بگ دی: پس باآفاق
 سپرد شگاهیبه آسا دیه، باباش انیجر

، بود: مامان ختهیبرگه ها و لباسها رو بهم ر یرفت کنار دست مادرش، کل هلنا
 لب تخت. نیبش ،پاشویختیمامان جون بهم ر

 میبر نینکن، بلند ش تشی: اذآفاق
 : االنهلنا
 میمن یبعد سر صبر حرف م میحاال، بر نی: بله همآفاق
 م؟یبر یاالن م نی: مامانم رو همهلنا
 برنب انیب میفرست یرو بعد م هیبردار، بق ی: آره، پاشو لباس ضرورآفاق
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ست با شت، ام ا یس ساس تود فوتبال رو دا شد، اح  ور به اون ور پاس نیبلند 
 شد یم یکار

 منظورمه نجایمن بمونم، هم شهی: نمهلنا
 می:حاال پاشو برآفاق

**** 
تنها  انگار واسش نباریند، ااومده بود رونیب شگاهیشد که ام آسا یم یساعت مین

مادرش سححخت تر ام دفعه اول بود،  رفت  یکه م یدفعات یحت ایگذاشححتن 
سالن کفر نقدریا ادت،یع سفارش کرده بود که ار ساول اونحا  ود، شده ب یبه م

 آفاق رو کالفه کرده بود ختنیهم با اشک ر یکل
باره داشحححت بر م حاال  هیدونسحححت چه حسحح یگشحححت تواون خونه ، نم یدو

شت حت یشد اگه خونه ا یم یبود، فکر کرد چ فی!بالتکل سه خودش دا  یوا
ار خودش بود، سححرب یپله، ول ریم هیبود، تو  یاگه اجاره ا یاتاق بود، حت هیاگه 
 بود ینم یکس

 1کنه، هنوم  یم کاریچ نجایا سححهیبابا، نف یآفاق به خودش اومد: ا یصححدا با
 رفته خونه خودش ستیروم ن

 یماه 1 هیشه  نیکنه خونه نش مانیما شاالی: اارسالن
 ور دل خودمون قربونش برم، ادیشه، م ینم نی: نه مادر خونه نشآفاق

 خونه اردالن میبر نیخوا ی: مارسالن
 ستیخودش ن م،ی: وا، کجا برآفاق

 : خوب بهترارسالن
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 ؟یچ یعنی: آفاق
 حرف مد شهیخوب تنها چند کلمه م ز،یعز یچی: هارسالن

 وندندبودند سر برگرد ستادهیا وننیکه تو ا رانیو عمه ا سهینف ،نیپار  ماش با
سالم ادهیپ هلنا سائلش رو برد داخل، ول یشد، آروم  سا  و  یصدا یداد و 

 حواسش به ساره اس یپس ک نجا،یا نشی: آورددیشن یرو م رونیب
 اون ریرو المم نداره   ی: عمه جون ساره پرستار داره، کسارسالن

 تونن امش مواظبت کنن یدو تا باشن بهتر م: باالخره سهینف
فاق بت م نیجون ا سحححهی: نفآ چه اس، مراق تونه  یخواد، نم یدختر خودش ب

 رو بداره یکس
 ، چشاش کاسه خون بود شیآورد ستین ی: انگار خودشم راضرانیا عمه

سمت اتاقش، ام عمه ا یصدا با  و دختراش انتظار رانیدر هلنا پا تند کرد رفت 
 ت.نداش یادیم

*** 
س یساعت مین شونیام ر سالن تو دهنه  یم دن شد، ار شت که درب اتاق مده  گذ

 : آفاق جون باهات حرف مد؟ستادیدر ا
 نبودند شهیانگار مثل هم دونم،ینم ،ی: آره، البته انگار کمهلنا

 ؟یچ یعنی: ارسالن
 کنم یاشتباه م دمیدونم، شا ی: نمهلنا

سالن ست یهنوم جواب ار شونش: برو تو مادر، چرا  ینداده بود، که د سر  خورد 
 دم در؟
 ن؟یبا هلنا حرف مد نمیخواستم بب یبرگشت: م ارسالن
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 میبر نینه اون حرفها رو، حال اگه اجامه بد یاخم کرد: بله حرف مدم ول آفاق
 میتو صحبت کن

 یعنیبود،  یام امدواج فرار یعمر هیشححامده پسححر ما  نیرو کرد به هلنا: ا آفاق
صال ک صمجرات د یا شت باهاش حرف بزنه، حاال ت  یعنی ره،یداره من بگ میا

 که سر و سامون گرفت کهیفکر کنم صبر کرده دادش کوچ
تم خواس یمن امروم نم یعنیانداخت: مبار  باشه، راستش من،  نییسر پا هلنا

رم دونم ب یشدم، اصال م مونیبعدش پش یخواستم ها ول یم نجا،اولشیا امیب
 دنبال کارامه، االنم خوب فکر کنم دیاقا سع لیبهتره، وک

 بچه، بزار حرفم رو بزنم ری: مبون به دهن بگآفاق
 دی: ببخشهلنا
ض یمن با حاج ن،ی: ببآفاق سلمان که را سلمان هم حرف مدم،   یبود، ول یو 

سالن برا یشد، ول ری افلگ کمیحاج بابا هم مثل من  ست ار ا م یخوب، خوا
 میکن یواسه اون خواستگارمحترمه، ارسالن خواسته که ما تو رو 

 نیتونست پلک بزنه، مبونش هم سنگ یچشمهاش چهارتا شد، اصال نم هلنا
 یزینه چ ینیبود، نه ه

 گفتم؟ یچ یدی: شنآفاق
 داد یبا سر بله ا هلنا
 ه؟ی: خوب، نظرت چآفاق
دونم، من آخه، اصححال  یآب دهنش رو قورت داد: من ، من اصححال، من نم هلنا

 یعنی
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فاق باالخره هر دختر یکرد : چرا هولآ نه،  دیبا یروم هی یدختر،  امدواج ک
 خوب حاال به ارسالن فکر کن یاگه هم نکرد ،یحتما تا حاال بهش فکر کرد

 میخور یما بهم نم یعنی:آخه، اصال، فکر کنم، هلنا
 :ام چه نظرارسالن

 نظر چیدونم، ام ه یسر برگردوند: نم هلنا
 میصحبت کن قهیما چند دق نی: آفاق جون، اگه اجامه بدارسالن

صحبت کنم، بعد البته که با ی: اجامه بده من اول چند کلمه اآفاق با  دیباهاش 
 نیهم صحبت کن

 نییکنم بفرما ی: خواهش مارسالن
 یما رو تنها بزار قهیشه چند دق ی: مآفاق

 رفت رونیداد و ام اتاق ب یبله ا ارسالن
 دیهم نبا یادیم یام طرف یول ،سححتین یامدواج امر سححاده ا زم،یعز نی: ببآفاق

ر واسه دختر پس هی یکرد، گاه دایپ مانیبه قسمت ا دیبا دیاش کرد، شا دهیچیپ
ور د یلیخ دیشا یکس دنیدفعه با د هی یامدواج هزار تا شرط و شروط دارن، ول

شون،یتر ام مع شونیام  زیهمه چ ارا شونره، به  یم اد  نیهم ننیبیم ان،یم خود
شسته   رهیکوتاهه، پ ستیکچله، مهم ن ستیخوان، مهم ن یرو مکه جلوشون ن

ام امدواج  یبخشحح هیگم  ینظر م نیام ا زها،یچ نیام هم دونمیجوونه، چه م
 قسمته، کار دله

افسار رو کامال دست دل بده، باالخره دو دو تا چهار  دیآدم نبا یبعض یطرف ام
، مطمان نرن راههیب هم رو بشححناسححن، که به دیکرد، با دیبا قیکرد، تحق دیتا با

 خورن یبشن که به درد هم م
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فاق جون منظورش دق دینفهم فاق  یم جیچون هنوم گ دی،شحححا هیچ قایآ مد: آ
 شه یم یجون، االن چ

 میتصم ،یکن یفکر م ،یمن یبا ارسالن حرف م یر یشه، م ینم یچی:هآفاق
 یریگ یم

 میما با هم فرق دار ی: ولهلنا
 نیباش یکیگه قراره هر دو تاتون م ن،ی: معلومه که فرق دارآفاق
 شهیم یدونم چ یسخته، من اصال نم یلیخ ی: ولهلنا
 :بزار ارسالن حرفهاش رو بزنهآفاق
 تونم ی: من نمهلنا
 یتون ی: چرا نمآفاق
 ه بودندراه جست رونیبه ب اریاخت یکه ب ینداشت که بده جز قطرات اشک یجواب
 زمیعز یکنیم هیشد؟ چرا گر ینشست: چ کتریبلند شد نزد آفاق
 یچی: ههلنا
 !؟یکن یم هیگر یچی: واسه هآفاق

 گرفت یاش شدت م هیهر کالم آفاق گر با
 ؟یکن یم نجوریچرا ا ،یهست ینگران چ ،یکن یم هیآخه چرا گر زم،ی: عزآفاق
 یچیه ست،یسر جاش ن یچیه ز،ی: نگران همه چهلنا
سه چآفاق سر جاش ن ییزهای: وا ر به خودت فک ،تواالنیکن یم هیگر ستیکه 

 دیجد یمندگ هیکن، به ارسالن، به 
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نا به خودم فکر کنم، چطور مهل مانم تو  یتونم فکر کنم وقت ی: چطور  ما
 ه،شیم یچ ستیخونه ندارم، مدارکم معلوم ن یرو ندارم، حت یکس شگاه،یاسا

سه چ ینم ستن مادرم رو بدمدن، چرا بابام بر نم یم یدونم وا گرده، چرا  یخوا
 مینداررو  یچکسیه

سکوت به گال آفاق  یخودش رو خال یداد، اجامه داد کم یهاش گوش م هیدر 
 یدختر م هیچقدر  یبرهه ا نیکه در چن دیشد فهم یگفت هم م یکنه، اگه نم

نواده خو هیبخواد بره تو  یرو نداره، وقت یکسحح یتونه تحت فشححار باشححه، وقت
 است. هیحرف مهربرون و جهز یوقت د،یجد

که  در و بام نکرده بود اره،یده بود که آفاق بلند شححد بره اب بسححکسححکه افتا به
شن رانیا یصدا شپزخونه  شپزخونه یگفت و راه یالله یال الله ال د،یرو ام آ  آ

 شد؟ یشد، ارسالن منتظر نشسته بود: چ
 آب ببرم، وانیل هی ،بزاریچی: هآفاق

 شده؟ ی: چرانیا
 وانیل هینه، ارسالن، پاشو خودت  ایآب ببرم واسه هلنا،  وانیل هی ،یچی: هآفاق

شده بر شب ن سش، بعدم تا   ادیم بابات ن،حاجیدو کلوم حرف بزن نیآب ببر وا
 میریبگ یمیتصم هی میبشن

 برداشت و رفت یآب وانیل ارسالن
 پسححر نیا یشححده آفاق؟ آب رو داد یرو بفهمه: چ هیهنوم منتظر بود قضحح رانیا

 ببره؟ اصال چرا نرفته امروم سر کار؟
 بگم واست، ارسالن قصد کرده امدواج کنه، نیبش یچی: هاقآف
 :خوب!رانیا
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 میکن یگفته واسش هلنا رو خواستگار گه،ید یچی: هآفاق
 ؟یکن یم ی: وا، شوخرانیا

 : نهآفاق
 بهم دارن یدو تا چه خط رو ربط نیشه؟ اخه ا ی: مگه مرانیا

 شوکه شدم کمی: منم صبح آفاق
 شه یم یبفهمه شاک ی: حاجرانیا

صبح جا خورد، ول ی: نه نمآفاق شون،  میبزار دیخوب با یشه،  به عهده خود
 سلمانم مخالف نبود

 ؟یاریکجا درش ب یخوا یدختر رو م نی: آخه ارانیا
 یاریجون، خوش برو رو ، خوش قد و باال، چرا نشه درش ب رانی: وا ، اآفاق

 ومهمعل مونشیوا نیداره، آخه نه د ی: نه دانشگاه رفته، نه کس و کار درسترانیا
 : اسغفرالله، استغفراللهآفاق

 نهیام ا ری: مگه  رانیا
رام احت یول سحححت،ین زهایچ نیدالئل من ا یمنم مخالفم، ول ران،یا نی: ببآفاق

که ما واسش خوب و بد  ستیسالشه، بچه ن 32بزرگتر دست خودشه، ارسالن 
معلوم  هگید یسوم سر ندامه،یم نییسر پا میاریرسه، دو تا نه ب یم م،عقلشیکن

 میریگب میتصم دیخودشون با یول م،یگیما خوب بد رو م ره،یگوش بگ ستین
 دهیالبد دو تا عشوه د ،یدرست روشنش کن دیبا ،یمادرش ی: تو جارانیا

 آخه؟ دنیهم رو د یدو تا ک نیچند وقته ا نیا ه،یچه حرف نی: اآفاق



 179 سر شودبه 

ساده نباش، ارانیا سل من و تو یدخترها دخترها نی:  رو  ونطیش نایا ستند،ین ن
 دن یدرس م

 هم نسل ما هستندب ماشالله خانم و سر براه سهی: نه مگه محدثه و نفآفاق
 هاشون یلیخوب خ یگم همشون که، ول ی: خوب نمرانیا

 ستیدختر عشوه کرشمه بلد ن نی: نه، اآفاق
ه ا بدو ت نیا نهینداد، رفت سححر بزنه بب رانیدل به دل ا گهیبلند شححد، د بعدهم

 نه، ای دندیرس ییجا
 سته بودمنتظر نش دهیارسالن تو اتاق نبود، هلنا پالتو پوش یدر و بام کرد ول یال

 یحاج کم کم ن،یحرف بزن رونیب کمی نیبر نیپاشحح ؟ی: پس چرا نشححسححتآفاق
 ادیهم م
 م؟یشه نر ی: نمهلنا

فاق جا م یگ یم نی: همچآ گار ک قاف ن ن،یبر نیخوایان تا،ینو  کوه   تو سحح
 اطهیح

اخمها رو  نیمد سر شونه اش: ا یسست ام سر جاش بلند شد، آفاق دست هلنا
 نمیبام کن بب

 مد: چشم یلبخند مور هلنا
سته بودند، هنوم حرف اطیتو ح قیاالچ ریبود که م یا قهیدق چند ش زده بود، ن ین

شا شا دیفکر کرد  سالنم مثل خودش هول کرده،   دیبا یدونه چ یاونم نم دیار
 !یچه جور ایبگه 

 خواست بلند شه برگرده تو که ارسالن شروع کرد یم دلش
 م؟ی: حرف بزنارسالن
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 بگم! دیبا یچ دونمیمن آخه اصال نم ی: آره، ولهلنا
 ستیسخت ن یلیخ نمیا ،یبله بگ هی دی: شما باارسالن

 ه؟یسکوت هلنا ارسالن ادامه داد: خوب نظرت چ با
 ؟ی: راجع به چهلنا

 : راجع به من، راجع به امدواجباال انداخت ییابرو ارسالن
 دونم ینکردم، من اصال نم ی: من اصال تا حاال فکرهلنا

 یفکر کن یتون ی: خوب االن مارسالن
 رو ندارم طشیرو ندارم، اصال شرا شیتونم، من االن اصال آمادگ ی: نمهلنا

 ؟یکم دار یاالن چ یمندگ یفکر کن، تو تو کمیهمه نه  نیا ی: به جاارسالن
 یبود، و تو وقت بد یساوال بد رفت،یانگشتش ور م با هلنا

 : به من نگاه کنارسالن
 سرش رو بلند کرد هلنا

هاشون دارن، همه مشکل  یبعض یمشکالت چاره ندارند، ول ی: بعضارسالن
مشکالت رو با امدواج حل  نیام ا یبعض یتون یجور، تو م هیبه  یدارند، هر ک

 ،یکن
 هیکه ام اوضححاع تو مطلعه ، واسححت  یبا کسحح سححکوت هلنا ادامه داد:امدواج تو

ض ستیالمم ن گهیبرده، چون د ضاع جلو اومده،  ،چونیبد حیتو با علم به او
 بده؟ ایخوبه  نیخوب حاال ا رفته،یچون پذ

 کنه یآدم مثل من مندگ هینفر بخواد با  هی دیچرا با ی: خوبه، ولهلنا



 181 سر شودبه 

سالن شرا نی:من اار نم م ست،ینرمال ن یلیخ دیشا طمیانتخابم رو کردم، منم 
س دبایمادر ندارم، با کنم که با آفاق جون به عنوان مادر و مادر بزرگ  یمندگ یک

 با حاج بابا اد،یمن کنار ب
سالها دیبا شه من با نده،یآ یبدونه که تو   میتو مندگ دیهر وقت و هر جا المم با
شم، وقت نیا شته با شن، اگه به من  نیتر ام ا ریپ یدو نفر رو دا شته  اجیاحتبا دا

 باشن
 ن؟ینگه دار دیاونم با ؟یچ رانی: عمه اهلنا

 با ما نداره یمد: نه، اون خودش شوهر و بچه داره، کار یلبخند ارسالن
 نیتو ا یادامه داد: ول یکرد چه مود ام نظر ارسححالن ما شححده بودند با مکث فکر

 ادیخونه است، ام منم که خوشش نم
بده ول کن  ریگ ییزهایچ هی یخوب ، رو یول سححت،ین ی: عمه من بدارسححالن

 ستین
 ستی، آفاق جونم موافق ن ستی: فقط عمه نهلنا

 گفتن؟ یزیرفت: چ توفکر
زدن، ن ینبودن، حرف شححهیبود، کالفه بودن مثل هم دایپ یصححبح ،ی: نه، ولهلنا

 من متوجه شدم یول
 ستین یزیچ نی: نه مطمان باش چنارسالن

سه انتخاب  یم یبهتر لیدل هیدلش  دیشا ایخودش جرات داد،  به ست وا خوا
 !ه؟یچ شیمعن نیا ن،یگرفت میتصم هویشدن: شمام 

 بوده؟ ییهوی یکن ی: چرا فکر مارسالن
 ساعت 4تو عرض  ییهوی گه،ی: خوب بوده دهلنا
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 میکه ما االن قراره راجع بهش حرف بزن ستین یزیچ نی: اارسالن
شت که دق تو ونش ام مب یول میحرف بزن راجع بهش دیهمونه که با قایدلش گذ
 رمیمن م ادیشناسنامه ام ب یاومد:وقت رونیب یا گهید زیچ

 باال انداخت: کجا اونوقت؟ ییابرو ارسالن
 رم،یتونم خونه بگ ی: خوب با حقوق مامانم مهلنا

 یدگکه ام پس من یبزرگ شد نقدریا یکن یکرد آروم باشه: فکر م یسع ارسالن
 !!ییتنها ؟اونمیایبر ب

 آره :هلنا
 یم دیشححده، سححع فیام جا کنده شححد: آره؟!! حافظه ات انگار ضححع ارسححالن

 یه ات رو، م ندیرو هم آ تیتونسححت درسححته قورتت بده، هم تو رو هم مندگ
 !ختهیشهر ر نیکف ا دیچند صد هزار تا مثل سع یدون
نداشححت، اصححال اگه  یقصححد بد دینبود، سححع ینجوریجاش بلند شححد:نه، ا ام

 حرفها نبود نیشدم ببرم که ا ینم مامانم رو مجبور
ندادم، مگه نگفتم هر وقت هر سحححاعت هر  ی: مگه من به تو گوشححارسححالن

 ر،یبود تماس بگ یمشکل
 نگرفت یجواب

 باال تر برد: نگفتم؟ یصداش رو کم ارسالن
 خواستم مزاحم بشم، ینم ن،منیبود یشما گرفتار عروس ،یول ی: گفتهلنا

سالن ست تو  ی: اگه اتفاقار  شد؟ آفاق و یم یچ یدونیم افتاد،یاون خونه موا
 ؟یچ یعنی یدون یحاج بابا تو رو فرستادند اونجا، م
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اعتماد دارم، اون  دیاصال من به سع دونستم،ی:من ، خوب اصال، اصال نمهلنا
و  دیهم ندونم، فرق نگاه سححع یهر چ گهینداشححت، من د یوقت نگاه بد چیه

 فهمم یرو م یپسر جعفر
نه، ارسححالن فاق یول ن،ینبود نیتا محرم نبود ،یفهم ینم:  عدش ات گه ب  یا

و در تونست پدر اون ر یم یداد؟ کس یبه تو حق م یکس یکن یفکر م افتاد،یم
 اره؟یب

به امدواج، قرار نبود  دهیترسحح یکم نه، مثال راجع  مده بود حرف بز بود، او
رد ک یسع یواسه ندونستن ول ش،یواسه ناچار ش،یپناه یمحاکمه شه، واسه ب

 خودش رونبامه
چطور دور ساره  دمیدیمن م یول ،ینیاد، بهش بدب یبدت م دی:شما ام سعهلنا

ن م هیدونم  یچه م ایتونسححت ولش کنه بره دنبال شححهپر،  یچرخه، مگه نم یم
نبود، داره چوب اشححتباه  یطور آدم نیا یمگه امکانش رو نداشححت؟ ول گه،ید

 خوره! یرو م شیجوون
فکر  ،یداد یامکان رو بهش م نی، ا یکه کرد یا خامب ی: تو داشححتارسححالن

 کم سن افتادن، یمسن که دنبال دخترا یو حت انسالیم یکم ان مردا یکرد
که ارسححالن راهش رو بسحححت: امروم چرا  رون،یب قیبره ام آال چ دیچرخ هلنا

 شده بود؟ یچ ؟یبرگرد یخواست یصبح م
ودم، ب دهیترس دم،ید یدنشده بود، گفتم که، خواب ب یزیعقب رفت: چ یقدم

 گفت صبرکن من اصرار کردم دیسع یکرد، هر چ یفکر م کار نم
هر  ؟یا ،متوجهیبگ دیافتاده با یکم کرد: اگه اتفاق یفاصححله رو کم ارسححالن

 یبترس دینبا ،یبگ دی! االن بایاتفاق
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 بودم، دهیترس ،خوبیچینشده، ه یزیچ نی: نه، باور کنهلنا
 ؟یبر یخوا یخوب، کجا م یلی: خارسالن

 خوام حرف بزنم ینم گهی: برم تو، دهلنا
هنوم حرفهامون تموم نشده،  ن،یاشاره کرد: برو بش مکتیبا دست به ن ارسالن

 خوبه؟ م،یمن یحرف نم گهید دیراجع به سع
 ستیداشت: نه خوب ن بغض

 عیآروم، و مط ایتو خودش بود  ای شححهیبودش، هم دهیسححرتق ند نطوریحاال ا تا
 اومده بود، رونیام الکش ب یا قهیبحث چند دق نیبا ا یول

 میحرفمون رو تموم کن دیباالخره با یول ست،یخوب، خوب ن یلی: خارسالن
 ه؟یمن چند سححالمه، کارم چ یدون یکرد جو رو عوض کنه: اصححال تو م یسححع

 خونه ام کجاست؟
 بدونم دیرو چرا با نهایخوام بگم نه، ا یم ی:خوب وقتهلنا

 ؟یرو گرفت متیتصمتو  یعنی: ارسالن
 شیرو نگرفته بود، االن فقط ام پ مشیکرد و نشححسححت، واقعا تصححم یپوف هلنا
 بود یو ساوال جواب ارسالن عصبان دیشدن موضوع سع دهیکش

 نگرفتم می: نه تصمهلنا
 واست سخته؟ شی: چارسالن

 دونم ی: نمهلنا
 ت؟ییدا شیپ یبرگرد ی: تو حاضرارسالن

 وجه چیجواب داد: به ه عیسر
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با  ،یمامانت بد ینگهدار یبرا 600 یتون یم ونیلیم کی ی:با ماهارسححالن
بدون پول پ ییاش جا هیبق بد ،یریبگ شیرو   یدر حال ؟یو خرج خودت رو 

رو  شححهیدرصححد هم نم 1 سححت،یدر کار ن یارث چیه چوقتیه یمطمان گهیکه د
 حساب کرد! ونیلیم 15شدن اون  دایپ

 هی هشححیهم سححت،یدر کار ن یا هیود که ارثنگاه کرد، هنومم باورش نشححده ب فقط
 ...یرو بخره، ول ییتونه سر پاشه، جا یم یروم هیدلش قرص بود که  ییجا

بام کن یم ،یگم تو خودت بر یرونم نهای: اارسححالن  ،یگم که چشححمت رو 
ست بب صم ینیدر ست ت سن یسال م 10،یریبگ می، در  یادیم یتونه اختالف 
شه، ول سر آس و پاس  هیدم  یم نانیبهت اطم یبا  یساله بدرد تو نم 25 24پ

 خوره،
مارن،هزار مدل  یم بیکه خونواده دار باشححه خونواده اش روت هزار تا ع یاون

سرت در م شه، خدا م یکه ب یارن، اون یادا  دونه کجا بار اومده،  یخونواده با
با حما یم یدختر  هیخودش دنبال  اد،یام آب در ب یچ خونواده  تیگرده که 

 ودش روباال بکشهاون خ
 ؟یرو قبول دار نهای: اارسالن

 مسخره اس نقدریا ایدن نیا زی: چرا همه چهلنا
سالن ست د ی: چراش جواب نداره، ولار حالت  نیالبته من بدتر گه،یخوب ه

ست گفتم، ممکنه حاالت بهتر ست،  نیهم ا یرو وا شه، احتمالش ه سط با و
 رسونه ینم ییآدم رو به جا یادیم ینیخوش ب یگاه یول
شدن در ورود یصدا با ش یبام  سر برگردوندند، حاج بابا بود، ما و ر نیهر دو 
 اورد داخل یم
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 هم راهش رو سمت اونها کج کرد یشدندش هر دو بلند شدند، حاج ادهیپ با
 کردند سالم
 ن؟ینشست رونیسرما ب نیبابا: سالم بابا، چرا تو ا حاج

 میمد یحرف م می: هوا خوبه، داشتارسالن
 ن؟یدیهم رس ییبه هلناکرد: به جا ینگاه یحاج

 کهیم،نزدیرس ی: مارسالن
 انداخت یمتعجب نگاه هلنا

 میایتو ما هم م نی: شما برارسالن
 هوا نیتو ا نیینچا نیایگفت و راه افتاد: مود ب یباشه ا یحاج

 م؟یارسالن به هلنا اشاره کرد که برن سمت خونه: بر یرفتن حاج با
 م؟ی: برهلنا

 یفکر کن دیمن حرفهام رو مدم، تو با گه،یآره د: ارسالن
 بگم؟ یتو چ می:آالن رفتهلنا

 گم یمن خودم به همه م ،یخواد بگ ینم یزی: تو چارسالن
 همراه ارسالن راه افتاد یا گهیحرف د یب

هم که  یو محدثه، آفاق جون، حاج رانیتو سححالن نشححسححته بودند، عمه ا همه
 شدحوله به دست ام راهرو وارد سالن 

 خوام شام روبکشم یم نیبخور ییچا هی نینیبش نیای: بآفاق
 آفاق نشستند، یکینزد ییپشت سر هلنا رفت هر دو جا ارسالن
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ضافه کرد، م ییدو تا چا آفاق سه بچه ها ا معذب بود،  ینگاه همه کم ریهم وا
 یانگار یبا خودش خلوت کنه ول یدوسححت داشححت مودتر بره تو اتاق، بره کم

 ن نداشتجرات بلند شد
مشغول صحبت با حاج بابا شده بود، آفاق هم که طاقت نداشت صبر  ارسالن

ست بب یکنه م شون چ جهینت نهیخوا اتون حرفه زم،یشده: خوب عز یصحبتها
 ن؟یرو مد

 بود: بله یحاج یحرفها یبه ارسالن انداخت ، حواسش پ ینگاه هلنا
 !جهی: خوب نتآفاق
 فکر کنم کمیقرار شد من  نیدون ی: خوب مهلنا
 !یچه فکر گهید ؟یشد: فکر کن یجوش رانیدهن بام نکرده بود که عمه ا آفاق

 عمه حواسشون اومد تو جمع یام صدا یو حاج ارسالن
 شد! ی: چیحاج
 فکر کنن خوانیعروس خانم م ،یچی: هعمه
 گهیفکر کنه د دیجون با رانی: خوب اآفاق
 کنه ی: فکر چ عمه

 فکر کنن دیب با! خویچ یعنیخواهر  ران،ی: ایحاج
دارن، داداش فکر آبرومون  یتیاصال به هم چه سنخ نهای: فکر کردن نداره، اعمه

واد خ یکرد، م یآقا ارسالن که مرتب همه رو رد م نیا ننیباش، همه نشستن بب
 یعنیامدواج  نیشححه، حاال ا یم یشححما چ یثمره محمتها ننیبب ره،یرو بگ یک

جواب همه رو داد که  سدا خسته شد ام باردالن آفاق بنده خ ی! تو عروس؟یچ
 یشه، ک یمراسم هیجواب سر باال داد، حاال فردا  یچرا ارسالن من نگرفته، ه
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نه در دهن ا یم مادرش کو، کس و  ینم ره،یقوم رو بگ نیتو پدرش کو،  گن 
 شه، ماها که بماند یم تیکه اذ هینفر نیدختر اول نیکارش کجان؟؟ خود ا

 بگه یزیچ یداد کس یکرده بود، امون نم وبخکیعمه همه رو م یصدا
ارسالن جون،  پلمه،آخهیعروس د نیعروس خانم دکتر، ا هیگن اون  ی: نمعمه

 ام کجا به سرت مد! ییهویفکر  نیمن، ا زیعز
 جلو گذاشت که آفاق با دست دعوت به سکوتش کرد یقدم ارسالن

 میکن یبس کن بعد صحبت م ران،یالله، ا ی: ال الله الیحاج
 جرفها نبود نیا ی: بله، االن جاآفاق
سنگ ینگاه هلنا سالن انداخت، مبونش  صال نم نیبه ار لخ ت د،یچرخ یبود، ا

 تیبود، مثل واقع
سالن ست آفاق رو کم یول ار ش یپس مد: عمه، م ید صالح  یم د،یبخ دونم 
ه، من یمندگ نیا ه،یشخص یلیمساله خ نیا یو خانواده رو ول نیخوا یمن رو م

رم خونه خودم، نه  یرم، م یشححما راه داره، من م یها یهمه نگرانفقط من، 
که هسححت رو انکار  ییزهای، چ ینه جواب ینه سححاوال یلیدر کاره نه فام یجشححن

 میتصححم نهایمن با علم به همه ا یول ن،ینزد یهم حرف تیواقع ریکنم،   ینم
 گرفتم،بهار بهاره، هلنا هلنا

 سهیبا هم مقا ستیدش رو، اصال قرار نقصه خودش رو داره، هلنا قصه خو اون
 بشن،
 م،یمن یبعدا سر صبر حرف م ن،یبابا: ارسالن، بسه بابا، تمومش کن حاج

 بعد ام شام نیبزار ن،یبفرست صلوات
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 میکن یم تیکار دارم بعد صح ییشام، من جا نیی: شما بفرماارسالن
شده، گفتن ی: حرفهارانیا عمه چند  گفت که دیگفت،با دیها رو با یمن تموم ن

شکا یجا گهیسال د س نینمونه، نگ تیگله و  جمع  هنکیا -نبود به ما بگه یک
هر عمه که ق یسححتیکنه، بچه ن یرو عوض نم یزیچ گهیخونه د هیتو  یبر یکن
 یکن یم

 نیکمکم کن شام رو بکشم، ا ایانداخت و رفت سمت هلنا: ب نییپا یسر آفاق
 حاال نیرو ول کن یحرفها

 من برم اتاق شهید: مسربلند نکر هلنا
 شه ی: نه، شام نخورده نمآفاق

 اگه گشنه بود میخور یم یزیچ هی رونی: بارسالن
 سر چرخوند روبه ارسالن هلنا

 می: آماده شو برارسالن
 یببر یخوا یدختر و کجا م نی: کجا، اآفاق

سالن شرکت، کلار سال ی: امروم نرفتم   ییکارها هیسر برم  هی ،یکار دارم آخر 
 ردا دارمواسه ف

 ؟یکشون یبچه رو کجا م نی: خوب برو مادر، اآفاق
 بهتره ادی: بارسالن

 میخوام حرف بزن یم ن،یایمود ب یبابا، ول نیبابا: بر حاج
: ستادیپشت در اتاقش ا فته،یگفت و به هلنا اشاره دا د که راه ب یچشم ارسالن

 کنن یخاموش م 7لباس گرم بپوش، شوفاژ ها رو ساعت 
 خوام بخوابم یم ام،یمن ن شهی: مهلنا
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 نشده 8بره ساعت  یشه، مطمان باش االن خوابت نم ی: نه نمارسالن
 حرف در اتاق رو بام کرد و رفت تو یب

ش واس شیمندگ تیهر قدر واقع دیرو ام سرش کش یتخت نشست ، روسر لبه
شت ،  یشدن تل*آ*تر م یعاد یشد به جا یدوره م شد، حس خرداد رودا

باره هر درس به اصرار مادرش، منتهاامروم  10ر سال، دوره حس امتحانات آخ
 تهاشیبود، واقع شیروم دوره داستان مندگ

ها رو واسش دوره کرده  تیواقع منیه ییجورا هیارسالن  شیساعت پ 1 نیهم
شا ران،یبود، حاال عمه ا شب هم حاج بابا، فردا  سلمان، پس فردا  دیالبد آخر 

 لشونیاردالن، پسون فردا فک و فام
 بود به تخت دهیچسب یانگار یول دیتقه در رو شن یصدا

 !؟یدر و بام کرد و وارد شد: پس چرا حاضر نشد ارسالن
 خوام برم یام، م یسر بلند کرد: نم هلنا

 ؟یگ یم یچ ؟یچ یعنی: ارسالن
 یچی: ههلنا

 کشه یطول نم یلیخ م،یگرد یتا شرکت و بر م میری: بلندشو، مارسالن
 ی داد بود، وبه شلو هیتک شهیو سکوت گذشت، سرش رو به شطول راه ت تمام

د، مده نشحح یکه تو شححرکت بودند هم حرف یسححاعت میبود،تو ن رهیخ ابونهایخ
سالن ام ا ش یاتاق به اون اتاق م نیار شغول بود، با من دعوا  یرفت و با تلفن م

 بحث داشت یا گهیکرد، با کس د یم
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ست س یصندل یآخر اومد رو د ش ستش ن سرش رو  یحرف چیه یت، بکنار د
 قهیدق 10 هی د،یطول کش دیچشمهاش رو بست: ببخش یداد به تاج صندل هیتک

 ختهیکارام بهم ر کمی م،یر یم گهید
 ختهیبهم ر کمیام  شی: انگار بهلنا

مترجم  یروم ولشححون کرد، مترجم شححرکت رفته مرخصحح هیشححه  ی:نمارسححالن
نم دو ینم فرسححته،امرومیرو م یکیهر روم دارالترجمه  اد،یقرار بوده ب یسححاعت

 رو فرستاده، فکر کنم متن رو تو یک
google translate  ،ست یسفارش م هیترجمه کرده  میریبگ دیقبل ع میخوا

 همش روهواس
 ؟ی: تو چهلنا

  لط و  لوطه شیترجمه اس ، که نصف تیسا هی یچی: هارسالن
 هی: چه مبونهلنا

 ی: عربارسالن
 هش بنداممب ینگاه هیمن  یخوای:مهلنا

 ؟یبلد یصاف نشست: مگه عرب ارسالن
 فرق داره با حرف مدن ینامه نگار یعنیدونم،ی: آره،البته خوب نمهلنا

سالن شه بزار بار صبح ا ینگاه هی ارمی: با شه   یلیخ میفکس کن نویبندام، اگه ب
 خوبه

*** 
ود متعجب شححده ب یکرده بود، کل چشیسححاوال پ یراه برگشححت ارسححالن کل تو

 12ام  بود که مادرش دهیشن یهم بلده، وقت یسیبود فرانسه و انگل دهیمفه یوقت
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واسححه پر کردن اوقات فرا تش واسححش رنگ و واررنگ معلم گرفته تا  یسححالگ
ار جان باشححه و خ ییدا دیسححرش گرم باشححه، تا کمتر تو اون خونه بپلکه و تو د

 امرمیچشم آقاجان و مادر جون خدا ب
 پس؟ دلم شور افتاد نییاستقبالشون: کجا ورود به خونه آفاق اومد با

 به ارسالن کرد ینگاه هلنا
 کار عقب مونده داشتم کمی: تو شرکت ارسالن

 ن؟ی: شام هم که حتما نخوردآفاق
 : نهارسالن

 ن؟یو اومد نی:گشنه و تشنه رفتآفاق
 :فرصت نشدارسالن

 کنم یرم متو اتاق، حاج بابا کارتون داره، منم شامتون رو گ نیسر بر هی: آفاق
 : تنهاهستند؟ارسالن

 :آره مادرآفاق
 نیخورم واسه من گرم نکن ی: من شام نمهلنا
تو  یمارم بتپ ینم نباریا گهید ،یندار لیم خودیدسحححت هلنا رو گرفت: ب آفاق

 ها یایاتاق، سر شام و ناهار ن
 رمی: آخه سهلنا
 همعده بدبختت چ ،یریسحح یکن یسححر دلت مونده فکر م ،ی: حرف خوردآفاق

 داره؟ یگ*ن*ا*ه
 اتاق حاج بابا شد یپشت سر هلنا راه ارسالن
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*** 
 نندیکتاب دعاش رو بست. دعوتشون کرد بش یورودشون حاج با

 ن؟یدیرس یا جهیبه نت ن؟یبابا: خوب حرفاتون رو مد حاج
 می: حرف که مدارسالن

 کردبه هلنا و ادامه داد: قرار شد هلنا فکر کنه رو
 ییزهایچ هی دیها رو حتما ارسححالن گفته، منم با یگفتندخترم،  نیبابا: بب حاج

 ستم،یخبر ن یتو ب طیرو بگم، من ام شرا
د، ش یینها متونیاگه واقعا تصم یاره، ول یهست که حرف و نقل م یمسائل هی

 و زیتونه هر روم با ادمها ر یدروامه، نه ارسححالن م یکی نیگوش در کن هی دیبا
شه، نه تو م شاآ  سر  صه حرف مردم رو بخور قهیدم به دق یتون یدرشت   ،ی 

تلخ کنه،  کامتون رو تونیتو مندگ فتهیباد شه ب دیرس یهر ک نیگم اجامه بد ینم
ست در دهن مردم رو نه. من مخالف  یگفتن در دروامه رو م میام قد یول شه ب

 بودم، آفاق هم
 یولر پنه به خاط ماره،ینه به خاطر مادرت که ب ست،یپدرت ن نکهیبه خاطر ا نه

جور  نیکه چر  کف دسححته امروم هسححت و فردا نه ، نه به خاطر ا یکه ندار
 زهایچ
ست رو هر ک ،یکه تو امانت نهیمن و آفاق ا لیدل سالن د سر  یم یار شت با  ذا

سش پا پ شت یم شیوا اومدن  یم قیتحق میرفت یم م،یاومد یم میرفت یم م،یما
دشححون بودند، بد بود خوب بود خو شححون،یرفتن سححر خونه مندگ یم ق،یتحق

 خودشون بودند
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سته اس، تا بامش نکن امدواج تون به گل ه،یبه چ یچ ستیمعلوم ن یپاکت در ب
 نه ای نینه، جفت و جور ایخوره  یهم م
ه تو شرمند م،ینکنه ما شرمنده ش ن،ینکنه با هم چفت و جفت نش نهیما ا ترس

 تو درگاه خدا اهی، رو س
ته، رو گرف مشیتصححم یول د،یما رو شححن یفهاارسححالن حر م،یها رو گفت یگفتن

له داد ئه، ب بت تو ما یحاال نو نان عز ینه گفت ،ییکه عروس   ،ییما زیهمچ
 تا هروقت که المم باشه ییمهمون ما

 ؟یفکر کن یخوا یوقت م یتا ک حاال
صال حرفم خوب یسر بلندکرد: من آمادگ هلنا س یو بد یندارم، ا  ،ستین یک
موضححوع فکر نکردم،  نیواقعا تا امروم به ا یول دم،یند یبد یام کسحح نجایمن ا

 ، سختمه بهی ر بیواسم عج یلیخ
حاال فکر م حاج با:  که چ ،یکن یبا گه م؟یباالخره  ها  هی یتون ی! م عمر تن
صت، پا -یبمون سر فر شروع کن، ام نو،  سالن   نیو باال کن، بب نییحاال با ار

 گه یم یتو دلت، عقلت چ ادیم یچ
س ستیقرار ن بعدم صله عرو طف شد که ل نیسال وقت بزار هی،  نیکن یبالفا

 خدا نشد حکمتش،
 دونم ی:نمهلنا

 روم خوبه واسه فکر کردن؟ 3بابا:  حاج
 : بلههلنا

 یتسیرودربا یتعارف ، ب یجواب بده، ب گهیبابا: باشه بابا، سه روم د حاج
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 : چشمهلنا
 زه،یاشالله منبونش تدلخور نشو، م رانمیا یبال، ام حرفها یبابا: چشمت ب حاج

گه،  یهم م شححتیگه پ یپشححت سححرت م یکه روئه، هر چ نهیا شیخوب یول
 آدمها باهاش روشنه فیتکل
 : چشمهلنا

 به ارسالن و آفاق به اتاقش رفته بود، یریشب بخ با
سخت و پر ماجرا ریبود م دهیخز سته بود، روم  س ییپتو،بدنش خ شت  ر رو پ

 گذاشته بود،
ه خودش ن ره،ینداشت آروم بگ الیفکرش خ یخواب، ول خسته بود و تشنه تنش

تا ا رهیآروم بگ به خواب راه بده  ت ایدن نیام ا یتن بدبخت کم نینه   یا کمببره 
 رهیجون بگ

و روم گذشته بود،  رشبیام مغزش درگ یداشت، هنومم بخش الیفکر و خ هزار
شهپر،اون خواب کذا شا یعمر د،یسع یحرفها ،ییاومدن   یپ یبه نوع دیکه 

سخت به  ینابجا رفته بود، رفته بود و برگشتش به ارامش کم میانتخاب و تصم
س ینظر م ساره ا یشهپر د،یر شت و  شت،  یکه حق دا  حقکه حتما حق دا

شححوهرش، حق  یتو مندگ یا گهیبار خبر وجود من د ریداشححت کمر خم کنه م
 ها ییایو دن ایداشت پس بکشه ام دن

داشححت،  ییجاها هی یه تو همه اتفاقات، ولهم حق داشححت، ن دیکرد،سححع فکر
 ،مید یرو م هیبق ماتیمگه همه اشتباهات ما مال خودمونه،مگه کم تاوان تصم

 بلعن یعمر رو م هیکه  رنیدامنگ نقدریاشتباهات ا یچرا بعض
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سالن شا یکم دیسع یتو ماجرا ار شا دیتند رفته بود،  شت،   دیاب دمیم حق دا
ش، کرده خونواده ا زیتنها عمه اش و عز یماریو ب یبدبخت یبود ام بان یم زاریب

 بود، یم نیبدب دیسع یبه تک تک سلولها دیبا دیشا
ه نگه داره، ک نهمهیتونست ا یرو م یقول ایارسالن بود، آ یدونست اگه جا ینم
 یم دیعس هی نهیو دم نزنه،بب یو حاج زیشده عز زیشده عز یعامل بدبخت نهیبب

صد تا ام ب*غ*لش ب ستن بابت ا ونشیمنه، مد یم نرویگن  شق ب نهمهیه ه ع
 نهاگه درمونه درد هم خودشه و دم نز نکهیدخترشون  افل ام ا

ها خ نیمادرش هم بود، ا فکر نگ بود، آه یلیروم ام  یگاه د،یکشحح یپرر
سا یشد، متنفر م یخودش متنفر م ِسش تو ا شگاهیشد ام آ  نیفرستادن تنها َک

اول که رفته بود برش  ید تو همون رومهاشحححد. کم نشحححده بو یم ونهید ا،یدن
 د،یچیپ یدادهاش تو سححرش م یوقت دید یرو م شیینا آشححنا یوقت یگردونه ول

کرد،عذاب  یم ینیشححد عقب نشحح یتو خونه منده م دادهاشیداد وب ادی یوقت
 نبود ینبود، توان ییرویو ن هیبن یوجدان بود ول

 یشه، خال یخال یکم سر نیخواست ا یداد، دلش م یهاش رو فشار  قهیشق
 افکار نیام تموم ا

 چشمهاش رو ام نو کناره پنجر گرفت، د،یرو تو دلش کش پاهاش
شمهاش اومده بود، ول خواب شت چ شت امش فرار م یاون فکر یتا پ  یکه دا

موضححوع  نیداشححت ام فکر کردن به ارسححالن و ا یکرد سححمج شححده بود، سححع
 شد ینم یدر بره، ول یخواستگار
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شته بود ول نیشروع اساعت ام  چند تامه بود، هنوم با  یهنوم انگار یبحث گذ
 ه!بکن دیبا کاریدونست چ یاومد تو دلش، نم یفکر کردن بهش اضطراب م

 یسک یو ب ییها رو هم، تنها تیعمه رو عقب بفرسته، واقع یکرد حرفها یسع
هار بمادر و نبود پدر رو تفاوتهاش با  یضححیرو مر یپول یرو ، به قول حاج بابا ب

 رو ، ترسش رو،
 اومد یارسالن م رفتن،یکه عقب م نهایا همه

بداخم ادشی یادیم زیروم اول چ ام موقع مرخص شحححدن ام  ینبود جز 
شت، االبته گه م یارسالن نمره منف یبعد یتو رومها یدرمونگاه، ول د ش یندا

 رو فاکتور قیتو آالچ ی روب خیو توب دیسححر صححبح تو خونه سححع یقصححه ها
 گرفت،

نه  به یداشححت ول یتوپر کلیام خودش بلند تر بود، ه یسححانت 15،  10 ودحد
مردونه  افهیق هیبا  ،یپوسححت گندم ای یمشححک یاردالن ، چشححم وابرو یچاق

له اردالن بود، نه به بذ ینه به جذاب– یبهتر ام معمول یفقط کم دیشا ای یمعمول
 اردالن ییاردالن و نه به خنده رو ییگو

بود البته در حضححور آفاق و حاج بابا، تو  یاخمو، آدم آرومبود تا  یجد شححتریب
 بشه زیکنه و ت خیتونه داد بزنه ، توب یبود که چطور م دهینبود اونها د

 ییاد یبود به تلخ یداد، اگه جد ینم ینمره منف نهایکدوم ام ا چیاالن به ه یول
اگه آلن دلون  ،نبود نیاسیو  اسری ییپروا یکرد به ب یم خیعبدالله نبود، اگه توب

پسححر  یچشححمها یزیو ه یزیداشححت ت یبینج یدر عوض چشححمها ینبود ول
 رو نداشت گهیو هزاران نفر د یجعفر
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شرا یم*س*تقل شغل شت،  شنش  طیدا رو قبول کرده بود،گرچه حاج بابا رو
 قهی ارسححالن هیبق ثیحرف و حد یانتظار داشححته باشححه جلو دیکرده بود که نبا

 تو رانه،یمقابل عمه ا ینبود که اصحل منظور حاجبدره، و خوب درکش سحخت 
 ادربر شیپ یحساب گاهشیعمه خانم جا نیبود که ا دهیافاق جون فهم یحرفها

 محکمه.
شرا قیتو آالچ یوقت یمد، روب ی لط سش حالج طیارسالن  د کرده بو یرو وا

شت با شک ندا ارش مهابا ب یکه عمه خانم ب ییقبول کنه فقط حرفها دیعقلش 
بام دو دلش کرده بود، ام طرفکرده بو با رو قبول  یحرفها یدرسححت ید  با حاج 

 نیحال تو ا رسال هم رو بشناسن هم خوب بود، به ه هیگفته بود  نکهیداشت، ا
 تونست بهتر فکر کنه یمدت م

*** 
ساعت راهرو افتاد، به نظرش نم رونیاتاق که ب ام س یرفت نگاهش به   نیا دیر

ساع ریهمه د شه،  شده با سر 12ت حدود بلند  شپزخونه مد، آفاق  یبود،  به آ
 خانوووم ریپاش سر بلند کرد: ظهر بخ یجون با صدا

 بودم داریبعد ام اذان ب یخواب موندم، تا کل دی: سالم، ببخشهلنا
دونم فکرت مشححغول بوده، شححام که دو تا  یم ن،یبشحح ایکردم، ب ی: شححوخآفاق

 ال اقل صبحانه بخور ایب ینخورد شتریقاشق ب
 مونم تا ناهار یظهره، م گهی: آخه داهلن

 اریب زیبر ریش وانیل هی: باشه آفاق
 ست؟یخونه ن یساوال کرذ: کس یمطمان بود ول بایتقر



 199 سر شودبه 

 و محدثه رفتن قم رانی: نه اآفاق
 خواسته دهنش بام شد : خدا رو شکر نا

 ؟یسام ینشده با قوم شوهر نم یچیهنوم ه دهی: ور پردیخند آفاق
 نداشتم، آخه یو جور کرد: نه بخدا،من منظورجمع  یرو کم خودش

 دونم ی: مآفاق
شوهر من هلنا شمان نه من، قوم  شوهر  : تامه من هنوم بله ندادم، اونها هم قوم 

 هستند یآروم و مهربون یآدمها
 ؟آره ؟ی: پس بله رو داددیهلنا رو ب*و*س یشونیخنده، پاشد پ ریمد م آفاق
بد،  یخوب چ یدونم چ یاصححال نم م،فیبال تکل یلی: آفاق جون، من خهلنا

سحححال هم رو  هی میتون یما م سحححت،ین یگفت عجله ا شحححبیحاج بابا د یول
 نه ای میخور یبه درد هم م مینیبب م،یبشناس

 گفت؟ یباال انداخت: واقعا حاج ییابرو آفاق
 میستیمجبور ن می: آره بخدا، بعدم گفت که اگه نخواستهلنا
من  ؟یحاال شححما قبول کرد ،خوبیاجح شححبیبه من نگفت د یزی: چآفاق

 خبرش رو بدم؟
 دونم دوباره دلم شور افتاد ینم ی: واهلنا

فاق نه، همچآ له رو م نی: دلت شححور نز گار اب م یکه آدم ب رو  زنیر یده ان
 اره یده، محبت م یخدا خودش آرامش م ش،یآت

 م؟یخبر ند مییشه به دا یعبدالله بود: م ییدا ریدرگ فکرش
 . هست؟ میباشه اجامه اش رو المم دار تیقانون مینم، اگه قدو ی: نمآفاق
 : نه، فکر نکنم باشههلنا
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 و معقول حیاگه باشه هم االن پدر هم مانع امدواج صح ی: نگران نباش حتآفاق
شه دادگاه م صالح یبا شد و  ش تیتونه حکم ر  هی نیا نیبده، فکرش رو نکن ب

 کنه یاک طیلخواد ب یرو بخور، سلمان منتظره م ریش وانیل
سالن ن زیسر م ییتا سه شد ام آفاق جون  یبود روش نم ومدهیناهار بودند، ار

سه، هم یزیچ سر م نیبپر سالن نم یعنیبود  زیکه ناهار  ل اد، حاج بابا قب یار
باب بود نزده بود، ام هوا گفته بود و ام  شهیاونچه هم ری  یحرف زیناهار و سر م

 سالن شد، یآفاق جون هم راه اوضاع بامار با تموم شدن ناهار،
 میدو کلمه حرف بزن نیخواست بره اتاقش که صداش مد: مادر کجا؟ بش یم

 و آفاق نشست یحاج یرفته رو برگشت و روبرو راه
 نییبفرما ی: خوب حاجآفاق
 رو بام کرد اخه؟ یبحث نیشه چن ینخورده م یچا یبابا: چشم خانم، ول حاج
 اریب ییدمه سه تا چا ییچا : نه واال پاشو دخترم، پاشوآفاق
 : من؟هلنا
 یبد ییچا دیدور کامل با هی ادیکن، شب سلمان ب نیپاشو تمر ؟ی: پس کآفاق

 زهیکن ترست بر نیهم به دوماد هم پدرش، تمر
 اصال مگه الممه یعنی ،یی:مگه چاهلنا
 : معلومه که الممه، پاشوآفاق
گاه من و شححوهر رفت دو تا ن ریباالخره م ینه ول ای هیآفاق جد دیفهم ینم هنوم

 آورد ییچا
 ؟یختی: دست درد نکنه، چرا واسه خودت نریحاج
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 یآهن  ذا جذب نم یبخور ییگن رو  ذا چا یم دن،ینسحححل جد نای: اآفاق
 نیدار یبار دکتر نگفت کم خون هی م،یخورد یعمر هیشه، واال ما 

ساره  یکتاب نایا یول ه،یحرف نمی: ایحاج  یم یهر چ ست،ین ادتیبار اومدن، 
ست سانام بد میخوا خوب  نیگفت، نده نده ا یکرد تو کتاب م یسر م یه میبه 

 ستین
ش یآه آفاق شدم، چقدر  یچه حال یدون ینم رومید رمیبم ادمه،ی: آره واال دیک

 کرد، بعد مدتها چهار تا کلوم باهام دست و پا شکسته حرف مد یبچم دلتنگ
 سرش میر ی: سلمان برسه همه با هم میحاج
 : باشهآفاق
سححر اصححل ماجرا، دخترم، آفاق به من گفت نظرت مثبته،  می: خوب بریحاج

صل حرف م سه مف سلمان بر شکر،  شب  م،یمن یخدا رو  گفتم بهت بگم تا 
اگه  یشححرط و شححروط ،یرو واسححه خودت جمع و جور کن ییفکرها هینشححده 

 شیم پر یم کار کار بزرگترهاست، نیالبته ا ،یکن نییرو تع هیمهر و مهر ،یدار
خواد دونم ب یم دیتند بود که بع شححشیآت نقدریا دم،یاون که من د یول ت،ییاد

 دیکه با نهیا سححت،ین یبرداره، مادرتم بنده خدا که بهش حرج یواسححه تو قدم
ب نییپا ایحرف چک و چونه مدنه، ینه فکر کن ،یریبگ میخودت تصححم اال و 

،ما شروط بزاره وه باشه، شرط داشت هیمهر دیرسمه باالخره عروس با یکردن، ول
 ینظر بد دیخودتم با یول میمار یتو، سلمانم طرف پسرش، کم نم لیفام

 ستیالمم ن زهایچ نیاصال ا ،ی: واسه چهلنا
 میواسحححه بهار و اردالن کرد یها، هر کار یارینه ب یه ی: ام حاال نخواآفاق

 م،یکن یواسه شما دو تا هم م
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نا  یلیخواد خ یمن دلم نم یعنی سحححت،یم نالم یلیخوب خ ی: ممنون، ولهل
 دمینش ییزهایچ هیفقط  ستم،یرسم و رسومات باشم، اصال بلدم ن نیا ریدرگ

 !می: پس بزار ما کارمون رو بکنیحاج
 بگم؟ ی: چهلنا
 فقط بگو چشم یچی: هآفاق
 :چشمهلنا
*** 

شته بود، آفاق و حاج 8ام  ساعت سر یگذ ساره بزنن، دلش  یرفته بودند  به 
 9حس نکرد آفاق قصد بردنش رو داره، ظاهرًا سلمان خان  یه بود بره ولخواست

 تهران دیرس یم
شم انتظار یول ش یچ سه اونم طول نک ساعت گرفت و گفت  د،یوا آفاق تماس 

 ره خونه ساره، یسره م هیکه سلمانم 
گفت که چشححم انتظار  یم یبه نوع دیبا دیخونه، شححا نیتک و تنها تو ا حاال

س ینارسالنه، ارسال سه نهار اومده بود، نه تما  یگرفته بود، ول یکه امروم نه وا
ساب هم س یم 9 دیبا شهیرو ح  دیکه با هیزیهمون چ نیا یعنی، فکر کرد  دیر

 یاعتسحح هیسححر  نکهیانتظار ا دن،یبشححه، انتظار کشحح شیام مندگ یبخشحح یبزود
 یگب یبهش خسته نباش لمهایاستقبالش، مثل ف یخونه، حتما بر ادیشوهرت ب

 ،یو بشنو
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رار دونست چه ق یم یتماس نگرفته بود، حتم هی یجا بلند شد، ارسالن حت ام
 !؟ خودشرهیتماس بگ هیکه  هیادیانتظار م نیا یعنیشحححده، فکر کرد  یمدار

 اومد یامروم رو نهار م دیمد، با یمنگ م دیبا ست،یجواب خودش رو داد، نه ن
با خودش تو افکار خو ییبحث و دعوا یب با ارسححالن قهر کرد، خودش  دش 

 رفت استقبالش یرفت تو اتاق درم بهم مد،عمرا اگه م
س شیکم و ب یخواب رفته ول یک دینفهم صد کرده ب یمتوجه بود که ک  دارشیق

شخ صداها ت سمش رو تو  صدا دادیم صیکنه، ا  دیاش ایبه در مدن،  هیشب ییو 
 دنیکوب

 مد یمش رو داد مواضح تر شد، ارسالن بود که داشت اس یصدا کم نشست،
ظاهرن افاقه کردچون ارسححالن  یو آرو م ول فیبه بله گفت ضححع هیشححب یزیچ

 آروم گرفت یا هیچند ثان
 بام نشد دیدر رو کش رهیدستگ یچ هر

 ؟ی: هلنا، خوبارسالن
 ؟یکوب یم نطوری: بله، چرا درو اهلنا

 منم، یاس دارم صدات م قهیدق 5: ارسالن
 : خواب بودم خوبهلنا

 ؟یدرو چرا قفل کرد: ارسالن
 کرده ریشه گ یانگار بام نم ی: قفل نکردم، ولهلنا

 خوب ام پشت در برو کنار یلی: خارسالن
 دو سه تا ضربه ارسالن در با شدت بام شد با

 تو؟ چه وقته خوابه، یی: کجاارسالن
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 دمینخواب شبیکرد: خوب تنها بودم، خسته بودم، د یاخم هلنا
 شه؟ یاستفاده م یک قایه توئه دقکه دست یلیموبا نی: اارسالن

 ل؟ی:موباهلنا
باارسححالن با یدون یم ل،ی: بله مو آفاق  لت،یچقدر منگ مدم، به خونه، به مو

 جون هم ام اون طرف
 رو کجا گذاشتم یدونم گوش ی: اصال نمهلنا

 منگ بزنم، نگران شدند هی: بزار ارسالن
 : اصال ساعت چنده؟هلنا

 کنار گوششرو برد  یبعدم گوش 11: ارسالن
 : سالمارسالن

... 
 خواب بود د،ی: نگران نباشارسالن

... 
 : نه خوبهارسالن

.... 
 ن؟ییمن خوبه، شما کجا زی: نه عزارسالن

... 
 فعال نمتون،یب ی: مارسالن

 یخوا یم ای رون؟یب یایقطع کردن تماس ارسححالن رفت سححمت راهرو: م با
 ؟یبخواب
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 ؟یواسه چ رونیوقته، االن ب ری:دهلنا
 نرس یدارن م هیاتاقه، افاق جون و بق رونیاد ها، منظورم ب ی: خوابت مسالنار

 ؟یرفته بود دیرفت لب تخت نشست: تو ام خونه سع هلنا
و ر میسفارش دار یدرهمه، کل یلی: نه، تاحاال شرکت بودم، اوضاع خارسالن

کرده،تعرفه ها  ریتو گمر  گ گهیجنس د یسححر هی سححتند،یهوا، جنسححها آماده ن
 شد میده و ن یک مدمیکنن،اصال نفه یم ریین تغدار

 ؟ی: شام خوردهلنا
 !!هی: تو بگو ناهار شام چارسالن

 شام خوردند دیهم که حتما خونه سع هی: ام ناهار ظهر هست، بقهلنا
 !؟ی:تو چرا نرفتارسالن

نا ندون گرفت مردد بود ول هل به د فت: کسحح یلب  که برم، هنوم  یگ فت  نگ
 ونجاستوسائل خودم و مامان ا

 ؟ی: شام خوردارسالن
 : نههلنا

 : پس بلند شوارسالن
فت ول رونیام در ب یا گهیحرف د یب جاش جم نخورده،  یر نا هنوم ام  هل

 ارسالن برگشت
 ی: امروم با آفاق جون حرف مدم، گقت که قبول کردارسالن

 نه ایبگه  یزیچ دیاالن با ایدونست آ ینم
 ؟یاومده، خبر دار ی: بابام شبارسالن

 : آرههلنا
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 میرو بخور مونیشام مجرد نیآخر ای: پس بارسالن
 رو؟ شی: اخرهلنا
آفاق  یدرب سالن و پشت بندش صدا یبزنه، صدا یارسالن حرف نکهیام ا قبل

 بلند شد: ارسالن!
 کرد: بله رونیسر ب ارسالن

 شام ایفعال ب م،یکن یام تر  اتاق رو کرد به هلنا: بعد صحبت م قبل
 هم اومد، هم حاج بابا و هم سلمان هیبق یرسالن صدارفتن ا رونیب با

کرد و  یکیو سلمان سالم و عل یرفت، با حاج رونیلباس مرتب کرد و ب عیسر
 رفت سمت آشپزخونه : سالم

 تو دختر؟ یی: سالم، کجاآفاق
 ؟یی: من کجام؟ شما کجادیخند هلنا
وقته  چه ،یتوکجا بود د،یطول کشحح میایب یمود میرفت یگ یراس م ،ی: واآفاق

 خوابه، اونم با شکم گشنه
 : ساره جون خوب بود؟هلنا
 یوند یحرف مد پا تلفن، نم کمیبود، با سححانام هم  رومی: بهتر ام ددیخند آفاق

 رده،ک یهم اک طیکه ام ذوقش رفته بل دیدر آورده بود، سع یبچم اونور چه بال
 خوان برن فرانسه؟ ی: مهلنا
 خواد بره مشهد یه، مکرد ارتی: نه، بچم ه*و*س مآفاق
 : چه خوب!هلنا



 207 سر شودبه 

ض ی: ولآفاق سع ی، م ستین یساره را سه، م اد،ین دیگه   یبمونه به کاراش بر
 بره یخواد با من و حاج

بود و خودش رومشغول  دهیبه ارسالن انداخت، ارسالن ابرو تو هم کش ینگاه
 جلوش کرده بود یقاشق چنگال و بشقاب خال

 شه؟یم ی: خوب حاال چهلنا
 هم اومدند تو آشپزخونه یو حاج انسلم

کار  هیمشهد تا مامان باباش  رهیم دشونیدو روم با آقا سع هی: ساره خانم سلمان
 ششیبزارن و برن پ نیمهم دارن مم

ون ساره بود، خواسته اش نش رینشد، فقط فکرش درگ رشیدستگ یادیم یزیچ
 ی: به سالمتستیصاف ن دیداد دلش با سع یم

 نشست کنار هلنا: خوب عروس خانم ما چطوره؟! ،یمت: بله به سالسلمان
 بگه فقط نگاه کرد دیبا یدونست چ یبود،نم ییهوی یلیخ

فاق با یول آ ما   ام قیتحق امیب دیکمکش کرد: هنوم عروس خانمتون نشحححده، 
 راه مونده ی، کل دیخر ش،یمهربرون،برن آمما نیایپسرتون، شما ب

 نی: چشم، شما امر کنسلمان
 بابا! یستین، فردا که سر کار ن: ارسالیحاج

 جمعه و شنبه نداره ،یدی: چرا حاج بابا، دم عارسالن
 ؟! یبعد ام ظهر به ما وقت بد یتون یساعت که م هی: یحاج

 کنم یهماهنگ م نیکنم، هر وقت بگ ی: خواهش مارسالن
 باشه بابا 6قبل  ی: نه بابا، تو هر وقت واست بهتره بگو، ولیحاج

 : چشمارسالن
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 کهنیا نیسلمان و آفاق کنار بچه ها نشستند، ح یواسه خواب رفت، ول یجحا
هلنا خدا رو شححکر کرد که  زدند،یخوردند، اونها هم حرف م یاونها شحححام م

انگار  یمده بود ول یحرف هی سححت،یخودش و ارسححالن ن هیحرف راجع به قضحح
 صحبت کردن راجع بهش رو نداشت یهنوم امادگ

گفت ، خواسححت ام  یریجاش بلند شححد، شححب بختمام شححدن  ذا، ام سححر  با
 بره که سلمان صداش مد: هلنا جان! رونیآشپزخونه ب

 : بلهبرگشت
 میکن یفردا باهم راجع به تو و ارسالن صحبت م شاالیوقته ، ا ری: دسلمان

 : بله حتما، با اجامههلنا
 وسائلت که اونجا بود رو فرستاده دیسع زم،ی: عزآفاق
 : ممنونهلنا
شته، وقت یخوب یشرفتهایهم پ لشیفت وک: گآفاق د باهات ش یقطع کمی یدا

 رهیگیتماس م
 کارات نبود؟ ریگی: مگه اردالن پسلمان

سالن جواب داد: تا اردالن درگ قبل سمش بوده  ریام هلنا، ار تاده اف یاتفاق هیمرا
 خودش رو خبر کرده لیوک دیسع نی، واسه هم

 شده؟ ی: چسلمان
 بدمدن شگاهیاستن مادرش رو ام آساخو یمادر، م یچی: هآفاق

 : واقعا؟سلمان
 -: بلههلنا
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 هیصححبر نکرد با  گهید زه،یبود که حالش بهم بر یچند جمله کاف نیهم انگار
 آشپزخونه رو تر  کرد عیمجدد سر ریشب بخ

*** 
ست به راحت یمد، م رونیبود که ام اتاق ب 7:30 ساعت  رانیعمه ا یصدا یتون

 ییداگرفت برگرده تو اتاق که ص میآن تصم هیبده،  صیرو ام تو آشپزخونه تشخ
 چرا خشکت مده ر،یام پشت سر متوقفش کرد: صبح بخ

 ریرو به سلمان: سالم، صبح بخ برگشت
 خنده ریذره شده! بعدم مد م هیدلش واست  رانیکه عمه ا میبر ای: بسلمان

 به شونه سلمان وارد آشپزخونه شد و سالم کرد شونه
 ییبد شد، و نگاههارد و  ییجوابها

سالن جا یصندل سلمان سه هلنا بام  ییرو جابجا کرد و و کنار خودش و ار وا
 عروس خانم نییکرد: بفرما

بکار  طیلفظ عروس خانم رو  ل نیا رانیجلو عمه ا هیچه اصححرار مدیفه ینم
 دارن ییفعال قرار آشنا یببره، اونم وقت

ش ادیم گرچه ش د،یکه فهم دیطول نک صد دا صبحظاهرن ق سر   رانیعمه ا یت 
 رو به جنب و جوش بندامه

 خواد فکر کنه ی: سلمان عمه جون هنوم نه به داره نه به باره، هلنا مرانیا
 هلنا پنهون نموند دیحواله سلمان کرد، که ام د یزی: نگاه تآفاق

هم به بارشب عروس خانم هم بله  میکن یامروم هم به دارش م نی: همسححلمان
 رو داده، مگه نه

 و میهمو بشناس نکهیبه حاج بابا و ارسالن کرد:واسه ا ینگاه لناه
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 نیدو ینم ن،یسححر به سححاره بزن هیعمه  یحرفش رو قطع کرد: راسححت سححلمان
ال چند س نیواسم حرف مد، تو ا شبیکه د نقدریچقدر فرق کرده بود،ا شبید

 نزده بود
گذاشححت تو اون آورد: ام پا قدمه هلناسححت، پا  نییلقمه رو ام دم دهنش پا آفاق

 نهمهیخواد بره مشهد مجاور شه، ا یجون م رانیخونه بچم حالش بهتر شده، ا
شده  اد،یب رونیدختر ام ال  خودش ب نیدوا و درمون که ا حاال انگار برعکس 

 گه االن یم د،یصبر کن تو ع میگ یما م
 جواب داد امینذر و ن نهمهی: خدا رو شکر، صد هزار مرتبه،باالخره اعمه

 نره، ادتیبلند شد، ارسالن عصر  زیبابا ام سر م حاج
ره تو اون شرکت، بسپر کارا  یهمه ادم راه م نیامروم رو نرو،ا هی: پسرم ، سلمان

 رو بکنن
سالن ستند، ولار شب  زهیر یم زیرم، انگار همه چ یروم نم هی ی: همه ه بهم، 

 همه سر به هوا شدن یدیع
 ظهر بروام ظهر بمون، بعد ام شی: خوب تا پسلمان

 نباشه چشم یاگه قراره واجب ه،یبرنامه صبح چ نمی: منگ بزنم ببارسالن
 هیباشه که عال نطوریاگه ا ،یبابا:منده باش حاج

 مد رونیرو برداشت و ام آشپزخونه ب شیگوش ارسالن
 رسن تهران یپس فردا صبح م شاالی: اردالن هم تماس گرفت، اسلمان

 صبح باهاش حرف مدم ومری: اره مادر خبرش رو دارم، دآفاق
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باهاش  دیباشححه اردالن اومد با ادتی یرو کرد به هلنا: دخترم، راسححت سححلمان
سپر ینم م،یحرف بزن شن، ب ودتر به بهتره، م یکیبه  یشه دو تا دنبال کارت با

 یرس یم جهینت
 : بله، حتماهلنا

 یم سالن، ارسالن هم نیایب نیبه آشپزخونه مد: صبحانه خورد یبابا سرک حاج
 ام ظهر رو شیمونه پ
**** 
سته بودند، حت همه ش شده بود و  ین شماش بام ن ست چ  هیمحدثه که هنوم در

 لقمه صبحونه نخورده بود،
 طرف هیطرف تو هم  هیبود، همه  یبد حس
سححلمان که  ن،یانیهمتون در جر گهیبابا سححکوت رو شححکسححت:خوب د حاج

د، کر شححهیچه م یول ه،یمادرت خال یشححکر خدا، البته دخترم جا ادیتونسححت ب
 یم تمییخواست دا یدلمون م م،یخبر یتو کار خداست که ما ب یحتما حکمت

 نطورهیخوب، فعال اوضاع ا یبود، ول
به جمع ادامه داد: ما بله روام عروس گرفت بعدم  یخوب جوونه، ب یول م،یرو 

 شتریمدت ب هیدادم،  شنهادیواسش سخت بود، منم پ یریگ میتجربه اس، تصم
 رنیگ یکه قسمت هم هستند، با هم سر و سامون م شاالیشنا بشن، اباهم آ

 شاالیا ی: به سالمتآفاق
 یبابا، شرط یندار یزیچ یکرد به هلنا: حرف رو

 نداشت بگه یزیفقط نگاه کرد، چ هلنا
 بابا ی: ارسالن، تو چیحاج
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 منم موافقم ست،ین ی: نه ، فکر بدارسالن
 ؟یکه گفتم فکر کرد ییزهایو چ هی: خوب بابا، راجع به مهریحاج
بود، االن که المم نبود  یو نامزد ییاوضححاع براش گنگ بود،حرف اشححنا یقدر

 فکر کنه نهایاصال فراموشش شده بود که به ا یعنیبگه،  یزیچ
 مسلمون عقد دائم نداره ها ریمن   یجان دخالته ، ول یی: دامحدثه

شون فرق م دهای: مرجع تقلیحاج سال ینظر  ، زمیه چک کردم عزکنه، من با ر
 ستین یگه با من کافر دائم باطله، با اهله کتاب منع یمرجع ما م

 یول ستیحرام ن گنیها م یدنباله حرف رو گرفت: منم ساوال کردم بعض رانیا
 مکروه
کاریحاج که  هیبه بق ی:من  چک کنم،  با مرجع خودمون  ندام، من مکلفم 

 یتا بله قطع میخون یم تیبعدم حاال که فعال محرم سححت،ین یشححکر خدا منع
 رو دخترمون بده

س ی: بله حاال بامم مآفاق سه کار حالل ه یول م،یپر  ینم چوقتیخدا راه رو وا
 بنده

 ستین یزیبابا: بله، حالل تر ام عقد و امدواج هم چ حاج
 نیدون یهر جور خودتون صالح م نیخم کرد: شما بزرگ یگردن رانیا

سول میبرام ظهر  شیپ نیبابا:اگه موافق حاج ضر حاج ر شه قدم او یمح ل اگه ب
 میرو بردار
 هلنا کرد دهیبه رنگ پر ینگاه هی سلمان
 ستمیموافق ن یلی: باباب من خسلمان
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 برگشتند سمتش همه
 : چرا مادر جون!آفاق
 بابا: چرا بابا؟ حاج

مدارکش برسه،  نیاجامه بد ست،یاالن جاش ن تیمحرم نی: حاج بابا، اسلمان
 کنن ام همون اول عقد

 ؟یبابا:چرا بابا، واسه چ حاج
 که آخه یمدر  و سند چیه یشه ب یدختر امانته، نم نی: بابا اسلمان

شونیمحرم یبابا، ول یگ یبابا: درست م حاج صال م،یکن یرو ثبت م ت سه ا  وا
ضر، وگرنه منگ م میر یم نیهم بخونه،  نطوریخونه هم ادیمدم خودش ب یمح

 میبخون میتونست یخودمون هم م
 ستیصالح ن ادی:به هر حال اگه رو کا ذ محکم نلمانس

 نیام ا ریراحت، من خودم هم   التیخ ه،یدونم بابا حرفت چ یبابا: م حاج
 رفتم یبار نم ریقرار بود م

 تو اشپزخونه من کارت دارم میرو کرد به هلنا: بلند شو بر آفاق
بابا ام که حاج  یکرد حرف یام جا کنده شححد، سححرش منگ بود، فکر نم بزور
شنا شه، درگ ینامزد هیفرا تر ام  یزیمده، چ ییآ س یحرفها ریساده با ر پدرو پ

 بود، که آفاق دستش رو گرفت و بردش سمت آشپزخونه
 آب قند بدم دست هی نی: بشآفاق
 ؟ی: واسه چهلنا
 فکر کنم فشارت افتاده ،ی: رنگ به رو ندارآفاق
 دهیته چرا رنگ پرتند تند آب قند رو هم مد و گذاشت جلوش: چ آفاق
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 نیسال آشنا ش هیگه، آخه اصال، اصال مگه نگفتن  ی: حاج بابا مهلنا
شت جلوش: االنم هم وانیل آفاق شده،  یمادر باالخره حرف ینه،ولیرو گذا مده 

 نیسقف بمون هی ریکه م یتیمحرم چیه یشه ب یبهم عوض شده، نم دتونید
 نهی: خوب االنم همهلنا
تا ا یراه هی یزیهر چ : مادر حرف گوش کن،آفاق حرفها نبود، نبود،  نیداره، 

ش رونیب نیخوا یبعدم نم ره،یگ یفرق داره، خدا قهرش م گهیحاال د  ن؟یو تو ب
ش یور دل من و حاج نیخوا یهمش م ن،یبر ییجا هی ه اگ ن؟یحرف بزن نینیب
سبتتون چ یکی مد گفت او تییدا هوی دونمی، چه م هیجلوتون رو گرفت گفت ن
دونم آخه هزار تا  یره، چه م یور اون ور م نیبا خواهر ماده من ا هیک پسححر نیا

 مساله هست مادر
 حرفها رو ندارم نیا ی: من اصال آمادگهلنا
 میتصححم یتا وقت م،یبعدم با ارسححالن شححرط و شححروط دار ،یکن یم دای: پآفاق

 ستین یدستش، اصال قرار به اتفاق یامانت ،یرو نگرفت تیینها
 تخت باشه التمیتوسالن، خ میبر : بلند شوآفاق

گذاشححت، بار اول با سححلمان بود و  یبود که پا تو شححرکت ارسححالن م یدوم بار
 حاال با خود ارسالن.

اومده  یرفته بود، چند بار منش رونیام اتاق ب یارسالن چند بار دنیموقع رس ام
سنگ یتو، ول سالن،نگاه  ضور خود ار ش نیهر بار با ح رو حس کرده بود  یمن

 یلیخ دید یکه م یبپرسه رو نداره، ارسالن یزیچ نکهیدونست جرات ا یم یلو
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س یبه نظر نم یمهربون سیرئ صورت و  یو بد اخم تیشد جد یم د،یر رو تو 
 لحن صداش حس کرد.

شت م سرش رو تک زیپ شسته بود،  صندل هیارسالن ن  یبه کم ماین ،یداد به تاج 
 یشلو  یمم داشت ولهم خواب ال یخلوت داشت. چشمهاش رو بست، کم

انگار همه  ش،یداد، فکرش رفت سححمت چند سحححاعت پ یافکارش اجامه نم
شون تو کار خ شتند، به قول خود ستخاره نبود، بعد ام  چیحاجت ه ریعجله دا ا

 یام محدثه، حاج ریرفته بودند محضر همه به   یسالن، همگ یتو یتهاصحب
ا ام طرف ارسالن دو تا هم تا شاهد تو محضر امضا بدن دو ت 4اصرار کرده بود 

ضر ام طرف مثال عروس، هر چ یام کارمندا  یامیهم حاج آقا گفته بودن یمح
 بودند. ومدهیکوتاه ن ستین

عدم کل 6 تیمحرم هی مه ا یخوب، حت یو آرمو کیتبر یماه ب  رانیع
س سر تا پاش  یکرد حتم یبودش، گرچه تو دلش فکر م دهیب*و* سه خونه  بر
 کشه، یرو آب م

ست ض یساله بود ول کیبود بگه قرار ما  هخوا ام  ستیحرفها قرار ن یدردا که بع
بزرگتر نداشححته اش بود، مطمان بود حرف  یحرفها نیا اد،یدهن عروس در ب

رف منص نیکنه واسه هم یم هشیتوج دهیبزنه آفاق جون دو جمله به سه تا نرس
روم  د به چندبو دهخوب موکول ش یهم گرفته بودند، ول شیشده بود، برگه آمما

سححکه مهر کرده بودند تا  14کنه،  دایبتونه وقت آماد پ یارسححالن کم یوقت ندهیآ
 دیکنن، آفاق جون اصرار کرده بود برن خر ییعقد دائم حرفهاشون رو نها یبرا

موقع  رو ادهیکنه. تو پ دایوقت پ دهیارسححالن گفته بود که امروم بع یحلقه ول
و آفاق جون برگرده خونه که آفاق جون  لمانبرگشححت، خواسححته بود همراه سحح
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 یجزحرفها یزیکرده بود همراه ارسالن.تو راه ارسالن چ شینگذاشته بود، راه
 یزیر چانتظا یفقط کم ینزده بود، تو شرکتم که مشغول بود، ته دلش کم یعاد

شت، چ شا هیمثل  یزیمتفاوت تر دا هر  ایدو نفره،  یحرفها دمیناهار دونفره، 
 الن.ارس یبدو بدو دنیام نشستن تو شرکت و د ریکه بود،   ینیا ما ری  یچ
 گوشش چشم بام کرد، ریم یزیر یصدا با

 ن؟یخواب بود دی...: ببخش
 : نه، چشمام رو بسته بودمهلنا

 نینامه بندام نیبه متن ا ینگاه هیگفتند  ی...:مهندس صفار
سه جا ینگاه هیبرگه رو گرفت  هلنا صالح کرد ییانداخت، دو  ست  رو ا داد د
 : کجاست؟یمنش
 ؟ی: کیمنش
 ترجمه کرده؟ نوی: همون که اهلنا
 !هی: تو اتاق کناریمنش
 اد؟یب یگ یبلند شد: م هلنا
 کنن یم یرو بررس ییزهایچ هیمهندس  ی: دارن با آقایمنش
 ششونیپ می: خوب برهلنا
 کرد ییراه افتاد و هلنا رو راهنما یحرف چیه یب یمنش

د: که متوجه هلنا ش رهین دستش رو درام کرد برگه ها رو بگورود به اتاق ارسال با
 بود؟ یاک
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 یرو من نم شیاصححطالحات تخصححصحح یچند جا رو عوض کردم، ول هی: هلنا
 ستمیکنم بلد ن دییتونم تا

اونها رو خود سححر کار خانم ام تو دفتر مکاتبات  سححتین ی: مسححاله اارسححالن
 شرکت چک کردند

 تکون داد ی: سرهلنا
 هم هست؟ یا گهید زی: چارسالن

 خواستم بشون بگم یرو م نی: نه ، همهلنا
سالن صندل ار شاره کرد: ب یبه  ستش ا ش نجایا ایکنار د  یم مکارم داره تمو نیب

 شه
ساعتش  یحرف چیه یب سالن به  شدن ار ست، با بلند  ش ستش ن رفت کنار د

شدنش حرف مده بود  یانداخت، کار ینگاه  یا قهیدق 50که ارسالن ام تموم 
 !می: بردیول کشط

 ی: اافتاد وارید یاومدن ام اتاق ارسالن نگاهش به ساعت رو رونیشد با ب بلند
 شد 4ساعت  یوا

 رفته ادتی ی: کارهلنا
 کار مهم هی:آره ارسالن

 !؟یمن برم خونه، تو راحت تر به کارات برس یخوا ی: مهلنا
اق تا آف خونه یآورد: تو بر نییخم شد کنار گوشش صداش رو پا یکم ارسالن

 اره،یجون پدر منو در ب
 ؟ی: واسه چدیخند هلنا

 ، یچی: هارسالن
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کار  یبچه ها برن واسححه ناهار، بعدم هرک نی: خانم بگیمنشحح زیسححمت م رفت
 باشن نجایا دیبا 9فردا صبح همه سر  یتونه بره، ول یداره م

ارسالن متوقفش کرد:  یپشت سر ارسالن وارد اتاق شد خواست که صدا هلنا
 میبر میخوا یم ن،ینش

 یکار دار ی: کجا،؟ مگه نگفتهلنا
 !میبخور یناهار هی میتون یم مینیبب می، بر 4: ساعت ارسالن

 بستن، بزار واسه شام گهی: رستورانها دهلنا
 میخورد یچ میدیصبحانه هم که نفهم م،ی: نه ، برارسالن

 ییجورا هی ابونهایمدند خ رونینزد همراه ارسححالن ام شححرکت ب یا گهید حرف
اسفند شکوفه داده  یدرختها تو سرما یداشتند، بعض یدیشب ع یحال و هوا

دو تا رسححتوران  یکیعجله داشححتند،  یادیبهار م دنیرسحح یبودند ظاهرن برا
ساندو ینم سیسرو شتریب 3:30شرکت تا  کینزد شدند  چ یدادند، مجبور 

ون جبرگشت به سمت شرکت نبود، به سمت خونه آفاق  ریبخورند مس یسرد
 هم نبود

 م؟یر ی: کجا مهلنا
 : دنبال امر آفاق جونارسالن

 ؟ی: مگه شرکت کار ندارهلنا
 ره ینم شیپ یشتریواسه امروم کار ب گه،ی: نه دارسالن

 به مامانم بزنم یسر هیخوام  یم ،یبرسون ییجا هیشه منو تا  ی: پس، مهلنا



 219 سر شودبه 

فاق ،ینمو ی روب م کیتو تراف ،یبرگرد یتا بر ره،ی: االن دارسححالن عدم آ  ب
 خونه نیحلقه بر نگرد یکرده امشب ب دیجون تاک

*** 
آشنا بود، بالفاصله با ورودشون اومده بود سمت ارسالن،  یطال فروش ظاهرن

 کرده بود، فیگرفته بود ، بعدم قاب حلقه ها رو واسشون رد لیتحو یکل
 نبود، همه حلقه ها یسحححاده چشححم انداخته بود خبر نگیر هیدنبال  یچ هر

 نیدرشت و پر ام نگ
 ؟یتودست امتحان کن یخوای: نمارسالن

 خوام یساده م زیچ هیمن  نن،یسنگ یلیخ نای: اهلنا
سالن شه ار س ،یساده بردار زیچ هی: فکر نکنم قرار با  آفاق جون منگ دهیما نر

 واسمون کنا ربزارن یمده گفته چ
 یهستن،نه نامزد یحلقه عروس نای: آخه اهلنا

 ساده واسشون آورد نگیر یسر هیروصدا مد، فروشنده  ارسالن
*** 

 بیام آشححناهاش تماس گرفت، واسححش ترت یکیراه برگشححت، ارسححالن با  تو
و  تروینوروم داده بود، کالس کامپ التیگذروندن چند تا کالس رو بعد ام تعط

ره رو دو نیترجمه، گفته بود اگه ا یها کیدوره تکن هیو مهمتر ام اون  نترنتیا
اال و بعدم احتم النرو واسه شرکت ارس ییکارها هیتونه پاره وقت  یبگذرونه م

 یکم بتونه نکهیبود، ا یکه داشت انجام بده، حس خوب ییآشنا یتو شرکت ها
 نبود، یکم زیداشته باشه چ یبتونه درامد نکهیم*س*تقل باشه، ا
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دلش خواسححته بود به ارسححالن هم بگه که  یتو طال فروشحح شیسححاعت پ نیهم
سته بود ، هم یانتخاب کنه ول یحلقه ا شده بود که حالوت ا نینتون  نیباعث 

 تداش یحس بهتر یکم یگس بشه، حاال ول یبه مزه ا لیتو دهنش تبد دیخر
*** 

خونه حاج بابا و سلمان تو سالن نشسته  دندیشب گذشته بود که رس 7 ساعت
ه زخونبچه ها ام اشححپ دنیبا د د،یکشحح یبودند، آفاق جونم ام آشححپزخونه سححرک

 شام نیایب نیدست و صورت بشور یاومد: سالم، مود رونیب
 کرد یسالم هلنا

 هم ارسالن
 دستش رو شست و برگشت تو سالن هلنا

 دخترم نیبش ای: بسلمان
 : برم کمک آفاق جون واسه شامهلنا
 ؟یتو: چرا لباس عوض نکرد دیدم در آشپزخونه دستش رو کش آفاق
 به مانتوش انداخت ینگاه هلنا

 ایبه موهات بکش و ب یدست هی: برو تو اتاقت، قشنگ لباس عوض کن، اقآف
 : آخههلنا
خونه،برو مادر، برو لباس عوض  نیتو ا مینامحرم ندار گهی: آخه نداره، دآفاق
 ایکن ب
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حاج بابا و  یکرد جلو یاحسححاس م یاتاقش شححد، کم یگفت و راه یچشححم
اونها حجاب  ی جلوچون تا حاال دی، شا ستیارسالن راحت ن یسلمان و حت

 کرده بود
رنگ و وارنگ لباس داشته باشه، به  نکهیسر وسائلش، سخت بود، نه به ا رفت

 مناسبه یزیدونست چه چ ینم نکهیخاطر ا
 اد سر وقتش یکنه آفاق جوت م ریدونست د یم یلبه تخت نشست، ول یکم

سف هیپا کرد،  رهیت یصورمه ا نیج هی ست دیبلوم  صفه هم ام تو ل نیآ ساش بن ا
بود که داشت، موهاش رو شونه مد،  یزیچ نیبه نظرش مناسب تر رونیب دیکش

سب شن یپشت یو دم ا سلما قرار نبود  ست، م صورت یکنه، نگاه ونیب ش کرد، به 
سا ریم یکم شمهاش با مداد  ش اهیس هیچ ست ک ست یم د،یانداخت ود  دون

شحححد،  مونیراه پشحح ونهیم یاد،ولیام خجالتش درم رانیکنه عمه ا یرو ادهیم
 در اورد و رفت یمبون رانیعمه ا یبرق لبم مد، بعدم به اخم فرضحح هیبرگشححت 

سه عمه خانم  شسمت رد، خندش گرفت، عمرا اگه ج*ی*گ*ر شت وا رو دا
 کش شیابرو باال بندامه، مبون دراوردن که پ

ست ستگ د سمت د ستش لغز رهیبرد  سمت  د،یدر که نگاهش رود شت  برگ
ست لب تخت، نمجعبه حلقه رو بردا فش،یک ش ست االن با یشت، ن  دیدون
بده، بعد  نشون رون،یجعبه رو ببره ب دیبا ای رون،یحلقه رو دست کنه و بره ب نیا

 ارسالن دستش کنن، ایآفاق 
شک شد، تو هر قدم ا شمش جمع  ست بر م یتو چ شت  یکه به چپ و را دا

نه چ یکرد، کسحح یبزرگتر رو حس م هی یخال یجا بدو ته چ یکه   یدرسحح
 بکنه یبگه چ ی،بگه چ لط
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 تخت، خم شد، سر رو مانوهاش گذاشت، یرو ول کرد پا جعبه
 چیبود، ه یخال یبود، ام هر حس خوب یبودن داشحححت ،خال یته احسحححاس

ستت کن ستینبود که ام جا بلندش کنه، بگه مهم ن یمثبت یانرژ  یو بر یکه د
شون بد یببر ای رونیب ستت کنن، مهم ا یو ن سته  حلقه تو نیا یکه جا نهیو د د

 توئه
 سر بلند که چشم تو چشم ارسالن شد یتقه ا یصدا با

 شده؟ ی: چارسالن
 ام جا بلند شد ست،ین یزی: چهلنا

 خواد  ذا رو بکشه ی: آفاق جون مارسالن
بره که ارسالن باموش رو  رونیسمت در ام اسالن رد شد، خواست ام در ب رفت

 سایگرفت: وا
 ن هم دستش رو ول کردقدم به عقب برداشت، ارسال هی

به هلنا کرد: چرا رو  یبرداشت، نگاه نیمم یسمت تخت جعبه رو ام رو رفت
 میکن یعوضش م میرینداره، فردا م یرادیاگه نظرت عوض شده ا نه؟یمم

 دستش رو درام کرد: نه هلنا
 !ه؟یجعبه رو ت دستش نگه داشت: پس چ ارسالن

 میخستم، بر کمی ست،ین یزی: چهلنا
 میورتت رو پا  کن بر: صارسالن
 نکردم شیآرا ادیدلخور شد: من که م صداش
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 شیآرا ادی: نگفتم منهیآ یشححونه هاش رو ام پشحححت گرفت برد جلو ارسححالن
 یاهیس نیشده، ا اهیگونه ات س یرو  ختهیاشکت ر ییخسته ا نکهینه ا ،یکرد

 میرو پا  کن بر
سرام یکل شکش  شه، ول ریمور مده بود که ا سالن همه رو  دو کلمه نیهم ین ار

 رووونه کرد
سالن ستمال یا گهیحرف د ار شوندش لب تخت، د ستش و چند  ینزد، ن داد د

 رهیآروم بگ یصبر کرد کم قهیدق
 ؟یخم کرد سمتش: بهتر یسر

 می: آره، برهلنا
 میر ی: برو صورتت رو بشور مارسالن

 ییرفت سمت دستشو عیو سر دیتو راهرو کش یحرف سرک یب
شت تو اتا یوقت سته بود و با حلقه برگ ش سالن هنوم نرفته بود، لبه تخت ن ق ار
 کرد یم یدستش بام یتو

 م؟ی: برهلنا
 قبلش یبلند شد: اره ول ارسالن
رو خورد، دسححت هلنا رو گرفت و حلقه رو تو انگشححتش جا داد بعدم  حرفش

 میدستش رو گرفت به سمت در رفت: بر
ه شححدند، به عمه و محدثه وارد آشححپزخون ییشححام بودند که دو تا  زیسححر م همه

 کردند و نشستند یسالم
ثه حد فت بود و مشححغول  ذاش خودش بود، ول یکیتبر م  یم یبه هر دو گ

ست د نکهینگاه عمه رو حس کنه تمام حواسش رو داد بود به ا ینیتونست سنگ
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ست با د ینم اره،ین زیم یچپش رو رو ش دنیدون ساده چه واکن شون یحلقه   ن
با تماس به طال فروش نظرش رو به  شیپ شیکه پ بخصححوص آفاق جون دن،یم
 اعالم کرده بود یوعن

س خدارو شام ک سر  ص یشکر کرد که  سالن  یحرف خا حول محور اون و ار
 نزده بود،

 رو جمع کنن زیم عیبعد ام شام کمک کرد سر شهیرسم هم به
ه حلق نمی:ببدیآفاق ام جا پر یبه صححدا یدفعه ا هیکرد،  یهم کمک م محدثه
 نیفکر کردم نرفت ن،یار ی، پس چرا صداش رو در نمات رو

 دستش رو باال آورد گذاشت تو دست آفاق جون که چشم انتظار بود آروم
 یساده برداشت نقدریچرا ا یدستش رو فشرد: مبارکه مادر، ول آفاق
بودند، مثل  نیپر نگ یلیهم که نشححون دادخ یی: سححاده قشححنگ تره، اونهاهلنا

 حلقه امدواج
 گهید نیحلقه امدواج بخر نیوب رفت: خمحدثه

 هینامزد نی: نه ، خوب اهلنا
 مبارکت باشه زم،یعز ی: هر جور دوست دارآفاق

 شه یم یشاک ادی:حاال بهار بمحدثه
 ؟ی: واسه چ آفاق

 نیدینخر ی: آخه واسه بهار حلقه نامزدمحدثه
 رفتارها نداره، نیام ا ه،یریبهار دختر چشم و دل س زم،ی: نه عزآفاق
 کردم ی: شوخدثهمح
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 مببر ییو چا کیخوابش نگرفته ک یخوام تا حاج یم میدونم، بر ی:مآفاق
 ت؟سی: آفاق جون لباسم بد نستادیرفتن محدثه هلنا کنار افاق ا رونیب با

 ، چشه؟ کیش ،ی: نه قربون تو من برم، عالآفاق
 : نگران بودم بد باشههلنا
 -ستیبد ن زمی: نه عزآفاق

ست سر لباس ظرفها رو ببر خوا سالن  ستش رو گرفت: با ار سالن که آفاق د ه 
 حرف شده؟

 : نه، اصالهلنا
فاق حاالم که ام لباس  -چشححمهات هم که سححرخه ،یکرد رید دمی: آخه دآ
 یدیپرس
 دنش نمشیبرم بب خواستیدلم م یلی: نه، دلتنگ مامانم بودم، امروم خهلنا
 امیتونم ماگه شد فردا برو، منم ب شاالیا زم،یعز ی: حق دارآفاق
 : حتماهلنا

 ام خواب، غیدر یشد که اومده بود تو تخت، ول یم یساعت کی
دو مانو برده بود  نیکرد، دستاش رو ام سرما ب یرو با هم حس م یوگرم یسرد

 گرم بشن یکم دیشا
شحال یگرما بود، پر ام حس ها یسرش ول تو ضاد، خو و نا  دیو  م ، ام یمت
 .یدیام

 یگرم یارسالن نشسته بود وقت یشب پهلو به پهلوتمام  یبود وقت یخوب حس
ستاش رو تو دور کمرش حس کرده بود،موقع خواب تا دم اتاق باهاش اومده  د

 گفته بود ریبود و شب بخ
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طعم وصححف  هیدووند ، یپوسححتش م ریم یحسحح هیخوب بودند، نهایا همه
 ،ینشدن

اشت، دوام رو باور ند یرو ام دست داده بود، خوش مانشیبود که ا نیا مشکل
 رو، خوشبخت بودن رو یخوش
صبح ب یم دلش ست تا  بمونه، به همه امروم فکر کنه، به لحظه لحظه  داریخوا

 شروع تامه. هیباشه،  شیروم مندگ نیتونه مهمتر یکه م یروم
*** 

اده کنه، دلش شور افت داشیتونست پ ینم د،یام جا پر شیمنگ گوش یصدا با
 شماره رو نگاه کنه جواب داد:الو نکهیا یبآورد،  رونشیتخت ب ریبود، ام م
 ...:سالم

 ؟ییراحت شد: سالم، تو الشیارسالن خ یصدا دنیشن با
 ؟یبود یا گهی: منتظر کس دارسالن

 افتاده یفکر کردم اتفاق دم،ی: نه، ترسهلنا
 ؟یخواب بود فتاده،ی:نه اتفاق نارسالن

 ؟یی:آره، تو کجاهلنا
 : سر کارارسالن

 در مود!! چقی: واقعنهلنا
 موده میو ن 11ساعت  ی: واقعندیخند ارسالن

 ی: واهلنا
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سالن شار ساعت  ی: هول نکن، گفتم پا من وحاج بابا  گردهیبر م 2امروم بابا 
 خونه یسر هی میا یم گهیساعت د 1هم 
 : باشههلنا

 : من برم به کارام برسم، خدافظارسالن
 : خدافظهلنا

 ام یمانتو رو سححر شححهیو عادت هماومد، ر نییام تخت پا عیقطع تماس سححر با
تامه  مرتب کنه یختیانداخت که مثال سححر و ر نهیبه ا ینگاه دیکشحح رونیکمد ب

 افتاد شال و کاله المم نداره ادشی
 جون دستش بنده  ذا بود:سالم، د،آفاقیبه آشپزخونه کش یسرک
 ؟یبرگشت: سالم، خوب آفاق
 کمک کنم نیدار کاری: بله، چهلنا
 بخور، یزیچ هی نیشتو ب یچی: هآفاق
 انیم گهیساعت د 1ظهره، ارسالن گفت  گهیبعدم د ستم،ی: گشنه نهلنا
 بخور زیبر ریش وانیل هی: باشه ال اقل آفاق

بود، در سححالن رو بام کرد و  دیرفت، سححع رونیمنگ ام آشححپزخونه ب یصححدا با
 دهیآفاق جون: آقا سع شیبرگشت پ

شق سمت یچوب قا ستادش  ست هلنا و فر س رو داد د ست به  ها  بیگام: حوا
 امیباشه نسومن تا من ب

سرک یخبر شد،  ش رونیبه ب یام آفاق ن سالن خ دیسع دیک اروم  یلیو آفاق ته 
جلب توجه کنه برگشححت تو آشححپزخونه ،  نکهیا یکردن ب یداشححتند صحححبت م

ها رو  بیسحح ریکرد، م زیظرفها و مخلفات سححر م دنیخودش رو سححرگرم چ
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ست، خسته  ش ش یشد نمخاموش کرد و ن ست منتظر ب سالم ای نهیدون به  یبره 
ست حتما کار مهم یبود.م دهیرو ند دیسع شیروم پ 3د بده ،ام یسع که  هیدون

 دارن ییحرف مگو ایکنن  یبا هم پچ پچ م
 د،یسلمان و ارسالن رو شن یگذشته بود که صدا 12ام  ساعت

 کرد یرفت و سالم رونیآشپزخونه ب ام
سالن شت، هلنا هم  ادهستیراهرو ا کینزد ار صد رفتن به اتاقش رو دا بود و ق

صححداش کرد: هلنا  دیرفت کنارش، هنوم قدم تو راهرو نگذاشححته بود که سححع
 کارت دارم زم،یجان، صبر کن عز

 : بلهدیسمت سع برگشت
 ستادیبرداشت و شونه به شونه هلنا ا یقدم ارسالن

 منگ مد، لمی: کارت داشتم، امروم وکدیسع
 ؟شده ی: خبرهلنا
 ،یپرونده مامانت احضار کردند بامپرس انیرو بام در جر تیی: آره، دادیسع

 : خوبهلنا
 نکهیخوب مثل ا ینگفته ول لمیبه وک یخاصح زیافسحر پرونده چ یچی: هدیسحع

 کرده تیشکا یام من و حاج تییدا
 ؟ی:واسه چارسالن

 ساعت کیدختر، نیبه جرم ا فال و پنهون کردن ا ست،ین یمهم زی: چدیسع
 لمیوک یان،ولیهم ب نجایاحتماال ا شیهم مامور اومده بود خونه من تفت شیپ

نهیدر جر به نوع یفقط م نهایگفت ا ا اخالل  یتو روند پرونده اصححل یخوان 
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 خونه و یدر رابطه با دمد ییحرفها هیو پسححرش فکر کنم  یکنن، چون جعفر
 کنه، یبه کل انکار م تییاما دا یپولها مدند تو بامپرس

 کرده؟! تیچرا امشماها شکا شه،یم یخوب چ :هلنا
 شهینم یزیچ چی: هارسالن

با یشحححه، ول ینم یزی: چدیسححع گاه یدبریخوب تو  پاره ا ،یآ  یواسحححه 
انجام شده  لیشد انجام بشه توسط وک یام توم ابتیکه به ن ییکارا حات،یتوض

 یخودت بر دیروبا یبامپرس یول
 اد، ی: اردالنم فردا مارسالن

مدت  نیا یام ماجرا نکهیماجرا واردنکن، هم ا نیتو ا گهین رو د: اردالدیسححع
کاف یب به  خان ، اردالن هنوم تجر ند  نینداره، ا یخبره، هم ارسححالن   هیپرو

خواد، اردالن بعد ام  یم یهاش خبره گ یدگیچیپ ست،یساده ن یحقوق یدعو
 دنبا ل نکرده یحرفه ا یلیرو خ هیپولها قض یدمد یماجرا

 کرده باشه یکنم کوتاه یفکر نم یشد: ول کالفه ارسالن
، پرونده رو نداره نیواسه ا یگم اردالن تجربه کاف یم ،یگم کوتاه ی: نمدیسع

نه، من کارها رو دنبال ک یلیاجامه بده وک نیامش بخوا ن،یناراحتش کن نکهیا یب
چون اردالن تقاضححا داده، خودش  یکنم آماده اس، ول یمدار  هلنا هم فکر م

 فرصت بره نیتو اول لیتحو یرابهتره ب
 واسش میریگ یم یحرفه ا لیوک هیخوب اردالن نه، خودمون  یلی: خارسالن

 ن،یش یناراحت م یچ ی: برادیسع
سالن داره تند م دید سلمان سالن بابا اجامه بده  یار ره خودش دخالت کرد: ار

 کارش رو انجام بده دیسع لیوک
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 : آخهارسالن
سالن وکدیسع ش یکنم که منت ینم یمن کار کنهیرها رومکا نیا لی: ار ما سر 

 بزارم
 نداشت یمنظور نیجان، ارسالن چن دیسع هیچه حرف نی: خدا مرگم اآفاق
کنم،  یرفع محمت م گهیبود، د نیآفاق جون، حرف من هم ستی: مهم ندیسع

 نیمار یکه منت سرمن م نیراجع به اون موضوع هم اگه بتون
م من  صححه سححاره اس، ام خدامه حال بچم مادر، شححب و رو ی: چه منتآفاق

 کنم یعوض شه، با جون و دل م
 شده؟ ی: ساره چسلمان

سع یمادر، م یچی: هآفاق ست و روت رو دیگم بهت بعدم رو کرد به  : مادر د
 میدور هم ناهار بخور ادیهم م یبشور، االن حاج

 جون،من برم، ساره تنهاست زی: نه عزدیسع
 یندار یکار رم،یجان من دارم م دی: سعسلمان

 شاالیا متینیب یکه م دی: نه به سالمت عدیسع
 که حتما، سالم به ساره هم برسون، امیبخواد، بتونم ب ی: تا خدا چسلمان

 ؟یندار ی: حتماب بعدم رو کردبه هلنا: دخترم کاردیسع
 : نههلنا

سع یول شم  سه کنار مدن موهاش کنار گوش  درویچ ست هلنا که وا شت د انگ
 بت موندبرده بود ثا

 ه؟یقدم جلو تر رفت: خبر هی
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 رو کردبه ارسالن هلنا
 با اجامتون می: بله، ما عقد کردارسالن

ش یبگه ول یزیهاج و واج مونده بود، دهن بام کرد چ یکم دیسع  شد، مونیپ
 اکتفا کردو رفت یکیبه تبر

سع با صل ا دیرفتن  ض ستادهیهلنا م*س*تا شد، ق و  یگاهآ هیبود، دلش نگران 
 حاج بابا بود یعبدالله، نگران آبرو ییدا تیشکا

 ؟یگام رو خاموش کرد ریآفاق به خودش اومد: م یصدا با
 ستین ادمیشک کرد رفت سمت آشپزخونه: فکر کنم، هلنا

 دنبالش راه افتاد ارسالنم
بره که  رونیراحت شححد، خواسححت ام آشححپزخونه ب الشیچک کردن گام خ با

سالن کنار نرفت: بب سع نم،یار سبت دیآقا  شتند به در یچه ن شما دارن؟ دا   با 
 دارن؟ یاالن چه نسبت

 خورد جا
ندروم چ یفکر کرد ،یایب یختیر نیا دیبا دیآقا سع یشما جلو یعنی: ارسالن

 قب...
سالن، چ آفاق سالن رو قطع کرد: ار  که دیسع ،یبچه دار نیبه ا کاریحرف ار

منه،  ریتقصح ومد،ین رونیب نیتو آشحپزخونه، تا شحما ها اومد دیبچه تپ نیاومد ا
 ارمیب یروسر هیاصال حواسم نبودبرم واسش 

سالن سعار شده؟ نم یزیچ هیدونه  ینم دی:  سم تلفن اختراع  ست یبه ا  تون
 ؟یکه چ نجایساره رو تنها گذاشته اومده ا یخبر بده؟ سر ظهر یتلفن
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سالن بابا، ا سلمان شپزخونه: ار سع یها یبدخلق نیهم اومد داخل آ  دیتو با 
چرا  ،یبنده خدا سححر جنگ دار نیمن چند سححاله تو با ا زینداره،؟ عز یمومت

به خاطر سححاره هم که شححده، احترامش رو نگه  ای ه،یبگو علتش چ ایپسححر من، 
 دار،

 چرا مودتر خبر نداد، گمیباهاش ندارم، م ی: پدر من ، من کارارسالن
ما  گه،ینم راهیر ببگم پ دیبا ،ی: اگه بابت حرفهاش به اردالن هم ناراحتسححلمان

 ستیاردالن هنوم اونقدر با تجربه ن م،یاشتباه کرد
 یدمد یماجرا ی، اگه وقت دیسححع ریبه اردالن ندارم، تقصحح ی: من کارارسححالن
 یفکر هیگذاشته بودند، اردالن خودش  انیاومد اردالن رو در جر شیمادرش پ

 اشهداشته ب بینگفتند انتظار دارن علم   یزیبهش چ یکرد، وقت یم
 داشت یبود، بنده خدا هزار گرفتار شی: خوب دم عروسهلنا

بود دادم  یچ یاون گوشحح ؟پسیمنگ بزن هی یتونسححت ی: به منم نمارسححالن
 منگ بزن یدستت، مگه نگفتم هر ساعت شبانه روم کار داشت

ضش سته ب ایسلمان و آفاق کوتاه ب یگرفته بود، ارسالن جلو بغ ودش به نبود، ب
 تود

سالسلمان ص: ار سه بابا، تق  نیو اداره آخه ت یبابا چه تجربه ا ه،یهلنا چ رین ب
 گرفته یبده که خودش  افل نشده، کارو پ دیبه سع ریکارا، بعدم خدا خ

 بده رشیخ یلیگرفته، خدا خ یکارا رو پ یلیدخی: بله ، سعارسالن
ر دخت نیگفت: بس کن مادر،ا یالله یبام شححدن درب سححالن آفاق ال الله ال با

 نیهم اومد، تمومش کن یبه رو نداره، حاجرنگ 
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ش یصندل هلنا ست، م دیرو ک ش سالن ام چ یو ن ست ار  یکالفه اس م یدون
جمع مواخذه  یجلو نطوریا یرو نداره، ول دیسع دنیچشم د یدونست بابت چ

 شدن رو دوست نداشت
که سححر شححونه اش خورد به خودش اومد، ارسححالن بود، که اشححاره به  یدسححت با

 داد یبابا محضور حاج 
 مد رونیام آشپزخونه ب عیجا بلندشد، سالم کرد، و سر ام
 نداد خواست در و پشت یتیشدند اهم یکه پشت سرش برداشته م ییقدمها به

 سرش ببنده که ارسالن مانع شد
 و ول کرد و رفت تو در

 تونم یکه نم هیدارم، تنها کسحح یدآلرژیسححع نیمن به ا ن،ی: هلنا ببارسححالن
 در  کن نویاتحملش کنم، 

قابلش تادیا م مه چ ی: مسحح باور کن من تو  یدونم ،ول یرو م زیدونم، من ه
 آشپزخونه بودم

 دونمیدستش رو گرفت: م ارسالن
 رونیاومدم ب یمد، من تا تو اومد ی:اصال داشت با آفاق جون حرف مهلنا

همکالم  دیبا سع خوادیدونم، فقط دلم نم یحرفها رو م نیدونم، ا ی: مارسالن
 یش

 بگه واری: خوب واسه من خبر داشت، بگم به دهلنا
خواد به  یم یبگه، هر چ واریگم به د یگره اخمش رو شل کرد: نه، نم ارسالن

صب یهم که هم کالم م سهیخودم بگه، باور کن با محدثه و نف  یم یشه من ع
 لیفام نیتو ا هیآدم اشتباه هیآدم  نیشم ا
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سال قبل  30، 20بابت  یه، تو االن داربود شی: ارسالن، اون اشتباه جوونهلنا
 کنن یهمه اشتباه م ستیعادالنه ن نیا ،یکن یمحاکمه اش م

سالن شار دادکم ار ستش رو ف ص یادیم ید شار داد:  سال  30کردن تو ام  غهیف
 بوده شیپ

 دراومد: آآ، ارسالن دستم آخش
 -حواسم نبود دیرو شل کرد: ببخش دستش

 ست لب تختدستش رو ما ماساژ داد و نش یکم
 آدم تا دم گور هم بره اعتماد ندارم نی: من به اارسالن

 بگم یدونم چ ی:نمهلنا
 نمیبدب دینگو،فقط در  کن که من به سع یزی: چارسالن

 جواب فقط نگاه کرد یب
 همه منتظرن م،ی: بلند شو برارسالن

به شححرکت تو  یلیبود، م گرانید یناهار در سححکوت شححنونده حرفها زیم سححر
به همه داد، گفت که  ی ذا بود که آفاق خبر یون نداشححت، آخرهاصحححبتهاشحح

روم اول سال نو رو قصد داره مشهد بگذرونه  5رو همراه  دیروم مونده به ع 17
 خواد با ساره همراه بشه ی، م

شنونده بود، هر کس  فقط گفت، ام عمه و محدثه گرفته  یم یزیچ هیحاج بابا 
 تا سلمان و ارسالن

رد، ک لیرو تکم هیند و البته متعجب، گرچه حاج بابا هم قضخوشحال بود همه
 شه، یم یشاگردهاش و اونم راه هیسپره به  یگفت که اونم حجره رو م
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 ششونیرو بره پ دیع التیهم قول داد تعط سلمان
 !یچ دیمتفکر شد: آقا سع یکم ارسالن

شه، ولآفاق صرار داره او کمیخوب  ی: اونم ام خدا ساره هم ا  به ادین نگرفتاره، 
 ادیب دیکارهاش سر و سامون بده ع

 دیخودش د یاون 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 ام م دستش

 بلند کرد و رو کرد به سمت ارسالن سر
 ؟ی: خوبارسالن

 :آرههلنا
 خوان برن یج بابا مآفاق جون و حا یدی: شنارسالن

 ی: به سالمتهلنا
شا نیایب دی: تو و ارسالنم عآفاق صال  عدم ب ان،یاردالن و بهار هم بخوان ب دی،ا

 ن؟یاینم ؟یعمه رو خطاب قرار داد: شماها چ
هم هسححت، بچم  سححهیگه، نف یم یچ یحاج نمیبب دیدونم، با ی: نمرانیا عمه

اونها  یول میایب میما بتون دیاگه مادر شححوهرش سححفر نباشححه شححا اد،یتونه ب ینم
 تنها بمونه ستینباشن صالح ن

 دیاهم شحح التیشححه تا آخر تعط یم یعال یلیخ نیایب نی: به هر حال بتونآفاق
خواد تا سالمت کامل بچه ام رو ام آقا نگرفتم ام  یبار دلم م نیا م،یبمون میبتون

 مشهد جم نخورم
رق ف یکل دمیدفعه قبل که من دساره با  نی: خدا رو شکر کن مادر من، اسلمان

 کرده
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شه من بام راه  یم یعنیخدا  یا ره،یخواد جون بگ یدلم م یدونم، ول ی: مآفاق
 نم،یبچه روو بب نیرفتن ا

 کرد یم هیداشت گر اریاخت یب
چرا نشحححه، مگه به  ،یکن یم هیبابا: خانم، خودت رو کنترل کن، چرا گر حاج
 یخدا شک دار یبزرگ

شک شمهاش رو گر ا شچ شد: ببخ ن سلما ن،ی ذاتون رو بخور د،یفت و بلند 
 رونیشد، مود باش بعدم ام آشپزخونه رفت ب رتیمادر د

 هم پشت سر آفاق خواست بلند شد که ارسالن دستش رو گرفت: کجا؟ هلنا
 رمی: سهلنا

 گرده یآفاق جونم حاال بر م ن،ی: بشارسالن
 رمی: واقعا سهلنا

 یسر جمع سه تا قاشق هم نخورد ،یردو رو ک ری: فقط  ذات رو مارسالن
 منه یم چی: دلم پهلنا

 منگ در بلند شد ینزده بود که صدا یا گهیارسالن حرف د هنوم
 یدهنش بام شد: وا اریاخت یب

 برگشتند سمتش همه
 شد ی: چرانیا عمه
 ام جا جست: فکر کنم اومدن هلنا

 بابا؟ یبابا: ک حاج
گاههلنا  ی: ام آ
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بر نداشته بودند که آفاق جون  یهنوم قدم یبلند شد ولو ارسالن ام جا  سلمان
 دم در نیمحمت بر یب ،یتو دهنه در آشپزخونه ظاهر شد: حاج

 ه؟ی: کهلنا
 نی، شما بش یچی: هآفاق

 زیعز هی:کارسالن
گاهآفاق  اومدن ی: ام آ

 خبر ام همه جا ام جا بلند شدند یکرد، عمه و محدثه هم ب ینگاه م شوکه
 ه؟یچ انیجر رفت سمت در: یحاج
شححده  ییخبرها هیامروم  گم،یمن م ان،یرو گرفت: شححما ب یدسححت حاج آفاق

 میوقت نشد قبل نهار صحبت کن
 شدند یو سلمان هم همراه حاج ارسالن

** 
سع دیمال یشونه اش رو م محدثه سر مبونش  یعمه هم  شت به مور نمک  دا

 بزاره
 دایپ یزیپنجره هم چنبود، ام پشححت  یهنوم خبر یگذشححته بود ول یا قهیدق 10

شو ست آورده بودنش، به قول عمه رنگ  رونیب یینبود، عمه و محدثه به مور ام د
 دیچیپ یبهم م یبود ول یشده بود، حالش بهم خورده بود معدش خال تیم
 اومدن فکر کنم ی: وادیکش یکوتاه غیمحدثه ج یالله گفتن ای یصدا با

به دست اومد تو اشپزخونه، حال  یسه به در مل مده بودند که ارسالن روسر هر
کنار  نیرو داد دسححت محدثه، خودش مانو مد رو مم یروسححر دیهلنا رو که د

 ؟ینشست نی! چرا رو ممستین یزیهلنا: چته تو، چ
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 اومدن؟ ی: واسه چهلنا
حرف  سححت،ین یزیبود: خدا مرگم، چته دختر، چ دهیهم باال سححرش رسحح آفاق

 ننیم ببخوان خودت رو ه یمدند، حل شد، فقط م
سر محدثه سالن هم گره ا یرو سرش ار ُسر داد رو  ست انداخت  یرو  مد و د

 ؟یباموش: بلند شو، چرا خودت رو باخت ریم
 اش رو گرفت وکمک داد ارسالن ببردش تو سالن گهید یهم بامو محدثه

 یبودند دم ورود ستادهیتا مامور ا دو
 بود ستادهیاعبدالله بود که پشت سر مامور ها  ییام اونها دا بدتر
 اسم ارسالن ام دهنش در اومد: ارسالن فقط

 آروم باش ست،ین یزیمبل: چ نیبه کمک محدثه نشوندنش رو اول ارسالن
 و حاضر یح نجا،یا شونیعبدالله: خوب جناب ، ا ییرو کرد به دا بعدم

 یدر اورد و جلو تر ام مامور ها اومد جلو: تو کدوم گور عیهاش رو سححر کفش
 ؟یکرد ستیخواهرم رو کجا سر به ن ،یو دراوردپدر من ؟یهست

اجامه  ن،ینیتو که خودتون بب نیایب میرو گرفت: گفت ییام پشت دست دا سلمان
 خونه نیتو ا نیصدا بلند کن مینداد

ست هر ق ارن،یسرت م ییبال هی هوی یسلمان رو پس مد: دختر احمق، نگفت د
خواهر بدبختم رو  ره،؟یه ممار یقهر کرد ام خونه م یهر ک نجا،یا یاومد یکرد

 ؟یکرد لونیو س لونیکجا و
 کرد یعبدالله نگاه م ییتونست بده، فقط تو دهن دا ینم یجواب
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سر همراه: ا ارسالن صحبت م نجایا شونیروکرد به اف شما  ضرن با  ، کنن یحا
 نیبفرست رونیآقا رو ام خونه ما ب نیقبلش ا یول

 ادیبامن ب دیبارم، خواهر ماده ام  ینم یی: من جاعبدالله
 برادر من ادینم ییخونه اس، جا نیبابا: خواهر ماده شما االن عروس ا حاج

 نمیا ضحححه،یمادرش مر نیدیبچه اس، د نیا ن؟ی: ه، عروس، گولش مدعبدالله
 نینداره، ا فالش کرد یهوش و حواس حساب

 نی: حرف دهنتون رو بفهمارسالن
 عقد باطله، نیا نه؟یام ا ری:  عبدالله

سر ش اف س رون،یب نییبفرما یخیهمراه دخالت کرد: جناب   یدگیما خودمون ر
 میکن یم

 دختر رو ببرم نیا دی: من باعبدالله
سته، م حاج ضر دم د صبر کن، من که گفتم، برگه مح شما   تیوارم به ر یبابا: 

 نیبر یم فیرسونم، شمام تشر یشما م
 : اون عقد باطلهعبدالله
 بده صیتشخ دیقانون با ست،یشما ن تیدر صالح نی:اسلمان
برد، سححلمان هم برگه محضححر رو به افسححر  رونیدوم عبدالله رو ام خونه ب مامور

س ساده هم ام هلنا پر ساوال جواب  شون داد، چند تا  دو  یشد، برا یو راه دین
 یصححادر کرد و ام هلنا خواسححت حتما برا یتو اداره اگاه قیروم بعد قرار تحق

گاهبره به اد شگاهیو آسا یجعفر هیبه قضساوالها مربوط  یپاسخ به بعض  یاره آ
تحمل ومن بدنش رو  گهید ن،یمم یمبل سر خورد رو یخروج مامورا، ام رو با

 نداشت



wWw.Roman4u.iR  240 

 

داد، سححلمان هم قصححد داشححت  یم ینظر هی یمشححغول بحث بودند،هرک همه
رو  کردنش یرفتنش رو کنسححل کنه که ارسححالن نگذاشححته بود و بزور قصححد راه

 داشت
 گفت و رفت سمت اتاقش یدیلب ببخش ریالن ام جا بلند شد، مکمک ارس با

 ؟یر ی: مادر کجا مآفاق
 اتاق رمیشد سمت آفاق جون: م مرآین

 میکن یبعد صحبت م اد،یحالش جا ب کمی نی: بزارارسالن
نباش،  یچیهمراهشححون تا اتاق رفت، نشححسححت لب تخت: مادر نگران ه آفاق

 شه؟ یدرست م زیهمه چ
ست نم یچیباال رفت: نه، هصداش  اریاخت یب روم داره  ،هریچیشه، ه یدر

 رفته ادشیشه، خدا منو  یبدتر م
 رهیگ ی: کفر نگو خدا قهرش مآفاق
 : خسته شدمهلنا
صال با هم م ،یحق دار زم،یدونم عز ی: مآفاق شهد،  میریا شهر  نیام ا کمیم

 واست خوبه یدور باش
 برم؟ شهینگاه به ارسالن کرد: م هلنا

گاه دیشححده، با یپرونده تامه جد نیا ز،یشححه عز یآفاق: نم کرد به رو  ،یبره آ
 ن،یدیخودتون که شن

 مینیبره تا بب دیگم سحع یهفته رو م نیرم، ا یبابا، خوب اصحال من نم ی: اآفاق
 شه یم یچ
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م بنده خدا ساره خانم چش ن،یکارو نکن نیبه آفاق نشست: نه، اصال ا کترینزد
 به راهتونه

 گهیجور د هیکه  میبر میم مادر آخه تو رو هم بزاردون ی: چه مآفاق
مسائل حل  نیا شاالیا نیخودم هستم، شمام بر ست،ین یجور چی: هارسالن

 میایم دیع میبشه، ما هم بتون
فاق ها تو خونه چآ تک و تن مادر  خه  که آخر سحححال کاری: آ قدریا یکنه، توام   ن

 یگرفتار
 برمش شرکت یاصال م ای ام،یممودتر  ره،یکارا سر و سامون بگ کمی: ارسالن

 شم یمعذب م شتریمن ب نیکنم حرف نرفتن نزن ی: خواهش مهلنا
 دونم، خدا خودش درست کنه یبلند شد: چه م آفاق

 ؟یرفتن آفاق، ارسالن نشست کنارش:بهتر رونیب با
 هیبرم، هم بابا رو تا  دینگرفت ام جا بلند شححد رفت سححمت در: من با یجواب

 دیعقد نبوده، با انیبزنم، در جر دیسححع لیبه وک یسححر هیبرسححونم ، هم  ییجا
 امیکم شرکت کار دارم اگه بشه سر و سامون بدم، مود م هیبدونه، بعدم 

 زنمیمنگ م لی:برو به کارت برس من خودم به وکهلنا
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجام یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
م ا یبخشحح نمیرسححم، ا یر ول کردوبرگشححت:من به کارم مد رهیدسححتگ ارسححالن

 رمیگ یکارمنه، خودم تماس م
 ارسالن راحت شه الیگفت تا خ یلب باشه ا ریم

*** 
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 بالشت گذاشت، یرفتن ارسالن سر رو با
 ید مبو یا گهیعبدالله تو گوشش بود، اگه تو حال و اوضاع د ییدا یصدا هنوم

 حاال نه یانش بخنده ولبه حرفها و اون ژست نگر یتونست کم
 هیسححفر رفتن آفاق و حاج بابا  نیطرف، ا هی زیام جا بلند شححد، همه چ کالفه

 طرف،
کنه؟ تنها بودن با عمه  کاریچ دیاونها برن با دونسححتیاوضححاع، اصححال نم نیتوا

 تو فکر هم سخت بود، یومحدثه حت رانیا
گران ن شتریب دیبا خودش رو راست باشه اون ته توها شا یخواست کم یم اگه

همه  نیداد بهش فکرنکنه، ال اقل تو ا یم حیترج یتنها موندن با ارسالن بود ول
 فکر نده نیبه ا ییافکارش جا یشلوغ پلو 

ه جا موند دیکه خونه سححع یکنار اتاق افتاد، وسححائل لونیبه سححا  و نا نگاهش
 تو نداشححت امیکمد اتاق بود اما وسححائل مادرش رون یجا تو یبودند، هنوم کم

 اون کمد ها بزاره،
 رو به تن داشت، شگاهیبه لباس نداشت، معموال لباس آسا یامین مادرش

 همادرش بخر یتونست برا ینم ییافتاد، لباس نو دیع ادیگرفت،  ینفس
خودش جا بده قبلش  یهایرو تو کمد و چمدون خال نهایتا ا دیفکرش رسحح به

شا سب کنار بزاره کهیدو تا ت هیبتونه  دیهم  شامنا صال  ست یم دی، ا سه  تون وا
 دیفقط شا یول ارهیمادرش رو خونه ب لیسال تحو

شت ، ب ریتا چمدون م دو سائل مادرش دو تا  رونیتخت دا سراغ و آورد، رفت 
ا آخر رو جابج سححهیرو جمع کرد، خواسححت ک هیلباس کنار گذاشححت و بق کهیت
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تاب و دو تا ک میتقو ییمادرش افتاد، دو تا یکنه که چشمش به آلبوم و کا ذها
شستگ یپوشه مدار  ادار هیو  سع نهایا یبامن دنبال  یوقت دیرو اونروم تو خونه 

 رو کرده بود ریگشت هم م یم ایشماره عرش
 میپشت و رو کرد، بعد رفت سراغ تقو عیمدار  رو سر ن،پوشهیرو مم نشست

 یاداشححتهایو  یظاهرن جز سححاعات مرخصحح یها، اول روم به روم ورق مد ول
 دیشد توشون د ینم یزیچ یکار

 لون،یحوصله برشون گردوند تو نا یب
دسححت و دلش به  یعنیخواسححت  یبود که نم ییزهایعکس اما ام اون چ آلبوم

شت،  یادیکه عکس م یرفت، آلبوم ینگاه کردن بهش نم  یمیعکس قد هیندا
سته جمع چند  -و مامانش ییام خانم جان و آقاجان، همراه خاله عالم ، دا ید

 اشححتکه د ییبود که تمام عکسححها نی، مش ام ا شیام دوران کودک یکسححتا ع
 -دیگرفته شححدند چون با دیکه شححا ییبودند، عکسححها یپرسححنل یعکس ها

 روم خاص مثل تولد، هینبود، مثال ام  ینیریمحض ثبت خاطره ش چکدومیه
ام  یلیجشن فارغ التحص یپدرش نبود، ام پدرو مادرش نبود، ام جشن تولد ام
 ومچکدیه

 سهیکتاب حافظ رو برداشت هنوم تو ک سه،یک یرو هم بست وانداخت تو آلبوم
ش شته پ ست  یشد دلش م مونینگذا سخ تی، اما ن رهیفال بگ هیخوا ت کردن 

 یول زدیم یخودش و ارسححالن تفعل یبرا دیبود با یاگه وقت بهتر دیبود، شححا
حافظ ام احواالتش چ دیحاال ام ت یزیداشحححت  گه ام رومگار، ام  تب  نیا هه 

 سرنوشت
 رو بام کرد وانیبست و د چشم
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 که اشک در  م ما پرده در شود ترسم
 رام سر به مهر به عالم سمر شود نیو

 سنگ لعل شود در مقام صبر ندیگو
 به خون جگر شود کیشود ول یآر

 و دادخواه انیگر کدهیشدن به م خواهم
 دست  م خالص من آن جا مگر شود کز
 ردهام رواندعا ک ریهر کرانه ت ام

 کارگر شود یکی انهیکز آن م باشد
 ما بر دلدار بامگو ثیجان حد یا
 چنان مگو که صبا را خبر شود کنیل

 من یمهر تو مر گشت رو یایمیک ام
 لطف شما خا  مر شود منیبه  یآر
 بیام نخوت رق رتمیح یتنگنا در

 رب مباد آن که گدا معتبر شود ای
 یکه تا کس دیحسن ببا رینکته   بس

 طبع مردم صاحب نظر شود مقبول
 که کنگره کاآ وصل راست یسرکش نیا

 بر آستانه او خا  در شود سرها
 چو نافه سر ملفش به دست توست حافظ

 درکش ار نه باد صبا را خبر شود دم
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 یداره، ول ییچه معنا قایتونسحححت بفهمه دق ید،نمیخوندن  زل دلش لرم با
  زل انداخت ریم ریبه تعب یحالش منقلب تر شده بود، نگاه

نگو  یشححود رام خود را به کسحح یداشححته باش هر چند که دلت خون م صححبر
 فقط دعا د،یآ یام دسححتت برنم ی. کارردیگ یخداوند داد تو را ام سححتمگران م

شا س دیکن  شود. نکند اگر به حاجت ر و  یدیباالخره مورد قبول خداوند واقع 
 یرو به خدا آور شتریب دیبلکه با یخدا را فراموش کن یمعتبر شد

سش واژه نو شده بود، به قول آفاق  یرومها ب نینبود، گرچه ا ییصبر وا طاقت 
بامم به صححبر دعوتش  یحافظ انگار یروون بود، ول قهیجون اشححکش دم به دق

شد،به جا یم ست و بلند  شت سهیک یکرد، کتاب رو ب شت کنار کمد برگ  گذا
ت بود، خواس یاد، کتاب قطورشمس افت وانید دهیسراغ وسائل ،نگاهش به گز

سر خورد، افتاد رو ستش  مش ا یو چند برگ نیمم یبزاردش کنار حافظ که ام د
 گفت و نشست تا برگه ها رو سر جا برگردونه، یجدا شد، آخ

بعد ام  یچند ماه خ،یداشحححت همراه تار ییآخر رو که برداشحححت لبش تا برگه
 تولدش بود کنجکاو شد خیتار

ش خیمداد تار با رنگ و رو بود، کلمات نا مفهوم بودند با  یب بایده بود و تقرمده 
صفحه ا ینگاه شعار اون  س دیرس یبه نظر م نطوریبه ا  ادیکه احتمال م یکه ک

شه ها صفحه رو تو گو شعر اون  صفحه تکرار کرده، ام مطلع  یخال یمادرش 
 شعر شروع کرد

 شححود یتحو به سحر نحم یهمگحان به سرشود ب یب
 شححود یدگححر نحم یدلحححم جححا ححنیارد اتححو د داغ

 چححرآ پححسحت تحو ۀعحقحل م*س*ت تحو چحرخ ۀحدید
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 شحود یتو به سر نم یطرب به دسحت تو ب ِگحوش
 کنحد یکنحد دل متو نحوش م یم تو جحوش م جحان

 شحود یتحو به سحر نم یکنحد ب یخحروش م عححقحل
 هحار محنمحن و خُـحمححار محن بحاغ محن و بح خحَـمحرِ 
 شحود یتحو به سحر نم یمن و قحرار من ب خحواب

 ییمکنت و محال من تحو ییو جالل من تحو جحاه
 شحود یتحو بحه سحر نم یبح ییمالل محن تحو آب

 یجححفا رو یگححاه سحو یوفححا رو یسحو گححاه
 شحود یتحو به سحر نحم یبح یکجحا رو یمحن آن
 ید بححشکحنتححوبحه کحنحنح یبححنهنحد بححرکحن دل

 شحود یتو به سرنم یب یکن یهمه خود تو م نیا
 یجهان مبر شحد ریم یتو اگر به سر شحد یب

 شحود یتو به سحر نم یب یِارم َسحقر شحد بححاغ
 عَـلم شحوم یقحدم شوم ور تو کحف یتو سر گر
 شحود یتو به سحر نم یعحدم شوم ب یبحرو ور

 ینحقحش مرا بحشستحها یمحرا بحبستحها خحواب
 شحود یتو به سحر نم یب یهحمهام گسستها وم
 من گحشت خحراب کحاِر من حارِ ی یتو نحباش گر

 شحود یتو به سحر نم یو  مگسار من ب مونس
 خوشم یتو نه مردگ یخوشم ب یتو نه منحدگ یب
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 شحود یتو به سحر نم یم م تو چُـون کشم ب سر
 و بحد کیجحدا م نح ستیصنم نح یا میچه بگو هحر
 شحود یتحو به سحر نم یبگو به لطف خود ب تو هحم

حافظ جاش داد، نه تنها سبک نشده  وانیو کتاب رو بست و کنار د دیکش یآه
 یم ینیاحسحححاس سححنگ شححتریکه خونده بود بلکه ب یدو تا شححعر نیبود با ا

کنه ، در چمدون رو بسححت  داینتونسححته بود پ ایهم که ام عرشحح یکرد،شححماره ا
 حس کرد یزیاش چپ ریخواست جابجا کنه م

د آورد متوجه ش کترینزد یوقت یبود، ول یکارت بانک ن،ظاهرنیشد رو مم دوال
ام صندوق امانات  یبود مادرش حرف بیکارت استفاده ام صندوق اماناته، عج

 نزده بود
ش لباس ضر ام اتاق ب دهیپو ست ب یتو یرفت خبر رونیو حا ره سالن نبود،خوا

شده بود، معموال ا 3ام  یساعت کم یسمت اتاق افاق جون ول ساعتها  نیرد 
نوشححت و چسححبوند رو در  ادداشححتی هیکرد، برگشححت تو اتاق  یاسححتراحت م

 خچالی
 یم یصندوق نگهدار نیتوا یبتونه بفهمه چ دیرفت تا شا یم دوارانهیام یلیخ

 نیشححد، مسححاول صححندوق گفته بود که ا دیمود نا ام یلیخ دشیشححه، گرچه ام
سه بام کردن باکارت فقط کارت ورود ب ست وا صندوق ها سالن  هم  دیکل دیه 

نک اد تو قرارداد با یم دیکه با کل یاسححم کسحح دیهم باشححه با دیباشححه، و تامه کل
ه رو ب یحق نیچک کرد به هلنا گفت که صححاحب صححندوق چن یباشححه، و وقت

 نداده یا گهیکس د
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سا رفت ست مادرش حرف یم دیبع شگاهیسمت آ  رفت، تمام یبزنه، ول یدون
شروع به تعر یمدت نگاهش کرد وقت صه ها فیهم که  مدت کرده بود  نیا یق

سمت د یکه عکس العمل نیا یب شتس رو کرده بود به  شون بده پ  یعنی گه،ین
 برادرش تیشکا ایداشته باشه ام خبر عقد دخترش  یقادر نبود درک یحت

در  شبیامانت افتاد، کارت رو ام ج ادصندوقیقصد خروج داشت که  دانهیناام
انک ب یرفت ادتهی ن،یکارت رو بب نی: مامان، اسححتادیآورد رفت کنار تخت ا

 بگو!! یزیچ هیتو رو خدا  ؟یصندوق گرفت
سححکوت نکرد، فقط کارت رو ام دسححت هلنا  نیشححکسححتن ا یبرا یتالشحح یول

 نیمم یگرفت و پرت کرد رو
*** 
سا کیتار هوا شته بود و 7مد، ام  رونیب شگاهیشده بود که ام آ  ابونهایخ یلگذ

و ام ر لشیبود، خواسححت موبا کیتراف ریهمه جا تو مسحح بایشححلوغ بودند، تقر
 باهاش یبود کسحح دواریام یلیتو خونه جا گذاشححته، خ دیکه د ارهیدر ب فیک

س شه،  یتما سالن، چون مطمانا ا یعنینگرفته با  یم یفرک یلیخ گهید نباریار
 شد

سته بود، با دلهره منگ در روم  8 یبرسه حوال تا سرش نب شت  مد، هنوم در رو پ
صدا سرش اومد، ام چند ثان نگیپارک یدر ورود یبود که  شت  ل که طو یا هیپ

 سمت خونه، دیدر بام شه استفاده کرد و دو دیکش یم
سالن خبر با ستن در  شده بود  الشیخ د،یام افاق ند یب شد، اگه نگران  راحت 

 بهش یزیبه چ فنیآ یپا یحت ای سححتاد،یا یمنتظرش م یحتما االن دم ورود
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شن بود م گفت،یم شپزخونه، چرا ها رو سمت آ اده آم یبیشام هم تقر زیرفت 
شت ک دیانداخت، ارسالن رو د رونیام پنجره به ب یبود، نگاه و ام ر فشیکه دا

شتیعقب بر م یصندل سمت اتاقش ول الی. با خدا در  دنیبا د یراحت رفت 
 تا سالم کنه دیبه اتاق کش یبام اتاق آفاق جون سرک مهین

 : سالم، من اومدمهلنا
 !یایاالنم ن گهید یخواست یم ؟یسمتش: اومد دیچرخ یسرآ و عصبان آفاق

 شد رید کمی دیلحن آفاق تعجب کرد: ببخش ام
دلم هزار راه رفت،  ،ییکجا سححتیظهر تا حاال معلوم ن کم؟یبلند شححد:  آفاق

انگشتم  ،یب ندادماس ماسکتم رو هم که جوا نیشد، ا رید کمی یگ یحاال م
 تاول مد بسکه شماره ات رو گرفتم

ون واست ن،یبخدا جا گذاشتم، تو رو خدا حرص نخور د،یکرده بود: ببخش هول
 ستیخوب ن

 به ارسححالن ،یکرد ینم نجوریا یاگه بود ؟ی: تو به فکر حرص خوردن منآفاق
 یم بهش یکردم؟ چه جواب یم کاریمن چ یستین دید یاومد م ینگفتم ، اگه م

 دادم
 دیارسالن که پشت سرش اومد ام جا پر یصدا با
 : سالمدیارسالن که پشت سرش اومد ام جا پر یصدا با

 ارسالن تو دهنه در جا خورد،دست برد رو قلبش دنیام د آفاقم
 شده؟ یزی: چارسالن

 صدا یچه ب م،ی: سالم .نه مادر، ترسوندآفاق
 شده؟ یچ د،ی: ببخشارسالن
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 کجا مونده؟ یحاج میببن میمادر بر یچی: هآفاق
اگه  ه،یهلنا رو مخاطب قرار داد: سححالم کردم خدمتتون سححرکار ِعل ارسححالن

 نیکن تیعنا یجواب هیحالتون اومد سر جاش 
 سالم دیببخش ی: واهلنا

 آفاق برسه به در،درو پشت سرش بست: خوب نکهیقبل ام ا ارسالن
 بود،ارسالن هنوم منتظر  یبه آفاق جون کرد، ول ینگاه هلنا

 دوباره روبه هلنا کرد: خوب ارسالن
 نیبدم گرم ش ییچا هی رونیب میبر نیایب ؟ی: خوب چآفاق

 میایما هم م ن،یدرو بام کرد: شما محمتش رو بکش ارسالن
 نیلباساتون رو عوض کن نیبر نیایب نیسادیکرد بخنده : وا، چرا وا یسع آفاق

 چشمبه سمت در برد:  یدست هلنا رو گرفت و کم ارسالن
 مادر کارت دارم ای: ارسالن باوردیراهرو آفاق دلش طاقت ن تو

 لباس عوض کنم نیام بزار ی: مارسالن
وع چه خبر بود خودش شححر نهیکرده بب دیارسححالن کل دیرفتن آفاق، هلنا که د با

 رو هم مینگران شحححده بود، گوشحح یلیآفاق جون خ رون،یکرد: من رفته بودم ب
 خوب

 اره یجواب نداد ای یخاموش کرد ای،یا جا گذاشته بودادامه داد: حتم ارسالن
 کنم یعادت نم یدونم چرا من به گوش ی: جا گذاشته بودم، اصال نمهلنا

 ایخوب برو لباس عوض کن ب یلی: خارسالن
 ناراحته ام دستم یلی:آفاق جون خهلنا
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چه  ستیبند ن ییآدم نگرانه و دستش به جا یوقت یدون ی: حق داره، نمارسالن
 شه یم یلحا

 دی: ببخشهلنا
سر ارسالن الن ارس ارهیرو در ب شیهمراه هلنا تا اتاقش رفت، تا هلنا پالتو و رو

 ؟یلبه تخت نشست: حاال کجا رفته بود
 که یدید کهیشد، تراف ریبه مامانم سر بزنم، د رفتم

 نیکه تو خونه چشححمش به دره که ا ییاون بنده خدا یول دمی: من دارسححالن
 ستین شیحال زهایچ

 دونم یداد: م نییپا یسر
 تنها نرو گهید میریبا هم م یبر یخواست گهی: دفعه دارسالن

ت کارت رو داد دس فشیدستور، دست کرد تو ک هی ایلطفه  هیاالن  نیا دینفهم
 ارسالن
 ه؟یچ نیکرد: ا ینگاه ارسالن

کردم، تو وسححائل  دایپ ی: کارت صححندوق امانت ، مال مامانمه، امروم اتفاقهلنا
 مامان بود،

 ؟ی: امش خبر نداشتارسالن
ندارم، چون تو قرارداد بانک  ی: نه، رفتم بانک، گفت من اجامه دسححترسححهلنا

 ستیاسمم ن
 خوادیهم م دیکل تامه

 بگه یزیچ دیبه مامانم نشون بدم، گفتم شا رفتم
 گفت؟ یزی: خوب چارسالن
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 نیپرت کرد رو مم ،یچیرو تودست مچاله کرد: ه شیروسر
 یانتظار داشته باش دیخوب اون بنده خدا حال و رومش معلومه، نبا: ارسالن
رو انداخت رو تخت و رفت سححمت در: ندارم، انتظار ندارم، بخدا  یروسححر

 ندارم یانتظار جیه یچکسیام ه گهید
بره که ارسححالن نگهش داشححت:من فقط گفتم ام مادرت  رونیام در ب خواسححت

 ام خونواده ام انتظار نداشته باش، نگفتم ام من، نگفتم
ش شرمنده شما هم انتظار یمنظور دیشد: ببخ شتم من واقعا ام  ندارم،  یندا

 نیشماها همتون به من لطف دار
 ام دیبا م،یخونواده ا هیما االن  ست،یسرش رو باال آورد: حرف لطف ن ارسالن

ش شته با  یاتمنم ام تو انتظار م،یبه انتظارات هم جواب بد دیبا م،یهم انتظار دا
شدا ست یخبر یوقت ،یستیکه خودت تنها ن یرم، انتظار دارم متوجه با منم  ه
به  دیهست با یحرف همم،اول بف دیهست من با یباشم، مشکل انیدر جر دیبا

صم ،یمن بگ ست با یمیت شه ا دیه شورت هم با سته ها نهایبا م  یادیم یخوا
 هست؟ ستین

 : نههلنا
 یاریام دل آفاق جون در ب یبر دیاخمها رو بام کن با نیحاالم ا ارسالن

شححده بود رو  رهیصححدا خ یفاصححله کم معذبش کرده بود، ارسححالن ب نیا یقدر
 صورتش

آورد، صداش رو صاف کرد:  رونیام دستهاش رو آروم ام دست ارسالن ب یکی
 من برم؟ شهیم
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به خودش اومد و دسحححت د ارسححالن اش رو رها کرد: آره، منم لباس  گهیهم 
 امیعوض کنم م

 آشپزخونه شد یمد و راه رونیدر بام  عیسر
 ییرو به ظرفشو دیبهش انداخت و چرخ ینگاه مین آفاق

 ؟ینگرفت: آفاق جونم، قهر یجواب یصداش مد ول یدوبار
خم شححد کنار  یآفاق رفت و ام پشححت سححر ب*غ*لش کرد و کم یمحل یب با

 تو رو خدا گه،ید دیگوشش: ببخش
 : ولم کن بچه، بزار به کارم برسمآفاق
 تا ولتون کنم دی: خوب ببخشاهلن

 هیبچه، دستم کف نیالله، برو بش ی: ال الله الآفاق
منش رو  نهیارسححالن اومد: به به چشححم حاج بابا روشححن، اگه بب یپا یصححدا

 یب*غ*ل کرد ینجوریا
 بخشه یرو ام دور آفاق شل کرد: آفاق جون منو نم دستاش

 دنیحرف بخشححخشححک کرد و اومد کنارشححون: یدسححتش رو با دسححتمال آفاق
رفتم،  یراه م نجایساعت تموم نگران ا 2 م،یام دستت عصبان ست،ین دنینبخش
ارسححالنم بچم منگ مد، جرات  ،یشححماره گرفتم هم که جواب نداد یهر چ

به بچم چ مدم  یزینکردم  که  یاب هیبگم، آخرش او تتیبخورم  رو رو  اداشحح
 ؟یبر و یشد به من بگ ینم ؟یرفت یآخه ول کرد یهویدم،ید خچالی

ساعت هلنا ستم ب نیدیگفتم حتما خواب نیستین دمیبود، د 3: اخه   دارتونینخوا
 کنم
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جا تمومش  نیهم گهیبفهمه ها،د یزیچ رانی:ام دسححت شححماها، نزاشححتم اآفاق
 نیکن

 به ارسالن کرد: چشم ینگاه
شته بود همگ 10ام  ساعت سته بودندو م یگذ ش خوردند،که  یم وهیدور هم ن

 هروصداش مد، بلندشد: بلهحاج بابا ام تو را
 ام تو اتاق ادیم تیبابا: بابا جون صدا گوش حاج

س با ش دنیر شد، نگاه یبه اتاق منگ گو سع یقطع  شماره  ، بود دیانداخت، 
 شروع کرد به منگ مدن یکه دوباره گوش رهیخواست شماره بگ

 : الوهلنا
 ؟ید یرو جواب نم یگوش نی: سالم، دختر جون چرا ادیسع

 تو سالن بودم، ساره خانم خوبن؟ : سالمهلنا
به  نه،یبا من هنوم سححرو سححنگ یخوب، ول یلی: خدا رو شححکر، خوبه، خدیسححع

 دهیگه، هنوم نبخش یمور دو کالم م
ستون داره ، حتما م ی: وقتهلنا شا یدو شه، شه ول دیبخ  من مطمانم یطول بک

 بخشه یم
 یکه م یدید ه،نیمنو بب ختیخواد ر یدونم، خدا کنه، فعال که نم ی: نمدیسححع

 خواد من باهاش نباشم تو سفر
 باهاشون حرف بزنم؟ امیمن ب نیخوا ی:مهلنا
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سه ا زم،ی: نه عزدیسع ض نیمنگ نزدم، ا نیوا منگ مد،  لمیشه، وک یحل م هیق
 تیخودت اون شکا دنیگفت، گفت با ارائه مدر  عقد و د یرو م تییدا هیقض

 محله یب گهید
 : ارسالن گفت بهمهلنا
سفانه ام طرف د یل: ودیسع صال  تیشکا گهیمتا ست، ا ما هم ام اون رو هوا

ه ک شگاهیمتهم کرد، روم آسا شهیرو نم تییدا شگاهیروم سرقت و اون روم آسا
سه اتحاد تییدا سرقت  لمیبوده، ف هیتو جل شب  ست،  سه هم ه صورت جل و 

بانک هم سححر کار بوده با سححندو مدر  و  یجلو یخونت سححفر بوده ،روم دمد
 شاهد

 کرده باشه ریرو اج یتونه کس ی: خوب مهلنا
 ،یجعفر یتمومه، تا برسن به دنباله حرفها هیمرحله قض نیتو ا ی: بله، ولدیسع

کرده ام اون خونه دکت  دشونیکرده، تهد شونیتلفن تهد قیام طر یظاهرن کس
 رو اب دهیو کاراشون رو م اتیفرار ام مال ینکنن کل

 شه؟یم ی: پس حاال چهلنا
 طرف سال پرونده ختم بشه نیدونم ا یم دیبع یصبر کرد، ول دیبا :دیسع

 نی: ممنون که خبر دادهلنا
 کنم ی: خواهش مدیسع

 نی: سالم به ساره برسونهلنا
 ،یزیچ هی ی: حتما، راستدیسع

 : بله؟هلنا
 عقد تو و ارسالن یماجرا نی: ادیسع
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 تو بوده؟ تیخواستم بدونم با رضا ی: مدیسع
 : آرههلنا
 نبود یکه حرف ؟قبلشییهویچطور  :دیسع

 یعنیسال،  هیدادن، البته قراره  شنهادیبه من پ یعنیدونم،  ی: خوب، من نمهلنا
س میسال نامزد بمون هیاول قرار بود  شنا شد، اگه  6البته االن  م،یکه همو ب ماه 

 اونوقت م،یخور یبه دردهم م دمیما د یعنیمن 
 ؟ی: مطمان باشم مجبور نشددیسع

 منو مجبور نکرده یکس نیه، باور کن: نهلنا
 ادهیم تونی: شما اختالف سندیسع

 گهید میقرار شده فکر کن یدونم، ول ی: مهلنا
 بود، به من یخواد اگه مشکل یسانام، دلم م یتو هم جا نی: متوجهم، ببدیسع
 ندارم غیبتونم در ،یبگ

 هستم میدکه من و مادرم به شما دا ییمن هنومم شرمنده محمتها ،ی: مرسهلنا
 ام جا بلند شد اریاخت یدر بام اتاق هلنا ب یورود ارسالن ام ال با

 هلن؟ هیاومد جلو: ک یعاد یلیخ ارسالن
 دنی: آقا سعهلنا

 شده؟ یزی: چارسالن
 یی: نه راجع به پرونده داهلنا

جمالت  یداد و جواب گرفت ول یرو ام هلنا گرفت، سححالم یگوشحح ارسححالن
 بودند زینمه ت هی ،یکم هی یبعد
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دم با خو ن،یپرونده هلنا باش ریشما درگ ستمین یخان، من راض دی: سعارسالن
ش لتونیوک شما محمت ک سط اولش رو هم  سم، ق ه ب ختمیر ن،یبود دهیدر تما

 حسابش قرار شد پول شما رو پس بده
... 

 گهیبا منه، د هیقضحح یمال یول ،یلطف دار یلیدونم، شححماخ ی:بله مارسححالن
ش ریپرونده درگ نیتو ا خوادیشما نم شه که  نیهم ،یبا ساره با ستون به  که حوا

 م،یآب تودلش تکون نخوره ما ممنون
... 

 ن؟یندار ی:متوجه هستم، کارارسالن
... 

 : شب خوشارسالن
شدن گوش با ست چ ینم یقطع  ته علنا ارسالن گف یعنی دیفهم یبگه، م یدون

طع ق دیسع یو رو ر یتونست که گوش یخوب نم یداره ول یالرژ دیبود به سع
 کنه

 دیسع نی: چقدر حرف مد اارسالن
 : گفتم که راجع به پرونده وهلنا

 و ی: بله پرونده و منو، نامزدارسالن
 :ارسالن منهلنا

تخت: تو که هر  یرو خاموش کرد انداخت پا ی: ولش کن، بعدم گوشارسالن
 یموقتها هم ن هیاصححال بندامش دور، بق ،یدیرو جواب نم یوقت الممه گوشحح

 یخوادجواب بد
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 کرد بحث رو خاتمه بده یسع دیارسالن رو د تیحساس یوقت
 المم ندارم ی: باشه، من که گفتم گوشهلنا

پرونده تو خونه بشححنوم، پس  نیام ا یخواد حرف یدلم نم گهی: اصححال دارسححالن
گاه میر یفردا م  نیخواد در ا یدلم نم یحرف چیه گهیخونه، د دیپامون رس یآ

طه تو خونه  انیمعلوم شحححد، خودم در جر یا جهیباشحححه ، هر وقت هر نت راب
 زارمتیم

شه من نفر آخر  یمربوط به منه، مگه م هیقض نیرو جمع کرد:ارسالن، ا لبهاش
 باشم؟

سالن ش ی: چرا نمار  شه؟یم یشده؟ چ یچ ،یشه؟ هر لحظه تو هول وال با
 یکن یم تیخودت رو اذ یهم داره؟ فقط دار یریتاث

شححه رفت  ینم یمود نیگفتم، به ا لیدوق امانتم به وکصححن هی: قضححارسححالن
دادگاه حکم بده که مادرت دچار اختالله، بعد به تو مجوم بدن،  دیسرا ش، با

 اونجا نگه داشتند یچ نهیتا بتونه بره بب لتیتوهم به وک
صال چرا تاحاال چ یزی: آخه مامان من چه چهلنا به  یزیداره اونجا نگه داره؟ ا

 من نگفته بود؟
 یفهم یهر وقت در صححندوق بام شححد، م سححت،ی: چرا نگفته مهم نارسححالن

ماه طول بکشحححه تا  هی دینکن، شحححا ریکنم ام حاال خودت رو درگ یخواهش م
 چرا چرا کرد. یشه ه یصندول ام حاال که نم یپا میبرس
 کنم؟ کاریچ دیمن با یتر شد:تو اگاه کینزد یکم
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ست ارسالن سمت د ید ص چیر بردش: هانداخت تو کمرش و به   قرار یکار خا
 یستیچند تا ساوال، اصال تو که متهم ن هیچند تا امضا،  هی ،یانجام بد ستین

 یهست یشاک ،ینگران
 یبه در متوقفشححون کرد، ام ارسححالن قدر یتقه ا یبام نکرده بود که صححدا درو

 نییفاصله گرفت: بفرما
 شده؟ یزیاومد تو:چ آفاق
 بود دی: نه، آقا سعهلنا
 دینگران شدم، طول کش: آفاق

 رونیب میاومد یم میداشت گهیحرف داشت، د یلیخ دی: آخه آقا سعارسالن
 کم باهاتون حرف داشتم هیمن  یخواد بخوابه ول یهم م یوقته حاج ری: دآفاق

 شده؟ ی: چارسالن
 ،یچی: هآفاق
صندل رفت سالن  ستن کرد، ار ش ش یسمت تخت هلنا رو دعوت به ن  دیرو ک

 روبروشون نشست
کردم  امینذر و ن نهمهیرفتن ام خدامه، به خاطر سحححاره، ا نیدونم، ا ی: نمفاقآ

 ایدن نیتو ا ییآرمو چیانگار ه گهیسححفر حالش رو خوب کنه د نیحاال اگه ا
 ندارم

 شما؟ نیکالفه ا نطوری: خوب پس چرا اارسالن
اشون پا گش ستمیجور، ن هیاد  یشماست، فردا اون پسر م شیپ نجای: دلم اآفاق

 نم،ک
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وده کنن که المم ب یدر  م نبیکنیپا گشححا م نیبرگشححت ی: خوب به سححالمتهلنا
 رفتنتون

 روبگم، حرفم سر شما دوتاست نایبودم ا ومدهی:اصال نآفاق
دونم چطور بگم،خونه  ینم یعنیمدت،  نیدسححت دسححت کرد:قرار بود ا یکم

 میاشما نببچه باشه،  نیسپرده دستتون، هلنا جون مادر حواست به شام وناهار ا
 حواسححتون به خودتون ی ذا بخورن، ول نییپا گهید دونمیم دیومحدثه بع رانیا

 باشه
موقع  هی م،یکن یم شیکار هیمن  زی: االن د د ه شما شکم ماست؟ عزارسالن

ها هی م،یخور ی ذا م رونیب ییها نه م ییموقع   هیمن  م،یخوریهم تو خو
 بلدم بپزم، ییزهایچ

 یشه ول یشما نم یبلدم، مسلما به خوب یمنم آشپزحرفش رو قطع کرد:  هلنا
 تونم بپزم، کالس رفتم یهست که م یی داها هی

 بگم خواستمینم نوینه ، اصال ا یوا یام جا بلند شد: ا آفاق
ست به ا رو سالن: مادر ، حوا شب تنها  نیکرد به ار سر  شه، تو خونه  دختر با

صوص که ا هینمونه  شلو  رانمیوقت خوف کنه،بخ سش به کارو سرش  ه، حوا
 بار خودشونه

 : چشمارسالن
فاق گه اآ ند ا نیمادر و دختر ام ا نی: ا نداشححت ها  نا رو م نیاخالق  یمدت هل

 شد یتخت م المیخ گهیفرستادم باال، د
 ن؟یستینگران من ن یعنی: اون وقت ارسالن
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شو بر یم گهینظر د هینه، ام  یوا ی: اآفاق صال ارسالن پا ا اتاقت من ب میگم، ا
 و حرف دارمت

 یبا هم حرف م نمتیب یرو کرد به هلنا: تو بخواب مادر، فردا سر صبر م بعدم
 میمن

فاق جون هرچ دسحححت فت:آ فاق رو گر تا  یبگ یخوا یم یآ ما دو  به  راجع 
 نیکن یم تیخودتون رو اذ نقدریچرا ا ن،یبگ نجایهم

شت ست لب تخت: د برگ ش قرار  ن،یدون یبگم که خودتون م ستیالمم ن گهین
ش یماه 6 هیشد  شنا  ست ا شاالیا ن،یبا هم آ دخترم نظرش  نیاگه خدا خوا

ست ما امانت هی ریم نیمثبت بود، بر خواد  یدلم نم ،یسقف، رو کرد به هلنا: د
 شم تو درگاه خدا اهیرو س

 نیدیکه روسف شاالی: اارسالن
منم، صبح اول وقت بره  یرسه، بهش منگ م یم 2: اردالن امشب ساعت آفاق
 شیآمما نیشمام صبح بر ره،یبگ لیدختر و تحو نی  امدار

سالن شار ستراحت هی نیبر نی: آفاق جون، پا شار بود نیکن یا  نیامروم تحت ف
 میمن یفردا حرف م

ه شناسنامه هم باش گهید نیگم فردا عقد کن ی: نه بزار حرفم رو بزنم، من مآفاق
 ستین یکه مشکل

 ؟یگیم یبه هلنا کرد: هان، چ نگاه
 ا که قرار بود:مهلنا
 هی ریاروم ندارم، مادر م ینجوریمن ا یقرار بود باشحححه، ول یدونم چ ی: مآفاق

 ستیرضا ن ینجوریدونم، اصال دلم ا یچه م ن،یسقف، محرم
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سالن سالم تحو نی: آفاق جون، اار  گمیروم د 20به من،  نید یم لیدختر رو 
 ه؟شیراحت م نجوریا التونیدم، من قول بدم خ یم لتونیو سالم تحو حیصح
ناراحته، رو کرد به هلنا: مادر بزار من  المیکنم خ ی:نه، هر جور حسحاب مآفاق

 با دل آروم برم
سالن کرد: آفاق جون،من که گفتم امادگ ینگاه هلنا شد تو  یبه ار ندارم، قرار 

 طیراش نطور،یارسالنم هم ستم،یاصال فقط منم که ن م،یمدت با هم آشنا ش نیا
شا نیتوا دیشا ست،ین یمن عاد یمندگ شد،  سته  سالن هم خ  دید دیمدت ار

 دارم یداستان هیکه هر روم  نینیب یتونه م ینم
 ؟یمد یبه ارسالن کرد:آره ارسالن؟حرف ینگاه آفاق

نه من که تصححم ارسححالن هلنا  یرو گرفته بودم، ول ممیرفت سححمت پنجره: 
 رهیگب میتحت فشار باشه تصم نکهیبدون ا نیبزار ن،یروتحت فشار نزار

 میماه تصححم 6سححر  ن،ینامزد نیانگار کن ن،ی: خوب باشححه، شححما عقد کنآفاق
 شهیدل منم آروم م ینجوریا ن،یریبگ

 یاسححتراحت هی نیدسححت آفاق جون رو گرفت برد سححمت در: شححما بر ارسححالن
برشو صبح خ میکن یمن و هلنا فکرامون رو م ن،یهم فکر نکن یچیبه ه ن،یبکن

 خوبه؟ م،ید یبهتون م
 منم با دل آروم برم سفر نیشماست، مادر بزار ری: فکرم درگقآفا

ست، کم رونیرو ب آفاق ستاد و در و ب شت پنجره ا یفر هلنا  داد ستاد،اجامهیپ
 فکر کنه یکم

 شد یطوالن سکوتش
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 ؟یبگ یزیچ یخوا ی: نمارسالن
مدار  منو بگ رفت بانک ره،یکنار پنجره:اگه فردا اردالن  وب خ نایو ا یکارت 
 برگردن نایتا افاق جون ا رمیرو بگ ییجا هیتونم برم  یمن م

 بهیراعتبار تر ام   یمن ب یعنی نمیخوام بب ی: نظر آفاق جون به کنار، مارسححالن
 هام؟
آفاق جون دل نگرونه  ینجوریکه ا ینیب یم یول ست،ین زهایچ نی: حرف اهلنا

 ...میخوب اگه دور باش
 روفراموش کن، یو حاجمن و توئه، آفاق  نیمساله ب نی: اارسالن

 باشن یراض دی: خوب آخه اونهاهم باآفاق
به من  که فقط یتو مسائل یول هیشگی: احترام من به آفاق و حاج بابا همارسالن

 مربوطه،
شتر  من قرار ن یمندگ سته نفر  شهیالزاما هم ستیم شه،خوا باب طبع اونها با

 مقابلم مهمتر ام اونهاست.
نه!  ای میخور یبه درد هم م میکه ما بفهم هیخوب مدت تو نبود اونها فرصت نیا

و  یشده باش مونیدو روم پش نیتوا نکهیمگر ا ؟یخواست یرو نم نیمگه تو هم
 بهونه که هیدنبال 

 : نه، باور کن نههلنا
 ؟ی: پس چارسالن

 ه؟ینجوری: چرا اهلنا
 !؟ی: چارسالن

 سخته ؟ نقدریا زی: چرا همه چهلنا
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 سخته؟ ی: چارسالن
سبوند به پنجره: همه چ رو سرش من  زیکه به من مربوطه، هر چ زیهر چ ز،یچ

 خوام یمن نم زیخوام ،هر چ یم
طمان م ،یستی: فقط تو ناطیانداخت سر شونه اش و نگاهش رو داد به ح یدست

شرا ییآدمها ادنیباش م شونیباب م شونیمندگ طیکه  ه نه ک ییاونها ست،ین ل
سقف ،یدارند، نه مادر یپدر شون، البته آدمها یباال ینه  ستند یادیم یسر  ه

ند، مندگ عد یبهتر ام تو دارند، ول یکه خوشححبخت باش ت  یرت ادیم ادمطمان 
 هستند که اوضاعشون ام تو بدتره، حسرت اوضاع تو رو دارند به اونها فکر کن

من  -کنم یام ، من دارم معامله م یسححمت ارسححالن: من آدم بدبخت دیچرخ
 امدواج حل بشه نیتم با اچون قراره مشکال نجامیا

وجود نداره، من خودم به تو  یناراحت کننده ا زیمعامله اس چ ی: مندگارسالن
 یمن فکر کن شنهادیبه پ چهیدر نیحرف رو مدم، من خودم خواستم تو ام ا نیا

 اد؟ی: تو ام من بدت مارسالن
 جمیگ یلی: نه، باور کن نه، من فقط خهلنا

عاقالنه اس، پس  میتصححم هی نیا یاد، وقت یمتو ام من بدت ن ی: وقتارسححالن
 فکر نکن یا گهید زیبه چ گهید

 ه؟یواسه تو چ میتصم نیا ؟یتو چ ی: براهلنا
 عاقالنه اس، میتصم هیدستهاش رو گرفت و باال آورد: واسه منم  ارسالنها
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 زیرو حلقه اش ثابت موند، بغض نشست تو گلوش، دلش خواست چ نگاهش
که قلبش رو گرم کنه ،  یزیکه دلگرمش کنه، چ یزیچ د،یشححن یم یا گهید

 بود دهیرو خواست که نشن یزیهمون چ
 ن روینگذاشت هلنا دست چپش رو ب یدست راستش رو رها کرد، ول ارسالن

 آورد، کترینزد یبکشه، حلقه رو تو انگشت هلنا چرخوند، سرش رو کم
 ینم نییپابود که  یجرات نداشت تو چشمهاش نگاه کنه، ترسش ام بغض هلنا

 رفت،
 ای نریبگ گهیعاقالنه د میتصححم هیتونن  یدو تا ادم عاقل، م نی: حاال اارسححالن

 نه؟
 ارسالن یشد سر بلند کنه تو چشمها مجبور

 ،یموقع منو نخواسححت نیا گهیدم اگه تا سححال د یم نانی:من به تو اطمارسححالن
ندگ ندگ یلیخ ،یبا منو نخواسححت یم حت ام م  چیبدون ه رون،یبرم ب تیرا

نداشححته  ینگران چیه یبعدش امدواج کن یکه اگه خواسححت یجور ،یمشححکل
 ؟یفهم یخوبه؟ منظورم روم ،یباش

 : نههلنا
 بزنه بیتو اس ندهیکه به آ مینداشته باش یرابطه ا یعنی: ارسالن

 هگیسال د یگ یکه م هیمنظورت چ یعنیکرد لپاش گر گرفته ان: نه  حس
همون  کسالیبا ثبت تو شناسنامه، بعد  یرسم م،یکن ی: ما فردا عقد مارسالن

 ،یقرار بود با من آشنا بش ،یکه ام اولم تو قرار بود فکر کن یسال کی
ست اگه  یونت یساده م یگواه هیبا  م،یش یاگه جوابت نه بود، جدا م یتو نخوا

 یکه خواست یبا هر کس ت،یدنبال مندگ یبر یریبگ دیشناسنامه سف
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 نگاه کرد فقط
قد کردن برا نیا نی: ببارسححالن به عنوان  یع مه، هر دو  یلیدختر خ هیتو  الم

راحته  آفاق جونم الیخ شه،یم تیرعا شتریحق و حقوق تو ب نیتو ا یول تهیمحر
که در حق تو اجحاف  ادیب شیپ یزیترسحححه چ یقرار بود، م یکه چه ب یدید

ساده  تیتو محرم یلرسه و یمردم به تو ارم م کسالی نیبشه، تامه اگه من تو ا
 نه

 بغض داشت: ِا، ارسالن هنوم
 : مرگ حقهارسالن

 : تو رو خدا تموش کنهلنا
 ات گرفته هی: نگو که واسه من گرارسالن

تونست بهونه باشه واسه روون کردن اشکهاش و  یم یبود که هر حرف یحال تو
 سر بام کردن بغضش

ست جلو با شمهاش رو گرفته بود، ن یدو د شت، به ا امیچ شکها ا نیدا  اجیحتا
 رهیاروم بگ یداشت تا کم

 ارسالن حلقه دستهاش یدستهاش نه، وقت یبود، ول جهینت یارسالن ب یحرفها
 آروم گرفت یکم دیسرش به شونه ارسالن رس یتنگ تر کرد ، وقت یرو کم

شت تو  یشد بود، تکون آروم شل کرد، گذا ستهاش رو  سالن هم د خورد، ار
 یاماد شه، فقط کم یب*غ*لش کم

 یخوب :ارسالن
 سر بلند کنه و چشم به چشک ارسالن بدومه ممزمه کرد:آره نکهیا یب
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 خوبه رمینم دمی: قول مارسالن
 :اِ هلنا

 نمتیخوب، بب یلی: خارسالن
 باال داد یرو کم سرش

 ؟ید یبه من جواب م ی: خوب، حاال کارسالن
 سکوت نگاه کرد تو

 ش؟یآمما یبرا می: فردا صبح برارسالن
 : باشههلنا

 میش داریب دیصبح مود با ،ی: پس من برم تا تو هم مودتر بخوابارسالن
سححکوت هلنا ارسححالن دسححتش رو گرفت و به سححمت در برد: برو دسححت و  با

 میناشتا باش دیباشه با ادتیصورتت رو بشور،صبحم 
گشتند، ارسالن و اردالن جلو نشسته بودندو  یبدرقه مسافرا تو فرودگاه بر م ام

 بهار و هلنا عقب
که ارسححالن واسححه راننده  یممتد یبوقها یصححدا یبود، و هر ام گاه تسححکو

 .زدیم ییو جلو یکنار
*** 
ساعت هنوم  شگاهیام آمما یصبح سر شته بودند  شده بود همه تو 8که برگ  ین

 و محدثه البته، بهار و اردالن، آفاق و حاج بابا رانیسالن نشسته بودند، نه عمه ا
مد، به بچه  یروس داماد ام ماه عسححل برگشححته نمبهار و اردالن به تامه ع افهیق

 بود. هیشب شتریسحر ام رختخواب کنده شدند ب اهیکه به مور پدر مادر س ییها
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سالن شکفت اردالن رو ب*غ*ل کرد و تبر دنیبا د ار  کیبچه ها گل ام گلش 
بشححه تصححورش  یشححگیبود که اردالن هم یاردالن خسححته تر ام اون یگفت، ول

ردو ک یتشححکر دیهلنا رو شححن کیشححلوغ نبود، تبر یلیاتا خکرد، بهارم که ذ
 خوشحال بودند. یاساس یسرجاش نشست. آفاق و حاج بابا ول

ود که اون ب دمیقرار گرفته بود، شححا انیرفتن در جر رونیقبل ام ب یصححبح آفاق
 خوابزده کرده بود نطوریبهار و اردالن رو ا

صبحانه دعوت کرد، ا آفاق شد و همه رو به  صبحانه  زیسر م یردالن ولبلند 
که رفته  ییام سححفر و جاها فیحالش جا اومده بود شححروع کرد به تعر یکم

 یبودند دوباره افتاده بود رو دنده شوخ دهیکه د ییزهایبودند، چ
که بره دنبال شححناسححنامه و  رونیام صححبحانه با اصححرار آفاق اردالن مده بود ب بعد

 مدار  هلنا
ود، شده ب یحاج بابا عقد جار یگریصرار آفاق و پنشده بود که با ا 12 ساعت

 و محدثه رانیاردالن و بهار، و البته عمه ا ابیالبته در  
تموم کرده باشححه تا خود خونه تو  یراه برگشححت ام محضححر آفاق انگار باتر تو

خواسححتند  یقرار وآرامش آفاق م نیام ا یهم انگار هیسححکوت نشححسححته بود، بق
 نکرد سکوت حاکم رو بهم بزنه یالشت یاستفاده کنند چون کس

نکرده بودند  یو محدثه هم اظهار نظر رانیبا ورودشححون به خونه عمه ا نباریا
شت،یام محدثه به  یکیتبر ست رانیعمه ا ادندا شتش مده یالبته چرا، د بود و  پ

شون آرمو س سه ناهار اومده بودند تبر یکرده بود، بهار هم وقت ریخ یوا  یکیوا
 نداشت ادیبه  یکیم اردالن هم تبرا یداده بود ول
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 یتونه ام خستگ یاردالن نم یسرد نیشد ا یداشت مطمان م گهید ییجورا هی
 هیفکرش رفت سححمت قضحح د،کهیلنگ یکار م یجا هیباشححه،  یو خواب آلودگ

 نه! ایماجرا هست  نیبه ا دیسع لیورود وک انهیدر جر ایآ دونستیوکالتش، نم
س یزیچ یفرودگاه ول تو ساله پرت کرده بود ب نیش رو ام اکه حوا و  یارقر یم
واسه  ریدل س هی ینشون نداده بود ول دیبه سع یساره بود، ساره توجه یها هیگر

د، م یدم نم یشد ول یرنگ به رنگ م دیبود، سع ختهیارسالن و اردالن اشک ر
ستار رو کنار مده بود ،ن دیسع یفقط دم رفتن وقت ستهپر و  لچرشیبود کنار و ش

شه ا یه اممزم سر با شش کرده بود با  سع یدم گو  دیگفته بود و اجامه داد بود 
 رهیدستش رو تودست بگ

ه ها ام بچ یبا خدا حافظ دیبلندشدن پروام اعالم شده بود سع نکهیمحض ا به
 جدا شده بود

ساره ول یکنجکاو یکم اردالن سالن حرف رو جمع  یکرده بود بابت رفتار  ار
 کرده بود

ش حاال شده بود، پنجره روداد  یادیسکوت م نیا ینیسنگ نیتو ما آمار دهنده 
 حاکم بود نیکه تو ماش یجو ینه به سرد یهوا سرد بود ول ن،ییپا
 نییپنجره رو بده پا ،یخور یارسالن به خودش اومد: سرما م یصدا با

 : هوا خوبههلنا
 ارسالن یکن یبچه دار دی: حاال حاال بااردالن
 ام لبه پنجره شل شد دستش
باال رفت با صححاف  نیسححرعت ماشحح یفقط کم ومدیام ارسححالن در ن ییصححدا

 رو باال داد. شهینشستن هلنا، ارسالن ش
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 کنم ادتونیخونه بودند که ارسالن به حرف اومد: کجا پ یحوال
 اونجاست نمی: دم خونه ، ماشاردالن

 دایا بحالتون ج نیبر ادهیپ یکم ییدو تا نیبخوا دیگفتم شا دونم،ی: مارسالن
 : حال ما سر جاشهاردالن

 نیستیرو فرم ن یام سر صبح ست،ی: نه نارسالن
شااردالن سه ا دی: خوب  سفر ام همه  مینیب یم دهیکه ام راه نرس نهیوا با دو روم 

 نیما رو کنار گذاشت یچ
سالن شت خ یسع ار شه ول یآروم و معمول یلیدا که داره  دیشد فهم یم یبا

 هیکنه: منظورت چ یم یسع
صم یعنی: اردالن شما ت  ینم ینعی ن،یامدواج کن نیگرفت میبا نبودن ما دو رومه 
 ن؟یصبر کن نیتونست

 ؟یتو هم نی: واسه اارسالن
نظر تو واسم ام نظر  شهیبا تو مشورت کردم، هم زی: آره، من واسه همه چاردالن

 بابا هم مهمتر بوده،
خوب  یول میببر شیمود همه کارا رو پ نقدریا می:ما هم قصححد نداشححتارسححالن

 هیفکرکنه،قرار بود  یخواسححت کم یبا شححما فرق داره، هلنا م یما کم طیشححرا
سائل م نیتو ا ،یشناسیآفاق جون و حاج بابا رو که م یول م،ینامزد بمون یسال

 مشححبید م،چشحح میماهم گفت ن،یمحرم باشحح دیحرف حرف خودشححونه، گفتن با
 چشم میباشه، ما هم گفت یاعقدتون شناسنامه  دیداده بود که با ریآفاق جون گ

 : ارسالن تو حالت خوبه؟اردالن
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 : خوبم، چطور؟ارسالن
حلقت گذاشححته بود رو رد  خیآفاق جون پا ب نکهی: تو اون همه آدم رو با ااردالن

صد امدواج ندار یکه چ یخونه گرفت یرفت ،یکرد صال ق عمه خانم  نیهم ،یا
 یو نگرفتسال باهات قهر کرده بود که چرا دخترش ر 1نبود 

 داد ارسالن اردالن دهنش رو بست: بسه اردالن با
من  د،یبه هلنا کرد که مل مده بود تودهنش: ببخش یبرگشت عقب نگاه اردالن
 اصال اده،یم تونیکه شما اختالف سن نهینداشتم اصال حرفم ا یمنظور

شون با علم به ا ست،ی: اردالن، به ما مربوط نبهار ض نیحتما خود ص هیق  میمت
 تنگرف

 تند رفتم کمیمن  دی:آره ببخششیمد به صندل هیتک اردالن
د و هلنا در و بام کر ن،یتر امقبل بود ، با توقف ماشحح نیسححنگ یخونه جو حت تا
 : هلنا صبر کنستهیاردالن مجبور شد با یبا صدا یشد ول ادهیپ
 برگشت سمت اردالن: بله مرآین

 نیسربزن تو، به ما میاینم میر یم میدار گهی: ما داردالن
ارسححالن رو  نیتون یم نیدم، هر وقت دوسححت داشححت ی:ممنون، محمت نمهلنا

 نیتنها دعوت کن
ه شححوک کمیبود، ما  ییهوی یلیخ هیقضحح نینشححو، ا ریاومد جلو: ام ما دلگ بهار
 میشد

 یبهار جان، ول می:متوجه هستستادیشونه به شونه هلنا ا ارسالن
 ستم ناراحتتون کنمخوا ینداشتم نم یمن قصد دی: ببخشاردالن

 با اجامه ستی: مهم نهلنا
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صبر کن، اردالن ب ارسالن شد:  ست هلنا مانع ام رفتنش   هیتو،  نیایبا گرفتن د
 !یستین انیاومده که در جر شیتو نبود تو پ یمسائل

 مد: به به بامم هست!؟ یشخندیر اردالن
سالن ست ار سته اس برسو ید ست، اگه هم بهار خ شونه اش: بله ه سر   نشمد 
 هیمربوط به پرونده هلناست، مساله کار ا،یخونه و ب

 یم م،یرسحح ینم یبه اسححتراحت گهید میدعوت نای: نه، امشححب خونه مامان ابهار
 مونم تا حرفهاتون تموم شه

 درست کنه ییورود به خونه بهار رفت سمت آشپزخونه تا چا با
شروع کرد به یب هلنا سالن  سته بود، ار ش سالن ن ست ار ض صدا کنار د  حیتو

سا یاتفاقات افتاده، ام ماجرا شکا شگاهیآ عبدالله، و اومدن مامور  ییدا تیو 
 صندوق امانات دیشدن کل دایتو پرونده پ دیجد لیدر خونه ها، ورود وک

 کرد یکالفه نگاه م اردالن
 نیحاال ا ،یباشحح انیگفتم در جر گه،ید نایحرفش رو تموم کرد: هم ارسححالن

 یدیار، مدارکم که تو محمتش رو کشدنبال ک دافتادهیجد لیوک
نداره، خودم باهاش  یبیفقط چند روم نبودما، حاال ع ،ی: عجب اتفاقاتاردالن

 بود؟ یاسمش چ رم،یگ یتماس م
 ی: عابدارسالن
 بده لیکارا رو تحو رمیگ ی! باشه تماس می: عابداردالن

ه مدتم ک نیکارا ا ،یتو خودتم گرفتار یخواد اردالن، اخر سال ی: نه نمارسالن
 خودش ادامه بده یحتما عقب افتاده، به کارا خودت برس، قرار شد عابد
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االن مثال من دو تا کلمه حرف مدم دلخور  ؟یام جا بلند شححد: واسححه چ اردالن
 ن؟یشد

سالن صال استادیرفت کنارش ا ار صم نی: نه، ا  به حرفها و حرکات یربط میت
 راحت تره نطوریفته، هلنا هم احق الوکاله اش روهم گر یامرومت نداره، عابد

 مگه من.. ؟یچ یعنی: اردالن
واسححش  یبه اندامه کاف زی: اردالن، بزار هلنا هم راحت باشححه، همه چارسححالن

 راحت ادیو ام دسححتمون بر م شححهیکه م یناراحت کننده هسححت، بزار تو مسححائل
 باشه

 گفت و برگشت سر جاش یدلخور باشه ا اردالن
 شدند یکردند و راه یبهار خداحافظ اردالن و ییخوردن چا با

به تنها یبرا هلنا هم همونطور  اط،یرفته بود تو ح ییبدرقه بچه ها ارسححالن 
س قایتو فکر بود، االن دق ونیزیتلو یجلو دهیلم که  یتو دلش مطمان بود که ک

اشه تونه ب ینم یمثل بچه ها رفتار کنه ادم مناسب یسالگ 29مثل اردالن تو سن 
سه مندگ سش رد ثبتم امیامت یکل شیمهم نبود که هفته پ ،یوا رده بود ک فیوا

 کهنیکرد، نه ا یداشحححت برعکس فکر م قایبودش، االن دق دهیآل د دهیا یو کل
شه مثال ارسالن  سته با بابت  واریو بکوبدش تود رهیاردالن رو بگ قهیدلش نخوا

قابل  ترشیفکر کنه رفتار ارسالن ب یمنطق یخواست کم یاگه م یحرفهاش، ول
داشحححت و اردالن و بهار رو  ینگه م ابونیتو خ جادفاع بود، البته که اگه همون

دونسحححت که  یخوب م یداد، ول یبهش م یکردتو لحظه حس بهتر یم ادهیپ
حرفهاسحححت، فکر کرد ال اقل محکمتر ام  نیدو برادر محکم تر ام ا نیا وندیپ
 خودش و ارسالن یو رو هوا یقرض وندیپ
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 !؟یصاف نشست: چارسالن  یصدا با
 ؟یچرا تو فکر گمی: مارسالن

 ستین یزی: چهلنا
 !ستین یزیچ یگ یاخم وسط دو ابروت نشسته م لویک می: ن ارسالن

 ستین یمهم زی: چهلنا
سالن ست کنارش: بابت حرفها ار ش خوام، اردالن  یاردالن من معذرت م ین

 هنوم بزرگ نشده
ت مثب یلیکردم خ یهش فکر مراجع ب یا گهیقبال جور د دم،ی: امروم فهمهلنا

 دمشید یم
 : فراموش کنارسالن

 : سخته!هلنا
 هیشدن ی: حتما سخته، ولارسالن

 ؟یصبر کنه: تو قرار بوده با محدثه امدواج کن نیام ا شتریتونست ب ینم گهید
 ده یم ری: محدثه؟ نه بابا اون که دهنش بو شدیخند ارسالن

 ترهگرد شد: ارسالن! محدثه ام من بزرگ چشماش
 نمیده، اوم بزار بب یم ری: خوب دهن تو ام حتما بو شدیبلند تر خند ارسالن

 تو شو  بود نتونست ارسالن رو پس بزنه هنوم
 گرفت: ارسالن!!! یجدا شدن ارسالن نفس با

 یخوایبود، م یطعم خوب هیراحت،  التیخ داد،ینم ریشحح ی: اووم، بوارسححالن
 ؟یبگم چ
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 : ارسالن!!!!هلنا
تست کنم، حواسم نبود  گهیبار د هی دیبا ؟یخوا یطعمش رو م ه؟ی:چارسالن

 یند ریش یخواستم مطمان شم بو یفقط م
 دیخودش رو عقب کش یکم

 کردم یمزه رو مشخص م نیا فیتکل یهمون صبح دی: اصال من باارسالن
 ها یدیجا بلند شد: چشم آفاق جون رو دور د ام

 اال،یوماد عروس و بب*و*س د گنیم یسر سفره عقد ه یدی:والله ،ندارسالن
 !حاال کجا؟ گهیمزه اس د نیواسه ا گه،ید نهیهم

 : برم اتاقمهلنا
 کارت دارم نیدستش رو گرفت: بش ارسالن

 نهیکرد که بش بیهلنا رو تر  نیبود، هم یجد یصداش کم تن
 یعاد گهید یها یلیرو مثل خ زهایچ یلیخ میما نتون دیشحححا نی: ببارسححالن
 یم یول گه،ید یزهایچ یلیام مراسححم عقد گرفته تا خ نم،دوینم م،یتجربه کن

تو کارهامون و خواسته هامون دخالت  ماتمون،یتو تصم یکس میاجامه ند میتون
 .میل*ذ*ت ببر مونیام مندگ م،یمثبت باش میتون یسال، م کی نیکنه، تو ا

 بگم یدونم چ ی: نمهلنا
 یدونم، نم یرفهاته، نمحذف "نون" ام ح یبکن دیکه با ی: تو تنها کارارسححالن
 مارن یخوام، نم یشه، نم یتونم، نم

 کنم یم ی: باشه سعهلنا



wWw.Roman4u.iR  276 

 

سالن ستش رو گرفت و بلندش کرد. حاال بلند م ار ت، شرک میر یم م،یش ید
 نرویشام هم ب رون،یب میر یدم، بعدم م یکوچولو سر و سامون م هیمن کارا رو 

 باشه؟ میدینش ایامروم چ میفراموش کن میکن یم یسع میخور یم
 : باشههلنا
مام قات امروم  ریکه تو شححرکت منتظر ارسححالن بود، ذهنش درگ یممان ت فا ات

شون فکر م دیبودند که با یادیم یزهایبود،چ ساوالها یراجع ب م که ه ییکرد، 
صال به نوع یجواب مونده بودند، دلش م یب شون رو بفهمه ا ست جواب  یخوا

مت خود  یرش مفک اریاخت یب یدونسحححت . ول یحق خودش م فت سحح ر
سال سمتار سا ن، سالن تنها  یروم 20 نیسمت ا د،یجد یح که قراره با ار

 باشن
ا کنار پ هیپا تو اتاق داشت  هیمنگ تلفن به خودش اومد، ارسالنم که  یصدا با
 یمنش زیم

سالن س عیسر ار  دهیدر بام کرد و تلفن رو جواب داد ظاهرن آفاق جون بود، ر
ششده بودن ریبودند و جاگ سالن گو شاره ار صر و مف ید با ا  دیرو گرفت، مخت
 کرد و تلفن رو گذاشت سر جاش یحال واحوال

 یسالن روشن بود، نگاه یخونه، چرا ها دندیرد شده بود که رس 11ام  ساعت
 به ارسالن انداخت،

 کنه ینم یچرا ون ادی: نترس، دمد بارسالن
 ستین دیدوره ممونه پررو شدن، بع نیا ی:دمدهاهلنا
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که تو سححالن  دیرو د رانیسححر ارسححالن وارد شححد به محض ورود عمه ا شححتپ
 نشسته، محدثه هم کنارش بود وسر رو پاش گذاشته بود

 ارسالن محدثه سر بلند کرد و نشست:سالم یصدا با
 به گردش شهی: به به سالم، هم ستادیبلند شدن محدثه عمه ا با

 : ممنونارسالن
 یوقت شب م نیخونه تا ا نیتا من تنها تو ادو  یگ یطوفان شد: تو نم هوی عمه

 ه،ما رو برداره ببر ادیب فتهیخواست راه ب یم یترسن، بخدا منگ مدم قم، حاج
خونه شلو ه ،نشده  نیا شهیهم نکهیعمه ،نه ا نیترس یدونستم م ی: نمارسالن

شم، ول شب خونه با سر  شم  شم خ یبود مجبور با سع التونیچ  یم یراحت، 
 امیبکنم شبها مودتر 

 مد به محدثه یآروم گرفت: باشه عمه، دستت درد نکنه، اشاره ا یکم رانیا عمه
 که برن باال

دسححت،  تو لونیبود با چند تا نا دهینگاهش به هلنا افتاد که دم در خشححک قبلش
 ن؟یبود دیدستش بود: خر سهیسر گردوند دوباره سمت ارسالن، اونم ک

 : سالمب بلههلنا
 نیدیخر ایچ نمیبب نیایبرگشت سر جاش: ب عمه

واسححه خونه،  میکرد دیخر کمی:هم نیرو گذاشححت مم لونهایام نا یکی ارسححالن
 دیشب ع یدایخر یسر هیهمه 
پا گذاشحححت ام  ابونیشحححه تو خ ینم گهیعمه، درو روم د نی: خوب کردعمه

 یشلو 
 شه، یحاال هم نم نیدست عمه نشست: هم ینزدک یراحت هی یرو  هلنا
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 نیدیخر ای: لباس مباس چ عمه
شد خهلنا کار  یسرعت کمی یول م،یشرکت بود 8تا  م،یبر ییجا یلی:فرصت ن
 یچند تا لباس و مانتو و روسر هیمنم  د،ینخر یزیارسالن که چ م،یکرد
 ؟ی: کفش چعمه
 واسه خونه دمیخر یدو جفت راحت هی: کفش نه، هلنا
 رشته سر درام دارد د،یخر نیبر دی:پس حاال حاال باعمه

رسححم و  نینه هلنا اهل ا ارم،یسححر در م زهایچ نیام ا یلینه من خ :ارسححالن
اضححافه ها باشححه هر وقت آفاق  م،یخریرو م میکه المم دار ییزهایرسححوماته، چ

 جون اومد،
دو تا دختر پدر من  نیجونتون راحته، واسححه ا نیندار یکه مراسححم نی:همعمه

 میمد یبامارها گشت م نیماه صبح تا شب تو ا هیدراومد ام بس 
سالن سخت گ ی: آخه دختراار ساب لیفام رن،یشما  شون هم که ح  یشوهرا

 وفته،یپر کاه ام قلم ن هیخوان  یاداب دون، م
 م؟یری: ما کجا سخت گمحدثه

بود عاقد رو عالف نگه داشححته بود برن ام خونه  ی: سححرکار خانم، کارسححالن
 ارنیجا مونده رو ب یلفظ ریدومادم
چقدر حاج خانم حرص خورد، هنوم که هنوم هر  ادته،ی ی: وادیخند محدثه

 !رهیامم بگ شگونیو هیخواد  یکنم دلش م یفکر م نهیب یوقت منو م
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 یلفظ ریکه، حاال م یدون ی ش کرده بود ام خنده رو کرد به هلنا: اخه نم عمه
عاقد سه بار خوند و مادر شوهرم  داد،آخرشیبله نم دهیدختره ور پر نیا ده،یرس

 ش کرد تا بله رو بدهخرج شگونیو هی
 : واقعا؟هلنا

صم سهیتامه نف ؟ی: وا بله، پس چمحدثه ش میبار هفتم بله داد، منم ت تم بار دا
 هشتم بدم که خوب نشد

 رونیب میبرد یم میداشت یدوماد رو بر م م،ی:اگه منو اردالن تو اتاق بودارسالن
ص بده عروس بتونه تا سححر سححفره مادر شححوهر رو حر هی: وا، سححر جمع محدثه

 ادیموش آسه بره آسه ب نیع دیبا گهیبعدش که د
 نی: پس شکر خدا شما دو تا خواهر حسرت به دل نموندارسالن

شوهر ج نینگو، ا ی: واعمه شه،جلو مادر  منه، اونرومم  ینم کیدختره مثل مو
 شده بود یواال جن
 ؟یا یرفت سمت راه پله: مامان نم محدثه

 نمیچه ها رو ببب دیخواستم خر ی: چرا، مثال معمه
راه  میبزن منگ هیبه بابا  میبر نیایب ن،ینیبب سححتیعقد ن دی: وا مامان خرمحدثه

 ادیب فتهین
 ریبعدم رو کرد به بچه ها: شححب بخ م،یبر ی: خدا مرگ، خوب شححد گفتعمه

 وناومد برگشت سمتش ادشی یزیچ یهنوم رو پله اول پا نگذاشته بود که انگار
 شده عمه؟ یزی: چارسالن

، من بگم سححتین امیسححفارشححها رو کرده، ن گهی: عمه قربونت برم، افاق درانیا
 بشه یط ثیحرف و حد یچند ماه ب نیا شاالیا ن،یهمو داشته باش یهوا
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 راحت التونیلبهاش رو هم فشار داد: چشم ، شما خ ارسالن
 یمنفه یبفهم یگرفت و رو مبل ولو شححد ارسححالن ول یرفتن عمه هلنا نفسحح با

 کرد یسححع یمنه ول یم یلب حس کرد داره حرف ریتش تلخ بود، مانگار اوقا
 متوجه نشده یزیوانمود کنه چ

 !ایرفت تو آشپزخونه و برگشت:خسته شد ارسالن
 : نه ام ترس عمه فشارم افتادههلنا

 شهیمود تموم م یره ول یمود ام کوره در م کمی: عمه ارسالن
 چرخوند: بله، مودددد یچشم هلنا
*** 

 در بسته اتاق ارسالن رفت دنیبا د رون،یاومد ب ییست ام دستشوبه د مسوا 
صندل -سمت اتاق خودش  کنار تخت  یبا بام کردن در جا خورد، ارسالن رو 

له با فاص ز،یبود، مسوا  رو گذاشت لب م دهیداده بود و ظاهرن خواب هیسر تک
شب رو بمونه اگه هم قرا ستاد،یا سالن  سلما قرار نبود ار  یصندل بود، رو یرم

 تونست، آروم صداش مد یکه نم
 ؟یچشم بام کرد و بلندشد: اومد ارسالن

 ؟یدیخواب نجای: اهوم، چرا اهلنا
 ییدستشو یهست رفت یساعت می: قرار نبود بخوابم، ماشاال نارسالن
 گرفت: واقعا! ختدش
 قهیدق 17 قای: بله، بعدم نگاه کرد به ساعتش:دقارسالن

 بمدم خو ی:داشتم مسوا  مهلنا
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 فکر نکنم تو دهنت مونده باشه ها گهید یزی: چارسالن
 دیتا نخ دندون بزنم طول کش رم،ی: ِا ! نخهلنا

 هلنا یجعبه برداشت و گرفت جلو هی زیدستش رو برد لب م ارسالن
 ه؟یچ نی: اهلنا

 مادر شوهر ی: کادوارسالن
 درام کرد و گرفت: ام طرف آفا... دست

 خودم، : نه، مادردیحرفش رو بر ارسالن
 امرمدشونی: خدا بهلنا

 ؟یبامش کن یخوا ی: ممنون، نمارسالن
 : چراهلنا

ستش،  یقدم زیر نهیس هیبام کردن در جعبه  با سر  7اومد تو د سر تا  سکه  تا 
 بود زونیگردنبند آو

 : چقدر قشنگههلنا
 : مبارکهارسالن

 : ممنونهلنا
 نیتو ا یول م،یدرو انجام ب دامونیخر می: آفاق جون سححفارش کرده برارسححالن

 ر صبربهت بدم، تا س نوی، گفتم فعال ا میدونم برس یم دیبع دیشب ع یشلو 
 ستیاصال المم هم ن م،یندار ی: عجله اهلنا

سالن شا ش،ی: هار صال  شوهر نزار، الممه، ا صت هی دمیحرف تودهن قوم   یفر
 ار،ینه ن نقدریا د،یخر میور سال رفت نیشد هم

 : باشههلنا
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 یخوب بخواب ر،یشب بخ : خوب ،ارسالن
 ی،تو هم خوب بخواب ی: مرسهلنا

 که؟ یترس ی: نم ارسالن
 : نههلنا

 شرکت؟ یا ی: خوبه، فردا مارسالن
 خوام  ذا درست کنم ی: نه مهلنا

 ؟یبرگشت: چ ارسالن
 کنم یم یفکر هیدونم، فردا  ی: نمهلنا

 خوام ی:من فردا فسنجون مارسالن
 ستین ادمیفکر کنم،  دیدرست نکردم، اصال باوقته  یلی: نه تو رو خدا، خهلنا

 درست
 یپز یواسم  ذا م یقول، گفت ،یدونم تو آفاق جون قول داد ی: من نمارسالن

 با عمه خانم انجام بدم یمشورت هی دی: خوبه باشه، فقط باهلنا
 هینکن،  تیاگه نشححد هم خودت رو اذ ی: باشححه تالشححت رو بکن ولارسححالن

Catering تیاذ یدار یدیمارم، د یهسحححت، تلفنش رو م ینییپا ابونیتو خ 
 میشه تلفن کن، اشترا  هم دار یم

 جمع شد ینجوریخاطرم ا یالمم نشه ول دوارمی: آآ چقدر خوب،امهلنا
 راحت بخواب، شب خوش الی: خوب پس با خارسالن

ام هلنا نگرفته بود که راه افتاد سححمت در ، در و بام کرد که هلنا  یجواب هنوم
 : ارسالندیو چسبباموش ر
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 : چتهدهیحس کرد رنگ ام روش پر ؟یشد یچ ه؟یسمتش: چ برگشت
 یبرم اگاه دی: فردا باهلنا

 شد یاصال داشت فراموشم م ،یوا یدستش رو گرفت: ا ارسالن
 اد؟یم یبرم؟عابد دیبا ی: چجورهلنا

قرار بود اونجا  8:30سححاعت  ام،یخودم هم م اد،یب دی: اون که حتما باارسححالن
 میباش

 که هست لیدارن، وک کاری: اصال با من چهلنا
چند تاسححاوال  سححت،ین یمسححاله مهم نیا ،ی: تو چرا خودت رو باختارسححالن
 جوابه ها

 ماره یگن اونجا خروس تخم م ی:آخه مهلنا
 گفته؟ ی؟ ک ینتونست خندش رو کنترل کنه: چ ارسالن

 !گهید دمیشن دونمی: نمهلنا
 جرم کرده؟ که یکس ای ؟یبترس دیبود، تو با هم که رمیگ ستین نطوری: اارسالن

شکا ی:اگه بخواد طوالنهلنا صال  شه ا  ه؟یهان؟ نظرت چ رم؟یرو پس بگ تیب
 هم که درست شد نایوا یکارت بانک گهید

 نش یفردا پررو تر م یکن یجا خال ،یبر دی: المم نکرده، تا تهش باارسالن
صال اون ام خداش بود روکرده  نکارایعبدالله ا یی: من فکر نکنم داهلنا شه، ا با

دنبال ما، ما رودرد بدر کنه که  فتهیمگه مرض داره ب م،یما جلو چشححمش نباشحح
 ششیپ میبرگرد میمجبور ش
 ریراحت بگ ،یکن تیبجا فردا خودت رو اذ سححتی: هلن، االن قرار نارسححالن

 تمومه زیهمه چ شاالیهم ا 10تا ساعت  میریبخواب، فردا اول وقت م
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 نه: خدا کهلنا
 ؟یاتاق من بخواب یایامشب ب یخوا ی: مارسالن

 گفت و رفت نشست لب تخت یسر نا با
سالن شب بخار شت یاگه کار ر،ی:پس  کن، در اتاق خودت رو هم  دارمیب یدا

 بام بزار
 ری: باشه، شب بخهلنا
*** 

شو ینم ست ساعت چنده و چند بار تا حاال رفته د ست   حس کرد یول ،ییدون
خواسححته بود به اتفاقات روم  یبود، هر چ ومدهیچشححمش نالمم داره، خواب به 

رفتن با ارسححالن به اون حس  دیخوبش به خر یها کهیقبل فکر نکنه هم به ت
بود،  تهنسححبدش، و البته به فردا صححبح ،نتو یخوب تنها نبودن، هم به قسححمتها

 ییآهسته رفت سمت دستشو یلیخ
شو رونیب با ست سالن رو د ییاومدن ام د شمها که با دیار سته دم د مهین یچ ر ب
 یدست گرفت جلو دهنش: وا اریاخت یبود ب ستادهیا

 نم،یبب ایخواب الودش رو بام کرد، و دست هلنا رو گرفت: ب یچشمها ارسالن
 !؟یکن یم ینجوریچرا با خودت ا

 ؟یکش ی: خوبم، چرا دستم رو مهلنا
سالن ستاد تو: خوب ستادیدم در اتاق خودش ا ار ساعت  1و ت ؟یو هلنا رو فر
شته  شو یبار رفت 4گذ ست شت تو  زیآب رو ام رو م وانیل ،یید شت و گذا بردا
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داد دسححتش: بخور  زیقرص ر هیاش رو هم گرفت و  گهیدسححت هلنا، دسححت د
 بچه نمیبب

 ه؟یچ نی: اهلنا
 بخور واست خوبه زه،ی: اسمارتارسالن

 نکن تی:ِا، ارسالن، اذهلنا
ساعت  6خور، آرام بخشه ، ال اقل خودم کمکت کنم، ب ای یخور ی: مارسالن

 یبخواب یبتون
 مونم ی: خوب صبح خواب مهلنا

 : ساعت گذاشتم، نگران نباشارسالن
نگاه ارسححالن قرص رو خورد، خواسححت بره سححمت در، که ارسححالن مچ  ریم

 بخواب نجایهم ،یخواد بر یدستش رو گرفت: نم
 ...نجایا نجا؟آخهی: اهلنا

سالن شه، بخواب، بار شو نیخودتم تلق: حرف نبا ست االن  ،یندار ییکن که د
 ن،یرو مم یش یول م هویبه تخت  دهیمن ولت کنم نرس

 :آفاق جون آخههلنا
سالن شاه روخواب دار صد تا پاد بعدم  دهی: آفاق جون االن ب*غ*ل حاج بابا 

 هم نباش یزینه به آفاق جون، بخواب نگران چ ،یشما بله رو به من داد
رو  یزیحس حرف مدن نداشت، تنها چ یلید، خشده بو نیپلکاش سنگ پشت

 که حس کرد، نشستن لب تخت بود
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ست شمهاش رو بام کنه ول دو شت چ سرش بر نم ییصدا یندا ست ام   ید
ارسححالن دوباره چشححمهاش رو  دنیداشححت، بزور چشححمهاش رو بام کرد با د

 اد یبست: خوابم م
گاه میرب دیصدا دست بردار نبود: بلند شو، با یرو نداشت ول ریتصو  یآ

 ساعت چنده ،یشد چشمهاش رو بام کنه: وا مجبور
 7: بلند شو ساعت نهیکمک کرد بش ارسالن

 خوام برم یداد:َاه، اصال من نم هیلبه تخت تک به
 مین هیکنه  یاگه نق مدن حالت رو بهتر م یول یبر دی: رفتن رو که باارسححالن

 یساعت وقت دار
 ؟یر یم یبود: تو دار ستادهیده اآما دهیبه ارسالن کرد، لباس پوش ینگاه

 ؟یبلند ش یخوا یرفته بودم نون بخرم نم ام،ی: نه من دارم مارسالن
 امی: چرا االن مهلنا

تامه  یرفتن ارسححالن خواسحححت ام جا بلند شحححه که نتوسحححت، انگار رونیب با
 یاومدک ینم ادشی ست،یتو اتاق خودش ن دیدیچشمهاش بام شده بود، تامه م

سهاش انداخت، خ ینگاه عیرس نجا،یاومده ا شد، ام  یکم الشیبه لبا راحت 
 داوم ادشیجا بلندشححد، تودهنه در اتاق دسححت که تو چارچوب گذاشححت تامه 

 با ارسالن اومده تو اتاق شبید
ست ست ، هنوم کم د ش صورتش رو  سنگ یو  و ت یزیبود، انگار چ نیسرش 

راهرو خورد خواسححت بره سححمت آشححپزخونه که ارسححالن تو  یسححرش تکون م
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 ا،یبگه: لباس عوض کن ب یزیداشححت چ یآروم سححع یاومدطرفش به صححدا
 نجاستیا یحاج
 : حاج بابا؟هلنا

 رانی: نه، شوهر عمه اارسالن
 : آهان، باشههلنا
*** 
سالم و عل زیم سر شغول بود، جز  سکوت کامل م اول حرف  کیصبحانه تو 

شد، شوهر عمه خود عمه هم رد و بدل ن یاون و شوهر عمه و حت نیب یا گهید
سن رانیا شا یتو رده  هم  یبیجوون تر، عمه هم تقر یکم دیحاج بابا بود، البته 

سال آفاق جون بود، چ سن محدثه و نف یزیسن و  ه بود که ب سهیکه جور نبود 
خوش خلق تر ام من و  یکم یخورد، حاج یسححن و سححال پدر و مادرشححون نم

س یدختراش به نظر م صبحانه با ا د،یر سالن گپ مده بود . با تموم تمام طول  ر
کرد و گفت  یشححدن صححبحانه همه بلند شححدند، عمه هلنا و ارسححالن رو راه

 کنهیخودش آشپزخونه رومرتب م
**** 

 ذا رو چک کرد، در واقع اصححل  ذا کار  ریمنگ به خودش اومد، م یصححدا با
عمه بود، بعد ام دو بار ساوال کردن عمه خودش دست به کار شده بود و اومده 

ست وا ن،ییبود پا شروع کرده  سوندهیهلنا رو کا ذ و قلم به د بود کنار و کارو 
 بود

 پست پشت در بود، نامه دادگاه آورده بود مامور
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سا ینم شنا ست مدار   سر شییدون ست، رو  اطیسر کرد و رفت در ح یکجا
 رو بام کنه

شد، حرفها رو نم با شوکه  سیاما با هر حرکت  دیشن یبام کردن در اما  رد د نیا
 کرد یرو تو کل بدنش احساس م

 که چشم بام کرد یافتاده، ممان نیمم یکه چه ممان رو ینبود حت متوجه
 یصححداها در هم بود، صححدا یول د،ید یسححر خودش م یو محدثه رو باال عمه

و ام مهار شده بود ر یکلیمرد ه هیتوسط  نگیکه تو سه گوش درب پارک نیاسی
ابرو  یمارم بابام رو ب ی: نمدیشححن یدثه معمه و مح یهایاحوال پرسحح یالبال

 ن،یدیو خواب نیعمر تو خونه ما خورد هیچشححم رو ت  یتو و اون مادر ب ،یکن
 پدر بابام.. یب یواسه تو

 و مرد حاضر تو خونه گم شد یحاج یتو صدا نیاسی یصدا
 کینزد یلیاومد، خ یم ریآژ یرو بست ،صدا چشمهاش

*** 
کنار  یبام شححدن در عمه ام صححندل یصححدا دردناکش بسححته بود، با یچشححمها

 تو نیایدستش بلند شد: ب
 سالم اردالن و بهار اومد یصدا

 شده؟ ی: سالم عمه، چاردالن
 ن،ی: خودت ببعمه
 یوا ی: ابهار

 شده؟ ینجوری: ارسالن کجاست؟ اصال کجا ااردالن
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گاه یبگم: صبح یچ بعد ارسالن اورد رسوندش خونه و  ،یبا ارسالن رفتند آ
م بودم، رفت شححشیوقت پ یپخت، منم تا کل یداشححت  ذا م یطفل نیا رفت،

 شد، یچ میدینفهم گهیصبح اول وقت اومده بود د یباال، آخه حاج
 اومده کشوندتش دم در، شییپسر دا ظاهرن

ست بعد ناهار برگرده،  یم یجلو در بود، حاج یبود محافظ حاج ییخدا خوا
 ودکارخداب د،یرس یصدا بهمون نم نبود بکشدش، ما هم که دیاگه اون نبود بع

 شد؟ ی: پسره چاردالن
چه  یدون یوجب بچه تامه پشت لبش سبز شده نم هیاومد بردش،  سی: پلعمه

 به پا کرد ییسر و صدا
 گه؟ یم ی: دکترش چبهار
شده، ول هی: گفت عمه شته، بدنش هم کوفته  ستگ یدنده هاش مو بردا  یشک

 شیزیخدا کنه چ نه،یبره معا دیبا دینداره، چشححمهاش هم بعد که ورمش خواب
 نشده باشه،

 واسه پروندش یپزشک قانون یبود، رفته دنبال کارا نجایا لشیوک
 دارن ی: امشب رو حتما نگهش مبهار
 دونم کجاست که تلفنش خاموشه، ینگفته عمه، ارسالن بچم نم یزی: چعمه

سه ن،ی: به من خبر داداردالن شرکت، ظاهرن رفتن کرج جل شتن  منگ مدم  دا
 رهیتهران بهش بگه با من تماس بگ دیدادم گفتم رس غامیپ شیبه منش ،ییجا

 تو جاده ادیبا سرعت ب هویعمه، بفهمه  ی: خوب کردعمه
 :حواستون باشه آفاق جون نفهمهبهار
 : حتما، به محدثه ام سپردمعمه
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 ده؟ی: حاال حالش چطوره؟ خواباردالن
 : آرام بخش بهش مدندعمه
 رهیگ یشدت م گهیمه دردهاش چند ساعت د: حاال تابهار

 بزنم! یبه عابد یمنگ هی:بزار برم اردالن
 نمی: صبر کن منم برم دکترش رو بببهار

ستخونها دردتو سکن یتک تک ا شده  قیکه بهش تزر یبدنش بود، انگار که م
شه، ول شیام پ یکار سخت بود شترامیب ینبرده با شت،   درد بدن، قلبش درد دا

 ،ی، مطرود باش یبش ریتحق ،یبشنو نیار نکرده توهعمر واسه ک هی
 یب یکتک بخور ،یخواه قتیحق ،یبه جرم حق خواه ،یحاال کتک بخور و

 و ام آدم نامربوط، نه ام پدر نه ام مادر نه بابت کار کرده، بابت کار نکرده، لیدل
ها  بهیچشححم  ر یو حاال جلو به،یمرد  ر هیام  ،ییام پسححر دا یبخور کتک

علنا  که رانیبود که عمه ا دهیرس ییه واست دل بسومونن، کارش به جاک یباش
ش شون داده بود دل خو ستار درد ین شده بود پر که اون مثال  یامش نداره حاال 

 به جونش مده بود، شهیهمخون و هم ر
ستیام پدر و مادرش متنفر بود، نم گهیام هر ممان د شیب ،  ترشیام کدوم ب دون

که رها کرده بود،  یام پدر ایدر رو بطنش نگه داشححته پ یکه بچه ب یام مادر
ه ک دیفهم یشست م یاگه ام عشقش دست نم دیعشقش رو رها کرده بود، شا

 تو راه داره، یبچه ا
سته بود که پدرش تطم ویسنار نیها ا بار ش  شده و رها کرده، نه عیتو ذهنش ن

نداشت  بود، خاطر دهیبار شن هیفکر رو بکنه،  نیا یا نهیمم شیپ چیه یب نکهیا
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حرف رو  نیوداد ا غیبود، مادرش هم با ج دهیشححن یول ییدا ایام دهن آقا جان 
 یچارگیو ب یدیاوج ناام وکه مادرش ت یکم نشحححده بود دفعات یرد کرده بود ول

 کرده بود، به فروختن عشق به پول ییوفا یپدرش رو به هزار عنوان محکوم به ب
سش پ یکرد ول یفکر ها رو م نیا همه صل حوا سالن بود، پ یدر ا  ینبودن ار

 ومدنشین
رو تخت افتاده، دلش حرف  نجایچند ساعته که ا ایدونست ساعت چنده، ینم

موقع جابجا شححدن ام دهنش  یکه به ناچار ییخواسححت، جز اآ ها یمدن نم
به حرفش ب یعمه سححع ینزده بود، کل یاومدند، حرف یم رونیب  ارهیکرده بود 

ن داده بود، با رفت حیقاومت خسته شده بود، و سکوت رو ترجم نیاونم ام ا یول
وقت رو مشححغول  هیبا محدثه حرف مده بود، و بق یاردالن و بهار عمه چند بار

 دعا بود.
 بام محدثه بود یعمه بلند شد،حتم لیمنگ موبا یبار صدا نیچندم یبرا

 :سالمعمه
... 

 ؟ییکجا ؟یی: ارسالن توعمه
... 

 حالش خوبه، :نگران نباش عمه،عمه
... 

 ؟یی: کجاعمه
... 

 راحت شه، التیخ مارستانیب ایسر ب هی: خوب عمه
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... 
 ا،یکن یرانندگ واشیتو رو خا  مادرت  ا،ی: اردالن شححلو ش کرده، تو بعمه

 بارون مده
... 

 ای: خواب عمه، تو بعمه
دستش رو اروم گذاشت رو دست  یقطع شدن تلفن، عمه برگشت رو صندل با

 هیا ت اد،یسححره رفته خونه محدثه بهش گفته ، م هینه، بچم ام کرج هلنا: ارسححال
 نجاسیا گهیربع د

 آب قند واسش درست کنم وانیل هیبرم  بزار
ش ام شته با شت چه خوبه عمه دا ش یعمه پدر ،یدلش گذ شته با برادر،  ،یدا

پدر بزرگ، مادر بزرگ، چقدر همه ا به، بودن خوبشححون خ نهایپدرو   یلیخو
 خوبه

*** 
شت در م ییصدا صدا یام پ شخ یاومد،   یبود، فکر م صیاردالن هم قابل ت

 کرد اردالن رفته
 بام شد یبلند یبا صدا در

 ستین یزیها چ یعمه، نترس ایعمه هم با صدا عقب رفت:سالم، ب یصندل
 قدم تو اتاق نگذاشت یانگار کس یول

 خوبه نیارسالن اومد: شما که گفت یکه صدا دینکش طول
 داره یکوفتگ کمیرو شکر خوبه فقط : خدا اردالن
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سالن رو م یپا یصدا حاال شک دیشن یار سالن، قطره ا  یبا کوبش هر قدم ار
 نداشت که آماد کنه ییصدا یکرد، ول یراه بام م رونیام گوشه چشمش به ب

 ؟ی: هلنا؟ هلنا خوبارسالن
 کرد یتحمل م یدردنا  بود ول یرو گرفته بود ، مچش کم دستش

 مه دستت رو شل کن: ارسالن ععمه
 کجاست؟ یاردالن رو مخاطب قرار داد: عابد ارسالن
 دنبال کاراست،پسره بامداشته تا فردا بره دادگاه ی: عابداردالن

 بزارم رو پرونده گهید تیشکا هی دی: منم باارسالن
جون به هول و وال افتادن  ییخواد، همه کارا انجام شححده، االن دا ی: نماردالن

هم  یحاج یول ده،یروهم د یرو ببره خونه ظاهرن دم چند نفر که شب آقا ماده
سه ورود طرف به حر تمیشکا هی ره،یگیام اون ور پ شته رو پرونده وا  میاون گذا

 نباش، نگران دهیطرف چرب نیمن و بچش، فعال که ومنه ا یخصوص
سالن ش ار شما هم حاج نیعمه تو محمت افتاد دیرو کرد به عمه: ببخ  ،یهم 
 خونه خودم هستم نیبربااردالن 

 یاسححتراحت هیبخور  یزیچ هینبود، تو برو  یمحمت ه،یچه حرف نی: وا عمه اعمه
 دیونه، فقط باخ نشیببر نیتون یم نیشححبم انگار دکتر گفته خواسححت ا،یبکن و ب

سه  سکن بزنه و فردا وا ساعت م شمش رو هم گفتن دو  نهیمعا هیسر  برگرده، چ
 دیوابخ یورمش کم شاالیکه ا گهیروم د

سالن شم خار شبم م المی: ممنون، خودم با مطمان  نجایا م،یمون یراحت تره، 
 محدثه هم تنهاست نیبر -تر ام خونه اس

 م،یما تنها بمون ستینرفته قم، دلش رضا ن ی: نه، حاجعمه
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مدت  نیبعدا سححتیخوب ن نیبر دیهسححت حتما با ی: پس اگه حاجارسححالن
 اومده تنها باشه

 نیخبر کن، صححبحم ا یداشححت یتعارف نکن کار یم ولر ی: باشححه عمه، معمه
 بعد برو نجایا اریمنو ب ایسر کار، ب یبر یدختر و تنها نزار

 شهیراحت نم المیخ ارمیپدر و پسر و در ن نیرم، من تا پدر ا ی: فردا نمارسالن
 کارش رو بکنه لتونی: اون که عمه کار قانونه، بزار وکعمه
 یبهتر باش شاالیرم، ا یدارم م تخت گذاشت: من کینزد یقدم عمه

 بزن نگرانن نشه یمنگ هیرو کرد به ارسالن: تا آفاق منگ نزده خودت  بعدم
 : آره حتماارسالن

*** 
صندل با سالن  ست:  یرفتن عمه و اردالن، ار ش کنار تخت رو جابجا کرد و ن

 ؟یحرف بزن یخوا یهلنا، نم
سالن شار ش میاومدم، رفت رید دی: ببخ سه گو  دمیش بود، بعدم که دخامو میجل

 نمتیب یباره واسه ناهار م هیشده، گفتم  3 کهیساعت نزد
 بگو یزیچ هی ،یداریدونم ب ی: هلنا؟ مارسالن

سالن سوختش رو در مار شمت  م،یاری: نگران نباش پدر پدر  فقط خدا کنه چ
 نشده باشه تیاذ
 ادامه سکوت هلنا، ارسالن هم اروم گرفت با
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سالن شم کلبا آفاق تماس گرف ار  یته بود و بهونه کرده بود که هلنا حمامه خود
سر اونهم  یزهایآفاق بابت همه چ یها یبه نگران شت  عالم جواب داده بود، پ

 خواسته بود بابت اتفاقات افتاده حیتوض یسلمان منگ مده بود و کل
 کرد و نشست: خدا بداد برسه آفاق جون نفهمه یقطع تماس ارسالن ا*و*ف با

ود کرده ب یارسالن اومده بود سع یرومه سکوت گرفته بود ام وقتهمچنان  هلنا
ام  تشیدونسححت چرا عصححبان ینره، نم رونیناله هم ام دهنش ب یهمون صححدا

 کنه. یم یبندگان خدا تالف نیو ممون رو داره با سکوت سر ا نیمم
 کنار تختش منگ مد، ارسالن جواب داد: بله تلفن

 باال انیب نیدوجه اجامه ن چی: لطفا به هارسالن
 مارستانیاومدن دم ب تییو مندا ییقطع تلفن ام ارسالن بلند شد: دا با
 ؟یخداگاه دهن بام کرد: واسه چ نا

 : نترس، اومدن بگن بچمون  لط کردهارسالن
 انیخوام ب ی: نمهلنا

 باال انی: گفتم نگذارن بارسالن
 بدبخت نقدریا نن،یبب یختیر نیخوام منو ا ی:نمهلنا

سالن سر اونا ستیتو ن یبدبخت نیا ؟یچ یعنیعجب کرد: هلن، ت ار مثل  که پ
 دیباپدر مادر، تو ن نی لط ا تیبه خاطر ترب یدیرفتار کرده، تو صدمه د وونیح

 تشونیخجالت بکشن بابت ترب دیشکل ببننت، اونها با نیکه تو ا یبترس
 خوام منو ببنن ی: نمهلنا
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که  یساس، ک گهید زیحرفم چ یول نن،یتو رو بب ستی: منم گفتم قرار نارسالن
س دیشه نبا یبهش ظلم م شه، ک کنه  یرفتار م وونیح هیکه مثل  یخجالت بک

 خجالت بکشه دیبا
چشمهاش و اون دنده تر  خورده  تیوضع یرومه مرخص بشه، ول هیبود  قرار
ر بود که ارسالن مجبو یکرده بودش ، روم پنجم بود، تو ساعات مارستانیب ریاس

ستا ساعتبره پر  10.  راحت تره بود یلیخودش هم خ ینجوریگرفته بودند ا یر 
به ع یروم فاق تماس م د،یمونده بود  با آ فاق  یدو روم ،گرفتند یهر روم  با آ

ندون درد رو بهونه کرده بود و خ یحرف نزده بودول به  یلیام روم سححوم د کم 
 باهاش حرف مده بود یچند کالم یآهستگ

شب بود، ارسالن  9 کیمش رو بام کرد ساعت نزددر چش یبام شدن ناگهان با
اومد، پرسححتارم که شححال و کاله کرده  یسححاعت ها بود که م نیمعموال حدود ا

 تو؟ ی ایچشم به راه ارسالن بود، صداش دراومد: آقا کجا م
 پرستار رو دراورده یکه صدا هیک نهیکج کرد بب یرو کم سرش

 امیتا ق خواسححتیکه دلش م بود یکسحح د،یکشحح ینبود که انتظارش رو م یکسحح
 ندشینب گهید امتیق

 تونست یمسلما نم یشه ول کیداشت نزاره به تخت نزد یسع پرستار
 مرد، نیا یجلو ارهیخواست نترسه ، نلرمه ، کم ن یدلش م یلیخ
ون مب یبود، جلو فیمرد ضع نیبا ا ییارویتو رو شهیهم شهی، هم شهیهم یول
 تخمشجالل و جبروتش، اخم و  یجلو زش،یت

 کنار تخت ستادیفرستاد و خودش ا یرو سمت پرستار
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خواد،  یم یچ نجایخواست بپرسه ا یخواست به خودش جسارت بده، م یم
 مبونش قفل شده بود یول

پرستار هم چند  یو اعتراضها یو نشست، د رجواب حرفها دیرو کش یصندل
ام دو  مادهپرتت کنم؟ اومدم با خواهر  ای رونیب یر ینگفت: م شححتریتا جمله ب

 کلمه حرف بزنم.
 ستادیعقب تر ا یاخم کردو با فاصله رفت کم پرستار

 ؟یبردار یبام نیکنم دست ام ا کاریچ ؟یخوایکرد به هلنا: چقدر م رو
 نگاه کرد فقط

 دیپسحر با نیکنم، فقط ا یفراهم م یبه چشحم بهم مدن یبخوا ی: هر چعبدالله
 رونیب ادیب

 خوام ینم یزیکه عبدالله نشنوه: چ ینه اونقدر یبود ول فیضع صداش
 یهم خودت طلب کن یدم، هر چ یرو م هیدادگاه ببره واسه د ی: هر چعبدالله
 ثیحرف و حد یکنم، ب یسرش م

 ادیام دستم بر م یخوام نه کار یم یزینه چ نجامی:من اهلنا
دونن، پسححره خودش رفته  یدارن موش م یلیکه خ لتی: شححوهر و وکعبدالله

شته ، اون فامجدا گ تیشکا شونمیذا س یم ل  ممیبه حر دن،یگه من و بچم تر
 شده یچ یچ

 ندارن ی: اونها ام من حرف شنوهلنا
 ادیکوتاه م لشیفام ادیاون کوتاه ب اد،یشوهرت کوتاه م ی: تو بخواعبدالله
 و باال نییقرون پا هی یدم، ب ی: ارم عارفه رو معبدالله

 ارمه؟ یم نقدریا نیسایچند روم تو مندون نموندن  یعنی: هلنا
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پاره تنمه، عبدالله ما رو  یسحححاعتم نم هی:  خوام اون تو بمونه، تو نون و نمک 
 ،یخواب یو م یخور یعمر م هی زمیر یپات م ریهم که م یپول نیبا ا ،یخورد

ست در م هیطریتو ق یمتر 100 هیکم کمش  و ت یمار یپولها رو هم م هیبق ادیوا
 یخور یبانک،تا اخر عمرت سودش رو م

 : اونها حق مادرم بودهلنا
سم من مد، نم نهای: حقش نبود، آقاجان تو منده بودن خودش اعبدالله  یرو به ا

 ام اون پول دست تو برسه یخواست قرون
 نداد یجواب

صب سکوت شت خودش رو کنترل کنه: خوب چ یسع یکرد ول شیهلنا ع  یدا
 ؟هان؟ فردا صبح منگ بزنم خوبه ؟ید یجواب م یک ؟یگ یم
 پرستار سر گردوند رو به در یصدا با

 رونیگفتم برن ب یلیبخدا من خ ،یصفار ی:آقاپرستار
 رونیب نییتخت: بفرما یخودش رو رسوند پا یعصبان ارسالن
 داشتم با خواهر ماده ام ی: دو کلمه حرف خصوصعبدالله
 لشیوک نیمن یم ن،منگیبا هلنا کار دار ن،یایطرفها ن نی: گفته بودم اارسالن
 یتو هم نظرت عوض م یگوش کن ن،یری: حرفهام رو مدن، چرب و شححعبدالله

 به هلنا، زنمیشه، فردا صبح منگ م
تو  دختر نیا دنیبا د دیاصححال ام خجالت و شححرم با رون،یب نیی: بفرماارسححالن

 نیبزن نیریواسش حرف چرب و ش نیسیوا نکهینه ا ن،یرفت یفرو م نیمم
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رو به هلنا:  دیقبلش چرخ یسححمت در ولارسححالن رو پس مد و رفت  عبدالله
 رمیگ یفکرات رو بکن، فردا خبرش رو م زم،یعز

 کرد و در بست شیتا دم در همراه ارسالن
 آماده رفتن کنار در بود:با اجامه منم برم پرستار

سالن صبح ن ار ست یخودم منگ م ن،یایدرو بام کرد: فردا   نیایب میمنم اگه خوا
 خونه

 : چشم، با اجامهپرستار
 ؟یتخت: چطور یرفتن پرستار ارسالن درو بست و برگشت پا با

 : خوبمهلنا
 ؟یدرد دار ،یش یخوب م یول یستی:خوب که نارسالن

 نهی: فقط تو قفسه سهلنا
 میریرو راحت کنه م المونی: چشمهات بهتره، فردا که چشم پزشک خارسالن

 خونه
 خواد برم حمام ی: دلم مهلنا

 صبح شده یشم به هم بزننگران نباش چ یری: مارسالن
 بود؟ یجان چ ییدا نیریچرب و ش شنهادی: پارسالن

 : ارم مادرم رو بدههلنا
 خواد بده، االن ، چه خنده دار ی: مرد ، حاال مارسالن

 شد؟ یچ نیاسیدادگاه  ی: بهم نگفتهلنا
 هر وقت ،یلحظه به لحظه باشحح ریگیپ خوادی: من بهت گفتم دلم نمارسححالن

 زارمتیم انید در جرش یینها زیهمه چ



wWw.Roman4u.iR  300 

 

 خوام بدونم یمن م ی: ولهلنا
 م؟یاریمادرت رو ب میبر یخوا یبلند شد رفت کنار پنجره: فردا م ارسالن

 : کجا؟هلنا
 : خونه،ارسالن

 یشحححه تو خونه شححما نگهدار یخونه نه، نم یول نمش،یخوام برم بب ی: مهلنا
 ماش رو انجام بدتونم کار یبشه، تامه منم که فعال نم فیکث ییکرد، اگه جا

سالن سنگه فرشها رو جمع م میر ی: مار هر جا  م،یکن یخونه خودم، همه جا 
 حله میریپرستارم بگ هی زه،یتم یزیآب بر هیبود،  یهم مشکل

 نهیمنو بب افهیق نیخواد با ا یدونم، دلم نم ی:نمهلنا
 شناسه ی: مگه تو رو مارسالن

 دونم ی: نه، نمهلنا
 ؟ی: شام خوردارسالن

 : آره،اهلن
 م،ینیخوب اوردم بب لمیف هی: امشب ارسالن

 : ارسالن!!!هلنا
 : بلهارسالن

 شد؟ یدادگاه چ ی: نگفتهلنا
 ست،ین هایمود نی: دادگاه به اارسالن

 رفته دادسرا تیشکا ی: خودت گفتهلنا
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 یکار آخرش بد دسححت نیفکر کرده شححهر هرته، ا نیاسححیآقا  نیا ن،ی: ببارسححالن
 امش رو کرد

 ؟یچ یعنی: هلنا
در واقع  ومد،یامش در ن یزیرفت و اومد چ ییخان دا نیا ی: هر چارسححالن

 به کفشش نبود یگیچون ر
 : خوبهلنا

 یجلو یخونه، دمد یامدمد نه،یاسححیسححر  ریم زی: آروم باش، همه چارسححالن
 همه شگاهیآسا هیبانک، قض

 کارسیوسط چ نیا نیاسی ؟ی: واسه چهلنا
 جان حاضره پول خرج کنه ییکه دا نهیداره، همگم کار  یکه م نهی: همارسالن

با نیاسححی: آخه،هلنا بکنه، اصححال آدرس ما  یمسححخره ا یکارا نیچن دیچرا
 رو شگاهیرونداشت، آدرس خونه حاج بابا رو، آسا

ون ا ادتهی: نگاه به کم سن وسال بودنش نکن، رودست همه بلند شده، ارسالن
 م؟یاومد یم تییکه ام خونه دا یاون شب که،یت هیکرد  یم بیشب ما رو تعق

 :ارههلنا
سالن سه تو، رفت گهی: خوب دار شته وا سا یالبد بپا گذا کرده،  دنبالت شگاهیآ

 گهیکرده د دایپ یجور هیرو هم باالخره  یخونه جعفر
سه چ ایهمه برو ب نی: آخه اهلنا سری ؟یوا سیو  ا شتند  یا ونهیبا من م نیا ندا

ه بزنن واس نکارایکه دست به ا یه اونقدرن یخوب مامانم رو دوست داشتند ول
 برگردوندنش
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آبرو  یگه شما خونواده رو با رفتنتون ب یروم م هی نه،یهم هم هیقض ری: گارسالن
ض نیخوب که رو ا دهیجوش رتشی  ن،یکرد ه گ یمارن، روم بعدم یوقت م هیق

سه هم شق تو بوده مادرت نداده ، وا سه هم ن،یام اون خونه رفت نیعا  یم نیوا
 ره،یخواسته انتقام بگ

 ؟یکن یم ی: منو؟ شوخهلنا
ونه تو خ بهیمرد  ر هیتامه امروم آقا گفته بهش خبر دادن تو با  ر،ی: خارسححالن
 شده تو رو مده یرتیاومده ناموسش رو ببره،   ،یکن یم یتنها مندگ

 کاش تموم شه ا،یخدا ،ی: واهلنا
 دش ییر کن هر وقت نهاگم که صب یم ،یرفتار کن نطوری: قرار نشد اارسالن

 : آخه واقعا چراهلنا
خواست تو رو ببره خونه خودش، گفت تو و  یاون شبم م ادتی: هلن، ارسالن

 .. یوانگید نهمهیواقعا دوست داشته ا دیبره؟ شا یمادرت رو م
که دسححت چپ و راسححتم رو  یحرف مزخرفه، ام روم هی نی: ارسححالن، اهلنا

سر بار  شون مشناختم، من تو اون خونه  س یبودم، عار  یمعرف یشد منو به ک
 یچگب نهایبرم مدرسه، ارسالن ا یبچه ها عاد  هینزاشتند من مثل بق نهایکنن، ا

 داره هیجو  گر هیفقط  نیمنو سومندن، حاال منو بخواد ا یو نوجون
 اشکهاش روون شد اریاخت یب

صال ا ،یکن یم تی: هلن، بسه، چرا خودت رو اذارسالن سره  نیباباا ل اختالپ
حرف عوض کنه،  قهیکه هر دق سححتیخونه خاله ن سیداره، آخه اداره پل یروان
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 لشیالبته ممکن هم هسححت وک -ماره یواسححش بده، تو حکمش اثر بد م نهایا
 جلوه بدن یرو ناموس هیخوان قض یداده باشه، م ادشی

ستمال شکها ید سه، نوبت  ینم مد و خودش ا شمش رو پا  کرد: ب شه چ گو
 ستاونها هیگر

 داستانها تموم بشه نی: ارسالن، باور ندارم اهلنا
ادرش  یبرمت خونه خودم، کس یم ست،ینشد هم مهم ن شه،ی: تموم مارسالن

 چیمارم ه یتو آرامش کامل، منم نم اد،یم ینه کس ره،یم یاونجا رونداره، نه کس
 بهت برسه ، خوبه؟ یخبر
 ؟ی: آفاق جون چهلنا

 منن یش بود، وگرنه خونواده من که بهت سر مو خونواد یی: منظورم داارسالن
 شم یمرخص م ی: فردا کهلنا

 .میتا اون موقع منتظر باش دیاد تو بخش، با ینم 9: دکتر مودتر ام ارسالن
 دیشا100آپارتمان  هیسره رفته بودند خونه ارسالن،  هی مارستانیام ب صیترخ با

 آشپزخونه اپن ، نسبتا بزرگ و یطبقه ، با سالن 20برج  هی، تو  یمتر
تا دور خونه، همه جا تم یسححر  یکم یول دیرسحح یبه نظر م زیگردوند دور 

سمت سالن ام  سر پنجره ها یل*آ*ت،  شت با پرده ها یسرا  یبلند و پرنور دا
 یست راحت هیساده بود،  یلیبا خونه آفا جون خ سهیساده، مبلمان در مقا ریحر

زرگ جا ب تانبس ونیزیتلو هی یوگل دار که روبر دیسف یبا کوسن ها یصورمه ا
 و تابلو، نیام هر گونه تزئ یخال یها ول واریگرفته بودند، د

فه  یها بود، خبر یراحت یجلو زیم ریهم م یکوچک فرش تابلو فرش و بو ام 
نه کرد، به آشپزخو ینگاه یسرسر یلینبود، خ قهیعت یزهایو چ ستالینقره وکر
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 نیو گام و ماشحح خچالیار نفره، با چه یناهار خور هی د،یسححف یچوب ینهایکاب
 دیسف

 ارسالن برگشت عقب: چطوره؟ یصدا با
 ل*آ*ت کمیقشنگ فقط  یساده ول یلی: خهلنا

 نجایا یایام خونه حاج بابا م یحس روداشححتم، وقت نی: منم اوائل همارسححالن
 یراه بر یخوایاونجا قدم به قدم م ،یکن یاحسحححاس م*س*تضححعف بودن م

 به قول تو ل*آ*ت ل*آ*ت نجایا ییتابلو ی،بوفه ا یزیتو م یممکنه بخور
 گم بده، چشمم عادت نداره ی: نه نمهلنا

تو خونه نبودم، شححام  یادیخوب من ممان م ه،یدونم منظورت چ ی: مارسححالن
سر کار م جمعه هم  یبودم، رومها نجایخوردم فقط موقع خواب ا یوناهار رو 

 که خونه آفاق جون
 زهیتم یادیم ی: ولهلنا

 هیخال خچالی یبوده، ول نجایکار ا زیصبح تم 7: ام ساعت سالنار
 هیاومدنمون درسته به نظرت؟ بدون مشورت با بق نجای: اهلنا

کاره،  نیبودن بهتر نجایا طیشرا نیتو ا دم،یاطالع م هیکرد: به بق یاخم ارسالن
 گهیعمه و محدثه اس، د شیپ قهیهم اومده تهران، دم به دق نیآخره سحححاله، ام

 میاونها رو هم ندار ییتنها یگرانن
 : منظورم آفاق جونههلنا

 رو بهشون گفتم زیامروم همه چ دی:شاارسالن
 شن ی: نه نگران مهلنا
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 شم یتر هم بفهمن دلخور م ری: خوب اگه دارسالن
 افهیروم ق 5آسححانسححور موقع اومدن بعد  نهی: تو آیورود نهیا یرفت روبرو هلنا

 بایتقر یکمرنگ بودند ول یلیصححورتش خ یاه یبود، کبود دهیخودش رو د
رو ام خودش  یا افهیق نیچن چوقتیمد، تا حاال ه یم یتمام صححورتش به مرد

 نداشت ادیبه 
سالن سرش ا ار شت  شش: د یکیسرش رو آروم اورد تا نزد ستاد،یپ  یدیگو
 دستت بدن؟ نهینزاشتم آ یواسه چ

 : چشمام هنوم ورم دارنهلنا
 دیع دهیبه عصب چشمات نرس یبیدا رو شکر آسخ ست،ی: ورم مهم نارسالن

 شن یاولشون م ینشده دوباره به قشنگ
تا حاال حت ریام م یانگار یزیچ هی بار هم ارسححالن ام  هی یدلش ول شحححد، 

 دیبهش چسب یلیبار اول خ نینکرده بود، ا فیچهرش تعر
 نقدریاروم شححونه اش رو گرفت و چرخوند سححمت اتاق خواب: بسححه ا ارسححالن
 نزن دیرو دخودت 

 مینیاتاق خواب رو بب میبر ایب
 اتاق داره؟ هی: فقط هلنا

 هیمتر 25اتاقش  ی:آره ولارسالن
سرو با شدن در نگاهش به   یدراور بلند قهوه ا هیساده داخل اتاق افتاد  سیبام 

ها  واریضححلع ام د هی. میگل هینفره بزرگ، و  هیتخت  هی نه،یآ هیطبقه  8سححوخته 
 تکمد داش یهم سراسر

 : خوب چطوره؟ارسالن
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 : خوبههلنا
 ست؟ی: ل*آ*ت نارسالن

 : نههلنا
سالن شه ا ادتونی: ار ست نجایبا شرف داره، خوا  نیا دیبا یلباس عوض کن یم

 چون پرده نامکه، بخصوص شبها یکن کیکرکره رو تار
 نه ایبود  دیی: مورد تاارسالن

 ؟یمون ی: اوهوم،تو کجا مهلنا
 : جانم؟ارسالن

 نداره شتریاتاق خواب که ب هیشده بود: خوب شل  کمی ششین
 عوضش دالوره ی: ولارسالن

 گم یم ی: جدهلنا
 شن، ینفر راحت توش جا م 6گم،  یم ی: منم جدارسالن

 ده یآفاق جون اجامه م مینی: اصال بزار ببهلنا
 رمیبگ می! من تصمیریگ ینم یمنو جد یاخم کرد: انگار هنوم حرفها ارسالن

 رهیگ یقرار م انیدر جرتمومه، آفاق جون 
 میداشت یقرار هیارسالن، ما  یدونم، ول ی: مهلنا

 مینه ، هنومم دار می: داشتارسالن
 روم نشده 10هنوم  ستیدرست ن ینجوری:آخه اهلنا
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 یلیخ میبمون نجایفکر کنم االن ا یدونم، ول یشحححد: م یجد یکم ارسححالن
م گرفتن، دل تیاسححه رضححاو فتهیخواد راه ب یجان مرتب م ییبهتره، ام امروم دا

 میآرامش داشته باش یخواد کم یم
 ؟یچ رهیادبگیرو  نجای:اگه اهلنا

 کردم، نگران نباش یالمم رو به نگهبان ورود ی: همه سفارشهاارسالن
 ؟ی: وسائلم چهلنا

 ارم یواست م رمی: امروم مارسالن
 امی: خودم هم مهلنا

رم و  یم عیمن سححر میوردناهار خ ،یفتیخواد راه ب ی: خودت فعال نمارسححالن
 یریدوش هم بگ هی روب نشده  یتا بتون امیم

*** 
 یخورد، با هر لقمه ا یسود م ری  ییبود که  ذا یبار نیام چند روم اول بعد

 یباشه ول آروم یلیداشت خ یسع د،یکش یم ریاش ت نهیقفسه س دادیم نییکه پا
 ؟یدرد دار ؟یحواسش جمع بود: خوب یارسالن حساب

 درد داره دمیکم لقمه رو فرو م هیخوبم،  :نههلنا
 رمی: اصال حواسم نبود برات سود بگارسالن

 شد یداشت بد م گهیحرف سود نزن حالم د گهی: نه، تو رو خدا دهلنا
 : پس عجله نکن آروم آروم بخورارسالن

شو با سالن ظرفها رو برد تو ظرف شدن  ذا ار شروع کنه به  ییتموم  ست  خوا
 شورم ی: بزار من مستادیش اشستن که هلنا کنار
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 مینیرو هم روشححن کن بب ونیزیدرام بکش تلو کمی: المم نکرده، برو ارسححالن
 گهیم یاخبار چ

 ناراحتم یلیخ ینجوری:آخه اهلنا
 ؟یناراحت یدستش رو خشک کرد: ام چ ارسالن

 کشم! ی: همه کارام گردنه توئه، واقعا خجالت مهلنا
 ؟یخجالت واسه چ هی: چه حرفارسالن

 یدونم چه وضححع یم یدیچند رومه، شححب ع نیا یافتاد ی: ام کارو مندگهلنا
 یدار

سالن ش ار سالن کمک کرد ب سمت کاناپه  ستهاش رو گرفت و بردش  : ام هنید
، هست شهیکار هم ست،یمهم ن یهم عقب افتادم ول یلیکارام عقب افتادم، خ

سححخت  یلیخ دینبا ه،یام مندگ یمنتظره ها هم بخشحح ری  نینداره،ا یتموم
 ،یتو خجالت بکشحح ایکه من بابتش ناراحت باشححم  سححتین یزیچ نیگرفت، ا

 آماد کن یحرفها نیرو ام ا کرتف
تو  یوعده شحححام و ناهار جلو هیهنوم  یمن حت -ی: ممنون بابت همه چهلنا

 من سر تو بوده ینزاشتم، همش کارا
ب اما فکر کنم خو م،ینشححد اون فسححنجون رو بخور ،یگ ی: راسححت مارسححالن

نمونده بود، محدثه و عمه  یزیشححده بود چون فرداش رفتم لباس عوض کنم چ
 رو داده بودند بشیترت

 پخت سادیساوال کردم عمه منو مد کنار خودش وا نقدری: آخه در واقع اهلنا
 یکنب شیکار هیخودت  دیکمک کنه، با ستیعمه ن نجایا گهی: خوب دارسالن
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 :باشههلنا
بهشون سر مده  یگذشت، عمه دو بار یه ارسالن مروم ام اومدنشون به خون دو

م دفعات ا یکیشححده بود و رفته بود، البته  ایام حال هلنا جو یبود البته تنها کم
سائل کاب سامون دادن و ا بود که هلن دهیها کمک کرده بود، د نتیهم به هلنا تو 

ن دالام ار یخبر یداره ، ول شکلم یلیهنوم تو بلند وکوتاه شده و دوال شدن خ
 احوالش هستند، یایگفت تماس گرفتند و جو یو بهار نبود، هر روم ارسالن م

فاق جون در حد چند دق بایتقر با آ  نیحرف مده بود، تمام مدت ا قهیهر روم 
سع گفت،یساره م یوتراپیزیآفاق بودکه ام ف و آب و  رفتن ارتیام م د،یاماومدن 

دونسححت ارسححالن به  یمکمتر صحححبت کنه  دادیم حیهوا، در عوض هلنا ترج
 نگفته یزیچکنه هنوم  فیماجرا رو تعر شیقرار بود دو روم پ نکهیر م ا

هم معلوم بود که سححر قرارش با ارسححالن هسححت و  رانیعمه ا یصحححبت ها ام
سط  نیبچه هاا ییبه افاق مده نه ام جابجا یهنوم نه ام اتفاقات هفته قبل حرف و

، صححبح روم سححوم یتو چشححم بود. ول رانیعمه ا یاردالن تو پرنگ یفقط کمرنگ
 ام حد پررنگ ادیجمعه صبح اردالن پررنگ شد، م

 یتشک و لحافش هنوم رو یگذشته بود، ارسالن تو اتاق نبود، ول 9ام  ساعت
ه ب امیو بلند شححدن هنوم ن دنیموقع خواب ینداشححت ول یدیبود، درد شححد نیمم

 یته بود و جوابدر اتاق بسحح یارسححالن رو صححدا مد ول یکمک داشححت، دو بار
که  دیرفتن ام اتاق ارسالن رو د رونینگرفت، به محمت نشست و بلندشد، با ب

هار تا با سه چ زنه،یحرف م یآروم با کس یلیآشپزخونه نشسته و داره خ زیسر م
 که اونطرف خط آفاق جونه، دیجمله فهم
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رو  یشححد ، االن گوشحح داریهلناصححداش جون گرفت: اصححال خودش ب دنید با
 باهاتون حرف بزنه، دمیم

... 
 نی: چشم، چشم، شما نگران نباشارسالن

 رو گرفت سمت هلنا: آفاق جونه، نگرانت شده یگوش
 : الو، سالمهلنا

... 
 خوبم نی: نه، من خوبم، باور کنهلنا

... 
شما هم راه دور یلی: خوب اون موقع خهلنا شوب م یبد بودم، گفتم   ،یش یآ

 خوبم االن یداشت گفتنش ، ول دهیچه فا
... 

 نیبود، ام شون بپرس نجایا رومید رانی: بخدا عمه اهلنا
... 

 هم مردنبو شده افمیدارم، ق نهیدرد تو قفسه س کمی: فقط هلنا
... 

سححاره  نیحرفها رو ول کن نیا شححم،یشححه خوب خوب م دی: خدا نکنه، تا عهلنا
 جون خوبه؟ حاج بابا؟

... 
 اونجا امیبلند شم ب نیخوا یماصال ن،یگ یم ینجوریبابا، چرا ا ی: اهلنا
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... 
نا  یلیاالن خ یبد، ول یلیبد بودم، خ شیروم پ 8 گم،ی:من راسححتش رومهل

 ستین ینگران یخوبم، اصال جا
... 

صمهلنا سالن ت ش کمیگرفت  می: ار در  انینگران بود بخوان مرتب ب م،یدور با
 گرفتن تیخونه واسه رضا

... 
 افتاده یاصال ام کارو مندگ هست، زی: نه،بخدا حواسش به همه چهلنا

... 
 ه،ی: وا، نه افاق جون پسرتون پسر خوبهلنا

 ؟یخواب یم نیمل مده بود تو دهن هلن، هلنا لب مد: بگم شبا رو مم ارسالن
 خندش گرفته بود:نه ارسالن

 حواسش رو داد به آفاق هلنا
 نی: چشم، حتما، شما نگران نباشهلنا

... 
 نیبرسون : قربون شما، به همه سالمهلنا

... 
 : حتما خدا فظهلنا
 آفاق جون یها یام دلواپس ،ییرو داد به ارسالن و رفت سمت دستشو یگوش

 کرد مادر عروسه نه مادربزرگ یفکر م دونستینم یخندش گرفته بود، اگه کس
 داماد
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و داره  ستادهیا ییکه دم در دستشو دیارسالن رو د ییاومدن ام دستشو رونیب با
 کنه یم یخداحافظ

ا شد ارسالن هم جابج یکنار رفت تا ارسالن بتونه بره تو ول یقطع تماس کم ای
خم شد آروم دست انداخت پشتش، نرم فشارش  ستاد،یو دوباره رآ به رخش ا

بعدم اروم  ش،یکرد: ه یدسححت شیبگه که ارسححالن پ یزیداد، دهن بام کرد چ
 تر ام بار اول یطوالن ،یطوالن یکم ی، اروم ول دشیب*و*س

بلند کردن صورتش دستش رو ام پشتش برداشت: حاال برو واسه آفاق جون  اب
 کن، فیتعر

 : ارسالن!!هلنا
شما به  یحرفها یبود ول ی:بله، برو به افاق جون بگو ارسالن پسر خوبارسالن

 بزنه یناخنک هیفکرش انداخت 
 بگم؟ نجوری: همهلنا

سالن ص دیخواب یم نیرو مم شبی:آره بگو تا دار شب با ن ما ش یحتهایام ام
 خوابهیسر جاش م گهید

 هم ... کمیهم بامزه، یهم شارژ شد ی: با آفاق جونت حرف مدهلنا
 ؟یکم چ هی: ارسالن

 دونمی، چه م یچی: ههلنا
 صبحانه؟ می:برارسالن

 : ارههلنا
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سرش: اگه دکتر بهم ام اون توص ارسالن شت  ست انداخت پ  ها نکرده بود هید
سم بهت با سر م یم کردمیشه، االن ب*غ*لت مکه حوا  ی، که بتون زیبردمت 

 هستم یچه بچه حرف گوش کن نهیبب ،یگزارش کامل به آفاق جون بد هی
 تاوان پس بدم دیاونوقت من با زنه،ی: آفاق جون به تو حرف مدیخند هلنا

 ترسمیم م،یبا صبحانه ختم کن یروصبح جمعه ا نیریبحث ش نی:بزار اارسالن
 بکشه کیبار یاکل کل به جاه

داشححت فکر کرد با حموم رفتن  یام صححبحانه رفت حمام امرومحال بهتر بعد
 شهیبهترم م

شد، د قهیده دق هنوم شته بود که آب ولرم  ست م ینم گهینگذ  ستهیبا رشیتون
 سرما بخوره بشه قوم باال قوم، دیسرد بود، ترس یوقت سال کم نیواسه ا

صدا بزنه تا  ریش ست که ارسالن رو  س یمنگو ب ستن  یبزنه، ول ساتیبه تا با ب
صداها ریش در رو بام کرد اول فکر کرد  یشد، ال رونیام ب ییفیضع یمتوجه 
 نهیب یم ونیزیارسالن تلو دیشا
 عیاومد، سححر یصححدا ام سححالن م نجاسححت،یکه اردالن ا دیمود فهم یلیخ یول

تش سححدر اتاق تود رهیدسححتگ رون،یو کمربندش رو گره مد،اومد ب دیحوله پوشحح
شن ییحرفها یبود، ول  یرکس یواشکیکشوندش سمت اونها، دیکه نا خوداگاه 

ش سالن ک شت پرده م د،یبه  سالن و اردالن رو تو تراس بب یام پ ست ار . نهیتون
 ستادیسالن و ا واریدست گرفت به د

 زد،یدل رو م یلیتهش خ نیا یاول بحثشون نبود، ول ام
 نگو نه یشد ونهیگم د یم ی: وقتاردالن

 بحث رو تموم کن نیا ن،ییپا اری: صدات رو برسالنا
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 بسه، گهید یتونم، تا امرومبا خودم کلنجار رفتم ، ول ی: نماردالن
 چیاپپ نطوریفهمم تو چرا ا ی: من تو مسائل تو و بهار دخالت نکردم، نمارسالن

صال به چه حق ،یش یمن م سس کرد یا ص ،یتو کار من تج صو  نیتر یتو خ
 یتا خواجه حافظم خبر کرد گهیمساله من، حتما د

همه سححال نگران  نیتوا یول دمیفهم ی: ارسححالن، من نگرانت بودم، اتفاقادالن
ه نه، ب یگ یحاال اگه م ،یاش رو گرفت یگفتم حتما خودت پ یبودم، همش م

 تیتو مندگ یدیدختر و کش نیا یبه چه حق یچه جرات
 نییپا اری: گفتم صدات رو بارسالن
سالن ا یکن یم یدختر بام نیا ندهیبا آ ی: تو داراردالن  نیبا روح و روانش، ار

شکل داره، ولش کن، بزار بره، جوونه باالخره مندگ و باال  نییپا شیدختر هزار م
 یداشته عادت داره، ول

سالن سالن مثل مهمون م میر ی: اردالن، تمومش کن، مار و بعدم  ینیش یتو 
 بشنوم یخوام حرف ینم گهید ،یبر یم فیتشر

ض نییصداش رو پا اردالن  یرو بهش بگم، تو نگ هیآورد: امروم اومدم خودم ق
 گم یمن م

 یندار یحق نی: چنارسالن
 دختر، چرا نیشم، چرا اصال ا دواریکالم بگو من بهت ام هی: ارسالن تو اردالن

 سره و صد تا هیکه خودش  ینیکه به قول آفاق امانت دست ماست، چرا ا ینیا
 زشیچ چیخوره، نه سنش نه ه یرقمه به تو نم چیه هک ینیسودا چرا ا
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سالن سه تنهاار سه خودش وا سش، وا سوخت وا سه ش،یی: تو فکر کنم دلم   وا
 شیواسه آواره گ ش،یکس و کار یب

نداراردالن بچه اصححال تو  نیبچه اس، ارسححالن ا نیارسححالن، ا ،ی: تو حق 
 یکن یبا هاش بام ستیتجربه اس، حقش ن یاجتماع نبوده، خامه، ب

ع*و*ض*ی واسش تور پهن کرده  دیاون سع یدون یم ست؟ی: حقش نارسالن
به مادرش و بلندو  تیاش کرده بود، هه به بهونه محرم غهیصحح یدون یبود، م

ص منگونه پا  هینبود  دیبودم بع دهیفهم ریکرده بود، د غهیکوتاه کردنش دختره رو 
 کنه فیتابوت واسه خودش رد

 !یگ ی: چرت ماردالن
 تهیواقع نیع ر،ی: خنارسال

 یشکست یگردنش رو م دی: بااردالن
 :م*ر*ت*ی* *ه ام اولم پالونش کج بود،ارسالن
 ؟ی: به آفاق جون گفتاردالن

سالن شت ام خجالت ا یگفتم؟ بنده خدا خودش رو م یم دی: باار دختر  نیک
ساره، تو هم ا سه  صه وا  رونیدر ب نیام ا یکن یچال م نجایحرف رو هم نیو  

 یبر ینم
 یکن یظلم م ی: بخدا تو هم داراردالن

 داره امیکنم، اون االن به من ن یمن همه کار واسش م ی: چه ظلمارسالن
شت همه جوره کمکش  اجی: به کمک احتاردالن شت نه به ترحم آفاق که دا دا

کاف ر،یکه واسححش مونده رو امش نگ یذره  رور هی نیکرد، ا یم ندامه   یبه ا
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 یاگه آفاق بفهمه، اگه حاج سححت،یام خونواده ما نمر نیما شححکسححته ا یجلو
 هشد یظلم نیدختر چن نیدر حق ا ننیکنن بب یمرگ م یبفهمه، بخدا آرمو

من بهش قول دادم سححر  ،یکن یبزرگ م نقدریرو ا زیارسححالن: تو چرا همه چ
ارم م یاگه نتونم م رم،یواقعا هم م رون،یبرم ب شیماه اگه نخواد ام مندگ شیشحح
 بره

قدام یگ یم یبگم تو حت یدونم چ یدونم، نم ی: نماردالن هم  یهنوم ا
 ینکرد

 شلوغ بامار و دنبالش نرفتم؟ نی: فرصت کردم تو اارسالن
 یریپشت سرت، م یمار یم نجایرو هم یدیشن ینگو، هر چ یزیچ گهید بسه
ش ایخودت، االنم ب یس سالن، بعدام ا نیبرو ب صدات رو  نمیتو  تو خونه من 

 حفظ بشه مونیمنم دخالت نکن بزار بردادر یمندگ باال نبر، تو
 : امااردالن

سالن ست ا ی: اما نداره، هلنا ام اولم مار معامله اس ، اونم ام نوع دو  هی نیدون
 و عاشقانه بهش ندادم کیرمانت یسر سود. من قول مندگ

 شیمتر کیهلنا تو  دنیکالفه برگشت در تراس رو با شدت بام کرد،با د اردالن
 ردجا خو

چه  نیمودتر به خودش اومد، اردالن و کنار مد و رفت تو: هلن، ا یول ارسححالن
 تو سالن؟ یاومد هیختیر

 نگرفت یجواب
 بزنم، یسر هیاومده بودم  گه،ی:من برم داردالن
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دست هلنا رو گرفت ببره سمت اتاق ، که هلنا دستش رو پس مد: منم  ارسالن
 باشم نجایخوام ا ینم گهیمن د ن،یببر

 ؟یگ یم ونی: هلن، چرا هذالنارس
 فیپس مد تن صداش ضع رهیداشت باموش رو بگ یارسالن رو که سع دست
 خوام برم یبود: م

 من اصال اشتباه کردم اومدم، اصال ن،ی: هلنا جان، بباردالن
 نکن، برو نشیخرابتر ام ا گهی: اردالن بسه، دارسالن

 : نه منو ببر هلنا
 رونیکه ام هلنا ب یآخ یت اتاق، نه به صدابه سم دیدست هلنا رو کش ارسالن

 اردالن، هلنا رو فرستاد تو: لباس بپوش یکرد، نه به اعتراضها یاومد توجه
 مد و در پشت سرش بست رونیب بعدم

 در بود رونیب اردالن
سالن ست که بخوا یا گهیگند نزده د ؟یسادیچرا وا ه؟ی: چار  برو ؟یبزن یه

 برو گه،ید
 میایببرمش، اروم شد م: ارسالن بزار اردالن

 ؟یآرومش کن ی: من منه، تو ببرارسالن
ممنون،برو تا دعوت  یلیدسححت گذاشححت پشححت اردالن: برو داداش خ بعدم
 کنم ینزار، چون درو روت بام نم نجایپا ا گهیهم د ینشد

ست، نم یرفتن اردالن تو با ش ست ام کجا یسالن ن شون رو  یدون صحبتها
 ده؟یشن
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 کینزد ام برخورد یادیداشته باشه، تجربه م یچه رفتار دیبا قایدونست دق ینم
شا شت،  شت سهیارتباط رو با محدثه و نف نیشتریب دیبا دخترا ندا که اونهم  دا

ه رابط هیاسححمش رو  شححدیم یبه نوع یو جو خونوادگ شححونیبخاطراختالف سححن
سر یخواهر برادر شت تا دختر پ شگاه و محل کایگذا  نطور،یهم هم ر. تو دان

 هیکه تحت فشححارن گر ییمنها تو موقع ها نکهینداشححت جز ا یخاصحح لیتحل
رکت ش یمنش ینمونه خانم مظفر نیبهتر شه،یو بعدش حالشون بهتر م کننیم

صبح با ن یبود که گاه سر  سلم نم میام  هر ظ یتحملش کرد، طرفها شدیمن ع
 ریسحح فصححل هی یمراد یمد، بعد به قول آقا یتو بالکن با تلفن حرف م یربع هی
 شد یکرد، و خوب م یم هیرگ
کنه و خوب شه، رهاش کنه، هنوم  هیگر نکهیا دیبه ام تونستیجا بلندشد، نم ام

روفراموش نکرده  شییاومدن ا مخونه دا رونیرفتار احمقانه اونشحححب بعد ام ب
 بود.

 بود اوردهیبه در رفت تو،هنوم حوله حمام رو در ن یتقه ا با
 واریه به دبود لبه تخت و مل مده بود ب نشسته

ن مطما یحت سححتاد،ینه، رفت جلوش ا ای هیاالن نشححانه خوب نیدونسححت ا ینم
 قدرت ایام موضع ضعف بره جلو  دیاخم و تخم، با ایبهتره  ینبود االن نرم

 یدی: چرا لباس نپوشایرو مد به در دل
 نداد یجواب یسرش رو بلند کرد ول هلنا

 میکن یتو سالن صحبت م ای: لباس بپوش بارسالن
 ساکت بود همچنان
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 ؟یشنویمد سر شونش:هلن، نم یدست ارسالن
 ارسالن رو مد کنار: به من دست نزن دست

 منم بلند شو لباس عوض کن یخوب من دست نم یلی: خارسالن
 تونم ی: نمهلنا

 ؟ینیبش نجایا یختیر نیهم یخوا یم ؟یچ یعنی: ارسالن
 هلنا هوا رفتداد  ییهویبود که ارسالن گفت ،  یجمله ا نیآخر نیا

ستم چون آب کوفت نجای:اهلنا ش ستم چون با نجای، کرد، ا خیحموم  ین ش  دین
 برم حموم خودم رو آب بکشم

ه من ب ییدلت سوخت، تنها یواسه چ ،یبه من ترحم کرد یتو به چه حق اصال
سه چ یمن به تو چه ربط یها یخودم مربوطه، بدبخت صال وا شت، ا منو  یدا

 نیمنوفرسححتاد یرفتم، واسححه چ یشححتم راه خودم رو مخونتون، من که دا نیبرد
سع سع د،یخونه  ست که م یوید نیا دیاگه  و من نآفاق جو یچطور وقت یگ یه
ستاد چ شد؟ رفت یداد لیموبا هی ؟ینگفت یزیفر ست من وجدانت راحت   نید
 ممکنه بشه؟ حاال یشده؟ چ یچ نی، نگفت نینزد یسر هیکدوم  جیدو هفته ه

 کرده؟ کاریچ دیسع یمن یجار م یواسه چ
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجام یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
صال سه چ ا س یوا شرکتن منو به ک سه چ ؟ینکرد یمعرف یتو  ما  یگ یم یوا
 نجا؟یا یمن آورد یواسه چ م؟یمراسم داشته باش ستیقرار ن
 یحلقه رو تو پستو کرد ؟یکن یم یخواست یکس و کارم، هر چ یب یکرد فکر

ام کس و کاراتون هم  یچکیدور، ه یبندام یروم بکن هیدسححت من، که بعدم 
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 یم یاصححال نه، اردالن چ ،یاصححال تو به چه حق ؟یریمن بگ ینفهمه، بعد بر
قبلش  ،یگرفت یاش روم یپ دیرو با یچ ؟یگرفت یمنو به بام یچ یعنیگفت؟ 

 ن؟یگفت یبه هم م ایچ
 !!هیگر ریبود که هلنا گفت، پشت بندش مد م یجمله ا نیآخر نمیا

االن مدل خانم  دونسححتیم*س*تاصححل بود نم ینگاه کرد، کم یکم ارسححالن
هم ب شححتریتامه ب ایشححه  یکنه آروم م هینه، گر ای دهیرو هلنا هم جواب م یمظفر

 .زدشیریم
اره،  یآب سححرد حال هر دوشححون رو جا م کمیفکر کرد  رون،یاتاق رفت ب ام

 هلنا آورد یهم برا وانیل هی د،یجا سرکش هیآب رو  انویخودش ل
 یهلنا دسححت رو قلبش گرفت و چشححمهاش رو بسححته، کم دیبام کردن در د با

 ؟یشد ی: چدیترس
 ساوال رودوبار تکرار هی نکهیام ا زیچ چیرو رو هم فشار داد، به نظرش ه لبهاش

رو  تن صداشکرد خودش رو کنترل کنه،  یبامم سع یرو اعصاب نبود، ول یکن
 ؟یآب بخور یخوا یچته؟ م ،یتر کرد: هلن، چرا چشمهات رو بست میمال

هاش بام کرد، ل چشححم با  یآب رو ام دسحححت اردالن گرفت، ول وانیرو آروم 
 که اومد داش هوا رفت:آآ یسکسکه ا

سالن شت نیهم بیوا ی: اار سکه رو کم دا ست رو نم م،یسک خواد  یحاال، نف
 رینفس بگ یآروم سه شماره ا ،یحبس کن

 ادیتونم، بند نم ی: نمهلنا
 آبم بخور نیآروم آروم ا اد،یام نشده، بند م قهیدق هی: هنوم ارسالن
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 توئه ری: همش تقصهلنا
 دردسر سامه یریگ یاردالن رو، سر و تهش رو م نی: خدا لعنت نکنه اارسالن

 شد یآآ ام هلنا بلند م هیهر سکسکه  با
شو، بزار رارسالن صال بلند  ضا هی: ا شن، مودتر ب یشتریب یهات ف شته با ند دا

 ادیب
 ؟ی:مطمانهلنا

 : نهدیخند ارسالن
 ؟ یکن یمسخره م ی: منو دارهلنا

 ه؟یآب چ نیا هیقض میببن ساتیبابا! اصال صبرکن منگ بزنم تاس ی: اارسالن
سرد  یا گهیآآ د هلنا صال به در   شد: ا  نهیس رم،فوقشیگرم م ایگفت و بلند 

 کنم یپهلو م
 نشده؟ یچیتنگ شده هنوم ه مارستانی: دلت واسه بسالنار

شک بر دیافتاد با ادشی دوباره صال مزهیا شده، ا سه مامانم تنگ   ی: نه، دلم وا
 اتاق به منم بدن هیگم  یمامانم، اصال همونجا م شیخوام برم پ

و  یتو موهاش برد: باشححه، تو برو حموم، من برم با کتر یکالفه دسححت ارسححالن
س شور ب ارم،یت آب جوش بقابلمه وا صل حرف  رون،یب ایخودت رو ب بعد مف

 ادیسکسکه بند ب نینکن خواهشا، بزار ا هیفقط گر میمن یحرف م
سته بود، توان تجز تا ش سالن با حوله لب وان ن شت، ندا لیتحل هیآب آوردن ار

 نیتر یخصحوصح نیداره، ا یاردالن چه معن یحرفها نیدونسحت ا یاصحال نم
ساله که اردالن سس کرده، ا م سالها پ نیتوش تج ساله که مال  که  هیچ شه،یم
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و  چرا آفاق زد،یکه اردالن حرفش رو م یگرفته،بام یاش رو م یپ دیارسححالن با
 مرگ کنن اصال یارمو دیجاج بابا با

 ام جا جست، دادش به هوا رفت ییهویشدن در  بابام
 ومدی: بند نارسالن

 هآخ یمن یپا شدم، چرا در نم نطوریا دیکش ریتمام دنده هام ت دم،ی: ترسهلنا
 ه؟یچ گهیتقه مدم، بعدم ترسش د هی: ارسالن

 یچیشد: ه الیخ یبه حوله تو تنش کرد و ب ی: نگاههلنا
 ملول شه یتا کم یزیآب بر دیبا ی: مواظب باش نسومارسالن

 ؟ی: ارسالن: من داشتهلنا
 نه ای یکن یالله، ول م ی: ال الله الارسالن

 ؟یگرفت یم دیرو با یچ یبفهمم، اصال پ دی:نه، باهلنا
 م،یزنی، بعد با هم حرف م رونیب ای: مود برونیرفت ب ارسالن

 : ارسالن،هلنا
 ارسالن، بعدا ی: ارسالن بارسالن

 : حوله ندارمهلنا
 تنته هیچ نی: پس اارسالن

 شد آخه فیکه کث نی: اهلنا
 ارم یخوب حاال م یلی: خارسالن
 هینبود که بتونه اوضححاع رو تجز یطیتلف، تو شححرامخ یپر بود ام فکرا مغزش

سالن رو گرفت وتن کرد، با  لیتحل ست، حوله ار ش کنه، بامحمت خودش رو 
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سالن نبود، لباس عوض  هیاومدن ام حمام  رونیب سمت اتاق، ار ست رفت  را
سالن ،د شت تو  سر هی دیکرد و برگ سته و رو کاناپه درام  یرو سر ب ،  دهیشکبه 

ستش  ست را شپز خونه، ساعد د سمت آ رو هم رو چشمهاش قرار داده ، رفت 
 ییافتاده بود رو کانتر و چند تا یوریجعبه قرص افتاد که درش  هینگاهش به 

 یهول افتاد تو دلش، برگشححت تو سححالن، دو بار ییهویهم قرص کنارش بود، 
 ارسالن رو صدا مد

 : ارسالن! ارسالن!هلنا
سالن صحبت کن شهید: مکنه لب بام کر یحرکت نکهیا یب ار سرم م م؟یبعد  ن 

 کنه! یدرد م یلیخ
شو، تو روخدا  یکاف نیهم سالن: بلند شروع کنه به تکون دادن ار بود که هلنا 

 بلند شو!
 د،یبه محمت بلند شححد نشححسححت، با بام کردن چشححمها هلنا ترسحح ارسححالن

 چشمهاش کاسه خون بودند
 ینکنه دار ؟یارخطرنا  د یضححیمر هیاره؟ نکنه  ؟یضححی: چته؟ نکنه مرهلنا

 شدند ریآره؟ بعدم اشکهاش سرام ؟یریم یم
رد د یلیفقط سرم خ ست،ین میزیهاش رو آروم ماساژ داد:نه، چ قهیشق ارسالن

 شم یساعت بخوابم، خوب م هیکنه، بزار  یم
 یهست، اصال خودت اونروم گفت تیزیچ هیدست بردار نبود: نه، تو  یول هلنا

 رسه یبهت ارم م رمیبه نفعته، اگه من بم میعقد کن
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 یم یعصححب یدارم، وقت گرنی: هلن ، تو رو خدا بس کن، من فقط مارسححالن
با م یشححم، کسحح یجور م نیشححم، ا  کمیفقط بزار من  ره،یم ینم گرنیهم 

 شم یخوب خوب م گهیساعت د هیاستراحت کنم 
 ؟یگ ی: دروغ که نمهلنا

سالن شونش کنار کاناپه، ام رو م ار ستش رو گرفت و ن ش هی زید ستمال ک  دید
شت رو پاها سرش رو گذا ستش ، شت تو د سکوت،  یگذا  هیهلنا: نه، فقط 

 ساعت به من سکوت بده
 خوام حرف بزنم، یم یه نمیبش نجای: خوب سرت روبردار من برم، من اهلنا

توهم چشمهات رو ببند فکرکن کنار  ،یکن حرف نزن یسع ی: خوب هارسالن
 ید یش مآب گو یبه صدا یدار یآبشار نشست هی

ه داد ک یمنظم ارسالن نشون م ینفسها یصدا یام دستش در رفته بود ول ممان
بدجور هاش  پا ند م یخوابش برده،  ته بود ه بخور یتکون دیترسحح یدرد گرف

داشته ن یکرد ارسالن راست گفته باشه و مشکل یشه، خدا خدا م داریارسالن ب
که  ییرفهابودام ح که توش بود، ناراحت یفیبود ام بالتکل یباشحححه ، عصححبان

ض یول ده،یشن سالن  یبود بام یرا شه تا ار شته  هیخورده با مرض العالج دا
 باشه

به سححشححوار داشححت، ام تو احسححاس سححرما  امیدرد پاش بدتر سححرش بود که ن ام
 بام مونده بود. یدر تراس هم کم یداشت، ال

 دیشححا ینجوریارسححالن، فکر کرد ا یبرد تو موها یخودش جرات داد دسححت به
ت خواس یکه مامانش سر حال بود و م ییبود موقع ها کیکوچ یشه، وقت داریب
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تو موهاش  دیکش یکرد، آروم آروم دست م یم نجوریکنه هم دارشیام خواب ب
 مد یو صداش م

 ؟یش یخودش جرات داد: ارسالن!! پا نم به
آروم  یصححداش نزد، ول گهی رق خواب بود، د یبدجور یارسححالن انگار یول

 چرخوند یتو موهاش م آروم دست
 ؟یشی: ارسالن، پا نمدیکه ارسالن خورد دست کش یبا تکون باالخره
 گهید کمی: چرا، ارسالن

 : فکر کنم ظهرشده باشه هاهلنا
 هنوم چشم بام نکرده بود: گشنت شده؟ ارسالن

 در بام مونده ی: نه، سردمه، الهلنا
 : خوب درو ببندارسالن

 جم بخورم تونمیو پام، نمسرش رو گذاشته ر یکی: آخه هلنا
 : خوب نخورارسالن

 بودکه م*س*ت خوابن ییباشه، صداش مثل آدمها اریدونست هوش یم دیبع
 : سرت خوب شد؟هلنا

 موهام رو ماساژ بده گهید کمی: ارسالن
 ن؟یندار یا گهی: چشم، امر دهلنا

 : نه، ممنونارسالن
و منگ بود،  جیگ یارسححالن بلند شححد نشححسححت، هنوم انگار قهیام چند دق بعد

 که خورده یاثر قرص ایدونست ام سر درد  ینم
 ؟ی: خوبهلنا
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 بهترم یلی:آره، خارسالن
 دکتر؟ میبر یخوا ی: مهلنا

 نشده بود نطوریبودا ی: نه، خوبم، دو سالارسالن
 کنم؟ کاری: من االن چهلنا

 رو؟ ی: چارسالن
 !گهی: ناهار رو دهلنا

 گهید میورخ یهنوم  ذا هست، م شبی: ام دارسالن
 شه؟ یم یچ هیاون قض ی: باشه، ولهلنا

 ه؟ی: کدوم قضارسالن
 ؟یریگ ی:االن من بخوام حرف بزنم تو دوباره سر درد مهلنا

 ؟یگ یم ی: چارسالن
 گم یرو م یصبح هیقض ،یچی: ههلنا

 بعد م،یبخور یزیچ هیشم، بزار  ی: نه، سردرد نمارسالن
*** 
شغول  ذا خوردن  یمدت تمام شم ریبودند مکه مثال م  یارسالن رو نگاه م یچ

 کرد، هنوم چشمهاش قرمز بود
 رفتن ارسالن به سالن دنبالش راه افتاد با

 ؟ی ذات رو تموم کن یخوا ی: نمارسالن
 رمی: نه سهلنا

 نشست ینشستن ارسالن هلنا هم فور با
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 : خوبارسالن
 : خوب، مود باشهلنا

ون عجوالنه گرفتم، البته تو ا میتصححم هیمن  ن،یپا به پا کرد: بب یکم ارسححالن
صم طیشرا سع ی لط میبه نظرم ت ستادن تو به خونه  شتب دینبود، فر اه بود، من ا

 ماتیما معموال رو تصم ،یستیما آشنا ن طیتو با شرا یام اولم مخالف بودم، ول
بار اول حاج بابا خواسححت تو رو بفرسححته به  م،یاریآفاق جون و حاج بابا نه نم

سا ساس بهتر یدرامد هیره ،بهونه کمک به  سه تو درست کنه که اح ش یوا ته دا
ش سع یبا که  دمیمیبار دوم، خوب همه فه یاونها رو بزنم ، ول یکردن را یمن 

شد، به  یسخت م گهیکرده، موندنت د تیچقدر رفتار عمه و محدثه تو رو اذ
سخت م ستم د یتو  شت، نتون سم اردالن بود، م یزیگه چیگذ  یبگم، قبل مرا

 یچون همه گرفتار بودند آفاق نم یتنها بمون دیشا یادیم یم ساعت هادونست
ست وقت بزاره، رفت و اومد م ست وا هم که اونجا موندگار  سهیبود، نف ادیتون

 شد اون چند رومه رو
 ؟یریرو بگ سهیتو هم رفت: تو قرار بود نف افشیق

 کرد: بس کن یاخم ارسالن
سه همسال بزر 3اون ام محدثه  گهی: آره دهلنا صال وا  زدیهمش مل م نیگتره، ا

 به من
بشححنوم، من  یخواد حرف یهم دلم نم گهید گمیکالم م کی: بس کن،ارسححالن

ستم نف ینم ست، فقط عمه خانم دلش  یهم نم سهینف رم،یرو بگ سهیخوا خوا
شدم بهش بگم که توا یم ست، که منم مجبور  سه  هی نیخوا فقره اجامه نداره وا
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س صم یک سه ره،یبگ میت سه من نه، دلم  یدخترش هم اگر م وا ست وا  یمتون
 نجایتموم شه هم نجایبحث هم نیخواد ا

 باال انداخت:خوب اردالن گفت یا شونه
کنه ام من بزرگتر شده تو هر مسله  یمن گرفته احساس م رای: اردالن اخارسالن

 کنه یاظهار نظر م ینا مربوط
نداشتم امدواج کنم،  میتصم یلیسکوت هلنا ارسالن ادامه داد: من به هر دل با
بود اگه  یحس بد دیاونروم تو خونه سع ستادم،یهمه ا یهمه سال هم جلو نیا

با چ با فاق و حاج  بد بود، سحححاره هم  یلیخ دنیفهم یم هیام اون قضحح یزیآ
 دیفهم یم هیضححق نیام ا یزیچند سححال نابود شححده بود، اگر چ نیا نطور،یهم
نه، ک یرو بهش حال زدیو سرش چرآ مام اونکه ت ری  یزیتونست چ ینم یکس

 شد یکه بود هم بد تر م یام اون
 ،ینگوش آفاق بمو ریم یبرگرد دیبا دمیکلنجاررفتم،د یرفتم خونه، کل منم

ل دوباره وضع برات مثل قب یگشت یبر م یخوب اگه همونطور که رفته بود یول
 نکهیا افرق داره، کم هیقضحح یکل یاگه به عنوان من من برگرد دمیشحححد، د یم
همش  نهایبهت سححر مد، ا نجایاومد، ا مارسححتانیکه عمه خانم واسححت ب یدید

 یکه تو اون خونه دار هیدیفرق نقش جد
 هگیقطعه بدو روم د التیشححه، ارتباطت با فام یتو بد نم یکردم برا حسححاب

جا ینم کهیهم ا -زنیات رو بهم بر ندهیببرن، آ ییتونن واسحححت حرف  تو  ن
 یخونه حاج بابا بمون یشححه و مجبور یم سیراسححت ورکه کارات  یفاصححله ا

 یراحتتر
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شب تو آال چ من ض قیاون   یم منگاه کن؟ نگفت هیبه تو نگفتم مثل معامله به ق
 امدواج؟ نیبا ا یمشکالتت رو حل کن یتون
 یبلند کرد:: چرا! ول سر

ماه اگه  6نگفتم بعد  یسححر عقد محضححر -ندادم تی: پس من بامارسححالن
 رون؟یرم ب یم تیندگام م ینخواست

 میندارم، من هنوم عصبان یمن احساس خوب ی! ولی: چرا گفتهلنا
 ؟ی: واسه چارسالن

 یحق نداشحت ،یحرفها رو بزن نیبه اردالن ا یام جا بلند شحد: حق نداشحت هلنا
 یترحم کرد یبگ یدلت واسم سوخته، حق نداشت یبهش بگ
 خوام یمعذرت م نهای: واسه اارسالن

 هم خبر دار شدند هیحتما تا االن بهار و بق ،یم معذرت بخواخوا ی: نمهلنا
سالن سار  یبگه، البته بهار رو نم یزیچ ی: نترس اردالن جراتش رو نداره به ک
 دونم یم دیبع گهیبه کس د یدونم، ول

شد بلند هلنا ست خودش نبود: نم یبلند  خوام، همه  یخوام، نم یصداش د
ست فام ریمن م یمندگ یثایحرف و حد ض یالید  یمن گهید د،یسع هیتوئه، ق

 نمیرو بب چکدومیخوام ه
صال سه، نم خوامیم ا  یعنی یگ یکه توم یینهایا ،یخوام بهم ترحم کن یبرم، ب

 ،همش واسه یام قبل قصد ادامه هم نداشت
سالن شد: خ ار صدادامه  یلیبلند  صبر کن، آره من ق خوب آروم باش،چند ماه 

شتم، ا سه تو بو نیندا سه خودمم بود، گفتم  دیشا دونم،ید، نمچند ماهم وا وا
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س نهیآفاق بب ست بر م ده،یامدواجم به انجام نر  یم الیخ یکال ب گهیداره، د ید
 شه، نه فقط آفاق، همه،

 خوام برم ی: اصال من مهلنا
 ؟یبر یخوا ی: کجا مارسالن

 خوام بمونم ینم گهیکه بشه، د ی: هر قبرستونهلنا
 ارسالن یپا یو انداخت جلوحلقه روام دستش درآورد  بعدم

 میمن یحرف م مینگاهش کرد: آروم باش، دار یکفر ارسالن
 رم مشهد یخوام، اصال م ی: نمهلنا

 ؟ی: مشهد چه خبره؟ کجا بمونارسالن
 آفاق جون شی: پهلنا

 د؟یور دل آقا سع یبر یخوا ی: المم نکرده!!! مارسالنن
 تونم برم؟ یمامانم که م شی:پهلنا

 میکنیبعد صحبت م یتا آروم ش نی: بشارسالن
 خوام ی: نمهلنا

 یکجاسححت؟ مدارکم رو م مینرفته برگشححت: کارت بانک یسححمت اتاق ول رفت
 خوام

مادرت  به میریداد به کاناپه: بزار ساعت مالقات بشه، م هیسرش رو تک ارسالن
 میمن یسر م
 خوام یخوام، ارسالن نم ی: نمهلنا
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االن همه  ،یمن یدادم یاس دار قهیدق 10بلند شد: هلن، تمومش کن،  ارسالن
 خونه چه خبره؟!! نیبفهمن تو ا دیها با هیهمسا

 تونه داد بزنه ی:آدم تو خونه خودش هم نمهلنا
 استراحت کن، یساعت مین هی:آروم باش، ارسالن

ست، ول ول شت ت ادشی یزیچ یانگار یکرد رفت تو اتاق درو ب و اومد بام برگ
 هال

 سر بلند کرد ارسالن
 روبه من بده ی: تلفن عابدناهل

 بشه؟ ی:که چارسالن
 شد؟ یچ نیاسی نمیخوام بب ی: مهلنا

 صادر شه یآماده تا حکم قطع قهیوث دینشد، با ق یزی: چارسالن
 بدم، اونهام ارم مامانم رو بدن تیخوام رضا ی: مهلنا

ه شاخ نیو باال رفتن و ا نییپا نهمهیا ؟یریآروم بگ کمی شهیبلند شد: م ارسالن
پول  یبگ یبر یدفعه بلند شحح هیبره، االن  ینم شیپ یکار دنیاون شححاخه پر

ه مدن ک ییهمشون با هم دست به کارا ایبدم؟ اون پسر  تیخوام رضا یم نیبد
 تو و مادرت رو به دردسر بندامن، به خطر بندامن،

فرسححته باال سححر ناموسححش ، اگه اونروم جلو  یلنده هور رو م هی یانسححان کدوم
سرت مبانک ا صال بردن مادرت، تو بر یگه   ؟یچ یبگ یخورد کنار جدول، ا

ل گ یبد تیکنن، ممکنه دو روم مهربون شن، ممکنه رضا یولت م یفکر کرد
شکفه ول شون ب شک نکن هزار کلک  یولت م یبعدش فکر کرد یام گل کنن، 

 تیجا مندان هیبکشححن، اصححال اگه ببرنت  رونیپول رو ام دسححتت ب نیمنن ا یم
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رو  یشححه، ک یخبر دار م یمال و اموال رو برگردونن ک رنیت امضححا بگکنن ام
 بدادت برسه؟ یدار

 داد یارسالن گوش م یبا بهت به حرفها هلنا
ندام هیواسحححه  یبر یخوا ی: خوب، مارسححالن تو  یقرون دو مار خودت رو ب

جاها رو کرده که تو رو ام اون  نیدسححت اونها؟ اصححال مادرت فکر کنم فکر هم
 دهیکش رونیخونه ب

 خوام یتو خوابم نم ششون،یخوام برگردم پ یبه حرف اومد: نه، نم هلنا
مادرش  که وسائل ییکشو اریاخت یادامه بده رفت سمت اتاق، ب گهید نکهیا یب

رفت سراغ وسائلش، اول البوم رودر اورد  د،یکش رونیداشت ب یرو توش نگه م
من  نیواسه هم ی، ولمادرش انداخت،دلش تنگ شده بود  یبه عکسها ینگاه

ه ینیکه تو البوم بود، هم ینیهم کارش بود، تن ها کس و  قدر تو اکه تن . چ
 اندامه دلتنگش یب یکه گاه یبود، مرد یمرد خال هی یدو نفرشون جا یعکسها

سر حد ب یشد و گاه یم س یامش متنفر، حت تینها یبه  شت،  یعک امش ندا
 ه،یختیچه ر دونستینم یحت

صبانآقاجان ک یگاه فقط سر مادرش که ا زیشد داد م یم یه ع دختره رو  نید 
 ادمیاون م*ر*ت*ی* *ه رو به  یببر ام جلو چشححمهام، چشححمهاش چشححمها

 یدرپ لیاسم فام یام اون پدر واسش مونده بود، حت دیکه شا یزیتنها چ اره،یم
 الشیامف ایخودش  ایشه  ریگیپ قیدونست که بتون الاقل ام اون طر یرو هم نم

 یگرفت مادرش عصبان یوسراغ م دیپرس یکه ام مادرش م یکنه ، گاه دایرو پ
کاف یشحححد، م یم ندامه  به ا فت  فا یگ ته و  تاده و گشحح بالش فرسحح  یا دهیدن
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اسم واسش مونده بود"آلن" البته ظاهرن اسم هلنا رو هم مادرش  هینداشته.تنها 
سم مادر ب سش حفظ کرده بوده، ا  یلیلن خآلن که آ زرگبا هزار جنگ ودعوا وا

 بهش ارادت داشته
 یب یخواسححت دسححت ببره به حافظ ول لیرو بسححت، و گذاشححت رو وسححا آلبوم

کتاب  یشححمس افتاد که مادرش تو گوشححه ها وانیام د یاون شححعر ادی اریاخت
 کتاب رو بام کرد چشم چرخوند رو نوشته ها عیکرده بود، سر سیدستنو

 شود یتو به سر نم یهمگان به سر شود ب یب
 تیب نیا هی دیب شروع کرد به خوندن، تا رسل ریم
حدگ یب ُـون کشم ب یتو نه مردگ یخوشم ب یتو نه من تو  یخوشم سر م م تو چ

 شحود یبه سحر نم
خودش در فراق هر  ایوصححف حال مادرشححه در فراق پدر  نیدونسححت ا ینم

 دوشون
 دیخواب خواست، ب*غ*ل مد و خواب یرو برد رو تخت، دلش کم کتاب
شش آرامش و خوابش رو بهم مده بود، خ ریم ییصدا شت ب یسع یلیگو  یدا
 صدا دست بردار نبود، بزور چشم بام کرد یکنه ول یتوجه

 شفاف شد دشیچند بار پلک مد تا د د،ید یرو تار م ارسالن
  روب شد گهی: بسه دارسالن

چرا  نویحرف نشست، با کنار رفتن لحاف، ارسالن نگاهش به کتاب افتاد: ا یب
 یگذاشت نجایا

 مینیدم دربون رو بب میبر دیشا ؟یپاش یخوا یادامه داد: نم ینگرفت ول یجواب
 یبه مامانت بزن یسر هی یبزاره بر
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 خوام ی: نمهلنا
 دلت تنگ شده ی: خودت گفتارسالن

 دیپشت کرد به ارسالن و دوباره خواب هلنا
  روبه ها ،یش ی: هلن، چرا پا نمارسالن

 خوام، ی: نمهلنا
 میر یم یبره ! پاشو مود یشب خوابت نم: ارسالن

 یدلم نم اد،یام همتون بدم م نمش،یخوام بب یسرش: نم دی: لحاف رو کشهلنا
 خواد ببنمتون

 نیمامانت رو بب میگفتم بر ن،ی: من گفتم منو ببارسالن
من رو اون گذاشححت، امش بدم  یسححنگ بد بخت نی: اون ام همه بد تر، اولهلنا

 م آلنهم ام اون، هم ا اد،یم
 نمیرو بب یخوام کس ینم اد،یهمتون بدم م ام

سالن ش رونیب ایخوب ب یلی: خار شور، ب صورتت رو ب ست و   لمیف مشیپ نید
 خوبه ،ینیب یمنم نم ینجوریا م،ینیبب

 خوام بخوابم ی: مهلنا
بچه  نی! بلند شو ایصبح تاحاال، خواب چ یشد: کوه که نکند یکفر ارسالن

 رو بزار کنار هایبام
که  سححتین یکرد اون یرو به اونرو شححده بود، حس م نیام ا یانگار یول هلنا

ساعت پ شته ،  نیسر رو ا شیچند  شت گذا شم، پ هیبال ر لحظه پر پر بود پر خ
ام هر  یخال یو شاد دیام ام یخال ،یخال یلحظه خال هیپر حسرت  ،یدینا ام
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 یازهیچهمه  رشیواسححش مسححلم شححده بود که تو تقد گهید نیا ،یحس مثبت
 آشفته خونه کردن،

 ،یداشته باشه، بدون ناخوش یخوش ستین قرار
 ،یبدون ناراحت یشاد

 نشه. لیپشتش ذا ینبود که با بد یخوب زیچ چیه
مادرش نرفت،نه اون روم و نه  دنیارسححالن ام جا بلند شححد، به د یاصححرارها با

 دیمونده تا ع یهمه رومها
سالن جوابها یشب به حرفها تا سر یار م شا لیم یداده بود، ب یسرکوتاه و 

ساعت صدا یخورده بود، چند  شده بود تا  یتو تخت با  آآ و ناله دنده به دنده 
 قرص خواب بزاره کف دستش هیداده بود  تیباالخره ارسالن رضا

رد شده بود که برگشت خونه،  3صبحانه رو تنها خورده بود، ساعت ام  ارسالن
خواب شححده بود تو  یصححبح ب یکهایزدبود که تا ن دهیبزنه، د یاومده بود سححر

سححاعت  ذا به دسححت پا تو خونه  نیخونه نزده بود و حاال که ا یطول روم منگ
شت، اثر یم سالن نم یگذا مثل روم قبل  تاق،مد به ا یسر  د،ید یام هلنا تو 

 بود دهیکتاب رو ب*غ*ل مده بود و خواب
 نه یبگه و چ ی، چبکنه دیبا کاریدونست چ ینم نکهیبود ، کالفه ام ا کالفه

 گذشته 3سرش: هلن؟ بلند شو ساعت  یباال نشست
شمها یمقاومت یلیخ نباریا ست رو تخت، ترک یینکرد، با چ ش  بیپف کرده ن
بود ه*و*س نکنه  دواریبود، ام یبد زیپوسححت مرد و کبود چ نیچشححمها وا نیا

 به خودش بندامه نهیتو آ یقینگاه دق
 ناهار؟ می: برارسالن
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 می: برهلنا
 ؟یدیخواب نقدریرفتند: چرا ا رونیهم ام اتاق ب اب

 نداشتمب خسته ام ی: کارهلنا
 نداره بیخوب ، ع یلی: خارسالن

 رو خورد و برگشت تو اتاق ناهار
*** 
ادامه داده بود، ارسالن هم شبها  هیرو نیبا هم بایروم و سه شب بعد رو تقر سه

هلنا ام تو اون اتاق و ام  ادیاگه شب هم ن دیدیخونه و م دیرس ینم 9مورد تر ام 
 دنیده، به د یعمه و آفاق جواب نم یخوره، به تلفهنا یروم اون تخت جم نم

سه د ینداره، حت یمادرش عالقه ا شت وا شوشک دا مدت ام  نیهم توا ییست
 ینشسته بود جلو ایشد  یم دهید تیتو سه وضع تایخورده باشه، نها یجا جم

 مده بود به تاج تخت هیتک ایبود و  هدیتخت خواب یرو ایوسائلش،  یکشو
س بیترت ییکارها هینمونده بود،روم قبل  دیبه ع شتریروم ب 6  7اعت داده بود، 

 صبح بلند شد، هلنا رو هم بلند کرد
 ادی: خوابم مهلنا

 میکار دار یلیپره، مود باش خ یم یریدوش بگ هی: ارسالن
 م؟یکار دار ی: چهلنا

 : مود باشارسالن
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الن ارس یکه وسط دو ابرو یاخم قتینکرد و راه افتاد، در حق یا گهید اعتراض
صبح یتیبود با جد سر  صداش  کرده  یتودلش رو خال یکم زدیموج م یکه تو 

 بود
 فیواسححش رد یبود چه برنامه ا دهیگذاشححت هنوم نفهم یپا تو حموم م یوقت

 شده.
رو  اومدنش ام حموم ارسححالن شححروع کرد بود، مجبورش کرد تخت رونیب با

ست کنه،م ییمرتب کنه، چا  دیاو جمع کنه، گفته بود ب نهیصبحونه رو بچ زیدر
شه، ل یکه م 1تا  سر ستیرسه خونه ناهار آماده با خونه رو منگ بزنه  یها یک

کار  زیتم سححر . باالخچالیتو  نهیبچ رهیبگ لیوسححائل تحو دیبگه، با ینگهبان
 بکنه، هم واسه شام یفکر هیبکشه.  یتا خونه رو ت سهیوا
ب مده به تو خوا یرفتن ارسالن نشست رو کاناپه سالن، فکر کرد حتم رونیب با

شب بخ شبیسرش تا د و گفته بود، لحاف ر ریقبل خواب مهربون بود، بهش 
ش شا ختیبود، ر دهیروش ک تخت رو خودش مرتب کرده بودتا جا  یپا یو پا

شهب ول شکش بام  سه لحاف ت صبح یوا سر  و  د.تلخشده بو گهید یکی یام 
 ینخواستن

سححاعت نشححده تلفن منگ  مین یول رهیبگ یجد یلیحرفهاش رو خ نخواسححت
 دنیمنگ در امجا پروندش، با د ینشده صدا قهیدق 5 ینکرد ول یخورد، توجه

 !هیجد هیقض دیفهم یانگار ینگهبان تو چشم
 ناچار در و بام کرد: بله؟ به

 میتا ن دیمامور خر نیبد رو ستیل ن،یدار دیگفتن امروم خر یصفار ی...: اقا
 ادیم گهیساعت د
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 دونم ی: هنوم نمهلنا
 رمیگ یم یمنم تلفن یمنگ م گهید قهیدق 5...: من 

 نبسته بودکه با م منگ در مده شد درو
شدن در دو تا خانم با  با شک و خال هیبام  سطل اومدن  یو دو تا ت یسالم خ و 
 تو

برگشححت تو  شححونیکی، کرد که رفتن سححمت حموم یو واج داشححت نگاه م هاج
 سالن فرش رو لوله کرد

 یم یکیو رفتند انگار رو دور تند بودند،  دندیکشحح یسححاعته همه جا رو ت مین
شپرخونه،  یکیرفت تو تراس ،  شو یکیتو ا ست تو  یکی، تو حموم یکی ییتو د

 تو خواب یکیسالن 
در  نکرد، با بسححت یدو تا هم آدم رو خسححته م نینگاه کرده به کار کردن ا یحت

فته ر ادشیام  دیخر سححتینکرده بود که تلفن منگ خورد !اصححال ل یهنوم حرکت
 بود،

سر  نکهیا یب ست چ ینم خچالیتلفن رو جواب بده رفت   ایالمم دارن ، یدون
 خواد درست کنه یم یچ
به نگهبان یول بده،  تا  یتلفن ول کن نبود، مجبور شحححد جواب   قهیدق 5گفت 
ووسائل  وهیام م ستیکرد تو ل فیقلم رد 20 عیمنه، سر یخودش منگ م گهید

 یساالد تا ماست ودوغ و سبز
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س ستیدادن ل با ش یبه نگهبان نف ست، به ته مونده  ذا دیک ش قبل  شب یو ن
نمونده بود که بتونه به خورد ارسححالن بده، فکر  یادیم زیکرده بود، چ ینگاه

 یمثل کوکو سبز یزیچ هیراحت بپزه،  زیچ هیکرد
سرش رو تک الشیفکر  ذا خ با شدو  صدا هیراحت   منگ ام یداد به مبل، که 

 سححتادهیپشححت در ا سححهیتا ک 4من و مرد با  هیمدو بلند شححد،  یجا پروندش،  ر
تما به ح نگیگرفت، فکر کرد تو پارک لیکرد و وسححائل رو تحو یبودند، سححالم

اعت س دنید اب یسرعت وسائل رو آوردن، ول نیبا ا نایسوپر مارکت هست که ا
 بود، 12عجب کرد، ساعت ت

 چشم رو هم گذاشته بود قهیدق 5خودش فقط  الیخ به
 یانداخت، نم زیرو م یها یبه سبز یخونس، نگاه 1افتاد ارسالن گفته  ادشی

 ها برسه یبه سبز ایکنه  سیوقت کم اول برنج خ نیدونست توا
کرد و  سیبرنج رو خ زد،یدلش شححور برنج رو م یها ول یسححر سححبز نشححسححت
 یمفرسححتاد، ن یلب لعنت ریافتاد نمک نزده،م ادشیب هنوم ننشححسححته برگشححت

 کالفه شده بود یول ،یاچی یدونست به ک
 یم یکه با مادرش مندگ ینزده باشه، الاقل تو مدت دیسف اهیدست به س نکهیا نه

فت کل یم یپز ینیریوشحح یکرد و کالس آشححپز  االن یکار کرده بودول یر
کنه، فقط خواب  ینم یس و همکارکرد نصححف مغزش خسححته ا یاحسححاس م

 خواد یم
 تابهیتوماه ختیگذشته بود که برنج رو دم گذاشت و کوکو ها رو ر 1 ام

سبز هنوم شغال  سه و م زیها رو م یآ شلوغ پلوغ بود، کا سیبود، رو کانتر  و  رک
 کارد و چنگال، که ارسالن درو بام کرد
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 زینشححسححت سححر متونسححت انجام بده،  ینم یمعجزه ا هیتو چند ثان مسححلما
 آشپزخونه

انم برد خ یساعتش م یکه رو یکرد، با هر سر یمرتب به ساعت نگاه م کالفه
ضل اخم ساعت ام  یحواله اش م یفا شته بود و خبر 8کرد،  سالن  یگذ ام ار

 بود که چشم به راهش بود، شتریساعت ب مینبود، ن
شت کم بعد صد دا ستگ یام نهار ق  هیسالن رو در کنه که ار یروم کوفت یام خ

 بره شرکت، اولش دیبه بعد بعدامظهر ها رو با نیحکم کرده بود که ام ا ییجورا
 ختهیبرنامه ر نطوریشححد ارسححالن واسححه خودش ا یهنگ کرده بود، باورش نم

شه ول سر یوقت یبا شت رو تخت د شیمانتو رو شد، چک  گهیرو گذا باورش 
لب پنک یوچونه من جا ته  نداد،نک دراورده  فشیو کبود ام ت یکیها هم جواب 

 ادیبه چشم ن یزیها چ یکوفتگ یبود، امش خواسته بود بزنه تا ام مرد
شرکت ن با ستراحت داده بود، بعدم با هم د یساعت میورود به  رفته  گهیبهش ا

اسم  دنیگذاشته بود با د رونیام آسانسور پا ب نکهیبودند طبقه باال، به محض ا
صد برگشت کرده بود ک ال ه ارسالن با تحکم برده بودش تو، کاردالن رو تابلو ق

 شده بود، یجد یادیام بعد ام ناهار م
صداش رو م دیرو ند اردالن شا یگرچه  شنوه، با م شت در ب ست ام پ  عتیتون
ند تو  یمنشحح ته بود جد یکیرف مه  عد برنا ها و ب تاق ، بود دهیرو فهم دشیام ا

سالن قبال  ص نت،نتریو ا وتریکامپ یریادگیراجع به  ییحرفها هیار ول ترجمه و ا
ود که ب یمال وقت د،یبه ع ههفت هیبود، نه  دیمال بعد ام ع نهایقرار ا یمده بود، ول
 هررفتیاخ یبود، دوباره توهمون حس بد رومها ومدهین شیپ ریاخ یهنوم ماجرا
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که اردالن بود خودش واسه به  ییاصال بودن تو جا یبود، تو همون جلد عصبان
به بودب وا یکاف ختنشیهم ر بدبخت ادیسحححه  ه نداده بود ک یتیاش،اهمیآوردن 
جراتش رو  یبام نکرده اخم در هم ارسالن کم هند یول ستاده،یدم در ا یمنش

 گرفت،
 ن؟یباش رونیشه چند لحظه ب ی: میرو منش برگشت

 داد و در و بست یبله ا چارهیب دختر
 ستیحرف مدن ن یجا نجایرو گرفت: هلنا ا شیارسالن دست پ یول

نا جاش بود حرفهل که  جا  جاشحححه؟ اون جا  جایپس ا ،ینزد ی: پس ک  یجا ن
 دشهیجد

 میمن ی: شب حرف مارسالن
بکنم بعد شححب  یخوا یم یهر کار یکن یخوام، االن منو مجبور م ی: نمهلنا

 م؟یمن یحرف م
 ینیب ینم نطوریمنو ا گهیبره د رونیدر ب نیام ا یی: هلن به خدا صداارسالن

 خوامیخشححمش دسححت خودش نبود: نم یکنه ول کرد صححداش رو کنترل یسححع
صال چرا من ا نمت،یبب ستم، وقت نقدریا  یاحمقم، من چرا هنوم تو اون خونه ه

 بوده یام اول الک ه،یالک زیهمه چ
سححاعت  ،یریواسححه من بگ دیجد میتصححم هی قهیدم هر دق یبه تو اجامه م چرا

چرا  سححم،یکار وا زیمن مال خودمه، به من چه که باال سححر تم یداریخواب و ب
 یوقت ،یمن چکسیتو ه یبکنم وقت یگیتو م یهر کار دی ذا بپزم، چرا با دیبا

خوام برم، به من چه که آفاق جون  صه  یتو، من م یتو مندگ ستمین یچیمن ه
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 اشححتباه کرده واسححه تو د،یخوره بفهمه اشححتباه کرده منو فرسححتاده خونه سححع یم
 گذاشته شیپاپ

سالن هم به ظاهر یصدا شمگ زیت یبود ول نییپا ار : هلن تمومش کن، نیو خ
 اخطار منه، تمومش کن نیآخر
 ستمین یشب بام مهیعروسک خ خوام،منی: نمهلنا

سالن ستش رو به تند ار ش ید صله ب دیک  ینیش یگرفتند: م یشتریوام در فا
 یکردم، روم دایرو پ یکیواست  یپدرم در اومد آخرسال اد،یتا معلمت ب نجایا

ا ت یاسححتراحت دار نشیسححاعت ب مین ،یخانم کالس دار نیا اسححاعت ب 2:30
ستاد مترجم سه عرب اد،یب تیا ش نکهیا کنه،یباهات کارم یوا د ، دوره اش تموم 

 ،یکا رکن دیرو هم با یسیاون طرف سال فرانسه و انگل
صال انگار نمهلنا صال من  ینم گم؟منیم یمن چ یفهم ی: تو چته، ا خوام! ا

ستراحت دیبا ضم،یمر س ا  یمنم، روم یحرف م رهیگ یام درد م نهیکنم، هنوم 
 بشه!؟؟ یکه چ نمیبش نجایا دیخداساعت با

 هیسححر بار منو، آفاق جون و بق یاریپول در ب یکار کن دی: که بعد ام عارسححالن
پول خورد و خورا  خودت رو ، اجاره  ،یکه مخارج مامانت رو بد ،ینباشحح

 رو رخت و لباست ،یکنیکه استفاده م یاتاق
 : ارسالن!!هلنا

انم خ نیدیفهم ،یصفار یآقا م،یمن صفار نجایارسالن، ا ی: ارسالن بارسالن
 دنبالت امیم 7:30ساعت  ،یریگ یابغوره هم نم ؟یخیش

 خوابم یم نجایخوام، شبم هم ی: نمهلنا
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 یریبگ ادیکن خوب و مود  ی: سعارسالن
 ه آفاق جون بزنهب یمنگ هیکج کرد، مصمم بود  یکرد به ارسالن ودهن پشت

*** 
سع نه ضل رو هم گذرونده بود،  یدیتنها کالس خانم  رو بلکه کالس خانم فا

 آخر ارسالن باعث شده بود یحرفها یتلخ دیشا
ب*غ*ل ، تا  ریدسححته کا ذ مده بود م هیاومدن ارسححالن ام جا جسححته بود،  با
انگار با  ینگفته بود ول شححتریب یارسححالن دو سححه کلمه ا نگیمدن ام پارک رونیب
جلدش هم عوض شحححده بود، انگار نه انگار بعد ام  نگیاومدن ام پارک رونیب

 کرده دیاخم کرده تهد دهیاونطور تو پ یظهر
ساوالها یول هلنا ضعش مونده بود،  سر نها یسر مو سالن رو با  آره و نه  تایار

 جواب داده بود.
 گشت، یمحساب ارسالن  نیبه خونه، رفت تو اتاق، دنبال ماش دنیرس با

 نشد؟ دایلب تخت نشست: پ ارسالن
 ؟ی: چبرگشت
 یاس دنبالش قهیدق 5: همون که ارسالن

 حساب رو نیماش ی: نه، کجا گذاشتهلنا
 یواسه چ یخوا یحساب م نی: ماشارسالن
 میامشب حساب کتاب کن ارمیخوام ب ی: منیرو مم نشست
 شته باشمتگذا یکالس حسابدار ستین ادمیباال داد: من  ییابرو ارسالن

نا جدهل تو  یاصححال فکر نکن هر چ ،یجد یلیام، خ ی: ارسححالن من االن 
 هام رو داشته باشم یخوام حساب بده ی، تموم شده رفته، م یشرکت گفت
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 یدیشن یاون حرفها رو هم نم یاورد یدر نم ی: اگه اونقدر سرتق بامارسالن
 کار انجام بشه نیخوام ا یبود، م یعلتش چ ستی: مهم نهلنا

سالن شنه نمار شکم گ ساب کتاب کرد، لباس عوض کن  ی: با  م ا کمیشه ح
 هیحرف حسابت چ نمیتا بعد بب م،یاون شاهکار ظهرت بخور

من  ،یو تمومش کن یبه شوخ یبزن یتون یجا بلند شد: ارسالن فکر نکن م ام
 باهاش حرف بزنم خوامیم ریاصال شماره افاق جون رو بگ ام،یبار کوتاه نم نیا

م که به شک نهیام وظائفت ا ه؟یشوخ نینکردم، گشنه امه ا ی: من شوخارسالن
 ،یمن برس

 : به شکم تو برسم؟ مگه من آشپزمهلنا
 ت،سین یخوب زیچ یمود باش گشنه گ ،ی: نه خانم، شما فعال کارامومارسالن

 رو باهات حساب کنم زیاد، ممکنه دوال پهنا همه چ یبه اعصاب آدم فشار م
 ذا رو گرم کن بخور: خوب خودت  هلنا

 : با من چونه نزن،مود باش،ارسالن
کم مونده  یظهر ،یشحححد ینجوریا هویارسححالن رو پس مد: تو چرا  دسححتش

 !!؟یتو گوش من حاال خوشمزه شد یبودبزن
 ؟یخواد منو بخور ی: واقعا؟ اخوشمزه امم؟ االن دلت مارسالن

 ام ی: ارسالن، من جد هلنا
سالن سر ی: منم جدار صوص  صوص ب ام، بخ  ینم گهیخونه، د رونیکار، بخ

 میخوام تو شرکت با هم جروبحث کن
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منه،  یندگم ،یستیقائل ن تیشخص ،یستیمن شعور قائل ن ی: تو اصال براهلنا
اصححال انگار نظر من مهم  ،یدوم یو م یبر یوقت منه، تو واسحححه خودت م

 ستین
 وقت االن م،یبر ای: بدیرو ام سحرش کشح یدسحتش رو گرفت، روسحر ارسحالن

 میمن یبعدا حرف م ست،یبحث ن
 خوامی: ولم کن نمهلنا

 بعد میکنینبود: هلن ، بعد صحبت م ایکوتاه ب یول ارسالن
شق بغ سالن راه افتاد، بزور چند قا شد،  یکرده دنبال ار سالن  خورد و منتظر ار

گذاشت، تو سالن منتظر بود ارسالن تلفنش  نکیشام رو نشسته تو س یظرفها
 مد. یام کارمندا حرف م یکیاهرن با روتموم کنه، ظ

 ارسالن چشم بام کرد یباصدا
 خسته ام یلیمن خ م؟یشه فردا حرف بزن ی: مهلنا

سالن ست، ار سر کار خانم، االن فردا شو به  ن،یدیهم خواب یساعت 9:  بلند 
 یکارات برس

 ؟یگ یم یجاش نشست: الک سر
فرش  یلن روبه دور رو بر انداخت، تو سحححا ینگفت، نگاه یزیچ ارسححالن

 بود دهیخواب
 نجام؟ی: من چرا اهلنا

 هوشیب یتو تخت ول یخوابت برد، صدات مدم بر نجایا شبی: چون دارسالن
 یبود

 : االن واقعا صبحه؟هلنا
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 صبحه 7: بله، ساعت ارسالن
 خوام بخوابم یم اد،ی: خوب من خوابم مهلنا

 منم ی: بخواب، خواستم برم صدات مارسالن
 ست؟یچند شنبه اس؟ جمعه ن: اصال امروم هلنا

 دیروم مونده به ع 5شنبه اس،و  4متاسفانه  ر،ی: خارسالن
 دیکارمندا به کاراشون برسن شب ع یکن لیتعط ستی: خوب بهتر نهلنا

 دیبود کال درش رو با دهیبه عقل خودم نرسحح سححت،ین ی: چرا فکر بدارسححالن
 20 له،یتعط هیژانوهفته  هی ا،یدن کشححنبهیشححنبه و  م،یلیبسححت، جمعه ها ما تعط

ظر کال ن میما و اونها رو سر هم کن التیتعط هیبق م،یدار دیع التیرومم ما تعط
ند دیبا ه،یخوب ند ه،یچ یدون یم یول -میبب نداره،  بههم  میبب حال تو فرق 

 خونه انیمعلمات م
کانادا هم همزمان  کاویسححاعتش کن که با امر 24خوب بابا،  یلیشححد: خ بلند

 نیسر کار باش
قط ف م،یکن فتهیمطرح کنم، دوشحح دیبا ،ین خندش گرفت: عجب فکر ارسححال

 میباال سر کارمندا باش میبر فتیتو هر دو تا ش دیمن و تو با
نکن، بزار  لی: باشه باباب من اشتباه کردم، اصال تعطییرفت سمت دستشو هلنا

 کنن لیتحو سیسال رو تو آف
*** 

تو  کرده بود، صبح تا ظهر یشنبه ط و پنجشنبه رو هم به به روال سه چهارشنبه
نسبتا دوباره آروم شده بود، گرچه  نشونیخونه، بعد امظهر تا شب کالس،جو ب
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دام اون بع یشده بود، ول یهلنا واسه حساب کتاب ارسالن برمخ لهیبار با پ هی
نزده بود، به قول ارسححالن  یدوباره آروم گرفته بودند، به آفاق جون حرف خاصحح

 بودند، چوندهیپرو  رانیعمه ا
 ،یرد و بدل نکرده بود، اونم درد ناچار یا گهیاردالن هم جز سححالم حرف د با

 چیدونسححت ه یشححرکت اردالن بهش سححالم کرده بود ، م یمنشحح یچون جلو
تا  شححتریکرد ام اون ب یحس م یول سحححت،یاردالن ن ریتقصحح یزیچ دلخوره 

 ارسالن.
شته  بدنش عادت کرده بود بعد یبعد دو روم کم انگار شب گذ شام مثل دو  ام 

 یارسححالن سححع ینشححده بود، ارسححالن حمام بود، خودش هم با گوشحح هوشیب
م افزار ورد نر یارسالن رو شتریب دیبرسه، گرچه تاک فهاشیبه تکل یداشت کم

. ترو دوسححت داشحح نترنتیا نیتمر شححتریخودش ب یو کار ترجمه ها بود، ول
سالن با کل ش یار صلوات گو سپرده یسالم و  سته بود  رو  ستش و خوا بود د

 ییآشنا که باشون ییو تو منوها ارهیبه بار ن یرو بکنه که خرابکار شیسع تینها
 استفاده کنه. نترنتینداره دست نبره، فقط ام ا

حبت صحح یصححفار یلطفا آقا شححهیبود: خانم م یمنگ تلفن بلند شححد،نگهبان با
 کنند؟

 : حمامندهلنا
 ان؟یم یک نیشه بپرس ی: مینگهبان

 لحظه!! هی: ناهل
 رون؟یب یایم یپشت در: ارسالن ک رفت

 حمام؟ یبر یخوا ی: مارسالن
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 : نه ، نگهبان کارت دارههلنا
 شده؟ ی: چارسالن

 رونیب یایم یدونم، گفت بپرسم ک ی: نمهلنا
 گهید قهیدق 5: ارسالن

ش یقطع تماس با نگهبان با شمش افتاد  یگو گاه چ سالن منگ خورد، ناخودآ ار
ش ش دنیدبا  یرو گو سم  ش یخیا صدا یگو شت با  در حمام رفت  یرو بردا

 سمت ارسالن
 ه؟ی: کارسالن

 رو گرفت جلو چشم ارسالن یگوش
 کرد و جواب داد:الو! یاخم ارسالن

... 
 : بله شناختمارسالن

... 
 نیانجام بد شیهست با وکل ی: هر صحبتارسالن

... 
سححتن معامله خوا ی: پدرتون قبال صحححبت کرده. صحححبت هم که نه مارسححالن

 کنن
... 

 نداره یا دهیفا چی: حرف مدن شما هارسالن
... 
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 ،فکر کنه دیتونست به شب ع یم ختیر یبرنامه ها رو م نیا ی: وقتارسالن
... 

 ن؟یآورد ری: شما اصال ام کجا آدرس ما رو گارسالن
... 

 نییپا امیمن م نیصبر کن قهی: چنددقارسالن
 ت تو اتاقرف یحرف چیه یقطع تماس ارسالن ب با

 بود؟ یهم دنبالش رفت:ک هلن
 من لباس عوض کنم رونیبر و ب یچی: هارسالن

 اسره؟ی: هلنا
 ل*آ*ت شم ای روتیب یری: مارسالن

 گفت یم یبسته ول کن نبود: چ میدر ن یام ال یرفت، ول رونیاتاق ب ام
 نداد، یجواب گهید یول ارسالن

 گرفتن؟ ادیرو  نجای:ام کجا اهلنا
 بام کرد: بزار برم ردشون کنم برندر و  ارسالن

 ام؟ی: منم بهلنا
 بشه یکه چ یای: بارسالن

 امیخوام ب ی: تو رو خدا، مهلنا
مد:ب باالخره بده من حرف بزنم، خودت رو  ی، ول ایارسححالن کوتاه او جامه  ا

 نکن ریدرگ
 : باشههلنا
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 ینگاه نهی، با بسححته شححدن در آسححانسححور ارسححالن به ا رفتیجلوتر م ارسححالن
 ه؟یچه سر و وضع نیداخت و برگشت سمتش: اان

 رو جلو داد شیروسر یکم هلنا
 دیکش نییبلومش رو هم بام کرد و پا نیآست یتا

 ادینم نیتر ام ا نییقسمش نده، پا نقدری: ولش کن اارسالن
 : حواسم نبودهلنا

 نیدم در ا انینگهبان م ای دایمامور خر نی: خواهشححا حواسححت باشححه اارسححالن
 جلوشون. ینر یختیر
 بحث نبود. نیواسه ادامه ا یفرصت گهیبام شدن در اسانسور د با
 دیرو د ییو مندا اسری

 به ارسالن کرد و راه افتاد ینگاه
 گفت و کنار رفت یارسالن اروم دو کلمه ا یمودتر اومد جلو نگهبان

 رد و بدل شد یسالم
 ستادندیا یگوشه الب رفتند
رو خودمون  هیقضحح نیا یدیشححب ع میشححروع کرد: هلن جون، ما اومد ییمندا

کنه،  یخودش رسححما عذر خواه میپسححره نادون رو هم آورد نیا م،یحلش کن
 ادیگم ب یم یاجامه بد
سالن سرکار خانم، ما قرارار صحبت   ی:  سه   قیدادگاه و ام طر یمجرا ریوا

 کنه ینم یاومدنتون کمک نجایا م،یوکال نداشت
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 بچه تو نیا م،یخونواده ا هیما  ن،یدیرسححشححما تامه  یدونم، ول ی: بله مییمندا
 شححهیرگ و ر هیام  نهایاومده، تو خونه ما پاگرفته و بزرگ شححده، ا ایخونه ما دن

 هستن
 دمیها رو شن یدنیشن یول دمی: بله تامه رسارسالن

 هیقض نینزار ا م،ی: هلن جون، ما با هم نون و نمک خورداوردیخودش ن یرو به
 ور هیپسر هم  نیور، ا هیره،  صه تو و مامانت خواب ندا تییکشدار شه، دا

 خونه شیاریهم وارد بحث شد: هلن، عمه کجاس؟ چرا نم اسری
 یم اتشححونیمحترمتون عمه رو بدمدند وگر نه م ی: قسححمت نشححد اخوارسححالن

 نیکرد
 دیدستش رو چسب ییمندا یقرمز شده بود، ول اسری

 زمیعز یگ ینم یزی: چرا چییمندا
 نیاین نجایهم ا گهیلطفا د ن،ی: تمومش کنارسالن

 کس و کاره!! یب یفکر کرد ،یو برد یمفت مد ه،ی: چاسری
 نیارین فیتشر نجایهم ا گهید د،ییمد: بفرما یشخندیر ارسالن

 م،یما مثل خواهر برادر ؟یگ ینم یچی: چرا هدیهلن رو کشحح نیآسححت اسححری
داره ن یسن نیاسیمامان بابام هر شب با سر درد بخوابن،  یش یم یچطور راض

 رو تو مندون باشه دیکه کرده بخوادع یکه بابت بچگ
م برادر شما دسته ک ن،یدار یفیرو پس مد: شما حافظه ضع اسریدست  ارسالن

رو ام  شیکیشححه،  یمحسححوب م یجرم جد هیتا جرم داره که هر کدومش  4
 ،یرو چ هیکرده، بق یبچگ
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 نیا یول م،یداد یم تیرضححا دیبه کنار اگه حرکت آخر رو نکرده بود، شححا همه
 گذرم یتامه هلن بگذره من نم ستیقابل گذشت ن گهید یآخر

 بگو یزیچ هی: هلن،اسری
 نی:برهلنا

بده، ماسححری جان رو بهتون  قا با حاضححره ارم آ با قدر م یدون ی: هلن،   یچ
 دهیم یبخوا شترمیشه؟ب
 هیخواسححته  ینم ی: آقاجان پولش رو به من و دخترش روا ندونسححته، حتهلنا

؟ رفته ادشی،  ییدا یحرفها نهایمن و مادرم، ا یتو مندگ ادیرون ام اون پول بق
 خوام یپول رو نم نیمنم ا نیبهش بگ
 نداره یامیپول ن نینکنن، هلن به ا یخاصه خرج نی: به پدر بگارسالن

ول ام پ گهید م،یفروش یمامانم رو م ینهایمم م،یدیمادرم م هی: باشه، ام ارثاسری
قا جان هم ن هر  م،ید یرو هم م ونیلیم 25اون  م،ید یرو هم م هید سحححت،یآ

 روش، میمار یم یهم خودت بگ یچ
 یهم نم یا گهید زیخوام، چ یخونه امون رو م شیپول پ ونیلیم 15: من هلن

 نمتون،ینب گهیخوام د یخوام، فقط م
سری شه، هر چا صندوق بابا بوده،  ،یتو بگ ی: با عمه طالهاش رو نبرده تو گاو

 ببر ایرو هم ب اونها
 رهیما تماس بگ لیبا وک نیبگ لتونی: به وکارسالن

سری  خودمون میخوا یخواد برگرده، م یخونمون، بابا م اری: هلنا، مامانت رو با
 میمراقبش باش
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 نجایا گهید نم،یرو بب یکسحح خوامینم گهیبا شححما ندارم، د یحرف گهی: من دهلنا
 نیاین

 نیی: بفرماارسالن
را گفت دکت یم نیاسححیبود: باشححه، فقط بگو عمه چطوره؟ ول کن ن یول اسححری

 آره؟ اد،ینم ادشیرو  یگفتن کس
 نیفقط هم ن،ینداشته باش ی: به من و مامانم کارهلنا

 تیتو هم به مندگ م،یشححه، بزار ما نگهش دار یخونه بهتر م ادی: هلن، باسححری
 میبرس، ما همه جوره هواش رو دار

سم  ی: مامانم بار آخرهلنا  یعنی نیمد، ا یشماو اون خونه اومد فقط داد مکه ا
 بود زاریکه هواسش بود ام شما ها ب ییجا نیتا آخر

 گهیاالن د یعنی: اسری
 حرف نزن انگار عمه محبوبت امت دور شده ی: تو رو خدا طورهلنا

 م؟یبر شهیرو کرد به ارسالن: م بعدم
من  غامیدارم، پن یبرداشت: من با پسرتون حرف ییبه سمت مندا یقدم ارسالن

سرتونه، اگه  شما و هم سر ام  نیام ا یکیبه  خونه و محل  نیا یمتر 100دو تا پ
له به محا گهیباشن که هلنا و مادرش هستند د ییجا یاتفاق ایکار من رد بشن، 

 کردم یم دیکنم که االن با یرو م یحرف هلنا گوش بدم، کار
و نه هلن به خودمون  شححوهر عمه پدرم هم شححرمنده، نه من، تیمورد رضححا در

 لتونیاگه وک ن،یشححما هم پا اونطرفها نزار م،یکن یبا اونها صحححبت میدیاجامه نم
کنه کرده، وگر دم اون خونه پا گذاشححتن کار و صححد پله خرابتر  یتونسححت کار

 کنهیم
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که همراه هلن برن ول یلب خدا حافظ ریم  یزیچ یانگار یکرد و برگشحححت 
و پسححرش  یجعفر نیکن یسححع گه،ید زیچ هی :ییاومد، رو کرد به مندا ادشی
شن، برا یآفتاب نطرفهایا ضا ین و  نیوند یخودتون م ست،یدر کار ن یتیاونها ر

 نیبه ما ربطش ند نیدار یاونها اگه حساب
سور، ارسالن پف با سان شدن در آ سته  سر پا یکرد، هلنا ول یب نداخته ا نییآروم 

 ارسالن بود. خیمنتظر توب یبود، انگار
شته بودند جو خ یتوق ام سالن حرف نیسنگ یلیپا توخونه گذا مده  یبود، نه ار

 ونیزیتلو یجلو یبگه، ارسححالن کم یزیکرده بود که چ یبود نه خودش تالشحح
 ور رفته بود. لشیبا موبا ینشسته بودو کم

بون  هیبود و دسححتش رو سححا دهیاتاق که شححد ارسححالن تو جاش درام کشحح وارد
 یاب رو روشححن کرد و آروم رفت تو تخت، حتچشححمهاش کرده بود، چراغ خو

شب خ صدا یلیام شت  ش یناله ا یتالش دا  رونیام دهنش ب دنیموقع درام ک
 .ادین

شمهاش اومده بود ول وقت شت چ نبود، پر بود  یخبر یخواب بود، خواب تا پ
ود، سححرش اورده ب یبا نادون نیاسححیکه  یو باخود، دوره اتفاقات خودیب یام فکرا

ام علت  یمردود بود، واقعا درک یشححک چیه یکه ب یو عاشححقاون قصححه عشححق 
نه  اشححتندتو اون خونه د یسححال عزت و احترام 22کارش نداشححت، نه تو اون 

ناکرده  ییبه خودش و مادرش که فرض کنه با رفتنشون خدا یاردات یلیخ لیفام
س شون تو اون خونه آبرو یک شده و احوال جو، نبودن رده ب ییام خاندا یینگران 

 بیو  ر بیهمه کار عج نیکرده دسححت به ا جییرو ته نیاسححی نیا لیلو فامج
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تا  یبار ام خونه جعفر دچن د،یرسحح ینم ییرفت به جا یم یبزنه، ام هر ور
 ده،یفا یب یرو دوره کرد ول مارستانیب
ست ب یم ستینم دیشا یاس ول دهیفا یدون چرخه تا  یموضوع م نیدور ا دون

شه، ام  سالن دور با ضوع ار سالن، مو که ام حاال  یماه 6معادله خودش و ار
 ، بودن و نبودن یفیبال تکل نیمده شده، ا شیطبل نافرجام

و پهلو شححه ر یموکد دکتر بودکه تا م هیبود طاق بام بخوابه، اصححال توصحح مجبور
شححد صححد دفعه دنده به  یم یخواب یتو وقت ب ینخوابه ، ال اقل تو حالت عاد

 اوضاع رو بدتر هم کرده بود، یدنب تیوضع نیا یدنده بشه ، ول
ساعت به سه  شت، فکر کرد حتما  یام اومدنش به اتاق م ینظر خودش دو  گذ
سنگ گهید سالن خوابش  ست، ول نیار ش سر جاش ن  هگیهنوم تکون د یشده، 
 ؟یدیکرد:چرا نخواب خکوبشیارسالن م ینخورده صدا یا

ر من که س ؟یاردیدهنش برداشت: تو ب یمود دستش رو ام جلو یکرد ول ینیه
 و صدا نکردم

 واست؟ ارمیسرد ب ریش وانیل هی یخوا ی: مارسالن
 رم تو سالن ، تو بخواب ی: نه مهلنا

 وشهیب شححبیپر شححبیاالن مثل د یحرف گوش کن بود کمی: اگه تو ارسححالن
 یبود

 یبگم ول یزیخواستم چ یمن نم د،ی: ببخشهلنا
من ناراحت  ،ینشحح نهایا ریبود که بام درگ نیواسححه هم ای: من گفتم نارسححالن

با  میتصححم نیا تیدر نها سححتم،ین یکه گرفت یمیتصححم ای یکه مد ییحرفها
 خودت بود
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شونیخوام نب یم گهی: من فقط دهلنا شون تو مندگ گهی، د نم سم ش یا ه، من نبا
 شه؟یم یعنی

 شونینیمحاله بب گهیپسره رو در ببرن د شه،اگهی: مارسالن
تونم باهاش کار  یم یعنیرو ادامه بدم،  یممترج نی:ارسححالن، من اگه اهلنا

 رو اداره کنم؟ میکنم، مندگ
فکراس؟ تو  نیبلندشححد نشححسححت لبه تخت: هلن موقع خواب وقت ا ارسححالن

 گوسفندا رو بشمره دیرختخواب آدم فقط با
 شه؟ یخوام بدونم م ی: واقعا مهلنا

 شهی:آره ، مارسالن
 ،آره؟ هیگرون تر ام قبل دهیجد شگاهیآسا نی: اهلنا

 ن؟ییپا یچرتکه رو بزار نیوقت شب ا نیا شهی: مارسالن
 بدونم دی: خوب باهلنا

 اصال یکن بخواب یبهتر فکر کن، سع یزای: فعال به چارسالن
 شم یباحال دور و ورم متمرکز م یزایام چ یکی: باشه االن رو هلنا

 فکر نکن. یزیخوب، اصال به چ یلیانداخت سر شونه اش: خ یدست ارسالن
 جوابه ی، دور و ورم پر ساوال ب ستی: دست خودم نهلنا

 دونم ی: مارسالن
 شم ونهی: فکر کنم منم مثل مامانم ددیکش یآه

 ه؟یحرفها چ نی: هلن، اارسالن
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تاق راه م یموقع ها ب یلی: مامانم هم خهلنا با  یخواب بود، شححبا تو ا رفت، 
با خودم حرف م یمد، منم بعضحح یخودش حرف م  یتو هم م زنم،یموقع ها 

 ..یخوا ینم یشم واسه هم ونهیمن د یترس
بده: دار ارسححالن مه  گذاشحححت ادا بت م یگ یم ونیهذ ین  یاد دار ی، خوا

 یکن یمقاومت م
 شده؟ یچ ی: ارسالن، جعفرهلنا

 ؟یدار کاریچ گهیبابا، اونها رو د ی: اارسالن
 رن،یخوام برم وسائل خونه مون رو هم بگ ی: مهلنا

 یو تخته رو، تامه فکر کرد ریچند تا ت کاریچ یخوا ی، م: هلن ول کنارسححالن
 تا حاال نگه داشته،

 هامونه لهیوس ست،یرو تخته ن ریدر اومد: ت اشکش
 گهید بار هیارمشش رو نداره  زیچ چیکه ه نهیمنظورم ا د،ی: باشه، ببخشارسالن

 یپدر و پسر بش نیچشم تو چشم ا
 خوام یمهام رو  لهی: اونا برن به در ، من وسهلنا

 کاریچ یخوا یرو م زای: خدا، حاال االن اون چارسالن
 خوام ببرم خونه ام ی: مهلنا

 یواخ ی: اصال مدیکش یکنار تخت دستمال زیدرام کرد ام رو م یدست ارسالن
 نیببر تیرضا نیاریها رو ب لهیوس میبگ ؟یببخش ینجوریرو هم ا نایا

 خوام یهام رو م لهیوس خوام،ی: نه ، نمهلنا
 برم بهشون منگ بزنم؟ ینصفه شب یخوا یجا بلند شد:م ام

 یبگ دیبهشون با ینگفتم حاال، فردا ول ر،ی: نخهلنا
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و بخور، آب ر نیا ایآب برگشت: ب وانیل هیبا  رونیدر وبام کرد و رفت ب ارسالن
سته ا ،یکن بخواب یسع  هیبه  یشد لهیمثل بچه ها پ ادیهم خوابت م یهم خ

 میمن یم ربط، فردا حرف یکار ب
 ستمیمن بچه ن خوام،یرو پس مد: نم دستش
شه، بچه ن یسع سخت شت ام کوره در نره: با -آب رو بخور  نیهم ،یستیدا

 یفتیبه حالت اگه به سکسکه ب یوا
: من چند بار تا حاالبهت زیآب رو ام دسححت هلنا گرفت گذاشححت لب م وانیل

شو، بزار وک نیگفتم تو ا سر نت یکار خودش رو م لیکار وارد ن رو  جهیکنه آخر 
بار چقدر بهم م نیبب م،یگ یبهت م باهات اتمام  نیمن ا ،یزیریهر  بار دارم 

ضا نیتو ا گهیکنم، بار د یحجت م ش ایق شمیمن م یسر  بک  یم کنار، تو ک
 ؟یجان، متوجه شد ییو دا لتیو وک یدون
قط فداشت که االن ارسالن دل به دلش بده، که بفهمه االن  یادیانتظار م دیشا

کنه  یدسححعیخواد نه انتقاد، و فکر کرد با یم یکنه، همراه ی ر مدن آرومش م
 رو، ندهیآ یبودن ب یموقت نینبره ا ادیام 

سنگ یزیچ هی ییهوی شت  یلب آره ا ریشد ، م نیرودلش  سر رو بال گفت و 
 گذاشت.

*** 
صدا یا قهیدق چند صابش بود، م یبود که  شه بر یفاخته رو اع ست بلند  ه خوا

بده ولپر نه کردنش  داریکرد، توخواب و ب ینم یاریبدنش  یش  ترس ام لو
نگه ل هیتو  فتهیگفت پاش ب یمادرش م ه،یا ونهیدونسححت پرنده د یداشححت، م
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 رو خودش ا، تخم ه فتهیماد به تخمهاش ب یکنه، چشم ادم یهم لونه م ییدمپا
س یم ندامهیم ست بزنه د یشکنه، اگه ک تو  گرده یبر نم گهیهم به بچه هاش د

 ره. یکنه م یلونه اش، بچه ها رو ول م
 رو صدا مد دارسالنیدیخودش توان بلندشدن نم تو

 ام خودش در اومد: هوم فتریارسالن هم ضع یصدا
 : ارسالنهلنا

 یخوا یگم اسباب رو نم یمنم ، م ی: باشه، منگ مارسالن
 ول کن نبود یول فاخته

 : ارسالن، بفرسش برههلنا
 سرش ام خواب کنده شد نا خوادگاه سرجاش نشست ریم یزیتکون چ با

 پف کرده نشست یو چشمها ختهیبه هم ر یهم با موها ارسالن
 نجام؟یبود: من چرا ا دهیخواب نینگاه به خودش انداخت ، رو مم هی

 منم یبخواب بعد منگ م گهید کمی: هلن دیدرام کش ارسالن
 نم؟ییگم چرا پا یمن م ؟یگ یم ی: چهلنا

رو  دیکتفش ، نرم سححرش رو کشحح ریشححد دسححت انداخت م زیخ مین ارسححالن
فکر کنم نظرت عوض شححده بود،  ،یمد یبالشححت: تا صححبح تو خواب حرف م

 خوام یوسائل رو نم یگفت یم یه
 اد ینم ادمی: هلنا

 بخواب ،یحاال هم موده بلند ش ادمه،یخوب  ی: من ولارسالن
 فاخته خونه نزاره تو تراس نی: اهلنا

 چشم بام کنه لب جنبوند: خوب بزاره، ولش کن نکهیا یب ارسالن
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 شکنه یم نیمم ندامهیتو تراس تخم هاش رو م می: نه اگه برهلنا
رفت،  :دیبه در تراس و دوباره درام کش دیرو کوب یشد روفرش زیخ مین ارسالن
 بخواب

شت، کم کم  یبود ول داریوقت بود که ب یلیخ سالن رو ندا صدا مدن ار جرات 
اومد، خندش گرفت،مطمان بود کلمه  یم ادشی شبیام د ییزهایچ هیداشت 

 ن،ییکنه پا یام تراس پرتش م ومدهیارسالن ام دهنش در ن
 گفت ینیارسالن ه یصدا با

 یسر صبح یمن یلبخند ژوکوند م ی: به چارسالن
 ؟یداری: بهلنا

 وقته یلی: آره خارسالن
 شده ها ری: دهلنا

 یدیخند یم یبه چ ینشده، نگفت ری: نه دارسالن
 لبخند مدم دم،ی: من نخندهلنا

 : خوبارسالن
 یکن یموقع ام تراس پرتم م هیخواستم صدات بزنم، گفتم  یبابا م یچی: ههلنا

 نییپا
 ست؟یحقت ن شیی: خداارسالن

 : اِ هلنا
 شده رمونیرو د کمیخوب، بلندشو،  یلیبلند شد : خ ارسالن

 : اصال امرمو جمعه اسهلنا
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سالن صحبار ست، منم  م،یت کرد: قبال  ساتون تا دم دم آخر ه  ییکارا هیکال
شرکت، مهندس مر ساعت  نیدارم تو  شرکت  یهم م یعابد-ادیم 2امروم  اد 

 بام یامضا بد دیبا زهیچند تا چ هی
 ؟یواسه چ گهی: دهلنا

 نیاسی یداده، حتما واسه کارا غامیصبح پ 8دونم، ساعت  ی: نمارسالن
 :اصال ساعت چنده؟هلنا

 11انداخت: شیبه گوش ینگاه ارسالن
*** 

سع کالس سش جالب تر، ول شتریرو ب یدیخانم  شت وا ست دا کالس  یدو
 واسه کار کردن، نده،یواسه آ دیداشت شا اجیفاضل رو احت

عه بود د هر ند، چون جم گذرو ته بود،  گهیجور بود هر دو رو  دفتر اردالن نرف
 یداص یچند بار یلنشسته بودند و یهمون شرکت ارسالن تو اتاق حسابدار

 دو تا کالس نیسححاعت اسححتراحت ب میبود، تو ن دهیاومد و رفت اردالن رو شححن
 یاصححد دنیبه دسححت و روش بزنه که با شححن یمده بود آب ییبه دسححتشححو یسححر

سر سالن  سمت اتاق کج کرده بود، عج عیاردالن ام اتاق ار  نیا بیراهش رو 
 داشت. تیاش حساس افهیرومها به اردالن و ق

 اومد راه افتاد سمت اتاق ینم ییفتن خانم فاضل ام جا بلند شده بود، صدار با
سالن ب سر ارسالن  دنیبا د یدر بزنه در و بام کرد، ول نکهیا یار اردالن که باال 

 جا خورد. دهیهاش رو ماساژ م قهیو داشت شق ستادهیا
 سمتش: سالم دیچرخ اردالن

 شده؟ یداد و رفت جلو: چ یلب ریم یسالم
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شت: چ نارسال ست تکون بخوره که اردالن نگذا سش  ستین یزیخوا دارم وا
 دم یماساژ م

 ؟ی: ارسالن، مثل اون دفعه شدهلنا
 ستین میزی: نه، چارسالن
 خوبه، خون یلیماساژ خ نیکرد، ا یسرش درد م کمی ست،ین شیزی: چاردالن

 ارام بخشه ندامه،یم انیرو تو سر به جر
 شبیمنه، د ریتقصنشست :  ییرو برو یرو صندل رفت

 اردالن شلو ش کرده ست،ین یکس ریتقص س،ی: هارسالن
 گهیدست اردالن رو پس مد و صاف نشست: بسه اردالن، خوب شد د بعدم

 هم نداره یشه، قابل یتومن م 100کنم،  ی: خواهش ماردالن
 کنم، دستت درد نکنه یم حی:تصحارسالن
 : حاال بهتر شداردالن

 ن؟یبر ینم فیتشر شه،یم 6داره  گهی:اردالن جان دارسالن
بالش، ام اردالن که منگ بزنه برم دن هارجانم  نه ارسححالن جان، من منتظر ب  :

 شگاهیصبح رفته آرا 10ساعت 
 !مشیبشناس گهیساعت؟ فکر نکنم د 8:ارسالن
 دونمینداره، نم یرادیبدن ا لمیتحو گهیبهار د هیدونم واال، حاال  ی:نماردالن

 شم ادهیپ دیچه قدر با
 حساب کن یلیرو خ ،یلی: خارسالن
 خوام یخوام، بهار خودمم رو م یبرم بگم نم نجورهی: اگه ااردالن
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 میسبر یکار هیبه  میپاشو،پاشو ماهم بر ه،یبلند شد: آره فکر خوب ارسالن
 کنه من مزاحمم یندونه فکر م ی: هر کاردالن

 شهبا نجای، حواست به ا میر یم میفقط ما دار زم،ی: نه عزارسالن
 دمیها رو م طیمنم خبر بل یرم، شب بهت منگ م ی:باشه بابا، ماردالن

 یم ییجواب داد و رو کرد به ارسححالن: جا یلب ریاردالن رو هم م یخداحافظ
 ؟یبر یخوا

 گهیمشهد د میقراره بر م،ی: برارسالن
 ؟ی: کهلنا

سالن سه عار سال تحو دی: خوب وا  رو دیع رانیا ادیسانامم داره م گه،ید لیو 
 ادیب ریگ طیالبته اگه بل م،یهمه دور هم باش

 تونم یمن نم ی: ولهلنا
 ؟یتون یرو تودستش جابجا کرد: چرا نم یکالفه گوش ارسالن

 نجاستی: مامانم اهلنا
 ما با اردالن یول مش،یبرد یشد م یباور کن اگه م م،یگرد ی: مود بر مارسالن
ه جا اگ م،یبمون میبخوا همه سححتیجا ن تییهتل، تو اون سححو میبر دیو بهار با

 شه یتو هتل، اصال نم یول میبرد یبود مادرت رو م
 ام،ی: من نمهلنا

 هیکار دارم، گفتم  یلیو گرنه خودم خ م،یر ی: من به خاطر تو گفتم مارسححالن
 شیک میبر یخوایاصال م ،یفضا و شهر دور باش نیام ا یمدت
سححت ندارم؟ گفتم مگه من گفتم جاش رو دو سححتا،ی: ارسححالن، حواسححت نهلنا

 مامانم تنهاست
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سالن شه، حاال ار شا یم یفکر هی: با  م،یبر یرودهن، مامانم م میرفت دیکنم، 
 خوبه؟

 مونم یخونوادت، من م شی: نه، تو برو پهلنا
 ادیب ریگ طیتا بل 5 ستی:حاال اصال معلوم نارسالن

 تا؟ 5: چرا هلنا
 مانشما لیتحو میبد مشیببر دی: خوب سانام برسه باارسالن

 م؟یر یگفت و رفت سمت در: نم یآهان هلنا
سالن دم خونه اش دوتا برگه  یعابد شیپ میسر بر هیسر راه هم  دی: چرا، باار

 نامه اوشون تیواسه رضا یاس امضا کن
 : فعال خسته ام ، باشه بعداهلنا

سالن س ؟ی: جدار شده راحت بگو، ک تونه مجبورت  ینم یاگه نظرت عوض 
 کنه ها

امشون نشنوم،  یاسم گهیخوام برن به در  که د یرم عوض نشده، م: نه نظهلنا
 نمیخوام بب ینم گهیهاشون رو هم د افهیق

 خانم فرمودند بعدا گمیم رمیگ یخوب حاال تماس م یلی: خارسالن
 ؟یکن ی: مسخرم مهلنا

سر راه  میبر میخوا یاالن م م،ی: نه ، چرا مسخره کنم، واقعا هم خسته اارسالن
 میخونه وقت ندار میو بر میبکن یدیخر هی م،یزنب یچرخ هی

 گهیخونه د می: نه تو رو خدا، برهلنا
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ما هم که خدا رو شححکر  م،یانجام بد دیقبل ام ع دیبا میکار دار ی: کلارسححالن
 یالیخ یاخر ب
 ؟ی: چه کارهلنا

در مد  یکی هویسححفر  میباالخره، اگه نر میدار ییدهای: واسححه خونه خرارسححالن
 سححر دینبا شححگاهیآرا هی م؟یخوا یدو دسححت لباس نم هی ؟یچ میگاومد تو، ب

با  ،یریگات ب نهیعکس ام قفسه س هی ،یبر گهیچشم د نهیمعا هی دیتو با م؟یبزن
 اد ینم ادمیکه فعال  گهیکار د یکل

 ه؟یاصال شدن م؟یهمه کار دار نیمونده ماا یساعت باق 48تو  قای: االن دقهلنا
 واجبه ام جمله دکتر یلیخ شییچند تا هیشه، : حاال همه اش هم نارسالن

 دکتر یر یچرا نم ؟ی: ارسالن خودت چهلنا
 ؟یکرد: واسه چ یاخم ارسالن

 گهیسر دردت د نی: خوب همهلنا
ن م یکن نیکلمه چشم رو تمر نیاگه ا ست،ین میچیه ی: منو حرص ندارسالن

 رمیگ یسر درد ها نم نیسال تا سال ام ا
شوخ رونیحرف ام اتاق ب یب سالن   نیا ادی یگرفته بود که دم آخر شیرفت، ار

 همه کار افتاده بود
رو  سححتشیتو ل یکارا یشححب کل 10کرده بود که تا  یزیبرنامه ر یکل ارسححالن

 افهیبه ق یاومده بودند، با نگاه رونیب مارسححتانیکه ام ب نیهم یانجام بده، ول
 خونه. بود و برگشته بودند دهیهلنا نظرش عوض شده بود. شام خر

تانیام ب یوقت ام نا کالم رونیب مارسحح ند هل مده بود حرف نزده بود،دکتر  یاو
داده  فقط تذکر سححتین ینگران یداده بود که جا نانیعکس اطم دنیارتوپد با د
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 یزیهر چ ای، رجهی، شحح یرمم یورمشححها دن،یبود که مراقبت کنه، ام دمر خواب
 نه،ک یدور کسالی دسته کم تا ارهیب نهیقفسه س یرو نیکه ضربه سنگ

شم پزشک یول سمت بد چ شخ نهیبود که با معا یق شم ت ه هر داده بود ک صیچ
 نیهستند، و البته احتمال داده بود به خاطر ضربه ا فیشماره ضع میدو چشم ن

شاهکار آخر گفتن ا شتریضعف به مرور ب شه، و  ضربه ها نیهم ب  یبود که 
 یروبشن. رنگ و  دیوارام ضعف چشم ممکنه باعث آب مر ری  یحت نیسنگ

م ا فینبود، ک یدنیداد اصححال د یاطالعات رو م نیکه دکتر ا یهلنا تو لحظه ا
ود که ب دهیسححاوال پرسحح یکل اسححت،یانگار که آخر دن نیدسححتش افتاده بود مم

شه  ض ایممکنه کور ب صال تو ساده  یجراح هیبا  نکهیدکتر بابت ا حاتینه، و ا
 کرد. یقابل درمانه قانعش نم

سحر هم خود ارسحالن قائله رو با بلند کردنش ختم کرده بود والبته تذکر به  اخر
اه تونه به همر یاطالع بده، م یضیرو به هر مر یهر احتمال ستیدکتر که المم ن

 رو بدونه . قتیهر کس حق داره حق نکهیبگه، و دفاع دکتر ام ا ضیمر
 شام ایرو گذاشت تو ظرف و هلنا رو صدا مد: هلن ب  ذاها

کرد و نشححسححت . با تموم  یتشححکر رونیکه ام اتاق اومد ب دیکمال تعجب د رد
ظرفها رو سححر و سححامون داد و تو سححالن به ارسححالن ملحق  یکردن  ذا هم فور

 شد.
اد، و البته  یدونسححت باالخره به مبون م یارسححالن م یول زدیمشححکو  م یکم
 .دیطول نکش یلیخ

 : ارسالن؟هلنا
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 : بلهارسالن
 ؟یبزن اسریمنگ به  هی شهی: مهلنا

 : بابت؟ارسالن
 !هیخوام بدونم چ یپدرم رو م لی: فامهلنا

 ؟یدونی: نمارسالن
 زدی ر م یشد کل یمامانم داغ دلش تامه م دمیپرس ی: نه، هر وقت مهلنا

 ؟یخوا یم ی: االن واسه چارسالن
 اهویاکانت تو  هیداد  ادمیامروم  یدیخانم سححع نیخوام، اصححال ا ی: مهلنا

 facebookخوام برم تو  ی، مبسامم
م خانم، رفته ا نیا ادیام آخر به اول م نجا،یبه ا نیدیسرعت رس نی: به اارسالن

 پله آخر شروع کرده
نا بام رو پ ی: مهل با فت م دایخوام  فت هم خودش رو هم  یکنم، گ شحححه، گ

 کنم، دایتونم پ یروهم م ایعرش یرو، حت الشیفام
 گه؟ید هیک ای: عرشارسالن

 سر خاله عالم: پهلنا
 !!؟یگرد ی: اونوقت خود خاله خانم کجاست که دنبال پسرش مارسالن

رفتند، آخه  رانیو باباش هم ام ا ایمرده،عرشحح شیسححال پ یلی: خودش خهلنا
 اونها شیپدرش دو تا خواهرداشت خارج ام کشور رفتند پ

 زنمی: باشه فردا منگ مارسالن
 ؟یاالن منگ بزن شهی: نه، مهلنا

 ستند،یبو  عضو ن سینبند، همه که تو ف دیام نقدرین، ا:هلارسالن
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شا دیشا یدونم، ول ی:آره مهلنا شن،  شونیمود پ دبتونمیبا صال خان دا م کنم، ا
تونن  یرو بدونم اونها م لشونیجامع، اگه فام سایتونم برم کل یگفت م یدیسع

هر شححرفته باشححند  یحت ایبابام اگه تهران باشححن،  یهایکمک کنن، باالخره فام
 نجایا یممان هیخوب  ن،کرد، اصال اگه خارجم رفته باش داشونیشه پ یم گهید

گه گه،یدارندد یزیچ ییاشنا یبودند حتما دوست  رومنامه هم هست یتامه آ
 یول م،یکن یباشحححه حتما امتحان م یتند نرو، اگه راه نقدری: هلن اارسححالن

 یریگیپ یعابد میر بگاصال بزا ،ینباش که اگه نشد ضربه بخور دواریام نقدریا
 تونه یکنه، اون حتما بهتر م

واسححه  تونهینم گهیکه االن د یمود انجام شححه، عابد خوادی: ارسححالن، دلم مهلنا
 رم دنبالشون یم گه،یوقت بزاره، خوب خودم بلدم د نکارایا

سالن شت: البته من به اون بچه ها منگ نم گهید ار  یکوتاه اومد، تلفن رو بردا
 جان ییدا مزنیمنم، منگ م

 پرسم یم اسرینه، اصال بزار خودم ام  یی: نه داهلنا
 بعدم رفت تو اتاق ست،ی: المم ندیرو کنار کش یگوش ارسالن
 رو تخت نهیکرد و بهش اشاره کرد بش یراه افتاد، ارسالن اخم دنبالش

داد  یارسالن نشون م یحرفها یول شنوه،یم یدونست ام اونطرف خط چ ینم
 سخصمانه ا یکه کم

رو کنار دست هلن گذاست وخواست ام اتاق بره  یقطع تماس ارسالن گوش با
 شد؟ یکه هلن بلند شد: چ رونیب

 !یچی: هارسالن
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 ؟یشد ی: چرا عصبانهلنا
االن واقعا مخالفم،  ینبودم، ول تیرضححا نیمخالف ا یلیخ شححبی: دارسححالن

 نزده رونیام اون خونه ب نهایدونم مادرت چطور مودتر ام ا ینم
 یپا ینعی نطوره،یمدلشون ا نایاگه بد حرف مدند،ا دیانداخت: ببخش نییپا سر

 من که وسط باشه
 یمامانم هم چاره نداشححت، مجبور بود، چطور دسححت تنها منو بزرگ م خوب

 کرد، بدون خونه و سرپناه، چاره نداشت، مثل ... حرفش رو خورد
 رفت سمت سالن ارسالن

 الن: ارسالن، باالخره نگفت؟ارسالن رو برداشت و رفت تو س یگوش
چرت وپرت گفتن فرمودند،  یلپ تاپش رو دراورد: چرا، بعد ام کل ارسححالن
 ،یآلن رشتون

درم رو پ لیتونم اسم فام یمن م یعنی -یهلنا رشتون ،ی: واقعا؟ آلن رشتونهلنا
 شناسنامه رو عوض کرد شهیبردارم، م
به مدر   امیاثباتش ن ست،ین یکار راحت یول م،یبپرس دیدونم، با ی: نمارسالن

 داره
 ستیسرش به من برسه راحت ن هی زی: آره، کال هر چهلنا

باره ام ا یلی: خارسححالن ام لپ تاد  یخوا یاگه م ایحرفها نزن، ب نیخوب دو
 استفاده کن،

 ؟یخودتم کمک کن شهی: مهلنا
 یکنم اگه نتونست ی: کمک نه، فقط نگاه مارسالن
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 ادیبا بام کردن در لپ تاد  یهتر کرد، ولحالش رو ب یارسححالن کم یهمراه
 چشم بده؟ یبرا وتریدکتر افتاد: ارسالن، کار با کامپ یحرفها

سالن شت کنار ار وجه دکتر ت نیا اتیبه چرند شهی: میلپ تاد رو گرفت گذا
صالم ؟ینکن ستم بدون ع نجایمنکه ا نیهم یدون یا ش ست ب نکین  یینایاگه ت

ضربه چشمت به مرور  نیکه با ا رمی گباشه؟ حاال فیبدم ممکنه چشمام ضع
ن آب او شه،یانجام م قهیهست که توده دق زریل یعملها نقدریتر بشه، ا فیضع

سمش عج دیمروار صعب شهیدرمان م زریکه با ل د،ید هیجور تار هی بهیهم ا  نه 
 کنه یرو کور م یاالعالجه نه ال عالج نه کس

سه من اتفاق م نشیدترب یزیام بس ام هر چ ی: آره اونم گفت، ولهلنا ته اف یوا
 ترسمیخوب م

 یم نمیشححروع کن بب ،یترسحح یم خودیلپ تاد رو برگردوند روپاش:ب ارسححالن
 نه ای میکن دایشما رو پ لهیقوم و قب نیا میتون

، اسم پدرش روسر  کنه دیترسیم ییجورا هی ا،یسر  اول رفت سراغ عرش موقع
 نکنه دایپ یزیسر  کنه و چ دیترس یم
 خودشه ،یمد: وا غیج اریاخت یب ایعکس عرش ندید با

 شد قیرو عکس دق یکم ارسالن
 بزارم؟ غامیپ یچجور دی: االن باهلنا

االس، ب نیگذاشححتنش که ام ا غامیو باال کرد: پ نییصححفحه رو پا یکم ارسححالن
 هنداشت جیپ نیتو ا یتیده دو ساله فعال ینشون م نشیال میفقط هلن تا

 ه؟من یسر نم یعنیرفت:  وا
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سالن شته،ول یتیدونم فعال ی: نمار  سیفعالش به ف لیمیخوب اگه با ا یکه ندا
 مطلع بشه تونهیم ملشیتو ا یبزار غامیبو  وصل باشه تو پ

 بزارم؟ غامیپ یعنی: هلنا
سالن صالیچرا نزار گه،ی: بزار دار  دیاگه د میمار یشماره تلفن من رو هم م ،ا

 خونه و شرکت رو یحت ای ره،یتماس بگ
توموضححوع اسححم خودتو  یول ،یدوسححتدار یواسححش، هر چ سححمیبنو ی:چناهل

 توجهش جلب بشه دیمامان رو بزن که تا د
 یدواریجور ام هیداشت،  یحس خوب غامیارسال پ با
 د،یترس یهنومم ام سر  اسم پدرش م یول

 شد پس! یشد: چ دشیمتوجه ترد ارسالن
شه، اگه ما رو نخوادهلنا شته با صال نکنه مامانم رو  -: اگه من و بچه دا  ادشیا

 ادین
کنه، من وبچه هم  یروفراموش نم شیمهم مندگ یآدمها چوقتی: ادم هارسالن

 یبفهمه که تو هم هست دیبهر حال با یخوب حتما داره، ول
 ؟ی: اگه مرده باشه چهلنا

 مرده باشه!! دیسالشه چرا با 50 ای 45 تاینداره، نها ی: هلن، اون سنارسالن
 ول نکنه من بچه اشم!!: اگه قبهلنا

 یخوا یاگه نم یموارده، تو نگران نباش، ول نیمال هم DNA شی: آمماارسالن
 یرو داشت شیکه امادگ یکنم بزار وقت ینم یمن اصرار

 کرد پیتا عیخوام، بعدم سر ی: نه مهلنا
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ارسالن  دست اریاخت یمورد ب هیشدن  دایاش حبس شده بود، با پ نهیتو س نفس
 رو مشت کرد

 بعدا؟ میبزار یخوا ی:آروم باش هلن،مسالنار
 : نه، االنهلنا

ودا پسر حد هیرو بام کرد، عکس  چیلپ تاد رو ام رو پاش برداشت، پ ارسالن
 ساله بود 13

 : عکس بچه اشه؟هلنا
سححاله اس تو  15پسححر  هیمال  لیپروفا نیانداخت: نه هلن، ا ینگاه ارسححالن

 یوجرسین
 ست؟ینمال بابام  یعنیشد:  یخال بادش

چند نفر وجودداشته  لیاسم و فام هیاد که ام  یم شیپ یلی: نه، خوب خارسالن
 باشند،

 کنم؟ کاری: پس چهلنا
ش لیفام دیشا م،یبپرس م،یبد غامیبهش پ میتون ی: خوب مارسالن  دیشا ن،یبا
 میام اونها بپرس میسر  کن لیفام نیرو با ا گهیچند نفر د میاصالبتون

 ؟یرو انجام بد رنکایشه تو ا ی: مهلنا
 نیمدت هلنا مل مده بود تو صفحه، تو ا نیارسالن مشغول بود، توا یساعت مین

شباهت ستن در لپ  افهیتو ق یصفحات دنبال  سر با ب آدمها و خودش بود، آخر 
 تاد ارسالن ختم کار رو اعالم کرد.

 ی: مرسهلنا
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 یندویم ایجلوتر:هلن، تو چ دشیکش یدست انداخت دور شونش کم ارسالن
 ام پدرت؟

سالن:تقر سرش شونه ار سر داد رو  یبوده، نم کارهیدونم چ ینم ،یچیه بایرو 
 که یدیدونستم، د یرو نم لشیفام یدونم چند تا خواهر برادر داشته، حت

شححد،  یبداخالق م یلیکردم خ یم یشححد، و سححاوال یحرفش م یوقت مامانم
 کرد یم یدلتنگ یگاه د،یکش یآه م یکرد، گاه یم نینفر یگاه

 ؟یدیام پدرت ند یعکس چی:تو هارسالن
 گفت یدونم چشمام به اون رفته، اقاجان م ی:نه، فقط مهلنا

سالن ضا یی: آقاداار سراغ ر شت،  شب التماس دعا دا گرفت،  یرو م تنامهیام
 شد یعصب یخوا یرو م لیفام دیفهم نکهیهم بعد ام ا یکل

مربوط به منه  یهر چبه من و  ه،یباشححه عصححب ونیمن در م ی: هر وقت پاهلنا
 داره یآلرژ

 : کاش مادرت خوب بودارسالن
نا گاه یفکر م یگاه ده،ی: برهل  هیکنم دم  یحس م یکنم حق داره،خودمم 
ثان یفکر م ،یوانگیسححالمته اونورش د نورشیهسححتم،ا یمرم ا ت هیکنم چند 

 فاصله دارم یوانگید
 یترسم دلخور ش یم یبگم ول یزیچ هیخوام  ی: مارسالن

 ی: چهلنا
سالن شده ار ش هی: تا حاال  قط اگه ف یول شه،یدوباره مثل اولش م ؟یفنر رو بک

حد فنر بکشحح ادتریکم م هی لت اولش برگرده،  گهید ،یام  حا به  له فنر  حا م
 اعصاب آدمها مثل فنره،
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 یهست، اراده سست بشه آدم وا م یگ یکه م یمرم نیا ،یبه کمک دار امین تو
شا هی شیپ یبر دیده، تو با س هیور، م س دیبا یک ه کارش ک یبهت کمک کنهبک

 نهیا
 نوریتونم ا ینم گهیکنم د یمرم رد شححم،فکر م نیخواد ام ا یدلم م ی: گاههلنا

 بمونم
ستم م یزیچ س شا یکه  شه، منم همه  یروم داگهیکنه مامانمه،  مامانم تموم ب
 رو ول کنم زیچ

 یلیخ یتون یهنوم م ،یندار یتو هنوم سححن ه،یچه حرف نی: هلن، اارسححالن
 یکه خودت بخوا یبسام یجور یروعوض کن زهایچ

بهت  ذا بدن  یریسحح یدیخواد، د یدلم نم یجور چیکه ه نهی: مشححکل اهلنا
 خواد ینم یچیاصال دلت ه ه،یحس نیهمچ هیشه،  یحالت بد م

 ایدن کنه دلت یمشاوره، کمک م یبر دیتموم شه، با التیتعط نی: بزار اارسالن
 رو بخواد

 خواد یکه منو نم اسیدن نیرو بخواد ؟ا ای: دلم دندیدخن هلنا
 بسپرمت دستش درست کنه دیبا ادی: بس کن، آفاق جون بارسالن

 واسش تنگ شده یلی:دلم خهلنا
 شه، االن نوبت ساره اس ییخواد هوا یدلم نم ی: منم، ولارسالن

 بود که اونروم اردالن ... ی: ارسالن، اون چهلنا
 دنبو یمهم زی: چارسالن
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س یجواب نم نیبه ا یجور چیبود، ه دلخور  یجواب نم یتیموقع چیه د،تویر
 گرفت، ام جا بلند شد

 اد؟ی: خوابت مارسالن
نگفت، نگفت که حق داره بدونه ،  یگفت و رفت،خواست بگه ول یسر آره ا با

 حق داره
ت و گف یریچشم تو چشم ارسالن شد، شب بخ ییاومدن ام دستشو رونیب با

 ق.رفت سمت اتا
د، بود برش گردون ییارسالن که رو کنسول دم دستشو یمنگ گوش یصدا یول

 غامیکه ارسالن واسشون پ یی، ام همه اون کسا ایچشم براه تماس بود، ام عرش
 گذاشته بود

 ه؟یدوال شده بود که ارسالن درو بام کرد: ک یگوش رو
 : اسم نداره، نکنه بامن کار دارن؟هلنا

سالن شد، نگاه تماس رونیاومد ب ار ا تو ب رانهیبه تلفن انداخت: نه ام ا یقطع 
 کار ندارن

رو  یچشم به راه نیبود فقط هم لیتکم زیکرد ورفت سمت اتاق، همه چ یپوف
 کم داشت.

تا نور  دیباالتر کش یبود که ارسالن اومد تو اتاق، لبه لحاف رو کم دهیکش درام
 فته،یتو چشمش ن

ا تماس گرفته گفته فرد تییگرفت ، دا یبود ام خونه تماس م ی: عابدارسححالن
 میریپس بگ میرو بر تیصبح شکا

 بوده نیشد نشست: خوب قرار هم بلند
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 یرسونه دست عابد یامشب م نی: گفته پول وطال ها رو هم همارسالن
 هب*و*س یفکر کنم بگم دستم رو هم بب*و*سه م زشیعز نیاسی: واسه هلنا

 زهی: آره خوب، بچه عزارسالن
 ریپس چرا... حرفش رو خورد، شب بخ ز،ی: عزهلنا

 ی: خوب بخوابارسالن
رفته  یشححرکت دم ظهر یارسححالن اومده بود دنبالش، به جا شححهیام هم مودتر

 هکیو خونه، چند ت دیواسححه ع دیخر د،یخر یو بعدشححم کم یبودند دفتر عابد
باس ارسححالن خر برداره،  ییزهایچ هیبود، هلن رو هم مجبور کرده بود  دهیل

به گشححتن نداشححت، تودوتا فروشححگاه مشححخص  یامیه خودش چندان نواسحح
سه هلن کم داشیرخ شته بودند، گفت  شتریب یروتموم کرده بود، وا وقت گذا

کرده بود، رنگ و روش خوب بود،  لهیارسالن پ یالمم نداره، ول یخاص زیکه چ
 ارسالن اصرار کرده بود که چند یرو صورتش بود ول فیخف هیسا هیفقط  دیشا

ساژ فکر اماومدن  رونی. با بگهید یزهایو چ کیبرداره، پنک یشیقلم ارا کرد  پا
 سر ام شرکت در آوردند. یگردن خونه ول یبر م
س یروم کار نیام بود و آخر 28 روم شغول کار نبود، رو  یکارمندا، به نظر ک م

ند حال حرف مدن و خ ند، همش در  آرامش  یدفتر اردالن ول دنیهوا بود
 اونجا نبود. یا گهیکس د یچون جز خود اردالن و منش داشت یشتریب

دور و بر فاصححله گرفت تو فاصححله کالسححها هم  یاهویرفتن سححر کالس ام ه با
د و ر یکوتاه کیبود و سالم وعل دهیبه ارسالن نزده بود،فقط اردالن رو د یسر

 بدل کرده بودند.
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 گهینه ام کس دبود  یام منش یبود، نه خبر دهیشرکت خواب یاهویه نییپا رفت
 و اردالن هر سه کنار یبابت در نزدن،ارسالن وعابد دیبام کردن خجالت کش با

 ستادیکرد و م*س*تاصل ا یکا ذ بودند، سالم یسر هی دنیهم مشغول د
 بلند شد: کالست تموم شد؟ ارسالن

 : آره،هلنا
 تو سالن تا ما کارمون تموم شه؟ ینیشیم قهی:چند دقارسالن

 ساعت میشد به ن لیتبد قهیچند دق یفت و برگشت، ولگ ی: باشه اهلنا
ست چ یخروج عابد با شد، موکدا  یزیخوا سالن مانع  ضور ار سه که ح بپر

 برسه یینکنه تابه جا یگفته بود امپرونده ساوال
و ت نیاریم فیچند لحظه تشححر هی یخیاومد طرفش: خانم شحح یخود عابد یول

 اتاق؟
 دنش رشیدستگ یزیچ یکرد ول یهام جا بلند شد، به ارسالن نگا متعجب

 کنار دست ارسالن نشست، یاردالن و عابد یروبرو
 دست راستش رو تو دست گرفته بود ارسالن

با حکم  رومیرفتن نبود: صححندوق امانات مادرتون د هیاهل حاشحح یول یعابد
دم  هنکیبا توجه به ا یدیخواستم شب ع یو در حضور من بام شد. نم ییقضا
ست و کا التیتعط صفار رهینم شیهم ام پ یره شما مطرح کنم، جناب   یبا 

ظاهرن  یول نیکن یرو شححما در ارامش ط التیبود که تعط نیهم نظرشححون ا
 شحما رو دیبا لتونیاومده که خوب، من به عنوان وک شیپ یمورد هیهم  شحبید

 ادامه پروندتون الممه یگریواسه پ یعنیبزارم،  انیدر جر
 شده یدست ارسالن: چ ریاش رو هم خزوند م گهید دست
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 تامل دارن یصندوق بود، که جا یمدار  تو یسر هی: یعابد
 ؟یچ یعنی: هلنا
سه تا  و نینیبب دیعکس هسش که شما با یسر هیکه مهمه  یزی: فعال چیعابد

 شناسنامه
 کا ذ رو آورد داددست هلنا یشده رو نتیپر دیسف اهیچند تا عکس س اردالن

سها رو د جیگ  یکه تو ب*غ*ل مرد یعکس مادرش در حال نیلاو د،یو گم عک
 دبو صیقابل تشخ یحامله بودنش به راحت داد،یبود رو نشون م ستادهیا

سالن کرد، عکس بعد نوماد ینگاه شا شیبه ار  2 دیبود تو ب*غ*ل اون مرد، 
 سه ماهه ایماهه 

 یعنیآشححنا نبود،  یهم بود، محل عکس ول گهیچند تا عکس د بیترت نیهم به
 نبود یقاجان که حتمخونه آ

ره؟ منه؟ آ یآلنه؟ بابا نی: ازنهیبه ارسححالن کرد،متوجه نبود که داره داد م ینگاه
 نیا ایکه هست، خدا نیخبر بوده؟ ا یمگه نگفتن ام من ب دونه،یمگه نگفتن نم

 که منو ب*غ*ل کرده نیکه هست، ا
سالن ستاش رو که به یسع ار شد د شد، موفق  شت مهارش کنه، موفق هم   دا

 صداش رو نه یرو مهار کنه ول دنیکوب یپاهاش مشت م
سمت د اردالن ست: آروم باش، چرا ا گهیاومد اون  ش  ،یکن یم ینجوریاش ن

ارسالن حق داشت  م،یما اصرار کرد نمیاصال هم م،یگ یبهت نم یچیه گهید
 ینخواد تو بفهم
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هم داد دسححت اردالن، ارسححالن  زیام رو م یآب وانیل یفروکش کرد، عابد هوی
 یزیچ سححت،ین یزیچ نهایدسححتهاش رو شححل کرد: هلن، آروم باش، ا یقدر

 یپدرته، آلن رشتون نینشده، آره ا
 ه؟یبود تو صندوق؟ شناسنامه چ یچ گهی: دهلن
 دستش یبه ارسالن انداخت و سه تا شناسنامه گذاشت جلو ینگاه یعابد
داد  نامه روشناس نیکرد، اول یدست شیدست درام کردن نداشت ، اردالن پ توان

دستش، شناسنامه مادرش بود، اردالن دست جلو آورد و صفحه دوم رو آورد، 
 نام فرمند: هلنا ینام همسر: آلن رشتون

ادر تر شد: نام پدر وم جیکه مال خودش بود گ یشناسنامه بعد دنیبود با د جیگ
 داشت تو شناسنامه اش

 سوم هم مال آلن بود، نام فرمند وهمسر داشت شناسنامه
مر ع هی،  سححتمیبه من گفتن حالل ماده ن ؟یچ یعنیها  نیکرد به ارسححالن: ا رو

 گن یم یکا ذا چ نیا ،پسیگفتن حروم
ست گرفت: بب یعابد سها و ا نیا ن،ینیحرف رو د شون  نیعک سنامه ها ن شنا

شما  دنیم شده، پدرتون ام تولد  شما در مورد پدرتون و تولدتون دروغ گفته  به 
 ای یصححور ایبود، پدر شححما حاال  رادیو مادرتون بدون ا مطلع بوده، عقد پدر

 مسلمان شده بوده یواقع
، پدرتون لیاسححم فام یبرا تونییمنن به دا یمنگ م یصححفار یکه آقا شححبید
در  یتلفن رومیچون د یصححفار یکنن، آقا یرو عنوان م یا گهید لیفام شححونیا

ه چه ب تونییدا یگن ول یرو به شححما م یقیحق لیموضححوع بودند فام نیا انیجر
 گنیبهر حال دروغ م دونمینم لیدل
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 عمر هیعمر دروغ گفته،  هیشد :  بلند
شت نطور،ی: مادرتون هم همیعابد سنامه دا شنا  که پدرتون لیبه هر دل ن،یشما 

را بدون نام پدر، چ رنیشما شناسنامه بگ یبرا دیشما رو تر  کرده، چرا اونها با
 ه و رفتهخبر بود یبگن ام وجود شما ب دیبا

صور کرد امدواج دو نفر ام دو د یم البته سرها نیشه ت ه، دار ییمختلف چه درد
 هم ام گهیفشححار اضححافه د هیرو هم عوض کنه که خوب  نشید یکی یحاال وقت

 خودش داره یها شیطرف همک
 ه؟یبه چ یبفهمم چ دیچطور با م؟یکن کاریچ دی: االن باهلنا
 یکنه،دروغ خانواده مادر یم جادیا دیجد case هیخودش  نیا نینی: ببیعابد

که خودش  یبچه ا یبرا تیهو جادیا ه،یریگیقابل پ نهایشححما، و مادر شححما ا
ستم ا تیهو شته. من تون سر دا نیدا تا  میبتون کنم تا نکیل تونییرو به پرونده پ
با یول مشیببر شیهمراه اون پرونده پ ییجا ه ب ییجا هیام  دیخوب احتماال 

 میده جدا دنبالش کنپرون هیعنوان 
نا کار نم ی: من نمهل نه، د یفهمم، مغزم  ندوق بوده؟  یچ گهیک تو اون صحح
 چرا ما رو ول کرده؟ ست؟یام پدرم توش ن یادرس

 یدیجد زیرو که گفتند دنبال نکنن چ ییزهایچ نیا یعابد ی: تا آقاارسححالن
 میصبر کن دیبا شه،ینم رمونیدستگ
بفهمه  تییدا دیدنبال نشححده نبا سیپل قیام طر قاتیتحق ی: فقط تا وقتیعابد

 رو پرونده پسرش اومده یدیکه حرف جد
 :مامانم چرا به من دروغ گفته؟هلنا
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رفتن  ام دیشا میفهم یباالخره م ،یباش یقو دینکن، با یقراری: هلن، بارسالن
 خونواده خواسته آثار پدرت رو کال پا  کنه ریبوده تحت تاث یپدرت عصبان

 در همه؟ نقدریا زیچ: چرا همه هلنا
، تو فقط آروم باش ارن،یرو در م هیتا ته قض یعابد یآقا شه،ی:درست مارسالن

 میکنیرو دنبال م شیتموم شه، کارا ادار التیتعط نیبزار ا
 ؟یبه من نگفت رومی: تو چرا دهلنا

 یتفیروم ب نیمشخص نشده به ا زیتا همه چ خواستمینم نکهی: واسه اارسالن
در  چند تا م هی م،یگفت یرو هم نم نیوگرنه هم میمجبور بود بلند شد: یعابد

ست که با گهید سنامه ها رو هم با نیبشن، ا یبررس دیهم ه  م،یبرگردون دیشنا
 نگهشون دار. یخواست هیعکسها کپ یول

 رو برداشت عکسها
 نیفرورد 5البته تا  دم،یرو خودم انجام م رانیپدرتون تو ا لیفام یریگی: پیعابد

شه کار دهیبع شما هم اگه ام اقدامات د یب ستگ یزیچ شبیکرد،  د ش رتونید
 هی شححهیهالل احمر هم م یبخش برونمرم قیالبته ام طر ن،یبزار انیمنودر جر

 بره یممان م یکردول ییکارا
اله حو ینگاه یهر سه در سکوت نشسته بودند، هلن هر ام گاه یرفتن عابد با

سها م ست ام ا یکرد، نم یعک شه  زاریبمرد  نیدون مل بزنه نگاهش کنه و  ایبا
 همه سال رو با عکس در کنه. نیو حسرت ا یدلتنگ

 ارسالن نبود. ی رق عکسها بود که متوجه صدا مدنها نقدریا
 میسر شونه اش مد: هلن، بلند شو بر یبرگشت کنارش، دست ارسالن

 بلند کرد: کجا؟ سر
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و ببنده.آخر سحاله بنده خواد درو سحاختنان ر یم ینگهبان گه،ید می: برارسحالن
 خواد مودتر بره یخدا م

ا ارسالن نشسته بود بلندشد،ب زیحرف ام جا بلند شد، اردالن هم که پشت م یب
 صورتش یاومد سمتش، بسته رو گرفت جلو یبسته ا

 ه؟یچ نی: اهلنا
ش: برگه داد دست هیمادرت که قرار بود واست بفرستند، بعدم  ی: طالهاارسالن

 خونه اس شیپول پ زیوار شیف نمیا
 به داخل بسته بنداره داد دست ارسالن ینگاه نکهیا یب

 ادیپسره ب نیا یبد تیرضا یخوا یتو هنوم م زه،یچ یعنیگم،  ی: من ماردالن
 رون؟یب

 امضار رو دادم ره،یحرفها د نیواسه ا گهی:فکر کنم دهلنا
م ن داده، هنوَدولشححو یعابد یکه افتاده آقا یبا اتفاقات سححت،ین ری: نه داردالن

 ام رو پروندش برداشته نشده تیشکا
 کنم؟ کاریچ دیرو کردبه ارسالن: با هلنا

سالن شب ع ی: نمار شن بهم لهیپ نهایا رون،یب ادیب یدیدونم، بزار فعال  ون تا ن
 کارا جلو بره

بهتره، واسحححه تو هم بهتره، االن بهتره آرامش  ینجوری: منم فکر کنم ااردالن
ها االن بهتره اون ره،یدر م یام دهنت حرف هوی نیو در رو بشبعدم ر ،یداشته باش

 میدون یم یندونن ما چ
 .نیبهتره رو انجام بد نیدون یدونم، هر کار م یسمت در: نم رفت
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*** 
 ام اردالن جدا شدند، نگیبه پارک دنیرس با
س تو سته ک یحرف چیه یب ریم ست خو یدلش م یلیخ فش،یمل مده بود به د ا

 فیبا نگاه کردن به ک یبه عکسححا بندامه . حت گهینگاه د هیکنه  رو بام فیدر ک
 .رفتیهم ضربان قلبش باال م

به خونه به بهونه لباس عوض کردن رفت تو اتاق، پشححت در  دنیمحض رسحح به
و چند باره هر کدوم  نیچند دنیدر اورد. با د فیو عکس ها رو ام تو ک سححتادیا
شت منگ بزنه یقرار تر م یب ست دا ساوال کنه، بره  ییو ام دا شد، دو عبدالله 
مادرش و عکسها رو بزاره جلوش، حق داشت بدونه پدرش چرا رفته، چرا  شیپ
دونسححته هسححت و رفته، چرا همشححون دروغ گفتن. پاهاش سححسححت شححد،  یم

 همونجا پشت در نشست.
سالن صدا یتقه ا ار صبر  یبه در مد و در و بام کرد، که  آآ هلنا در اومد: آآ، 

 کن
 ؟یواسه چ ی: پشت در نشستنارسال

 ؟یشد یتو: چ ادیتا ارسالن ب ستادیکنار ا یحرف چیه یب
 تو ایب ،یچی: ههلنا

تو دسححتش انداخت: چرا لباس  یو کا ذها ختیبه سححر رو ر ینگاه ارسححالن
 ؟یعوض نکرد

 دیشک رونیام کمدش ب یو شلوار کیحرف نشست لب تخت. ارسالن تون یب
 گشنه امه یلیدرست کن که خ یزیچ هی ایگذاشت لب تخت: مود باش ب

 : ارسالنهلنا
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 : بلهارسالن
 ؟یبخور یزیچ هیخودت  شهیخوام بخوابم، م ی: مهلنا

 خبر خوب بهت بدم هیدرست کن،تا  یزیچ هی ای: نه، بارسالن
 ارسالن مل مد تودهن

روهم روم بهت 5 ،یلیتعط دیرومم که ع 4 لن،ی: فردا کالسححهات تعطارسححالن
 و هم رفتهدم ر یم یمرخص
 ؟یمد:خودت چ یفیضع لبخند

 امیگفتم فردا نم یدادم، به نگهبان ی: نه به خودم هم مرخصارسالن
 شد؟ ی: مشهد چهلنا

ا ندارن، دو ت طی: قرار شححد بهار و اردالن سححانام رو ببرن، البته هنوم بلارسححالن
 رسه یم 2،سانامامشب ساعت  ومدهین ریگ شتریب طیبل

آفاق جون خوشحححال  ن،یهم برو! همتون دور هم باشحح اومد تو ریگ طی: بلهلنا
 شه یم

 میباش نجایا دیتهران، با ادی: بابا هم مارسالن
 کرد: قرار بود برن مشهد که!! تعجب

 شیاد پ یامروم باهاش حرف مدم، گفت م ی: دو رومه که مشححهده ،ولارسححالن
 ما

 نیسال دور هم باش لی: آخه آفاق جون دوست داشت تحوهلنا
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سححاره،  تیام اومدن سححانام و وضححع ارهیآفاق جون االن داره بال در م :ارسححالن
سححمت  دیبعدم چرخ -ارهیرو دور ام ما تاب ب لیسححال تحو هیتونه  یم گهید

 گذاشت رونیواسه خودش ب یکمد، بلوم شلوار
صندل یبپزه ول ییاومده بود  ذا مثال سته بود رو  ش ش یرسما ن شپزخونه دا ت ا

سالن رو تما ستورها یکرد البته هر ام گاه یشا م ذا پختن ار سالن  یهم د ار
 کرد. یرو اجرا م

 موفق نبود، به محض یول اردشیب رونیحال و هوا ب نیتالش کرده بود ام ا یکل
 ت.رف یو تو فکر م زیبه م زدیمل م شدیکه بهش داده بود تموم م یکار نکهیا

سالن شون رو م ار شتن شت. با گذا سته طالها برگ لند کرد: ب یرس زیرفت و با ب
 ه؟یچ نیا

 توشه؟ یچ مینیکنارش: بسته طالهاست، بام کن بب دیرو کش یصندل ارسال
 سه تا النگو، چند تا انگشتر و دو تا حلقه. ر،یرو بام کرد، چند تا منج بسته
شت، دو تا ر عیسر  پهن تر و بزرگتر یکیساده مرد رنگ  نگیحلقه ها رو بردا

 و کوچک تر کتریبار یکی
حک شححده  یزیارسححالن انداخت، پشححت حلقه ها رو نگاه کرد، چ به ینگاه

شت، ول سا یندا شونیام  شخص بود که منونه مردونه اند،نگاه ز به  یکامل م
خت، ام روم یخال یجا ندا قه خودش ا قه رو جلو یحل ارسححالن  یکه حل

به ارسححالن بندامه  ینگاه نکهیا یمونده بود،ب یانداخته بود، انگشححتش خال
 لقه بزرگتر و دست کرد و بعد پشتش حلقه کوچکتر رو،اول ح دیباترد

ند و ام چ شححشیپ میبر میکه بتون سححتیکس ن چیمادرت ه لی: تو فامارسححالن
 م؟یچوند ماجرا خبر دار ش
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نا که دا ی: حرفهل له نخواد ام دهن ه ییرو  بدال کدومیع  ینم ای اد،یدر نم چ
ند هسححت یدو نفر یکیمامانم  یگن، البته تو دختر خاله ها یبدونن نم ایدونن 

 امشون ندارم. یمن اصال آدرس یبودند ول یمیکه بامامانم صم
سالن ض یخوب هر چ یول اد،یته ماجرا در م ی: بزودار شه،  هیمودتر ق شن  رو

 واسه تو بهتره
 شمیم دیام پدر مادرم نا ام شتریفهمم ب یم شتریب ی: هر چهلنا

 ایاقضحح نیا الیخ ی بکال دیمدت ع نیا یخوا ی: مدیکشحح کتریرو نزد یصححندل
روم  4 ره،یهم نگ ینگه، تماسحح یزیچ چیگم ه یهم م یاصححال به عابد م،یشحح

کار که عمرا  عدم م 9بره، اون  شیپ یاول  مدت  نیا اره،ین یگم خبر یروم ب
صبح بزار  الیخیب کمی به  م،یزارب یبرنامه ا هیباش، فکرت رو آماد کن . فردا ام 

 ! خوبه؟میبد یخودمون حال اساس
صبح رمرو م ستخرا سه   میبعدش بر یسونا و جکوم هی میکنم، بر یباال رو وا

با م هی ،یدیخر هی میبر شححگاه،یآرا با  میریاد، م یناهار تود،  روب هم که 
 . میخور یشام م م،ینیچ یم نیخونه آفاق جون هفت س

 کنم یمونم ناهار درست م یمن م ایجا بلند شد: تو برو ب ام
گذاشححح دسححتش ندلرو گرفت و ن رو عقبتر داد، نشححوندش رو  یت بره، صحح

 نیزیهمه رو بهم بر یا هیثان 2که شما  ختمیبرنامه ر یممنون، کل یلیپاش:خ
 م،خواد استراحت کن ی: من فردا دلم مجهینت یب یخورد که بلند شه ول یتکون

 : خوب؟ارسالن
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ها سححعک نیا دیمامانم، من با شیبرم پ خوامیخونه افاق جون،م امی: فردا نمهلنا
 رو بهش نشون بدم

سالن ش سکانکتیمدت د هیکه  می: ما االن حرف مدار  ی، حاالعکس ببر میبا
 مامانت؟ شیپ یاصال صبح تاشب بر ؟یکه چ ینشون بد

 !رمیبعد ام نهار م گه،ی: نه، تا ظهر هستم دهلنا
 :نهارسالن

 نه؟ یشد: آخه واسه چ یشاک
سالن شب عار رو خونواده  ضایام مر یتعداد هیمطمان باش هم ممکنه  یدی: 

شن هم کل شون برده با ص نایپرستار و ا یها ش یمرخ ا که اونج یبر یان، بلند 
 ؟یچ

 یسححع دیمامانم، من با شیخوام برم پ یبه اونها ندارم، من م ی: من کارهلنا
 کنم باهاش حرف بزنم

سالن  لیدل هیتامه  کره؟،یدر و پ یگم خلوته، ب یم یستی: منظور منو متوجه نار
بپا گذاشته باشند دوباره دنبال  زیعز یماده ها ییو دا ییهم هست، اگه دا هگید

 شگاهیبه آسا رسنیم انیتو م
صرار دارن پ نقدریدارن؟ چرا ا کاری: آخه اونها با مامانم چهلنا شون  شیا خود

 ببرنش؟
 صبر داشته باش کمی د،یفهم دیکه با هیزیچ نی: اارسالن
 ارسالن نبود، ام یخبر یگذشته بود ول 2ام  ساعت
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ب ش یبود رو بدخواب ختهیروم سال ر نیکه ارسالن واسه آخر ییبرنامه ها همه
صبحش به هم ر یو بدقلق سالن خ ختهیسر  ه آروم قبول کرده بودک یلیبود، ار

 شگاهیجز رفتن به آسا یامروم رو هر جور دوست داره بگذرونه، هر کار
 بیم رو تنها باشم،ارسالنم عجخوام امرو یکلمه به ارسالن گفته بود م هی فقط

 حرف شنو شده بود.
و ادمهاش کرد و  ایحواله دن یبه سحححاعت انداخت، به درک ینگاه گهیبار د هی

نداشححت واسححه  یلپ تاپش رو هم برده بود، کار یرفت تو اتاق،ارسححالن حت
شحب  یام  ذا یدرسححت کنه ، کم یزیدلش نخواسححته بود چ یانجام دادن،حت

 ارسالن هم که امروم حرف گوش کن شده بود. ه،یکرد کاف قبل مونده بود، فکر
شم یصدا با ست، با منگ دوم تو چ صدا یمنگ ام جا ج شنا م ینگاه کرد   یآ

 در ینبود درو آروم بام کرد، با صحدا یتو چشحم یزیچ یاهیجز سح یول دیشحن
 دسمتشیآفاق جون که پشت به در داشت چرخ

 ود آوردش:سالمآفاق به خ یکرد که صدا یو واج نگاه م هاج
 به سلمان و حاج بابا انداخت: سالم، ینگاه
 تو؟ میایب شهی: مآفاق

 نجایهول کردم، شما، االن ا د،یگفت و در و بام کرد: ببخش یدیببخش
نخورده بود،  یکرد، با داخل شدن همه هنوم تکون یآفاق دست وروب*و*س با

 ات مبلهسلمان راه رفته رو برگشت در و بست ودستش رو گرفت برد سم
ست کنارش: بب آفاق ش ستش نمتیاومد ن شده! د ! خدا لعنتش کنه دختره آب 

 بشکنه
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شما چهلنا سلمان خان ب ن؟یشد اومد ی: من خوبم ،  شما چرا  ان،یقرار بود 
 ن؟یاومد
 !میبر نیبابا: ناراحت حاج
ش ی: واهلنا شتم، فقط قرار بود  یمنظور د،ینه، ببخ سانام  ن،یایام ب 4ندا آخه 

 نیکردم دل بکن یفکر نم ده،یرس شبیتامه د
 یرو م نیهم نهیب یما رو م یهر ک میاومد یدونم بابا، آخه ام وقت یبابا: م حاج

 گه
ام سر شل کرد: دل کندن که سخته، پدر سوخته رو چند  یچادر و روسر آفاق

 خلوت کنن. کمی ییفعال المم بود سه تا یول مش،یبود دهیماه بود ند
 ره؟: ساره خانم چطوهلنا
شکر خدا خوب، فقط آفاق با نبودن ما  شاالیسره که اونم ا رهیخ کمی: خوب، 

 شه یدرست م
 : چرا؟هلنا
داشححتن، سححاره ام خر  یبوده، دلخور نشححونیب ییزهایچ هیمادر،  یچی: هآفاق
رو در اورد،  دیسححع نیشححد، پشححتشححم به ما گرم بود، پدر ا ینم ادهیپ طونیشحح

 حل کننبلکه خودشون مشکلشون رو  میاومد
س یا گهید ساوال ست آ ینم د،ینپر  ایام کل ماجرا خبر دارن  هیآفاق و بق ایدون

 نداشت کنکاش کنه میبه هر حال تصم ینه، ول
 ؟یدار درد ؟یاالن چطور نم،یبب نیشد که آفاق دستش رو گرفت: بش زیخ مین
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 اریاخت یدارم، ب نهیدرد تو قفسحححه سحح کمیندارم،  ی: نه مشححکل خاصححهلنا
شمهاش  شا یبارونچ ضع دیشد: دکتر گفت  شمام   دیآب مروار ایشه،  فیچ

 رمیبگ
شکنه، نگران نباش، مآفاق ستش ب شم، االن نیبرمت بهتر ی: د صص چ  متخ

 شه یحل م یا قهیعمل ده دق هیتو  زهایچ نیا
 دایپ کنه شمام دکتر یم هیخانم گر نیاونوقت ا د،ی: مامان، دکتر گفته شاسلمان

 دسته باالش رو گفته یتر دسته باالبسه دختر، دک ن؟یکن یم
 ن؟یچشمهاش رو گرفت: ناهار خورد اشک
 خونه میدیرس 11بابا: آره بابا ما ساعت  حاج
 نیینجایبه ارسالن منگ بزنم بگم شما ا نی: بزارهلنا
 مینشسته، با خودش اومد نیخواد، تو ماش ی: نمآفاق
 نه؟ی: چرا تو ماشهلنا

 بلند شد رفت سمت تراس گفت و یالله یبابا ال اله ل حاج
 می: باباجون، وسائلت رو جمع کن برسلمان

 خورد: کجا؟ جا
 !گهی: خونه ما دآفاق

 ارهیارسالن م یالمم داشت یزیهات رو بردار، بعد چ یدم دست نی: همسلمان
 میکار دار یلی: آره مادر بلند شو، خآفاق

 رفت؟ یم دیو گم بود،چرا با جیگ
 د ارسالن همه وسائلت رو جمع کنهگم خو ی: اگرم سختته مسلمان
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 شده؟ یزی: چهلنا
فاق نه چآ خونه خودمون، اونجا خودم  میر یم م،یما برگشححت سحححت،ین یزی: 

 .یحواسم بهت هست، نگاه کن چه ال ر شد
 خوان ال ر کنن یبه  ذا ندارم، تامه خوبه که همه م یلی: خوب االن مهلنا
خوان  یم گهیدونن دو روم د ینم ست،ی: همه رو ول کن مغز تو سرشون نآفاق

 خوان یم هیبزان جون و بن کمیش هی
 : خوب حاال من..هلنا
 : دست بجنبون مادرآفاق

مله به ج هیکنه، فقط  کاریدونست چ یبود، نم ستادهیوسط اتاق ا م*س*تاصل
 نداشت داشت؟ یلشگر کش نهمهیخوام تنها باشم، ا یارسالن گفته بود م

 آفاق رفت سمت کمد یصدا با
 د؟یخواب یم نجاینشست لب تخت: ارسالنم شبا ا اقآف

ص یلیخ نیساوال ، فکر کرد ا نیاون ته توها بهش برخورد، ا یکم صو ،  هیخ
 االن یاشارت مده بود ول یهر چند آفاق بپرسه، گرچه قبال کل

ه ارسالن ک ،یبود، تو امانت بود یشد رفت سمتش: مادر ما قرامون نامزد بلند
 ه ؟ هان؟قولش نزد ریوقت م هی

 نشست وسط ابروش: نه یاخم
 خوام یجواب م هی ستا،ین یآبرو دار ای: االن وقت خجالت آفاق
 : نه به خدا،هلنا
 دلم آروم نگرفت ی: خدا رو شکر، بچم خودشم گفت، ولآفاق
 نداره یاستنطاق معن نیا ،یچ یعنیکرد  فکر



wWw.Roman4u.iR  392 

 

رو  عمر خودم هیرفتم،  یکه دسححتم بند اون دختر بود، اگه نم یدی: خبرم دآفاق
 دمپسره ش نیچرا خام ا دونمیکرده بودم، نم امینذر و ن یکردم، کل یسر منش م

 ییسه تا ن،یشد بی ر بیعج نقدریشده، چرا ا یشده بود: آفاق جون چ جیگ
باال، شححما هنوم عرقتون خشححک نشححده  ادینم نهییدنبال من، ارسححالن پا نیاومد
 که من برگردم نیاومد
 یخودت روناراحت نکن ن،یتو ماشح نهیبشح میچون ما گفت ادی: ارسحالن نمآفاق

 میکن ینم یها، ما پشتت رو خال
 نیگ یم ینجوریشده، چرا ا یچ نیکرده بود: تو رو خدا بگ بغض

ش آفاق شوندش لب تخت: ببخ ستش رو گرفت ن شد نقدریا د،ید شفته   یم نمآ
 میزنی، بعد حرف م می. قربونت برم من، پا شو برگمیم یفهمم چ

 ادیارسالن ب نی:نه، منگ بزناهلن
شه، ه شیشونیعرق ام پ آفاق هش بچه امانته، ب نیگفتم ا یگرفت: خدا منو بک

و  نییبدو االیاون روم اصححرار کرد و  نقدریا یول ن،یخور یگفتم به درد هم نم
 کرد که منم خام شدم نیبجنب
نا فاق جون چرا اهل به قلبتون فشحححار م ن،یکنیم ینجوری:آ م آرو اد،یحاال 

 نیکرد ن،عرقیباش
 : عرق شرم مادرشیشونیمد به پ آفاق
 شده یچ نی: تو رو خدا بگهلنا



 393 سر شودبه 

 یخوا یم یگفت نجا،یا یایبلند شد: تو جمع کن، اصال ام اولم قرار نبود ب آفاق
 هی ریم ن،ینامزد باشحح یمدت هی، دلت مطمان نبود، مگه قرار نبود  شیبشححناسحح
 .ستیکه درست ن نیسقف باش

جمالت رو ام دل به  نیداشححت ا یسححع یلیکرد ، خ ین آفاق پوفرفت رونیب با
 کنن ونهیخوان منو د یم ایشدن  ونهید ستینشد: معلوم ن یول ارهیمبون ن

ست ش چندد شت نگاهش به گو ست برد ام تو  لشیموبا یلباس بردا افتاد، د
شت، نم صال د یکمد برش دا ست ا وقت بود  یلینه خ ایداره  یشارژ گهیدون

 شد. یبود روشن نم دهیفا یب یه بود. دست برد روشنش کنه ولروشنش نکرد
 یحرف چیه یکه جمع کرده بود رو برداشححت و رفت سححمت سححالن، ب یوسححائل

 رفتند. رونیب یهمگ
 ره،یور م شیداده و به گوشحح هیتک نیکه به ماشحح دیارسححالن رو د نگ،یپارک تو

اشته فته بودگذبرداشته بود، سا  هلن رو ام دست سلمان گر یقدم دنشونیباد
سالم هلن هم فقط م صندوق، درجواب  داده بود. فرصت  یجواب یلب ریبود تو 

 نداده بود، برگشته بودپشت فرمون. یحرف و صحبت
 رد و بدل نشد. یا گهیوسلمان حرف د یحاج نیدو بار ب یکیهم جز  ریمس تو
س با شونیر ش ادهیبه خونه، با پ دن سا  هلن رو نیشدن ام ما سالن خودش   ار

م کرد جلو تر ا یجرات نم یبرداشححته بود و رفته بود سححمت سححاختمان. هلنا ول
اونها بره سححمت سححاختمان، گرچه  یبره تو، مجبور بودپا به پا یآفاق و حاج

سالن ام اتاق ب شت تا ار ست دا  هایامب نیا نهیبنزده باهاش حرف برنه.ب رونیدو
 ام کجا در اومدن
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 نیناخواسححته ب یبودند اخم سححتادهیا یوداردالن و بهار که دم در ور دنید با
 هم نرفتن مشهد؟ نهایابروهاش نشست.رو کرد به آفاق جون: پس ا

ش ومده،ین ریگ شتریب طی: نه دوتا بلآفاق ستادن، بعدم ما که قرار  د سانام رو فر
 اونها هم منصرف شدن میبرگرد

سالم و عل با سر یکیاکراه  سالن نبود، یرفت تو اتاقش ول عیکرد و   یتیهما ار
رسه در ب یکس نکهیمد، رفت سراغ اتاق ارسالن قبل ام ا رونیام در ب عینداد، سر

 و بام کرد.
 لب تخت نشسته بود ارسالن

نا مه دارهل که چ ؟یکن یم کاریچ ی:معلو  یروم م هینگفتم، گفتم  یزیمن 
پا شدن  ییکه سه تا یگفت یاصال چ ؟یبر یول کن دیخوام تنها باشم، بعد تو با

 کوبه یم یشونی، آفاق دست تو پاومدن
 اروم باش تا.. کمیبلند شد:  ارسالن

 دهیجواب درست نم یپرسم کس یم ی: اروم باشم؟ هر چهلنا
 م،یمن یحرف م نیبش ایدستش رو گرفت و ام در فاصله داد: ب ارسالن

 .نمیخوام بش یارسالن رو پس مد: نم دست
 به در خورد و آفاق اومد تو یا تقه
 ند سمت در،دو برگشت هر

 یاومدم اتاقت نبود ،یی: کجاآفاق
 ن؟یکن یم ینجوریچرا شماها ا نمیشده، بب ی: اومدم ام ارسالن بپرسم چهلنا
 گم یخودم م ای: بآفاق
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 من خودم ... ن،ی: نه آفاق جون، شما اجامه بدارسالن
 خواد، شما برو تو سالن ی: نمآفاق

شححد:  لیجمع تکم گهیبا وارد شححدن سححلمان د ینرفت و ول ییجا ارسححالن
 ن؟ینجایا

 بچه حرف دارم نیشامده پسرت رو ببر من دو کلوم با ا نیا ای: آره بآفاق
 نی: آفاق جون، فکرکنم بهتره اجامه بددیتو موهاش کشحح یکالفه دسححت ارسححالن

 نیا یا گهید زیاگه هنوم چ نینیبب نیارینه اردالن رو ب ایمن خودم حرف بزنم، 
 رو راحت کنه یهمگ الیب کنه خوسط درست مونده خودش خرا

 اهریمگه ب نجاسححت،ینگو مادر، منش ا یچیگفت و در وبسححت: ه یسححیه آفاق
 گفته؟

 یجا ما محکم سححر یبرادر رهیبپذ دیگفته ، با جاینگفته،ب راهی: نه بارسححالن
مون ام هم جداسححت، مگه من به خودم اجامه  یخصححوصحح میخودش،اما حر

 مبزن یتو مسائل اونو بهار حرف دمیم
حاال  یبابا، منم بهش گفتم، ول یمد سححر شححونه اش: حق دار یدسححت سححلمان

 که با هم جفت یاگه گفت ن،یخور یاگه شما به درد هم نم ست،ین نیحرف ما ا
 نیمودتر ختمش کن میگ یخوب ما م ن،یستیوجور ن

شده بود، ارسالن هنوم دهن  هلنا سرآ  سر چرخوند رو به ارسالن، چشماش 
جور  نیا یگفت یراجع بهش بهت گفتم اگه م یروع کرد: وقتبام نکرده افاق شحح

من و  چیه یوسححط مندگ گهیکردم که د یادب م یمن اردالن رو جور سححتین
ها روهم قبول نکنه، ول یپا نزاره، حت یشححوهر  یوقت یوکالت من و شححوهر 

 نی ایب گهیچند ماه د مینیما بشحح یعنی ؟یچ یعنی نیا ،یکن یم دییخودت تا
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ش نیبگ س جهینت نید؟ اگه به اتموم  سب هم ن یدیر حاال  نیهم نیستیکه منا
 کنم. یتمومش م

 یکل بود دهیاردالن وارسالن شن یرو قبل تو صحبتها نهاینبود، ا یدیجد حرف
 یاون مگو ایا دونسحححتیو چون و چرا کرده بود، فقط نم یبا ارسححالن بداخم

نهیارسححالن رو هم اردالن مبون اورده  حث رو نی!حس کردا ا خواد،  ینمب
سلمان و آفاق رو هم نم یشرمندگ ست بب یو عذاب وجدان   دیخچر نه،یخوا
 سمت در

 دستش رو گرفت: کجا؟ سلمان
 ،نینکن تیخودتون رو اذ نقدریشححما هم ا دم،یحرفها رو قبال شححن نی: من اهلنا

س ص ستمیطلبکار ن یمن ام ک سالن تق س ریبخدا، ار درم ام که پ ینداره، من ک
سته، م حاال  زارن،یبزرگم کرده، خانواده مادرم امم ب یادرم ام رو ناچارمنو نخوا

شم که هنوم چند ماهم ن دیچرا با شماها ب س یمنو م ستیطلبکار  ا . تنیشنا
خواد  یدلم نم گهیبهتون بدهکارم، د یکل یهم معنو یجا هم، هم ماد نیهم

 نیداشته باش یبه خاطر من با هم بحث وحرف
ستش ش د سلمان ک ست   ه؟یچه حرف نیسلمان رهاش نکرد: ا یدولیرو ام د

 نداره یبه ما بده یکس
من  ریبچه ، تقصحح یکن یم فیواسححه خودت تند وتند رد هیحرفها چ نی: اآفاق
س ست ا یکه خودخواه اههیرو سامون بگ نیکردم، ته دلم خوا سر و  سر   ره،یپ

آخرش سحسحت شحدم. تو  یبهش گفتم ول نیخور یدونسحتم به درد هم نم یم
 اهمیروسدادم،  یوا نم یمود نیتو بود به ا یاگه سانام جا دیشا یل کنحال دیبا
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نباش، خودم تا تهش هسححتم، به دوسححت و آشححنا سححفارش  یچینگران ه ی. ول
 دم یخودم سر و سامونت م کنم،یم

: دیرفت سمت آفاق سرش و ب*غ*ل گرفت و ب*و*س دویدستش رو کش هلنا
جایتا هم ن،یرو نزن حرف نیا گهیقوبونتون برم، د هیچه حرف نیا  یهم کل ن

شما،ام اردالن که ا ستش کفر یلیرومها خ نیممنونم، ام همتون، ام  ام،  یام د
د تو یمحمت منو کشح ینبود کل شیقلب تیکه رضحا نیکه با ا رانیام عمه ا یحت

 بهم سر مد، ام همه. مارستان،یب
، من که رفته یاومده نه خان ینه خان سححت،یبوده مهم ن یمسححاله هم هر چ نیا

 گرده سر جاش یشما هم بر م یتو مندگ یبرم، همه چ
 ینم یچ چیمن ه یدهن ارسححالن رو بام کرد: هر چ گهید یجمله آخر ول دو

 نه؟ یستیگم تو دست بردار ن
 رون،یره ب ی: ارسالن بابا آروم باش، صدات مسلمان

ر هم ابه تود، دست برد نیرو بست زیام ظهر تا حاال همه چ شی: بابا، پارسالن
 آفاق جون هم که ماشاال ن،یستین

 : ارسالن!سلمان
و عجله که ت نهیام ا ریشده؟   یشامده چرا شاک نیا نمی: سلمان صبر کن ببافاق
خواب نما  هویگفت نه، رفت قهر، بعد  میکرد دایرو واسححش پ یهر ک ،یکرد

 تونیشححد، مود باش بدو بجنب راه انداخت، مگه من به تو نگفتم اختالف سححن
 مگه نگفتم ... حرفش رو خورد، استغفرالله ادهیم

 گهیماه د 6 میبر م،یکن کاریچ یانتظار دار یکرد دییاردالن رو تا یحرفها یوقت
 م؟یایب



wWw.Roman4u.iR  398 

 

من  ؟یحرص نخور شحهیم ؟ینیشحما آروم بشح شحهیاومد جلو: اول م ارسحالن
ا منو هلناسححت! ت نیمسححاله االن ب نیبدم ها! بعدم ا تونمیجواب حاج بابا رو نم

سم شما بود یپا هیشدن  یقبل ر االن فقط  یاحترامتون واجب، ول ن،یماجرا 
 ه؟یو ببند واسه چ ریبگ نهمهیمن هستم و هلنا، ا

راحت  م؟ییماجرا رونیب گهی: ارسححالن خان، دسححتت درد نکنه، حاال ما دآفاق
 همه رو راحت کن گهید نینکن یباش مادر، بگو فضول

مون ما خود نیکه بزار نهیو بزنم، حرفم ار یحرف نیبکنم چن جای: من بارسححالن
 میریبگ میتصم
رو بعد  شیدختر عقد شححنهیم یهلنا فرض کن، کدوم مادر ی: ما رو آدمهاآفاق

شت ارن،یماه ب 6  یها ول میدونیهم هست م یماه 6 م،یبگن ببخشدا تفاهم ندا
 م؟یفرصت نشده بود، حال اومد

 ،میآرامش المم دار کمیفقط االن  شه،یدر پ یسخت ی: افاق جون رومهاارسالن
عادت ندارم به شححما دروغ بگم، بهتر  یکه االن وقتش نبود ول نیکرد یسححاوال

شمادروغ بگم، جوابتون رو دادم، ول ست ندارم به  شرا یبگم دو  طیانتظار دارم 
اسححتراحت  یکه کم میکرد لیامروم کار و کالس روتعط ن،یما رو هم در  کن

 الیخیگفتم امروم رو ب میحرف و بحث داشححت زیر هیام ظهر  شیاما ام پ م،یکن
ام مندان هارون  یمندان نیدار یانگار یبه حال خودش باشححه، ول نیبزار نیشحح

 نشیاریب نیرفت نیدیبدو بدو گرد راه ام سححرتون نگرفته دو ن،یبریدر م دیالرشحح
 نجایا
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شححه، حرفم رو مدم، من جا مادرش، اگه  یحرفها سححرم نم نی: مادر، من اآفاق
 یکنم، اگه م یماجرا رو ختم م نیاالن خودم ا نیهم نیکن یمندگ نیخوا ینم

سنگ 6هم ام اول قرار ما  نیکن یمندگ نیخوا سبک   نهیکنه بب نیماه بود که هلنا 
مونه، بعدش جوابش مثبت  یم نجایماه هم هم شیشحح نینه، تو ا ایخواد  یم

 یم یدار یمورش  ،یکن یرو دعوت م لی،همه فام یریگ یمراسححم م هیبود 
 داره یبه جواب تو بستگ زی.االن فقط همه چشیسر خونه مندگ یر

 داد یهاش رو با دست فشار قهیشق ارسالن
ش ن،یکن یم ینجوری: آفاق جون چرا اهلنا  ه،یچ نیدون یبابا جان، م نیاروم با

 یسکه ک رهیبنده خدا هم خواست گردن بگ نیخوام، ا یمن به ارسالن گفتم نم
 یحل م زیگم من برم همه چ ی. من که منیایگه، شححمام کوتاه بن یزیبه من چ

 شه
 : اره ارسالن، هلنا نخواسته؟افاق

 به هلنا کرد یم*س*تاصل نگاه ارسالن
 قائله رو نیختم کن ا گه،یرفت جلوتر: خوب بهشون بگو د هلنا

سمت در: خوب، پس تمومش کن سلمان ست آفاق رو گرفت برد  صال  م،ید ا
مسححاله  هیموقع ها  هیهسححت رفع بشححه جوونن باالخره  یاگه مشححکل دمیشححا
 شن یم مونیکنن بعدش پش یبزرگ م یادیروم

 تکون داد و رفت یسر آفاق
فتون رو من حر نینرفته سلمان برگشت رو کرد به ارسالن: فکر نکن رونیب هنوم

به اون راه محض خواب گه خودم رو مدم  گه  نیا دنیباور کردم ، ا له بود، ا قائ
شکل  ستین یواقعا راه نینیب یاگر م یول ن،یکه قابل حله حلش کن نیردا یم
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رو تجربه  ن،در ضححمن ارسححالن خا ن،یمودتر تمومش کن یهر چ نیکشححش ند
باشحححه، ا یم باور کرده  فاق هم عمرا  گرد و  هی ه،یکوتاه اومد ظاهر نکهیگم، آ

 نشده التونیخ یب ن،یکن سهیواستون کرد که ماست ها رو ک یخاک
 افاق جون هستم چیسه پ یرهایگ انیست لب تخت: بله، در جرنش ارسالن
 : پس مواظب باشسلمان

 رو تو قفل چرخوند و برگشت دیرفتن سلمان، ارسالن بلند شد ، کل رونیب با
حرکات  یحرف چیه یسحححاعت گذشححته بود، ب کیهنوم تو شححو   یول هلنا

 کرد یارسالن رو با چشم دنبال م
شت: معذر یقدم ارسالن ستم ا یخوام،نمیت مجلو گذا شه، ول نجوریخوا  یب

کنار اومدن با آفاق جون چقدر سححخته چه برسححه رو در روشححدن  یدونیتو نم
 باهاش،

وقت کرده  یدونم اردالن ک یام آفاق، نم یکه من ام پسححش بر نم یکسحح تنها
تو فرودگاه هنوم دسته چمدونش رو دستم نداده بود  یصبح یکنه، ول یدهن لق

 خواستم دروغ بگمشروع کرد، منم ن
سمت در: م هلنا ست یدلخور رفت  ض دیبا ،یدروغ نگ یخوا صل ق  یرو م هیا
ست ی! میگفت س یبهش بگ یخوا ا که ندارم، اونه یمن حق ستم،ین یچرا! من ک

فقط  گهیرو م یزیکه اردالن هر چ هیهزار تا حق سححر تو دارن. اصححال چه جور
 مورد چفت و بست داره؟ نیدهنش واسه ا

ساعت بسه  1 نیشروع نکن به حرص خوردن، هم گهیو رو خدا تو د: تارسالن
ص صال همش تق سه امرومت. ا شت یتوئه، اگه م ریوا برنامه امروم رو اجرا  یما
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االن تو خواب بعد ام ظهر  یناهار تود حتم هیو  یسححونا و جکوم هی م،یکن
 شد یمحشرم به پا نم نیرفتم فرودگاه، ا یمنم نم م،یبود

 هست؟ ستیپا  کردن صورت مساله که ن االن نی: اهلنا
سالن شت رو پاش:  ار سرش رو گذا شوندش لب تخت،  ستش رو گرفت ن د

ست، ن سرم داره منفجر م ینم ست،یه گم فقط  ینم یزیچ شه،یدونم هلن، 
 دمیشححا دونمیکردم، نم یلجبام دیکردم، با سححع یبدون در مورد تو خودخواه

سوخت ا ی، ول گهید زیچ ست ن شا یان باش، نممطم نویدلم وا ء سو دمیدونم 
 گفتم معامله دو سححر ، واقعا به تو یدر کار نبود، وقت یترحم یاسححتفاده کردم ول

 هم فکر کرده بودم
صل ست،یجواب من ن نای: اهلنا ش یدار یگ یرو نم یتو حرف ا  ،یریم هیحا
 فهممت یمن نم ،یزنیهزار مدل حرف م یهم نه، دار هیحاش

 کنم باشه؟ یصحبت مبخوابم، بعد  کمی: ارسالن
و طاق بام  دینداره، ارسححالن چرخ یحال خوشحح دید ینزد، م یحرف گهید هلنا

 یجابجا کرد،با چشححم بسححته ممزمه ا یهلن کم یشححد، سححر سححرش رو رو پا
 رو سرم؟ یشه دستت رو بزار یکرد:م
 دونم کجا رو ماساژ بدم یهاش: نم قهیبرد رو شق دست

 د فقط دستت رو بزار رو سرمخوا یمد: ماساژ نم یناله ا ارسالن
سها هم اش  ندهیتنش، هم ذهنش نا آروم بود، هم آ یجاش ناراحت بود هم لبا

 یتو یبه حلقه ها ینگاه د،یکشحح رونیارسححالن ب ینا معلوم، دسححت ام موها
متعلق به پدر مادره به  یحلقه ها نیا نکهیا الیبه خ شححبیدسححتش کرد، ام د

ام  قتمد، هر و یاش چنگ م نهیبه سحح یحس مبهم رومیدسححت کرده بود، ام د
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 یکرد، م یشححد نا خود اگاه خودش پدرش رو تبرئه م یم ینبود پدرش عصححب
ه، دونسححت یبودکه م دهیحاال که به گواه عکسححها فهم یدونسححته، ول یگفت نم

حاال خوشحال  دیدونست، شا یرو دست کرده بودنم یانگشتر نیحاال چرا ا
سنامه ا نکهیبود ام ا شه  یشنا ست سف یکه جاد سم پدر  تونه  یم که ست،ین دیا

گه هر چ فام یب مه   شیمادر لیبوده درو ه بوده و بس، فکر کرد واسحححه ه
 یدرو ها یکه عمر ییدعوتنامه بده، همه رو جمع کنه، همه رو ، همه اونها

 عبدالله رو باور کردند، ییدا
که  یی،حرکاتش، حرفها اومدینظرش م یذهنش مادرش جلو یهایشلو  وسط

 ادهیتونست درست و  لط ام توشون در ب ینم گهیاال پر تناقض بودند،حاال دح
 د،ید یاش رو م نهیباال شححدن قفسححه سحح نییپا زد،یپس م یارسححالن رو ول فکر

سهاش رو م یصدا سنگدیشن ینف کرد،  یپاهاش حس م یسرش رو رو ینی. 
هاش م ینرم نه.االن نم یخواسحححت فکر ینم یدسححتش بود، ول ریمو  یک

فکر کرده بود به کجا  نهمهیخواسححت. اصححال ا یفردا هم نم دیشححا خواسححت،
 بود دهیکه شححن یکرد، مگه دوره جمالت گنگ یم یچه فکر حاالبود،  دهیرسحح

 حساب کرد. دهیها و شن دهیشد رو د یم گهیاصال مگه د کرد،یدوا م یچه درد
سالن تکون یصدا با ست چ یخورد، نم یدر ار صدا مدن  یکنه ، ول کاریدون
 نیدیبلند شد: ارسالن، هلنا، چرا جواب نم دیاق معلوم کرد که باآف

تشک گذاشت و رفت سمت در، با بام کردن در، آفاق  یارسالن رو آروم رو سر
 دیو اردالن رو پشت در د

 : ارسالن کجاستآفاق
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 کرد یسرش درد م ده،یبه اردالن انداخت: خواب ینگاه هلنا
 ودابابا، چند سال بود خوب ب ی: ااردالن

 اومد، رونیگرفت و ام اتاق ب یبه اردالن انداخت راه یحرف نگاه یب
 ؟ی: تو چرا رنگ به رو ندارآفاق
 کنه، با اجامه برم بخوابم یسرم درد م کمی: هلنا
اق آف نکهیآرمو داشححت، ا هیهمراهش تا اتاق رفت، با بسححتن در اتاق تنها  آفاق

 ه داشتجون قصد ادامه حرفهاش رو نداشته باشه که البت
 یم تو قهیدق هیخوام،  یگه نم یاون م قهیدق هیبه دست چپش انداخت:  ینگاه

 ؟یدو تا دوتا انداخت هیحلقه ها چ نیخوام، اونوقت ا ینم یگ
 مال مامان بابامه، البته فکر کنم نهایلب تخت: ا نشست

 !یپس گرفت تییرو ام پسر دا تتیشکا دمی:عجبب شنآفاق
آرامش داشححته  کمیخوام  یم ت،یواسححه رضححا انیبراه بخوام راه  ی: بله، نمهلنا

 باشم
 ده،یمدت واست بار نیا یلیدونم، خ یهم نشست کنارش: م آفاق
 تو کار شه یدونم چه حکمت یبر خدا چه م پناه

مه داد: مطمانم الک با نا خودش ادا بهم  یخوا یکه تو م یگفت یسححکوت هل
اه کنم نگ یرم، تو چشححم کسححندا دنیبه شححن امیامامن ن یمثال گردن گرفت یبزن

ستم م ست و درو ش د سه ا یرا ارسالن  دمیبود که د نیاد، اگه کوتاه اومدم وا
شده، گفتم  سه خون  شماش کا صب هیچ ره،  یشه ام کوره در م یم یوقت ع

شه، ول سته  شک ستم حرمت ها  نه، معقول رفتار ک دیبا ستم،یول کنش ن ینخوا
بره دنبال کارا طالق. تو هم  مت  دیتموم شحححد با التیخواد نخواد، تعط ینم
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شه، خودم  سب برات پ هینبا سرتت رو بخورمن،  یم دایآدم منا کنم که همه ح
 هرو روشن کن فتیتا تکل ،یکن یمدتم حواست رو جمع م نیا

 کنم خوب! کاری: چهلنا
 ؟یکه چ یور دلش نشست ی:رفتآفاق
 : ارسالن خودش در روهلنا
صله بگ به ارسالن ندارم، امش ی: کارآفاق  دیبا خواد، ی. بزار بدونه اگه نمریفا
 باهات رفتار کنه بهی ر هیمثل 
 :آفاق جونهلنا
فاق فاق جون چآ که م یاصححال تو بگو، چ ؟ی: آ به درد هم نم یشحححده   یگه 
 !!!میخور
 دونم ی: نمهلنا
 ؟یدیتو نپرس یعنی: آفاق
 ن؟یشد؟ جواب گرفت یچ نیدی: شما پرسهلنا
مشححکل سححام  نقدریکردم ا یفکر نم اده،یم مونین: آره، گفت اختالف سححآفاق

 میهم رو در  کن میتونیتجربه اس، نم یباشه، هلنا ب
 !گهی: دهلنا
 گهیحرفها د نی: همآفاق
گفت دلش سوخته واسه  ای ن؟یختیعرق ر نقدریحرفها شما ا نی: واسه همهلنا

 من، ترحم کرده
 بچه رو بزرگ کردم نیمن ا ستین نهایا یرو گفت، ول نهایخوب ا یلی: خآفاق
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شه، مهم ا یچ ستی: مهم نهلنا شه  یشمام م گه،یخواد د یکه خوب نم نهیبا
ش ستم بگم نه، حاال ارسالن گفته نه، طور ن،ینگران نبا  یقرار بود اگه من نخوا

شمام ب شده،  شم نزار ن،ینکن تیخودتون رو اذ یخود ین شار ه اگ ن،یتحت ف
من مدم گفته  هک ییودادها غیون جبا ا دمیکه فهم یخواست بگه همون روم یم

به خودتون و بق یدیشحححب ع نیبود. ا عدم نیتلخ نکن هیرو  ن م ،یزیچ هی. ب
ستش اون پول پ ستم، بعد تعط شیرا  دایجارو پ هیخوام  یم التیخونه اومده د

 خوب اونها رو ینه،ولیسححنگ یلیکنم برم،البته حسححابم با شححما ها وارسححالن خ
هم هست، اونها رو بفروشم  نمماما یکم ام طالها هی دم،یخورد خورد بهتون م

بده کمی نه ن خوادیدلم م دم،یهام رو م یام  ها  ما  من برم،  نیبزار نیاریشحح
 بدهکارم نباشم به شما

 : نهآفاق
 :آفاق جونهلنا
 نیاوضاع؟ المم نکرده، تاا اسم ا نیحاال تو ا ؟ی: آفاق جون و ...؟ االن برآفاق

سنامه اته که وظ شنا سر تو  شه هز فهیپ شه، بعدم وظ نهیا ودمه ، خ فهیهات گردن
 بکن یخواست یهر وقت من مردم برو هر کار

 :آفاق جونهلنا
پسححره  نیمحل ا یام حق ندار گهیها، د ادیمن باال م یاون رو ی: ادامه بدآفاق

 .یبد
شو  حاالم سر و ر کمی ریدوش بگ هیبلند  سالمت ختتیبه   دهیب عش یبرس، نا

 بپزم. یپلو ماه یخوام سبز یکن مکمک  ایها، بعدم ب
 رفتند مادر پدرش رو رو بدرقه کنن واسه مکه ان،یو اردالن هم شب م بهار
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 باش مود
 دمیبد خواب شبیبخوابم؟ د کمیمن  شهی: مهلنا
 منم ی: بخواب خودم صدات مآفاق

سالن صداش م ار ست بردار  یم ی، هر چ زدندیو افاق مرتب  گفت بله اونها د
شهاش رو بگخو ینبودند، م ست گو ست با د ستش باال نم یول رهیا مد او ید

 تند.گذاش یمحل نم یگفت بسه ول یدوخته بودشون به تخت. م یکس یانگار
 مد انگار. یحرف ام آب م یکس د،یشنیسلمان و حاج بابا روهم م یصدا

 بود مراده. دهیافتاد، شن دهیآب نطلب ادی
بام  یام هم کم طلب کنه، چشححمهاش یزیشححد، نتونسححت چ سیخ صححورتش

 نه،یتونست بب یصاحب صداها رو حاال م د،ید یشد، م
س ش یک ست  یکی د،یسرش روباال ک صدا رو نتون صاحب  ستاد،  صلوات فر

 حاج بابا ایسلمان بود  دیبده شا صیتشخ
شش ج یصدا دفعهی شش تین یشد، انگار غیآفاق کنار گو  کرده بود پرده گو

به تنش نشست: حرف بزن دختر،  دیتکون شد ؟یخورد یزیرو سوراآ کنه: چ
 یخورد یچ

 ناهار ومدینداشتم، ارسالن که ن لینخوردم،، م یزیاش گرفته بود: چ هیگر
،  نیسححلمان آفاق سححرش رو رو بالشححت برگردوند: مادر آروم باشحح یصححدا با

 فشارش افتاده حتما
 اریفشار سنج روب نی: ارسالن، اآفاق

 سر مبونش نینمک بزار کمی: سلمان
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 ه همهمه بودبار دو
 ادیبهار ب نیبابا: منگ بزن حاج

 مبون اومد: نه، خوبم، فقط ضعف دارم خودش
 روباال مد، نشیاست یارسالن، کس یصدا با

 .نهیی: فشارش پاارسالن
*** 

 بخور نوینشست لب تخت: بلند شو ا یموم ریبا ش ارسالن
سححاعته  هی، نه گهید نویترکم، تو رو خدا ا یدارم م گهیارسححالن من د ی: واهلنا

 خورم یدارم م
 یجواب بد یبر دینخور، خودت با ی: جرات دارارسالن

گذاشحححت ب پاش خت  ندام، خواهشحححا خودت رونیرو ام ت فا در ن با آ : منو 
 شه یراحت م الشیجلوش ورجه وورجه کنم خ کمی رون،یب رمیبخور،م
 یدرام بکش گهید کمی یخوا ی: نمارسالن

 خوبم ننیبب رون،ی: نه خوبم، بزار برم بهلنا
سححرش، ودر و  یدر و تا ته بام نکرده بود که ارسححالن،دسححت گذاشححتباال هنوم

 بست: هلن
 نکرد نگاهش
 خوام ی: من بابت امروم معذرت مارسالن

 ست،ی: المم نهلنا
 خواستم.. ی: من واقعانمارسالن
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نه به  ،یراستش رو هم بگ یتونینم یول ،یدروغ بگ یخواستیدونم نم ی: مهلنا
 یام تو جواب گهیارسححالن تمومش کن، من د دونم،یرو م نهایاونها، ا من نه به

صدا تموم شه، من  یگم بزار آروم و ب یپرسم، فقط م یخوام، من اصال نم ینم
شم، عمر یخجالت م هیآفاق جون و بق یام رو شون  یک شته،ام االن وقت  گذ

وم ر گهیاآ بگه، د هی شححونیکیوقت  هیاگه  ن،یامروم رو بب نیارامشححشححونه هم
 تو چشمشون نگاه کنم. شهینم

سالن شم، گاه یاونها خجالت م ی:منم ام روار سر اردالن  یدلم م یک خواد 
 روام جا بکنم

ش دممنونی: تو باهلنا سون م ،یاردالن با ست آ و ر ییزهایکنه، چ یکارها رو وا
 رو یراجع بهش حرف بزن یکه تو جرات ندار

 : هلن!!ارسالن
نا جا  یگه اردالن نبود من االن بگم، ا ی: خوب راسحححت مهل مه  خبر ام ه

اردالن چشححمم روبام  یول ختم،یر یام با تو برنامه م ندهیحتماداشححتم واسححه آ
شد بفهمم نبا ساب دیکرد، باعث  بام کنم، در واقع ام اردالن بدم  یرو بودنت ح

اردالن  بیصام سرنوشت خودم دلخورم، اخمش ن ستم،یامش دلخور ن اد،ینم
 شهیم

 یر یو م یگ یهلن، بس کن، واسه خودت م :ارسالن
 یکه قرار نبود ادامه بد یرو شروع کرد یربط بگو، رابطه ا ی: هر جاش بهلنا

 کردم یرو رو لبها هلنا گذاشت: من فقط خودخواه دستش
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 نیا ی، سو استفاده، ارسالن تو فقط دار یارسالن روکنار مد: خودخواه دست
 دیکه با یجز اون یگ یم زیتو همه چ ،یکن یحرفها رو تکرار م

سالن صت به من فر التیانداخت: بهم فرصت بده،تا بعد ام تعط نییسر پا ار
شه درست کرد، درستش م یزیبده، اگه چ شه هر جور تو  یرو ب کنم، اگه هم ن

 گم ینم یزیچ گهیمن د یتو بگ ی، هر چ یبخوا
 خوام بدونم یاالن م نی: همهلن

ستها با شت در جدا ید سه قدم ارسالن ام پ  نیب ییدور تر ام در جا یشد، دو 
سالن گ وارید سالن بدجور د،یکوب یبود، قلبش محکم م رکردهیو ار  یچهره ار

 تو هم رفته بود
سالن س رمیخوام امت قول بگ ی: نمار ست یفقط م ،ینزن یحرف یبه ک  گم دو

 موضوع خبردار باشه نیام من و تو و البته اردالن ام ا ری  یندارم کس
 گم ینم ین به کس: مهلنا

 تونم بچه دارشم یکمتر کرد: هلن، من، من نم یفاصله رو کم ارسالن
رو داشت،  یا گهید یزهایارسالن،شو  شده بود، انتظار چ یمدتو چشمها مل
صال خوبه، م ستیبد ن نکهین؟ایمود خنده اومد رو لبهاش: هم یول  یدون یا

اصححال دلم  یعنیخواد  یگم دلم نم یم نکهیخواد بچه دار شححم.ا یمن دلم نم
 خواد. ینم

 نکهیخواد، ا یهم م یلیخواد، خ یمن دلم م یکرد: ول یخنده تلخ ارسححالن
 یشگاهیامما طیتونم، تو شرا یاصال نم نکهیتونم بچه دار شم ، نه ا یگفتم نم

 یوقت ش،یسححال پ 10 یعنی،  سححتمیمطمان ن قایکه بتونم االن دق ادیاحتمالش م
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د، سححخت بو رامب یلیخ یکردم، ول یم یریگیپ دیموضححوع شححدم با نیمتوجه ا
 دادم رهاش کنم حیبود که ترج نیبرام سنگ نقدریا

 شهیمن هم ؟یچ یعنی یشگاهیفهمم، امما یمن نم ،یچ یعنیکرد:  یا سرفه
 تونن بچه دار شن یمنها نم دمیشن

تجربه اس،  ینه کم سححن، منظورم ب یعنی ،یکم سححن یلی: هلن تو خارسححالن
دونم ام  یم دیبدم، بع حیرو واسححت توضحح نهایخوام ،بخوام اواسححم سححخته ب

 یداشته باش یبدن مردها اصال اطالع یولوژیزیف
 ؟یچ یعنی یولوژیزی: فهلنا

 بدن ی: وظائف و عملکرد اعضاارسالن
 دونن؟ یهمه دخترا م یعنیکرد:  یپوف

 دوننیم ییزهایچ هیاکثرا  ینه ول دیهمشون شا دونم،ی: نمارسالن
 یبچه دار نم هایلیخ دونمیمن م شححه؟یم یچ میاصححال بچه دار نشحح:خوب هلنا

 گهیکنن د یم یمندگ نجوریهم ای ارن،یشن، بچه ام پرورشگاه م
 مرد کامل رفتار کنم هیتونم مثل  یمن نم نیبب ست،ین نیا هی: قضارسالن

 بچه دار شدنه، زی: ارسالن مگه همه چهلنا
من و مرد  نیب یول سححت،یه نبچ زیهمه چ سححت،یتکون داد: نه ن یسححر ارسححال

ست، چ یا گهید یزهایچ سه ادامه مندگ یزیهم ه  هیکه  یزیالممه، چ یکه وا
 شه یکنه، باعث دوام م یرابطه رو کامل م

 امهاین نیا تیهنوم تو موقع یعنی یسححتیبدن خودت آشححنا ن یامهایهنوم به ن تو
قدریا ،یدرسحححت قرار نگرفت کار د ریدرگ دیشحححا ن  نیبه ا که یبود یا گهیاف
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سححال  هی گه،یماه د هیدونم  ینم گه،یچند وقت د ،ینکرد یاحسححاسححات توجه
 ینم ینم فاونوقت مثل امروم حر یبررس امهاتیبخش ام ن نیبه ا یوقت گهید

ابطه ر هی یبده، نتون ینتونه به تو پاسححخ دنتیشححوهرت فراتر ام ب*و*سحح اگه
 یکامل داشته باش

خواسححت  یبگه فقط م یت چدونسحح یکرد، نم یاحسححاس گرما م یبدجور
 نبود یبحث روتموم کنه، حس خوب نیارسالن مودتر ا

 م؟یشه بعدا حرف بزن ی: مهلنا
فکر  یگفتم، ول یرو قبال م نهایا دیکردم، من با تتیاذ دی: آره، ببخشححارسححالن
شا شک ییها شرفتیپ هیسال  10بعد ام  دیکردم  شه، من خود  یتو پز شده با

 کردم یخواه
 ؟ی: رفتهلنا

 : نه،فرصت نشدهرسالنا
 ؟یسرت رو شلوغ کرد نقدری: تو چرا اهلنا

 خواستم کمبودهام رو جبران کنم. یدونم م یچه م دی: شاارسالن
 بسته شدن در هر دو رو ام جا پروند یصدا
 به هم کردند ینگاه
 بود؟ ی: کهلنا
 بود نظرش عوض شد یفاصله گرفت: هر ک یکم

گن آش نخورده و دهن  یم یدیش: شنشده باشه برگشت سر جا مونیپش انگار
 ستین یسوخته؟ اصال حس جالب

 :اوهومهلنا
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 جالبش کنم? ی: االن موافقارسالن
 ؟ی: چهلنا

 بود ینگفت،جوابش اما گرم و طوالن یزیچ ارسالن
قبل ام شححام اردالن و بهار هم اومده  یسححاعت میتو سححالن جمع بودند، ن همه

شلوغ کرده بودند فقط  و  انریبود که عمه ا یشکرش باق یجابودند،و خونه رو 
 گذروند. یشوهرش تو قم م شیخونواده اش چند روم اول رو پ

 داشححتند با سححلمان تخته ییبود، کنار دسححت اردالن، دو تا دشیکامال تو د بهار
درست کرده  یا گهید بیشدش کال ترک تیرنگ و ال یکردند، موها یم یبام

ساده تبد شده بود، ابروها یرانیمن ا هیبه  لیبود، خانم دکتر  دار و  مدل یکامل 
شمها ش یرنگ کرده،چ شده که ا یموها ده،یمداد ک شوار  شال عقب  ریم مس

واست پشت سرش، خ نیتریرو به و دیچرخ اریاخت یبود. ب دایرفته اش کامال پ
،  یشححیآرا چیدختر مثال تامه عقد کرده داره؟بدون ه هیبه  یاصححال شححباهت نهیبب

شون جا خوش کرده بودند، با مکه هنوم  ییابروها سر جا  یابروها ریدخترونه 
سمت ابروها انگار ینامک ساده با کل یکه به  شور خورده ، موهاش رو   پسیها

شلوار ج ست هیبا  یصورمه ا نیباال برده بود،  سف نیبلوم ا  یبا گلها دیسه ربع 
 . یصورمه ا زیر

شت که پ ییحرفهابود، ام  یعصبان دیدونست چرا، شا ینکرده بود نم یحجاب
ام ارسححالن ، نه بابت  دمیبود،شححا دهیدر اتاق ارسححالن ام دهن آفاق جون شححن

درسححت  زیکه چ دهیچیو پ یکوفت یولوژیزیکه مده بود به خاطر اون ف ییحرفها
ود ب واسححتهکه نزده بود، دلش خ ییبود، بخاطر حرفها دهیامش نفهم یحسححاب
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 یحت نکهیکرده بود، ام ا غیرکه امش د ییها زمیبود،ام عز دهیبشححنوه و نشححن
ش شش اومده.  هی ،یمحض دلخو ستش داره، امش خو بار هم نگفته بود که دو

شنوه، حت یدلش م ست ب شه،  یخوا شه، ام ته دل نبا ست نبا اگه ، اگه، اگه را
 واسه سوءاستفاده باشه

به جونش افتاده بود. ام قول یفیبود ام حس بالتکل یعصححبان آفاق ام  که یکه 
 تیکه تو اون وضع یمطمان شده بود کس نکهیا ره،امیخواست بگ یارسالن م

 بودشون تو اتاق آفاق بوده دهید
س یبود وقت یبهر حال هر چ ، شده بود، ک ضر  شام حا به روش  یزیچ یسر 
فاق جون بود، ول یشححونیتو پ یبود، اخم اوردهین بت ب نیفکر کرد ا یآ  یبا

ساعت ینم یحجاب شه آفاق جون دو  ره کرده گ یبود که با ابروها رشتیب یتونه با
و مده بود و تو سالن هلنا ر رونیام اتاق ارسالن ب یام وقت قاینگاهش کرده بود دق

گم  یبارش کرده بود: م یبود چند جمله ا وردهیطاقت ن یبود،وقت دهیکشحح ریگ
صله بگ نیاما سر فا شده  یتو ب*غ*لش، م یر یم ر،یپ ساعت ن گم وا نده دو 
 بچه هم بزار تو ب*غ*لت . هی یدیترسم ع ینجوره،میا نمیبب امیب دیبا

داد به دور و بر،  یراه خورد، نگاه مهیرو تو ن ادیاومد ام دهنش در ب یکه م یآه
ست رو ییحاج بابا کتاب دعا شسته بود، آفاق  یبه د صوص خودش ن مبل مخ

 ینگاه م ونیزیارسححالن اما تلو زد،یتلفن با سححاره و سححانام حرف م یجون پا
 ود.ب یمناسب مهبرنا دیشب ع یواقعا هم که برا د،ید یاخبار م ریسکرد.تف

 یافکرش ج یکرد ول یرو نگاه م یدور مل مده بود به صفحه تخته، مثال بام ام
 بود. گهید
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ود سمت رفته ب عیبرن، سر رونیداده بود ام اتاق ب تیارسالن باالخره رضا یوقت
شو ست صورتش چند دیبا یصورتش گل انداخته بود، حتم یید شت آب به   م

سالن ول نکهیمد، به گمان ا یم سمت  سالن، رفت  سالن رفته تو  رو تو راه یار
 دیبا رومام نی: همسحتهیآفاق باعث شحده بودبا یپشحت در اتاق ارسحالن صحدا

 به خا  یکردم، ول یجا هم کوتاه نیتا هم ،یدختر رو روشححن کن نیا فیتکل
 امیمادرت کوتاه نم

 کنم یمن خودم حلش م ن،یبگم شما حرص نخور دی:من چندبار باارسالن
شک افتاده تو  ،یخوا ینم یگ یاگه م ،یکن یرو حل م ی: ارسالن چآفاق اگه 

 ید یم یبچه رو بام نیا یدلت، چرا دار
صححبح رو پس  یمن حرفها شححهیم ،یدیم یبام یچ یعنی ن،ی: بس کنارسححالن

 بگم  لط کردم؟ شهیم رم؟یبگ
 :ارسالنآفاق

سالن  میبتون دهیصبح گفتم بع ن،یمن گفتم رو فراموش کن ی، هر چ: باباجانار
 میکن یسع دیگم ما با یاالن م یدلم سوخت واسش، ول م،گفتمیایباهم کنار ب

مدت  نیتو ا م،یدار قهیاختالف سححل م،یدار یسححن م،اختالفیایتا با هم کنار ب
سائل رو حل کن نیا میکن یم یسع شکالتیم شه، اگه  کنههم مم گهید م،م با

 که حل بشه میخوا یهر دو م یول م،یش یل نشد، جدا مح
 نه؟ ایمدت امانته دستت،گفتم  نی:ارسالن، گفتم بهت اآفاق

 نی:بله، شما فرمودارسالن
 فرض کن یمدت رو نامزد نی: گفتم اآفاق
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 : بلهارسالن
 ؟یکرد تی: خوب،رعاآفاق

 خودم رو کردم ی: سعارسالن
فاق خونه  یدختر رو برد نیجامه من اا یب ی: اصححال من موندم تو واسحححه چآ

 یخودت، چرا به من نگفت
هم ب گهیروم د هیخواستم  یدادم. نم حیرو واسه شما توض تی: من موقعارسالن

 مارستانیب ایمنگ بزنن بگن ب
 امکنارش جم نخوره یگفتیبه اون، م شیسپرد یکه بود م رانی: عمه اآفاق

سالن شر هم نیده روم آخر آقا ام نی: بله بود، اار شتن، م فیت ست یدا  نیخوا
ه؟ خان محرم تر ام من نیو محدثه، ام نیصبح به صبح بفرستمش باال ور دل ام

 با اون چشمهاش
 بود! حرف رو عوض نکن نجای: بس کن،مگه اون صبح تا شب اآفاق

 نیا یلیبه هر دل فتاده،ین یاتفاق چیه دمیم نانی:حاالم من به شححما اطمارسححالن
 واسه امدواج نداره یمشکل چیهلنا هسرانجام نداشت،  هیقض

 دهیدختر خام، آفتاب مهتاب ند نیمادر، ارسححالن ا یفهم ی: حرف منو نمافاق
بچه رو با  نیا ،یداشححته دسححت به سححرش بکشححه نه کس و کار یاس،نه پدر

 یلیمثل خ ش،یسححال پ 40مثل دخترا  نشیبب یکینکن،  یکیدوره  نیا یدخترا
شت م 4همزمان  ستین هایامروم نیام ا سر انگ سر   بچه نیچرخونن، ا یتا پ

ش سرش بک ست محبت  شنه محبته، د س یت ماه  1 رمیگ شه،یم ریپاگ شهیم ریا
ام خونه ات بره تمومه، فرداش  یفکر کرد م،یتون ی، نم شحححهینه نم یگفت گهید

سش  شاد پ هیمن وا شم  ش،یره دنبال مندگ یکنم خوش و خرم م یم دایشاآ 
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 ندش رو خرابی. ایخوا ینکن اگه واقعا نم رشیا گدخترو پ نیتونه بره؟ ا یم
 ؟ینکن،جسمش سالم ام خونت بره، روحش چ

 کنم؟ کاری: چارسالن
هات رو  خواسححته ن،یحرف بزن ن،ینیبشحح رون،یب نیبر ر،ی:امش فاصححله بگافاق

شنو ول س نیهم تشینها ست،یماه ن 6ام  یخبر یبگو، حرفش رو ب روم  زدهیده 
 شد شد نشد تمام ده،یع
 خوام یم یشتری:آفاق جون من فرصت بسالنار

 شم! یم وانهیکارات د نی: دارم ام دست تو و اآفاق
 نیکنم، بهتر ینم دتیکن، من ناام نانیمن، شححما به من اطم زی: عزارسححالن

 رمیگ یرو م میتصم
 میمتص نیخوام بهتر یخودت رو نه، در درجه اول م یبرا میتصم نی: بهترآفاق

 به من یقول بد دیبا ،یریدختر بگ نیرو واسه ا
قبلش  قهیدق 10بود، رفته بود سححمت سححالن،  دهینشححن یزیادامه حرفشححون چ ام

ته  یزیچ هیبودند،  دهیپوسححتش دو ریخوب م یرفته بودرو ابرها، دوباره حسححا
سوم شمارش کرده بود،  سه رو تو خاطراتش  نیدلش تکون خورده بود،  ب*و*

بده  دیامبده، به ارسالن  دیام یکل خواست یداشت م دیام یثبت کرده بود، کل
نه کل یریگیکه مشححکلش رو پ ها یخوب ، ول یزهایچ یک ثل  یحرف فاق م آ

ق شده آفا یرو به باد داده بود. فکر حرفها زیکه به بادکنک بزنن همه چ یسومن
به  که یحسحح نیا یعنیکرده بود، فکر کرده بود  ریبود خوره، فکرش رو درگ

ام حسرت و  رهیباال م نییکه ضربانش پا یقلب یعنی!ستین یارسالن گرفته واقع
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س یعنیشده،  نطوریا یمحبت یعقده ب ست یچون ک ش ید سرش نک حس  دهیبه 
 خواستن ارسالن تو دلش نشسته!!!

*** 
 داشت نشون یرفتار کنه ، سع یداشت عاد یجمع بود،سع نیتو ا نجایا حاال

به سححرش  یسححتد یداره کسحح امینده که تشححنه محبت و توجه، نشححون نده ن
اردالن دسححت انداخته سححر شححونه بهار و در مقابل  نکهیبکشححه.نشححون نده ام ا

 .هیبست نشسته کفر ونیزیتلو یارسالن رفته جلو
 پاره تر شد. ختشیمنگ تلفن ارسالن رشته افکار ام هم گس یصدا با
مد رو دنبال  رونیچشم ارسالن رو که با چند قدم خودش رو به در رسوند و ب با

 کرد.
 ؟یگرفت: خوب اطیکه آفاق سر شونه اش مد نگاهش رو ام در ح یدست با

 : بله ممنون، خوب بودند؟هلنا
 یسانام شلوغ کرد نشد درست حرف بزنم، ول نقدری: آره شکر خدا، البته اآفاق

 خودشم خوبه یعنیخوب بود، صداش خوب بود، 
 : خدا رو شکرهلنا
 ؟یکن یبام یخوای: تو نمافاق
 ستمین : نه، بلدهلنا

با ز،ی: عزاردالن ها  چه  بام دیب له  مارو پ هار  یمنچ و   یکیکنن، من واسحححه ب
 کنن یبا هم بام ارهیگم ب یم دم،یخر

 ام پهلوش گرفت ودادش رو هوابرد یشگونیگرد شده بود که بهار ن چشماش
 که بهار داد یالمم داشت یجواب حساب هیبگم واال،  ی: چآفاق
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 مختمش کرد شگونین هیسرش رو بشکنه من با  خوادیهلنا دلش م دمی: دبهار
 نیایپسرا بر ب نی: دستت درد نکنه ، اگه شماها ام پس اآفاق

شاد کرداردالن ستت درد نکنه دل آفاق جون رو  سر  گهیساعت د 2 یول ی: د
 زمیسال انتظار کادو نداشته باش عز لیتحو
 یبزن رشیم ینزن که مجبور ش یحرف هی: اردالن مادر آفاق

 یپسر و ببرم آخراشه، االن عصب نیمن ا نیبزار نینکن یی: بحث رو جناسلمان
 بهم زهیر یرو م یشه بام یم

 یشما و حضور پدر و مادرتون روم یمن مالحظه بزرگ ی: جناب صفاراردالن
 یول یایحرکت پور یها هیتو ما یزیچ هیکنم، 

 با منت جان،برو ایبه اردالن مد: پور یپس گردن هیام جاش بلند شححد  سححلمان
 کن، من انصراف دادم یمنچ بام

ش یصدا با ش یمنگ گو شت، با ببخ ست بردا  یدیاردالن ام ادامه کل کل د
 اطیرفت سمت ح

 ارمیخوام برم منچ رو ب یم ؟یری: اردالن، کجا مبهار
شت: ب یول اردالن ش یدار یهمبام هی زمیعز اریعجله دا شغول  ،منم برم  نیم

 تو سرما نخوره ارمیارسالن رو ب
 رفتن اردالن هلنا بلند شد با

 : کجا؟آفاق
 نه ای ادیبارون م نمیبب نجا،ی: همهلنا
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شت پنجره نگاه ام صحبت  اطیبه ح یپ سالن و اردالن با هم گرم  انداخت، ار
سر اردالن و به  دنیبودند با د هلنا پشت پنجره، ارسالن دست گذاشت پشت 

 کرده بود خکوبینجا مهلنا رو همو یحس هی یسمت ساختمان راه افتادند، ول
 شده؟ یبام شدن در نا خود اگاه قدم تند کرد سمت ارسالن: چ با

 ست،ین یزیبه اردالن انداخت: چ ینگاه ارسالن
 رونیب ادیب یداد غامیهست، تو به اردالن پ یزیچ هی: نه هلنا

 وم باشآر ،یکنیم یقراریبابا جان چرا ب هیگذاشت سر شونش:چ یدست سلمان
 شده بگو یزیاگه چ: ارسالن هلنا

دارم  کنم؟ واال یصحبت کار قهیدو دق لمیتونم با وک یبابا، من نم ی: اارسالن
 دمیهر ماه حق مشاوره م

 فیدرصد تخف 50با  یگه، ول ی: راست ماردالن
 دم یم ادتیمن خودم تخته  میبر ایدستش رو گرفت:ب سلمان

 عالقه ندارم یلی: من خهلنا
و  وهیم نیتو آشپزخونه ا میبر ایبعد رو کرد به هلنا: ب:سلمان مادر بزار واسه آفاق
 ،میمهمون دار یکل دیروم ع نیکه ما ام اول یدونیاخه نم م،ینیرو بچ نهایریشحح

 رو کمک کن انجام بدم ییکارها هی یشب میبر ایب
و ظرفها رو سححرو سححامون  ییرایبه آفاق جون کمک کرد وسححائل پذ یسححاعت مین

 ها رو همونجا گذاشتند یسالن بعض ها رو بردند تو یبده، بعض
 بهشت مهرا؟ میبر یاومد تو اشپزخونه: مادر، فردا ک سلمان

 میامسال روم اول نر م،ی: فردا نرزینشست سر م افاق
 ؟ی: بهشت مهرا واسه چهلنا
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ارسححالن پدر مادر خودم،  امرمیخدا ب م،مادری:سححر خا  مرده هامون برآفاق
 یحاج

 هیو هد ایرم دنبال ثر یمن دارم مپا به پا کرد: مامان  سلمان
 ارشونیرفت، برو مادر، برو ب یم ادمی:اآ، داشت آفاق

 ام برخورد ارسالن و اردالن نگرانم کمی:من سلمان
ال اگه خبر داشتم اص ،یما بود شیپ لیچند ساله سر تحو ینگران خودی: بآفاق

جامه نم ها هم حق دارن، منم حق دارم  ،یکن یکار نیدادم چن یا نوه و اون
 نمیعروسم رو بب

 به آفاق یکیکرد،  ینگاه به دهن سلمان م هیکامال خشکش مده بود،  هلنا
کنن  یم خودی: نگران ارسححالن و اردالن هم نباش، باهاشححون حرف مدم، بافاق

 بگن یزیچ
 یخواد تو هم کمک کن یبه هلنا انداخت:دلم م ینگاه سلمان

 شدم، جی: من گهلنا
شه،چ ری: تو برو دآفاق در هم  زیهمه چ نقدریا یعنی ،یطفل نیبه ا مینگفت یزین

 نشد یبرهم شد که فرصت
صندل با سمت  سلمان، آفاق هلن رو  ستش م یرفتن   نیکه ا یدون یکشوند: را

و پنج  ستیب کیدور ام خونه اس، نزد شهیکه هم هیسلمان خان ما کارش طور
همه سححال  نیسححال منش به رحمت خدا رفته، بچه ها ام اب و گل دراومدن، ا

ه ک شیکه اومد تو مندگ یبعد ام اون من خدا نشححناسحح یول میبهش اصححرار کرد
که اومد  شیروم پ 2بار نرفت، تا  ریم گهیشححد، د یبود و چ یگفتم واسححت چ
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س سال ک سه  شهد، گفت  سته به ما بگه، ب یم ه خاطر ب شتریرو عقد کرده، نتون
ته من  ، بهر حال، ظاهرن تو  یول برده بودم، ییبوها هیارسححالن و اردالن، الب

تا ام کارگرها  10 اد،یم شیحادثه پ هیکرده،  یکار م شیکه سححه سححال پ یمعدن
سفانه م سال تامه  15بوده، باردار بوده، بعدام  ایشوهر ثر شونیکی رن،یم یمتا

ق و سححر ح مانکاریپ ره،یم نیام ب نطوریشححدن،که پدر بچه ا یداشححتن بچه دار م
شون اذ سلمانم که ام  ایکرده، ثر تیحقوق شده،  سلمان  ست به دامن  اومده د

شون مطلع م ضع شون رو پ شه،یرمیگیخودش پ شه،یو  یم یریگیکار دادگاه
کارش  ریگیکه پ یوبدن یکارگر بامنشسته اس، توان مال هیخودش  ایکنه، پدر ثر

شم خ شوهر شته، خونوادش  شه رو ندا سوندن، تامه طلب ارم  یریبا بهش نر
شون، هم ام خونه  یوق م*س*تمرهم کردند،هم ام حق سر که خدا  یمتر 70پ

 یکه م نیشححده ا ارم،یسححرت رو درد ن ده،یخر یبا وام و قرض داشححته م امرمیب
 ینیب

سالن واردالن حرف مدم، اردالن راحت تر پذ با سالن ول رفت،یار ناراحته  یار
که  یکه چرا پدرش مودتر نگفته. سححلمان نگرانه رو حسحححاب اون تجربه بد

گم اون موقع بچه بودند حاال  یبهش م یخوب تا نکنن، هر چ ایبا ثر داشححتن
 رسهت یمنه، م یدلش شور م رن،ینداره بخوان نپذ یلیشدند، دل یمرد
 تو همه؟ نقدریارسالن ا نی: واسه همهلنا

فاق خدا م ی:نمآ با تحو یدونم واال ، ام  متحول  مونیامسحححال همگ لیخوام 
 تک تکتون باشه واسه یسال خوب شاالیا م،یش

 ؟ی: بچه چهلنا
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( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجام یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

فاق مان یدون ینم زم،ی: عزآ ما ها دم،یعکسححش رو د ه،یچه دختر   یچشححم
شک ش ،یبلند فرفر یموها ،یم شده  هی،دلم  دهیمادرش ُکرده، به مادرش ک ذره 

 نمشیبب
 ستین: نوه خودتون که هلنا
 گه دخترمه، واسه منم نوه اس یبچم م یداره، وقت ی: چه فرقآفاق
 کنم؟ کاری: من چهلنا

فاق بد برخورد کنن،  یفکر نم ،یچی: هآ ها  چه   میگفت رید کمیکنم ب
شون، سلمان به ما م دیبا دیشا دم،یفهم ریخودم هم د یعنیبه تا  گفتیمودتر 
 ییهویداره، تا باشه خبر خوش، ن یرادیخوب، ا یول انیکنار ب هیقض نیبهتر با ا

شححد اونم  ر،منش که پر پ شیتو مندگ دیند یرینداره، بچم خ بیهم باشححه ع
 خبر تامه شد، نیا دنیپژمرد، بخدا روحم ام شن

 دونه؟ یم رانی: آفاق جون، عمه اهلنا
 رو بچسب رانیخنده: نه، همه رو ول کن ا ریمد م آفاق
و ته بود هضم کنه ، با آفاق برگشتند تبود دست نتونس دهیرو که شن یزیچ هنوم

 ارسالن رو خودش برد ییون،چایزیتلو یسالن ارسالن برگشته بود رو برو
 گهید یکامال مشخص بود که حواسش جا یول ونیزیمده بود تو صفحه تلو مل

 اس.
 کنارش: ارسالن نشست
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 : بلهارسالن
 : حالت خوبه؟هلنا

 دست انداخت سر شونه اش: بله خوبم ارسالن
 ارسالن دستش رو محکم تر کرد یدست ارسالن رو پس بزنه ول خواست

 ادیبه نظر نم نطوری: اهلنا
 هست یمساله ا هی:نه خوبم، فقط ارسالن

 من و بچه اش یعنی: راجع به بابات؟ هلنا
 : گفت بهت افاق جون؟ارسالن

 ؟یهست یاک هیقض نیکه با ا ی: آره، فقط تو مطمانهلنا
سالن ا رو باب راتیبود تغ یمدت هی یدون یم یعنی،  یلی، خجا خوردم یلی: خار

مالش رو م گار شححن یول دادم،یحس کرده بودم، احت  هی ییهویاونم  دنشیان
 بود یجور
 ؟یداشته باش یبرخورد خوب یتون ی: به نظرت مهلنا

 : فکر کنمارسالن
نا گه فکر م ی: م هل مادگ یکن یگم ا ما م یندار یامشحححب ا  میتون ی، خوب 

 خونه خودت میامشب بر
 ،یخوب شنهادی: به به ، به به چه پارسالن

 گفتم یتو باموش: من جد دیکوب هلنا
 گفتم ی: به به ، به به منم جدارسالن

مه ا یصحححدا یول نداد،  نیمنگ در اجامه ادا همه ام جا  ییجورا هیبحث رو 
 جستند، فقط حاج بابا هنوم همونطور آروم سر جاش نشسته بود
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سححمتش بودند و ارسححالن و  هیبود، اردالن و بهار  سححتادهیه اجلو تر ام هم آفاق
 اش گهیهلنا هم سمت د

که تو ب*غ*ل سححلمان  یدختر بچه مامان یچشححمهاش موم کرده بود رو هلنا
 کرد یمد و سر و صدا م یوول م

که  یبه خودش اومد، نگاهش رفت سححمت من هیبق کیسححالم و عل یصححدا با
و با  یاندام، پوسححت گندم زیو ر فیظرمنه  هیدوشححا دوش سححلمان وارد شححد، 

 یس دیتونست سنش رو حدس بزنه،شا ی،مشکل م یمشک دهیکش یچشمها
 اومد یبه چشم م یلی، اختالف سنش با سلمان خ یو اند
،اما با اشاره سلمان رفتند سمت حاج بابا،  هیو معارفه اول کیام سالم و عل بعد

گاهش ول هد ین نان رو  چه رو ب هیهمچ فاق ب *غ*ل مده بود ، اردالن و بود،ا
 رنشیبهار هم تو صف بودند که بگ

 کرد یرفت سمت ارسالن که فقط نگاه م نگاهش
 با مزه اس یلیارسالن:خ یگذاشت رو بامو یدست

 : آره،ارسالن
 ،یب*غ*لش کن یخوا ی: نمهلنا

 میبر ای: نه بارسالن
 حاج بابا و سلمان دسمتیهلن رو کش دست

 سمتشون اومدیداشت م هیهد دند،یر دو چرخه هیبابا گفتن هد یصدا با
 برسه به سلمان هیعقب رفتند تا هد یکم

 کنه ووروجک یم یبیسلمان داره  ر رشی: بگآفاق
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 نهیب یرو نم یدورش خلوته، جز من و سلمان کس شهی: آخه همایثر
 نهیب یام حاال به بعد م گهی: دآفاق

 بخواد ی: تا خدا چایثر
 نمونده لیبه تحو شتریب قهیدق 10 نید اماده شخواد، مو ی: خدا خوب مآفاق

 میلباس عوض کن میبر م،یایم یرو ب*غ*ل کرد، مود هیهد سلمان
هم واسححه تورختخواب موندن نداشححت،  یحسحح ینرفته بود ول یخوب خواب

 ایکه مربوط به خودش بودند خبر امدواج سلمان، و وجود ثر ییزهایعالوه بر چ
 کرده بودند ریدرگذهنش رو  ییجورا هیهم  هیو هد
شن ییپا یصدا ساعتیتو راهرو  شد، ام ال 7 د، سرک یبود،ام جا بلند   یدر 

ش سیک شب قبل بعد ام الشیبابت نبودن اردالن خ د،یرو ند ید،ک  راحت بود، 
سالن، ول لیتحو سمت  شت  یبر م یهر قدم یرفته بودند، رفت   یزیچ هیدا

 تهخی  کف راهرو رو برشححتو تیسححکویخورده ب یکرد، کل یپاش صححدا م ریم
 بود

، پر و پخش بود یلباس و اسححباب بام یورود به سححالن خنده اش گرفت،کل با
لم داده بود تو  هینامرتب رو کاناپه نشححسححته بود، هد یارسححالن با سححر و رو

 ب*غ*لش، آفاق جونم مانو مده بود جلوشون
 ری: سالم، صبح بخهلنا

سر جواب ارسالن شد یبا  سالم، بداد،آفاق هم ام جا بلند  ش ،ینیبب ریخ ای:   نیب
 نجایا

 بچه بلند شده؟ نیمود ا نقدریشده؟ چرا ا ی: چهلنا
 رو بده بخوره،گشنه اشه نیا ایب ا،ی:بآفاق
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 نیارسالن رو مم یپا یجلو نشست
 و برشتو  رو گرفت، ریش کاسه

 فتادهی: مود بده تا راه نارسالن
 ووروجک ایگرفته بود، قاشق روبرد سمت دهنش: ب خندش
 کرده کاریرو چ نجایا نیشده، بب داریساعته ب مین هی: ارسالن

 : مامانش کجاست؟دیخند هلنا
سالن د شده، اوم ریفکر کردم د اد،یصدا م دمید شیساعت پ مین هی: خوابه، ار

 ره،یواسه خودش داره راه م دم،یتو راهرو د
 : واهلنا

سالن شنه اش بود، گفتار صدا مدم، گ  ؟یخوا یم یچ می: رفتم افاق جون رو 
مد  یخانم ه خت ا یزیچ هیرفت و او ندا نا نیاورد ا  لونیوسححط،آخرشححم 

 رو اورد تشیسکویب
 مادر پدر نی: ماشاال به اهلنا

 میدیبوده خواب 3 شبی: بابا دارسالن
 حرفشون قطعع شد:بده هیهد یصدا با

شق سالن االن من اگه لپ ا یقا شت: ار ه ب شهیم یچ رمیگامبگ نویدهنش گذا
 نظرت؟

 یفهمن تو هم بچه ا ی! میچی: هالنارس
 خورهیکار م نیفقط به درد هم زونه،ی: آخه اوهلنا
 : تو چند سالته؟هلنا
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 نداد یجواب
 خانم با شما بودم دهی: دم برهلنا
 دهیرو جمع کرد، رو کردبه ارسالن: دم منو بر لبش

 کنم یخنده: نه، خودم دعواش م ریمد م ارسالن
سالن شو، برو بگار ن االنه که دهن بام کنه بگه گامم گرفت اد،یو افاق ب:هلنا بلند 

 دنیو دمم رو چ
 بخور نم،یچ یدمت رو نم زم،ی: نه عزهلنا

 خوام یهلنا روپس مد: نم دست
 آخر؟ نیصداش رو در اورد ه؟یاومد باال سرشون: چ آفاق

 اوردهیرو در ن یکی نیا هیتا گر نیبچه رو ببر هی نی: شما اارسالن
 ر،یشمام بگ رم،یخواستم لپش روگام بگ یشد: وا آفاق جون، مام جا بلند  هلنا

 حال بده یلیفکر کنم خ
ه به دست و روت بزن، صبحان یآب هیبرو  زم،یمد سر شونش:برو عز یدست آفاق

 دم یرو اماده کن ، خودم بهش م
رو جمع و جور کرد، و رفت سمت آشپزخونه وسائل  هیهد یو پاش ها ختیر

 بودآماده  بایصبحانه تقر
شده بود که بق 8 ساعت سروکول همه باالم هیبودند، هد دارشدهیهم ب هین  یام 

با هلنا کم یرفت، حت با هم در امان نبود، فقط  با محتاط بود، بعد ام  یحاج 
خواسححته بود ب*غ*لش کنه ام دسححتش فرار کرده بود، رفت بود  یصححبحانه وقت

 بود دهخندون همه رو یو کل دهیگفته بود هلنا دمش رو بر ا،یثر شیپ
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ه کرد شیراضحح سححتین یبوده و جد یباهاش حرف مده بود که شححوخ یکل ایثر
نا ول کار ارسححالن ام ثر یبود بره ب*غ*ل هل نا  ایوسححط  به هل ته بودش،  گرف

ناگهان هیبچه اس، ممکنه  هیکرده بود که هد یاداوری ه ک نیبکنه، ا یحرکت 
واظب م هاتا مدت دیشححه، بامواظب اون دنده مو برداشححته با دیدکتر گفته بود با

 نخوره یباشه ضربه ا
ش یفقط کم یرو که کم ییزهایبود تا چ یکاف یاور ادی نیهم یانگار ش فرامو

ساعت کرد، نزد ینگاه ارهیب ادیشده بود به  سر 9 کیبه  رفت تو اتاق  عیبود، 
 لباس عوض کرد و برگشت

 ؟یالمتکجا به س ر،یابرو باال داد: اوقور به خ دنشیجون با د آفاق
 !دمشیچند رومه ند نیدون یخوام برم سر مامانم، م ی:مهلنا

 : کجا؟ارسالن
 مامانم شی: برم پهلنا

 رو بردارم چیی:صبر کن سوارسالن
 خوام خودم برم ی: نه ،مهلنا

 برمت یگم من م ی: مارسالن
 خوام برم یخودم م ،یواستون، بده نباش ادی: نه، خوب مهمون مهلنا

 !امی: االن مارسالن
 دنیافتاده بود رو برداشححت، با د نیرو که ام دسححتش مم یدوال شححد برگه ا آفاق

کس ع نیتر برد: ا کیعکس رو نزد یشححده بود کم نتیکه پشححتش پر یعکسحح
 ه؟یک
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 کردم دای: بابامه، باالخره عکسهاش رو پهلنا
 ؟یندار یخبر تامه ا ؟یچ گهید ؟ی: جدآفاق

تا  میما بر ست،ین یخبر تامه اعکس رو ام دست آفاق جون گرفت: نه  ارسالن
 !ومدهین یکس

 : ناهار منتظرتونم،آفاق
 میمن یاگه نشد منگ م ی: چشم ولارسالن

 میهمه دور هم باش میخوا یم ه،ی: نشد چآفاق
 میکن یم ی: چشم، سعارسالن

*** 
 خونه؟ میر یداد: ارسالن، م صیخونه رو تشخ ریمس

 :آرهارسالن
 مامانم شیپخوام برم  یمن م ؟ی: واسه چهلنا

 شه ینم رید م،یری: مارسالن
 خونه می:آخه افاق جون بفهمه رفتهلنا

 آفاق جون ای ی: شما من منارسالن
 منو دعوا کرد رومی:دهلنا

من و تو توش  ادیسححرش شححلو ه که  نقدریبود، االن ا رومیمال د نی: اارسححالن
 به بامار االن نو اومده گهیروم اول که مرتب مهمون داره، بعدم د 5گمه، تا 

 !هیحاالنظرت چ ،یدیرود هیوهد ای: ارسالن ، االن که ثرهلنا
سالن شحالم، واقعا براار شحالم، بابام بعد ام مرگ مادرم خ ی: خو  یلیبابا خو

 بفهمه یام مندگ یزیوجود من واردالن نگذاشت بابام چ د،یکش یسخت
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 هیبه شححکش  لبه کرد : به هد ینه ول ایسححاوال رو بپرسححه  نیداشححت ا شححک
 شه؟ ینم تیحسود

 ؟یاون فندق هی: دیخند ارسالن
 :خوب آرههلنا

 تو خونواده ، فقط دهیجد یانرژ هی: نه، ارسالن
 ؟ی: فقط چهلنا

که ممکنه خودم نتونم  ارهیم ادمی دنشیرو با دوسحححت محکم گرفت: د فرمون
 ...چوقتیه

 بود یربط یاصال ساوال ب دی: ببخشهلنا
رش فک رومیکه ام د یزیره،چینداشت اروم بگسکوت ارسالن اما هلنا قصد  تو

 ؟یبود ی...با کسی:تو قبال با کسدیرو مشغول کرده بود ام دهنش پر
 ؟یچ یعنیکرد:  یاخم
 ؟ی:امدواج کرده بودهلنا

 وسط نیا هیچه ساوال نی: نه، اارسالن
 ؟یبچه دار ش یتون یکه نم یدی:پس ام کجا فهمهلنا

ا با منها فرق داره، نه همه مشححکالت رو مرد یبدن سححتمینگاه کرد: سحح رونیب به
 تونن بفهمن یبدون امدواج هم م یهست که حت یمشکالت هی یول

رو همون جا واسححش  یچ یچ ویزیارسححالن بخواد اون ف دینداد، ترسحح ادامهخ
 بکنه یسرچ هی نترنتیبره تو ا دیبده، فکر کرد با حیتوض
*** 
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بهش منگ مدند  ینفرمنگ مد چند  ییبه خونه ارسححالن چند جا دنیرسحح با
بود، اصححال انگار نه انگار که قرار بود برن  یتلفن دیو بامد دیمشححغول د یحسححاب

 شگاهیآسا
ش با سش هلنا گو شدن تما ش یتمام  ستش ک سالن،داره ظهر مدیرو ام د  ی: ار

 شه ها،
 شب شه ی: خوب بشه، نکنه انتظار دارارسالن

 شهیم ریگم داره د یم ر،ی: نخهلنا
سالن ش هی شهی: مار صال من هنوم ع ،ینیکوچولو ب ه ک شبیروندادم، د تیدیا

 شلوغ پلوغ کرد امون نداد نقدریا یفندوق نیا
سالن، انگار خ زیم یپد رو یبه آ ینگاه  شبیمن د اد،یخوابت م یلیکرد: ار

 رو گرفتم میدیع
 جعبه اورد عیرو ندادم، رفت ام اتاق  یاصل کار ی: اون که آره، ولارسالن

 ه؟یچ گهید نی: اهلنا
 : بامش کن خوبارسالن

 وتاقی یو مدال اشک ریمنج هیبود،  فیست جواهر ظر مین هیرو گرفت،  جعبه
شواره هاش: وا س یقرمز ، با گو شگله، ول یلیخ یمر سه تو چ یخو  یزیمن وا

 ینجوریکشم ا یبعد تو دو تا دوتا، خجالت م دم،ینخر
 نمیبندام بب ،یخواد خجالت بکش ی: نمارسالن

 عتریسر یرو ول ریگوشواره ها کلنجار رفت تا تونست گوشش کنه ، منجبا  یکل
 دوستش دارم یلیخ ی: وایکنار ورود نهیآ یجلو ستادیانداخت، ا

 من حرف نداره قهیبود: بله، سل ستادهیکنارش ا ارسالن
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سالن سالن حلقه کرد خودش رو  ریرو  افل گ ار ستاش رو دور گردن ار کرد،د
 دیرو ب*و*س و ارسالن دیباال کش یکم

 چشمهاش رو گرد کرد: چشم آفاق جون روشن ارسالن
 گردن ارسالن بود: خوب دلم خواست زونیهنوم او هلنا

سالن ست د هی ار شتش با د ست انداخت پ  رو دراورد: بگو لشیاش موبا گهید
 بیس

 بی: سدیخند
 نیگم ا یبزنه، م یحرف زی: خوب ، ممنون، االن من سححند دارم، عزارسححالن
 من نظر داشت دختره به

 یثبت خاطره کن یخوا یتو باموش: فکر کردم م دیکوب هلنا
 کنم یبده، اونو ثبت خاطره م گهید یکی ست،ین ی:فکر بدارسالن

 شه یم تیسرد گهی:نه، دهلنا
 ومدیارسالن کوتاه ن نباریا یول

ضا باالخره س تیبا ر سالن نف سالن  یدادن ار سکوت تو ب*غ*ل ار گرفت،تو 
 رفت، یور م رشیت به بند منجلم داده بود داش

 سکوت رو بهم بزنه: هلن نیتا ارسالن ا دیطول کش یکم
 : بله،هلنا

 : ببخش که خودخواهمارسالن
 دمی: باشه، بخشدیخند

 منم یحرف م ی: دارم جدارسالن
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 -گفتم یدونمب منم جد ی:مهلنا
 حرفهاتون رومی: من ددیخواست ام جابلند شد که هلنا دستش رو کش ارسالن

 دمیشن رو
 رو؟ یک ی: حرفهاارسالن

 : اون موقع که آفاق جون تو اتاقت بودهلنا
 یکرد یکرد: کار بد یاخم
 بود یتو سالن، اتفاق رفتمیباور کن داشتم م یدونم، ول ی:مهلنا

 ؟یدیشنوه، شما چقدر شن یدو کلمه م ی: ادم اتفاقارسالن
 دمیو شنراجع به خودم ر ییزهایچ هی یدونم ول یبود: نم نییپا سرش

 : خوبارسالن
 ه؟یچ میتصم نی: اون بهترهلنا

 برگشححت: یرفت و ل یو بلند شححد کم دیکشحح رونیروام دسححت هلنا ب دسححتش
کل مشحح یکه تو رو نگه دارم، چه با مشححکل چه ب نهیمن ا یبرا میتصححم نیبهتر

 ... رفت سمت پنجره تراسیول
 ؟یچ ی: ولهلنا

سالن سه من با بهتر نی: بهترار سه تو  نیوا صم نیفرق داره، بهتروا تو  یبرا میت
که راه مندگ رون،یبرم ب تیکه من ام مندگ نهیا کت کنم   ،ینک دایروپ تیکم

 که واقعا به دردت بخوره یآدمت رو، آدم
 :ارسالن!هلنا

 تو رو واسه نیبهتر رم،یرو بگ میتصم نی: من به آفاق قول دادم بهترارسالن
 خوام یرو نم نی:ارسالن، من بهترهلنا
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 رو واسه تو میتصم نیمنم بهتر نه،یگم خودخواهم واسه هم یم نکهی: انارسال
 دادم یا گهیبه آفاق قول د یخوام. ول یخوام، واسه خودم م ینم

 من و توئه یمندگ نیمساله دخالت کنه، ا نیآفاق جون توا دی: چرا باهلنا
تو  یدونه، واسححه خوب و بد مندگ ی: حق داره،خودش رو مسححاول مارسححالن

 دونه یرو مساول م خودش
 ؟یخودم بخوام چ ی: وقتهلنا

 گهیرو ممکنه دو سححال د یخوایکه االن م یزیچ ،ی: هلن، تو کم سححنارسححالن
ستفاده کنم، ول نیخواد ام ا یمن دلم نم ،ینخوا سوء ا سات تو  سا دارم  یاح

 باشم یمنطق خوادیکنم،منم انگار بچه شدم، انگار دلم نم یم
 :خوب نباشهلنا

 اشتباه، نینکن به ادامه ا قی، منو تشو: هلنارسالن
کمک  دیاب ،یباشحح دیتو هم با میتصححم نیا ،توگرفتنیبه من کمک کن دیبا تو
من  یدون یبه خاطر من، تو نم یات، حت ندهیبخاطر خودت، بخاطر ا ،یکن

ه ک ستین یزیچ نیا دونمیم یول ،یباش خوامیم یدارم وقت یچه عذاب وجدان
شه، م صالح تو با سمت وقتب*و یبه  تنها  که نجایا ارمتیم د،ینبا دونمیم ی*

ش شتباهه، م یکه م یدرحال میبا ستگ نیا دونمیدونم ا صالح ت یواب و االن به 
 ستیدست خودم ن یول ست،ین

س انگار سالن با  یک سن نم 32با همزن به جون مغزش افتاده بود، ار  یسال 
ست، م ست و نم یتون ست جلو یدون ر ت انتظااونوق ره،یخودش رو بگ یتون
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دختر به قول همشون بچه و  هی ش،یسال پ 40دختر به قول افاق مدل  هیداشت 
 خام بتونه

فته بود گ نهمهیاومده بود و آروم گرفته بود ،ا نییمنبر پا یباالخره ام باال ارسالن
 باش، تو اراده کن یتو جد ر،یبگ میکه بگه هلن تو نزار، تو نکن، تو تصم

 شیبه روسرمد  یجا بلند شد، چنگ ام
 : کجا؟ ارسالن

 نجایام ا ریمد: هرجا   داد
اون خونه  ینباشحححه به تک تک ادمها یکنم، هر چ یباشحححه، من کمکت م ،

 رو بدون، زیچ هیفقط  یتونم، ول یمن م ونم،یمد
ه فقط واسه هر دو تامون رو ن نیبهتر ،یریرو بگ میتصم نیبهتر یتون ینم نکهیا

 ستین نیمال ا ،یکه خودخواه ستین نیا واسه من نه فقط واسه خودت، مال
 یاراده ا یکه ب

 با فکر ،یجلو اومد یبا دلسوم ،یجلو اومد یتو با خودخواه ه،یا گهید زیچ ام
سع یمعامله، با فکر لجبام ستفاده،  د،یبا  سوءا  یزیبا هر فکر و هر چ ایبا فکر 
که  هیزیکه مهمه اون چ یزیکه معلومه، چ یزیچ سححت،یکه االن واسححم مهم ن

 وسط کمه، نیا
 اگه عالقه بود، اگه منو نه،یا ستیبود و ن یم دیکه با یزیو عالقه کمه، چ عشق

شت ست دا ست ینم ،یدو ظر ن نکهیا یب ،یآفاق جون رو گوش بد یحرفها یش
 ،یدادیبه اون قول نم یمنو بخوا

که تصححم یخواسححت یام من نم االن مک کنم  عذاب  یریبگ یمیبه تو ک که 
ه ک یبد نانیبه من اطم یکرد یم یسع نایهمه ا یبه جا ،یاشوجدان نداشته ب
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سم دار شت رو م ،یدو سه من تال شه  نیاگه ا یکن یکه وا شکل قابل حل با م
 نیهم یهول هولک یوقت دار 13چون آفاق جون گفته تا  نکهیا ،نهیحلش کن

 یرو بهم بزن زیهمه چ یامروم ، هنوم دکتر نرفته، هنوم مطمان نشده بخوا
شختو  تو صم نیبهتر صیت شتباه م میت سه من ا صم نیچون بهتر یکن یوا  میت

واسه  میتصم نیبدتر نیا ،یخوا یکه واسه گرفتنش ام من کمک م ستین ینیا
 یشیواسه تو خوبه،ام شر من راحت م یمنه، ول

کننب مگه  یمن بچم که باشم، مگه همه ادمها تو سن و سال تو امدواج م اصال
سرا یامدواج نم سال 20سال ،  18 یدخترا سال من  یکننب مگه پ سن و  کم 

 یم رو میتصم نیکنن عقل رس بشن بعد، همه بهتر یهمه صبر م رن،یگ ینم
 رن؟یگ
 دیفهم یگفت، و ارسححالن م یم زیر هیاجامه بده ارسححالن حرف بزنه  نکهیا یب

صبان نیربط رو که ام ا یهمه با ربط و ب نیاالن محاله بتونه ا شفته و ع  یذهن آ
خال زهیر یم ونریب نه، فقط منتظر بود خودش رو  نه، م یرو کنترل ک  یک

 یم دیبع یروخراب کنم ول تیخوام مندگ یخواسححت بگه دوسححت دارم که نم
 دونست مقصر فقط و یداشته باشه، و م دنیواسه شن یدونست هلنا االن گوش
 هگند مده بود. ب یادیام کوره در بره، م ینجوریداد که ا یفقط خودشححه، حق م

ش د،یبه روم اول ع ز،یهمه چ ست ا یکه م یبه اون ارام سه  نیخوا چند رومه وا
شه، انرژ ستیکه م یهلنا با س رهیذخ خوا سه اتفاقات  یبعد یرومها هکنه وا وا

 یبعد



 437 سر شودبه 

صبان سه دم در، ام در ب یهلن اما انگار تموم تیع سالن بر شت،تا ار  رونیندا
 رو برداشت و دنبالش رفت چییمده بود ،ارسالن سو

،دوال  افتاده بود نیپاره شده رو مم ریپاش حس کرذ، منج ریم یزیبستن در چ با
،  دیشنیرفت م یم نییهلنا رو که ام راه پله ها پا یپا یشد و برش داشت، صدا

شا شد، فکر کرد  سور  سان شه ک نیرفتن ام ا نییپا دیمنتظر آ  یمهمه پله باعث 
 ه.ش هیکه به جونش افتاده تخل یمنف یانرژ نیام ا
هاش توجه یوقت نگیپارک دم بان یجلو ینکرده بودوقت یبه صحححدا مدن  ینگه

نداره  ته بود حق  جت کرده بود، گف مام ح هاش ات با دسححتش رو پس مده بود 
 میکنه، اگه قبول کرده، اگه تصححم یکنه، بداخم یکنه، بحث یتند هیبق یجلو

 ابون،یخ تو ارامش انجام بشححه همه جا، هم تو دیبا زیسححخته رو گرفته، همه چ
 هم توخونه

سا ش یساعت کیاش کرده بود،  ادهیپ شگاهیدم آ  یبا حال اد،یبود تا ب دهیطول ک
سر پا یکه رفته بود بر م یمار و نزار تر ام اون شت،  شونه ها نییگ تادش اف یو 

 . دادیاحوالش رونشون م یبخوب
 یرو دیبسححته شححدن در ارسححالن راه افتاد، پشححت چراغ قرمز اما نگاهش لغز با

ست چپش رو م ست هلنا، د ست گرفته بود ول رید ست را  یرد خون رو م ید
 دیشد راحت د

 شده؟ ی: دستت چارسالن
 ستین یزیرو کرد به پنجره: چ هلنا

 دی: دستش رو کشومدیارسالن کوتاه ن یول
 ه؟یخون و خراش چ نیپس ا ست؟ین یزی: چارسالن
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 ستین یزی: چدیرو پس کش دستش
صدا ش یبا شت ینهایبوق ما صله  پ شد حرکت کنه، بال فا سر ارسالن مجبور 

 شده؟ یبعد ام رد شدن ام چهارراه مد کنار: دستت چ
 ستین یزیراه گرفتند: چ اشکهاش

 درمونگاه میبر دیخواد،با یم یضدعفون یول ست،ین یزی: باشه چارسالن
 خونه میخواد،بر یکرد: نه نم ناله

سالن ضد عفون یحرف چیه یب ار سمت درمانگاه،  سمانش خ یرفت   یلیو پان
به هلنا گوشححزد  گهیبار د هی اتیخونه شححدند.تو ح یممان نبرد بعد ام اون راه

بده راه افتاد سححمت  یجواب نکهیا یکرده. ب فیواسححش تکل یکرده بود که چ
 ساختمان.

س ایافاق و ثر جز شد: کجا یک شون آفاق ام جا بلند  سالن نبود، با ورود  نییتو 
 رد شده! 3شما، ساعت

 شد رید گهید دی: سالم، ببخشنارسال
 کرد و رفت سمت راهرو یهم سالم هلنا

در  که صبح ام ستین یاون نیمد ا یهلنا خودش داد م افهینداشت، ق امین یزیت
 بدرقه اش کرده

 نم،یبب سای: واآفاق
 : بلهدیچرخ هلنا
 ؟یشده؟ چرا تو هم ی: چآفاق
 مدیرست نخوابکه د شبمیخسته ام، د ستین یزیمد: چ یلبخند مور هلنا
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 شده؟ یرفت سمتش: دستت چ آفاق
 نگرفت یجواب

سر  دیبا مینیب یدختر رو م نیشده؟ هر بار ما ا یکرد به ارسالن: دستش چ رو
 م؟یتا پاش رو چک کن

دستش  شگاهیتو آسا ست،ین یزیبشوره، چ ییدست ورو هیبره  نی: بزارارسالن
 دهیخراش
 ا منم بگم بانو ناهار رو گرم کنهت نیایب نی: مود دست و روتون رو بشورآفاق

 : چشم،ووروجک کجاست؟ارسالن
 : اردالن و بهار بردن بخوابوننشایثر

 :موفق هم شدند؟ارسالن
 بودند داریکه هنوم ب شیپ قهیدق 10: فکر نکنم، تا ایثر

شت تو  ارسالن شدن در اتاق هلنا برگ سته  سر هلنا راه افتاد تو راهرو با ب شت  پ
 سالن
 در آشپزخونه بود که ارسالن صداش مد:آفاق جون!تو دهنه  آفاق
 : جونمآفاق

ش لهیبهش پ ست،یحالش خوش ن اد،یمادرش م شی: ام پارسالن گه  ینم ن،ین
 به حال خودش باشه نیشده، بزار یچ

 حرف بزنه تا سبک شه دیبه حال خودش باشه، با یچ یعنی: آفاق
سالن شه بهتره، مهمو کمی: نه، فعال ار ست تو حال خودش با ن هم اومد نخوا

 جلو ادیب نیبهش اصرار نکن
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 رومیدوباره مثل د مینه، بزار ایبخوره  میاجامه هست اصرار کن ؟ی: ناهار چآفاق
 ! 8فشارش بره رو 

فقط سححر مسححائل  ن،یانجام بد نیدون یشححما هر کار صححالح م ز،ی:عزارسححالن
 نینش چشیخونواده اش پاپ

همراه آفاق رفتند تو آشححپزخونه، ورود هلنا به سححالن ارسححالن سححاکت شححد،  با
 بود سالم کرد زیکه دم م یخانم

 یمن یبه ما سر م ریبه د ریشما؟ د ییشما مبار ، کجا دی: سالم بانو، عارسالن
 ها

سبانو شما م مبار  روم  سال نو  رفته بودم  یبود چند ماه ضیخواهرم مر اه،ی: 
 شهرمون
 خدا شفاش بده شاالی: اارسالن

 شاالی: ابانو
بام ی ذا خورد کم یکم با  ذاش  پاش  ینقدریکرد، ا یهم  به پرو  فاق  که آ

شکر چه،ینپ سر م یبات شد ول زیام  آفاق موم کرده بود روش، هنوم ام در  یبلند 
 نرفته خودش رو رسوند بهش: حلقه ها کوشن؟ رونیب

 کرد: مامانم گرفتشون شیبه دست خال ینگاه
 حلقه ها رو شناخت؟ یعنی: آفاق

به  یرفت، آفاق برگشت سمت ارسالن، نگاه رونیگفت و ام در ب یسر بله ا با
 مشغول بود، آهسته لب مد: کار مامانشه؟ ییبانوکرد که سر ظرفشو

 فکر کنم ینزد، ول یبلند شد: حرف ارسالن
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 : پناه بر خداآفاق
*** 

ر و منگ و س یتو تخت نگذشته بود که صدا دنشیساعت ام درام کش مین هنوم
 نشححونیآخر یگروه اومده بودند ول نیدن مهمون دادند، اولاوم دیصحححداها نو

سر مده بود و  یرفتند، چند بار رونیشب بود که ام خونه ب9ساعت  بانو بهش 
 کنه تا شام یاورده بود که به قول بانو ته بند ییزهایچ
 شام یرفتن مهمونها آفاق اومده بود دنبالش برا با

ود، گوش کرده ب گرانید یه حرفهاحرف گوش رفته بود سرشام، ب یبچه ها مثل
توقع کنه،  ادیتونسححت ام خودش م ینم یمده بود، ول یلبخند مور یهر ام گاه
 بودن، توقع حرف مدن و شرکت کردن تو بحثاشون رو یتوقع عاد

س یهم ب هیبق شده بود، حت چشیپا پ یکالم مالحظه اش رو کرده بودند، ک  ین
ام بانو گرفته تا حاج بابا، طرف هلنا رفت،  یکه ام سححر وکله همه باال م هیهد
 ستیامروم روم هلنا ن دیفهم یاون بچه هم م یاومد، انگار ینم
سالن هیکنار بق یشام به بانو کمک کرده بود، کم زیکردن م زیتم تو سته  تو  ش ن

 یرو تحمل کرده بود که مثال معمول شینشستن ارسالن تو چند سانت یبود، کم
 قدم مده بود. اطیتو ح ییتنهاهم  یباشن، کم یباشن، عاد

*** 
شق شق ا عا شعر موالنا رو  رهیعکس پدرش رو ب*غ*ل بگ نکهیشده بود،عا و 

 کرد، ته دلش یبهش فکر م شححتریداشححت، ب یرو واسححش بخونه.حاال که خلوت
 خود خودش نهیاومده بود که حاال که بعد سححالها تونسححته عکسححش رو بب دیام

نه بب گاه نه،یروهم بتو چه  نهوید یگر که ام  یم ادشی یوقت شحححد،یم ا مد  او
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و با  یکرد سححمت یشححد و عکس رو پرت م یوارونه م اشیباخبره، دن وجودش
 کرد یقهر م ایدن

هر  دید ی، م دیترسحح یم یعبدالله بزنه، ول ییبه دا یمنگ زدیبه سححرش م یگاه
درش کرد پ یشححه،تا هفته قبل فکر م یخرابتر م زیفهمه همه چ یم شححتریب یچ

سش م یبود، تو هر دادگاه خبریب ام وجودش شت خودش تبرئه اش  یکه وا ما
ض بیکرد، اما حاال عج یم س یم زاریوقتها امش ب یبع  یرو م یشد، بعد عک
همه  عیشححسححت، سححر یتنش به تنش م یگرم یتو ب*غ*لشححه، انگار دکهید
 رفت یم ادشیام  هایزاریب

مادرش روم ع یکار با که  م گهیکرده بود، د دیهم   یت پر نمدلش اون سحح
ش ستش ب یم ادشی ید،وقتیک سا ه بود کرد یمحل یاومد با خاموش به ابرام اح

چشمش  یافتاد که چطور وقت یحرکت آخرش م ادی یوقت د،یکش یم ریقلبش ت
سته بود مثل  ش شتاش ن بهش حمله کرده بود،که چطور  یمخم ریش کیرو انگ

 گرفت یم شیبود دلش ات دهیکش رونیها رو ام دستش ب لقهح
گشححت تو تخت،مطمان بود  یمد و دوباره بر م یم یطول و عرض اتاق قدم تو

روم رو به حال خودش  3شه، بدم نبود،  ینم چشیپا پ یارسالنه که کس هیتوص
س س یگذرونده بود، هر جا رفتند و هر ک صرار نکرد که ب یاومد ک تو  دایبهش ا

و  دهن دوست وبود حرف ت امیبودند چه ن دهیرفتنش رو شن یبو یجمع، انگار
 افاق هم کمرنگ شده بود یآشناهاشون بزارن، حت
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شب اول ،ارسالن د بعد سام یامین گهیام   ینم یامین د،ید یهم نم یبه ظاهر 
لوم بود بپرسه، مع یزیبگه، چ یزیچ نه،یشام و صبحونه کنارش بش زیسر م دید

 رو به همه گفته هیقض
 خوردن ونخوردنش بود. یام همه بانو پا پ شتریب
س نیام فرورد 5 ومر ص چیه یبودب دهیهم ر  و رانیعمه ا نکهیجز ا ،یاتفاق خا

خان اومده بودند، و در عوض بهار و اردالن دل کنده بودند  نیمحدثه والبته ام
ام صحبتهاشون معلوم بود که آفاق پا سفت  شون،یو رفته بودند سر خونه ومندگ

و با خودش نکشححونه  زارهبتهران  13رو بعد ام  هیو هد ایکرده که سححلمان ثر
 نبود. نیام ا ری  یزیخونواده چ یرومها نیا یفکر یریشهرستان و درگ

شب یم یبد خلق یول ارسالن شام رفته بود خونه خودش.  یکرد، دو  رو بعد ام 
سه هلنا حکم کرده بود که ام امروم با شرکت، ول دیشب قبل هم وا اق آف یبره 

وم رفته ر هیبمونه خونه. گفته بود بانو رسححش شححده بود، گفته بوده هلنا  ادیفر
ها م یمرخصحح گفته  یول بود،کوتاه اومده  یمونه، ارسححالن کم یدسحححت تن

 خونه ، آفاق هم کوتاه اومده بود انیب یدیخانم فاضل و سع کنهیبودهماهنگ م
بود، تنها اتفاق اومدن سححاره و خونواده اش بود  نیاوضححاع هم التیاخر تعط تا

 نیفرود 14تو روم 
ودند تو ب دهیخوب د یلیرو خ شرفتشیدکترا پ یبود، ول لچریو یهنوم رو ساره

حت حرف م نیا ها زد،یبامه کوتاه، را که  یمده م جانیکه ه ییجز وقت شحححد 
 .کرندینم یاریعضالتش  یانگار

 چشححم وابروش یبه سححاره ، ول هیشححب یلیبود، خ ییبایو م فیدختر ظر سححانام
سع یکم ش دیبه  مده بودند ، هم بابت وجود  جانیه یختر کلبود مادر و د دهیک



wWw.Roman4u.iR  444 

 

ضع یساره اما وقت ه،یوهد ایبهار، هم ثر شده  تیصحبت ام و سالن و هلنا  ار
 .بود دهیدر هم کش یاما اخم دیمود عوض شده بود.سع یلیبود بحث خ

 ماجرا هستند. انیبود که اونها هم در جر نیهلنا ا استنباط
نداشت حواس همه رو به خودش داده  اروم وقرار یکه لحظه ا هیهد یطنتهایش

 هلنا به خودش اومد:بله! دیسع یهمه با صدا یبود،تو مشغول
 م؟یچند لحظه با هم صحبت کن هی شهی: مدیسع

 !هیدور تر ام بق ییام سالن جا یرفت گوشه ا دیهمراه سع هلنا
 شده؟ ی: چدیسع

 ؟ی: چهلنا
ش هی: دیسع  یم ایال آفاق اما و احا ن،یکن یعقد م نیر یم دهیصبح به ظهر نک

 شده؟ یقسمت هم نباشن! چ دیادامه بدن شا دیاره، شا
 میخور یبه درد هم نم یلینشده! ما خ یزیانداخت: چ نییپا سر
 یرد وقتک جایموفق نبود: ب یداشت صداش رو کنترل کنه ول یسع یلیخ دیسع

 سر سفره عقد نشوندت یمطمان نبود هول هولک
 ستمیاالن مطمان ن: نه فقط ارسالن، منم هلنا
 یکرد جای: تو هم بدیسع

 !دیشده؟ آقا سع یاومد سمتشون: چ آفاق
 یجون ، من هنومم بابت اون عقد بدو بدو ناراحتم، آخه چه اصرار زی: عزدیسع

صبح ب هیبود  ستگار نیایروم  که  ن،یدختر مردم رو عقد کن نیظهرش بر یخوا
 رسمشه!؟ نیآخه ا م؟یستیحاال بگن مطمان ن
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که  تسین یواال شب وروم ن،ییپا نیاریتو روخدا صداتون رو ب دیآقا سع :آفاق
 خودم رو لعنت نکنم

دختر امانته، اخه اگه سححانام بود کدوم ماها  نیگم ا ی: خدا نکنه، من مدیسححع
 شست یارسالن خان آروم م نیهم م،یدادیرضا م ینجوریا

سشیشونیتو پ دیکوب آفاق  گهیشما د هم،ای: من خودم دا ونم بخدا، خودم رو
فکر  شححتریقراره ب سححت،یمعلوم ن یزینمک به مخم من نپاش، البته هنومم که چ

 خدا خواست پا گرفتند دمیکنن، شا
 یتند رفتم، ول دی:ببخشدیسع

 خودش کمک کنه شاالیبا شماست، خدا ا دونم،حقی: بله مآفاق
سالن  دی: من خودم بادیسع ساره شبیبزنم ، د یمنگ هیبه ار فته گ تا حاال که 
 ختهیاعصابم بهم ر هیچ هیقض

دخالت  میقول داد م،یمنگ نزن مادر، ما هم ولشححون کرد د،ی: نه آقا سححعآفاق
 رنیبگ میو باال کنن وتصم نییتا خودشون پا مینکن

و دوختن که  دنیشحححه که خانم بزرگ، اول کارم خودشححون بر ی: نمدیسححع
 شد ینجوریا

فاق ما دخالتمدتم که فرصحححت خو نی: حاال شححما بزار اآ تا  مینکن یاسححتن 
 کنن یچه م مینیخودشون بب

 ساره شیبگه رفت پ یزیچ نکهیا یب دیسع
 هویشه  یم ینگو مادر، اونم جوونه کفر یزیرو کرد به هلنا: به ارسالن چ افاق

 ستیخوب ن ستنیا یتو رو هم م
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ست سالن حرف خوا صال با ار سالن با من  یهم م یبگه مگه من ا منم مگه ار
 حرفش رو خورد ینه، ولم یم یحرف

 یدیرو انجام بده، خانم سع فشیخواست بره تکال یرد شده بود،م 1ام  ساعت
 .دیرس یم 3سر ساعت 

 متوقفش کرد: هلنا جان صبر کن دخترم دیسع یراهرو صدا تو
 : بلههلنا
 : ساره باهات کار دارهدیسع

 :با من؟هلنا
 اتاقت ارمشی: آره، االن مدیسع

 ارشکیدونست ساره چ یراب به سمت اتاق رفت، نمگفت وپر اضط یا باشه
سححاره به خواد به مدت  نکهیام ا دیشححا یدونسححت ام چ ینم د،یترسحح یداره، م

 دهیفهم یزیچ تیام محرم نکهیا ایبکنه،  یحضححورش تو اون خونه اشحححاره ا
 هدباهاش همکالم نش میاومده بودند ساره م*س*تق یمد، ام وقت خیباشه، تنش 
 استرس ما بود. یدو طرفه کل یفته گوگ نیبود،حاال ا

 ورود ساره ام هولش سالم کرد با
 باهات حرف بزنم کمیخوام  یم زم،یعز نیاروم جواب داد: بش یلیهم خ ساره
 رفت. رونیهم ام اتاق ب دیتخت نشست، سع لب

 که ساره به حرف اومد دیطول نکش یلیخ
 : مادرت خوبهساره

 شهیم بدتر مبه روم ست،رومی: نه، خوب ندیکش یآه
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 : خدا شفاش بدهساره
 : ممنونهلنا
 ؟ی: خودت چطورساره
 : خوبم، ممنونهلنا
 .یزنیحرف نم ،یتو خودت ،یستیخوب ن گهیکه م زمی: عزساره
 : نه من خوبمهلنا
 کنه یم یرومها بد خلق نیا دمیاونم شن ست،ی: ارسالنم خوب نساره
 یبا من حرف نزده، درحال بار هم 3 دیشه ام اول ع یباورت نم یداد: حت ادامه

 د،زیبهم سححر م ونیروم در م هی یتونسححتم حرف بزنم، گاه یکه قبال که من نم
 دیپرس یمد حالم رو ام پرستار م یهر روم منگ م

 نیبهتر یلی: خدا رو شکر خهلنا
 تو بود یمندگ ،یاش تو بود لهیوس یخدا بود، ول ی: لطف و بزرگساره
 باال داد: من!؟ ابرو

به هم مربوطن. اگه تو  زهایچ یلیخ ایدن نی، تو ، سححرنوشححت تو. تو ا: ارهسححاره
به  دیاگه سححع د،یاومد، اگه سححع یتو اون خونه، اگه مادرت نم یاومد ینم

ل اگه بحثشون بعد چند سا د،یفهم یاگه ارسالن نم افتاد،ینم تیفکراون محرم
ه سابقش یو کارا اتکه من ام اشتباه دیفهم ینم دیشد، اگه سع یرو در رو نم

مه چ گه تالش نم ایدن دم،یبر زیکه ام ه گذاشححتم، ا نار  که من  یرو ک کرد 
 من االن هنوم رو اون تخت افتاده بودم،... دیببخشمش شا

 نیبتون یحت یبه مود دوارمیام ن،یشحح ی: خوشحححالم که روم به روم بهتر مهلنا
 نیراه بر
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 ونمی:ممنون، به هر حال اومدم بگم بهت مدساره
ه ب یخونواده بدهکارم که حد نداره، حت نیمن به ا نقدریا ه،یچه حرف نی: اهلنا
 دونم بتونم جبران کنم یم دیبع -و شما دیسع

 چونهیپ یگوشت رو م ادیم یگیم نویبفهمه ا زمی:اگه عزساره
 تهی: واقعهلنا

ام من خواسححتن با تو حرف  زمیتعارفها رو بزار کنار، حاج بابام و عز نی: اسححاره
 ینم یزیکه چ نیکالفه اس نب یلیسلمانم خ یناراحتن، حت یلیو خبزنم، هر د

دلش  یخواد برگرده ول یسححلمان م زن،یدارن تو خودشححون بر نهاعادتیگن، ا
 گهیجور د هیمرد هم  رهیمن پ رهیاون پ زنه،یشور تو و ارسالن رو م

 هیواسححه خودم  ییجا هیبهشححون گفتم بزارن من برم،برم  یلی: بخدا من خهلنا
تا هم  خونه ام شیپول پ رم،یتونم حقوق مادرم رو بگ یم گهیاالن د رم،یق بگا

 دن یحرف منو گوش نم یدستمه، ول
 وئهت یحرفشون مندگ ؟یچشمشون نباش یکه تو جلو نهی: مگه دردشون اساره
 یمن برم، خدا خودش کمکم م نیخدا بزرگه، بزار نیگ ی: مگه همتون نمهلنا
 کنه

 ؟یسالن مشخص نشده کجا بربا ار فتی: هنوم تکلساره
سالن نم فمی: معلومه، تکلهلنا سبش ن یمعلومه، ار  یچیه ستمیخواد، من منا

 خوره، یمون به هم نم
 و خواسته دهید ست،یدونم ارسالن کور ن یکه من م یی: تا جاساره
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اشححتباه کرده، منم قبول کردم، قبول کردم که  دهی: اشححتباه کرده، حاال فهمهلنا
 تموم شه

 ؟یو چ:تساره
 !ی: من چهلنا
 ؟یخوا یم ی: تو چساره
 خوام یم یدونم چ یدونم نم ی: نمهلنا
 ؟یخوا ی: تو ارسالن رو نمساره

 نیترس ام ا یول ادبودیگفتن م یجواب بده، حرف برا دیبا یدونسححت چ ینم
شت که ا سر و ته ا نیدا سالن، به چ نیحرفها،  شکل ار  یزیساوالها برسه به م

 که قرار نبودمطرح شه
ار ما قر ده،یرس نجایبود، االن به ا ی: خواستن نخواستن منو ارسالن هر چهلنا

بخاطر ترس ام شکست، ترس ام شرمنده شدن  ستیقرار ن م،یادامه بد ستین
 زیروم همه چ هیمبادا  میادامه ند میگرفت میتصححم م،یادامه بد هیآفاق جون و بق
 شه ونیمد یبه کس یبهم بخوره کس

 ه؟یحرفها چ نیا ؟یچ یعنیشد:  یعصبان ساره
 هیبه چ یدونم چ یدنم، اصال نم یبخدا نم دونم،یجا بلندشد: نم ام

 یتو بچه ا ه؟یچ یعنیسححر وته  یب یحرفها نیا ،یدون ی: معلومه که نمسححاره
 نییشما رو تع فیسر وته شده، من تکل یسال سن چشه که ب 32،اون پسره با 

 شححنهادیپ دیکنم. سححع یسححرتون م هیخودم  ن،یفیکنم، اگه خودتون بالتکل یم
 نیانداخت اهر خوادیخوام نم ینم یخونه خودمون، وقت متیبر یداره، م یخوب
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ماهم  1 ینداره. طالق توافق یمعن نیچشم تو چشم بمون ؟یکه چ یبمون نجایا
 .خوادیوقت نم

 هیدسححتش،  دادینسححخه م هی دیرسحح یم یکه هر ک یچ یعنیبرخورده بود  بهش
تند، پشت و پناه بود که بود حق نداش یکس بود که بود ب یب گرفت، یم میتصم

 خبر نداشتند حق نداشتند واسه خودشون بگن و برن زیام همه چ یوقت
تلنگر  هیکرده بود، منتظر  ریرکد، حرف تو گلوش گ یم ینیتو دهنش سنگ مبون

 .زهیبر رونیبودکه ب
 شماها رو زنم،یحرف م هیادامه داد: خودم با آفاق و بق دیکه سکوتش رو د ساره

 رو صدا بزن دیشه_ سع ینم نیشه به خودتون واگذار کرد، نشون داد ینم
 نبود، ظاهرن همه رفته بودندواسه یدر و بام کرد ، رفت تو سالن، کس یسخت به

 دنشیبا د دیاومد، سع یو سانام ام اتاق سلمان م هیهد یاستراحت، فقط صدا
 بلند شد

 ون دارنمحمت دهن بام کرد: کارت به
 ؟ی: خوبدیسع

 رفت تو اتاق دیکرد و پشت سر سع یسر اشاره ا با
 : افاق جون کجاست؟ساره

 عمه، حرفهات تموم شد؟ شی: رفته باال پدیسع
 سومه یدرام بکشم کمرم م کمی می: آره، برساره
و هل داد به سححمت  لچریدرهم هلنا و سححاره کرد، و و افهیبه ق ینگاه دیسححع

 بالشححت ریدر، هلنا خودش رو پرت کرد رو تخت، ام مبا بسححته شححدن  رون،یب
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افتاد که ارسالن  ییپدر و مادرش رو در اورد، نگاهش به گوشواره ها یعکسها
شه ا یدیع شون کرد گو سها رو هم تمام رو ر ،یداده بود، پرت کرد و  زیر زیعک
 وانیدسححت خودش نبود، د یول زهیخواسححت اشححک بر یکف اتاق، نم ختیر

و پاره  دیکشحح رونیخشححمش در امان نموند، تک تک برگه ها رو بموالنا هم ام 
 یول رون،یب زهیخشححمه با داداش بر یخواسححت داد بزنه و هر چ یکرد. دلش م

 .کشهماشت درست نفس ب ینم یکرد حت یکه رو قلبش حس م یفشار
 یا قهیدق 10و مد به شححارژر،  دیکشحح رونیرو ب لشیسححراغ وسححائلش،موبا رفت

ست، منت ش ست که هم گوشمنتظر ن ش شه هم کم یکم یظرن شه یشارژ   اروم 
، کرد یم دایپ یحال بدتر دیلغز یعکسححها م کهیت یکه رو یبا هر نگاه یول

 یرو لعنت م ییکرد، پدر و مادرها یو ممون رو لعنت م نیکرد، مم یلعنت م
 یکنن، ول م یخودشححون رو ول م یدراندشححت بچه ها یایدن نیکرد که که توا

 شلو ه یلیسرش خ یکه گاه ییدا، خداکنن به امون خ
 مل مد به صفحه اش یروشن شدن گوش با

سع یامیپ اول سه خانم  سل کرد. ام  یدیوا ضل فرستاد تا کالسهاش رو کن و فا
 ژنیاتاق اکسحح نیا یخواسححت، نفسححش تنگ بود، هوا یجا کنده شححد، هوا م

 هینه، بره د بزتونه دا یکه تا م ییبزاره، بره جا ابونیخواست سر به ب ینداشت، م
شه و خدا، بره هر چ ییجا سر دلش  یخواد بگه، هر چ یم یکه خودش با که 

 .رونیب زهیکنه رو بر یم ینیسنگ
تو سالن نباشه دستش هنوم  یکرد کس یرو ام شارژ دراود، خدا خدا م یگوش

رو در  دیدر افتاد، کل یرو دیبود که نگاهش به کل دهینکش نییدر رو پا رهیدستگ
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شت: آفاق نو یغامیبرداشت واسه آفاق پ کریاست هیگشت سر کتاباش، اورد، بر
 کنسله م. کالس امرومنیکار دارم، نگران نش رونیرم ب یجون، م

ست رونیام اتاق ب عیسر د،یبه ذهنش نرس یا گهید زیچ  کریمد. درو قفل کرد و ا
 رو چسبوند رو در اتاق

سته سالن ب اه س رونیام  ستن در خونه نف ش یمد، با ب اد انگار ام قفس ام د،یک
 شده.

 یخواست با عابد یاتوب*و*س نشست، اول ام همهم ستگاهیتو ا ابونیخ سر
 ایبه اردالن فرستاد، دل به در یامیام اون نداشت، پ یشماره ا یول رهیتماس بگ

ش ستم، ببخ سالم، هلنا ه ستاد:  شمارهیمدو فر ستم یرو م یعابد یآقا د ، خوا
 ن؟یرستبف تمحم یب شهیرم،میگفته ام شما بگ یارسالن تو جلسه اس به منش

ش امیفرستادن پ با شا مونیپ  یکاف رفتیم ای دیپرس یم 118بهتر بود ام  دیشد، 
بود. با  رید یمونیپشحح یکرد. بهر حال برا ینت ام اونجا اسححمش رو سححر  م

 منتظر جواب بود. ،یاسترس مل مده بود به گوش
 هیاردالن  یحرف اضححافه ا چیه ی.برهیبگ یتا جواب دیطول کشحح یا قهیدق 10

 شماره فرستاده بود
 جواب نداد، ارسالن پشت خط بود یعابد یشماره رو گرفت، ول عیسر

 ؟یعابد ی: الو، آقاهلنا
 صدات چرا گرفته؟ ،یتو، کجا راه افتاد یی: الو، هلن، کجاارسالن

 داد یکه روون شده بود امون نم یاشک لیس یعنیداد  ینم یحواب
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 ؟یمن یشده؟ چرا حرف نم یچ ؟یکالسات روکنسل کرد یه چ: واسارسالن
 ام دنبالت یاصال؟ بگو م ییکجا
 یعابد شیبرم پ خوامیخوام، م ی: نمهلنا

 میر یدنبالت م امیم م،یر ی: باشه، مارسالن
 خوام برم یخوام، خودم م ی:نمهلنا

 خودت برو رسونمتی: باشه، خودت برو، من مارسالن
 بدهرو خوام،ادرسشی: نمهلنا

سالن سط خار صال م هیگر ابونی: و ص ایدنبالت،  ادیگم اردالن ب ینکن، ا ال ا
 ادیبابا ب
 خوام،ادرسش رو بده ی: نه، نمهلنا

 ادیم 6ساعت  ست،ی: االن که دفتر نارسالن
 رمیم 6: باشه، منم هلنا

 یبا اژانس م 6ساعت  نجا،یا ایب ریبگ نیفرستم، تو ماش ی: ادرس رو مارسالن
 فرستمت

 رم یم 6خوام ، تو ادرس رو بده، من  ی: نه، نماهلن
 !یکن کاریچ ابونیتو خ 6اله، تا ساعت  ی:ال اله الارسالن

رو  یجواب گذاشححت و گوشحح یارسححالن رو ب یرو قطع کرد، تماسححها تلفن
 کرد. لنتیسا

شتند ام جا کنده م ادهیپ نقدریا ساعت  یرفته بود که پاهاش دا بود و  4شدند، 
تماس ام ارسححالن، ام  یانداخت کل یبه گوشحح یت، نگاهرف یهنوم داشححت م
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 هیکنار  یمانیاس ام اس، رو پله س یخونه آفاق، ام چند تا شماره ناشناس و کل
 مغامه نشست

سلمان،  امهایپ سالن ام اردالن ام  صبان یکیمهربون  یکیرو بام کرد، ام ار  یع
 کرد. یم دیتهد یکیداد  یوعده م یکی نیخشمگ یکی

 شد؟ یرو گرفت، هنوم دو تا منگ نخورده آفاق جواب داد: بله، چ خونه شماره
 : سالم، منمهلنا
 ؟یرفت یتو؟ کجا ول کرد یی: کجادیداد کش افاق
 نیگذاشتم که نگران نش غامیواستون پ رونم،ی: بهلنا
شم؟ من مآفاق ش رونیرم ب ی: نگران ن شرق تا  رب دننی! همنینگران ن  یم ای! 

ص دینبا رون،یشه ب همه  ؟یبر یخوا یکجا م یکلمه بگ هی دینبا ،یدا بزنمنو 
 نگرانتن

 دی: ببخشهلنا
 یایم یریگ یدربست م نیماش هی یهست رونیاون ب ی: مود برگرد، هر جاافاق
 امیبعدش چشم مود م نم،یرو بب لمیبرم وک دی: باهلنا
 خونه ادیب یعابد یاقا میمن ی: منگ مآفاق
 نمشیخوام بب یم خونه، خودم ادیخوام ب ی:نه نمهلنا
 بهت بده یخبر هیخواد  یشده، ارسالن م یخبر تامه ا هی: اصال افاق

 ؟یجا بلند شد:چ ام
 خونه یایب میدونم، ارسالن االن گفت، گفت بهت بگ ی:بخدا نمافاق
 نی: تو رو خدا بگهلنا
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 ایدونم تو ب ینم زامی: مادر به جان عزآفاق
 منگ بزنم به ارسالن نی:بزارهلنا
 ایمنگ بهش بزن، من چشم براهتم ها مود ب هیره قربونت برم، : آآفاق
*** 

 قطع تماس منگ مد به ارسالن با
 به حالت یوا نم،ی: هلن فقط من تو رو ببارسالن

 شده؟ ی: چهلنا
 شده؟ یچ یگ یبهم تامه م یختیشده، دو ساعت همه رو ر ی: چارسالن

 گفت یم یچ هست، افاق جون یگم، چه خبره تامه ا ی: خبر رو مهلنا
 ؟یی:کجاارسالن

 دونم ی: نمهلنا
 ؟ییگم کجا ی: مارسالن

 تا بفهمم کجام، حواسم نبود ابونیبرم تا سر خ دیدونم، با ی: بخدا نمهلنا
 ؟یو بپرست ستیمغامه ن هی ؟ییکجا یبپرس ستین ابونیتواون خ یکی: ارسالن

 : چرا، صبر کن بپرسمهلنا
سالن صال نمار ست م هیاالن  نیخواد ،هم ی: ا خونه، منم  یریم یریگ یدرب

 افتم یاالن راه م
 حاال بگو نی: همهلنا

 به یگفت، نگاه ینم یزیمد چ یصدا م یهر چ ومد،ین یجواب یارسالن ول ام
 خاموش شده بود یانداخت، لعنت یگوش
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ش یکم ش دتایطول ک س رهیبگ نیبتونه ما  یطرف دل تو دلش نبود، ام ریتو طول م
 رو بهونه کرده که بکشوندش خونه. نیسالن اکردممکنه ار یهم فکر م

 رو جواب داد فنیمنگ رو مد،سلمان ا یدودل با
 و با  ضب منتظرش بود ییافاق به تنها یدر ورود دم

 : سالمهلنا
 تو نییسالم، بفرما کی: علآفاق

 شکر داشت یو محدثه که جا رانیسالن همه جمع بودند،همه بجز عمه ا تو
 سمت راهروکرد و رفت  یهمه سالم به

 دختر؟ یو اومد دنبالش: کجا رفت ایرو داد دست ثر هیهد سلمان
 که گذاشته بودم ادداشتی د،ی: ببخشهلنا

 نطورینگران شد، ما هم هم یلیارسالن خ ی:آره بابا جون،ولسلمان
 برم؟ رونیدر ب نیمن حق ندارم ام ا یعنی: هلنا

تاد تو اف یاتفاق هیاگه  ،یکرد ریاگه د ،یریبگو کجا م ه،یچه حرف نی: اسححلمان
 دنبالت میایب دیکجا با میبدون کریدر و پ یشهر ب نیا

 دی: حق با شماست، ببخشهلنا
 : چشات چرا خونهسلمان

 ستین یزی: چهلنا
 ؟یرفت یبهت گفته که ول کرد یهست، ساره چ یزی: چسلمان

 رفت سمت اتاقش یا گهیحرف د ینگفتن ، ب یخاص زی: چهلنا
 منم یدارم با تو حرف م ؟یری: هلنا،کجا مسلمان
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پشححت و پناه  یصححاحاب باشححه، ب یآدم که ب دمینبود، فقط فهم یزی: چهلنا
چه کس باشه چه ناکس به خودش حق  د،یرس یپدر ومادر باشه هر ک یباشه،ب

تو  یگور بابا ،یخوا یم یتو که چ یگور بابا ره،یبگ میده واسححه ادم تصححم یم
 نایا نیکننه فکر  ار،یشححن صححاحب اخت یم توئه، همه هیکه مندگ ،یکه حق دار

بابت حرفها  ادجلویم یکه گاه مهیمندگ تیگم، واقع یاون بنده خدا م یرو 
شام، وقت شمام طاقت ندارم، طاقت د یجلو ادیم یچ شن دنیچ  تیواقع دنیو 

 رو ندارم
 در بام نشد دیدرو کش رهیدستگ یهر چ یصبر نکرد، ول گهید

 یده بودشد: در و قفل کر کینزد سلمان
ه همهم یرو تو در نچرخونده بود که صدا دیهنوم کل فش،یانداخت تو ک دست

 ام سالن اومد، یا
 دیخشک دیرو کل دستش

که قدم تند  ینیا دیشححد فهم یداد و اومد جلو، نم یبه سححلمان سححالم ارسححالن
 یعصبان ایکرده، نگرانه، ناراحته 

 لهمان حرف اومد: قفکه سل دیرو گرفت و کش رهیدستگ یحرف چیه یب ارسالن
گه ب یزیرو تو در چرخوندو در و بام کرد،هلنا منتظر نموند که ارسححالن چ دیکل

ست  سلمان د شده بود که  سالن اما هنوم کامل وارد اتاق ن خودش رفت تو، ار
 کارت دارم ایگذاشت سر شونه اش: ارسالن بابا، ب

 نیلطفا اجامه بد قهیچنددق هیبابا،  امی: مارسالن
 اجامه نداد خودش هم وارد اتاق شد یول سلمان
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شححلوغ پلوغ بود،  نجایا کمیدرو بسححت. سححلمان: ارسححالن بابا امروم  ارسححالن
 عوض کنه ییهوا هی رونیخلقش گرفته رفته بود ب

 دور اتاق انداخت ینگاه هی ارسالن
سها هلنا سته بود، و مل مده بود به عک ش ، به شده زیر زیر یساکت لب تخت ن

 شده وروق ورق وانید
تو  یکنه؟ به چه حق یم یچه  لط نجایا دیگفته؟ اصال سع ی: ساره چارسالن

شححه، حکم  یواسححه من دسححت به تلفن م دیکنن، سححع یمن دخالت م یمندگ
 ده؟یم

 به سلمان کرد ینگاه هلنا
سع یزیبابا، چ یچی: هسلمان ته، گف یزیچ هیخوب ام رو محبت  دمینگفتن،

شتب ینم ستن،یکدوم بدخواه ن چیه یگفته، ول یدونم چ یساره هم نم اه گم ا
ته خواس دهیما رو د ینگران ده،یساره حال ما رو د ستن،یبدخواه ن یکنن، ول ینم

 کنه یکمک
 ، میریبردار م یالمم دار یضرور ی: هلن بلندشو، هر چ ارسالن
 : ارسالن!سلمان

 حرمتها شکسته نشه نیبهتره، بزار می: بابا، برارسالن
 سالنبلند شد: ار هلنا

شت رو در: بابا م سلمان ست گذا صم دیدونم با یهم د  ن،یریبگ میخودتون ت
تو رو ،  یگکالف م،یو لب بام نکن مینیشما رو بب یفیشه ما بال تکل یمگه م یول

 دخترو نیتو هم بودن ا
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ست، ما نباارسالن شما شماها  م،یاومد یم دی: حق با  شکل ما دم به دم کام  م
 کنه یرو هم تلخ م

 فکرمون راحته؟ نه؟یریکام ما ش گهید نیحاال مثال بر: سلمان
 رفت سمت کمد ارسالن

 ه؟یچ یکه قرار بودبگ ی: ارسالن، خبرهلنا
 : باشه تو خونهارسالن

 : ارسالن،تو رو خدا االن بگوهلنا
 دیکه ما با هیام اون دالئل یکی نمیبابا، ا نینیب یکرد به سلمان: م ینگاه ارسالن

 خبر نبود، وقتش االن نبود نیا یاالن جا م،یبر
 شده؟ تو روخدا! ی: ارسالن، چهلنا

 منگ مده بود میداد غامیکه بهشون پ ییام اونها یکیخوب اروم باش،  یلیخ
 کرد قلبش تو دهنش اومده: کدوم؟ حس

 شونییکه نه، چندتا شونیکی: راستش ارسالن
ست ک ینم شت ب هیتک یدون سلمان، قلبش دا ابام هم :بابام؟بزدیم رونیمده به 

 بوده
 دستش رو گرفت: آروم باش تا بگم، ارسالن

 : آرومم بگو،هلنا
 پسر عموته. میداد غامیکه بهش پ یآلن رشتون نی:نه، ببارسالن
 هم تماس گرفتن گهید یدوتا یکیعمه ات، پسر خاله پدرت و  عموت،
 :خوب، بابام، بابام کجاست؟دادیرو تو هم فشار م دستاش
 نشوندش سلمان
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 یبیکردند: قرار نبود بهت بگم،عموت گفت داره ترت یارسححالن نگاه م دو به هر
ت پدر یعمو رانه،یا کتیکوچ یعمو ران،یا انیپدر بزرگ مادربزرگت ب دهیم

ست، ول سن کم یهم ه صرار داره ب یتا اونها بر  ندتیبب ادیطول داره، عموت ا
پدر ب نیمن ا یول تا  ندادم، قرار بود  جامه  ندروم بهش ا بزرگت  مادر زرگچ
 میباره اونها که اومدن صحبت کن هی م،یبه تو نگ ومدنین

 کر شده بود: بابام، بابام کجاست؟ یول هلنا
 پشت سر ارسالن نگاه کرد، اصال متوجه اومدن اردالن نشده بود. به

 خبرن! ینداشتن، اونها هم ب ی: هلنا، اونها هم خبراردالن
 شححهیما رفته، مگه م شیه ام پسححال 22، دوننیحتما اونها م شححه؟ی: مگه مهلنا

مادرم بر شیپ باشحححه. ام من و  ته  که  ده،امیخونواده اش نرف مادرش  پدرش و 
 دهینبر

 دونن یدونن، اونها هم نم ی: نمارسالن
 شد، رفت سمت در بلند

 : کحا؟ارسالن
 دهیشده که بابام هم ام ما بر یبگه چ دیعبدالله منگ بزنم، با ییبه دا دی: باهلنا

دونسته که من  یدونه، م یرو م زیدونه، همه چ یم یاش، اون لعنت هم خونواده
دونسححت پدرم ام  یمن، م یشححونیعمر انگش رو مد رو پ هیو  سححتمینامشححروع ن

 دونه یم یلعنتگفت نداشته، اون  یوجودم خبر داشته و رفته و م
 انیب تیبزار خونواده پدر ان،ینگهش داشته بود: صبر داشته باش، بزار ب ارسالن

 تونم ینم گهیتونم،د ی: نه، نمهلنا
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 دستش رو گرفت: صبور باش مادر، ام خدا بخواه بهت صبر بده آفاق
 تونم ینم گهیتونم د یصبر کردم، نم یعمر هیسخته، یلی: سخته،خهلنا
 اب بدست اومد تو اتاق. وانیل دیسع

سالن ستش گرفت: م وانیل ار سع ینیب یرو ام د ش ینیب یم د،یآقا  اهکار بابت 
خبر جاش امروم نبود، حاالتا اونها  نیا م،یدار یما و خانومتون چه وضححعشحح

 اروم کنم؟ نویبرسن من چطور ا
 و افاق همزمان ارسالن رو به سکوت دعوت کردند سلمان

 هم حرفش رو خورد و نگاهش رو برد رو هلنا دیسع
زار ب د،ی: ارسالن، حاال که فهمخوادیم یهلنا چ دیفهم شتریانگار ب یول اردالن

ند چ هیمنه بنده خدا،  یهفته اس داره بال بال م هیاونم که  اد،یعموش ب میبگ
 ها حرف بزنه یبا اونور میمن یشه، منگ م یاونور صبح م گمیساعت د

من رو تا موقع  ریپ رمردیاون بنده خداها چطور اون پ می: نه ، منگ بزنارسححالن
 اومدن یاومدن اروم کنن؟ بزار وقت

 !نمشونیبب دیرم، باخوام ب ی: مهلنا
 ر،یاصال تو اروم بگ ان،یدو سه رومه م نیهم ان،یهستن، م طی: دنبال بلارسالن

 ادیمنم به عموت ب یمن منگ م
 سر جاش، ارسالن شماره گرفت برگشت

... 
 : سالم، بله خودم هستمارسالن

... 
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سالن ستش امروم ار ض شیپ یضرورت هی: خوب را شدم ق ه رو ب هیاومد مجبور 
 نهیخواد شما رو بب یگم، مهلنا ب

... 
 : بله حتماارسالن

 خوان باهات حرف بزنن یرو گرفت سمت هلنا: م یگوش
نم، تو ی: نمدیشد دست عقب کش مونیپش یول یدرام کرد سمت گوش دست

 تونم ینم
ت کنه، صحب تونهینم دیرو برد دم گوشش: ببخش ینکرد،گوش یاصرار ارسالن

 نداره یهنوم امادگ
... 

 فرستم یبله حتما، االن واستون م: ارسالن
... 

 : حتما، خداحافظارسالن
 نجاسیا گهیساعت د هی تایافته، نها یگفت االن راه م اد،ی: مارسالن

شت ول یم یبه کند ممان سش  یگذ سر اومد. آفاق اتاق رو وا باالخره انتظار 
 اد،یبا خودش کنار ب یاستراحت کنه، کم یخلوت کرده بود، که کم

 حرف ،صامت یب یمونده بود ول یول ارسالن
 افتاده کف یکف اتاق رو بانو جمع کنه ، گوشواره ها یکرده بود کا ذها کمک

 نزده بود. یحرف چیه یگذاشته بود ول بشیاتاق رو تو ج
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صدا شدن هلنا فنیا یبا شک  آخر طول و عرض اتاق رو  قهیکه ده دق یی،با خ
 اد؟یاون ب نجایا ای رون،یب یایب یخوا یرژه رفته بود، باالخره به حرف اومد: م

 شن یکنده نم نیتونم، پاهام ام مم ی: نمهلنا
 ستادنیرفت، با بام شدن در هر دوا یکمک ارسالن چند قدم با

س صاحب اون عکس  دید یرو که م یک شت، انگار پدرش بود، انگار  باور ندا
 تر ریپ یبود فقط چندسال

دختر آلن ما؟ گمشححده  ؟ییتودختر آلن  ؟یبه خودش اومد: هلنا تو هسححت ِفِرد
 ما؟ زیما؟ عز

 ریخواسححت نگاه کنه سحح یکرد، فقط دلش م ینداشححت بده فقط نگاه م یجواب
 نگاه کنه

صد  گهیاما د فرد طاقت نداشحت، فاصحله رو کم کردو ب*غ*لش کرد، انگار ق
 نیه اب یاش درد داشت ول نهیکرده بود تو خودش ذوبش کنه، نفسش گرفت س

 داشت امیگرما ن
شت خ سالنار شونه فرد، نم یلینگذا سر  شت  ستش گذا شه، د  یطول بک

به ارمن دیفهم حرفهاش رو قطع  یگوش هلن ول ریکنه م یممزمه م یچ یفرد 
 ادیبه دنده هاش فشار ب دینبا ،یرشتون یکرد: آقا

 شده؟ یرهاش کرد: چ ییهوی
 چند وقت مالحظه کنه دیمو برداشته، با یام دنده هاش کم یکی: ارسالن

س نباریب*غ*لش کرد ا بارهدو س یگرفت، کم نهیسرش رو به  فت گ یم یفار
 آخر سر با به سکسه افتادن هلنا به خودش اومد یارمن یکم
 بهش خوروند. یآب رو ام ارسالن گرفت کم وانیامش فاصله گرفت، ل یکم
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ر خواهر و برادرش اون س ادیبا اروم گرفتن هلنا، فرد  ن،یمم ینشستنشون رو با
 .ندشیبب رهیتاد، بهشون گفته بود که باالخره داره ماف ایدن

خوان باهات حرف بزنن، البته جز مادر پدر،  یم نن،یتو رو بب خوانیم هی:بقفرد
و  ایسون شیرو رفتن پ دیع م،یهنوم امادشون نکرد ،ینیبب کینزد دامیاونها رو با

 .میونگرد یبرشون م لهایفام یام دخترا یکی یبه بهونه عروس میدار وحنای
 حرف بزنم، تونمیتونم، نم ی: نمهلنا
 یطاقتن، نم ی: باشححه، حرف نزن، بزار عکس بفرسححتم واسححشححون، اونهام بفرد
سخت تر  یهفته چ کی نیتو ا یدون سال  شت، انگار ام اون همه  به ماها گذ

 بود.
 به ارسالن کرد ینگاه

 هی ان،یپدربزرگ مادر بزرگت ب میخواسححت ی: به خاطر خودت بود، مارسححالن
 شد، یم یینها دیهم با یا گهید یزهایچ

ندارم منفرد باور  باشحححه،  ندارم آلن تو رو ول کرده  باور  ندارم،  باور  که  ی:  رو 
بابتش ام خونواده طرد شححد رها  د،یرو که بابتش ام همه بر یعاشححقش بود، من

 یبه هم منگ م م،یداشت یچه حال یدون ینم میدیرو د امتیپ یکرده باشه، وقت
شت م،یمد صالجرات ندا س یم م،یریتماس بگ میا شه، بعد ا میدیتر  نیخواب با

 همه سال خواب باشه
س لیاوا شت پ یک شت کرد، به د ریگیجرات ندا شه، آلن به همه پ به  نشیالن با

 یول ادیمنت ن ا،یسال پدرم فرستاد دنبالش، گفتن ب 2بعدام  یما، پدر مادرم، ول
ت گف م،یگفت من و منم با هم هسححتآلن گفت نه،  یول ا،یب یگاه ا،یخودت ب
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 یما رو با هم م ایمنم به خونوادش پشححت کرده، گفت من طرد شححدم اون هم، 
 نه ای نیخوا
 ومدنیبزرگترها کوتاه ن ومدن،یمادر کوتاه ن پدر
 هم گفت نه آلن
 یدور نیپدرم ام ا یشححد، وقت قراریمادرم ب یوقت ن،بعدیشححدند رفتند تو مم اب

 م،یدنبالش افتاد تیگذشته بود، که به جد یسال 5 م،یکردن داشونیپ گهید دیبر
گفتند الن گذاشححته رفته، گفتند  ومد،یدر ن یزیهم چ تیام خونواده مادر یول
ند حت سحححت،ین یخبر چیه ما یمنش رو ول کرده، ام ا یگفت ها ام  ته، اون ران رف

ن لآ نهیاومد در خونه بب یم یخیش یام طرف آقا یکیتر بودند، هر ماه  یشاک
ش بودند، هر سال نو چشممون به  ریگیپ دیسال شد 3،نه،  ایبه ما داده  یخبر

سال د اد،یم میگفت یدر بود، م شه، هر ع یما رو م گهیام  میرفت ینوروم م دیبخ
 ره سراغ عشقش یم گهیامسال د میتگف یم ،یخیش یدر خونه اقا

هر سحححال  م،یدر اون خونه نرفت گهیمادرت امدواج کرده، د میدیفهم یوقت یول
جا ام دا یپدر م بامار اون فت  یر فت، ول یسححراغ م تی قت،یه یگر  چو

 نگفت یزیچ یام تو نزدند، ام وجود بچه آلن کس یحرف چکدومشونیه
 امدواج نکرد چوقتی: مادرم ههلنا
 ه؟یدروغ واسه چ نهمهیکردبه ارسالن: ا نگاه

شت ش صال چرا طردش کردن؟ چرا مندگ برگ شون رو نا یسمت فرد:ا سر ود بپ
 منو!چرا؟ یکردندبمندگ
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به افرد به  ته،یهو یسححخته، مذهب نوع یلیسححوال خ نی: جواب دادن  همه 
مذهبشححون تعصححب دارن، آلن ام طرف ما طرد شححد، همونطور که مادرت ام 

 طرف خونواده اش طرد شد
ستش سات یلیبلندش کرد: الن خ نیرو گرفت ام رو مم د سا با  یلیبود، خ یاح

شاب ییوفا یب نیمحبت، ا  میتونب دیاورش سخته واسمون، کنار گذاشتن ما رو 
 شم یم ونهیمادرت رو نه ول کردن تو رو نه، دارم د یول میکن هیتوج
تا دو هفته پهلنا  نیا تو یخبره بود، ول یکردم ام وجود من ب یفکر م شی: من 

باهاش د یام وقت دم،یعکسححهاش رو د یدوهفته ام وقت  دم،یعکس خودم رو 
 ام قبل بهم سخت گذشته شتریودم با خبر بوده، بام وج دمیفهم
دونم،ما رو ببخش، سححهم ما تو عذاب  یم زم،یعز دمیب*غ*لش کرد: شححن فرد

شب عذاب  نهمهیا شون هر روم و  سال رو ببخش، پدر مادرم رو ببخش، خود
 کشن یسال هنوم مثل روم اول عذاب م نهمهیکشن بعد ام ا یم

 نیپدرم هست هیشب یلی: خهلنا
 بخصوص چشمات ،یهست هشیشب یلیتوهم خ :فرد
 حرف داشتند واسه گفتن یلیخ

*** 
نشون  را ب یرفتن فرد مصرانه خواسته بود با خودش ببردش، ارسالن ول موقع

 یر جا، وله یهر ساعت ننش،یبب انیتونن ب یگفته بود هر وقت بخوان م داد،ینم
 یخبر دار شححن م کینزد یلهایفام یوقت یگفت بزود یاومد، م یفرد کوتاه نم

 بشن. موقت مزاح یتونن وقت و ب یو نم ننیخوان دختر آلن روبب
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سالن د با ساطت آفاق ار سته  یحرف گهیمبون اومدن هلن و و نزده بود فقط خوا
 بود تو سالن منتظر بمونن تا هلن آماده بشه

 ؟یباهاش بر یخوا یپشت سر شون بست رو کرد به هلنا:واقعا م درو
 : ارههلنا

 د؟یساره و سع ی: بخاطر اتفاقات امروم؟ بابت حرفهاارسالن
 بره دیبا ی: نه، رفتنهلنا

 : هلنارسالن
 میخونه بر نی:بزار خودم ودردسرام با هم ام اهلنا

 اون خونه، میر ی: بس کن، ام امشب مارسالن
 ؟ی: اخرش چهلنا

 میزنی: تو خونه حرف مارسالن
 خوام که برم ی: ارسالن،من واقعا مهلنا

سال صال ام ا م،یگرد یبمون بعد برم م کمی میریباهم م م،یری: خوب منار  نیا
ن اشححو هیمنن، بق یکنن مرتب بهت سححر م یاونها ولت نم یبه بعد تو هم نخوا

 شهیم شتریرفت و اومدها ب نیا انیهم که ب
نداره،  یفرق چیه گهیماه د هیبا  گهیهفته د هی:ارسالن سختش نکن، االن با هلنا

رد، تو آفاق تو رو سست ک یحرفها ،یبه من اعتماد کن ینتونست ای یتو نخواست
ون منم گرفتم،ضرب االجل آفاق ج رم،یبگ میتصم یکه ام من خواست ینتونست

خواسححت منو ببره خونه  یامروم سححاره م ،یکرد ریرومم د هیبود،  نیفرورد 13
 کشه یماهم طول نم هی یداد طالق توافق یخودشون، بهم مژده م

 زنمیکرده، خودم باهاش حرف م ییجا یساره دخالت ب: ارسالن
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 منن یاونها م یمن یتو حرفش رو نم یمنته ست؟ین نی: مگه تهش اهلنا
س تو شکها یحرفها ،یدیتر سبت به من  یافاق  س نیقیتو رو ن  یدیکرد، تو تر

شم، تو ام خودت هم مطمان ن سیم ،یستیکه من همراهت نبا در حق من  یتر
 نیکه ا ییزهایشه مال چ ینشده و نم نیقیکه  هیال شکلهمش م نهایا یظلم کن
 ستیبود و ن یم دیوسط با

 چهیبپ مینسخه واسه مندگ هیرفت و اومد  ی، اگه هر ک نمیگوشه بش نیقراره ا اگه
با خودت و  هایمود نیبه ا سحححتیاگه بخوان شحححک تودلم بندامن، اگه تو قرار ن

 اس گهیاس بهتر ام چند ماه درفتن من امروم بهتر ام فرد یایکنار ب طیشرا
 کنم یرو امشب معلوم م هیبق نیا فی: من تکلارسالن

 نقدریا نیبهم وابسححته ا نقدریکنم، شححما ا یمن در  م یول ،یتون ی: نمهلنا
منم انتظار ندارم توحرمت  ،یتونیشحححده که نم دهیدرهم تن یعمر هیروابطتتون 

 نیام هم ،یشه رو بشکن یپا مروکه تامه داره رو  یخوام دل ساره ا ینم ،یبشکن
 تمسین یهم راض نیکش یواسه هم م دیکه تو وسع یلیدل یب یشاآ و شونه ها

 دهیام مادرت واست محمت کش شتریکه ب یسیوا یافاق یخوام تو رو ینم
 یدور نیم،همیر یرو بشححکنم، ما م یخوام حرمت کسحح ی: من نمارسححالن

 کنهیمسائل رو حل م یخودش کل
 عموم شیخوام برم پ یم امشب ی: ول هلنا

 رسونمتیم امیخودم م میری: باشه، من که ام اول گفتم، با هم مارسالن
ام  یام گلوش در اومده بود، نه اشححک ییشحححد که نه صحححدا یم یسحححاعت چند

 یمثل سوهان ایسون ونیش یدست بردار نبودند،صدا انیاطراف یچشمهاش، ول
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ناله ام  یهر ام گاه شحححد، مادر بزرگش هم یمتوقف نم یروح خراش لحظه ا
 افتاد. یم هیگرفت و به گر یسر م

 د،یکوب یم یشونیبزرگ اما فقط به پ پدر
غض بودند و ب ستادهیو پسراشون شونه به شونه پدر بزرگ و مادر بزرگ ا عموها

سل ییزهایاومدند چ یجمع بودند، م یادیم یدادند. ادمها یفرو م  یمحض ت
 رفتند. یگفتند وعقب م یم

تا پرت کنه داخل قبر ول یگل دسححته پاهاش قرار گرفت   یام ذره ا غیدر یرو 
 نیتکون خوردن نبود، ام مم یبدن برا نیدر تمام ا یانرژ یحرکت، انگار ذره ا

شد ب سلمان هرکدوم  یاراده ا نکهیا یکنده  سالن و  شه، ار شته با ام خودش دا
رداشت ب نیمم یرو وامباموهاش رو تو دست گرفته بودند، فرد دسته گل ر یکی

شد قدم شت  ستش م ست ارسالن رو د ستش داد،د جلو بردنش و دست  یو د
 گل رو ام دست هلنا داخل قبر انداخت.

 .شدیلحظه ام قبر دورتر و دورتر م هر
ش کینزد یمانیس یسکو یرو ستند،  نیما ش شوندنش، آفاق و بهار کنارش ن ن

 آفاق سرش روبه ب*غ*ل گرفت،و شروع کرد بهه دعا خوندن
 امرمش بود، ینش دعاگمو به

 : حالت چطوره بابا؟ادیجلو م انیکه ذکرگو دیبابا رود حاج
 یشححن ب یخا  سححرده، ام امشححب همشححون بهتر م شححه،ی: خوب، بهترم مآفاق
 شه یچند رومه تموم م نیا یقرار

 مارستان؟یب مشیخواد ببر ینم م؟یکن کاریبابا: بهار بابا، چ حاج
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سش انجام  هید و خوا یسرم م هی: نه حاج بابا، بهار آرام بخش اونم تو خونه وا
 دم یم

 ام پشت سرشون اومد سلمان
 شد مادر؟ ی: چآفاق

 خوان ببرنش خونه خودشون یم مش،یکه ماببر ستی: نظرشون نسلمان
چند رومه بس  نیکنه. ا یم ضی: االن جو اون خونه ادم سالم رو هم مرارسالن

 نبود!
 یاروم م ننیبب یبچه رو م نیه کرد، امالحظ دیبا یدونم بابا، ول ی: مسححلمان

 شن
 منم یرم با عموش حرف م ی: خودم مارسالن
 شهینم ی: نه بابا، پدر بزرگش راضسلمان

 مکی دیجا اروم با هیبچه  نی، ا مشیاری: اسححتغفراله. الاقل بگو شحححب مآفاق
 مشیبر یحالش جا اومد م کمیاستراحت کنه، 

 ن،یآورد فی: ممنون تشرهمه سر برگردوند ایخش دار سون یصدا با
 بلند شد: خدا رحمتش کنه و به همه شما صبر بده آفاق
 حالت چطوره؟ زم،یهلنا: عز یپا ینشست جلو ایسون
 تکون داد یسر هلنا
 رو نداره، دنتیکه طاقت ند یدون یخونه، م یایخواد ب ی: پدر مایسون
 نزد یحرف هلنا
 الت؟دنب امیشب خودم ب ،یچند ساعت یبر یخوای: مایسون
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سرهلنا سون ی:  شونه  سر  شت  ست گذا شونه نه تکون داد، د ش ایبه ن ه، تا بلند 
 کتش رو گرفت رینتونست، ارسالن م یول

ست ست د ایسون د اال ب هیبق یبرا یرو به عالمت خداحافظ گهیرو گرفت، ود
 برد.
*** 

هاشون  یلیشلوغ بود خ یلیرفته بود، خونه خ یسمت یورود به خونه هر کس با
 با همه اشنا شده بود، بایروم هر تقر 10شناخت، بعد  یم هگیرو د
 یصححبح ،گاه یبود، گاه شیمدت کم و ب نیبه ارسححالن انداخت ، توا ینگاه

شب. به ا یشب.و گاه یظهر ، گاه ض نیصبح تا  ودن ب نینبود، به ا یبودن را
 یکه تهش نبودن بود راضحح ی، به بودن تیحس مسححاول یترحم، ام رو یام رو
 نبود.

رم سححرگ ای. سححوننهیبسححته شححدن در اتاق، ارسححالن کمک کرد لب تخت بشحح اب
 که تو خونه بودند. یتیجمع ریمادرش بود و عموها درگ

 ؟یالمم ندار یزی: چارسالن
 دیگفت و درام کش یببا سر نا هلنا

 که من یجماعت نیا ،یکم کم خودت رو جمع کن دیلب تخت: هلن با نشست
ندامه  تونن ینم هایمود نیبه ا دمید به ا سحححال  20خودشححون رو جمع کنن، 

با ،یتو نزار مثل اونها شحح یاروم شححنب ول یک سحححتیدا ونن، معلوم ن  دیتو 
 حواست به خودت باشه.

سون با سر عموش که برا ایورود  هلنا اومده بودن حرفش نا  نهیو معا دنید یو پ
 تموم موند.
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 داره. مایام بهار نبود، گفت به آرامبخش ن شتریب یزیدکتر چ حرف
اده رو خونو لیاومد، وک رونیبخواب رفتن هلنا قصححد رفتن کرد. ام اتاق که ب با
 یها لیهم حضححور داشححت،فام یعابد یآقا زد،یکه با پدر بزرگ حرف م دید

با نزد کیدور رفته بودند و فقط درجه  شحححدنش  کیها دور هم جمع بودند. 
 ام جمع فاصله گرفت یبلند شد و کم یعابد

 چه خبرا؟ ن؟ی: خوبارسالن
 دختر در چه حاله؟ نی: ممنون، ایعابد

 یمعتقد خا  سرده و کم کم حالش بهتر م زمیبد، البته عز یلی: بد، خارسالن
 شه

 گن ی: درست میعابد
 ست؟ین یدی: خبر جدارسالن

شک نی: نه،دادگاه به ایعابد  یشاهد ست،ین یادله کاف شه،ینم لیسرعت ت
شحه کرد،  ی، اسحتناد به دفترچه هم نمکه شحهادت نداره یخیخانم شح سحت،ین
 اد، ممکنه چند ماه ممان ببره یکوتاه نم یراحت نیدم به ا ایاول نیا یعنی

 شد یداستان تموم م نیمودتر ا یکاش هر چ ی: بله متوجه هستم، ولارسالن
 دم یم لی: من تا فردا پرونده رو کامل تحویعابد

شححما تا آخر  میوسححت داشححتمدت، و شححرمنده، ما د نی: ممنون بابت اارسححالن
 میستین یفعال ما کاره ا یول نیباش

 من متوجه هستم ست،ی: مهم ن یعابد
 ن؟یارینم فیکنه و بره: تشر یخداحافظ خواست
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 ن؟یریکار دارم، شما م نجایا گهیقدر د هی: نه یعابد
 : بلهارسالن

 ن؟یبر ی: هلنا رو نمیعابد
 ستین لیم ی، خودش هم بنگهش داره دهیم حی: نه، پدر بزرگش ترجارسالن

 :متوجه هستمیعابد
هلنا رو ام اون  دیگرفت، مطمان بود که با یاومدن ام اون خونه نفسحح رونیب با

 .ارهیب رونیخونه ب
*** 

داد تو  یاجامه نم گهیام راهرو د هیخنده هد یبود، صحححدا 8 کینزد سحححاعت
ر بهونه شنبه و جمعه نداشت، اردالن هم نداشت، به ه هیرختخواب بمونه، هد

 موند یو م رسوندیخودش رو م یا
شت پشت سرش، برگ دیمنون پر غیج هینرفته بود که هد رونیدو قدم ام در ب هنز

 رفت سهیام دست اردالن دورش کرد: اردالن بس کن ر یب*غ*لش کرد و کم
 موهاش دیبا دهیامروم اومده باال سححرم موهام رو کشحح نم،ی:نترس، بده بباردالن

 رو بکشم
 و دستش رو گذاشت رو موهاش دیکش یغیج هیهد

 ادی: چقدرم که تو بدت مارسالن
 کرد ایآروم گرفت و اردالن به قول ارسالن ح هیهد ایوساطتت ثر با

*** 
بود که با  هیهد یبود صححدا ییصححبحانه همه سححاکت بودند، اگه صححدا زیم سححر

 اونم تموم شد ایبردنش توسط ثر رونیب
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 که بلند شدنخورده بود شتریب یسه لقمه ا دو
 : کجا مادر؟آفاق

 زی: کار دارم عزارسالن
 خوان برن یامروم م ای: بمون مادر بابات و ثرآفاق

 امیدونم، م ی: مارسالن
 ن؟یپروام دار 4کرد به سلمان: ساعت  رو

 : آره باباسلمان
بهار  یرفتها فتیچه کنه؟ با شحح هیهد ی: همه به کنار، اردالن با دورارسححالن

 دونمیم دیبع نیا اب یکنار اومده ول
 میاریطاقت م گهیهفته رو د هی: حاال ما اردالن

 : چطورارسالن
 به کارو بارش سر و سامون بده رهیدارن م ،یدفتر مرکز ادی: بابا قراره باردالن

 :آره بابا؟ارسالن
 : اگه خدا بخوادسلمان

خوب من برم مود  دم،یخبر خوب شححن هیخبر بد  ی: چه عجب بعد کلارسححالن
 امیم

 باباب کجا؟ کارت دارم نیبابا: بش اجح
 شرکت عقب یکم کارها هیسر به هلنا برنم، بعدم  هی: ارسالن

 یحبتصحح هیصححبحانه ات رو بخور، قبل رفتن  نیبابا: عجله نکن باباب بشحح حاج
 باهات میدار
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 : راجع به هلنا؟ارسالن
 : اره مادرآفاق

 ستیاع وقتش نحال و اوض نیتو ا نیای: آفاق جون فعال کوتاه بارسالن
 شما صبر داشته باش ستیدونم وقتش ن ی: بله مآفاق

 بلند شد دست گذاشت سر شونه و بردش سمت سالن سلمان
 بابا بهشون ملحق شد، آفاق هم حاج

 شده؟ ی: چارسالن
رد، ام همه ما تشکر ک یمنگ مد، کل یرشتون یآقا شبیبابا: راستش بابا د حاج

 و بخصوص ام تو زفیروم و همه چ 10 نیام روم اول تا ا ز،یبابت همه چ
 جلوتر برداشت: خوب یقدم ارسالن

با: حرف ام هز حاج حل کردم، ول یها م نهیبا هاش  با که  ته اون رو   یمد الب
 بود، ظاهرن هلنا، با عمش راجع به تو حرف مده گهید زیخوب اصل حرفش چ

 نیجدا ش دیو قرار بوده بعد ع نیبه ادامه ندار یکه قصد گفته
 وسط نیمده ا هیچه حرف نیا ؟یچ یعنی: نارسال

ا اونه ایکرده  یدرد ودل دیشده، بهرحال شا یبوده و چ یکه چ میدون ی: نمآفاق
 دنیپرس یزیچ

 ؟یصبح جمعه ا هیجلسه واسه چ نی: خوب حاال اارسالن
 اونجا ینر گهیگفت د یرشتون یبابا، اقا یچیبابا: ه حاج

 ؟یچ یعنی:ارسالن
ش نی: منظورش اسلمان ش گهید ن،یبوده که حاال که قراره جدا  م ا یمحمت نک

 خوان هواش روداشته باشن یاونجا، خودشون م یبر یکارت بزن
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 : خوب داشته باشن!ارسالن
 : مادر لب کالم عذرت رو خواستن.آفاق

 گن! یم یچ نمیبب رمی: حاال مارسالن
عمه  هگیومدامروم صبح قرار بوده برن شمال، چند ر ستن،یبابا: فعال که ن حاج

 حال و هواشون عوض شه یچند روم هیخواستن  یو عموش قراره برگردن، م
سالن شون انگار خرابه ها، دار  حال بردنش تو نیسرم بوده تو ا ریم شبی: حال

 جاده؟
فاق نهیبهتر بوده و گرنه د شحححاالی: اآ چه ر نیبا حال خراب ا سححتنیکه ن وا و ب

 بکشونن تو جاده
 نداشت یفید، حال مادربزرگش هم تعر: هلن تنها که نبوارسالن

 یکنن بر م یعوض م ییآب و هوا هی شححاالی: حاال به هر حال رفتن، اسححلمان
 گردن

سب رونیدوش ب ریانگار ام م د،یخواب پر ام سهاش به تنش چ  دهیاومده بود لبا
 بود،

 بود، نشست لبه تخت، سیاش، همه جا خ نهیس ی،گردنش، تو موهاش
روم هنومم  15بعد  یشححن، ول یحاالت تموم م نیا یودکرد به م یفکر م لیاوا

 د،یپر یحال ام خواب م نیبا هم د،هنوممیدیهر شب همون خواب رو م
. دیبه سر وگردنش کش یآب خورد ودستمال یخواب رو روشن کرد، کم چراغ

 نیا اوردیاگه اصل ماجرا ام پا درش نم د،یبود، دوباره درام کش کیهوا هنوم تار
 مدنش رو داشتند. نیانه حتما قصد ممشب یتکرار ها
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 شد، یم زاریب دنیکم کم داشت ام خواب گهید
 نیا خواست اصال پا به یدلش م دیکش یتنش نبود، اگه توانش م یجون یب اگه

 تخت نگذاره، سر به بالش نرسونه
نداشت واسه انجام دادن که سرش  یبود که کار نیا بتیمص وار،یداد به د هیتک

 که داشت قدم مدن، یخونه تنها کار نیگرم شه، تو ا
 بزنه، ینداشت با کس یحرف

شون هم رفته بودند ا وحنایو  ایسون یوقت ام  سوت یخونه کم نیو خونواده ها
 زدند،یکه مرتب سر م ییوکور شده بود، بودند کسا

با اونها نداشت، پدر بزرگ  یهلنا حرف یول گهید یها لیو خونواده اش، فام فرد
سع یمادر بزرگش ب شون ندن تا  یاندامه مهربون بودند،  شون رو ن شتند  م دا

 هلنا بهتر باشه، هیروح
شکل ا یول ت سرنوش نیقلبش هلنا اونها رو هم تو ا یبود که اون ته تها نجایم

عبدالله و اقاجان نبودند که نابود کرده  ییدونسححت، فقط دا یم مینحس سححه
شححون تو اون شححرنوشححت شححوم پدر مادر باطرد کردن فرمند نیا یبودند، به نوع

شتند ،چ شون هم م یزینقش دا ستند ول یکه حتما خود ضر  المدر ک یدون حا
 به اذعان نبودند.

. غیدر یخواب اروم ول هی یلک مده بود برا د،دلشیگرفت و درام کشحح ینفسحح
 افکار دست بردار نبودند یقصد مرور نداشت ول

شب ار دو شته بود، اون  سونده بودش که رو ام اومدن به خونه فرد گذ سالن ر
با، قرار بود برن خونه  یسححر با به خونه حاج  نه  ته  ند الب با هم برگرد که  نه  بز

سالن. ول س یار سالن گفته بود که م دنیبا ر  یه،ممون یبه خونه فرد، هلنا به ار
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ت ارسالن قصد نداش ان،یتا عمه وعموش ب ان،یمونه تا پدر بزرگ مادر بزرگش ب
 طت کرده بود.فرد وسا یول اد،یکوتاه ب

ام حالشححون  یدرک یپدرش رو ، ول یعمو یکالفگ د،یدیفرد رو م یقرار یب
گذرونده بود ،  دیجد ینداشت، دو روم رو به حرف مدن، به اومد و رفت ادمها

. به پرس و جو ام گذشححته. به حرف مدن راجع به ایسححون وحناویتلفن با  یپا
شونیشد ام طر یکه م ییراهها  و یکه ام عابد ییزهاید، چکر دایپدرش رو پ ق

 .گرفت یاجتماع یشد ام شبکه ها یم دیکه شا یبود، به کمک دهیاردالن شن
مودتر ام اونچه انتظار داشححتند  یبود، مسححافرا کم یروم متفاوت یسححوم ول روم
پدر بزرگ و مادر بزرگ، ب*غ*ل کردنشححون،  دنیبود د یبیحس عج دند،یرسحح

 .دنشونییبو دنشونیب*و*س
شون منگران  همه شون بودند که نکنه قلب  یمه به نیخبر بعد ام ا نیبار ا ریحال
 خدا کمک کرد، واسه بدتر ام اونهم کمک کرد یول اره،یتاب ن یخبر

 یفقط تو چشححمها یبود، ول دیبود، خنده بود، ام یبود، گله بود، ناباور هیگر
شمها د، شد حس کر یرو م یزیچ ینیسنگ هیبق یپدر بزرگ مادر بزرگ، تو چ

 که بعدا رو شد. یزیچ
علوم م نکهیبا ا د،یکش یحرف به مادرش م شد،یبام م یکه سر گله گذار یگاه

موند، خشححم رو  یمادرش ام سححرمنش در امون نم یکنن ول یم یبود خوددار
 و نفرت نهیک یهم به نوع دیشا د،یشد ته چهره همشون د یم
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م به راه، بچه سالها چش نیکه توا یسوخت واسه مادرش، واسه مادر یم دلش
بود،  سححتادهیهمه حرفها ا یبود، جلو دهیاش رو تو اون خونواده به دندون کشحح

 طوفان خم شده بود. نیتو ا تیکه در نها یمادر
خودشححم هنوم ام دسححت مادرش  نکهیحرف مدن نداشححت، نه به خاطر ا جرات

 تو اون نکهیبابت ا شححتریب دیبود شححا ریعمر گفته بود دلگ هیکه  یبخاطر درو 
ساس راحت سش هنوم اح سا  یفینبود و بود حال بالتکل بهینبود،  ر یجمع اح

 بود
که به پدرش  یبا اون شححباهت وحنایفرد و  دنیخواسححت، د یرو م وجودشححون

نا ارومش رو اروم م ییجورا هیدرشحححون بود  لب  ارامش رو  نیکرد ا یق
 .خواستیم

سححر  یموند ول ینم ادیبود، بعد ام سححپردنش به فرد هر روم بود، م ارسححالن
ام  شیکرد ، اما روم بعد ام اومدن مسحححافرها ام پ یبا فرد خلوت م یزد،گاهیم

 بود، حاج بابا، اردالن، و سلمان ینبار،عابدیظهر اومد، تنها نبود ا
تند دونسحح یم یسححالن رو تر  کرده بودند نا گفته انگار یحرف چیه یب خانمها

سه مردونش، ول شور افتاده ب یجل سالن هلنا ته دلش  ود، ام کنار حاج بابا و ار
 گفته بود نه و مونده بود یبره ول رونیجم نخورده بود، امش خواستند ام اتاق ب

 رفت یو جلو م دادیم حیتوض زاشت،یم زیو کا ذ رو م زدیحرف م یعابد
تاده واسححش اتفاق اف یکه با خروج ام خونه جعفر یهلنا بابت اتفاقات شیب کم

سحححانسححور کرده بود، تو  یرو گفته بود گاه زیهمه چبود حرف مده بود، گاها 
ش ش ییخونه دا یگو انک ب یجلو نیشدنش رو مم دهیعبداله رو نگفته بود، ک

 فاکتور گرفته بود نیاسیرو نگفته بود، ام شاهکار 
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 یپرونده رو بام کرده بود م ینبود، عابد یکار یانگار اون روم، روم مخف یول
 خوند

و  ییدا قیال یکرد و هر چ یدهن بام م ید و گاهشحح یقرمز م یبزرگ گاه پدر
ام جمع دور  یشد و کم یام جا بلند م یگاه وحنایکرد،  ینم غیپسرش بود در

 داد یگشت، فرد آب دست پدرش و هلنا م یشد و بر م یم
ض یوقت س هیبه ق شد،  یوقت دند،یصندوق ر سنامه ها و حلقه ها  شنا حرف ام 

ش یپدر بزرگ دکمه باال سش رو  ست رمردیل کرد انگار پلبا ان حس کرده بوددا
 رسه یداره به تهش م

که  د،یکشحح ونیبه م یحرف ام دفتر خاطرات داد،یهنوم داشححت ادامه م یعابد
 قاتیشده سندتحق

نا ته بود آروم بگ هل فت ام ا یتودرونش م یزیچ هی ره،ینتونسحح جایگ عد  به ن ب
ارسححالن رو با  متوجه باشححه دسححت نکهیا یرو قراره بشححنوه،ب یدیجد یزهایچ

 دادیدستش با تمام توان فشار م
رار با اص یکه بخواد اوضاع رو بسنجه، ول یتامل کرده بود، انگار یکم یعابد

 پدربزرگ دوباره حرف ام سر گرفته بود یقرار یو ب
خاطرات منونه اس،  یسححر هی یدفتر چه حاو نیا ،ی: جناب رشححتونیعابد

ماژ کهیت یبعضحح با  قا کیها  هم  یتیبل خوندن نبودند، اهمخط خوردند و 
شتند چ سه ما و تحق یزیندا و پرونده مهم بود ظاهرن به عمد  سیپل قاتیکه وا

و دست نخورده ت شونیدخترشون پس ام مرگ ا یبرا قتیحق یو به قصد افشا
بهر  یتونه استناد کنه ول ینوشته نم هیبه  یاون صندوق امانت مونده، البته کس
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ست که م یحال تو اون دفتر چه رام س یه سقم اون برر صحت و  شه،  یشه  ب
 شده یتا حد یعنی

 شنونده بود ستادهیعمال ا گهیبزرگ د پدر
شما مردقویعابد ست ی:  سرتون،  ریخونواده، االن   نیگاه ا هیو تک ن،یه ام هم

م تا من بتون نیاروم باشحح یکم خوامیبسححته، امتون م دینوه اتون هم به شححما ام
 حرفم رو بزنم

شد،ببزرگ ب پدر ست بگ یهر چ ن،یداد مد: بگ اریاخت یلند  جز  یهر چ ن،یه
 ارم یباشه تاب م یخبر مرگ پسرم رو، هرچ

ه در ارام کردنش داشتند گرچ یبودند و سع ستادهیا رمردیدو طرف پ وحنایو  فرد
 کردند یم هیام دست داده بودند و گر اریخودشون اخت

شون شت یشده بود، داد م وانهیبود، پدر بزرگ د ریتاث یب یول حرفها به  مد و م
ند خواسححت یاونچه نم ینزده بود ول یحرف ی. هنومعابددیکوب یم یتاج صححندل

 رو متوجه شده بودند.
قصحححه داره به اخرش  دیفهم یپدر بزرگ بود و نم یونهایبهت کارها و شحح تو

سه آلن عز نیا دیفهم ینم یحت شه،یم کینزد سه پدرشه، وا  ینم زش،یکارا وا
 شده بود یکنه، عزدار شده، تماشاچ هیگر دیبا دیفهم

دادهاش کار خودش رو کرده بود،  یپدر بزرگ نشست، ول وحنایکمک فرد و  به
شده بودند، عمه، مادر بزرگ بچه ها، داماد و عروسها،  دهیهم به سالن کش هیبق

 ودیخبر  یب هیقض نیاونها ظاهرن فقط مادر بزرگ ام ا نیگرچه ب
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شون گر با ش هیورود شاها  ش یساعت مین دیدت گرفت،  اروم  یتا کم دیطول ک
 ید، مبفرسححتن رونیتونسححتندمادر بزرگ رو ام سححالن ب ینم گهید نباریشححدند. ا

 بدونه چرا؟ چطور؟ ،یخواست بدون، بدونه ک
 دیهمف یرفت، انگار تامه م یم لیلحظه به لحظه تحل ،یدهن بام کردن عابد با
 بود یچ یو مار ونیش نیا

بد با: متاسححیعا بدم، طبق اونچه که ام طر نیا دیفم که من  ر دفت قیخبر رو 
به  رنیگ یم میاومدن هلنا، عارفه و آلن تصححم ایبعد ام به دن یماه 5 م،یدیفهم

ضور ا سع نیبهانه ح سر بگ یبچه  اول  رن،یکنن که با خانواده ها ارتباط رو ام 
ش یهم م سراغ خانواده  صبح تا ظهر تو خونه اونها میخیرن  ونن تا ظهر م ی. 
ش سرش م یخیکه  سع رسن،یبزرگ و عبداله پ شته اروم اروم ب یمادر بزرگ  ه دا

 یپدر و پسححر متوجه م نکهیبه محض ا یاونها ام اومدن بچه ها خبر بده، ول
 سمت اتاق مهمون. رنیم زن،یریشن،بهم م

کنه ام خونه  یکنه،و قصحححد م یم دادیالن، عبدالله شححروع به داد و ب دنید با
 کنه رونشیب

کنه و  یتره، درو بام م کیسححاختمان ظاهرن نزد یپشححت یمهمون به ورود اتاق
فرسته سمت پله، الن ام هل دادن من و  یعارفه رو که هلنا رو ب*غ*ل داشته م

صبان الن  شن، یم ریدرگ ونیتو ا ره،یگ یعبداله رو م قهیشه،  یم یبچه اش ع
دسححت الن رو ام  ره،یره در مبزرگ ام کو یخیکه شحح واریکوبه به د یعبداله رو م

 اره،یکه خود عبداله هم م یبا فشححار یمنه، ول یو عقب م رهیگ یعبداله م قهی
 رهیم یو درجا م اطیشه تو ح یپرت م ونیآلن ام لب ا
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 دقفل بو شهیکه هم یبود، در پشت زیچ هی ادیاون لحظات هلنا فقط به  تو
کنن، و عارفه رو  یم خا  ونیمشححرف به ا اطیتو ح انهی: آلن رو مخفیعابد
بام کنه بچه اش رو م یم دیتهد  گهیکشححن، عالم دختر د یکنن که اگه لب 

اومده بوده،  یخواهرش به خونه پدر دنید یخونواده هم اونروم با پسححرش برا
 کن که حق نداره دهن بام کنه یم دیدفترچه تهد یاون رو هم به گواه نوشته ها

 یوقت شححهیقفل بود، مادرم هم شححهیدر همبلند شححده بود: اون  اریاخت یب هلنا
 یپشت اطیرفت ح یناراحت بود م

 یمن چکسینبود، ه یکالم یام تسححل یخبر ینگهش داشححته بود، حت ارسححالن
 داد نیداغ رو تسک نیشه ا یدونست چطور م

بد مه داد شحححا یرحم یبا ب یول یعا ناچار دمیادا نبش قبر و  ی: فردا برایام 
 اونجا رنیم سیهمراه پل ،یاضدادستان و ق ندهینما قیتحق

 کنم یخودم خفش م ی: اون نامرد قاتل کجاست، خودم با دستاپدربزرگ
شیعابد شتون نی: اروم با شته، حرفها ،چندیجناب ر ه، رو مد ییرومه که بامدا

شته، عنوان کرده که برا یول شتن ندا صد ک صرار داره که اتفاق بود، و پدر ق  یا
 ن.پدرش همشون سکوت کرد یحفظ آبرو

 رم،یگ یخودش که هست، انتقام خون پسرم رو م ی: پدرش مرده ولیرشتون
بد قتیه گهیحرف رو د نیکنم ا ی: خواهش میعا به مبون  چیو ه چو جا 

 ره،یشححما گ یپا دیتهد نیبا ا فتهیواسححش ب یاگه هر وقت هر جا اتفاق ن،یارین
ض کمی نیدون یکنه، م یم یریگیقانون خودش پ شاهد یسخت م هیق  یشه، 

 الصکه داره ا یفوت کرده، عارفه با وضع یخیوجود نداره، عالم دختر بزرگ ش
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تونن  یتونه شححهادت بده، عبداله خودش مظنونه و من و بچه اش هم نم ینم
 شهادت بدن، ظاهرن اون روم اونجا نبودند

ض یول ص نیتو ا دیشما فقط با اره،یرو در م هیقانون خودش ته ق بور ص بتیم
 .نیخونه هست نیاشما ستون  ن،یباش
 یدم حاضر شده بود، ول ایام اول یکیبعد با اصرار موقع نبش قبر به عنوان  روم

به خاطر نداشححت، با رفتن به اون خونه، با منده شححدن خاطرات بد  یادیم زیچ
 تانمارسیشده بود و تو ب نیخورد نقش مم نیانگار که مرد، کلنگ اول که به مم

 چشم بام کرده بود.
له فاق  جم نا حق ر ره،یمد، خون دامنگ یتو سححرش چرآ مآ به  تهیخون   خ

عمر  هیرفته ومادرت  ایام دن یشحححده،دامنشححون رو گرفته، خالت که تو جوون
 نیتاوان ا دیچطور با دونهیهم که خدا م تییتا ام پا دراومده، دا دهیعذاب کشحح

 سکوت رو بده.
*** 

رومها رو  نیحظه اخواب لحظه به ل ینشححسححت، بس بود، به اندامه کاف دوباره
سححر نزده  شححدیم یروم 5کرد، ارسححالن هم که  ینم یبود، مرورش کمک دهید

 بود،
سمون عج خم سمت پنجره،پرده رو کنار مد آ سا ادیپرستاره بود،  بیشد   ییک

 ستاره هم ندارن، فکر کرد من هم ندارم هیافتاد که تو هفت آسمون 
اروم گرفته بود،  یگذشححته بود، خا  سححرد بود وقلب هاشححون کم یروم 20
ها به  بهکشححنیکم حرف بودند،  یلیمادر بزرگش و وارتان پدر بزرگش خ نیژاکل
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شارژ بودند، ول یم سایکل شب  سع امیا هیبق یرفتند و تا  شتند با دا یهفته رو 
 5 یکه روم ودکوچک ب هیریخ هی رهیکار کردن سححرگرم باشححند، مادر بزرگش مد

 یپدر بزرگش با مغامه سححاعت فروشححگذروند و  یسححاعت وقتش رو اونجا م
سف نیسرگرم بود. ا سط هلنا  سط برنامه ر ریو سرگردون و که  بود ییها یزیو 

 هیکرد و  یروممادر بزرگ به مور با خودش همراهش م هیکردند،  یواسححش م
روم فرد اصححرار داشححت که ببردش خونه خودش تا با دختر و همسححرش وقت 

که شححاگرد مغامه  ییاسححت سححاعتهاخو یپدر بزرگ امش م یبگذرونه ، گاه
 کنه یحضور نداره کمک

شمال رفتن  قایدق س گهید ییهویام همون  و نه نه آفاق ر یعنیبود،  دهیرو ند یک
 با آفاق صحبت کرده بود. یرو هم فقط چند بار گرانیحاج بابا رو، نه د

 بود یگرفته، آفاق هم که خوب راض یمیبود که پدر بزرگش چه تصم دهیفهم
کرد  یآفاق حرف رو مود جمع م هیگرفت ام حال و احوال بق یسححراغ م بار هر

 که همه خوبن، خدا رو شکر خوبن ام خودت بگو
 بگه یزیافاق چ ستیبود که هلنا بفهمه قرار ن یچند تا جمله کاف نیا

 یادامه نداشححته باشححه اجامه رفت واومد یمندگ نیگفته بود که اگه قراره ا وارتان
الق ط یسححپرده تا کارها لشیده، گفته بود که به وک یواده نمبه هلنا و اون خون

 کنه یریگیرو پ
 یبه مادرش سححر بزنه، ماه داشححت به سححر م دادندیبا اکراه بهش اجامه م یحت

رو  نیا یرو گهینه د شححه،یم یچ شححگاهشیآسححا نهیدونسححت هز یو نم دیرسحح
رو  بگره، نه جرات مطرح کردنش با پدر بزرگ یداشحححت که ام ارسححالن کمک

 داشت،
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ته م با مادرش الب که د نهیتونسحححت هز یحقوق  بده، االن  هم  یخرج گهیرو 
 یامیگفته بود ن یتمام مدارکش خونه افاق جون بود، وارتان حت ینداشحححت ول

دونسححت که شححناسححنامه و  یم اره،یب نجایوسححائلش رو ام اون خونه به ا سححتین
ظاهرن خونه  گهید یزهایو چ یکارت بانک یهسححت ول لیمدارکش دسححت وک

 آفاق مونده بود
که م نیوارتان و ژاکل ضیاخم و   ریرو جزم کرد، م عزمش فت  به  یگ خواد 

سر شدو راه خونه حاج  ادهینرفته ام آژانس پ ابونیبزنه. هنوم دو تا خ یمادرش 
 گرفت شیبابا رو پ

ست دنیرس با سر یبه خونه د سر و رو ش شیبه  م کرد. درو با ایمنگ مد، ثر دویک
 به ب*غ*ل به استقبالش اومد هیهد ایهم فقط ثر یدر ورود تو دهنه

 : سالمهلنا
 ؟یخوب زم،ی: سالم عزایثر

 ها یش یبزرگ م یخانم چطوره؟ دار هی: ممنون. هدهلنا
 تو، موتورش هنوم روشن نشده ای: خوبه بایثر

 ؟یکن یم یبیبا من  ر ه؟ی: آره هدهلنا
 ره یباال م تو نگران نباش االن ام سر و کله ات ای:بایثر

 مبونت رو خورده؟ هیموش شده! نکنه گر یلی: االن که خهلنا
 نهیچ ی: نه گربه نخورده ، اردالن گفته حرف نزنم آخه دمم رو مهیهد

 ؟ی: مگه دم دارهلنا
 نیتو ب*غ*ل مامانش تکون خورد: اره بب هیهد
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 هر وقت اردالن یدونینم میشحح یم ونهید میدو تا دار نیام دسححت ا ی: واایثر
 نی، بب دهیرو خر یشلوار عروسک نیواسش ا رومیکنن، د یم کاریچ نجاستیا

رو  نیخواسححته دم ا یکردن م یم دادیدنبال هم داد و ب 11دمش رو، تا سححاعت 
 نه ایدمش هست  نهیبلند شده بب هیبا گر 5بچم ساعت  نه،یبچ

 واسش ارهیبچه ب هی دیگرفت: واقعا؟ فکر کنم بهار با خندش
 فکر کن دائما اد،یم ونیشححب در م هی نجایشححه، حاال بام ا یا خل م: نه بابایثر

 جا باشه هیبخواد با بچه اش 
 ست؟یرفت داخل: آفاق جون ن ایثر همراه

 سر رفته باال هی: چرا ایثر
 ران؟یعمه ا شی: پهلنا

 و کوچولوش سهیمحدثه، نف ران،ی: عمه اایثر
 اومده؟ ایدن ؟ی: جدهلنا

 نشیت، برو باال ببهس یهفته ا هی: آره ایثر
نه ممنون، هم هیهد هلنا فرشححته خانم دم دار رو  نیرو ام ب*غ*لش گرفت: 
 دم یم حیترج
 : مگه من فرشته ام؟هیهد

 فرشته دم دار ،یخوب دم دار ی: اره ولهلنا
 سوخته دم دارم اهی: نه من سهیهد

 ه؟یسوخته چ اهی: وا، سهلنا
 ماره یچه ام مرو ب دیاسم جد هی ادی: هر بار اردالن مایثر

 ن؟یش ی: ناراحت مهلنا
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وقت من نباشححم  هینشححسححت: نه، خوشحححالم که بچم رو قبول کردن، اگه  ایثر
 شه یراحته بچم در به در نم المیخ

 شما نیندار ی، سن نیرو نزن زهایچ نیتو رو خدا حرف نبودن و ا ،ی: واهلنا
 : باشه، باالخرهایثر

 چطورن؟ هیبحث رو عوض کرد: بق هلنا
 : همه خوبنایثر

 اد؟یم ی: ارسالن کهلنا
 یشححب ها هم که م اد،ینم ییرومها هیاد،  یم ییرومها هی سححت،ی: معلوم نایثر

 ره خونه خودش
 : چرا؟هلنا

 چرا؟ یدون ی: نمایثر
 : نههلنا

شد حق  انجیکه ا ییثهایکه پدر بزرگت کرده، با حرف و حد ی: با اون رفتارایثر
 داره واال

 ؟یچ یعنی: هلنا
م که بعد د،یکه خبرش رو ام حاج بابا شححن تون،ییهوی: اون ام شححمال رفتن ایثر

بابت  ون،یلیم 30چک داد  هی نجا،یپدر بزرگت با دسته چکش اومد ا ن،یبرگشت
ش شیحرف طالق رو پ یبودن تو، بعدم فور یها نهیهز رو  هیو گفت مهر د،یک

ش یم سر نیبخ ست در نظر گفت نوه برادرش رو وا ن،یخوا یم عیو طالق رو 
 گرفته
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نا ها چ نیا ن؟یگیم یچ ؟ی: چهل هایام ا یزیمن اصححال چ ه؟یحرف  ینم ن
شمال قراره بر شتم  صال خبر ندا ستم، ا صال اون موقع تو ا م،یدون  ایند نیمن ا

 بودم؟
 نگفتن؟ یچیبه تو ه یعنی: ایثر

 یعنی د،یعمه ام، ام من راجع به امدواجم پرسحح ا،یسححون ن،یدون ی: خوب،مهلنا
خودمون، منم مجبور شدم  یسر خونه مندگ میر یم یاست بدونه که کخو یم

 میخواد، بگم قراره جدا ش یبگم که ارسالن منو نم
،  امیحق ندارم برم و ب گهیاونم به پدر بزرگم گفته، وارتان هم گفت که د خوب

 کنه یم یگریپ عیگفت اگه قراره تموم شه خودش سر
 بگم واال ی: چایثر
 نیطرفهاب راه گم کرد نیجا جست: چه عجب خانم، اافاق ام  یصدا با

 دلم تنگ شده بود واستون ن؟ی: سالم، خوبهلنا
 ؟یو فاصله گرفت: چطور دیگونه اش رو ب*و*س آفاق
 گذره یم ستمیبدم ن ستم،ی: خوب نهلنا
 یم کاریچ نجایا -کنه یخدا خودش کمک م ،یشحح یخوب م شححاالی: اآفاق

 یکن
 خوب نمتونیم بب: اومدنییرو انداخت پا سرش

 دونن؟ ی: آقاجانت مآفاق
 : نه،هلنا
 ؟یراه افتاد یکرد: پس واسه چ یاخم
 :آفاق جون! خوب دلم واستون تنگ شده بودهلنا
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 !یمد ی: تلفن مآفاق
 نینکن تی: آفاق جون! تو رو خدا اذهلنا
 یاومد یکرد یاجامه بد کار ی: بآفاق
جامه به ا یامیاس، و گر نه من ن گهیحرف د هی نینیمنو بب نیخوا ی: اگه نمهلنا

 ندارم
 هبزرگترته احترامش واجب ست،یحرف خواستن نخواستن ما ن ؟یچ یعنی: آفاق
نا ما رو ادم فرض نمهل ما بزرگترا  با چرا شحح با  ن،یبر یخودتون م ن،یکن ی: 

 نیدوم یخودتون م
 : منظور؟آفاق
ق نگرفته هنوم طال نکهیدونسححتم، من ام ا ینم یزی: من ام شححمال رفتن چهلنا
س سم در نظر گرفتن تا هم یک  جور هیشمام  خبربودم،یب شیپ قهیدق 5 نیرو وا

 میریبگ میما خودمون تصم نیاصال فرصت نداد گه،ید
تفاهم  م،یخور یگه بدرد هم نم یپسححره شححک داره، م ی؟وقتیچ یعنی: آفاق
؟ خوادت یبچه بگه نم هیبا  گهیکنم، شححل وا بدم دو صححباح د کاریچ م،یندار

 بزارم ام خجالت ابونیسر به ب دیره؟ اونوقت که من باا
 گفته، اصال گفته فکر کنم، نگفته که مطمانم یزیچ هی: حاال اون هلنا
فاق تر ام  اهیات سحح ندهیآ یاریتاب م ینکن، فکر کرد کی: خودت رو کوچآ

شه، ا شته ات ب سره هم د نیگذ ر بهش ب نجایکه آقاجانت اومده ا یام روم گهیپ
ستت، اگ یخالصه، اگه م گهیماه د هیته دنبال کارا، خونه پرش خورده، رف ه خوا

 !یاگه شل وا بد ستمین یکرد؟ بخدا امت راض یم نجوریداشت ا یدیام
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شکش خواد  یشما دلتون نم ن،یخوا یشما منو نم ن،یگ یم یدر اومد: الک ا
 بفهمن نلتویهمه فام نیترس یوبالتون شم، م نیترس یمن تو خونتون بمونم، م

. ارسالن بخاطر شما نیار یبهونه م نیشما دار ه،یام، گذشته پدر مادرم چ یک
 منو پس مده

اصححال چرا  ،یدوم یم یبر یواسحححه خودت م ه،یحرفها چ نیا زم،ی: عزافاق
 خودش تا بهت بگه شیپ یرفت یم نجایا یاومد
 خدافظ د،یسمت در: ببخش رفت
 ؟یری: کجا مآفاق

 : صبر کنایثر
 یاگه منو نم ز،یمحمت، بابت همه چ نهمهیبابت ا دیبخشححب ،ی: نه مرسححهلنا

 خوام یخوام، نم ینم گهیخوام، د ینم گهیخواد، منم د
 دیرو ب*غ*ل مده و دو فشیگفتن فقط ک یچ مدینفه

 نیخواد با ا یدونسححت چرا نم یگذاشححتن تلفن، ام جا بلند شححد، نم نیمم با
اس هفته که تم نیتو ا بود یرفت بار دوم یحرف بزنه، دست و دلش نم رمردیپ
 گرفت. یم

کرد  یو رو م ریسفارش ها رو م یهر چ یکرد خودش رو سرگرم کنه، ول یسع
 شد. یفکرش متمرکز نم

ام  یه، ولفکر نکن دیکه نبا یزیداشت به اون چ یبود و سع ستادهیپنجره ا پشت
در  یاولش، با صدا یگشت سر جا یاجامه بر م یرفت ذهنش ب یهر طرف م

رو رو هوا نگه داشته بود اومد  لشیموبا یکه گوش ید، اردالن در حالرو گردون
 سمتشب
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 : سالمارسالن
 رم دادگاه یتلفن رو جواب بده من دارم م ای: سالم، باردالن

 ه؟ی: کارسالن
 : جواب بدهاردالن

 !نییرو گرفت: الو بفرما یگوش
 هستم ی! من رشتونی: الو، جناب صفاروارتان

 :سالمارسالن
 نمیخوام شما رو بب یمن م: وارتان

سالن شما رو بب یمن نم نینی: ببار ستم دوبار یاگه م نمیخوام  نگ که م یخوا
 کردم یباهاتون صحبت م نیمد

 کنم یمن امتون خواهش م ی: ولوارتان
سالن سته ، به خ نینیمنو بب نیخوا ینم نیکه به من گفت شیسال پ 3: من ار وا

 نیهم به من احترام بزارشما احترام گذاشتم و انتظار دارم شما
 کنم ی: من ام شما خواهش موارتان

سالن شار ش دیمن با دی: ببخ ببره،  دیرو با شیقطع کنم، اردالن دادگاه داره، گو
 رمیگ یخودم باهاتون تماس م

 منم به دفترتون ی: نه من االن منگ موارتان
 رو داد به اردالن یکرد و گوش یخداحافظ ارسالن

شده بود: چاردالن عجله فرا یول سنگ  یداره که ه کارتیشده؟ چ یموشش 
 ؟ید یمحل نم یکن یقالبش م
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 شد رتی: برو دارسالن
 نمیبگو بب شه،ینم ری: داردالن

هنوم که باهاش حرف  م،یکن یدرو نشححون داد: برو، بعد صحححبت م ارسححالن
 کار داره یدونم چ ینزدم، چه م

 الوهنوم درو نبسته بود که منگ تلفن بلند شد:  اردالن
 : سالم، من هستموارتان

 نیی: بفرماارسالن
 نمتونیبب امیمن ب نیفرصت دار یک نمیخوام بب ی: موارتان

 : در چه مورد؟ارسالن
 میصحبت کن یحضور نی: اجامه بدوارتان

 ؟ امیمن ب نیخوا یاگه م ای ن؟یاریب فیتشر نیتون یم 8:امروم ساعت ارسالن
 خدمتتون امی: بله. خوبه، خودم موارتان

*** 
شد که همه رفته بودند، اردالن هم بعد ام دادگاه رفته بود خونه و  یم یساعت دو

خدا رو شکر  یول ه،یچ هیقض نهیشده بود که بب چشیپاپ یدو بار تلفن یکیفقط 
شست تا ن یاومددفتربست م یوگرنه مسلما م کانیون کایمجبور بود بره سراغ ن

 .ارهیته ماجرا رو در ب
، کرد یافاقه نم یمدن، ام راست به چپ ام چپ به راست، ولکرد به قدم  شروع

م رو که ا یرفت سمت گاوصندوق، جعبه ا اریاخت یگرفت، ب یمغزش اروم نم
سال پ ض یخا  م نجایا شیسه  سه  یخورد رو دراورد، مثل بع سو مواقع که و

ست گرفت، ول شدیم ست، بعد  نباریا یتو د شک  کرد،سال بامش  3مقاومتش 
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ت که سححنگام دسححتش اف گار  رو هم هم ومن  کهیتا ت 4 نیخاطرات ا ینیاد ان
حلقه قل خورد  یپاش افتادند ول یو گوشححواره ها جلو زویخودش کرده بود، او

 .ستادیتا خودش خسته شد و ا دیچرخ نقدریو رفت، آخر سر هم ا
صدا اریاخت یب شده بود که  سراغ حلقه، هنوم دوال ن  شرکت یدر ورود یرفت 

 حلقه رو برداشت و رفت سراغ در. عیبلند شد، سر
 ش،یسححال پ 3 رمردیدر کنار رفت، همون بود همون پ یداد و ام جلو یسححالم

 یم ینیراه رفتنش چرا، انگار سر به تنش سنگ ینکرده بود ول یریییاش تغ افهیق
 داشت. یکرد، به مور قدم ام قدم بر م

 پسرم؟ ی: سالم، خوبیرشتون
 ؟نیشما چطور ستم،ی: بد نارسالن

 : منده ام، فقط منده امیرشتون
سالن صندل ا ست به  شاره کرد و بفرما یبا د مدن: فکر کردم حکم دادگاه  ییا

 حالتون رو خوب کرده باشه
شد، چه فا یکردم، ول یفکر رو م نی: منم هموارتان ه ک دهینکرد، بچه ام منده ن

ب رفت، حال من خو یدارم م یباشححه، اگه باال لهیاون مرد  سححالها پشححت م
سرم به باد رفت، مندگ یکه مندگ دهیشد، چه فا ینم شد،  یپ بچه اش خراب 

 همه سال دا ون شد نیروح و روان همه ما ا
 سر اصل مطلب؟ نیبر عیشه سر یبگم. خوب م یدونم چ ی: نمارسالن

 پا انداخت: اومدم راجع به هلنا حرف بزنم یرو ییپا وارتان
 نیبگ یزیخواد چ یاالن من دلم نم ،دیبلند شد: حرفهاتون رو قبال مد ارسالن
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 به من فرصت بده قهیدق 5کنم، فقط  ی: خواهش م وارتان
 نیینشست: بفرما ارسالن

: من اشتباه کردم، من در حق پسرم بد کردم، در حق دخترش هم بام دیکش یآه
 یدختر جلو نی. طاقت ندارم اارهیتاب نم یکی نیبار ا ریبد کردم، اما کمرم م

 آب بشه رنجویچشم من ا
 خوب لیخوب، فک و فام ی: چرا آب بشه، شوهر خوب، مندگارسالن

 آماده ام ، اما امروم نه شهیطعنه بشنوم، واسه اون هم ومدمی: امروم نوارتان
 نییبفرما د،ی: ببخشارسالن

ام خونه  8خودش رو  رق کرده تو کار، صبح  ره،ی:دخترم داره ام دست موارتان
 یلبخند مور هیخوره،  یرسحححه، دو تا لقمه م یمبه مور  10شحححب  رونیب رهیم
 ینه مندگ ،ینه کالم یخوابه، نه حرف یم رهیم زنه،یم

 : پس شوهرشارسالن
 : جدا شدن، دو ماه نشده جدا شدنوارتان

رو به دندون گرفت: جدا شححدن؟ موج خوشححبخت گل و  نشییلب پا ارسححالن
 بلبل جدا شدند؟

کار خ ی: پسححر خوبوارتان قا بود،   یلیوب، خانواده خوب، مهربون، خبود، آ
ست ول یهلنا رو م شد، ا یخوا ست، ا نین باهاش بد تا کرد،  نقدریدختر نخوا

که پسره سرد شد، نتونست ادامه بده،ول  ومدیراه ن نقدریکرد، ا یمحل یب نقدریا
 کرد

 نینداشت، شما عجله کرد ی: خوب اون موقع اوضاع خوبارسالن
 اوردمیواسه امدواجش فشار م دیمن نبا: عجله کردم، بد کردم، وارتان
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 هم هست؟ یا گهید زی: چارسالن
شده، نم نیا ست،ین یکم زیچ نی:اوارتان گم پرحرف بود و کم  یدختر عوض 

 3کنه، تا ساعت  یکنه، افسرده شده. فقط کار م ینم یجوون یحرف شده، ول
عت  هیتو  رهیم مه، ام سحححا گاه درس م هیهم تو  9تا  4دارالترج  ده،یآمومشحح

 پژمرده اس. ست،یشاد ن یدانشگاه، ول رهیپنجشنبه جمعه ها هم م
گ تونه پژمرده باشه، داره بزر یداره نم تیفعال نهمهیکه ا یبلند شد: کس ارسالن

 کنه یشه،رشد م یم
شده. م وارتان  ییام ادمها یکیاش رو بده به  هیخواد بره کل یداد مد: نه، بزرگ ن

 پدرش و هیبابت د یعضححو پر کرده، هر چ یدارفته برگه اه ه،یریکه اومدن خ
 در قبال بخشححش شییمادرش رو که دا هیکرد گرفت، ارث نییخودش دادگاه تع

همه رو برده داد  ن،چه کرد باهاشححو یپسححرش قول داده بود رو گرفت، فکر کرد
ندان، من د رخوارگاه،یشحح ه،یریبه خ  یکنم، م یدختر رو در  نم نیا گهیم

ست بره بچه فرمند  وانهید م،یش یم وانهید میبهش ندادند، دار یول رهیبگ یخوا
ستگار یکیکنه، ام  یم وانهیشده و ما رو هم داره د کرده،  یام همکارهاش خوا

سره کم ضاع مال یپ چه خوام ب یبا من امدواج کن م ایبده ظاهرن، گفته ب شیاو
 دمیخونه م هیبچه رو به من بده منم به تو  ی. سرپرستمیبعد جدا بش ارم،یب

 : عجبارسالن
گرفتار اون بود،  یدونم چرا،تا مادرش منده بود کم یشده، نم وانهی: آره دوارتان

دارم  کنه، یم بیکار عج هیدختر  نیبا رفتن اون هر روم ا یاوضاع بهتر بود، ول
گه،  یرو به ما نم نهایاصححال ا کنهیما م تیواسححه اذ یفکر کن نکهینه ا ارم،یکم م
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هم پدر مادر دار بود، خودش اومده  پسححره نیا م،یشححنو یر مو اونو نوریما ام ا
نفر  ستیگفته، گفت من بهش گفتم نه، معلوم ن نویدختر ا نیگه ا یمن، م شیپ

 ردش کنه. یبعد
 فوت کرد؟ ی:مادرش کارسالن

 شه یم یسال کی: وارتان
 تونم واستون بکنم؟ یم کاری: من چارسالن

کردم،  ینم من واسه جدا شدن پافشاردو یمنت بود، خوب م یممان هی: وارتان
خونواده ات اصححرار داشححتن به  ش،یخوا ینم ینبود، تو گفته بود لیدل یب یول

 یکسحح یمنم اگه پا سححفت کردم واسححه امتحان تو بود، گفتم بگم پا ،ییجدا
 بجوشه رتتی  گید دیوسط، شا

 رایامان ام شما جوونا، امان ام ما پ یول
سمون  یخواد، ول یهلنا تو رو م میکرد یحس مالبته نه فقط من همه ما  من وا

سخت بود بب  م،یودکرده ب داشیو اون بخواد، تامه پ یتو نخوا مینیسخت بود، 
ت، که پا نگرف شیتو رو خواست که مندگ ی. ولمیرو بهش بد ایدن میخواست یم

سره رو پروند، باورت نم سره تنها وارم  یپ  چرم بود، االن تو ونهکارخ هیشه پ
 دختر نزاشت نیا یکنه، ول یم یداره واسه خودش پادشاه زیتبر

م، من برگشت زم،یمن برم بهش بگم عز نیرفت سمت پنجره: حاال اومد ارسالن
 .یدیشن یچ یگفت یتو هم برگرد، اصال فراموش کن چ

 رو بخوام نیهم قای: آره، اومدم دقوارتان
 : متاسفمارسالن
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نشححسححته بود، گفته بود  نیو ماشححدر خونه ت یصححبح جلو 7بود متاسححفم و  گفته
 ،یچیساندو یداده بود، جلو کیجلو در دارالترجمه کش 3متاسفم و تا ساعت 

شلوغ  یلیخ رونیبود که اومد ب 9:10به ساعت کرد،  یآمومشگاه، نگاه یجلو
ست بب یاون یبود ول شونه  ه خانم ویتنها نبود  نه،یرو که منتظرش بود روتون اقا 

شونه اش اومدن ب سمت ون،اقاریبه  سمت د یرفت  هلنا هم رفت  گه،یو خانم 
س سر کوچه رفت،  ستادهیکه منتظرش ا یسمت تاک بود. دنبالش راه افتاد، تا 

 ای ،نهیب یم یدونسحححت چه برخورد یتو کوچه مردد بود. نم دنیچیپ یبرا یول
 قراره بگه. یاصال چ

س رونیب با سمت خو یاومدن تاک سالن هم دور مد، رفت  نه حاج ام کوچه، ار
شن بود، ام همون ورود یبابا. چرا ها صدا یم اطیح یخونه رو و  لیق یشد 

 12دونسححت بهار تا  یبه سححاعت انداخت، م ینگاه د،یقال بچه ها رو شححن
رون بزاره، یخونه پا ب نیام در ا 11و اردالن هم که محاله مودتر ام  مارسححتانهیب

صبح ب ییکار هر روم بود، رومها ستانیکه بهار  ساعت ب مار با  3ود بچه ها تا 
شون ا ستار ستانیب 12هم که بهار تا  یبودند، مواقع نجایپر ساعت  مار  1بود ام 

هم  هیقضحح یپا هیرفتند،  یم رونیدر ب نیام ا 11اومدند و به مور  یبچه ها م
سر نف هیهد شون ملحق م یههم که هر ام گا سهیبود، پ  نیام ا یشد. گاه یبه

نه خو نیشد، ام سر صبح تا آخرشب ا یم رتیر حهمه صبر آفاق و حاج بابا د
بخوابه حاال  10مدند، حاج بابا که عادت داشت  یدم نم یول د،ید یآرامش نم

 کرد. یم یتا رفتن اردالن و بچه ها صبور
 سمت. دیبامکردن در همه سرها چرخ با
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 : سالمارسالن
سالم صداها شده بود، همه  شد،  نزویام گردنش او دیپر هیدادند، هد یقطع 

خواسححتند ام سححرو کولش باال برن که  یم هیام هد دیهم به تقل کانیو ن کاین
 سلمان و اردالن گرفتنشون

 منه یتون کجاست؟ مهد کود  لنگ م یکی: پس اون ارسالن
 !نجاستیوقت شب ا نیتا ا یبنده خدا ک سهی: نفآفاق

 !سرت سر جاشهیحاج یرفت کنار حاج بابا:خوب ارسالن
ا رو خد یشن، ول یال ام صبح تا شبم ِگل هم بچرخن خسته نمبابا: ماشا حاج

 نداره یاشکال چیسالم باشن، ه شاالیشکر، ا
 ن؟ی: شام خوردایثر

 کشم واسش یم امیمحمت بزار گرم شه،خودم م ی: قربونت مادر بآفاق
 رمیس ریناهار خوردم، س 4من ساعت  خورم،ی: نه ، نمارسالن

 یچ نه معلومه نم،یبچه رو بب نیون گرفتن ابشه من سرو سام یخدا ک ی: اآفاق
 هیچه مندگ نیهمش سر کار، آخه ا ،یخور یم ینه ک ،یخور یم

 شه ها ینم داشیروم پ 10ره تا  یدوباره م یکن لهی: آفاق جون، پسلمان
 گهید میندیدهنمون رو بب دیما با یعنیبلند شد:ام دست شماها،  آفاق

لش کرد: قربونتون برم، من  لط بکنم رفت کنار آفاق ، ام پشت ب*غ* ارسالن
 بگم یریچ نیچن

منو خر کن،  زیمبون بر یدسححت ارسححالن رو ام گردنش بام کرد: هر بار ه آفاق
 ستمین یبخدا امت راض یول
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سالنم شاله ا ار شپزخونه: آفاق جون، ما همه آدم دور و  نیدنبال آفاق رفت تو آ
 شو الیخیمنو ب ختن،یبرت ر

شت رو پ شیسال پ 10سالت، اگه  35شده شدم که  الیخی: بافاق  چوندهیگو
 رفت، یراه م نجایساله ا 9بچه  هیبودم، االن 

 ساکت شد ارسالن
گذاشت و رفت سر  زیرو م یقصد ادامه نداشت، بشقاب و قاشق گهیهم د آفاق

 قابلمه
 کشم یمن خودم م نی: شما برارسالن
 ،یبرو شححما خسححته ا تو دهنه در آشححپزخونه ظاهر شححد: آره آفاق جون، اردالن

 کشم یاصال خودم واسش م
ت تو هم که درسح نم،یبب نیبشحح ایبه اردالن انداخت: المم نکرده، ب ینگاه آفاق

قدریا ،ی ذا نخورد بال ا ین بدو نیبود دن جک  تا ورو تا ،بکشححمیدو   ییدو 
 نینیبش

 : مگه پرستارشون نبودارسالن
 کم مدوتر رفت هی: امروم اردالن

سالن شه هم  یم تیهم خودش داره اذ نه،یشیمدت تو خونه نم هی: بهار چراار
 دوتا نیا

ماه د هی ی: تو فکرش هسحححت، ولاردالن خدا بخواد  دیبا گهیدو عد   هیبره ب
 رهیساله بگ 1 یمرخص
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شم طفل ی: اآفاق سر کاره که خوب ه یخدا کنه، خود  دایتا م ،یچیدا ونه، تا 
النم که بچم روم به روم داره خوان باالخره، ارد یم یدگیدوتا رسح نیخونه هم ا
 شه یال ر تر م
اون هفته  ون،یقل یرو فرم، بهار شححده مثل ن ادی: اردالن که تامه داره مارسححالن

 باور کن جا خوردم دمشید
 یخواد جا بخور یبابا، شما واسه ما نم نی: بشاردالن

 : وا، اردالنآفاق
 میخور ی: واال، فعال که ما ام شما جا ماردالن

 اومد ییشم وابروچ ارسالن
 نشست کنارشون: چطور؟ آفاق

 خواد شر به پا کنه یهمش م ن،یشناس یپسر رو نم نیا ،یچی: هارسالن
رو هم خبر نکردم،  هیمونه، تا بق یمن حرف تو دهنم نم یدونی: تو که ماردالن

 جا در محضر آفاق جون اعتراف کن نیهم
 شده؟ ینگران شد: چ آفاق

 ن؟یندار یکار ت،سین یزیبلند شد: چ ارسالن
 یمارم بر ینم یمچ دستش رو گرفت: کجا؟ تا شامت رو نخور آفاق

 یو حرف نزن یکنم، تا شامت رو نخور یم لی: تکماردالن
 حواله اش کرد و نشست یاخم ارسالن

اردالن وآفاق رد و بدل  نیکه ب یینگاهها یخوردن  ذاش شحححد، ول مشححغول
 شکار کنه. یتونست هر ام گاه یرو م شدیم
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رفته ن رونیبلند شد، اردالنم ام جا جست، هنوم ام آشپزخونه ب کاین هیگر یصدا
 اد،یفکر کنم خوابش م گهیو گذاشححت تو ب*غ*لش: د کاریبود، که سححلمان ن

 ره،یگ یداره بهونه م
،  ییبابا نی: بشزیکم آب بهش داد و نشوندش رو م هی نکیآرودش دم س اردالن
 مامان شیپ میریاالن م

 خوام یخوام، کاکا م ی: نمکاین
 دم باشه یم یگم حاج بابا بخره، ظهر که اومد یفردا م م،ی: نه مادر، ندارآفاق

 بغض کرد دوباره
 بدم؟ زی: عزاردالن

صر ینخوابه، به اندامه کاف 12تا  یکن پرشیها یخوا ی: نه ، مآفاق خورده،  یع
 خواد بخوابه مادر یخونه م ادیاون دخترم خسته م

 ادیکجاست صداش نم یداداش مینیبب میبلند کرد: اصال بررو  کاین اردالن
 اومد یرفتن تو اتاق، اونم خوابش م هیو هد ای: با ثرسلمان

 بخوابه دیراه ببرمش شا کمی نمیبلند شد: بده من بب ارسالن
 گهیکارت دارم، اردالن خودش د نیخواد، بشحح یدسححتش رو گرفت: نم آفاق

 استاد خواب کردن شده
 سر جاشبرگشت  ارسالن
 هم نشست کنار دستش سلمان
 امینگو تا من شامده خانوم رو بخوابونم و ب یزی: چاردالن

 : باشهارسالن
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 شده بابا ی: چوردیرفتن اردالن، سلمان طاقت ن با
 گل کرده شیدوباره فضول ست،اردالنین یزی: چارسالن

 شده؟ یچ زی: جون عزافاق
سالن شد بابا، آقا یزی: چار شتون ین شرکت، اردالن کالفه ا رومید یر ومده بود

 یاس بدونه واسه چ
 تنها ای: با هلنا؟ سلمان

 :هلنا هم بود؟آفاق
 بزنه یسر هی: نه نبود، خودش اومده بود ارسالن
 ه؟یبابا؟ خبر ی: واسه چسلمان

 گرفته بود کمیدونم ،  ی: نمارسالن
 تو؟ شی:انوقت اومده بود پآفاق

دوبار منگ مد جواب ندادم، منگ  ،نمشیخواستم بب ی: من که اصال نمارسالن
 مده بود به اردالن

 : خوبسلمان
 دونم ینه؟چه م اینگفت؟ کجاست؟ تهران؟ بچه دار شده  یزی: ام هلنا چآفاق

 کنه؟ یم کاریچ
سالن سرش گرمه، م ییزهایچ هی: ار سر کار، آخر هفته ها م یگفت،  ره  یره 
 دانشگاه

 گهی: دآفاق
 زایچ نیهم گهی: دارسالن
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( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجام یاب توسط کتابخانه کت نیا
 و منتشر شده است

داد سححر اورد تو آشححپزخونه:  یرو رو دسححت تکون م کایکه ن نطوریهم اردالن
صبح دفتر ؟یکن یم جکتیمنو ر یتلفن ها  شبیانوقت تو چرا ام د  امروم ام 

 خاموشه؟ تیو گوش یستین
 رون؟یب یمن بکش یکنم تو ام مندگ کاریمن چداد: اردالن  رونیب ینفس ارسالن
 : ارسالن!سلمان

 خوام ی: معذرت مارسالن
 هست بگو مادر! یزی: چآفاق

 یادیکم م هی نکهیتا فکرش رو جمع و جور کنه: هلنا مثل ا دیطول کشحح یکم
نگران بود، اومده  رمردیکرده، پ بمی ر بیچند تا کار عج هیکنه،  یداره کار م

 بزنهبود واسه من حرف 
 ؟یچ یعنی: سلمان

گران ن رمردمیپ گه،یکارا د نیو ام ا هیریاهدا کنه به خ هیخواد بره کل ی: مارسالن
 بود

 یلیروش شد؟بخدا خ ؟اصالیبلند شد: خوب! اومده بود به تو بگه که چ آفاق
بارمون کرد؟ حق  ایرفت چ ادشیما تو دهنش بچرخه،  لیخواد اسم فام یرو م
 شییواه ن،یریبا نوه من تماس بگ نیحق ندار ن؟یبر نیرحق ندا ن،یایب نیندار

فراموش  کهخدمت شححما  ونیلیم 30 ن،یزیر یرو بهم م شیمندگ ن،یکن یم
 مدت رو. نیا نیکن
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گفت، نگران بود  یزیچ هی:آروم باش مادر من، حاال اون موقع داغ بود سححلمان
 شه ییهوا هوی نجایا ادیهلنا ب
بشححقاب رو ام جلو ارسححالن جمع کرد برد گفت و  یلب اسححتغفراله ریم آفاق

 ییسمت ظرفشو
 وسط نیا هی: حاال حرف مدنش واسه تو چسلمان

 بطلبه تیحالل ییجورا هی خواستهیم دمینگران بود، شا گهی:دارسالن
 اش؟ هی: بقاردالن

 ؟یچ هی: بقارسالن
 رو بگو یکه نگفت ییاونها هی: بق اردالن

 فقط اخم کرد ارسالن
 نزار مادر: سر به سرش آفاق

مه گفت، شححغل یبه من م رومیبود که د نهایاگه ا سححت،ین نیا نی: باور کناردالن
 اصلش رو نه یآقا االن فرعش روگفت، ول نیها، ا

اگه  نیببر بخوابونش، بب دهیبلند شححد: اردالن بس کن بابا، بچه خواب سححلمان
 شنیهم خوابه امشب نبرشون، بد خواب م کانین

 برمشون یم له،یبهار تعط : نه بابا، فردااردالن
 ام زونیتا خونه گردناشون او ،یببر ی: آخه دو تا بچه خواب رو چجورارسالن

 رهیگ یمونه درد م یم یصندل
 گهیکنم، بالشت هم داره د ی: کمربندش رو سفت ماردالن

تو حرف  -جاشححون رو درسححت کنه یرو ول کن اردالن بلده چطور نای: اافاق
 من فردا منگ بزنم به هلنا؟ یاخو یرو بزن، اصال م یاصل
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 ؟یبراق شد: نه، واسه چ ارسالن
 هیحرف حسابش چ نمی: ببآفاق

 یسححه سححال بهتون منگ م نیبا شححما حرف بزنه تو ا خواسححتی: اگه مارسححالن
 بزاره، جوابتون رو نده نیروتون رو مم هوی نیمد،حاال منگ بز

ه روونه شححد، حق خون نیکه روم اخر اما ی: واال حق داره، اونجوردیکشحح یآه
صالح خودش بود، هزار تعب یداره، جوونه، چه م سه خاطر  کنن  یم ریفهمه وا

شم تو م شیپ شم ام چ شون ، همه ا سالن، هر بار  نمیب یخود افته  یم ادمیار
ه آخ کنم،یم یتو شدم، به خودم لعنت م یچطور به صبح تا ظهر خام اصرارها

ستن نیا شک افت هیبود که  یچه خوا شده  شاماه ن شا دیاد توش،  شه  شه،  دیب ن
 میخور یبچه اس ، به درد هم نم

طور بارچ هیچند وقت  نیدر حقت بکنم، بب ییبلند شد: اردالن چه دعا ارسالن
 یزیریهمه رو به هم م یمن یرو هم م هیقض نیا

: راسححتش رو بگو خودت رو خالص کنه که چپ و راسححت سححرکوفت اردالن
شرا یستخوا یبزار بدونن هلنا رو م ینخور صم نیباعث ا طیفقط  ده، ش میت

دا ون  یوقت ؟یاریکم ب یخوا یم یک ،یدیواسححه خاطر خود هلنا پس کشحح
 تو سرت نموند اهیس یتار مو هی یوقت ؟یدا ون شد

سالن سمت اردالن دلش م یقدم ار ست بکوبدش به د یتند کرد  ا ب وار،یخوا
گاه یصحححدا فاق، ن خت  کایبه ن یداد آ ندا راه کج کرد: تو ب*غ*ل اردالن ا

 سر جاش بمونه مونیببند،اون دهنت رو ببند، بزار برادر
 رفتنش ام آشپزخونه سلمان دنبالش راه افتاد رونیب با
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سلمان  یتکون داده بود و رفته بود ول یواسه حاج بابا فقط دست یخداحافظ یب
 بابا؟ صبر کن حرف یر یدست نشوند رو شونه اش: کجا م نیبه ماش دهینرس

 میمن یم
در  نیدم امشححب اردالن سححالم ام ا یبرم و گر نه قول نم نی: بابا، بزارارسححالن

 بره رونیب
که اون محرمه و من نا  هیچ نیدونه و پدرت نه، ا یکه اون م هیچ نی: اسححلمان
 هیحق دارم بدونم چ ینکردم ول دینکردم، اونجور که با یدونم پدر یمحرم؟ م

 انداخته یکه بچه ام رو ام مندگ
تمام و  ،یکرد یدسححت سححلمان رو پس مد، در و بام کرد: شححما پدر ارسححالن

مادر فاق  مال، ا با بزرگ یک با حاج  مال، مام و ک مل، فقط ا یکرد ت کا  نیکرده 
 یمشکل منه، دلم نم نکهیواسه ا ،یشما نامحرم نکهینه ا ست،ین یحرف گفتن

 زیچ همهو حاال که  ره،یخواد آفاق ام امروم کاسححه چه کنم چه کنم دسححت بگ
ارومه دوباره نا اروم شه، حاج بابا  صه  یساره خوبه، مندگ ،یخوبه، شما هست

نباشه،  هنکیا ست،نهین یزیچ ن،یباشه، پس ولش کن ریبخوره، شما فکرت درگ
 ستین یمهم زیچ

دالن به ار یو اس ام اس ستادینشد و راه افتاد ، سر کوچه ا یا گهیحرف د منتظر
 بره نینزار حرمتها ام ب ،یارداد: بهتره دهنت رو بسته نگه د

شمش ن تا سرش بود که  هیام  ومد،یصبح خواب به چ طرف فکر آفاق و فرداتو 
چشححماش  یجلو رومید یگند اردالن رو رفع و رجوع کنه و ام طرف دیچطور با

سع سال  سه  سمت، نره پ یبود،  سش نره اون  س شیکرده بود فکرو حوا که  یک
شه وقت دیکه نبا ست،ین گهید  زیچ الشده،اونوقت حا یا گهیموس کس دنا یبا
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 یهلنا رو باور نداشححت، با مانتو نیا د،یدیم ییا گهید زیچ د،یشححنیم یا گهید
و  داد یبه جلو هولش م یحسحح هیب*غ*لب  ریو کتاب م فیبلند و مقنعه، با ک

درمون شححده که  یچه درد ،یعوض شححده که بر یگفت نرو،چ یم یحسحح هی
 .یبر

بال رفت سححمت کمد اریاخت یب ته توها، دن بود، چمدون رو  یزیچ هی، اون 
به باکس داروها انداخت، کتابچه و  یدرش رو بام کرد، نگاه د،یکشحح رونیب

باره پرت کرد سر  هیخوردند، همه رو  یکه اون ته داشتند خا  م ییها ید یس
شد، به خواب ن شون و بلند  سرد، ام اول امیجا شت و دوش اب   یخبر که یدا

 دوش. ریرسوند م نبود، خودش رو
*** 

 تا دم دارالترجمه هم پشت سرهلنا رفته ،یروم قبل رفته بود دم خونه رشتون نیع
بود که تو کلنجار واسه رفتن و  1به شرکت مده بود و ساعت  یبود و بعدش سر

به  اسححم خونه، دنیو د یمنگ گوشحح یکرده بود که صححدا ردیآفاق گ شینرفتن پ
 امی: الو سالم، دارم مدادام جا بلند شد جواب  داد، همونطور که انیپا دشیترد

*** 
خونه تجربه نکرده  نیسححکوت رو تو ا نیوقت بود ا یلیسححاکت بود، خ خونه

سا چیبود، ه ه نه حاج بابا و ن ا،یو ثر هیطبقه باال،نه هد یها هیکس نبود، نه هم
 پدرش، آفاق خونه رو قرق کر ده بود
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خودش شروع کنه  ستین یامیونست ند یآفاق  ذا خورد ، م نینگاه سنگ ریم
به محض فرو بردن آخر کنه، همه فکرش  یلقمه خودش شححروع م نیو آفاق 

 ؟یشد ریبده که آفاق طاقتش طاق شد: س دیبود که با ییجوابها ریدرگ
سالن شار ست ک شت و د شقاب گذا شق و چنگال رو تو ب ستتودی: قا ن : بله، د
 درد نکنه

س آفاق شت تو  ش نکیشقاب رو گذا ضو ن  به خدا ؟یچ هیست: خوب مادر، ق
شمم ن شبید صبح خواب به چ سلمانم  نطور،یهم هم ینه من حاج ومد،یتا 

 بچم صبح با سر درد ام خواب بلند شد
 که اردالن نگفته نی: نگارسالن

خوام  یمن نخواسححتم، م یگفت، ول یماشححتمش م یتحت فشححار م کمی: آفاق
 !یخودت بگ

سالن شکالت ما رو با یکنی:آفاق جون، چرا فکر مار ش دیهمه م  ،یبه کول بک
 کنه یدرام م مشیداره پاش رو ام گل یادیمساله منه،و اردالن م نیا

اره، خودش سححر و سححامون  ینگرانه، دلش تاب نم ؟یفهم ی: برادرته، مآفاق
 شده کار، تیسن همه مندگ نیا یتو تو نهیداره، بب

 یمهم زین،چیان نباشححمن بمونه، نگر یمسححاله برا نیا نی: اجامه بدارسححالن
 ست،ین

مارم  یدر نم نیام ا یرو نگ هیقضحح نی: ارسححالن به خا  مادرت امروم تا اآفاق
 یخوام برگرد ینم گهیهم د یاگه بر ،یبر

 اله ی: ال اله الارسالن
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بخدا عمرم رو  یندادم، ول ریمادرتم، فقط بهت شحح ی: ارسححالن، من جاآفاق
 انداخته یتو رو ام مندگکه  هیچ ،یکه نگفت هیکنم، چ یحاللت نم

ست ارسالن شت کرد: قول م ید ض نیوا نیریآروم بگ نیدیشن یوقت نید یم  هیق
 ن؟یریبگ دهیرو نشن

 : بگوآفاق
 تونم بچه دار شم یمن نم ن،ینیبلند شد: بب ارسالن

 ؟یچ یعنی: ادیتا به حرف ب دیطول کش یکم
چه تونم ب یمبه هر حال دکتر به من گفته ن گه،یهسححت د یمشححکل هی: ارسححالن

 دار شم
 ؟یپس مد میرو گفت یهمه سال هر ک نیکه ا نهی: واسه اآفاق

 : خوب آره،ارسالن
 ه؟ی: اون وقت اون دکتر نگفته چاره چآفاق

 هیبا  شی: من که کال سححالها بود رهاش کرده بودم، بعدم چند سححال پارسححالن
 هینپروسه درمان طوال یول ست،یمشورت کردم، گفت احتمالش صفر ن یدکتر
 ستیهم ن یگارانت چیو ه

 آره؟ ؟ی: تو هم ولش کردافاق
سالن شن، مگه قراره همه امدواج کنن، حاال هم ار :آره، مگه قراره همه بچه دار

 یول ن،یدونم محاله نگ یچون م ن،ینگ یزیانتظار ندارم به بابام و حاج بابا چ
حال خودم بزار به  ظار دارم، من و  آرامش  به یزیام هر چ شححتریمن ب ن،یانت

 دارم اجیاحت
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 ش؟یسال پ 3همون  یعنی شیچند سال پ نی:اآفاق
 آره نی: شما فکر کنارسالن

 : خدا مرگ بده منودیدست کوب یدست رو آفاق
 زیعز نی: بس کنارسالن

 و بس کنم؟ یرو پا  کرد: بس کنم؟ چ دیجوش یکه گوشه چشمش م یاشک
 بس کنم ویبچه ام رو خراب کردم، چ یمندگ

 ه؟یچه حرف نی: اارسالن
سته چه مآفاق شک ستم دردت ا ی: من گردن  ستم مگه م یاگه م نه،یدون  یدون

ماشتم هلنا بره، پدر بزرگش آسمون و  یمگه م ،یماشتم تو حرف نخواستن بزن
 ماشتم یدوخت نم یرو بهم م نیمم

 هیشما چ ریتقص ن،ی: بس کنارسالن
 دونست؟ ی: هلنا هم مآفاق

 : بلهارسالن
 یوا یاش: ا نهیرو سگرفت  یدست آفاق

سالن شوندش رو عیسر ار آروم باش، نفس  ؟یشد یچ ز،ی: عزیصندل ین
 قرصات کجاست؟ ر،یبگ

، مبونش ریآشپزخونه در اورد و گذاشت م یرو ام کشو یمبون ریقرص م عیسر
 فرش آشپزخونه درام بکشه یکمک کرد رو

فاق دسححتش رو گرفت: خوبم، خو یگوشحح که آ هار  به ب بم دراورد منگ بزنه 
 شلو ش نکن

 ادیبهار ب نیشه بزار ی: نمارسالن
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 بزار به کارش برسه، خوبم لهیروم تعط هی: ولش کن آفاق
 منم اورژانس ی: منگ مارسالن

 شم یچند لحظه بزار اروم م هیکرد: خوبم،  یناله ا آفاق
شت جا م نیمم ی: کنار آفاق روارسالن سته بود، کم کم حالش دا ش اومد،  ین

 ودچشماش سرآ ب یول
 ن؟ی: بهترارسالن

 : آره، خوبمآفاق
 بکنن یا نهیمعا هیخونه  انیمنگ بزنم ب نی: اجامه بدارسالن

فاق تا اون  هی رم،یم یشحححه، االن خوبم،نترس نم ینم ری: دآ ناتموم دارم،  کار 
 کشم یدست نم ایدن نیانجام نشه ام ا

ل رو سر سا 120اتون  هیسا ن،یحرفها نزن نیام ا کنمیخواهش م زی: عزارسالن
 ما باشه

 بسمه یخوام چه کنم، توبه سامون برس یسال م 120: عمر آفاق
 خونه هاریدکتر ب هیتونه  یمده به پدرش تا اگه م یام جا بلند شد، منگ ارسالن

*** 
سلمان همراه دکتر ام اتاق ب حاج سالن هد رونیبابا و  به ب*غ*ل  هیاومدند،ار

 رفت سمتشون: چطوره؟
 نباش، بهش فشار اومده، االن خوبه: خوبه، نگران سلمان

 : مطمان؟ارسالن
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ستراحت کنه حالش جا م هیبابا: بله، مطمان،  حاج ساره واردالن ادیکم ا  فقط 
 کم استراحت کنه هینفهمند تا بتونه 

 یتا خودش سر ایکنار ثر نیرو گذاشت مم هیعقب گذاشت، هد یقدم ارسالن
 بعد استراحت کنه یساعت کی هیزار به افاق بزنه که سلمان مانع شد: االن نه، ب

ابا و حاج ب اط،یرو برد تو ح هیهد ایبرگشت سمت سالن و نشست، ثر ارسالن
سالن ب ص یسلمان تو  سالن به حرف اومد:تق سته بودند که ار ش منه،  ریصدا ن

 اون اردالن نادونه ریتقص
 میطاقت یاممون گذشته، ما ب یما عمر ست،ین یکس ریبابا: تقص حاج

رل اردالن بتونه مبونش رو کنت نیاگه ا ن،یکرد یرو م مونیمندگ میداشت :ارسالن
 شه یحل م زایچ یلیکنه خ
ض حاج سه بابا، بخدا آفاق را ض نیبابت ا ستین یبابا: ب  یبخوا با اردالن هیق

 یکن یبدخلق
 ارسالن خواسش هست نی: نگران نباشسلمان

 کرد و ام جا بلندشد یپوف ارسالن
 بابا ایلحظه ب هی: ارسالن، سلمان

 حاج بابا و سلمان نشست: بله کینزد ییجا ارسالن
 گفت ییزهایچ هی:آفاق جون سلمان

 که ... نیناراحته، ام ا یلینگفت و سلمان ادامه داد:خ یزیچ ارسالن
مسححاله کنار اومدم، فقط انتظار دارم  نیناراحت باشححه، من با ا دی: نباارسححالن

 برسم میبه مندگ نیبزار
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 نیا سحت،ین ایتامه اگه درمان هم نشحه آخر دن ،یدنبال درمان نرفت: چرا سحلمان
کنن، بچه  یم یباهم مندگ یشن، ول یکه بچه دار نم ایدن نیهمه من و مرد تو ا

 کنه، یرو فدا نم یمشکل که ادم اصل مندگ هیکنن، با  یم یمندگ ارن،یم
د اردالن بو ردوایفرا تر ام بچه دار شدنه، ام یکم هینتونست بگه که قض ارسالن

 نکنه یخرابکار هیقض نیتو ا گهید
 کنه تو چشححم من یم هیکه به هد یبخدا محبت ن،یپدرت، بب نیبابا: هم حاج
چقدر به سلمان وابسته اس،  ینیب یکه به شماها داره، اون بچه هم که م هیهمون

 داره که آدم بچه خودش رو بزرگ نکنه یتیچه اهم
 رو ندارم یا یآمادگ نین هنوم چنفقط م ن،یگ ی: شما درست مارسالن
 یرو پشت سر گذاشت تیسالته، اصل جوون 35: ارسالن تو سلمان

 هی نیبحث رو ادامه بدم، بزار نیتونم ا یاالن نم یبابا، ول دونمی: مارسححالن
 گهیوقت د

 یباشححه بعد صحححبت م دونم،یمد سححر شححونه اش: م یبلند شححد دسححت سححلمان
شایدیفهم یکاش ما مودتر م یا م،فقطیکن ست نم دیم،  -میداد یهلنا رو ام د

،در خودخواه بود یتو مندگ دیهم با یکنه گاه یام خودگذشتگ دینبا شهیآدم هم
با نا  ما م ،یبود یخودخواه م دیمورد هل گه  تار د میدونسححت یا  یم یا گهیرف

 نبود ییجدا نیبه ا یهلنا راض میکرد
دهلنا تا االن بود، فکر کر 4:15به سححاعتش انداخت،سححاعت ینگاه ارسححالن

 امومشگاه دهیرس گهید
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ام ارسالن و حاج بابا همه  ریاومد،   رونی روب بود که آفاق ام اتاق ب یدما دم
 ؟نیخوا یم یزیآفاق ارسالنام جا بلند شد: چ دنیجمع بودند، با د اطیتو ح
 : نهآفاق

 ن؟یپا شد ی: پس واسه چارسالن
 حالم خوبه نکهی: واسه اآفاق

 بهتره نیاستراحت کن یکر ول: خدا رو شارسالن
دم  هیهوا عال اط،یح میبعدم بر زم،یواسحححت بر ییچا هی ایخانم،ب ایبابا:ب حاج

  روب
 : حاج باباارسالن

 نیا اط،یکه دکترم گفت خوبه، بزار بره تو ح یدیبابا: بابا حالش خوبه، د حاج
 نکایو ن کایکه ن یشحححه، اصححال روم یدوتا ام سححر و کولش باال برن، بهترم م

 ستیواسش روم ن نهیرونب
 ارمیب ییتا من چا نینیبش ن،یدون ی: هر جور مارسالن

 : اردالن کجاست؟آفاق
 اطیبابا: با بچه ها تو ح حاج
 میر یماهم م اطیتو ح اریب زیبر یی:ارسالن مادر، پس واسه همه چاآفاق

 : چشمارسالن
** 

سالن شت رو تخت جلو ییچا ینیس ار فاق، بعدم و ا رانیعمه ا یپا یرو گذا
 با اجامتون من برم ن،یخوب باش شاالیجون، ا زیعزم رفتن کرد: خوب عز

 بلند شد: کجا؟ آفاق
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 : برم به کارام برسمارسالن
 : من کارت دارم،آفاق

 ستیوقتش ن یشلو  نی: باشه بعد االن که تو اارسالن
 ؟یکه نکرد یهمراهش برداشت و ام تخت دور شد: با اردالن تند یقدم آفاق
 نداشتم ی: نه، اصال باهاش کارالنارس

 ؟یچ یعنی: آفاق
 کنم یندارم، که بخوام باهاش تند شیکار ،یچی: هارسالن

 ستیمنش خوب ن ی: جلوآفاق
که  هینقدریبهار حواسححش هسححت؟ بنده خدا نگاش کن ا ی: فکر کردارسححالن

 دو تا بدوه نیدنبال ا
 گهیتو به هم د هیخواد  یدلم نم ،یا گهید زی: ام دسحححت تو، حرف من چآفاق

 نیبگ
 : چشم، حاال با اجامه من برمارسالن

 رو بهم بده یرشتون ی: شماره آقاآفاق
 ؟ی: واسه چستادیا ارسالن

 دختر بپرسم نیام ا یحال هیخوام  ی: مآفاق
 آفاق جون نی: ول کنارسالن

 نطلبم امش تیحالل هیروول کنم، ی: چآفاق
 نیرو فراموش کن نیدیشن ی: نه، هر چارسالن

 :ستادیدنبال ارسالن رفت و ا یقدم ؟یچ گهی: چشم ، دافاق
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شدم، شرمنده  امرمتیاون مادر خدا ب اهیسرم اومد، روس دمیترس یاون چه م ام
 روره واسححم که  یکه پام لب گوره چه جا ینطلبم؟، من تمیحالل هیدختر،  نیا

 ییداخ خوام یندارم، نم یباهاش حرف بزنم، کار دیبا فته،یب نیبترسم روم مم
 زمیروبهم بر شینکرده مندگ

 یشماره اش رو واستون م ن،ینگ یزیچ هیبق یخوب حاال جلو یلی: خارسالن
 ارم

 ؟یرشتون ینگفت اقا یزیام مادرش چه خبر! چ ،ی: راستآفاق
 : چرا، انگار پارسال به رحمت خدا رفتهارسالن

دم ا هیگه باشححه؟! م ومدهیدختر ن نیهسححت که سححر ا یی، بال یاله رمی: بمآفاق
 تو کارشه یدونم چه حکمت یچقدر طاقت داره، قربون خدا ، نم

 : خدا رحمتش کنه، با اجامتون من برمارسالن
 ؟یدیشماره رو م ی: کآفاق

خواسححت هلنا  ینم یبعدم رشححتون گه،یوقت د هی نی: امشححب نه، بزارارسححالن
 من شیبفهمه اومده پ

 گم ینم یزیبه اون ندارم، چ ی: من کارآفاق
 نیاومد ی:آفاق جون کاش کوتاه مالنارس

 اری: محاله، واسه شام منتظرتم، شما ره روهم بآفاق
 رسم برگردم یشبه، نم 7: آفاق جون ساعت ارسالن

 یکن برس یکار هی:آفاق
کمک حالتون  ادیب یبانو خانم ام مرخصحح نیا نی: شححما هم منگ بزنارسححالن

 تسیهفت روم ن یچه طرم کار کردنه هفته ا نیباشه، ا
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 منتظرتم 10قبل  نیی: چشم شما بفرماآفاق
*** 

ش تو ستش نگاه م یجلو نیما شماره تو د سته بود و به  ش شگاه ن رد، ام ک یآموم
 شماره هلنا رو گرفته بود و منتظر بود. یرشتون

 : بلهنییرو داد پا شهیدر، در مد، راننده ش یجلو یشد رفت سمت تاکس ادهیپ
 ؟یخیدنبال خانم ش نی: اومدارسالن

 : نهراننده
 ی، خانم رشتون ستیحواسم ن دی: ببخشارسالن

 : بلهراننده
 رفت بهشححون بگم ادمی ن،ییکرد پول دراورد: بفرما بشیدسححت تو ج ارسححالن

 امشب رو کنسل کنن خودم اومدم دنبالشون
 به پول انداخت و دست درام کرد ینگاه راننده

 خودش نیدرو بست و برگشت سمت ماش ارسالن
 تظر شد،من نیماش تو

صحبت  یبود،کم یاومد، با خانم رونیکه هلنا ب دیطول نکش شتریب قهیدق چند
 یدوند دنبال تاکس یچشم م ابونیکردند و جدا شدند، نگاهش سرگردون تو خ

 نییرو داد پا شهیش ستاد،یپاش ا یرو روشن و جلو نیکه ارسالن ماش
ست قدم هلنا شه که ارس دشید یجلو بزاره تا جلو یخوا صداش مد: بام ب الن 
 هلن
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خودش رو جمع و جور کرد و رفت  یمبهوت مل مد به ارسححالن ول هیثان چند
 جلوتر

 رفت تیرسونمت، تاکس یشد: من م ادهیپ ارسالن
: ستادیبه ارسالن بندامه به راهش ادامه داد که ارسالن مقابلش ا ینگاه نکهیا یب

 رسونمت یرو فرستادم بره،م تیتاکس
بام نک هلنا  یانداخت: مشححکل شیخودش رو پ یرده بود که کسححهنوم دهن 

 هست؟
 سر برگردوند سمت مرد هلنا

 نییبفرما ریعقبش داد: خ یبا دست کم ارسالن
 ینبود: خانم رشتون ایطرف کوتاه ب یول

 من... یجواد ی: آقاهلنا
 : مزاحم؟یجواد
 جنبوند: نه یلب دیبه ارسالن انداخت و با ترد ینگاه

 نیمزاحم نش ن،یی: بفرمایجواد مد سر شونه یدست ارسالن
 کرده بود ریوسط ارسالن وهلنا گ فیبالتکل یجواد

شب بخ یعذر خواه نکهیا یسکوت اون دو تا ب تو ته گفت و رفت الب یریکنه 
 !هیبه چ یچ نهیمنتظر بود بب یدور، تو چند قدم یلینه خ

 رسونمت یهم ام فرصت استفاده کرد: سوار شو م ارسالن
 برم خونه دیام،با یاومد: نمبه مور در  صداش
 خونه رسونمتی: باشه مارسالن

 برم خوامیم ی: با تاکسهلنا
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 میبر ی: فکر کن منم تاکسارسالن
 ام ی: نمهلنا

 ادیمرد  که مثل گربه مل مده به ما دو باره ب نیا یخوای: معطل نکن مارسححالن
 یفضول

 رمیم یو برگشت رو به ارسالن: با تاکس یچرخوند سمت جواد یسر هلنا
 کنم یات م ادهی: باشه دم آژانس پارسالن

داشححت نگاهش سححمت  یدنبال ارسححالن راه افتاد، سححع دیحرف اما پر ترد یب
 نره یجواد

 بستن در ارسالن راه افتاد با
 سایکنار آژانس به حرف اومد: وا دهینرس ابونیبه سر خ هنوم

 رسونمتی: تا خونه مارسالن
 تا آژانش یخوام، گفت ی: نمهلنا

 یمنگ تلفن سححکوت رو شححکسححت،نگاه ینکرد،صححدا یتوجه یول رسححالنا
 بزرگ بود یانداخت رشتون

 : سالمارسالن
 دنبال هلنا؟ ی: پسرم، تو رفتوارتان

 : بلهارسالن
 ن؟ی: حرف مدوارتان

 : هنوم نهارسالن
 : ممنونموارتان
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 کنم ی: خواهش مارسالن
 : خداحافظوارتان

 : خداحافظارسالن
ته در هلنا دس نیروند، با توقف ماش یحرف چیه یا خونه بقطع کردن تماس ت با

 در قفل بود: قفله بامش کن یول دیو کش
 ندتیخواد بب ی: آفاق جون مارسالن

 نمیروبب یخواد کس یخوام، دلم نم یانداخت: من نم ینگاه
 دنبالت امی: فردا ظهر مارسالن

 نمیرو بب یخوام کس یخوام، من نم ی: نمهلنا
 ستیلش خوب ن:آفاق حاارسالن

 و باال کرد: بامش کن نییرو پا رهیدستگ هلنا
ن جو یشد و ب ادهیر،پیبگ یدنبالت، مرخص امیم 12درو بام کرد: فردا  ارسالن

 دیدرو به هم کوب
 ونریحرف مد و ام در ب یبا منش یبود که ام جا بلند شد، چند کلمه ا 11 یحوال

به  یبلند شد، با نگاه شیشگو یمد، هنوم در آسانسور بسته نشده بود که صدا
شار داد، ول یصفحه ب سور رو ف سان ود، بود ب یم دیکه نبا یاون یاعتنا دکمه ا

 شک قصد یداد، ب یم غامیداد، پ یرو جواب نم یاردالن که ول کن نبود، گوش
شت، نگاه سور  غامیرو پ یصحبت کردن با اردالن رو ندا سان انداخت و ام ا

 اس نرو" دهیفا یب یبر یخوا یکه م ییشد" اونجا ادهیپ
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ش ابرو ش هیرو خوند، تک غامیو دوباره پ دیتو هم ک ا نفس چند ت ن،یمده بود به ما
به من  یرو و هر چ میکرد" اردالن، من و مندگ پیو شححروع به تا دیکشحح قیعم

 "الیخ یشو! ب الیخیمدت ب هیرو  شهیمربوط م
 رو مدداد و دکمه  رونیب یمنگ خورد، نفس ینشده گوش هیثان چند

 : الواردالن
 بگه یزیقصد نداشت چ یول ارسالن
 ؟یشنو ی: ارسالن، ماردالن

... 
 ؟یزنی: چرا حرف نماردالن

... 
 باال کارت دارم ای: باردالن
 من ارم،یدارم کم م گهیشححروع کرد:اردالن، د اریاخت یب ینداشححت ول میتصححم

صه ق گهیبرم د نکن بزارم برم، یارم، اردالن کار یتو کم م ییپر رو یدارم جلو
 رم یکشور م نیام ا ست،ین ابونیبه خ ابونیخ

 یکارت دارم، م ایگم ب یکلمه م یکلمه م هی ؟یدی: چته؟ چرا ترمز براردالن
 گم نرو
 ؟یکن یرم که دخالت م یکجا م یدون ی: مگه تو مارسالن
ساعت  یر یم یکه دار یدونم، اون ی: بله، ماردالن صبح رفته  10دنبالش ام 

 پات سبز شه ریبرو تا علف م یبر یخوا یفاق جون، مور دل آ
 اردالن کم اورده بود. یکامل کلمه کم آورده بود، جلو یمعن به
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پات علف  ریم سححایبرو اونجا وا یباال، خواسححت ایب ی: حاال هم خواسححتاردالن
 هم برو خونه حاج بابا یسبز شه، خواست

 تینشست، اما درنها نیرو تو ماش یا قهیهدف چند دق یقطع شدن تماس ب با
 بابا دارالترجمه، بلکه خونه حاج یبره، البته نه جلو دیکه با دیرس جهینت نیبه ا

 کانیو ن کایکه ن ییطبق معمول رومها د،یند یعاد ری  زیبام کردن در چ با
سالن بهم ر سالم ختهیاونجا بودند  صدا، با  سر و  شلوغ پلوغ بود و پر  به  یو 

رفت  ایجه بچه ها، دنبال آفاق بگرده، با اشححاره ثرکردبدون جلب تو یسححع ایثر
 سمت راهرو اتاق خوابها

 در و بام کرد یام اتاق آفاق به گوشش خورد با تقه کوتاه یفیضع یصدا
 لبه تخت نشسته بودند یو آفاق کنار هم رو هلنا

 داد و وارد شد یسالم ارسالن
 طرفا؟ نیموقع روم ؟ ا نی: سالم، اآفاق

 نیخودتون خواست ارم،ید هلنا رو ب: قرار بوارسالن
 ؟یتو چرا ام کارت مد گهی: خودش اومد، دآفاق
 نداد یجواب
سکوت رو شکست، البته طرف صحبتش آفاق بود: خوب، با اجامتون من  هلنا

رصت ف هی شاالیا نم،یبرم، دوست داشتم حاج بابا و سلمان خان رو هم بب گهید
 گهید

 ادیم یحاج یبمون گهیساعت د هیبلند شد:  آفاق
 پزمب یی ذا هیبه خونه بدم،  یسر و سامون هیبرم  دیبا اد،ی: آرسن امشب مهلنا
 یایب دیبار با شوهرت با هی شاالی:برو مادر، اآفاق
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 حتما ادیب شی: چشم، فرصتش پهلنا
 دم در تامل یمد و راه داد تا هلنا بتونه رد بشه، هلنا لحظه ا یخند شین ارسالن

 شد مونیپش یالن ولکردو برگشت سمت ارس
 برسونمت؟ یخوا یام فرصت استفاده کرد: م ارسالن

هم لطفا اگه  گهیوجه، د چیرو که قورت داده بود به مبون آورد: به ه یحرف هلنا
دوست ندارم حرف پشت سرم در  ن،یارین فیمحل کار من تشر نیداشت یکار

 زهیبهم بر میخوام مندگ یحساسه نم یالبته آرسن هم کم اد،ویب
حساس نباشه مود  نیبه آرسن بگ یعقب تر گذاشت: چشم، ول یقدم ارسالن

 شه یم ریپ
 اتاق رو تر  کرد، عیدوباره با آفاق سر یرو خورد و با خداحافظ خشمش
 مادر سایبره که افاق صداش مد:وا رونیپشت سرش ب خواست
 شما؟ نیمردد برگشت داخل: خوب ارسالن

فاق  شیبهترم، خدا رو شححکر مندگ یلیخ دمیبچه رو د نیبهترم، ا یلی:آره خآ
 شه؟ یدانشگاه، باورت م رهیم ه،یخوبه، ام شوهرش راض

ه من منگ مده ب یرشتون نکهیو ا هی: راجع به کلدیتو موهاش کش یدست ارسالن
 ن؟یمد یحرف
 یکه به من نزده من چ ی: نه مادر، اون بنده خدا با تو درد و دل کرده، حرفآفاق

سر حرف رو باش بام م اد،یند بار بره و بچ هیبگم، حاال بزار  اگه  کنم، یخودم 
 زنمیگفت باهاش حرف م یزیچ

 ن؟یگفت ای: چارسالن
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 نیکه خدا رو شکر ا رمیبگ تیخواستم حالل یم گه،ید یمعمول ی: حرفهاآفاق
 نداره ییتوش جا نهیدختر دلش پاکه، ک

 نطوری: خوب، که اارسالن
 یبه تو نداره، حوصححله دار یدخل گهیه ددختر باشححه کنار ک نیا ی: حرفهاآفاق

 م؟یحرف بزن
 می: بزنارسالن

 ؟یکن یمنو حالل م ؟ی: تو چآفاق
 ؟ی: واسه چارسالن

 زونهیومنه آو هیرو قلبم  رومی: به خدا ام دآفاق
 : ول کن آفاق جونارسالن

 حاللم کن ست،ی: ول کردن در کار نآفاق
واسححه خودت  یچه حال نیببتا حاال  رومیحرفهارو، د نیا نی: ول کنارسححالن

 یم ریتقد ،یام که تو رو حالل کنم، اصال واسه چ یآخه من ک ،یدرست کرد
 نیریکنه، سخت نگ یو اجرا م سه،ینو

شدم  یگردون م ریتقد ریگذاشحت سحر شحونه اش: تقد یدسحت آفاق خواد، من 
 تو رو بهم مدم یدستش، مندگ

 م،یموند یم ختیریبهم م نیمآسمان و م می: اگه قرار بود ما با هم بمونارسالن
 نیکه دست من و شما نبوده سر منش نکن یزیپس خودتون رو واسه چ

 یرفت یکه ول کرد ستیحرف ته دلت ن نی: اآفاق
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ه شححه ک یرفتم، من جوونه، نم ایثر ی: چند بار بگم، من به خاطر راحتارسححالن
 نیخوا یخواد راحت باشححه، منم راحتم م یوقت معذب باشححه، م یوقت و ب

 و پاش رو انگشت بزنم سمیبنو
ش یآه آفاق سه ا دیک شه، وا شد:با شه هر چ ،یرفت نیو بلند  شت یبا ، بود گذ

 برم؟ ایمن حسرت به دل ام دن یخوا ی. میکن کاریچ یخوا یحاال م
 م؟یرو بکن مونیمندگ نیشه بزار یم ن؟یدست بردار شهی: آفاق جون، مارسالن

فاق قا مآ فا ! یریدوا درمونت رو بگ یپ دیبا ن،یکن یخوام بزارم مندگ ی: آره ات
 برم اینزار من ارمو به دل ام دن

 کنه، که مخل آرامشه کاریکالفه رفت سمت در: خدا بگم اردالن رو چ ارسالن
 گره کار تو رو بام کنه شاالی: خدا نکنه، خدا اآفاق

شته درگ یبه جاده بود ول نگاهش سه ماه گذ  ریافکارش حول و حوش اتفاقات 
 به پشححت ینگاه نهیبه حاج بابا انداخت، پلکاش رو هم بود،ام آ ینگاهبود، 

شه بود ول شم رو هم گذا گفت،  یذکر م رلبیم یسرش انداخت، آفاق هم چ
سوم رو هم ام نظر بگذ هیماو یکم  قایقد رونه،سرش رو جابجا کرد تا بتونه نفر 
ش ر و صورتام لحظه راه افتادن، خودش رو چسبونده بود به د ش،یساعت پ 1ام 

 شهیرو به ش
 بود برسن گردن درد رو شاخشه مطمان

هم  یمتر هیرو داد به جاده، شححده بودند جن و بسححم الله و حاال تو  حواسححش
 نشسته بودند.
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سححال پا گذاشححته بود تو خونه حاج بابا تا خود امروم،  3که هلنا بعد  یروم ام
 یه رو لباش بود، صدابام نشده بود، خند نکهیاخمش ام هم بام نشده بود، نه ا

با ن غیج کاف هیو هد کانیو ن کایو دادش   هیبود سحححا یبه آسححمون بود، فقط 
 ،یورود رو در فتهیب یاونم بدون قرار قبل یاونم تصادف ،یارسالن، اونم اشتباه

حاج آقاشححوهر عمه  یاومد که ام هلنا نه، جز جلو یدر م واریصححدا ام د گهید
س نیو ام رانیا سالن م یکرد، ول یحجاب نم یشوهر محدثه ام ک س یار  دیر

به  یکرد که انگار چه اعتقاد یگلوش سححفت م ریرو م یانچنان گره روسححر
 افتاد. یکردو راه م یم هشال و کال دهینکش قهیحجاب داره، به دق

 یهم نم یفرصححت یعنیمد،  یارسححالن نم یجلو یام هلنا حرف ینوشححته کسحح نا
ش به دست و صورت یآب هیتو اون خونه، بود که ارسالن پاش برسه  نقدریشد، ا

شروع کنه ام دخترا سش م یرنگ و وارنگ یبزنه بعدش آفاق جون  ر س ریکه وا
 درواقع حال رهینه خبر بگ ره،یحال ارسححالن بگ یداره آمار بده و خبر ام بهبود

 .رهیارسالن رو بگ
منگ مده بود و تشححکر نثار ارسححالن کرده بود، تشححکر بابت بام شححدن  یرشححتون

پا باره  بت ترت یدو با نه،  به اون خو نا  مد یبیهل گاه  ریکه داده بود  آمومشحح
ش رونیکالسهاش رو کم کنه ، بابت ب سم خواهان کل دنیک  هیریخ ستیام ل هیا

که  یو وارنگ نگر یبامار با کمک حاج بابا، بابت بهونه ها رهیو ارجاعش به خ
گ مده بود و التماس کشوند دور و بر خودش. من یو هلنا رو م دیتراش یآفاق م

آفاق فکر احمقانه بچه آوردن رو ام سححر هلنا  قیدعا داشححت که ارسححالن ام طر
 بندامه،
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کرده بود و گفته  یقلم عذر خواه هی نیکرده بود، بابت ا یعذر خواه ارسححالن
تو اون خونه خبر نداره هلنا جدا شححده و مجرده،گفته بود هلنا به  یبود که کسحح

 , زیوقتش و شححغلش تو تبر یوقت و ب یو ام نبودنها همه ام ارسححن اسححم اورده
رد هم مو هی نیتو ا النمده بود که ارسحح یبه هر در یرشححتون ه،یتجارتش تو ترک

شت به مبون به مبون نیبده، درواقع با ا یکمک ستش دا سالن م یدرخوا  یام ار
بود  هدیند یخوش یارسالن رو یخواست برگرده، برگرده و هلنا رو برگردونه، ول

شحححدند،  یبده، هنوم هر بار، هر دفعه که با هم چشححم تو چشححم م یکه قول
شححسححت رو دلش که  یم یدلخور اکه ام اخم و صححورت در هم هلن نیهمچ

صحنه روم آخر جلوش منده م یمحال بود بتونه حرف ، شد یبهش بزنه، هر بار 
 بود. تهکه نگرف یکه کرده بود، و جواب ییبود، التماسها ختهیکه هلنا ر ییاشکها

 لیکه ساخته بود اون رو تبد یارسالن با رفتارش، با خاطره ا یبود ول یبد روم
بت دادگاه، کالفه و ب هیروم.  نیکرده بود به بدتر ه ام حوصححل یروم قبل ام نو

 زیام تم یکی نگیبود خونه، تو پارک دهیرسحح 2یمده بود، حوال رونیشححرکت ب
سائلش رو تو ان دهیکارها رو د شت و د، کر یجابجا م یداریراس یباربود که دا

صدا ش ریدمد گ یبا  سمت ارسالن:  نیما شت  ارسالن رو چرخوند و قدم بردا
 سالم اقا
 ن؟ی: سالم، امروم واحد من سر مدارسالن

شدم اول وقت اومد م،ی...:بله، رفت شت د دیخر یخانمتون با کل م،یخوب  ر پ
شهد، اگه ما نبود س میبودند، آقا نورالله هم رفته م شون کل یک اد، با د ینم دیبه

 ما اومدن تو
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 : جدا؟ارسالن
 میکرد زینبود، ما فقط سالن رو تم میادی...: بله، کار م

طرف نداده بود، رفته بود سحمت  یحواسححش رو به حرفها یلیخ گهید ارسححالن
 آسانسور

خاطرات ناخوداگاه بارها و بارها مرور شححده  نیا د،یتو موهاش کشحح یدسححت
 نشده بود، دشیعا یزیاون حس بد چ بودند، هر بار هم جز

 ام در داشححت یهلنا وقت یها هیاش فکر کنه، به گر هیخواسححت به بق ینم دلش
 یبسححت، ول یداشححت درو روش م یکرد، جمالت آخرشححون وقت یم رونشیب

 خوردند یدست خودش نبود همه اونها تو گوشش منگ م
 "یریبگ میبه جا منم تصم ی" ارسالن تو رو خدا، ارسالن تو حق ندار

 "نجایا یپا بزار یحق ندار گهی"فعال که گرفتم، به سالمت، د
 خوام" یرو م میدیع یخوام، کادو ی"من حلقه ام رو م

ند ای نیمم شیدیمن کوب یپا ی" همون حلقه که جلو جا  نیکه هم یگردن ب
 "یو انداخت یدر ام گردنت پاره کرد نیپشت هم
 " ارسالن"

 یهر چ ینکن دایپ نهایبه ا یامیامه و بسامند که نواست خاطره بس نقدری" برو، ا
 در بزار و برو" نیبود و نبود رو پشت هم

گرفت، ناخوداگاه  یمغزش درد م یافتاد تک تک رگها یاتفاقها که م نیا ادی
ش یاخمهاش رو تو هم م صبان د،یک شد ام خودش و بدتر امخودش ام  یم یع

نوه اش روببره وحاال با مهر و  خواست یم دیروم با خشم و تهد هیکه  یرشتون
 ارهیخواست پس ب یالفت م
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شته ش ر سر نیافکارش رو بوق ما شت  سبقت بد یپ ه ک یپاره کرد، همزمان 
سمت  هیبکشه به منتها عل عیرو سر نیگرفت باعث شد ارسالن مجبور شه ماش

 یبد منتظر تصادف دیبود با نیتو اون لحظه تو اون ال ینیاگه ماش دیراست شا
 توقف کنه به راهش ادامه داد نکهیا یدند، ببو یم

ش یاگه آفاق و حاج دیشا سالن  یبودند م اریکامال هو ستند بفهمند که ار تون
و  ریبه خ زیبگن همه چ یابوالفضححل ایو  انیتا به خودشححون ب یمقصححر بود، ول

 تموم شده بود. یخوش
ا که حاج باب شیارسالن شروع کردبه منگ مدن، دست برد سمت گوش یگوش

 دست گذاشت رو دستش: بده من بابا، تو حواست رو بده به جاده،
 : اردالنهیانداخت به گوش ینگاه

 نی: جواب بدارسالن
 نرویب یداد اردالن ام گوش یصدا یدست برد رو گوش یحاج نکهیمحض ا به

تو  نایبزن کنار، ب ،یدادیهمه روبه کشححتن م یداشححت ،یمجنون ای یمد: م*س*ت
 که منده نرسن نهیهتره ام امن له بشن ب نیماش

 یزنیبابا، چرا داد م هیبابا: اردالن، چ حاج
 کرد کاریچ نیدی: نداردالن

سه بابا، چ حاج ش یزیبابا: ب سلط بود، ما شکر م شده، خدا رو  رل رو کنت نین
 رهیکرد، تندم که نم

سححر  هوی اد،یبزنه کنار، اصححال قرار نبود ب نیروبهش، بگ یگوشحح نی: بداردالن
 اجل معلق ظاهر شد مثل یصبح
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 زیرو قطع کرد، مطمان بود همه همه چ یگفت و گوش یاله یبابا ال اله ال حاج
 نگران شدند دنیام پشت سر د ستین یزی: چ دنیرو شن

 منه؟ ریها سبقت گرفته تقص ونهی: اون مرد  مثل دارسالن
 بابا: صلوات بفرست بابا حاج
شهلنا ص دی: ببخ شد، اومدنم برنامه  ری، تق سم نبود من  هاتون روبهم مد، حوا

 نیممکنه جا نداشته باش
سالنم نم ه،یچه حرف نی: اآفاق ست ب یار سه  گهید ادیتون جا  ینعینفر  هیما وا

شت ش میرفتیفوقش م م؟یندا  یبچه ها آب لمبو مون م نیا کمیاردالن،  نیتو ما
سلمان م رید میکرد یصبر م ایکردن،  سبب خ م،یاومد یتر با   ،یدش ریتامه 

سالن خان چند وقته با ما جا نیا یدون یم سه  ومده،ین ییار صال من خودم وا ا
 روم برنامه دارم، 3 نیا

 ؟ی: چه برنامه اهلنا
 گم ینکنه م ی: اگه ارسالن ناراحت نشه و بد اخمافاق

 کردم؟ یبا شما بد اخم ی: من کارسالن
 : کم نه مادرآفاق

 : من  لط بکنمارسالن
 نریم سحححهیمون که گفتم دندونپزشححکه محدثه و نفه ن،ی: دختر خاله امآفاق

 !ششیپ
 : خوبارسالن

امروم ظهرم  شححاالیا ،یحاج یالیهمه اومدن و شححبی: اونم دعوته، ام دآفاق
 ما شیپ انیناهار م
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 نه؟ک نمونیمعا میدهن بام کن مینیبش فیرد میبر دیاالن ما با یعنی: ارسالن
فاق بام م نیریم ر،ی: خآ ها، م میزنیم ن،یزنیحرف م نیکن یدهن   ن،یمن ینه 

 شما و اوشون
 رو روشن کرد ویراد یحرف چیه یبه آفاق انداخت و ب ینگاه نهیام آ ارسالن

 نینی لط بکنم رو بب ا،یبه هلنا انداخت: ب ینگاه آفاق
 ستیجاش ن نیبعد خانوم، االن تو ماش نیبابا: بزار حاج
 هم بکوبه، نه بزاره برهتونه در و تخته تو  ی: اتفاقا االن جاشه، نه مافاق

 میکن ی: آفاق جون، بعد صحبت مارسالن
فاق عد ک نی: اآ با یم یب ماد دیرسحححه؟ من ن باس دو  دیبا نم،یبب یتو رو تو ل

 برم؟ ایحسرت به دل ام دن
مشححکل  نیدون یکنه نم یندونه فکر م یلطفا، هر ک نی: تمومش کنارسححالن

 کجاست؟
 داده یدواریدکترت ام ینگفت مگه ،یدنبال دوا درمون ی: مگه نگفتافاق

ث بح نیا ن،یقائله رو ختم کرد: آفاق خانوم، تمومش کن یحاج بابا ول حرف
سش رو پرت نکن، ا یم یداره رانندگ ست،ین نجایجاش ا سه روم  نیکنه حوا
 باشه یموضوع حرف نیراجع به ا یخواد کالم یدلم نم

هم  ی، هر ام گاهبود رو به افاق دهیچرخ ینگفت، هلنا ول یزیچ یکسحح گهید
سرخ یبه جلو م ینگاه شمها ینداخت،  سالن ام تو ا یچ ضح  یلیخ نهیار وا

 اومد یبه چشم م
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 یمگذاشتند،ک نییمحض ورود به باغ ، اردالن وارسالن ساکها و وسائل رو پا به
ست بودند ول یبرا ص یهم تو ژ ماه  ریت مهیرد و بدل نکرده بودند. ن یحرف خا

سالن  یالقییکامل  یعنبه م هیاون ناح یبود ول سائل یسر هیبود.تا ار رو  ام و
ست گرفت و پا به پا سا  خودش رو د افاق و بهار راه افتادند  یببره، هلنا هم 

ساختمان، نما سمت  شت ک یبزرگ وانیا یول زد،یم یمیساختمان قد یبه  ه دا
اخر  یخوردن.اردالن سححر ییداد واسححه نشححسححتن و چا یبه قول آفاق جون م

سا شون مرو  لیو سر شت  شت ام پ شته بود و دا خانمها  یاومد ، همپا یبردا
 است؟یچجور دمانیشد: خوب آفاق جون، چ

سع ی: اتاق من و حاجآفاق ساره و  شماها هم بر دیکه معلومه، اتاق  تو  نیهم ،
 گهیباال د یاتاقها

 ره؟یگ یگردن م یهلنا، ارسالن رو ک یکیبابا،  یکیاتاق من،  هی: اردالن
شون نزد کاین ارسالن شت:من و تو و ن کیبه ب*غ*ل به  میر یم کانیشد ام پ

 ور مردا اون ور نیاتاق، منها ا هی کایاتاق، هلنا و بهار و ن هی
 بره یمن خوابش نم ی: اصال، بهار باردالن

 ایح ی: بآفاق
شم بهار با ه؟یچ ایح ی:باردالن شب آب و دون بده  دیمن نبا صف  شه ن بلند 
 دوتا شامده نیدست ا

 رهیقصدت خ م،یدیمی: باشه بابا، فهالنارس
 ؟یخواب ی: خوب، حاال تو کجا ماردالن
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 ایرو سححر وکله من راه برن،  رونیام اتاق ب انیصححبح ن 5: اگه جونورات ارسححالن
شون رو من ن یآب ودون بد یخوا یشما م ست  یباال م یمن تو راهرو ،یفتید
 خوابم.
 یپا له ش ریم یستی: نترس، مورچه ناردالن

جلو مد و مودتر وارد ساختمان شد، تا ظهر خانمها  یا گهیحرف د یب النارس
شغول تدار  ناهار بودند و آقا سر ظهر  یجمع و جور م اطیتو ح ونیم کردند، 

 ناهار. انیب یام باغ کنار رانیقرار بود خونواده عمه ا
شت ام مل  داد،یبهش م یحس بد سهینف دنیکه هنومه د هنوم صد ندا انگار ق

ست بکشه  مدن تو شده بود،  یادیبود که م دهلنایشا ایصورت هلنا د حساس 
که تو راه ثه هم  حد چاق نیداشحححت و ا یم قا فاق  ته بود،  یخبر رو آ بهش گف

شون بده حرف یزیکه ظاهر طرف چ یظاهرن رسم نبود تا وقت شه، م ین  یمده ب
 بونهاسر م یبچه سقط بشه حرف نییپا یگن که اگه تو ماهها یگفت معموال نم

 .فتهین
و  انریعمه ا د،یساره و سع ا،یبه پا شد، سلمان و ثر ییدوامده نشده بلوا ساعت

سلمان بانو رو هم آورده بود ول  پس ییاون بنده خدا به تنها یدختر و داماداش، 
 اومد. یبر نم

نگ م یکه هنوم تو راه رفتن کم سحححاره ند سححراغ  دیهمراه سححع زدیل ته بود رف
خودش بود، محدثه  یا کمک اردالن دنبال بچه هامرآلو، بهار که ب یدرختها

شوهرش و پچ پچ م سته بود ور دل  ش سها ن شوهر نف یمثل تامه عرو  سهیکرد، 
و  اردالنمدلش مدل ارسالن و ینداشت ول یحاج آقاها بود سن هیشب شتریهم ب
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عمه  و سححهی.نفزدینبود، کنار حاج آقا و حاج بابا نشححسححته بود و حرف م نیام ای
چپ و  هم شده بودند دست ایبود، آفاق و ثر سهیپسر نف مایشون بند ندست رانیا

 .زدیراست بانو، هلنا هم به قول آفاق تودست پاشون لول م
ش رونیب یرو که ام تو انبار یو ارسالن تاب فلز سلمان سه هد دهیک  هیبودند وا

 .نداختندیو بچه ها راه م
 ان؟یم یکمهموناتون  هیرو داد دست بانو: افاق جون بق آبکش

 یشوهرها لیهستند، فام یو حاج رانیمهمون ا هیبق نان،یما هم ی: مهونهاآفاق
 رسن یدختران، همه عصر م

 تعارف نزنن؟ هوی نی: با حاج بابا هماهنگ کردایثر
 جمع، خودش حواسش هست التی: خآفاق
ض یو افاق نگاه م ایتودهن ثر هلنا سش تو شمت روم  حیکرد که آفاق وا داد: چ
ونورم ا م،یعوض کن ییهوا هی میسرمون اومد ریبدر پارسال، خ زدهیس ه،نیبد نب

 یکار نیریدونم کدوم بچه ها ش ینم ران،یتا مهمون داشت ا 40که خدا نخواد 
با بون رو آو یکرد نگ  ناب هیخودش  الیبه خ زونیبود، کل کرده بود ام  ط

کنده  ورکنت یدسححت کوچکترا دور باشححه نگو انداخته بود رو کابل برق،خروج
تعارف مده  هیهم بنده خدا  یبرق شدند، حاج یشده بود و خالصه دم  روب ب

 یجا جانیاونام نه نگفتند، ا ان،یواسححه شححام تا ام اداره برق م نوریا نیایبود که ب
سه تا ت شت هی اسومن انداختن نبود، ما  دو  ام بس میهفته مانو درد و کمر درد دا

شد ست  شون همه که انگار ،میکرد ییرایو پذ میال و را دخترا فرمان فرما  یهم
 نزدند دیو سف اهیبودند، دست به س

 اونور؟ یسر هی میاردالن برق رو قطع کنه شب ماها بر می: بگهلنا
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 کش شیرفتن ما پ ان،ی: نه قربونت، اونها نآفاق
سفره رو ننداخته بودند که ام هنوم و  دیشوهر محدثه مثل فنر ام جا پر نیکامل 

ظرف  رانیتوجه به جنب و جوش محدثه و عمه ا یر باغ، هلنا برفت سححمت د
ساالد رو داد دست اردالن و رفت تو آشپزخونه، پار  دوغ به دست تو دهنه در 

محدثه  و سهینف یسسالم احوال پر یکرد که صدا یآشپزخونه با بانو صحبت م
 مخان هیبود، دهیتوجهش رو جلب کرد، مهمون داشتند، هنوم صورتشون رو ند

آفاق که ام دهنه در کنارش مد، کنار رفت،  یو بلند، با صحححدا کیبار یو آقا
 یانگار لیبه قول خودش عل یبرد، خنده رو لبش بود و با پا یسححر م یانگار

 ومدنیبابا چرا ن مامان ن،یکرده بود: سالم، خوش اومد دنیقصد دو
 می: سالم، ممنون، ما بام محمت اورددختر
 : خوبن حاج خانمپسر

 نییبفرما ،یجون چرا دم در نگهشون داشت رانیا ،ی: چه محمتاقآف
 به بانو که گل ام گلش شکفته بود برگشت تو آشپزخونه ینگاه با
 ه؟یداد دستش: ک ینیس ایثر

 خانم آقا هیدونم  ی: نمهلنا
ستگار ارسالن ! اایثر س نوی: خوا ستش گرفت: بده من ببر ینیگفت و  م، رو ام د

 شقاب اضافه کنمحمت دو تا ب یشما ب
 آقاهه؟ ای:کدوم خواستگار ارسالنه؟ خانمه  هلنا

 گهیخانمه د ؟یچ یعنیخنده اش رو جمع کرد: وا!  ایثر
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به داداش بنده نسحبت  انایاح یکسح نجایاردالن هر دو جسحتن باال: ا یصحدا با
 ناروا داد؟

 رو ام کنار ارسالن رد کردو رفت سمت سالن ینیس عیسر ایثر
ب دو تا بشححقا نتینشححسححت ام تو کاب ده،یشححن یزیه انگار که چهم انگار ن هلنا

 اضافه کنه
 مد یم دیهلنا رو د یداده بود به چارچوب در و چرآ مدنها کهیت اردالن

 انًا؟یاح یبچه هات روبدار دیسر گردوند: شما االن نبا هلنا
 نیالمم ندار یکمک نمیخورن! اومدم بب ی: دارن به به ماردالن

 یاشق انداخت تو بشقاب ها و همه رو هول داد تو دل اردالن: بهم دو تا ق هلنا
 سر سفره نیمحمت ببر

 ست؟ین یا گهی: چشم! امر داردالن
 هم بدم وانیدو تا ل نیتو هم: چرا صبر کن دیاخم کش هلنا

 وانهایحرف رفت سراغ ل یورود آفاق و بانو، هلنا ب با
 نداره، تیه خوبخودت رو مشتاق نشون ند نقدری: آفاق جون، ااردالن

 به اردالن نداد یجواب آفاق
 گم؟ ی: بانو بدم ماردالن

ست ب نم،یبب رونی: برو بافاق به  نیشنداره ها، برو ب شتریمنت بنده خدا دو تا د
  ذا بده ونیکشی

 اضافه کرد وانیدو تا ل هلنا
فرسححتاد: آفاق جون  رونیاردالن رو ام دهنه در آشححپزخونه ب ران،یعمه ا یصححدا

 م؟یبکش
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 نکنه خی میکمک تا مود ببر نیایب ی: بله، با دختراآفاق
 برم ی: ولشون کن دستشون بنده، بده خودم مرانیا

سر سفره مجبور به نشستن بود با مهمونها چشم تو چشم نشده بود، و  یوقت تا
ست هر دو رو بب ینداده بود، حاال بهتره م یسالم همون خانم  ه،یسام نه،یتون

سش بال بال مبود که آ یدندانپزشک ش یمد، چشمها یفاق وا شک دهیک با  یو م
ست  سن یکم نظرشبه  یهم خوب بود ول یسر باال، رو یو دما  یگندم یپو

سال به اون معن سن و  شت، نه  سر  یبود، ول 35حدود  یزیچ دیشا یول یدا پ
م ا یپروا، که باعث شححد هلنا در صححدم یب یکم یجوون تر بود، با نگاه یکم
ص ریام خ هیثان دثه شوهر مح نیبه ام هیشب یلیاش بگذره، نگاهش خ افهید قر

صح چوقت،یبود، ه ضور در مقابلش  یبتام همون روم اول تاامروم به هم  و ح
 نداشت. یر بت
ام  اینبود که بتونه خودش رو کنار ثر یچثه اش طور ینشححسححته بود ول ایثر کنار
 کنجکاو کامل دور کنه. بهیجناب  ر نیا دیتو د

هلنا رو هم  یبود، هوا هیو هد ایطور که حواسححش به بشححقاب ثرهمون سححلمان
شت، و گرنه آفاق و بق شون به کم و م هیدا سر شقاب خانم دکتر بو ادیفقط  د، ب

مشححد گفت به خانم دکتر توجه  یفقط سححاره بود که به نوع دیوسححط شححا نیا
 نداشت یخاص

شدن ناهار دوباره کزت بام با شد، به قول آفاق ،مح یتموم   سهیدثه ونفشروع 
هم که  رانیخوردند، عمه ا یفرمان فرما بودند ام جاشون جم نم یتو فام دخترا

شده  ایخودش بود،بامم هلنا و ثر یبه دخترا و مهمونا یده سیفقط تو کار سرو
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ست بانو و فرمان م وم بود که با تم یباق رششک یجا یبردند. ول یبودند ور د
 رفتن کرد. ممزمه رانیآشپزخونه، عمه ا یشدن کارا

به  بدرقشححون کنن،با رفتن یتا به نوع رونیرفتند ب نایو سححلمان همراه عمه ا آفاق
ستراحت کردند، هلنا هم ام خدا  ییجورا هیقول اردالن قوم مغول، همه  صد ا ق

سام شونه  شونه به  شدن در و ورود  شد، که با بام  سته بلند  اق خانم با آف هیخوا
 ستادیحرکت ا یهمونجور ب

ت من محم دیمدند مد: ببخش یم دیکه ورودش رو د یتیبه جمع یبخندل هیسام
 پس اوردم

 نجاینبود ، گفتم بمونن هم یاون ور اتاق خال ه،یچه حرف نی: اآفاق
نا م نگفته ته هل نانوشحح دونسحححت خانم دکتر کجا قراره نزول اجالل کنه،  یو 

 مد و رفت سمت پله ها یلبخندمور
 ردوند و چشم دوند دنبال ارسالنپا رو پله اول نذاشته سر گ هنوم

 زیگفت، و ر یم یزیب*غ*ل به ب*غ*لش نشححسححته و در گوشححش چ اردالن
 داد یرو لو نم یزیبود، چ یخنث یصورت ارسالن ول کیمیم د،یخند یزمیر

ر باال، دم در اتاق بها ادیبهار ب عتیبا مشححا هیتا سححام دیطول کشحح یا قهیدق 10
 ص آفاق جون سپرده به شمامهمون مخصو نمی: هلنا جان استادیا

 نیمهمونمم راحت باش نجایمنم ا ن،یی: بفرماهلنا
 گذاشت و مانتو دراورد، یو چادرش رو گوشه ا فیک هیسام
ود، ب شتریب یکرد، به هر حال قدمت حضورش کم یواریبه کمد د ینگاه هلنا
با یاون یحتم خت رو پ دیکشحح یدرام م نیرو مم دیکه  کرد  یکش م شیو ت

در اورد ، لباس سححبک کرد و  یبالشححت و ملحفه ا یواری، ام کمد دخودش بود
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ش ارتان و و نیکال ام ژاکل سیم یاورد، کل رونیب فیرو ام ک شیگوش د،یدرام ک
 رو گرفت نیداشت. شماره ژاکل

 ماها! میتو دختر؟ دل نگرانت بود یی: الو، هلنا، کجانیژاکل
 نبود یخوام، اصال حواسم به گوش ی: سالم، معذرت مهلنا
 ره ی: دختر جان، فکر سن و سال ما رو بکن، دلمون هزار راه منیژاکل
 شدم ی: معذرت، بام دختر بدهلنا
 یناراحت شد شبید دونمیحرف رو نزن، م نیا زم،ی: عزنیژاکل
 گرفتم با آفاق جون برم، میدفعه تصححم هی: نه، ناراحت نشححدم، فقط صححبح هلنا

 گفته بودم راجع بهش
 یر ینم یگفت ی: بله ولنیژاکل
 نظرم عوض شد یجونم، خوب صبح نی:ژاکلهلنا
 وارتان یاونم بعد حرفها شب،یبگو د ،ی: نگو صبحنیژاکل
 شبی: باشه، دهلنا
 ن؟یاونجا هست ی: حاال تا کنیژاکل
 امیاگه دلم تنگ بشه مودتر م یروم، ول 3:هلنا
 شد یعالف نم نجایآرسن ام صبح ا ،یر یم ی: اگه گفته بودنیژاکل
ش یاخم اهلن ست چ د،یتو هم ک سام یزیخوا و افتاد که ر هیبگه که نگاهش به 

کرد، رفت سححمت در، هنوم قدمش کامل  یبود و نگاهش م دهیتخت درام کشحح
 سایکرد: وا خکوبشیم هینرفته بود که داد سام رونیام در ب

 به سمتش اومدیکه داشت م هیهوا برگشت سمت سام یب
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صدا گفت ام یم یزیچ نیاونور ژاکل ام سرش  شت  سمت  یپ سالن بود ام  ار
 هیداد سام گهید

شت سرش، ارسالن تو دو قدم برگ شت  و، انداخت ت یبود، نگاه سادهیوا شیپ
 کرده بود، میخودش رو تو کمد قا یمعلوم نبود ک هیسام

 شده؟ ی: چارسالن
 شد؟ یچ ه؟یدونم، : سام ی: نمهلنا
 در و ببند یچی: ههیسام
 : درو؟هلنا
 رو ببندگم د ی: مهیسام
شونه ا هلنا سالن،  شت روبه ار ش یبرگ صداش رو ک : نییپا دیباال انداخت، 

 هیفکر کنم موج
 قدم عقب تر رفت، هی ارسالن

 تمدرو بس رونیب ایدر صدا مد: ب یکرد، ام ال شیرفت و در پ رونیام در ب هلنا
 ؟یکجا راه افتاد یختیر نی: اارسالن

 دیرکرد و پ ینیباال تنه اش انداخت، ه به ینگاه هیتامه مغزش کار افتاد،  هلنا
 تو اتاق و در و بست

 کرده بود چیخودش رو چادر پ هیسام
 رونیرفتم ب یداشتم م یختیچه ر نیبب ی: واهلنا
 یموج یکه به من نگ نیبب ن،ی: بله، ببهیسام
 آخه شوکه شدم د،ی: ببخشدیلب گز هلنا
 هباش دهید ینطویبه حالت اگه ارسالن منو ا ی:واهیسام
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 یصفار ینظر حالله واسه آقا هی: نترس فکر کنم هلنا
خدا  : اون بندهدیگفت و مانتو تن کرد و رو تخت درام کش یزیلب چ ریم هیسام

 هم پشت خطت هال  شد فکر کنم
 نیژاکل ،ی: وادیبا دست تو سر خودش کوب هلنا
 نیرو باال برد: الو، ژاکل یگوش
 دبو یچ غیج ی: چه خبره اونجا، صدانیژاکل

نا تاق م ،یچی: ههل  زیچ نیولش کن ،یچیه یعنی رون،یرفتم ب یداشححتم ام ا
 نبود، وارتان کجاست؟ یمهم
 کنه یفصل درخت هرس م نیتو ا اط،یرفته تو ح ،ی: عصباننیژاکل
 منم ی: االن من منگ مهلنا
 گم یخودم بهش م ه،یخواد دخترجون، االن عصبان ی: نمنیژاکل
 ،خوام یمعذرت م د،ی: ببخشهلنا
 : خوش بگذره، به آفاق هم سالم برسوننیژاکل
 : چشم، خدا فظهلنا
*** 

ست رو با ش شدن تلفنش ن ش یتموم   گهی، د رایمانتوت رودر ب د،یملحفه: ببخ
 رم ینم رونیب

باشحححه،  یم حیترج ،ییحرفها نیتر ام ا جی:تو گهیسحححام ه نظر حالل هیدم تنم 
 حرومه شیدوم
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من جواب افاق رو نتونم  یکباب نشحح ،یگرد کرد: هر جور راحت یچشححم هلنا
 بدم
 یلحاف بندام روت سرما نخور هی: نترس، کولر روشنه تو هم هیسام

 خوبه نیروش: هم دیرو چنگ مد و کش مانتوش
که شححب قبل هم  نیاومد، با ا یخوابش نم یدنده اون دنده شححد ول نیا یکم

ام  ،وارتان باهاش صحححبت کرده بود ینرفته بود،آخر شححب کم یخواب درسححت
بتونه  دهیم یبیاگه بخواد ترت نکهیا ره،یسر و سامون بگ دیها، با یشگیهمون هم

آخر  م،ویر یگفت اصححال همه با هم م یعمه و عمو، م شیپ کایآمر شیبره پ
 اون ایآ نکهیسححراغ قصححه بچه، و ا رفتیرفتن ها، م هیحاشحح نیسححر بعد ام همه ا

ه، دسححت آخر هم ام کوره در ن ایفکر به قول خودش کذا و کذا ام سححرش افتاده 
صد داره ب سن تهرانه و فردا ق سه به قول خودش نه و اد،یرفته بود و گفته بود آر ا

 بزنه. یسر هی ادی،فقط ب یحرف ای ،یکار خاص
 نیواسه هم دنیهمه شاخه به شاخه پر نیکه نفهمه ا ینه اون قدر یبچه بود ول

د گرفته بو میاتاق تصححمبه  دهیپاش نرسحح اد،یبود، که آرسححن م یدو جمله آخر
 .فتهیوپاشه راه ب رهیدعوت رد کرده رو پس بگ

ست، م سر ش ش یجاش ن سن جرات منگ مدن رو گو ست ار رو نداره،  شیدون
صم سبز وارتان  میت شه، مطمان بود اگه با چراغ  ست به کار  گرفت خودش د

ست شت و ام اتاق رفت  یبلند نیاومده موندگاره. بلوم آ شالش رو بردا تن کرد، 
ئل حا دستبود و  دهیهمه جا آروم بود، ارسالن رو کاناپه سالن درام کش رون،یب

سته ام پله ها پا سته آه شماش کرده بود. آه شماره  نییچ شد.  رفت، و وارد باغ 
 آرسن رو گرفت.
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 تو یی:الو، هلنا، کجاآرسن
 اونجا یرفت یپا شد ی: سالمب واسه چهلنا

 هام رو سر بزنم؟ لیخوب من حق ندارم فام ؟یچ یعنی: آرسن
 خونه وارتان؟ یحتما بر دیبا لیهمه فام نیا نیام ب ی: چرا، ولهلنا

 اومدم؟ حق ندارم؟ شتریبار ب 3سه سال من  نیبرم؟ تو ا دی: چرا نباآرسن
 ؟یاونجا هست ی! تا کی: چرا حق دارهلنا

 مونم ی: من تهرانم، تا کارم تموم شه مآرسن
 ینم دلش چیه یساختمان نبود ول کیزدداشت تن صداش رو باال نبره، ن یسع

 بشنوه: هر وقت کارت تموم شد به من خبر بده یزیچ یخواست کس
سن صال کار خ یکارم رو تموم م ی: من هر وقت تو بخواآر ص یلیکنم، ا  یخا

 دنبالت؟ امیب یخوا یندارم م
 خبر کن منم برگردم خونه یبرگرد یهر وقت خواست نهیمنظورم ا ،ی: واهلنا

م ا یخواسححتگار یراه افتاد ؟یفکر کن یمنظق کمی یخوا یو چرا نم: تآرسححن
 من ام همه واسه تو کمترم؟ یعنی ؟یپسرا که بچه دار ش

ض نیام تعجب بام مونده بود، ا دهنش ستگار هیق ودش خ نیبود ب یزیچ یخوا
 نیا دنیتموم شححده بود، االن شححن زیهمکارش، گفته بود نه و همه چ یو جواد

 به تو گفته یاتیچرند نیچن یداشت: ک یمعن یلیخحرف ام دهن ارسن 
سن . چراش ینیب یکه تو منو در حد اونها هم نم نهیمهم ا ست،یمهم ن ی: کآر

 مهمه یلیواسم خ
 به تو گفته ی: واسه من مهمه که بدونم کهلنا
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 : جواب منو بدهآرسن
 : جواب تو بعد ام جواب ساوال منهلنا

ت من به تو بگم، نگرانته، به من منگ مد، گف : وارتان گفت، البته قرار نبودآرسن
بار بتونم نظر تو رو عوض کنم، نگاه کن، من  نیمن ا دی، شحا دیگفت شحا ام،یب

 یامدواج کنم، ول یتونم به راحت یرو هواس، من م میسال مندگ 3هنوم بعد ام 
 !یایکه تو کوتاه ب دوارمیته دلم هنوم ام

ستم، تو هم م امدواج کن،چون من ی: برو به راحتهلنا  یخوب یادیهمون ادم ه
خوردم  یخورم،اگه م یرو خراب کنم، من به درد تو نم تیمن مندگ نکهیواسه ا

 مدم یرو بهم نم زیهمه چ شیهمون سه سال پ
صلش ا یا شهیکل یحرفها نی: اآرسن شد نهیرو به من نگو، ا  یفتر یکه بام پا 

 من ینه خوب نهیاهندستون کرده، اصلش  ادی لتیتو اون خونه، حتما ف
ار منو ب هیکه  ینه اونقدر که برگردم به کس یاحمقم، ول هیکرد: من  یبلند خنده

خونه واسححه من ارمش دارن،  نیتو ا یا گهید یچون کسححا نجامیدور انداخته. ا
 بفهم نویا

 یش یم مونیروم پش هی: آرسن
 د امروماومدنم تا خود خو ایام به دن زیام همه چ مونم،ی: من االنم پشهلنا

شد، آرسن بود: من  شیاس ام اس گوش یصدا یرو قطع کرد، ول یگوش بلند 
خونه مردم، در ضححمن وارتان ام من قول گرفته بود  یخواد آواره شحح یرم نم یم

ستگار ست ندارم  ار،یخودت ن یبهت نگم، به رو یزیچ یکه راجع به خوا دو
 تو درکش کن یم*س*تاصل شده ام کارها رمردیپ نیام من ناراحت بشه، ا
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سر تو ش هیام ثان یک شد، خ شیگو  یش نمباور ن،یشده بودبه مم رهیتکه تکه 
 شد تو چشماش یروش نم گهیگفته باشه، د یزیاحمق به وارتان چ یشد جواد

دسحححت خودش  یکرده، ول تشیاذ یلیمدت خ نیدونسحححت تو ا ینگاه کنه، م
 کرده بود، شونیبود و عاص ینبود، عاص

است که خوب باشه، سر به راه باشه، حرف گوش کن، خو یاومد، م ینم امش
 رمنیام خونه واسحححه خودش کار جور کرده بود که کمتر مزاحم پ رونیب نهمهیا
ودشون خ یسر جا ییزهایچ هی یوقت یدقشون باشه، ول نهیباشه کمتر آ رمردیپ
 یعاد یمندگ هی یوقت سححت،ین یعیطب تیتو مندگ زهایچ یلیخ یوقت سححت،ین

 .یباش یعیشه طب یمگه م ینداشت
 برداشت لشیموبا یها کهیپشت دست اشکهاش رو گرفت و نشست ت با

رو جا مد و درش رو  یباتر سححت،یبشححو ن یگوشحح یگوشحح نیا گهیبود د مطمان
 آب رسوند ریخودش رو به ش عیبست، سر

رتش به صو یکه المم نداشت سکسکه کردن بود. آب یزیآب خورد چ یقلپ چند
ماش داد م نهیبشحح یداد کم حیهم مد، ترج منن هوا  یمطمان بود االن چشحح

 بوده . یبارون
ه تو ک کاین دنینبود، اروم اروم پله ها رو باال رفت، با د یکسحح دیکشحح یسححرک

سته بود و کتاب ورق م ش سالن ن  داد و راه اتاق نییسرش رو پا زد،یب*غ*ل ار
بالش دناومد و  نییام ب*غ*ل ارسححالن پا کاین دهیگرفت، به اتاق نرسحح شیرو پ

 یراه افتاد:: هل
 : بلهبرگشت
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 : تفککاین
 نشست ب*غ*لش کرد: ندارم هلنا

 خوام ی:مکاین
 دم یبهت م گهید زیچ هی میبر ای: بهلنا

بار  100درو بام نکرده بود که ارسححالن بلند شحححد: نبرش تو،  رهیدسححتگ هنوم
 شه یو تو بشه، مهمونت معذب م رونیب خوادیم

 داینم ادمیبود:  نیسححنگ یلمه مهمون کمک یبگه ول یزینداشححت چ میتصححم
 مهمون من باشن

 خوب مهمون آفاق جون یلی:خارسالن
 ارمیرو داد ب*غ*لش: بمون تا واست ب کایتر شد و ن کیقدم به ارسالن نزد هی
 بغض کرد: نه کاین

 کنه یکه االن خونه رو منفجر م رشیفرستادش ب*غ*ل هلنا: بگ ارسالن
 شلوارم دارم بیج شکالت تو هی ای: اصال بهلنا

ست کرد تو ج کاین سخت بش،یرو تو ب*غ*لش جابجا کرد ود ست یبه  ش رو د
 ید یال سحح دنیبا د اره،یرو در ب شیمجبور شححد اول گوشحح ب،یفرسححتاد تو ج
 دایمد اجامه نداد ادامه پ کایکه ن یشد که سقلمه ا رهیلحظه خ هی یشکسته گوش

رو  کایشححکالت در اورد، ن هی بشیو ام ته ج زیرو گذاشححت رو م یکنه،گوشحح
شت پا ش نییگذا سمت گو ست برد  ش یول یو د سالن مودتر گو  زیرا رو م یار

 ؟یکرد کارشی: چدیقاپ
 : بدشهلنا

 : ضربه خورده؟ارسالن
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 : بدش به منهلنا
 خوره، یبه درد نم گهی: دارسالن

 کرد: بدش ناله
 یدا ون کن یبزن نویا نییپا ی: بدو بدو رفتارسالن

 : بدههلنا
 دلت تنگ شده واسش ایبوده  ی! حاال واسه گوشیام که کرد هی: گرالنارس

 رو بده میشدن: گوش ریگوله گوله سرام اشکاش
ط ال فق دمیشا ،یکنیم هیگر یرو گرفت سمتش: حاال واسه چ یگوش ارسالن

منگ  هی من یبا گوش ایشکسته باشه، شوهرت که تاجره  صه نداره، ب شید یس
 کنه یم کیپ یگوش هیبزن بهش، سه سوت واست 

سححفت بهم  یفقط کم یرو پس مد با سححرعت رفت تو اتاق و در و کم یگوشحح
 دیکوب
 شده؟ یمثل برق گرفته ها بلند شد سر جاش نشست: چ هیسام
 باد درو مد بهم دیببخش یچی: ههلنا
 به پنجر ه بسته ودهنه کولر کرد:آره طوفان شده ینگاه هیسام
 رو ملحفه و سر رو بالش برد دیکشدرام  عیمحل نداد، سر گهید هلنا

شهم با گهیبکن، صحد بار د نیف هینبود: بلند شحو  ایکوتاه ب هیسحام یول  یال بک
 نییپا ادیم

 رو اعصابم راه نرو گهیبلند شد نشست: تو رو خدا تو د هلنا



 549 سر شودبه 

 نیف نیف یحاالم که ه ی: االن من بدهکارم؟ بابا من و ام خواب پروندهیسححام
 دست و روت رو بشور بلند شو برو ،یکن یم

 دیکش رونیدستمال ب هی فشیام تو ک هلنا
 ارمیواست اب ب یخوا ی: مهیسام
 : نه، خوبمهلنا
 شده؟ ؟دعواتیخبر اومد ی: بهیسام
 : نههیسمت سام دیچرخ هلنا

گرچه انگار ام اولم اعصحححاب  ،یرو به اون رو شحححد نی: پس چته ام اهیسحححام
 ینداشت

 ری:نخهلنا
 یمنقلب شد یدیرو د یارصف ی: نکنه آقاهیسام
 ؟یچ یعنیاخم کرد:  هلنا
 شوهر سابقت بوده دمی: خوب شنهیسام
 !نیینجایا نیواسه هم ره،یقراره شما رو بگ دمی: منم شنهلنا
 منو، واقعا؟!!! ره؟ی: منو بگدیخند هیسام
 ؟یدونست یتو نم یعنی: هلنا
 ؟ی: حاال تو ناراحتهیسام
 شمناراحت با دیبا ی:نه،من واسه چهلنا
ون تو ا یخواستیتو م دمیآورد: شن نیینشست لب تخت و صداش رو پا هیسام

 رو نخواسته
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شه: نه  یکرد بچه بام یسع هلنا سلط با ض هیرو بزاره کنار و به خودش م دو  هیق
پدر بزرگ من سن داره،  یجا م،یبا هم نداشت یتیسنخ چیطرفه بود، ما اصال ه

 میبعدم جدا شد میبود که عقد کرد یمصلحت هیاون موقع هم 
 گه؟یشم مادر بزرگ شما د یم شونمیاالن منم که همن سن ا یعنی: هیسام
 گهینداشتم، مثاله د ی: منظورهلنا
 ؟یهست یراض تی:حاال ام مندگهیسام
 : آرههلنا
 کنن؟ یقراره ام من خواستگار ی: خوب حاال کهیسام
 شما؟ ی: هولهلنا

نه،اونها خدیخند هیسحححام کنه،  یم کاریآفاق خانوم چ ینیب یهولن، نم یلی: 
 نطوریخانم هم هم رانیا

 انیب دیبا نجا؟اونهایا یاومد ی: تو اصال واسه چهلنا
 انیبه وقتش م ان،ی: مهیسام
 ؟ی: تو واقعا دندون پزشکهلنا
 رو بدم تمیزیکارت و اریب ادمی: آره، هیسام
 : نه ممنون من دندونام سالمههلنا
 ایام دندونهات رو بکشم، واسه چکاد بخو یکرد: نترس نم یخنده ا هیسام
شویب خیشده بود،  خوابیب گهید هیسام ینگفت ول یزیچ گهید هلنا هم که  نن

ست سته بود: را  یشوهرا لیخونه فام یایتو م شهیشوهرت ناراحت نم یشک
 !ینیب یسابقت، شوهر سابقت رو م
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 به ارسالن ندارم یکار ام،یم هیآفاق و بق دنی: من واسه دهلنا
 یبهر حال آقا یدوسححت داره، ول یلیآفاق خانم خ دمیدونم، شححن ی: مهیسححام
 گهیهم هست د یصفار

 ؟یدیشن ایچ گهیباال داد: د ییابرو هلنا
 گهید زایچ نی: همهیسام
 گهیمن د یمندگ امیتا پ ریس یعنی زایچ نی: همهلنا

 یکه منو مطمان کنن اومد و رفت تو جا ینه، در حد امیتا پ ری:نه سححهیسححام
 واسه من نداره یاننگر

سط، تو جمله ها نیا زیچ هی ست نبود،  ه،یسام یو صداش در  یجا هیتو تن 
 ؟یدیبله رو م یک ه؟ی: تو نظرت چدیلنگ یکار م

 ی: وقت گل نهیسام
 ؟ ی: چهلنا
 بابا یچی: ههیسام
د باشه، سن مجر نیتو ا دیخانم دکتر چرا با هیاصال  نم،ی: تو رو خدا بگو ببهلنا

 ؟یامدواج نکرد چرا تا حاال
 امار منو به تو ندادن؟ یعنی: هیسام
 : نههلنا
 ی: پس البد المم نبوده بدوندیدرام کش هیسام
 خوام بدونم لطفا یبلند شد نشست لب تخت: م هلنا
 انوقت؟ یهم نشست: واسه چ هیسام
 یمن ی. مشکو  میهست یجور هی: اخه تو هلنا
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 : واقعاهیسام
شوهر خودت رو انداخت دهیترش یدخترا نی:آره،مثل اهلنا  هی ام نحا،یا یمنتظر 

گار تصححم یزنیحرف م یجور هیطرف  کار  ،یندار یمیکه ان مه رو سححر  ه
 یگذاشت

 مادر بزرگتم یکم عفت کالم داشته باش، من جا هی: هیسام
 آفاق چقدر رو تو حساب کرده یدون یگم، نم ی: خوب راست مهلنا
 ها رو امروم حساب کردند یلی: خهیسام
 ؟ی: مثال کاهلن
 : ول کن دختر جونهیسام
 منظورته رانی: تو رو خدا، عمه اهلنا
 ها، مادر پدرم، پدر بزرگ مادربزرگم، برادرم... یلی: خدیکش یآه هیسام
 ؟یگیم ینجوریچرا ا ه،یخوب سی: خوب ارسالن کهلنا
مادر که  هیمادم،  هینه واسه من، من  یول هیخوب سیارسالن ک یدون ی: مهیسام
با دخترم مندگ نکهیفکر و ذکر دارم اونم ا هیچه اش دوره، که فقط ام ب  یبتونم 
 کنم
 ؟ی: بچه دارهلنا
 ساله 10دختر  هی: آره هیسام
 : کجاست؟هلنا
 کای: امرهیسام
 ؟ی: طالق گرفتهلنا
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من بود، من فقط دو سححال  ی: آره، سححوگل ثمره عشححق خام جووندیکشحح یآه
بود،  نیدسححت بزن داشححت بدب ی، ولکنم، شححوهرم اسححتادم بود یتونسححتم مندگ

ثمره اش  م،یکرد یکه نه، مردگ یفقط دو سححال مندگ شححه،؟دوسححال،یباورت م
جون به لب شحححدم، رفتم قهر، شححبونه اومد دخترم رو  گهیبار د هیدخترم بود، 

 ر،سححهیکم د هی یبرگشححتم ول ،یگرد یبر م یخوا یگرفت، گفت بچه ات رو م
 رم،یمهمتره، گفتم جهنم که من ام دسححت مدخترم واسححم  دمیروم فکر کردم، د

اومد که  غامیماه پ 3برگشححتم خونه نبودند، هر جا رفتم نبودند، بعد  یوقت یول
 یکارت داشت لعنت نیگر کا،یرفته امر
 بود یداد: حرف حسابش چ هیدست سام یدستمال

حرف  یبار باهاش تلفن هی یسححال ،ی: بچه ام رو برد، چه حرف حسححابهیسححام
 هیه رو هم رفت یول کایدو بار رفتم امر م،یهم راض نیبه هم یتنگم، ولدل زنم،یم

 ماه هم با دخترم نبودم
 ؟یخودت چ ی: پس مندگهلنا
د، تموم ش یخرد یو ب یانتخاب احساس هیبود که با  یمن همون ی: مندگهیسام

کنم، خواستگار  یها دارم، مقاومت هم نم شینما نیام ا یحاال هم هر ام گاه
 کنم،یرو ختم م هیقض یجور هیبعد  یول رم،یم یمثل امروم خواستگار ای اد،یم
 تا سال بعد و نفر بعد رهیم

ر دوبا یمن مار بزن اهیخواد واسه بخت س یبه هلنا انداخت: حاال تو نم ینگاه
 یافت یم نیف نیبه ف

 اشهنداشته ب یدرد شهینم دایتوش پ یکیرو ببرن که  ایدن نی: مرده شور اهلنا
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خودمونه که دامن  یها تیخر ،یدار کاریچ ایبس کن دختر، به دن یوا: هیسام
 گرهیهم اشتباهات پدر مادر ها که دامن بچه ها رو م یالبته گاه ره،یگ

 خوش باشه یماره کس ینم ست،یروا خواه ن چکسیکه به ه استی: نه، دنهلنا
ست و پا یلیدختر جون، خ هیچ یمن ریپ یحرفها نی: اهیسام انم آفاق خ یتو د

فکرت شححام و ناهار  ،یباشحح زیهمه چ خالیب دیتو االن با ،یانگار یدیچرخ
 باشه و قر و فرت

 ؟یباش ینجوریا یتونست ی: تو به سن من بودهلنا
 داد: نه، نتونستم رونیب ینفس
 با من بدتر ام تو تا نکرده باشه بهتر تا نکرده ایبلند شد: دن هلنا
خوب گذشته رو ول کن، حاال  یت، ولام دمیشن ییزهایچ هیدونم،  ی: مهیسام

شححوهرت خوش باش، گذشححته رو بده اون عقب  ،بایخودت رو دار یکه مندگ
هر وقت فکرش اومد تو سححرت، بگو باشححه بعد  ،یشحح رشیعقب ها، نزار درگ

 خورم یکنم، بگو بعد  صه اش رو م یبهش فکر م
 ؟یکن یطور مندگ نیا ی: تو تونستهلنا
 بودم یخونه م ونهیگوشه د دیاالن با تونستم که ی: اگه نمهیسام
نه  نمیب یم یگاه یکنم، ول ی: منم دارم تالش مهلنا تالش من تالش مذبوها
 ارمیکم م ییجاها هی هویاس 

چه با اومدن ب اتیبرس به شححوهرت، به فکر بچه باش، دن تی: به مندگهیسححام
 شه یعوض م

 ییا یو نه مندگ ینه شوهر ست،یدر کار ن یکرد: شوهر یتلخ خنده
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شححده بود، به قول آفاق  رید یبام کنه ول هیسححام شینداشححت که حرف پ یقصححد
 نبود. هیول کن قض هیسام گهیکمان ام چله رها شده بود، حاال د

 ه؟یچ یتیگفتن سر خونه مندگ نکهیپس ا ؟یگ ینم یچی: چرا ههیسام
 : ول کن، باشه؟هلنا

ست ر زیهمه چ ه؟ی: ول کن چهیسام وجب  هیاونوقت تو  ره،یرو دا ختمیرو وا
 ؟یچونیمنو بپ یخوا یبچه م

 وجبه؟ هیواشه شما  170: هلنا
 !یوجب هیهستم شما  175: بله واسه من که هیسام
 : دلت خوشه ها، ول کنهلنا
 : بگو تا ولت کنمهیسام
ستم اون مندگ ی: چهلنا صال نتون شده  یبگم، من ا صال دو ماه ن رو نگه دارم، ا

ر همه فک نجایا ،ینگ یزیچ یدم به کس یسمت مق یشروع نشده تموم شد، ول
 نگو یزیکنم چ یکنن من سر و سامون گرفتم، خواهش م یم

 دونه؟ ینم چکسیه یعنی: هیسام
 : نههلنا
 ؟یینجایا یباال انداخت: اونوقت واسه چ ییابرو هیسام
 : خوب دعوتم کردند اومدمهلنا
 شده؟خونه بام  نیپات دوباره به ا یواسه چ یعنی: نه هیسام
همشححون  یعنیدوسححت دارم،  یلی! خوب من آفاق جون رو خ؟یچ یعنی: هلنا

 رو
 ارسالن؟ یعنی: همه! هیسام
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 ام ارسالن ریبرآشفت: همه   هلنا
 ؟یتو واسه خواستگار من تور پهن نکرد یعنی ح،ی: صحهیسام

 شد: نه یبام نم اخماش
دونم،  یچه م سحححت،ین تیاالن تو مندگ یا گهی: باشحححه، قبول، کس دهیسحححام

 !یزیچ یدوست پسر
 ری: خهلنا
 یرو به اون رو شد نی: باشه باباب چرا اهیسام
 دیببخش ،یچیکرد آروم باشه: ه یسع

هم  شححهیسححالشححه، هم 30ه،یخوب یلیدارم، پسححر خ یهمکار هی: من هیسححام
 کنم، جور کنم واست دایمن خوب پ هیالتماس دعا داره واسش 

 باشه خدمت خودتون ر،ی: نخهلنا
 تونه باشه،آخه داداشم هم هست ی: خدمت خودم نمهیسام

 دیتو هم کش یحرف اخم یب
سش پ گهید یکیخوب باباب  یلی: خهیسام شو بر یم دایوا  میکنم، حاالم بلند 

 کنم دایتوش پ رادیدوتا ا هیارسالن خان آشنا شم،  نیبا ا کمیمن  رونیب
 : بگو اخالقش گندههلنا
 هیسی: آخه پسر ناهیسام
 سه؟یبا شما نا : آره؟هلنا
 باشه سینا ادیبهش م ی: نه ولهیسام
 کرده تو گلوت ریمبارکت باشه، انگار گ گهید نباری: پس اهلنا
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 ؟ی! داری: شما که مشکل ندارهیسام
 بلند شد: نه،نوش جونت هلنا
 هها، نگو ن ییمد سر شونش: خوشگل خانمب تابلو یهم بلند شد دست هیسام
 و بس نیم هممهمون هی ستم،ین یچی:من ههلنا
 نه ای میبر یدی! اجامه میاریمد: باشه، چرا جوش م یچشمک هیسام
 نیی:بفرماهلنا
 کنن یبد بد م یفکرا هیکه بق یاخم کن رونیبا من اون ب ی: نخواهیسام

 خندش گرفت هیبودن سام لهیهمه پ نیا ام
 کنه یشک نم یکس گهی:آهان، حاال خوبه، لبخند، حاال دهیسام

سالن نبود، ول رونیدر بام  هیسام همراه سالن تو   شیکم و ب نییام پا یرفت، ار
 دیرس یسر و صدا به گوش م

به سححاره که کنار دسححتش  یورود به سححالن، آفاق گل ام گلش شححکفت،نگاه با
 نیبخور ماریب یزیچ هی نجایا نیینشسته بود انداخت و بلند شد: به به، بفرما

 نیآفاق خانوم، محمت نکش میناهار خورد ستیوقت ن یزیچ ،ی: مرسهیسام
 نهیبش کشینزد هیجابجا شد که سام یکم ساره
رفت سححر گردوند: تعارف نکن،  یکه به سححمت آشححپزخونه م نطوریهم آفاق

 نینخورد یناهار
 ؟یدیهم به هلنا انداخت: تو چرا چشات سرخه، نخواب ینگاه
 کمک امیب ست،ین یزی: چهلنا

 شده؟ یچ تی: هلنا، گوشونریام در آشپزخونه آب بدست اومد ب اردالن
 ؟یگرد شد: چ چشماش
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 گشت یم ی: ارسالن واست دنبال گوشاردالن
 ام دستم افتاد ستین یزی: چهلنا

 هست ها، تعارف نکن یگوش ی: حاال اگه کار واجب داشتاردالن
 ندارم یمنگ به خونه بزنم نگرانم نشه کار هی: ممنون، فقط هلنا

 به منزلمونب یبگ دیخنده: نه با ریمد م اردالن
 : خوب منزلمونهلنا

منزل، حاال تو هم به  گنیبه منشححون م یرتیمردا   یدیها، د ی: نگرفتاردالن
 شوهرت بگو منزل

 منگ به منزلمون بزنم دل نگران نشن هی: چشم، هلنا
 نیمنگ بزن هی نیی: بفرمااردالن

همه  مسالن شلوغ شد، ا دهینکش قهیبودند، به دق هیهمه منتظر ورود سام انگار
 قول د،بهید ینم هیرو جز سححام یو کسحح یزیچ یخوشحححال تر آفاق بود، انگار

س ایثر سالن رو دوماد ام ا یم ریرو ابرا   باغ نیکرد، عزمش رو جزم کرده بود ار
صله ا رونیب سته. هلنا اما االن حو شت،رو  زهایچ نیبفر  نیمم یکار واجب ندا

با  دیقرار بود، با یب ون،ریاردالن رو برداشححت و رفت ب یمونده داشححت، گوشحح
 مد. یوارتان حرف م

س یخونه رو گرفت ول شماره شماره موبا یجواب نم یک وارتان رو ام  لیداد، 
شحححد  مجبور جه،ینت یب یشححماره گرفت ول گهیحفظ نبود،کالفه چند مرتبه د

، هم اضافه شده بودند ونیآقا گهیبرگرده تو خونه، جمع شلوغ تر هم شده بود، د
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ست هد یسته مغز محاج بابا پ سلمان به ن یم هیکرد د داد.  یم یکول کایداد و 
 رفت سمت حاج بابا. صدایشه، ب ینخواست چشم تو چشم کس

 ن؟ی: حاج بابا، شما شماره پدربزرگم رو دارهلنا
 ؟یبابا:آره باباب مگه خودت ندار حاج
 اردالن منگ بزنم یخوام ام گوش یخرابه، م میگوش ستم،ی: نه، حفظ نهلنا

 شده؟ یزیباباب چ ی: چرا کالفه اشیبابا، دست برد سمت گوش حاج
 خرابه نگران نشن میبگم گوش دی: نه، کارشون دارم، باهلنا

 یریمد، شححماره رو واسححه هلنا خوند، با شححماره گ شیتو گوشحح یبابا گشححت حاج
نا د ماره رو سحح دیکردن هل ته تشححکر یتو گوشحح ویکه اردالن شحح  یداشحح

 شده بابا! یسلمان جلوش رو گرفت: چ کردهنومدورنشده بود که
ش یم ،یچی: ههلنا شماره  میخوام منگ بزنم خونه، گو سته، ام حاج بابا  شک

 گرفتم
 ام سر راهش کنار رفت سلمان

 نیکه آفاق به پا کرد: پاشحح یهمراه شححد با همهمه ا ،یبه در خروج دنشیرسحح
 .نیبخور ییهوا هی نی. براطیتو ح نیبر

به  امیحوالش کرد ن هیکه سام یم ارسالن، و چشمکو اخ یبرگردوند، سرخ سر
فاق فقط سحححام ینم حیتوضحح بت ا که طرف صححح و ارسححالن  هیگذاشحححت 

چند  یول دینپرس یزیچ یرو عوض کرد، به سمت پله ها، کس رشیهستند.مس
شم ض یجفت چ صحب ی: من مدندیطلب یم حیکه دنبالش بودند تو ت رم باال 

 نشم شونکنم مزاحم یم
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ها رو عیسححر له  کار واجبش  پ تاق فعال  به ا باال رفت، و خودش رو رسححوند 
 صحبت با وارتان بود.

 تا وارتان جواب بده دیطول کش یکم
 نیی: سالم بفرماوارتان

 : سالم، منم هلناهلنا
 : سالم، کجا دختر؟وارتان

 دیکنم، ببخش یم تتونیمن همش اذ د،ی:ببخشهلنا
 : حالت خوبه؟وارتان

االن  نیکنم. اصال هم یم تیمش دارم شما رو اذمن ه ستم،ی: نه، خوب نهلنا
 خوام یگردم، اصال بابت همه اشتباهاتم معذرت م یبر م

 کرده؟ تتیاذ یچته؟ کس ؟یچ یعنی: وارتان
 : نههلنا

 ؟ی: پس چوارتان
 !نیشه منو ببخش ی: مهلنا

 دختر یکن ینگرانم م ی: داروارتان
 نیمنو ببخش یول ن،ی: نه نگران نباشهلنا

 در ضمن آرسن هم رفت م،یزنیحرف م یبرگشت یباشه وقت :وارتان
 افتم ی:پس من االن راه مهلنا

 ؟یایم ی: چجوروارتان
 شه یم دایپ نجایا یزیچ یآژانس ،یتاکس هیدونم، حتما  ی: نمهلنا
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 یبمون با خودشححون برگرد، وقت ،یفتیراه ب ییتنها ی: اصححال اجامه نداروارتان
 میکن یصحبت م یاومد
 : اماهلنا

 : اما ندارهوارتان
 میگرد یبر م گهی:باشه، دو روم دهلنا

 : موظب خودت باشوارتان
اره اومد به شححم شیپ یاگه کار نیتلفنم شححکسححت، نگران نباشحح ی: راسححتهلنا

 نیحاج بابا منگ بزن ایاردالن 
 : باشه دختر جان، مواظب خودت باشوارتان

ش یرو ستش نگاه کرد،  یتو یها نگیبه ر د،یتخت درام ک ست باال برد ود  د
شن ستش،  شون تو د سکاند دهیشروع کردبه چرخوندن  نهیبرا رسم یناویبود تو ا

شدن  شت م نگیر هیکه موقع نامزد  س یبه انگ م دو نگیر یندامند و موقع عرو
ضافه م شت،  نگیکنن ، حاال دو تا ر یرو ا ست دا  یکیو  رشام ماد یکیبه د

 ام پدرش
رقم مده بودند، نه  نشیکه والد یسرنوشت خاطرات دراومده و به عقد ینامزد به

ها مک دا ییبه تن به ک مک وارتان،  جان و ...،  ییبه ک قا مک آ به ک له، بدال ع
روم عاشححقشححون بود و تو دسححت  هیحلقه ها،  نیشححده بودند ا یبیعج تیحکا

شون م ص هیداد، و  یجا شون م یروم عا شکرد ته کمد.  یبود و پرت ود، ب دهیبخ
 جواب دنیبود، نبخش دهیدر حقش شده بود رو بخش رو که ییهمه ظلم و جفا
 فراموش کردنشون سخت که نه محال بود. یبود ول دهینداده بود، بخش
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کرد، خون به  یخراب م دیجمع نبا نیو تو ا نجایخودش رو ا گهیشححد، د بلند
به  یکنه، دست تیدوست نداشت آفاق رو اذ یکرده بود، ول نیدل وارتان و ژاکل

ش صورتش ک سر دیسر و  سم و آ ی، رو سرش  هی هیرو به قول آفاق با ق نمه رو 
 خوابوند و راه افتاد.

اردالن رو برگردوند و رفت ور دل سححاره و آفاق خودش رو جا داد:سححر  یگوشحح
 نه؟ ایگرفت 

 ؟ی: چآفاق
 ! هنوم برنگشتند؟گهی: وصلت دهلنا

 رفتن کوه وا بکنن، ر،ی: خاردالن
ند چ نیها، اصال گفته بود ا شهیم یکفر یشلو ش نکن حاج یه س،ی: هآفاق

 نکشم شیرو پ هیقض نیروم ا
 نیبر ی: شمام که قربونتون برم چقدر حساب مدیخند هلنا
 یزیرو بهم بر زیو همه چ یزیمزه بر یه یبه حالت اردالن اگه بخوا ی:واآفاق
در چق ادتونهیسححنگ بندامه،  یعمرا بزاره کسحح رانی: نترس آفاق جون عمه اهلنا

ست دا شه، مدو سالن دکتر با شه هم ترامه بهار یکی دیگفت با یشت من ار . با
ض رانیعمه ا یوقت شت ق سمون به مم هیپ شه آ ض نیمم ادیب نیبا سمون ق  هیبه آ

 احترام یلیشما خ اسهکه ارسالن و نیدون یم دون،یتو م ادیحله، تامه عمه هم ن
 شه یاشو پا مپ نهیش یم نیبش نیاره،بگیقائله، رو حرف شما عادت نداره نه ب

س صدا صدش ت یدر نم یام ک ه انداخت یانگار یانداختن نبود، ول کهیاومد، ق
شت،جو بد صال ندا ست کرده  یبود، جرات نگاه کردن به حاج بابا رو که ا در
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شت و خند ییبود، هلو ش ی: وادیبردا ضول دیببخ گن  یکردم. م جایب یانگار ف
 نهیمراسمها باشه واسه ا نیتو ا دیبچه نبا

و ب*غ*لش کرد و با  دیکش کانیرو ام تو دست ن یالسیکرد و گ یاخم النارد
 بهار رفتند سمت آشپزخونه

 هیبرنامه شب چ نمیبزنم بب رانیمنگ به ا هیمرتبه بلند شد: برم  هی آفاق
 دیهم رفت سمت سع ساره

شت تو ب*غ*ل ثر زونیرو که ام گردنش او کاین سلمان رف ح یو ب ایبود گذا
 نشست

 یهوا م سححت،ین ژنیکرد اکسحح یبهش دسححت داد، احسححاس م یخفگ حال
 ،یگفت، نه بلند ، نه رو به شخص خاص یدیلب ببخش ریخواست، بلند شد م

و ارسالن تو چند  هیباشه رفت سمت در، سام دهیشن یشک داشت اصال کس
شون رد  ینگاه نکهیا یساختمان بودند، هلنا ب یقدم شون ام کنار موم کنه رو

ست، اتاقش رو و تنها یباغ، دلش خونه رو م سمت ته تشد و رف و ر شییخوا
 یهمراه نیسفر و ا نی، به خودش لعنت فرستاد بابت ا

ش درام ست چقدر ول یدرخت، ونم هیسا ریم نیبود رو مم دهیک ظاهرن  یدون
شد، با ب یلیخ سرما  سرما  شته بود، تنش  ش یلیم یگذ ست، باالخره تا  ش ب ن

 .شد یو با آفاق جون رو برو م رفتیم دیبمونه، با رونیتونست ب یکه نم
شلو  سالنه سالن جمع بودند، طبق معمول همه  ام  یسالنه راه افتاد. همه تو 

 هم سرگرم بچه ها ، هیسه تا وورجک بود و بق
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شت تو  رفت شپزخونه نبود. برگ شغول بود آفاق اما تو آ شپزخونه، بانو م سمت آ
اتاق  ،رفت سمت ستند،یساره هم نکه حاج بابا و  دیتر د قیدق یسالن، با نگاه

 اردالن بلند شد: دروبام نکن ینبرده صدا رهیدست به دستگ یآفاق، ول
 آفاق جون شیخوام برم پ یسمتش: م دیچرخ

 کنه ی: داره استراحت ماردالن
 : االن؟هلنا

 ؟ی: خسته بود. تو کجا خودت رو سبز کرداردالن
 ؟ی: چهلنا
 : پشت لباست سبز شدههیسام

محل نگذاشت در اتاق  ست،یبود که ارسالن هم ن نیسرش گذشت اام  یزیچ
 افاق رو بام کرد

 اده بودد هیبابا و ساره لبه تخت نشسته بودند، ارسالن هم لبه پنجره تک حاج
 شده؟ یکرد به حاج بابا: چ رو

بره، خودش هم بلند شححد، با دسححت به  رونیبابا با دسححت اشححاره کرد که ب حاج
 شده ی: چستادیو دهه در اتاق هلنا اکرد، ت تشیهدا رونیب

 بابا، تامه خوابش برده رونیب ای، ب سیبابا: ه حاج
 : خواب چه وقته؟هلنا

که قصد خروج داشت مجبور شد مود عقب گرد کنه  یشدن ارسالن کینزد با
 و راه بده
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سالن رو تو ب ستی: حالش خوب نستادیام اتاق ا رونیهلنا و حاج بابا ب نیب ار
 سالن

من ناراحت شححدن؟  یشححده؟ ام حرفها یاج بابا و خطاب قرار داد: چح هلنا
ش صد دیببخ شتم، نم یمن واقعا ق شمام  یندا دونم چرا اون حرفها رو مدم، ام 

 خوام یمعذرت م
 کم درام بکشححه حالش هی هیبق شیبابا، برو برو پ یبابا: معذرت واسححه چ حاج

 شه یبهتر م
سمت پله ها، نییرو پا سرش ست با یمنفعل بود، نم انداخت و رفت   دیدون

 یکه به ذهنش شدن یهمه، تنها کار التیمد به تعط یکنه، داشت گند م کاریچ
با دیرسحح  ن،ییجمع کردو رفت پا لشیرفتن بود، وسححائلش وهمراه با جنامه مو

 رفت سمت سلمان مایم*س*تق
 ه؟یچ نایبهش انداخت: ا ینگاه سلمان

 نیآژانش ببر هیمحمت منو تا  یب شهی: وسائلمهب مهلنا
 ؟یکجا راه افتاد ؟یچ یعنی: سلمان

 برم دیتونه بمونه، با یچقدر م ستیبرگردم، آرسن تهرانه، معلوم ن دی: باهلنا
 ارمیرو ب چییبلند شد: صبر کن سو دیانداخت، سع دیبه سع ینگاه سلمان

ساخت واسشون: خوش بگذره به همتون،  یکرد به جمع، خنده گل و گشاد رو
 رم یمن دارم م گهید دیببخش

 رونیو با چشححم ابرو حاج بابا رو ب دیکشحح نییدسححته در اتاق افاق رو پا اردالن
 مد رونیبا بلند شدن حاج بابا ام اتاق ب خبریآورد، ارسالن ب

 بابا؟ هیبابا: چ حاج
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 : هلنا راه افتاده برهاردالن
 مد رونیشونه به شونه حاج بابا ام اتاق ب ارسالن

شت با ن هلنا سامک کایدا صدا یمد حرف م یوول م هیه تو ب*غ*ل   یمد که با 
 حاج بابا رو گردوند

 بابا: کجا بابا؟ حاج
 برم، آرسن تهرانه دیبا د،ی: ببخشهلنا

 خبر؟ یبابا: چطور ب حاج
 کارش حساب کتاب نداره گهی: خب دهلنا

ماهم رو ماهشححون رو  نجا،یا ادیدلش هوات رو کرده، بلند شححه ب یلی: خاردالن
 میکن ارتیم

 گهیفرصت د هی شاالی: اهلنا
 اومده، المم نکرده ییهویتو جاده که آقا  یبر یتو بلند ش ؟یچ یعنی: اردالن

 هیبابا  ایبابا: اردالن، صححبر کن باباب بعدم تلفنش رو گرفت سححمت هلنا: ب حاج
 یفتیشه که تو راه ب یدنبالت نم ادیمنگ بهش بزن، بگو خودش ب

 رم ی: با آژانس مهلنا
 دختر جون غمبرهی: مگه آژانس پسر پهیسام

اق رو گرفت: آف هیسر قض هیهم  ایبگه که ثر یزیمشت کرد، خواست چ دست
 شن یناراحت م یلیخ یرفت ننیجون بلند شن بب

 برمت یدنبالت صبح خودم م ومدی:بمون بابا، اگه شوهرت نسلمان
 تو جاده نیایب نیبلند ش الت،یتعط نی: نه ، نه،مثال اومدهلنا
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 برمش یخواد بره من م یاگه م ن،ی: اصرار نکنسالنار
 بره، ینم ییراه به جا دیشححد، فهم یکردند کار خرابتر م یکدوم دهن بام م هر
 رمیارسالن بود: باشه فردا صبح م یکه المم نداشت همراه یزیچ

ب منگ بزن اون بنده خدا بدونه ش هی روبه،  یفتیبابا: آره بابا، االن تا راه ب حاج
 تا فردا خدا بزرگه ،ی رینم

بارم بزار  هیور اون وره،  نی: اصححال نرو، چطور آقا به بهونه کار همش ااردالن
 ده یم یچه مزه ا نهیاون تو خونه تنها باشه بب

اردالن گوش  ی!هلنا جان به تزهایکن یدخالت م یدار کاری: اردالن، چبهار
 نده

شم به راه  هی میبر ای: بهیسام شوهرت بزن چ سفتمنگ به   نمونه تا بعد، بعدم 
 با خودش کشوند دیهلنا رو چسب یبامو

 به پله ها هلنا رو جلو انداخت و خودش پشت سرش راه افتاد دنیرس با
 انداخت نیبسته شدن در وسائل رو کنار پاش رو مم با

 ؟یدم  روب ی: کجا راه افتادهیسام
 : برم خونههلنا
 ونه؟خ یبه هم بر یختیمنو ر ی: جو خواستگارهیسام
 نگاه کرد فقط
 یآش پخت ؟یبه هم کجا بر یبهم، همه رو انداخت یختیرو ر زی: همه چهیسام

 یامش بخور دیجون خودت با
 هیاش چ ؟یگ یم ی: چهلنا
 بهم. یختیکه همه رو ر یکرد کاری: چهیسام
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 !یچی: ههلنا
آفاق خانوم کله پا شححده؟ ام  یچیواسححه ه ؟یچیچادرش رو در اورد: ه هیسححام

شت ما یوقت افاق،  رفتند تو اتاق یقاچاق یکی یکی یتو خونه، ه میپامون رو گذا
 اخرشم ارسالن پاشد رفت اون تو و موندگار شد

 کنه یشد؟ گفتند داره استراحت م ی: آفاق جون چهلنا
 کرد منو نبردند. تشیزیدونم پزشک مخصوص دربار رفت و ی: نمهیسام
 : آخه فکر نکنم دندون درد داشت!هلنا
 بلدم ییزهایچ هیخوندم  یعموم یدر حد اون جار گهید :هیسام
 شده یبردار، چ ی: تو رو خدا دست ام شوخهلنا
 شده یتا من بگم چ ؟یگفت ی: تو بگو چهیسام
 رو هم مدم یمیحرف قد هیکردم  ی لط هیبابا،  یچی: ههلنا
 و؟ی: چهیسام
 هردکت یکیعروستون هم مثل اون  نین،ایگفتم حسرت روا شد یچی: ههلنا
 ؟یوقاهت گفت نی: با اهیسام
 کنم ی: خواهش مهلنا

مدل حرف مدن عادت دارن من  نیبه ا نایخوام بدونم، اگه ا ی: خوب مهیسححام
 باهاشون حرف نزنم نهیپلیسید یادیم

 خدا، ول کن بشر ی: واهلنا
 یگفت یچ ی: نه جدهیسام
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آخرش ، گفتم ارسالن جرات نداره رو حرف آفاق جون حرف بزنه، یچی: ههلنا
 وصلت نباشن نیخواد نگران سر نگرفتن ا یشه که آفاق م یم یهمون
 یدینشن نجایا شیاونوقت شما دو ساعت پ ،ی: به به چه سخنان گهر بارهیسام

سه چ یمن بتو چ ستراداموس ینیب شیپ یرفت یگفتم، وا  طیه بعد خک یکرد ین
 یش

 یذوق مده بود یلیخ ،یاومد ام حرفت برگشت ی: به نظر مهلنا
 ام باموش گرفت یشگونین هیسام
 :آآهلنا
شتن در مقابل بزرگتر اعتقادهیسام صال به عفت کالم دا  ینگارا یندار ی:تو ا

 ها
مادرت باشححم، با آفاق  یتونسححتم جا یبود من م مایند مینگاه بندام. اون قد هی

س پ چارهیبه گلوله که ب شیبسححت نیهمچ ،یندار شححد یلیجونم که مشححاال خ
 افتاده
 ریبونت رو گام برگ: مهلنا

 یقلبش رو م یمن یشححما پات رو ام رو گام بردار، م یگام، ول نمیا ای: ب هیسححام
 ها یترکون
 : قلبش ناراحت شده؟هلنا

 یکجا؟ م نم،یبب سححایدرو گرفت: وا رهیرفت سححمت دسححتگ یهلنا که م دسححت
 ؟یراحتش کن یبزن یخوا
 شده؟ یچ نمی: ولم کن ببهلنا
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ش ای: بهیسام ست داریبزار ب نیب نبود، فکر  یزیچ نش،یبرو بب یشه، بعد اگه خوا
 ،دمشیآب گالب دادن دستش، خوب بود، من د هیشده بود،  یعصب کمیکنم 

 ستین شیزیبزار آرم باشه، چ
 در و ول کرد و برگشت تو اتاق رهیهلنادستگ

صلحت نیکال ول کن نبود:خوب حاال ا یول هیسام  ،یبود پروند یچ یدروغ م
 ؟یبر یبزار یواخ یم یکشت یمد

 درو م نبود، آرسن تهرانه ر،ی: مبونت رو گام بگهلنا
 تو رو کرده؟ یدلش هوا هوی: اون وقت هیسام
 نهیاومده تهران منو بب ر،ی: نخهلنا
 نایکنون و ا یبشه! آشت ی: اونوقت که چهیسام
 دونم ی: نه نمهلنا
 ینهمو م،دیکه من د یارسالن خان نیبه نظر من بچسب بهش، ا ن،ی: ببهیسام

 اخالقش ام گندم گند تره، فراموشش کن ،یبود که تو گفت
 ستیبه گفتن ن یاری: کردم، نهلنا

 بهت مونیسححر خونه مندگ میکن، ما بر شححترفراموشححشی: خوب حاال بهیسححام
شن یسخت م یلیخ خوب ما هم  ،یهم که خونه افاق قهیدم و دق دمیگذره ها، 

 میایو م میر یاونجا م ادیبعد ام امدواج م
 هیبا دهن بام مل مده بود تو دهن سام هلنا
 : چته؟ ببند دهنت رو بچه جونهیسام
 یگ یم یزیچ هی قهیمعلومه، چرا هر دق ؟ی: تو با خودت چند چندهلنا



 571 سر شودبه 

 گم یرو م زیچ هی قهی: نه من هر دقهیسام
فهمم، تو رو  ینم یزیتو چ یحرف مدنها نیمن ام ا نیلب تخت: بب نشححسححت

 من بفهممخدا درست حرف بزن 
سالن که به تو مربوط ن ی: حرفهاهیسام  یجمله بخوا هیتو  یول ست،یمن و ار

 ریاون ام دسحححت گ م،یکن ی: من و ارسححالن امدواج منهیا یلب کالم رو بدون
شحححه، من ام دسحححت خانواده، من با فراغ بال به  یآفاق جون راحت م یدادنها

 شیپ ارمیم رو بتا جور شحححه، دختر گذرونمیرسححم و وقت م یخودم م یکار
 هم شانیو ا شش،یبرم پ ایخودم، 

 ؟یسال ام من بزرگتر 10 یتو مطمان هی: سامهلنا
 سال 10: حدودا هیسام
 ها ادیبه نظر نم ی: ولهلنا
 که من بله رو دادم نهیکه هستم، مهم ا نهیمهم ا اد،ی: خوب نهیسام
نون که مکردم، م ییشگویپ نییرفتم پا یمن الک یگ یپس چرا م ح،ی: صحهلنا
 یمنو ثابت کرد ینیب شیپ تیحقان
ش نی: خدا خدا کن با اهیسام ش یکه هم مد یآ  نکنه ،یکار منو خراب نکرده با

 زیهمه چ ریافاق بزنه م
 : نترس، خودترو عروس خونواده بدونهلنا
 نه؟ ای یدار تی: حاال تو رضاهیسام

صله اش رو کم کرد کم یهلناکم س یکه م یهم تعلل تو حرف یفا ه ت بزنخوا
 بده یقول هیکنم واست، فقط  یم ریخ ی:آره، دعا

 ؟ی: چه قولهیسام
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 کنم ی! خواهش مچکسی! هینزن یبه کس یامدواج من حرف هی: ام قضهلنا
 ؟یواسم ندار یا هی: باشه، توصهیسام
نا به مندگهل فت رو نزار  هد ل*ذ*ت ببر،  تیدخترت، ام مندگ شیپ ی: چرا، 
شا یممان شه،  صال نخواد ا دیکه دخترت بزرگ  کنه، اگرم بخواد  یمندگ نجایا

باره تو م یمونه، بعد چند سحححال امدواج م یتونم شیپ یادیمدت م  یکنه، دو
 یکه امروم ییجا نیهم یرس

 یتونم به اون موقع فکر کنم تا مادر نباش ینم یدونم، ول ی: مدیکش یآه هیسام
 شححه، خنده دارهباشححه مادر نبا ابونیادم گرگ تو ب گنیم گم،یم یچ یفهم ینم
 درسته یول

 ترباشححینبود ب هیسححام یحواسححش به حرفها یلیرفت پنجره رو بام کرد، خ هلنا
 بود ریذهن خودش درگ

شت حرف م یتو حال و هوا هیسام مد که هلنا درو بام کرد،  یخودش بود و دا
 یمنما کجا سرت رو انداخت یحاج خانوم دارم باهات حرف م ،یبلند شد: هو

 نییپا
شونه اشم خوبه،  یپهنا ،یهمراه و  مخوار دار گهیدهنه در برگشت: د تو هلنا

 کردم شیبکن من خوب آب بند یبکن یام خواست هیببر واسه اون، گر
 گرفت شیصبر کنه، رفت سمت راه پله و راه اتاق آفاق رو پ نکهیا یب

 نشدن؟ داریتر شد: ب کینبود، نزد یا گهیتو،جز ساره کس د رفت
 ؟یداشت یکار زم،یعز دارمیآفاق سر گردوند: ب ام ساره خود قبل

 هو؟ی نیشد یسرش: چ یباال ستادیا
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ار امم ک گهیام من گذشته، د یعمر گهیخسته شدم، بابا د ست،ین میزی: چآفاق
شم ب ستم،یموره مادر، آدم ن صبح مود بلند  و  تو جاده، بعدم فکر ناهار فتمیکه 

 تمومه میباتر گهیکنم، د ییرایپذ
خدا رو شححکر ام ما سححالم تر وسححر  نبیگ یتند تند م یچ ینکنهب چ : خداهلنا

 !نیکردم ناراحت شد یمن بود، مبون درام ریتقص ن،یحال تر
ش آفاق شاره کرد ب سالن بگذره بلکه خدا  تی: واقعنهیا تلخه مادر، تو بگذرب ار

بوده، سححر به سححجده نزاشححتم مگه  یبه چ یچ دمیکه فهم یهم بگذره، ام روم
ر که تو سحح نهیقوت قلب دارم، اونم ا هیمغفرت کرده باشححم، فقط  طلب نکهیا

همه مقدسات  هب دم،یباشه سر و سامون م یارسالنم اگه عمر ،یوسامون دار
دور  زیمونده، بر یمهر و محبت هیوقت  هیاگه ته دلت، اون ته توها  دمیقسمت م

 ت،یندگم یچالش کن، برو پ ،یشوهرت باش ونیبمونه که مد یزیمادر، نزار چ
 یودل بد یایون یام که نر یراض یشه ، ول یدلم تنگ م یایم ریروم د هیبخدا 

بد ت،یبه مندگ  یکردم فراموش کرد یفکر م ود،تهش ب یحرف امروم سححوم 
 ... یول

امروم  یحرفها رو .حرفها نیکنار ا نیبزار ن،یری: آفاق جون، بابا نفس بگهلنا
س ست،ین یخبر اون ته َمه ها هم ،یبچگ یپا نیمنم بزار ست یک ه که منو نخوا

 ینیریش شاالیا دیکه با نیراحت. تامه مژده بد التونیخوام، خ ینم چوقتیرو ه
 هییخبرها هیفکر کنم  ن،یبخور
 خوره،تامه قراره هر دوشون فکر کنن ی: نه مادر، چشمم آب نمآفاق
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 یم منم راستش آرسن اومده ن،یرو خورده بدون یرنیبه نظر من که ش ی: ولهلنا
 یبا اجامتون فردا صححبح محمت روکم م شححاالیهمه نه اوردند ،ا یخوام برم ول

 کنم
فاق کجا  ؟یرو گرفت کهیت هی نیهمه من حرف مدم تو هم نی: المم نکرده ، ا آ

 ؟یبر
 بلند شد: آرسن تهرانه، برم بهتره هلنا
 خبر ی: چه بآفاق

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجام یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

اش باه یکی دیواسححه تو درسححت کرده، با هییبرنامه ا یب یچه مندگ نی: اسححاره
 گفت یام اول م دیور اون ور باشه با نیخواست دائم ا یکه م نیحرف بزنه، ا

 : ام اول گفته بودهلنا
 ؟ یکوتاه اومد ی: واسه چساره
شما انگار هلنا سش  ی؟ کام یام و چ یره من ک یم ادتونی:  بودم که بخوام وا

 هیبا  م،یو مندگ یشححرط و شححروط بزارم، با اون سححابقه درخشححان خانواده مادر
 داشتم یمادر روبراه ای ادیطالق تو شناسنامه ام، پدرم بود پشتم در ب

ست باال م ،یچ یعنی: ساره  یوا آرن،یچه به رومش م رهیگ یآدم خودش رو د
 هکه آدم خودش تو سر خودش بزن نیبه ا

 بود نیواقع ب دیبا ست،ی: حرف تو سر خود مدن نهلنا
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فاق مادر یچه تفکر نی: اآ گه خونواده  تا  تیدختر، ا ند و خوب  خوب نبود
که هسححتند، عموهات، عمه ات، پدر  تینکردند، خدا رو شححکر خونواده پدر

 رهیبزرگ مادربزرگت اونها که جونشون واست در م
 ادهیاالنم ام سرم م یندگم نیگفتم، هم یزیچ هی نی: ولش کنهلنا
دور  یدو روم هیهم  ادیراه نداره، منگ بزن ب گهیاله، اصححال د ی: ال اله الآفاق

 میمن یهم باالخره اگه المم باشه باهاش حرف م م،یهم
تا  هگید رانیعمه ا نجایا ادیآفاق جون، خسححته اس، گرفتاره، بعدم ب ادی: نمهلنا

 ستیرو اب نکشه ول کن ن نجایا یسر تا پا
ناراحته بره  رانمیا سححتند،یحرف رو مادر، اهل کتاب که نجس ن نی: نزن اافاق

 بتپه تو باغ خودش
 منتظرن نایرفت، عمه ا ادمی: آآ، ساره
 ه،شححیبلند شححم، نمام عصححرم داره قضححا م ریب*غ*ل منو بگ ریم ای:هلنا، بآفاق

 نشدن یتا شاک میمودم بر
سته  رانیباغ عمه ا یشلوغ پلو  تو ش ست ثرساکت ن ط هر ام فق اویبود کنار د

 یمحافظ حاج دنیداد به تعارفهاب ام دم در باغ با د یکوتاه م یگاهش جوابها
 اش هنومم نهیبرد رو قفسه س ی، مرتب دست م شیسال پ 3رفته بود به  بیعج
شت،  یگاه شتنکرد که درد داره. با ب یفکر م دیشا ایدرد دا ستش و بل ردا ند د

 ردالن شد که روبروش نشسته بود.کردن سر چشم تو چشم ا
 لب مد: چته اردالن

 : خوبمهلنا
 ؟ی: مطماناردالن
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گفت و ام جا بلند  ینداشت به ساواالت اردالن جواب بده، با سر آره ا حوصله
 بود: کجا؟ ایقوم ول کن نبودند، حاال نوبت ثر نیا یشد،ول

 رونیبزنم، هوا خوبه ب یقدم هیرم  یخم شد: حوصله ام سر رفت م یکم
همه فکر  ینه وقت یداد واسه قدم مدن و گشت مدن ول یخوب بود و جون م هوا

شته و  ریور درگ هی،  نیوارتان و ژاکل ریور درگ هی ره،یو ذکرت درگ  ریور درگ هیگذ
 دیکه نبا ییو کسا ییجا

کرد  ینیگوشححش اکو شححد جمع شححد، ه کیکه نزد ییپرتش با صححدا حواس
 وبرگشت

 ترسوندمتون انگار د،ی: ببخشسامان
 ستی: مهم نهلنا

 دی: به هر حال ببخشسامان
 کنم. ی: خواهش مهلنا

مان مدم سحححا ما ا دمیبزنم د یقدم هی: او جایشحح ام  امیگفتم ب ن،یسحححادیوا ن
 مصاحبتتون استفاده کنم

 متاسفانه ستمین یعقب رفت: من مصاحب خوب یقدم
 کرد یم فیامتون تعر یلیکه خ هیسام ی: ولسامان

 ستین نطوریا یول شونیرن ا: لطف داهلنا
 ساوال بپرسم؟ هیتونم  ی: مسامان

ست ام جلو یم شم ا یخوا سر کنار بره ول نیچ سل وارش  یپ سل حرف مدن م
 نییداد: بفرما یامون نم
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 یتساواال هیتونم  یمختلف بدونم، م انیعالقمندم راجع به اد کمی: منم سامان
 ام شما بپرسم

 ندارم یادی: من اطالعات مهلنا
 ن؟یستین یحی: مگه مسانسام
خونواده مسححلمون هم بزرگ  هی: من مسححلمون و مسححلمون ماده هسححتم، تو هلنا

 شدم
 پدر بزرگ مادربزرگتون.. دمیشن ی: ولسامان

 نیبه د یسی! عگنیم یچ م،یمن ینم یحرف ینید لی: خوب ما در مورد مساهلنا
 خود نیبه د یخود موس

 باور کنم یعنی: سامان
شت و ب تونهلی: هر جور مهلنا سمت  ی،ادب رو کنار گذا شت که بره  حرف برگ

 یکه شونه به شونه تو چند به سمتش قدم بر م دیکه اردالن و ارسالن رو د الیو
 داشتند
 منگ به شوهرت بزن نگران نشه هی اینگاه به سامان انداخت: هلناب ب اردالن

 ؟یباال داد: چ ابرو
زن صححبح تا حاال که صحححبت منگ ب هیگم  یرو جلو آورد:م شیگوشحح اردالن

 !نینکرد
رو ام اردالن گرفت، خواست چند قدم دور تر بره که  یگفت و گوش یآهان هلنا
ور  یبه گوش یکم وونیداد تو ا حیخوره ترج یسامان که مثال داره هوا م دنیبا د

داشتند.  یقصد هوا خور یجد یانگار یبره، و برگرده تو، اردالن و ارسالن ول
دارن، تو دهنه  یخور هواط احساس کرد دور و بر سامان قصد نبود فق یمشکل
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دست انداخت مچش رو  هیرآ به رآ شد خواست رد بشه که سام هیدر با سام
 شد؟ یگرفت: چ

 : هان!هلنا
 شد؟ یگم چ یم هی: هان چهیسام
 شد؟ یچ یکه چ نهی: منم منظورم اهلنا
 ؟یدی: سامان رو دهیسام
 هم قد رعناشون ان،یدرامن که به چشم ب یمه کاف: بله، خدا رو شکر به انداهلنا

 هم مبونشون
 وونیدست هلنا رو کشوند سمت ا نم،یبب ای: بهیسام

 ؟یکش یکجا منو م ستاد،یا
 یبودند انداخت:ا سادهیبه اردالن و ارسالن که کنار سامان وا ینگاه هی هیسام

 اطیدوتا کجا راه افتادند تو ح نیبابا، ا
 بپرس: بعد ام ارسالن هلنا
 میکم راه بر هی میبر فتی: حتما، حاال راه بهیسام
 ؟ی: واسه چهلنا
 میحرف بزن مینداره، راه بر ی: واسه چهیسام

 رو گرفت برد سمت پسرا هیهلنا دست سام نباریا
 رو گرفت سمت اردالن: ممنون یپاشون همه برگشتند، گوش یصدا با

 ؟ی: حرف مداردالن
 گهید رمیباشه فردا م ستم،یرو حفظ نشماره اش  یعنی: ممنون نشد هلنا
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 میشد یباهم اشنا م میتامه داشت ؟یر ی: کجا مهیسام
 دینگاه دمد هلنا

 شیورطه رخت خو نیام ا دیبا دیکش رونیب
 شیشهر بخت خو نیدر ا میآمموده ا ما

ست شه، که اردالن جلو راهش رو  یکه ب یلعنت بفرسته به دهن خوا موقع بام ب
 یاهل شعر یبود گرفت:به به رو نکرده

 ن؟یگ یاش رو نم هی: بق سامان
 ستین ادمیباال داد:  یا شونه
 سامان ادامه داد: خود

ست م ام شمیو آه م گزمیبس که د آتش مدم چو گل به تن ل*آ*ت ل*آ*ت  ک
 شیخو

گل گوش پهن کرده م شححاآ درخت  سححرودیچه خوش آمد که م یم بلبل دوشححم
 شیخو
 شیم بخت خو ندینش یتندرو اریبس یخوتند اریدل تو شاد باش که آن  یکا

 یکه سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر م عهد سست و سخنها یخواه
 شیسخت خو

اسححت کز فراق تو وم سححوم اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت  وقت
 شیخو

 تو، میبر نیای: مشاعره بسه بدیکش یاردالن رو کنار ارسالن
 ن؟یایشد پس!؟ م ی: فردا چسامان

 سمت ما نیایب 10راه هلنا رو بام کرد: آره ساعت  ردالنا
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گرفت و راه افتاد که سححامان صححداش مد:سححرکار خانم رو شححما هم حسححاب  راه
 ها میکرد

 ؟ی: چبرگشت
 میبزن بالیدست وال هی میخوا ی: فردا مسامان

 خوش بگذره ستمیمن فردا ن دی: ببخشهلنا
 شه؟ینم ،نیبر 12ن،یما رو خراب نکن ی: حاال بامسامان

 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 یبه جاده جلو ینگاه
خواست چشم تو چشم شدن با راننده کنار دستش بود. ام ترس  یکه نم یزیچ

 ت.چشم تو چشم شدن چشمهاش رو بس نیا
 ...: خوب سرکار خانوم حالتون چطوره؟

 سکوت هلنا ادامه داد با
 من چسبنا  بودن یبه لبتون خورده، نکنه لبها هیمهر سکوت چ نی...:ا

کنه، به مور لب ام  ینم یسححخنران نیبه ادامه ا یحرف نزدنش کمک دیفهم یم
 میاالن حرف نزن شهیلب بام کرد: م

 : چرا؟دیخند
 ندارم رو شی: االن آمادگهلنا
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که چ باالخره  نداخت ییآبرو یب نیا ؟ی...:  نداخت یعنی ،یکه راه ا به  دیبا میا
 گذاشته بشه لیتحل

 کنم االن نه یاش: خواهش م نهیبرد رو قفسه س دست
 ؟ی...: هنوم درد دار

د: کر یتامل -خوام ساکت باشم یفقط االن م اد،یرو انداخت: نه، نه م دستش
 میباش

 دیخونه آقاجونت، بعدش با میتا برسحح تینها ی،ولیحت...: باشححه، هر جور را
 میکرد: بزن یخنده ا -یحرف بزن یبلبل

 رو مشت کرد، دستهاش
 بچه گانه و یبود، کارها نداختهیراه ن یزیدو روم آبرور نیبه اندامه ا چوقتیه

 فضاحت بار انجام نداده بود،
 یعنیه سححاعت قبل روام ذهنش پا  کنه، پا  ک 48خواسححت بتونه  یم دلش

 که اونجا بودند ییمحو کنه نه ام ذهن خودش که ام ذهن همه اونها
ش با ستگ نیتوقف ما شمهاش رو بام کرد و د ش نییدر و پا رهیچ در بام  یول دیک

شد، ب سته بود ول نکهیا ین ش سالن ن شت به ار سال یانگار یبرگرده پ صد ار ن ق
 ننداشت قفل رو بام کنه، به ناچار سر برگردوند: درو بام ک

رو روشححن  فیتکل یخوا یبردنمون نم فی: چشححم، فقط قبل ام تشححرارسححالن
 !میبگ یچ میکن

 ست؟یباشه فردا، هان؟ بهتر ن م،ینگ یزیاالن چ یخوا ی: مهلنا
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گذاشححت: نه  رونیپا ب هیرو مد و در سححمت خودش رو بام کرد و  یمرکز قفل
صال بهتر ن ساوال پ ست،یا شب برسم خونه آفاق جون   ادهیپ نه،کیم چمیمن ام

 شو
 رهیارسححالن منگ رو بزنه جلوش رو بگ نکهیشححد تا ال اقل قبل ام ا ادهیپ عیسححر

بود، هنوم هلنا درو نبسته ارسالن برد رو منگ،  ادیعجله ارسالن ظاهرن م یول
 مینکرد یکیاصال حرفمون رو  ؟یمنگ مد یسمتش: ارسالن! واسه چ دیدو
 بله!وارتان باعث شد هلنا دهن ببنده:  یصدا یول

 ، ارسالنم، هلنا رو اوردم یبرد: جناب رشتون کیرو نزد سرش
 تو نیی: سالم، بفرماوارتان
گاه ند دق دهیرو صححورت رنگ و رو پر ین نا کرد: چشححم، چ  امیم یا قهیهل

 خدمتتون
شک دید یصبر کرد بره تو ول یکم شت پشتش: برو تو ت ده،یهلنا خ ست گذا ا د

 استقبال کرد دمیتامه شا شهیم یطور هیدم در، باالخره  ومدهین
کنم. ن تشونیباشم، اذ یبود قول دادم دختر خوب رومیپر نی: آخه همدیکش یآه

 رو باهاشون صاف نکردم میقبل یهنوم خرابکار
سالن شن  یافتاد ر،یسخت نگ گهی:حاال دار  هی هویرو دور ، بزار رو هم جمع 

 بکن، یکل یعذر خواه
 به تلفن ببره نشه آفاق دست یترسم خبر یتو که م برو

منم به آفاق جون،  یبرگشححت: تو برو ، من خودم االن منگ م یقدم رفت ول هی
 گم سوء تفاهم شده یخودم بهش م
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 هوی ،یختیرو بهم ر زیحاال که همه چ ،یوقت داشت یدو سه ساعت هی: ارسالن
قسححم حضححرت  ایوجدانت قلقلک شححده؟ االن آفاق دم خروسححت رو باور کنه 

 یم یچ مینیشححه جمع کرد، برو تو خانم بب یرو نم ختهیر اب گهیعباس رو، د
 شه
دست خودش نبود: منظورتون ام همه  یول تیخواست عصبان یم یپروگ یکم
 یهم صححور یلیبا خانم دکتره؟ انگار خ ختنتونی،روهم ر ختیبه هم ر زیچ

 یروش حساب نکرده بود
نگار ام اون ا یکردم االن من طلبکارم شححما بدهکار، ول ی: من فکر مارسححالن

که . االن منیکرد رییمدت تغ نیتو ا شححتریب یلیکردم خ یکه فکر م یزیچ م 
ه لحظ نیجواب تو رو ندم، منم که هنوم آفاق تا هم دیاخم کنم، منم که با دیبا
 نکردم یادیو من  لط م یدونم باورش شده باشه تو مجرد یدمیبع

و  وارتان خوامیزن، نمحساب کار رو داد دستش: باشه، داد ن کمیارسالن  یتند
بار بگم من مجردم، چرا تو  یزیچ نیژاکل ند  با چ با  یباور نم یکیبفهمن. 

 ؟یکن
 یکنم؟ من اگه مطمان نبودم که خودم ام وسط دو نصفت م ی: باور نمارسالن

 راسته! گهیکه د نیا م،یبه هر حال ما نامحرم ست،ین یکردم، حرف شوهر دار
 تو رو خدا ،ی: واهلنا

 رو تو:بارسالن
 کنم ی: تو برو من خودم درستش مهلنا

 یسححرا شححون در ورود ادیوارتان ب نکهیقدم تند کرد و مودتر ام ا یول ارسححالن
 ساختمان رو بام کرد
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سالم و تعارفات معمول رفتند تو  نیژاکل شون، با  ستقبال و وارتان اومده بودند ا
 یزیچ ر،گرچهیخودش رو سححپرده بود به تقد گهیشحححدند، د ریسحححالن و جاگ

 ارشک جهیسپرد به نت یم دیخودش رو با ر،یتقد چارهیداد که: ب یقلقلکش م
 هیبا  عیکرده بود که سر ییفکر ها هی ریانگارتو سکوت هلنا تو مس یول ارسالن

 شروع کرد نیساوال ژاکل
 :چه خبر پسرم، خانواده خوبن؟نیژاکل

 دم، البته نهب لتونیهلنا رو تحو نجای: خبر که خوب راسححتش اومدم اارسححالن
ستش د حیصح سالم را صر یعنی،  مشیاریصبح قرار بود ب رومیو  ار خودش ا

شت که برگرده،  شت یمهمون هیدا صرار کرد بمونه  کمی میدا  بالیبا هم وال کمیا
 کنن، متاسفانه هلنا هم قبول کرد یبام

 شنونده بودند و هلنا با سر افکنده یبا نگران نیو ژاکل وارتان
 ستیبلد ن بالیهلنا اصال وال میدونست یاد: راستش نمادامه د ارسالن

 فقط هلنا متوجه شد دیکالمش رو شا طعنه
سالن سفانه  یچی: هار س هیمتا سه  ن اش، خاطرتو نهیضربه محکم خورد تو قف

ست که قبال  س یکیه ده ش تیبود، فکر کنم دوباره اذ دهید بیام دنده هاش آ
 رهیگعکس ب مارستانیبره ب دیفردا صبح با یعنی

 ؟یاالن خوب زم،یبلند شد: عز نیژاکل
ال ام درده، اونم فکر نکنم اص نهیتو قفسه س کمیبلند شد: آره خوبم، فقط  هلنا

 مهم باشه
 دست هلنا رو گرفت و نشوند کنار دست خودش نیژاکل
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 رم یگذشته ، فردا خودم همراهش م ری: خدا رو شکر که به خوارتان
متم راستش مح یم،ولیم دکترواسش وقت گرفتدنبالش ا امی: نه خودم مارسالن

 هیبه هلنا انداخت و ادامه داد: راسححتش هلنا،  ینبود، نگاه نیهمش واسحححه ا
 گفته یدرو 

 جابجا شد: هلنا! یکم وارتان
 انداخت نییوارتان نگاه نکرد فقط سر پا یچشمها تو

ه ب ره،یتو مدت حضورش تو خونواده ما منظورم سه ماه اخ شونی: بله،اارسالن
 نگفته که مجرده یکس

 نطوره؟یشد: هلنا!! آره؟ ا یشاک نیبار ژاکل نیا
مال احت نیخدمتتون بگم،راسححتش ا دی: بخوام حرف رو کوتاه کنم باارسححالن

 البته با اجامه شما م،یدوباره به هم رجوع کن میهست که من و هلنا بخوا
 نیونه اکرد: ما ام خدام یدسححت شیپ نیام گل هر دو شححون شححکفت، ژاکل گل

 رهیبگ یسر و سامون هیدست خودش نداده  یدختر تا کار
 ابرو باال داد ارسالن

سالن در جر وارتان ست هلنا بفهمه که ار ست، ول انینخوا حال به  نیدر ع یه
ج ک یکرد: بچه آوردن، نگاه یدست شیداده باشه،خودش پ یارسالن هم جواب

 کرد سمت هلنا البته منظورم ام پرورشگاهه
 دیقبلش با نکهیفقط ا رنیگ یبه هر حال آفاق جون باهاتون تماس م :ارسححالن

که خانواده من  نیدون یچون م ن،یبهشححون راجع به بهم خوردن امدواجش بگ
 میبا هم معاشححرت داشححت یادیم کمیاونجا ما  نکهیهسححتند، خوب ام ا یمذهب
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نا و  وردهحرص خ یهنوم باور نکرده که هلن مجرده و کل یعنیناراحت شدند، 
 ارومه

گاه نم تو له  یوقت یکرد ول یصححورت ارسححالن ن با هم  یادیم کمیاون جم
شت شرت دا صوص وقت یرو م میمعا شرت رو حس  یگفت ،بخ اون کلمه معا

 تو صداش بود. یکرد تمسخر
 گم. یبهشون م-کنم ی: باشه پسرم، من خودم صحبت موارتان

م ه نیرتان و ژاکلطرف جمع کرده بود، وا نیرو ام ا هیخوب قض یلیخ ارسالن
 خونه حاج بابا بود. هیاصل قض یکه انگار رو ابرها بودند، ول

د، ش یم مونیرفت، داشت پش یم ییسمت و سو هیداشت به  هیکه قض حاال
که دهن بام کرده بود و درسحححت و  لط رو با  ینه حاال ام همون لحظه ا یعنی

 افاق داده بود لیهم تحو
حافظ با به خودش ا یخدا  ماشححارسححالن  تا دم  تاد،  بالش راه اف مد، دن  نیو

 صدا یهمراهش رفت، ب
 :بلهنییرو داد پا شهیسوار شد و ش ارسالن

 !ی: چهلنا
 نییرو بفرما شتونی: فرماارسالن

 گم یکنم، راستش رو م یرو درست م زیخودم همه چ مونم،ی: من پشهلنا
سالن ست مدیفقط خند ار سمانه و عمه گرفته تا همه ، ت ،یگ ی: را ا آفاق و ام 
 حاج بابا
 ابرو هم کمیآب  کمی خته،یآب ر گهیبهت گفت، د گمیبار د هی: بسه،ارسالن
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 یکاره پاشححد هی ،یایشححد،اصححال تو که قرار نبود ب یدونم چ ی: باور کن نمهلنا
 یکه چ یاومد

شتباه کار یکل یعنی: هلن، ارسالن سب ،یچیاونها ه یکرد یا دن به اوم یدیچ
 من؟
شده، بگو وارتان گفته نه، بگو منگ نزنن،  ونهیال برو بگو ددونم، اص ی: نمهلنا

 کنم یتلفن خونه رو نابود م یمایمنم س یمنم م
سالن سه تو جمع و جورش  نیمن ا شه،یم یچ مینی: برو تو و بزار ببار ور رو وا

 شه یم یاونجا چ نمیکردم، بزار اعصابم آروم باشه برم بب
 !امی:بزار منم بهلنا

 ستی: المم نارسالن
 ؟یرو دار هی: شماره سامهلنا

 کار؟یچ یخوا ی: آره، مارسالن
 ؟یتو شمارش رو هم گرفت یعنی: هلنا

 شد ی: خوب داشت منم مارسالن
 : ارسالن!!هلنا

خدمت  نیی: بفرما بشیرو داد بهم، دسحححت کرد ج تشیزی: کارت وارسححالن
 واسه اعتذار؟ کار،یچ یخوا یشما، م

دونم، خودش گفت بهش  ی: نمدیالن کشحح: نه، کارت رو ام دسححت ارسححهلنا
 منگ بزنم

 بکن یمشورت هیبا منم  یانجام بد یخواست ی: فقط خواهشا هر کارارسالن
 ؟ی:چه کارهلنا
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 حاجت و مسوا  مدن رو یجز قضا ی: هر کارارسالن
 ام! ی: من جدهلنا

 قوم باال قوم شهیانجامش م یکن یکه فکر م ی: هر کارارسالن
 د: باشه، خداحافظدور ش یقدم نیماش ام
 اروم ارسالن راه افتاد یجواب با

ست نیوارتان و ژاکل یهایکوتاه کنجکاو یشام بود ،با جوابها وقت ه بود رو نتون
خبر  تیکه با یجواب گو باشححه، هنوم فرصححت نشححده بود راجع به خرابکار

ستگار ست عذر خواه یام جواد شیخوا  نیکنه که حاال ا یبه بار آورده بود در
 بام نشه. هیقض یلیکرد خ یاومده بود، فقط خدا خدا م شیپ داستان

فت گ یریلب شب به خ رینداد، م نیبه ژاکل یهم کمک زیتو جمع کردن م یحت
 سالن کارت دارم! ایکه وارتان ام جا بلند شد: کجا دخترم، ب

 کار؟یکرد: چ هول
که  دش یشد؟ چ یچ هوی مینیبب ؟یدو کلمه با ما حرف بزن یخوا ی: نمنیژاکل

باالخره قبول کرد ما رو کرد، که تو  به  ل به قو ؟اونمیامدواج کن یپدر مقدس 
 جوونها، تو سه سوت

 دخترم ای: بوارتان
 شد همراهشون بره تو سالن مجبور

تونسححت سححرش رو بکنه تو  یشححام نم زیاالن مثل سححر م گهیو د منتظربودند
 بشقاب  ذا

 شد؟ یکن چ فی: خوب تعروارتان
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ار ب هیانداخت، و لب بام کرد: خوب راستش، ام من خواست  نیبه ژاکل ینگاه
کنم و ام  فکر دیکنم منم گفتم با یتونم باهاش مندگ یم ایفکر کنم که آ گهید

 رمیشما هم اجامه بگ
مادربزرگش انگار جواب رو گرفته بود، فقط انگار  یکرد:ول یسححرفه ا وارتان

 یهنوم درست باورش نشده بود که تو مجرد
شت ستم خوا ینگفته بودم، نم یزیکس چ چیداد: خوب آخه من به ه چیپ یانگ

 فکر کنن برگشتنم تو اون خونه بخاطر ارسالنه
 پا رو پا انداخت: نبود؟! نیژاکل
سالمش رو هم نم یعاد صال! من جواب  شد: نه! نه بابا! ا دادم تو  یام جا بلند 

 مدت نیا
 ؟یمتحول شد هویاالن  یعنی: وارتان

 قبول نکنم دیمن شا : من، اصالهلنا
 : هلنا!!!وارتان

ه ک ی: وارتان! تحت فشححارش نزار، بعدم رو کرد به هلنا: تو هر مرحله انیژاکل
 !!یبگ هیفقط کاف یشد مونیپش

 البته قبل ام عقد!!!! یبلند شد: بله، صد در صد، تو هر مرحله ا وارتان
قت کش  رمردیپ گهید ه،یمنظور وارتان چ دیفهم یم د،یگز لب و واکش طا

 نداشت
 انداخت: چشم ریم سر

 خجالت نکش، انگار نه انگار بار سومشه نقدری: حاال انیژاکل
 !!نیگرد شد:ژاکل چشماش
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 سر به سرش نزار، ن،ی: ژاکلوارتان
برو استراحت کن، در اتاقت رو هم نبند اگر شب  زم،یکردم عز ی: شوخنیژاکل

 کن دارمونیحتما ب یدرد داشت
 ستمیعا بدتر ام اون دفعه ن: نه، خوبم، واقهلنا

 برمت یاگه الممه االن خودم م ی: به هر حال، حتوارتان
 شه، بزار فرداکه شبش با مارستانیتو ب ستین یبه کس یکس لی: روم تعطنیژاکل
 کنم یم دارتونیبود ب ی: چشم اگه مشکلهلنا
*** 

بود  دهیبود که به بهانه خواب و اسححتراحت تو اتاقش بود، درام کشحح یسححاعت مین
ش ا نهیکه تو قفسححه سحح یتوپ یام آرامش و اسححتراحت، انگار به جا غیدر یول

سرش تو جا شه، جا ییخورده بود  سنگ ییخورده با  نیمثل کوه، همه وجودش 
 بود، دردنا 

شم بام ند اگه صدوم خودش نبود ، اگر با چ بود که تود کجا خورده قطعا  دهیم
 ه بودشد دمیشده، البته شا یکرد ضربه مغز یفکر م

 مغزش تکون خورده بود دمیشا
ست سمت ک د سام تیزیاول کارت و فشیبرد  و  تخیر رونیرو ب هیپاره پاره 

 یوقته ول ریدونسحححت د یرو که ام ارسححالن گرفته بود در اورد، م یبعد کارت
 نداد، شماره رو گرفت یتیاهم

 مود تماس برقرار شد: بله! یلیخ
 : منمهلنا
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 وقت شب نیا یوم من: بله، منم منم، تو کدهیسام
 ؟ی: نشناختهلنا

سمت؟ دختره ورپر دی: به نظرت باهیسام شنا سفره عقد  دهیاالن ب سر  منو ام 
 ارمت؟یبجا ب دیحاال با ،یبلند کرد

 نکن یتو رو خدا شوخ ه،ی: سامهلنا
ات  نهی!! واال اون تود خورد تخت سحیدختر حسحاب هیچ ی: آخه شحوخهیسحام

 کرد یمخلت چرا قاط
 شده؟ یچ یدون یه م:تو مگهلنا

 انیمن و واسححه حفظ بن شیپ ادی: فکر کن اون دختر محدثه جرات کنه نهیسححام
 کباب نکنه خیخانواده اش ج*ی*گ*ر تو رو تو س

 رو گفته ایچ یعنینه،  ی: واهلنا
 !!!یکرد کارایچ مینیبب میرو ، حاال بگو باهم چک کن ای:همه چهیسام
 نکن یامشب شوخ هیتو رو خدا  ه،ی: سامهلنا
ست من و م 72 دهی: دختر ور پرهیسام سیساعت ه سرم  نیا ،یشنا همه بال 
 چونه یو باعث شححد یکرد دیخونواده ام رو نا ام یو مبون منو کار گرفت یآورد

شوخ شه، من چه  شم کبود ب شوهر به اون خوب یدادا  رو یبا تو دارم آخه بچه. 
 یخانوم رو شرمنده من و خاله ام کرد رانیا یپروند

 یبود گوش هیسام یهایشوخ دنیکه االن حوصله اش رو نداشت شن یزیچ اتنه
ش قهیبه دق یرو قطع کرد ول نده  رو جواب یگوش دیمنگ مد، ترس هیسام دهینک

 و وارتان ما برا بشن، به ناچار جواب داد نیژاکل
 : بلههلنا
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 بچه ینزاکتم که هست ی: بهیسام
 ندارم حالم بده، یاصال وقت شوخترکه، االن  یمغزم داره م یول دی: ببخشهلنا

 یلیکم خ هیواقعا بد گند مدم، نه 
شد: االن گند رو مد یکم هیسام لحن ش یعوض   یشه، نم یم یچ نیبب نی، ب

 یکن یخواد خودخور
 ؟یمن ارسالن ش ی: اگه من برم بگم  لط کردم، تو حاضرهلنا
 : نههیسام
 منو مود تر ببخشن دیشا ی: چرا؟ اگه تو قبول کنهلنا

 یمد و بند بود، اون م یدون ی! تو که مهیچ گهید ی: ارسححالن و قبول کنهیسححام
 که نبوده یا گهیخواستم راحت شم، خبر د یخواست راحت شه، من م

 نیگم  لط کردم شما ها هم راحت ش یمن م ن،ی: خوب راحت شهلنا
ش یم یزیچ هی: هیسام ش یخوام بهت بگم لطفا ناراحت ن  یرو خورد کن یگو

 ها!
 گفت یلب باشه ا مبر

 یلیخ تتیشخص ،یکه داشت یادامه داد: متاسفانه تو به خاطر گذشته ا هیسام
 ،یلیخ نه،ییرشد نکرده، تو اعتماد به نفست پا

تو  ،یکن لشیتحل هیتجز دیشححه، با یخود به خود حل نم یمشححکل چیه نیبب
صم نیبهتر طیشرا نیبدتر سته هات رو عقب ب دینبا ،یریرو بگ میت  ،یرونخوا

 ،یرایدر ب یبام ونهیبزنه به سرت د هویکه  یرو سرکوب کن زیهمه چ نقدریا
 خنده ریمد م هیبود که سام هیسام یتو بحر حرفها هلنا
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 یدیهمش جو  بود که خند نهای: االن اهلنا
 ه،ریگ یافتم خندم م یمحدثه که م یحرفها ادی یبود ول ی: نه همش جدهیسام

به  ،میکن یرو جهنم م شیمندگ نیام یپا ریم مینیش یکرد االن ماها م یفکر م
 جلز ولز افتاده بود

 تونم تصور کنم ی: اوهوم مهلنا
 ؟یکرد کارایچ یبگ یخوا ی:خوب نمهیسام
 خوام بهش فکر کنم ینم گهید یدون ی: همه رو حتما مهلنا

 انیده، محدثه که در جر یم گهیمزه د هیام دهن خودت  دنشی:آخه شحنهیسحام
 ستیهمه کارا ن

 خوام فکرش رو کنم ینم یعنیتونم،  ی. االن نمگهیوقت د هی:باشه هلنا
استراحت کن، فردا خودم باهات تماس  کمیکنم، برو  ی: باشه، درکت مهیسام

 رمیگ یم
 دکتر میاد دنبالم بر یارسالن م ستم،ی: فردا صبح نهلنا
 ینامزد بام نیر یشما، م ینام بش ی: واهیسام
 کرده یاقا داداشت چه شاهکار نیا نمیبب رمیعکس بگ نمارستای: نه بابا، بهلنا
ست مهیسام سو رو م یگن عروس مردن ی: وا، را ها، نقل تو  رهیگ یگردن خوار

 ها یگردن داداش مار ور گرفت یبود یئه، خودت وصله ا
 ه؟ی: خوارسو چهلنا
 مادر شوهر یعنیبابا  یچی: ههیسام
 نیناقصم کرد نیمن خوب بودم مد رمی: نخهلنا
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شتهیسام سومون شیآت یو امروم وقت کرد رومید ی: اره ام بس درد دا ه اگ ؟یب
 !یکرد یچه م یسالم بود

صال همش مهلنا شته اگه ا ری:ا اومده  رومیکرد من د یرو ول م یبام نیسر داد
 خورد یبودم آب ام آب هم تکون نم

ست مهیسام شت ،یگ ی: تو را ش یبه خوب یحق باتوئه، االن دا  یدق م یو خو
 یخواب نمون ادیجون م یبرو بخواب فردا ارس ،یردک

 دونم چرا مزاحم تو شدم یموقع منگ مدم، حالم بد بود، نم یب دی: ببخشهلنا
رو ندارم که باهاش درد و دل کنم، ام  یدونم، چون منم کسحح ی:من مهیسحححام

 ها ببره بهی ر شیشه حرفش رو پ یکه آدم مجبور م ییتنها
اش ب یشه ولش کن، دنبال اون ادم یس و کار نمارسالن واست ک ینیب یم اگه

 کن دایدو تا خاطره و دلت نباش آدمت رو پ ریرو پر کنه. گ هاتییکه بتونه تنها
 هم به تو بدهکارم، یمعذرت خواه هی: ممنون، من راستش هلنا
 یرو به من بدهکار ش تیممکنه مندگ یدونم، حت ی: م هیسام
 خوام یواقعا معذرت م یول ن،یشما بگ یبابا، باشه هر چ ی: اهلنا
 یکرد یچ نمی: باشه، فردا شب منگ بزن ببهیسام
 ی: باشه ممنون که به حرفهام گوش دادهلتا
 خبرم نزار یشه، ب ی: خواهش مهیسام

سبک یقطع تماس کم با ساس  شه ها هیهنوم  یکرد، ول یم یاح  نیسنگ ییگو
د که بخواد  م ام بودندب پرده رو کنار مد چشححم انداخت تو آسححمون،وقتش نبو
ضافه کنه ول شب به حال بد حالش ا ست رفته ها رو هم ام ست خودش  ید د
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 هصححبه قصححه و   دیرسحح یربط م یاورد با ربط و ب ینبود هر بار هر کجا کم م
 ،یمادر یو ب یپدر یبود و حاال شححده بود ب یپدر یب یممان هیسححرنوشححتش 

 اشون، وجودشون هینبودن سا
 و دستش احساس کردرو ر یدست یو گرما حرکت

سال بود گردنش به  یکرد تکون یسع صد  نده حالت مو هیبه خودش بده،انگار 
که تو  یچشم بام کرد، تنها کس یاش بود، با ناله ا نهیتو قفسه س یبود، درد بد

 بود آفاق بود دشید
 ری: سالم، ظهرتون بخآفاق

، و درد نتونسححت یام مور خشححک یبه بدنش بده ول یا یحرکت جد خواسححت
 داد ام مبونش کار بکشه:سالمب مگه ظهره؟ حیترج
 شهیم 2:در واقع بعد ام ظهر، داره آفاق
 :واقعا؟هلنا
 : بلهآفاق
 ن؟یینجایچرا ا یعنی! نجایافتاد: شما ا یداشت مغزش راه م کمی تامه

 ؟ی: ناراحتآفاق
 امروم قرار بود... دم،یخواب یلی: نه آخه، اصال من خهلنا
 نیاورده ا سححرت ییچه بال مینیبب یریعکس بگ هی یر بود بر: بله امروم قراآفاق

 دکتر یآقا
صبر کنه تا آفاق خودش ادامه بده، م حیسکوت آفاق ترج با ست  یداد   هیدون
 !ارهیحوصله نداشت به ذهنش فشار ب یول ستیسر جاش ن یزیچ
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رو  ردرمیو پ رمنیپ نیو تن ا یگفت ونیتا صححبح هذ شحححبید ی: جنابعالآفاق
 !یلرموند

 : من؟!هلنا
 !هی: بله، سرکار علآفاق
 ست،ین ادمی: اصال انگار هلنا
بودن، دم  دهی،ترسححیرو سححر هم کرد ربطیبا ربط و ب یو ه ،ی: تب کردآفاق

ت داش نیپاورچ نیاونجا بود، پاورچ شبیصبح منگ مدن ارسالن، ارسالنم د
 که منم اومدم نجایاومد ا یم

 بلند شد آفاق
 : کجا؟هلنا
 !یشد داریبنده خدا ها رو صدا بزنم بگم ب نی: برم اآفاق
 مباهاتون حرف بزن دی! ؟ من.. راستش من بانینیبش کمیشه قبلش  ی: مهلنا
 ؟یمادر! راجع به چ هیبرگشت: چ آفاق
 میکه باغ بود ی: راجع به ارسالن و اتفاقات دو سه رومهلنا
 یومدیهنوم رو ن یلی! االن خگهیوقت د هی: بزار آفاق

 یلیبگم، خ نیه رو دسححتش نشححسححته بود رو مشححت کرد: نه، بزارآفاق ک دسححت
 کشم یام شما خجالت م یلیاصال خ ،یلیدا ونم، من خ

 باال داد: بابت؟ یابرو آفاق
 : حرفها و رفتارامهلنا
 تو باغ؟ ؟یک ی: حرفها و رفتاراآفاق
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 مدت نی: نه اهلنا
 : خوب..آفاق
 ارسالن!!!: آفاق جون، من، من خودم رفتم تو تختخواب هلنا
 عقب تر! یبامم بر دیبا ی: نه، اگه قراره اعتراف کنآفاق
 ش؟یدهنش رو قورت داد: ام سه سال پ آب

 شیماه پ 3: نه مادر، ام آفاق
 یمبود که دلم ن نیمن اگه نگفتم امدواجم سححر نگرفته، واسححه ا د،ی: ببخشححهلنا

 شتونیکه بخاطر ارسالن اومدم پ نیخواست فکر کن
 ردمک یم یفکر نیچن دیبا یودم فرستادم دنبالت، واسه چمن خ ی: وقتآفاق
 دونم ی: نمهلنا
 ؟یدون ی: نمآفاق
 : نههلنا
 !ی: پس بدون، بخاطر ارسالن اومدآفاق
سرم به مندگهلنا خودم گرم بود،من که  یکوفت ی: نه اون اومد دنبال من، من که 
 نداشتم یبه کار کس یکار

 !یباهاش جن و بسم الله شده بودبود که  نمی: باشه، قبول،واسه همآفاق
 نیکن یخواستم فکر بد ی: خوب نمهلنا
حاال که  یول ،یکردم شححوهر دار یکردم، چون فکر م یکه نم ی: فکر بدآفاق

شکست من چرا ب یسبو ،یلیبود م گرانشیاگر با د گنیم ادیم ادمیکنم  یفکر م
 یلیل

 : آفاق جونهلنا
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لنگه، تا حرف  یکارت م یجا هیگفت  یم یحسحح هی!؟ ی: آفاق جون چآفاق
ش یلعنت م یه ،یکن یشه بحث رو عوض م یشوهرت م ستادم به   طونیفر
 گفتم به دلم بد راه ندم، یدر به در، م

 آخه یبگم چ امیکنم! ب کاریچ نی:آفاق جون، خوب انتظار داشتهلنا
 به کنار نی: خوب، اآفاق
 مونمیکردم که االن پش ی لط هی: آفاق جون، هلنا
 !؟ی: چآفاق
 نیشه فراموش کن یاصال م یعنیکردم،  ییکارها هی ن،یدون یم یعنی: من ، هلنا

 یکنم، اگه ارسححالن م یم یشححد؟ من خودم ام همه عذر خواه یبود و چ یچ
سام ستش م هیخواد با   رانیکنم، من خودم با عمه ا یامدواج کنه، من خودم در

 الممه یدونم با هر ک یمنم، نم یحرف م
 : چرا؟؟آفاق

خواد، اگه  یرفت:نم لیخواد، صداش به تحل ی:آفاق جون، ارسالن منو نملناه
 هیکرد، گر یکس ولم نم چیو ه زیچ چیکرد، واسححه ه یخواسححت ولم نم یم

 کرد رونمیو ولم کرد، ب دیمنو د یالتماسها د،یمنو د یها
!! یونگیام د دیبود،شا یدونم ام چ یچند رومم دست خودم نبود، نم نیا یکارا

شد نتونستم تحمل کنم، احساس کردم  یجد هیحرف سام یدونم چرا وقت ینم
 نممدویاومد رفت، ن یارسالن تو دلم م دنیکه با د یدیام کمیبامنده شدم، اون 

 سلمان خان ریاصال تقص
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وسححط  نیسححلمان ا م،یزنیبه کنار بعد حرفش رو م دیذره ام هی: حاال اون آفاق
 اس؟ کاریچ

 یلیگفت که من خ یجمله ا هی یعنیمد که،  یحرف هی: سححلمان موقع رفتن هلنا
 قرار گرفتم ریاون موقع تحت تاث

 افاضه کردند اوشون؟ ی: چآفاق
 ده یگذشت جواب نم شهیخودخواه باشه، هم یگاه دی: گفت ادم باهلنا
 که دو تا جمله شد! نی: اآفاق
 ریتاث روم یلی: افاق جون، تو رو خدا سححر به سححرم نزار، واقعا اون لحظه خهلنا

 یکه مندگ نهیساعت، فقط واسه ا 24گذاشت، حس کردم اومدن سلمان واسه 
 منو عوض کنه

ضارش کردند، آفاق شرکت اح شت چون ام   هی: اومد چون قرار بود بمونه، برگ
باد  میمن یما حرف م نقدریا ،یالهام گرفت نویاومد، تو بدو بدو ا شیپ یمشححکل

 هوا!
 هیکه بار اومده رو  یافتضححاح نیفقط ا ن،یشححما بگ یدونم، هر چ ی: نمهلنا
 ،نیکنم، شححما فقط کمکم کن یخودم صححافش م یعنی ن،یصححافش کن یجور

 رهپ ششونیبفهمن، چوب خطم پ یزیچ نیخوام وارتان و ژاکل یبعدم اصال نم
 یبخدا اگه من جا اونها بودم م ،یداشححتن ام دسححت جنابعال ی: بله، دل پرآفاق

 ؟یره خواستگا یم شهیادم عاقل پا مدونستم چطور درست کنم، آخه 
 !!ی: واهلنا

فاق خه تو چ یو وو ی: واآ ته، آ  یم یواسحححه چ ؟یکم دار ینکن، روم عقوب
اگه  ؟یچ یادم ناتو خورده بود هیاگه به تور  ،یرو خراب کن تیمندگ یخواسححت
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 دو تا گذشته، نیام ا یسن یآخه فکر نکرد ؟یداشت چ یدست ام سرت بر نم
 داشت پدربزرگت یچه حال یدون یطاقت ندارن، نم گهی! ددنیداغ د
 به شما مدن؟ یحرفها رو واسه چ نیا گهید ،ی:واهلنا
 بهت بگم یاالن مشکل دونستن منه؟ دختره .. آخه چ یعنی: آفاق
 بلند شم؟ نیکمک کن شهی: مهلنا
 بهتره، بزار حرفمون تموم شه نجوریدست تو هوا برد:نه، هم آفاق
 افتضاح رو جمع کنم نیمن ا نیفقط کمک کن د،یش: تو رو خدا ببخهلنا
 ؟یچ یعنی: افاق
 خواد! یم یبشه مثل قبل، ارسالنم بره با هر ک زیهمه چ نی: بزارهلنا

فاق حد یمهم بود، کل شیتا دو روم پ یعنی: آ مهم  گهی!!! االن دث،یحرف و 
 ست؟ین

چند لحظه، تا  هیداد  یخواسححت آفاق امون م یرو بسححت، دلش م چشححمهاش
ض شکها یبتونه بغ سته رو و با ا ش ستند  تنخیکه منتظر ر ییکه کنج گلوش ن ه

 رو عقب برونه
 آفاق ول کن نبود، بسته بودش به رگبار، یول

ست ی: مود باش، جواب منو بده؟ مآفاق سرت  هیبا  هویمهم بود  ،یخوا تب ام 
 د؟یپر

 دهنو بام کنه نیسکوت نبود، آفاق عزمش رو جزم کرده بود ا وقت
 ختم،یرو بهم ر زیدونم چرا همه چ ینم سحححت،یمهم ن گهی: خواسححتنم دهلنا

 رفته بود ادمی نویا ست،ین یخواد مور یارسالن نم
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شم، اصال کشش ندارم،  یم ونهیدارم دو رومیدونم چرا مد به سرم، من ام د ینم
 خوام تمومش کنم یهمه فکر رو ندارم، م نیکشش ا

شجاعتش رو نآفاق شش ندارم، بگو  سالن نم:نگو ک و خواد، بگ یدارم، نگو ار
 جا مدم

 سفر نیتموم شه، بشه قبل ا زیخوام همه چ یاسمش هست، م ی: هر چهلنا
 یدبری! تا تهش بایدییچا ای: نه جونم، به قول بعضآفاق
 هیخواسححت با سححام یارسححالن م -نیخوا یکه م سححتین یی:تهش اونجاهلنا

بودن  نیاسححه همو یول ،یبمونه که شححما دسححت ام سححرش بردار یمصححلحت
 حیرو به من ترج گهیکس د هی یعنی ؟یچ یعنی نیمنو نخواسححت، ا یمصححلحت

چقدر خودم رو  گهینشون بدم، د یچه شجاعت یادم نیهمچ هیداده، من واسه 
الممه عذر  یخوامش، ام هرک یخوام نم ینم گهیخوام، د ینم ،کنم کیکوچ

 کنم یرو درست م زیکنم، همه چ یم یخواه
 صداش رو باال برده دیتامه فهم آفاق یصدا با

فاق  ینم دم،یفهم ن،ییپا اری! صحححدات رو بیمن یخوب چرا داد م یلی: خآ
 به خودش بگو، ام نظر من حله!! ش،یخوا

ا بوده، ب دشیآفاق که تو د یبگه حرفش قطع شححد، نه با صححدا یزیچ خواسححت
 که ام پشت سرش اومد ییصدا

! انگار الممه کم حرف نیتنها بزارچند لحظه  هیما رو  شحححهی...: آفاق جون، م
 میبزن

 یصححداش و ب یام شححو  حضححور ب شححترینداشححت، نه ام درد، ب دنیچرخ توان
 خبرش تو اتاق
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واسححه هلنا تنگ کرد و بلند شححد: آره فکر کنم شححما دو تا مبون  یچشححم آفاق
 شدم یمن که ام دست جفتتون عاص ن،یرو بهتر بفهم گهیهمد
 نیکن یم کاریچ نمیتنها، بب نمیا نییبفرما

 بود سرجاش نشست یرفتن آفاق به هر محمت رونیب با
 ؟ی: خوبارسالن

 تکون داد یسر
 م؟یکم با هم حرف بزن هی میتون ی: االن مارسالن

 : بلههلنا
 ه؟ی: حرف حسابت چارسالن

ساب ندارم، من فقط مهلنا شه، د ی:من حرف ح شش ندارم،  گهیخوام تموم  ک
 کردم یادی لط م ،یدیخوامت، فهم ینم

سر امین شه مت ارهیانداخته رو باال ب نییکه پا ینبود  سالن تا ب وجه و رآ به رآ ار
مانتو  هیمعطلش نگذاشت، رفت سراغ کمد،  یلیارسالنم خ-بشه تشیعصبان

 هگی. دیپوشحح یگردم م یو انداخت رو تخت: تا برم دیکشحح رونیب یو روسححر
م کن برشونرم خ یمچوب خطت پر شده، دارم  گهیخوام بشنوم،د ینم یکالم

ستان،یب میریم صدات در نم یکه م نیا اد،یصدات در نم مار شامل  یگم  اد 
 شه، واضحه؟ یهم م یدرا نتیکه تو آست ییاون اشکها

 ؟ی: ولهلنا
 گفتم یچ یدیقدم رفته رو برگشت: نشن ارسالن
 یشد: چرا ول مظلوم
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 نداره ی:ولارسالن
شمش  رونیب با شه چ شک گو سالن قطره ا رو گرفت و به محمت بلند رفتن ار

 تخت انداخت و برشون داشت یرو یبه به لباسها یشد نگاه
 زمیاخم داشححت:سححالم عز یاومد تو، کم نیتخت نشححسححته بود که ژاکل لب

 ؟یخوب
 کردم تیمن بام شما رو اذ شبید دیبلند کرد: سالم، ببخش سر

باش ندکتر گفت نگران  یهر چ یگفت ونیهذ نقدریا م،یدیترسحح یلی: خنیژاکل
 نمتیشد امروم سالم بب یباورم نم

 : ببخشدهلنا
ت شححه من تو رو بسححپرم دسحح یک گه،ید ادیم شیپ ،یچ یعنی دی: ببخشححنیژاکل

 راحت شه المیشوهرت خ
 نداد یجواب
 خوردش شهیمن عسلم نم می: البته امروم که با ننیژاکل
 گفته؟ یزی: چهلنا
 من اخم داره، مین ینیب ینم ی: نه، ولنیژاکل
 چه خبره؟ رونی: االن بهلنا
 همن یحرف م وحنایبا فرد حرف مده، االنم فکر کنم داره با  ی:تلفننیژاکل

 ؟یباال جستند: با اونها واسه چ ابروهاش
صبر  دیگفته با وحنایخواستند با ارسالن حرف بزنن،  ی: در واقع اونها منیژاکل

 ایچم سححونب یتهران، ول ادیتونه ب یم گهیِفِردم تا دو هفته د ران،یا انیکه ب نیکن
 ناراحته یلیگرفتاره خ
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 ران؟یا انیب ی: واسه چهلنا
 مینتو یگه نم یم اد،یبار کوتاه نم نیداماد ا یآقا نی: واسححه امدواج تو، انیژاکل

 تو زییترم پا قبل مون،یسر خونه مندگ میبر دینشده با زییتا پا م،یصبر کن یلیخ
 زییکو تا ترم پا تا امتحانام رو ندادم، 4: من هنوم هلنا
 هیجد یلیبار خ نیا ،یخواد ام دستش نر ی: منیژاکل
 میما که هنوم توافق نکرد ی: ولهلنا
 منه یمطمان حرف م یلیارسالن که خ ی: ولنیژاکل
کرد  یعمل م یداشت ضربت نقدریبود ارسالن ا جیگ دیکش نشیشونیبه پ یدست

 بزنه یحرف گهیکه هلنا نتونه د
 افکار پرت بشه نیواسش ام اآفاق باعث شد ح ورود
شو بآفاق شو مادر، بلند  ستان،یب رمی: بلند  س هیهم  مار سه  ات  نهیعکس ام قف

 حالت خوبه میات کنه مطمان ش نهیمعا هیهم بهار  م،یریبگ
 امیمنم ب نیداد ی: کاش اجامه منیژاکل

راحت نشحححه که ولش  المیتا خ رمی:نه خانم، محمت نکش، منم خودم مآفاق
 کنم ینم

 خبر نزار ی: پس بلند شو منم بنیژاکل
 دیبلند شد: چشم، بامم ببخش هلنا
 کلمه رو تکرا نکن، نیا نقدریا زم،ی: برو عزدیگونه اش رو ب*و*س نیژاکل

 رفت رونیو پشت سر شون ام اتاق ب دیرو ب*و*س نیژاکل دست
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اه رنداره و هم یرد و بدل کرد تا مطمانش کنه که مشکل یوارتانم چند کلمه ا با
ام هلنا ب یرفت، آفاق جلو نشست، ارسالن در عقب رو برا رونیارسالن ام در ب

 هلنا، ینگه داشته بود و موم کرده بود رو لباسها
د، کردن یبودند و داشححتند تماشححا م سححتادهیتو دهنه در خونه ا نیو ژاکل وارتان

 به لباساش انداخت و در بست یا گهیارسالن نگاه د
ش با سر پرو ام  نیسرعت ما شت رو دنده:  چیجا کند،  ست گذا کوچه آفاق د

 چه خبرته؟ واشتر،یارسالن، 
ندارم  ادی ه؟یختیچه ر نیعقب: ا یمد کنار و برگشت رو به صندل عیسر ارسالن

 !یلباس تن کن یختیر نیا یاون موقع که آقا باال سر نداشت
ه گارو ام ارسالن گرفت نگاهش رو رو صورت آفاق که با تعجب داشت ن هلنا

ها لباس نیخواستم بهت بگم ا یکرد انداخت: انگار من م یارسالن رو دنبال م
 رفت؟ ادتی ،یول یب یول یتو خودت گفت ست،یمناسب ن
سالن شار شن بپو شال بندام ریتا م ی: من گفتم مانتو رو مه ه یب*ا*س*ن؟ 

 رونهیموهات ام پشت ب
 سححت،یل سححر نلباسححها مال خونمه، اونم شححا نیخواسححتم بگم ا ی: من مهلنا

 دستمال دور گردنه!
 رو هم من واست گذاشتم؟ ییچسبون برمودا نیج نی: انوقت اارسالن

 ادیو دستمال گردنه، گفتم حتما خوشت م رهنیپ نیست ا ی: نه، ولهلنا
فاق له ال آ مادرب منم م یالله یال ال فت: آره  بت بگم،  یگ  زیچ هیخواسححتم 
ش ش دهیپو شت ،یتر بپو شاال بلند و در شم ینطوریمه یما با  گهید ،یهم تو چ
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دکتر  ونمدیم دیاگه دربونه قورتت نده، بع مارسححتانیتو ب ،یهم که مد یپیت نیا
 مونه یحواس واسش نم-بده واست  یصیبتونه تشخ

شما که مهلنا شم،  شلوار بپو شتم بلوم  صد ندا من چه مدل  ن،یدون ی: منم ق
ت داره، گفتم خوب دوس یول یب یارسالن مدل ول دمید یپوشم، ول یلباس م

 رو حرفش حرف نزنم گهید
 نمارستایب میر یبعد م یکن یلباسات رو عوض م میر یراه افتاد: م ارسالن

جور  نیدختر اهل ا نیا یدون یخودتم م ،یگفت ی: خوب مادر همون دم مآفاق
 یخودت سر به سرش گذاشت ست،ین دنیلباس پوش

سالن سش رو عوض  یم خونه، زارمیشما رو م م،ی: هنوم وقت دارار برمش لبا
 کنه

 همراهتون امی: نه من مآفاق
 یتونرش یخونه، من با آقا نیبر ن،یرونی: نه شمام صبح تا حاال امخونه بارسالن

 خونه شما میایصحبت کردم، هلن حالش خوب باشه، شام م
 ارهیدلم طاقت نم ی: ولآفاق

 دش یدرام نم خانم اگه حالش بد بود مبونش دو متر نیا ارهی: طاقت بارسالن
 خوب حاال تو هم، یلی: خآفاق

 نیکشش ند گهیکنه، د یعوض م نیر یم
 : چشمارسالن

فاق مه رو دو سححرت مآ حاال چرا لق باس  میکیتا نزد ،یچونیپ ی:  برگرد اول ل
 عوض کن بعد منو برسون
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 واسه لباسش کردم گهیفکر د هیحاال  دی: نه اول شما، شاارسالن
 جواب آفاق رو داد یشست فقط موقع خداحافظخونه هلنا ُصُمم ُبکم ن تا
قب بود رو به ع دهینبود، ارسالن چرخ نیام حرکت ماش یبسته شدن در خبر با
 گفت ینم یزیچ یول

 ؟یافت یدست به کار شد: چرا راه نم خودش
 جلو نیاریب فی: تشرارسالن

 : جام خوبههلنا
 !ستمیراننده شما ن انای: من که احارسالن

 ری: خهلنا
 جلو نیاریب فی: پس تشرنارسال

 ی ذا شححبینداشححت که بخواد کل کل کنه، نه ام د یشححد، جون ادهیاکراه پ با
 داشت یمناسب هیخورده بود نه روح یحساب

 راه افتادن ارسالن، چشمهاش رو بست با
 ؟یگذشت تا ارسالن به حرف اومد: خواب یلیخ
 بسته لب جنبوند: نه یچشها با

 ؟یستی: گرسنه نارسالن
 کم هی :هلنا

 گشنه امه یلیمن خ ی: ولارسالن
سالن شه ا ار شت و پ یگو شمهاش رو با ب ادهینگه دا بام کرد،  یلیم یشد، چ

رو دوست نداشت، تو سه سال گذشته  ابونیخ نیلرم نشست تو تنش، ا یکم
 فتهین یحوال نیکرده بود گذرش به ا یسع یلیخ
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فتاد، با حرف راه ا یب فکر نکنه، ارسالن یزیکرد به چ یبرگشتن ارسالن سع با
سترس مل مده بود به خ سر باال ابونبیا شتند م ییبه   یوچه ارفتند، به ک یکه دا

 که واردش شد ینگیتوش، با پارک دیچیکه ارسالن پ
 گذاشت رو دست ارسالن دست

 ؟یسرد نقدریچرا ا ؟یشد ی: چارسالن
 برگرد م،ی: نرهلنا

 !میبخور یزیچ هی میبر میخوا ی: چرا؟ مارسالن
 نبر نجایخوام، منو ا ی: نه، نمهلنا

 ذارو برداشححت و رفت سححمت  لونیشححد، نا ادهینکردب پ یتوجه یول ارسححالن
 !نییپا ایهلنا، در و بام کرد: ب

 تونم ی:نمهلنا
 یختیر نیچون من ا ،یتون ینبود دسححتش رو گرفت: م ایکوتاه ب یول ارسححالن
 برم چه برسه رستوران! ینم مارستانیشما رو ب

 رسالن رو کنار مد و بلند شدا دست
سالن قدم بر م کنار شت ول یار شش جابجا م یدا کرد، کوه  یانگار کوه رو دو

 روم نیتا آخر مارستانیخاطرات ،ام روم اول بعد ام ب
 گذاشت رونیبام شدن در آسانسور ارسالن پا ب با

شده بود، هم نیهم  یامروم که خودش به اندامه کاف نیامروم که هلن دل نام  
 یشد ریسر به م نقدریبود:حاال چرا ا شییتلخ بود، ارسالنم روم مورگو

 گذاشت رونیبلند کرد و پا ام آسانسور ب سر
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 ؟یکن یم هیگر ی! دارنمتی: ببنیی ذا ها رو گذاشت پا لونینا ارسالن
 ارسالن رو ام سر شونه اش پس مد: نه دست

 میر یم میردا ینکنه اشححک شححوقه؟ آره؟ خوشحححال ه؟یچ نای: پس اارسححالن
 !م؟یخلوت کن

شت، طاقت ا طاقت شت در  یپرون کهیت نیندا شت پ شت، اگرم دا ها رو ندا
 خونه نداشت نیا

ت انداخ دیکل گهیدور شونه اش حلقه کرد و بردش سمت در، با دست د یدست
ستاد، اهم سهیک زیخ میو درو بام کرد، ن شت و هلن رو به داخل فر  تیرو بردا

.آروم راه رفته رو برگشححت، دهیام توان پشححت سححرش کوبنداد که هلنا درو با تم
 کاناپه سالن یدست هلنا رو گرفت کشوند جلوتر، صاف جلو

 من ام پشت درش زارم،یخونه ب نیو منفجر شد: من ام ا دیکش رونیرو ب دستش
تا دونه دونه ا  یکه منو امش پرت کرد ییمتنفرم، ام جا کها،یسححرام نیگرفته 

 ،یرو خواست ،عذرمیتم کردکه بد عاد ییجا رون،یب
 یم زارمیگذروندم ب یخونه لعنت نیکه تو ا ییها  قهیآوردن تک تک دق ادی ام

 ادیام بدم م یلعنت یام تو زاریب یفهم
ام  دم،یتو اردالن رو شححن یحرفها شیکه اون روم تو ورود یسححالن لعنت نیا ام

 دیطلب یم تیو ام من حالل نداختیاون اتاق که توش آفاق تو صورتش چنگ م
 واسه خودش، ام همه جاش

شت داد م ارسالنم سه ماه پ یدا ش یخونه عذاب م نیتو ا شیمد:منم تا   دم،یک
شکنجه اس بخوا نیگوشه گوشه ا شده بود،  شکنجه  سم   خاطراتت یخونه وا
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به خودت  یه ،یرو ام توش خط بزن یکی یتالش کن یه یول یرو مرور کن
 .یدم فکر کنبه من مر یکه حق ندار یکن یآور ادی

سرم رو بزارم رو ا سخت  ادمی یه یکاناپه، بخوابم برم تو خاطرات، ول نیبود 
 یکی ادیب ادمیبود،  یک یکاناپه سححرم رو پا نیرو ا ادیب ادمیباشححه، حق ندارم 

 یکن ادشی دیدست تو موهات کرده که االن نبا نجایا
سخته دلت بخواد هر روم که در ا بردش شپزخونه:   ینک یرو بام مخونه  نیتو آ

ست بهم ر نجایا یکی شه که بزور پلو کوکو بار بزاره، بام  ختهیرو وا  ادیب ادتیبا
 یکن ادشی دیکه نبا
: ستادیا ییشد، کنار در اتاق و دستشو یم دهیور و اونور کش نیارسالن ا دنبال

 دمتیب*و*س نجایبره واسه بار دوم ا ادمیسختم بود 
شب رو اون تخت م شب سه ا دمیخواب یبه   فکر نکنم تو روش نکهیبا تقال وا

 یدیخوابیم
تو  ،یدیتو منو ند ،ی، تو کر شححد یلب ممزمه کرد: خودت خواسححت ریم هلنا

 ینخواست
س شده بود: ول یدادکم رونیب ینف  اد،یخونه بدم نم نیام ا گهیسه ماه د یآروم 

 رخوام فک یم یرو اون بالش تا خود صبح راحت به هر چ زارمیشبها سرم رو م
به هر ت یپر م که دلم م کهیدم،  خاطرات  کهیا یخواد ب یام اون  به  ن بترسححم 

 کنم یدارم فکر م یا گهیناموس کس د
 من مجردم؟ یدونست یسه ماهه م نیبلند کرد: تو ا سر

 :آرهارسالن
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 ؟یدیرس جهیبه نت هیبا سام یو رفت یخاطرات من بود ادیکرد:  اخم
سالن شه،  یم- یام کم شتریب یاومد، کم کترینزد یکم ار ست محتاط با خوا

 دست خودش نبود، یآروم باشه ول
 شهیهلنا رو ب*غ*ل گرفت، هلن هنوم تو شو  بود که ارسالن ادامه داد: م سر

به اون سحححه روم حرف نزن کارا م،یفعال راجع  با  تار یاون سحححه روم   خیتو تو 
 ، فقطخجالتت بدم شیاور ادیخوام با  یشححه، االن اصححال نم یخونواده ثبت م

 ب*غ*لت کنم نجوریخواد هم یدلم م
 : ارسالن!هلنا
 دستش رو شل کرد: جانم! یکم

 بشه؟ ی: قراره چهلنا
 میما بخوا ی: هر چارسالن

 م؟یخوا یم یارسالن: ما االن چ یمد تو چشمها مل
 یمنو م یثابت کرد لیخوام، تو هم که به کل فام ی:من االن تو رو مارسححالن

 یخوا
 ام یمن جد:ِا، ارسالن، هلنا

گره دستش رو محکم کرد، چونه اش رو گذاشت رو سر هلنا: به نظر تو،  دوباره
 یزیر یشححربت م یوقت ه،یسححام ییتو چا زهیبر هیهد ید یمورچه مرده م یوقت

مادرش، وقت فاق داره م ینیب یم یرو  خت من م یریباال م ادیآ ! یخواب یتو ت
ارسالن منو به مور اورده  شبید یگ یو م یکن یم فیپشتش اون حرفها رو رد

 ه؟یچ شیمعن نیاتاقش و ال و بل ، !ا
 یدیبخوا یباباته، اگه اونها نرفته بودند، تو همونجا تو سالن م ری: تقصهلنا
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 ؟ی: سلمان گفت به آفاق اون حرفها رو راجع به من بزنارسالن
 اگه .. !؟یگرفت یگرم نم هیسام نیبا ا نقدریتو بود،اگه ا ری: خوب تقصهلنا

 مکیداد تو رو  شححنهادیبود که پ هیمن نبود، اون لطف سححام ری: تقصححارسححالن
منتها تو برنامه امون نبود که شححمام به خاطر حرص دادن من به  م،یقلقلک بد

 یبام یبر ییو بدو یبمون القیدرخواست اون پسره د
باش دست به  یمنه تو رفت ریام، تقص نهیتو قفسه س دیمنه اون کوب ری: تقصهلنا

 یشد قهی
سالن ست به ار ستم بهش حال قهی: من د شدم، فقط خوا  البیوال یکنم بام ین

 دن یپاس نم ستیبلد ن افتیکه در ینفر هینفر اونم  هیبه  شهیهم ه،یگروه
 یرفتم مقابلش ، توپش نم یگروه بمونم نم هیباها ش تو  یماشححت ی: اگه مهلنا

 خورد بهم
سالن سه روم فکر خوا ینم گهی: ولش کن هلن، من االن دار م به اتفاقات اون 

 کنم
 شدم یم ونهیداشتم د شبید شه،یمن فکرم آماد نم ی: ولهلنا

 بود تموم شد ی: ولش کن،هر چارسالن
 بهتر باشه ی: ارسالن، فکر کنم دستت رو بردارهلنا

 : جات بده؟ارسالن
به، فقط اگه آفاق بفهمه اومد یادیکرد:نه م ممزمه  یهر چ گهی! دنجایا میخو

 عمرا باور کنه! گهیبوده د یالک روممید یحرفهابگم 
 دم تو جمع بخونن یبرم م یم سیندامتنامه بنو هی:ارسالن
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تو چشمشون نگاه  یچجور گهی: همه به کنار، حاج بابا و سلمان رو بگو، دهلنا
 کنم

ره ب ستیدونن، آفاق بچه ن یرو نم زی: نگران نباش مطمان باش همه چارسالن
 ف دست همهرو بزاره ک زیهمه چ

جابجا کردو با دسححت ارسححالن رو عقب روند: ارسححالن، اگه  یرو کم خودش
بارمیا االن ام  نی. تو رو خدا ام بزار من همیمدت منو پس بزن هیممکنه بعد ن
 کشم ینم گهید نباریمن ا رون،یدر برم ب نیا

بخاطر تو ام  گهیخوام خودخواه باشححم، د یم نباریرو کم کرد: هلن، ا فاصححله
 گذرم یگذرم، ام تو نم ینم خودم

امامزاده دسححت  یکنم، ام همون روم که جلو یخدا پشحححت نم ریبه تقد گهید
شت تو تقد نیباموت ام مم ریانداختم م ، تو من ریبلندت کردم، خدا تو رو گذا

ستاد،ول ،یمن بود ریتو تقد یامتحان آفاق نبود سه من فر ن به م یخدا تو رو وا
 گهیبار د نیا ردوند،که خدا تو رو برگ یل من بودخدا پشححت کردم، تو ما ریتقد

 خوام خودخواه باشم یخوام روشنفکر باشم، م ینم
 یبره که بتونم عاد یگرفتم، ممان م یشححد:درمانم رو پ فیضححع یکم صححداش

شا شم ، البته دکتر گفته  شه، ول دیب شکل بچه هم قابل حل با  یقول خوب یم
 نرفته؟ ادتیرو که  نهاینداده، تو ا

 : نه،اهلن
 !؟یصبر کن یتون ی: مارسالن

 تکون داد یبغض سر با
 کنم یخونه رو عوض م نیدنبال کارا، بعدم ا میبر دی: پس باارسالن
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 رو باال اورد: خونه رو؟ نه دستش
 : چرا؟ارسالن

 هاشیآشپزخونه رو ،اون تخت رو، بد نیکاناپه رو دوست دارم، ا نی: منم اهلنا
 راحت باشه المیم تو خکنم، فقط اگه ا یرو فراموش م

 میبهش بزن یسر هی هینظرت چ ی: حاال که اون تخت رو دوست دارارسالن
 : ارسالن!هلنا

سالن شده همونجا  زه،یگم چون خاطره انگ ی: نترس، مار شب ن ناهارمون رو 
 میخواب یاگه شبم شد خوب همونجا م م،یبخور

 : ارسالااااانهلنا
انداخت:  یبلند شححد، نگاه شیوشححمنگ گ یلب بام نکرده بود که صححدا هنوم

 آفاق جونه
 ایجواب ند ی:واهلنا

 : چرا؟ارسالن
 شه یبد م میاومد نجای: اگه بفهمه اهلنا

 شه؟ ی: چرا بد مارسالن
 دونم آخه ی: نمهلنا

 : صبر کنارسالن
 رو باال برد:الو سالم یگوش
 شما؟ بهار چشم براهتونه! نیی: سالم، کجاآفاق
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به  هی: ارسححالن ظه  ند لح بدچ جامه  خدمتتون م ن،یمن ا گم چرا هنوم  یمن 
 بهار شیپ مینرفت

 نیی: بفرماآفاق
سالن شت هی: من هلنا رو اوردم خونه خودم، ار سنگهامون  دیبا م،یکم حرف دا

 میکند یرو وا م
 نیستیتو تخت خواب که ن انای: احآفاق
 اونجا میناهارو ببر میگفت یول م،یاالن تو سالن هست ن،ی: نه نگران نباشدیخند
 مارستانیببرش ب ،یرو هم بکن شیشوخ یامت حت ستمین ی: ارسالن، راضآفاق

 نجایا نیایراست م هیراحت بشه، بعدم  المونیخ
 حرفهامون مونده یلی: بخش تکمارسالن

 یاریسححالم م ،یخوام بمونه، مود باش ارسححالن، دختره رو سححالم برد ی:مآفاق
 !؟یدیم لیتحو

 شده؟ یچ شیو شب پرفته د ادتونی:انگار ارسالن
ش سالن قاپ یگو ست ار شد، من  یچیه شبی: آفاق جون، بخدا پردیرو ام د ن

 رفتن ارسالن رفتم اتاقش،... نییخودم بعد ام پا
اومد  6ارسححالن سححاعت  دمیدونم مادر، من د ی،میگ یچند بار م ی: واآفاق

شن یصدا ن،ییپا سر  داریب نایا کایفکر کردم ن دم،یپا  زنم، بشدند اومدم باال 
 حرفهارو نیاصال ولش کن ا

 نجایا نیایراست ب هیو  مارستانیب نیبر نیجمع کن یمود
 به ارسالن کرد ینگاه
 خوام یعذر م زی: من و اقعا بابت همه چهلنا
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 وونهیگن نگو جوون بگو د یم ن،یمادر، گفتم که جوون ستی: مهم نآفاق
 :واقعاهلنا
 !ی: پس چآفاق

 نه؟ ای میناهار بخور هیقبلش  میتون یروگرفت: حاال م یگوش ارسالن
 نیرب نیدهنش نبرده،پاشحح یزیتا حاال چ شححبیبچه د نیالله.ا ی: ال اله الآفاق

 س!تمومه منتظر شماها فتشیبهار ش ن،یبعدم مود بر نیبخور یناهار هی رونیب
 باال داد:چشم ییابرو ارسالن

سر با سالن  شت ار نیتکون داد: ا یقطع تماس ار شادم بدتره، آفاق جون ام گ
 میخور یم نی ذارم تو ماش میرو بردار بر فتیک

 کرد و رفت سمت در یپوف هلنا
 یحرف گوش کن شد نقدریرو گرفت: حاال تو چرا ا فشیدسته ک ارسالن

 میرو بردار بر فتیک ی: خودت گفتهلنا
نگفتم با سحرعت نور،حاال آفاق  میپشحت در نگهش داشحت: گفتم بر ارسحالن

شت در ن  میتر بر رید میتون یکه م قهیدق 5،  میساعت نتون 5 ست،یجون که پ
 بخصوص که من کار دارم رون،یب

 زنهیکنم آفاق جون االن دوباره منگ م ی:آ. آ. من که فکر مهلنا
 : نترسارسالن

 دیکش رونیجعبه ب هی بشیکرد تو ج دست
 ه؟یچ نیرو جعبه بود: ا نگاهش



 617 سر شودبه 

به ور م نطوریهم ارسححالن با در جع فت حر یکه  قه، گردنر مد:حل و  یف او
من  یول ،یافت یروم آخر م ادی ،یشححیم تیدونم اذ ی!متیدیع یگوشححواره ها

 یشد یعصبان گهیکه د یرو دوباره بهت برگردونم، البته به شرط نهایخوام ا یم
 یپرتشون کن یاریدر ن

خاطرات خوب بهشححون وصححل بودند و ام  یدل بود تو جواب دادن، ام طرف دو
 وم آخرخاطره بد ر یطرف

 و زیآو یمودتر دسححت بکار شححد، حلقه رو تو انگشححتش کرد، ول یول ارسححالن
 گوشواره رو تو دستش مشت کرد

 ؟یبه دست ارسالن بود: پس اونا چ نگاهش
 ؟یاریدو تا دستت رو راحت باال ب یتون ی: تو االن مارسالن

 کشه! یم ریام ت نهی: نه سهلنا
 گه؟! یم یاق چاونجا آف یبر نهای: به نظرت با اارسالن

 گه؟ یم یدونم چ ی: نمهلنا
 گذرم! یبه نامحرم؟! امت نم یگه ارسالن، دست مد ی: مارسالن

 !زهیت یلی! خیگ ی: راست مدیخند
 یچیه یچیه یب ینجوریکنم هم یفکر م یخوب هر چ یخم شد: ول ارسالن
 شه ینم نمیب یم رونیب میدر بر نیهم ام ا

 فهمه! یم گم یمن م یاش گرفته بود: ول خنده
 ارهیتو روم ب شهیروش نم گهید نویا ست،ی: مهم نارسالن

سرش رو نزد یچونه مدنها منتظر شد، ستاش رو یبرد،نرم و طوالن کیهلنا ن ! د
 قالب کرد پشت سرش قصد نداشت تمومش کنه
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شل کرد، پ یتکون هلنا کم با ستش رو  سبوند به پ شیشونید هلنا:  یونشیرو چ
 یش ینم تیت تو اتاق اذببرم ییبه نظرت بخوام هوا

 :نه خوبمدیگز لب
 بلند شد شیمنگ گوش یمانوش که صدا ریخم شد دست برد م ارسالن

آخش هم نتونسححت ارسححالن رو که  یصححدا وار،یهوا عقب رفت تو د یب هلنا
 شلوارش برده بود رو متوجه کنه بیشوکه دست رو ج

 جواب بده ،یمد سر شونه اش: چرا مشتش کرد یدست
 رکن آفاقه: باودیخند
 : جواب بده خوبهلنا
 کرد: اردالن یاسم اردالن پوف دنیبا د د،یکش رونیرو ب یگوش
 : جواب بدههلنا

 : الو بگوارسالن
 بهار تو راه خونه اس مارستان،یب نینر گهی: منگ مدم بگم داردالن

 :جداارسالن
وقته عالف شححما دو  یمن بنده ها، کل سححتیسححاعت ن 24 فتی:بله، شححاردالن
 ن؟یهنوم خونه ا تاست!

 میافتاد یراه م می:آره داشتارسالن
 دیبعدم خند ن،یبه کارتون برس مارستانیب نی: منگ مدم بگم نراردالن

 میافتاد یراه م می: خجالت بکش، داشتارسالن
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 ن،یخواستم بگم به کارتون برس یچون من م ن،یفتیراه ب ن،یکنی:خوب ماردالن
راست و  هی ن،یبگم، به کارتون نرس دیبا هستادیا نجایچون آفاق جون االن ا یول

ارم اونجا!  یو گرنه من آفاق جون و بچه ها رو م نجایا نیاریب فیتشححر عیسححر
 شد: خوبه آفاق جون درست گفتم فیصداش ضع

شن یصدا ست و دقدیآفاق رو  شون گرم مقی: بله، در س تا  کنم ی. بگو ناهار وا
 برسن

 ؟یدی: شناردالن
 میایم می:بله، دارارسالن

 میبر دیقطع تماس نگاهش نشست رو صورت هلنا: فکر کنم با با
 :اوهومدیخند هلنا

هلنا انگار قصحححد دل کندن ام اون  یبرن، ول رونیرو گرفت تا ام در ب دسححتش
خونه رو نداشححت، دور تا دور سححالن رو ام نظر گذروند، تو لحظه آخر چشححم 

تو  یان به سر شود، بهمگ ی." بونیزیسر تلو یباال یهاش موم بودند رو تابلو
 شود" یبه سر نم

 رونیب ییمنتظر ارسالن انداخت و با هاش همراه شد، جا یتو چشمها ینگاه
شلوغ و دود آلود، اما مطمان  یبونها ایخونه آفاق ، خ مارستان،یخونه، ب نیام ا

 گرده. یخونه بر م نیبود که دوباره به ا
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یبا رماناین بابت نوشتن  عزیز  helga1980از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


