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 مقدمه:

 رو کنار بزنی تا اون شخص رو ناراحت نکنی و ی اطرافیانتکنی و ضربه بخوری؟ شده همه تا حاال شده اعتماد

بخوای ازشون  بجنگی و هات همحس باشی با به خاطرش حتی حاضر سرپیچی کنی و نخوای از خواستش

 بگذری؟ 

 از هم بپاشه؟ زندگیتتمام  بفهمی که تمام اعتمادت اشتباه بوده و هاولی بعد

 

 :خالصه

هستن. عرفان پس از مرگ پدرش ضربه  های اصلی رمان عرفان و دلنیااما نقش ؛رمان از زبان راوی داستانه

ولی  ؛کنهنامادریش اعتماد می ی زیادی داشته، بعد پدرش بهپدرش به نامادریش عالقه ه و چونخورسختی می

 کنه و... . دختری هم هست که قلب مغرور عرفان رو احاطه می خوره. در این بینضربه بدی می

 

*** 

 

پیچید. عرفان، تک فرزند خاندان بزرگ می های مکرر آقای شهریاری مدام در اتاق بزرگشصدای سرفه

ختی نفس س ایستاده بود و دستش رو توی دست گرفته بود. آقای شهریاری به شهریاری، مغرور در کنار پدر

 کشید و حالش اصالً مساعد نبود.می

دیگر تخت ایستاده بود. دکتر وارد اتاق شد و  آرتینا خانم، زن دوم آقای شهریاری و نامادری عرفان، هم در طرف

 ی آقای شهریاری شد. و مشغول معالجه به عرفان دست داد

 بهش گفت:ناراحتی رو  عرفان کمی مضطرب شد و اخم کرد. کمی که گذشت دکتر با

پیشرفت کرده و دیگه از دست ما کاری بر  عرفان خان. پدرتون دیگه زیاد فرصت نداره. بیماری خیلی متأسفم -

 نمیاد.

 عرفان کالفه شد.

 برمش آمریکا، هرجا که بشه.چی دکتر؟ می یعنی -

 دکتر از جایش برخاست.

 تحویلتون میدن. های من روولی هرجا که ببرید همین حرف ؛عرفان خان مختارید -
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 کشید. آقای شهریاری گفت: عرفان دستش رو توی موهاش فرو کرد و کالفه نفس عمیقی

 پسرم خودت رو اذیت نکن. مرگ حقه بابا. عرفان -

دکتر سبحان خداحافظی کرد و رفت. آرتینا خانم لبخند محوی زد، انگار زیاد از مرگ آقای شهریاری ناراحت 

 نبود.

 بالکنت گفت: زد ومی آقای شهریاری نفس نفس

 جا.زنگ بزن به محمدی بگو بیاد این عرفان -

 حرف از اتاق خارج شد تا با وکیل رسمی پدر حرف بزند.عرفان بی

ی تنها فرزندش عرفان که نگران بود؛ برا آرتینا خانم کنار شوهرش رفت و دستش را گرفت. آقای شهریاری

پیش تنها  شد در یک تصادف مرده بود و آقای شهریاری یکسالمیسالی چهار که  ی عشقش، مهتاب بود.ثمره

ترسید بعد از خودش آرتینا عوض ازدواج کرد و حاال می ی تنها نبودن عرفان و کمبود محبت، با آرتینا خانمبرا

 شود و عرفان ضربه بخورد.

 ی به همراه عرفان داخل شد.و آقای محمد ای که به در خورد، آقای شهریاری را از افکارش خارج کردصدای تقه

 آقای شهریاری رو به عرفان گفت:

 میشه تختم رو بیاری باالتر؟  پسرم -

به سمت تخت پدر رفت و دستورش را اجرا  ای رنگش را از صورتش به سمت باال زد،قهوه عرفان موهای لخت و

 کرد.

 با وکیلش تنها صحبت کند.تا  آقای شهریاری از عرفان و آرتینا خانم خواست که اتاق را ترک کنند

؛ نصف عمرش را بدهد تا پدرش سالم شود خورد و حاضر بودعرفان روی مبل توی سالن نشست. دلش پیچ می

 ممکن نبود. ولی

عرفان همچنان روی مبل نشسته بود. شهناز  های آقای شهریاری و وکیل به بیش از یک ساعت کشید وصحبت

با  کردسوخت و اغلب سعی میی عرفان و تنهاییش میدلش براشان سالهچهل و چهار خانم، خدمتکار 

آمد چون بر این باور بود که افکار آرتینا خانم نمی هایش تسکین خاطر عرفان شود. او زیاد از آرتینا خوششحرف

 شوم و ظاهرش زیباست.

 وکیل از اتاق خارج شد و عرفان برخاست.
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 جناب محمدی؟  شدچی -

 ان ایستاد و لبخند گرمی زد:آقای محمدی نزدیک عرف

تنظیم کردم و خیالشون راحت شد. بااجازه  نامه داشتن که براشونیک سری درد دل و یک وصیت پدرتون -

 دیگه میرم دفتر.

بیش از حد ممکن قابل اعتماد بود و  تر شد. آقای محمدیهایش غلیظنامه اخمعرفان با شنیدن نام وصیت

 دانست.عرفان این را خوب می

 آرام گفت:

 تا کی باید مخفی باشه؟  نامهوصیت -

 .جا کردبهآقای محمدی پرونده را در دست جا

 بعد از فوت پدرتون. تا -

 و وحشی عرفان دید و سر به زیر انداخت. ایدل عرفان لرزید. آقای محمدی به وضوح غم را در چشمان قهوه

 نداری پسرم؟  کاری -

ن دست آقای محمدی را فشرد. پس از رفتن وکیل زود خود را به اتاق پدر عرفان تکانی خورد و با دستی لرزا

 رساند. آقای شهریاری گفت:

خاندان پابرجا بمونه. تو پسر خیلی عاقلی هستی  خواد نام اینها به عهده توئه. دلم میی کاربعد من همه پسرم -

دار باش. هرگز گول و سیاست ده نگه داردونم پس اسم من رو زنها بر میای. من میاز عهده کار و خیلی خوب

 کس نتونه در تو نفوذ کنه.هیچ ظاهر افراد رو نخور و محکم باش تا

دوخته بودند. او تنها توانست سر تکان دهد  هایش را به هماما انگار لب ؛عرفان سعی کرد به روی پدر لبخند بزند

 و اتاق را ترک کند. 

از عمارت خارج شد. بدون هدف یا مکان خاصی  و زد. سوارش شدبرق میجنسیس طالیی رنگش زیر نور آفتاب 

 چرخید.ها میدر خیابان

کرد تمام قدرتش و خیابان در نوسان بود. حس می ش لرزه بر اندامش انداخت. نگاهش بین گوشیاصدای گوشی

ختی کنار خیابان شد. ماشین را به س حس است. صدای موبایل قطع و مجدد بلندو دستش بی از بین رفته

 کشید و گوشی را چنگ زد.



 

 

 
 انجمن رمانیک مهدیه مومنی کاربر |عاشقدلنیای   6

 
 ی شهناز خانم ضربان قلبش را کند کرد.صدای گریه

 کشه... .شهریاری دیگه نفس نمی آقا بیاید جناب -

ی سفید کذایی روی جسد پدرش خودنمایی نفهمید چطور به عمارت رسید. تنها زمانی به خود آمد که پارچه

لرزانش اختیار  تمام توان سعی در خودداری کرد. پاهای زد و او باگلویش را چنگ  کرد. بغض سختیمی

 کرد.هرحرکتی را سلب می

داشت و حس داریا را دوست می. آرتینا خانم اش و پسربرادر ناتنی ،دستی بازویش را محکم گرفت. داریا بود

و بهش تکیه  دوستش بداردی خود شد مانند برادر نداشتههمین باعث می کرد بسیار با محبت و صاف است.می

 کند.

یک لیوان شربت آورد و بهش خوراند. کمی  داریا بازویش را گرفت وروی مبل نشاندش. شهناز خانم زود برایش

اتاق، خالی از جسد  آمبوالنس مثل ناقوس مرگ بر پیکر عرفان نشست و دقایقی بعد حالش بهتر شد. صدای

 جناب شهریاری بود. 

ها را به نحو احسن انجام کوهی خاص انجام شد. رادین و راژان، دو دستیارش، تمام کارمراسم دفن با عظمت و ش

کرد هایش را مهار میاشک اشدر دو طرف عرفان ایستاده بودند. عرفان در زیر عینک دودی داده بودند و اکنون

دیگر  کردود و حس میاطاعت کرده باشد. زندگی برایش سخت شده ب ی پدر، مبنی بر محکم بودن،تا به خواسته

 طلبید.و تنها یکبار دیگر آغوش پدر و مادر را می خواهدهمه دارایی را نمیدلش این زندگی این تجمالت و این

االمکان حتی داد. احترام خاصی برایش قائل بود ومی هایش گوشداشت و اغلب به حرفنامادریش را دوست می

 برگرفته بود. هایش فضای قبرستان را دری آرتینا خانم و عمهگریهکرد. صدای کردنش خودداری می از ناراحت

 پس از پذیرایی، همه راهی عمارت مجلل آقای شهریاری شدند.

و کنارش جای گرفت. آرتینا خانم از یک  عرفان در جنسیسش نشست که آرتینا خانم هم در جلو را گشود

ی جناب شهریاری این قضیه رفان خبر داشتند و به خواستهرا فقط آقای شهریاری و ع ی فقیر بود که اینخانواده

 مسکوت بود تا کسی آرتینا خانم را مورد سرزنش قرار ندهد.

خواست در مورد آرتینا خانم هایی مجلل مشکی آرتینا خانم انداخت و سری تکان داد. نمیعرفان نگاهی به لباس

 سرش بیاید. افکار منفی در

 ا پشتش حرکت کردند. هحرکت کرد و تمام ماشین

 آرتینا خانم مردد گفت:
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 کنه؟ محمدی نگفت کی وصیت رو باز می آقای -

کرد آرتینا در سوگ پدر، باشد؟ عرفان فکر می نامهعرفان میخکوب ماند. چرا آرتینا االن باید به فکر وصیت

 حرف تمام افکارش را دچار تردید کرده بود. ولی این ؛غمناک و گریان است

 سختی حواسش را متمرکز کرد و زمزمه کرد:به 

 کنه.هنوز وصیت رو باز نمی نه -

 حرفش را درست کند. اخم عرفان شده بود، سریع خواست آرتینا خانم که متوجه

ای توی وصیت باشه که مربوط به کفن و دفن میثم )آقای شهریاری( باشه و وقتش ترسم خواستهمی آخه -

 بگذره.

 ی زد و گفت:عرفان در دل پوزخند

 گفت.می حتماًمربوط به مراسمات بود آقای محمدی  اگه چیزی نه -

 به خودش حساس نکند. ساکت بماند تا عرفان را بیش از این نسبت فعالًآرتینا ترجیح داد 

 در دل زمزمه کرد:

 باالخره این اموال مال من میشه. -

اش را داشت که از تمام رازهای دلش خواهر نداشتهکنارش نشسته بود. طناز برایش حکم  اش درطناز دخترعمه

ساله و بسیار زیبا و مهمتر از آن، قابل اعتماد و راز ۱۲کرد. طناز و اکثر مواقع با او درد و دل می خبر داشت

عرفان را تنها  کرداالمکان سعی میعرفان هیچ حس دیگری نداشت و حتی نگهدار بود. به جز حس برادری به

 نگذارد.

  .نعرفا ی زخم دلمرهمی باشد برا شاید ن نیز کنارش نشسته بود تااکنو

شهریاری دار فانی را وداع گفته بود و عرفان به  داد. سه روز بود که آقایزیر به نوای قرآن گوش میعرفان سربه

 ایستاد.پاهایش می سختی روی

ها و ریخت تا مبادا کسی اشکاشک میزد و در خفا جای خالی پدر در اتاق سابقش، هر شب آتش به جانش می

 هایش را ببیند.ناآرامی

 م گفت:اطناز آر
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تونی با این می مطمئناًشناسم؛ تو پسر مقاومی هستی و من تو رو خیلی خوب می ؛ اماداغونی عرفان دونممی -

 داغ مقابله کنی.

 یم انگار قصد نداشت کوتاه بیاید.ی عظتوده ولی این ؛عرفان بزاق دهانش را فرو داد تا شاید بغضش هم برود

 طناز که دید عرفان در جمع راحت نیست برخاست و دستش را گرفت.

 بیا بریم باال حرف بزنیم. خب؟  - 

ی حرف یا بود که به خودش اجازه قدر عاقلکرد و طناز همیشه آندر مقابل طناز رام بود و مخالفتی نمی

 ای ندهد. پیشنهاد غیر معقوالنه

 هایش را روی هم سابید.رفتند انداخت و دندانمی نگاهی به آن دو که دست در دست هم به اتاق عرفانآرتینا 

 روی عرفان اثر داره. این دختره زیادی -

*** 

کرد و دختر جای خواهرش را پر می گریست. اینعرفان سرش را روی پای طناز گذاشته بود. از ته دل می

 مغرور را ببیند. های عرفاناشکالی نداشت اشک

  کرد.زیبا و دلربایش را نوازش می سکوت، تنها موهای پسر دایی رد کرد وطناز به خوبی عرفان را درک می

 ی دستمال کاغذی را به سمتش گرفت.کمی که گذشت عرفان آرامتر از قبل شد و صاف نشست. طناز جعبه

 عزیزم؟  بهتری -

گونه دل عرفان را آرام جادو داشت که این داشت و کلماتش انگاردل این پسر جای  به راستی طناز عجیب در

 کرد.می

 آبجی کوچیکه. ممنون -

 طناز خندید و غم دل عرفان کمی کمرنگ شد. با هم برگشتند پایین.

 سمت عرفان رفت. عرفان را در آغوش کشید. عمه ساریه، مادر طناز، با دیدن آن دو ته دلش شادمان شد و به

 ونت بره عرفانم. بمیرم برات که تنها شدی. به قرب عمه -

 آرتینا خانم با حرص جلو آمد و با لحنی آرام گفت:

 هم پدری. کنمساریه جان این چه حرفیه؟ من خودم براش هم مادری می -
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ی پولدار و متمول است آرتینا از یک خانواده آمد. با اینکه برادرش بهش گفته بود کهساریه از آرتینا خوشش نمی

برادرش دارد و  گفت که آرتینا تنها چشم به اموالحسش بهش می ؛ امافوت شدند که پدر و مادرش هر دو

چون دوست نداشت اطرافیان را حساس و عرفان را ناراحت کند، لب گزید و به سرجای خود  ؛ ولیوالغیر

 بازگشت و نشست.

نامه را باز کنند و عرفان همه که باید وصیتخبر داد  پس از مراسم هفت، فردای آن روز آقای محمدی به عرفان

اش، آرتینا خانم و طناز. پدرش تک فرزند پسر بود و عرفان عمویی عمارت جمع کرد؛ دو عمه را در سالن بزرگ

 نداشت.

ی عرفان بافید. هر دو عمهی خود رویا میرسد و مدام براصبرانه منتظر بود تا ببیند چه به او میآرتینا بی

پدرش  و سرشناس داشتند و عرفان خیالش راحت بود که چشم به اموال های مهمتاجر و از خانواده شوهرانی

 است. ها تنها از سر داغ برادرشانها و سوگواریندارند و این اشک

رسید. عرفان را در آغوش کشید و مجدد  کردند که آقای محمدیشهناز خانم و دو خدمتکار دیگر پذیرایی می

 ی با انگشتان دستش شد. طناز زمزمه کرد:عرفان در کنار طناز نشست و مشغول باز تسلیت گفت.

 کجاست؟  داریا -

 .شرکتش -

 نمیاد؟  -

 . هیچ موقع چشم به مال پدر نداشت.نه -

 را گشود و گفت: نامهطناز دیگر حرفی نزد. آقای محمدی وصیت

 خونم.ی عرفان خان، میاجازه با -

 غم سری تکان داد و آقای محمدی اینگونه خواند:عرفان با دنیایی از 

 به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد»

 خوانید من دیگر در بین شما نیستم.بازماندگان عزیز، سالم. اکنون که این وصیت را می

ای عرفان است و هایی که دارم بعد از مرگم برچیز حرف زیادی ندارم، فقط و فقط اینکه سرمایه، اموال و تمام

ی امور خیریه در واقع در )...( است را برا ی زمینم کهها مستفیض نخواهد شد. فقط یک تکهکسی جز او از آن
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ها از آن تمام سند سرمایه موقعی به نام عرفان خواهد شد که ازدواج کرده باشد و تا قبل اما تمام این ؛نظر گرفتم

 گیرد.محض اینکه عرفان ازدواج کرد تماماً به او تعلق می د و بهو مدارک در دست آقای محمدی خواهد مان

 «والسالم.

اش شد و کینهورتر میآرتینا خانم شعله خواند، بذر نفرت و خشم در وجودای که جناب محمدی میبا هر کلمه

قرار داده؟ برایش  کرد چرا پدر ازدواجش را شرط این میراثانداخته بود و فکر می تر. عرفان سر به زیرپررنگ

از موقعی که چشم گشوده بود مال دوست نبود؛ اما فقط دلیل  همه پول تنها مال اوست، چوناصالً مهم نبود این

 دانست.این شرط را نمی

و آرتینا خانم سعی کرد با خونسردی  ی عرفان، با خوشحالی این وصیت را تائید کردندساریه و سارا، دو عمه

ی به بهانه ی عرفان پنهان نماید و سریعی دوعمههای موشکافانهرا از دید نگاه برافروخته شدن صورتش

 چیزی نگفت. ؛ امادستشویی از جمع بیرون رفت. ساریه خانم دردل پوزخند زد

 آقای محمدی به عرفان که ساکت در فکر بود نگاه کرد.

 شما میشه. خان طبق فرمایش پدرتون، میراث بعد از ازدواجتون به نام عرفان -

 جایی ندهد.مرور کند تا پاسخ نابه ی وکیل را در ذهنعرفان از افکارش بیرون آمد و سعی کرد جمله

 مونم.نیست، من و پدر نداریم. منتظر می ایعجله -

 آقای محمدی لبخند گرمی به رویش پاشید.

 ات رو گرفتی من درخدمتم.ه. پس هر موقع تصمیمخوبه -

 کرد.عرفان با عطوفت سرخم 

 جناب محمدی، من به شما خیلی اعتماد دارم. سرورید -

ها و طناز خداحافظی کرد و به خلوت اتاقش پناه پس از رفتن آقای محمدی، عرفان خسته برخاست و از عمه

 برد. 

خواست حتی یک درصد اموال زیاد جناب شهریاری به اتاقش قدم میزد. دلش نمی درآرتیناخانم بااسترس 

خودش برسد. او حتی راضی نبود پسرش داریا هم سهمی ببرد و طمع مال، مثل خوره جانش را کس جز هیچ

 دوست داشت تمام سرمایه را تصرف کند. ؛ ولیخورد. گرچه هیچ کم نداشتمی
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اگر  اًمسلم چون کار را به بعداً موکول کرد اما فکری به ذهنش نرسید و این ؛ها مشغول فکر کردن بودتا ساعت

 توانست این کار را بکند.خواست ازدواج هم بکند، تا بعد از سال پدرش هرگز نمیعرفان می

و او حتی گاهی از صبح تا شب سر کار بود.  ی عرفان بودشرکت بزرگ جناب شهریاری به عهدهیک اداره کردن 

 کرد.سرکشی می دو شرکتو دیگری را به راژان سپرده بود. خودش هم به هر  ها را به رادینیکی از شرکت

خوانده بودند که همین سبب رفاقت بینشان شد.  راژان و رادین برادر بودند و با عرفان در یک دانشگاه درس

 کرد.عرفان همیشه خدا را بابت این دو دوست خوب شکر می

ود را وقف کرد ی خیریه در نظر گرفته ببرا آقای محمدی با در جریان گذاشتن عرفان، زمینی که آقای شهریاری

 ی خیرات آقای شهریاری برگزار کردند.جا مراسمی برامانو در ه

*** 

 . بود مرداد ماهچهاردهم  ،گذشت. روز جمعهنزدیک به یک ماه از مرگ آقای شهریاری می

عرفان در سالن ورزشی عمارت مشغول ورزش کردن بود که موبایل در جیبش لرزید. دستگاه را خاموش کرد و با 

 ی اتصال را لمس کرد.های روی صورتش را زدود. با دیدن نام طناز زود دکمهی روی دوشش، عرقحوله

 عزیزم. سالم -

 عرفان، خوبی؟  سالم -

 نیستم. تو خوبی؟  بد -

 زنی؟ . چرا نفس نفس میخوبم -

 کردم.ورزش می داشتم -

 خوام ببینمت.چه عالی! ببینم امروز عصر وقت داری؟ می آفرین -

 ی تو همیشه وقت دارم آبجی کوچیکه. کجا باید بیام؟ واسه من -

 شاپ )...( ساعت چهار. کافی -

 خدانگهدارت. باشه -

 گوشی را در جیبش گذاشت و به حمام رفت. شهناز خانم برایش قهوه آورد.

 خورید زیر باد کولر.یه چیز گرم بپوشید سرما می آقا -
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 خانم کرد، لبخند محوی به رویش زد و به اتاقش رفت.ی مهربان شهناز عرفان نگاهی به چهره

 رویش نشست و لبخندی به رویش زد.کشید. روبهعصر رأس ساعت، سر قرار بود. طناز انتظارش را می

 اومدی داداشی.  خوش -

 .ممنون -

 هردو سفارش دادند. طناز انگشتانش را در هم قفل کرد و گفت:

باباش رو از  و  موضوعی باهات حرف بزنم. یه دوست دارم مامان یهازت خواستم بیای که در مورد  راستش -

کاری داری که بتونی  کنه. خواستم بدونم تو خواد کارمی امرار معاشی برا ؛ امادست داده. خیلی دختر خوبیه

 بهش بدی؟ 

 قدره؟ چه تحصیالتش - 

 کنم.ل اعتمادیه، من تاییدش میدیپلم. همسن خودمه. دختر خوب و قاب - 

 اما االن... . ؛شرکت استخدامش کنم یتونستم توتحصیالت عالیه داشت می اگه -

 هایش نشست.ش کرد و لبخند زیبایی روی لبای زیبای پسر داییطناز نگاهی به چهره

 شه.ی دلنیا پیدا میتوی خونه استخدامش کن. یه کاری باالخره توی اون عمارت بزرگ برا خب -

 دلنیا هست؟  لسمش -

 بله، دلنیا مشرقی. -

اندازه برایش دانست چه کاری بابد به این دختر بسپارد. از طرفی این درخواست طناز بود، کسی که بینمی

 باارزش و عزیز بود.

 ت:اش را خورد و گفقهوه

 کنم بهت خبر میدم، خوبه؟ من فکرهام رو می طناز -

 وبه، فقط هرچه زودتر چون اون شدیداً نیاز به پول داره. خ -

 سری تکان داد و کمی بعد هر دو پس از خداحافظی از هم جدا شدند.

*** 
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 فردا صبح با رسیدن به شرکت دوم، راژان نزدیکش شد.

 عرفان. خوبی؟  سالم -

ی راژان تعریف کرد موضوع دختری که طناز معرفی کرده بود را برا عرفانوارد دفتر شدند و روی مبل نشستند. 

 و از او نظر خواست. راژان کمی فکر کرد و گفت:

تونی گیره، تو میجا نیاز به تایپ دارن و کار تایپ خیلی وقت کارمندها رو میهایی که میان اینبین، برگهب -

های این ی عمارتتون فقط تایپ کنه. هم برگهتاپ هم بدی بهش تا توی کتابخونهکنی. یه لپاستخدامش 

 شرکت هم شرکت رادین.

 به نظرش پیشنهاد بدی نبود. نگاهی به راژان انداخت و لبخند پر از محبتش را نثار او کرد.

ی خانم مشرقی. حاضر باشه ونه برامها میممنونم راژان، کمک خوبی بهم کردی. پس از فردا تمام تایپ ازت -

 که ببرم براش.

 جوری سرعت کار شرکت هم میره باال.نداشت رفیق. این قابلی -

آن روز با طناز تماس گرفت و موضوع را به او گفت. طناز خوشحال شد و انتخابش را تائید کرد، گفت که با دلنیا 

 ی فردا به عمارت برود.گیرد تا براتماس می

روی چشمان وحشی و سرکش عرفان که صبح نواخت. دختر روی مبل، روبههشت ولی خانه روی ساعت پاند

 ی دختر تشکیل داده بود، نشسته بود.ترسناک را برا و کمیی جدی درآمیخته با اخم بود و چهره

 کمی در جایش تکان خورد که عرفان به حرف آمد.

 جا؟ ی چه کاری اومدی اینکه واسه دونیمی -

 را بلند کرد. چشمان سبزش را به چشمان سرکش عرفان دوخت.سرش 

 له، طناز جون بهم توضیح داده.ب -

 مونه.پس دیگه حرفی نمی بسیار خب -

 سپس با صدای بلند شهناز را صدا کرد تا دختر را به کتابخانه راهنمایی کند.

 پس از رفتن دلنیا شیرکاکائویش را خورد و برخاست.

 د و خدا را شکر کرد که حداقل به کالس کامپیوتر رفته است و با این کار آشناست.تاپ را گشودلنیا لپ
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ترسید با ورودش سریع برخاست. عرفان حس کرد مشغول تایپ بود که عرفان وارد شد. دلنیا انگار کمی از او می

 رنگ است.این دختر واقعاً صاف و یک

 با صالبت و محکم جلو رفت.

جا باشی. میگم یه اتاق در اختیارت بذارن تا مشکل رفت و آمد نداشته روز اینشبانهتونی خوای میمی اگه -

 باشی. 

پیمود و نه مجبور دلنیا از ته دل خوشحال شد. این پیشنهاد خوبی بود چون دیگر نه باید این راه طوالنی را می

 ی آن خانه قدیمی را بدهد و نه پول خوراک و هزار چیز دیگر.بود اجاره

 مکث کرد و گفت: کمی

 مونم.می روز. اگه مشکلی نداشته باشه شبانهممنون -

کرد. چشمان سبزش با موهای خرمایی و ی دختر انداخت. زیبا بود، هر چشمی را خیره میعرفان نگاهی به چهره

چال های کوچک و قرمز و یک کرد. قدش بلند بود و هیکلش مانکن مانند. لبچندان می بلندش جذابیتش را دو

 ای اصالح شده بودند.ای که به حالت دخترانهدست و سفید و ابروانی قهوههایش یکخیلی قشنگ. دندانی گونه

ی عرفان شرمگین شد و سر به زیر انداخت. عرفان گویی با این حرکت به خود آمده باشد، دلنیا از نگاه خیره

 اخمی کرد و گفت:

هات رو بیاری. البته منظورم لباس و این چیزهاست، چون اتاقی ا وسیله. ترتیبی میدم فردا راننده ببرت تباشه -

ها ها باشه. هیچ چیز نباید گم بشه چون این برگههمه چیز داره. حواست به این برگه ه وکه بهت میدن مجز

 خیلی مهمه.

 چشم، ممنون. -

 جا برش گرداند. ایستاد و چشمانش را بست.خواست به آناما انگار نیرویی می ؛عرفان از کتابخانه بیرون رفت

 طوری شدم؟ من چی شدم؟ چرا این -

 سرش را تکان داد، تا شاید این افکار از ذهنش پاک شود و به راهش ادامه داد. 

*** 

 طناز دست عرفان را گرفت.
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 راضی هستی؟ کارش خوبه؟  ازش -

لبخندی ی اطمینان به او قدر نگران این دوست بود. براانداخت. چه اشنگران دخترعمه یعرفان نگاهی به چهره

 و گفت. زد

 ام، خیالت راحت.از کارش راضی بله -

 کمک کند. االمکان به اوخواست حتیطناز از ته دل خدا را شکر کرد. واقعاً دلنیا را دوست داشت و دلش می

را سخت مشغول کارش دیدند. حتی متوجه حضور آن دو هم نشده بود. طناز هر دو وارد کتابخانه شدند و دلنیا 

 .متوجه خود ساخت او را با خوشحالی به سمتش رفت و

همه عالقه بین دو دختر متعجب شد. از کتابخانه بیرون رفت دیگر را در آغوش گرفتند و عرفان از اینهر دو هم

 تا دو دوست کمی با هم خلوت کنند.

 آغوش طناز بیرون آمد و با خنده گفت:دلنیا از 

 داییت خجالت کشید رفت. پسر -

 طناز خوشحال کنارش نشست.

 بابا عرفان و خجالت؟ رفت تا ما راحت باشیم. نه -

 ای. ! پس چه پسر فهمیدهآهان -

  زدند.طناز چشمکی زد و دلنیا باز کار تایپ را شروع کرد. در همه حال با هم حرف می

 این پسر داییت چه ترسناکه. طناز -

 ولی دیگه ترسناک نیست که. ؛! عرفان فقط یکم زیادی مغرور و جدیهواه -

 دوستش داری؟  -

 طناز با خنده گفت:

 شه دوستش نداشته باشم؟ عرفان برام حکم برادر داره، مگه می آره -

ایم برادری کند و برادرانه خرجم گفت ای کاش من هم برادری داشتم تا بردلنیا مغموم شد. شاید با خودش می

های این قوم را تحمل ی مخارجم کار کنم و اخم و تخمکند و آغوشش به من آرامش دهد، تا مجبور نباشم برا

 کس را نداشت، الاقل طناز بود تا مثل خواهر در کنارش باشد.خوشحال بود که اگر هیچ ؛ ولیکنم
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دانست دلنیا در چه فکریست و از این بابت او اشت. شاید او هم میهای ظریف دلنیا گذطناز دستش را روی شانه

 نیز مغموم شد و سعی کرد او را دلداری دهد.

 من همیشه کنارتم، مثل یک خواهر! مگه خودت نگفتی من دوستتم؟  عزیزم -

 ی دلنیا فرو برد.دلنیا لبخند دلنشینی زد که طناز با شیطنت انگشتش را داخل چال گونه

 بری!با این چال روی گونه دل از کف عرفان می آخرتو  -

های زیبایش جا زده به طناز نگریست. خودش را با عرفان مقایسه کرد و پوزخند تلخی روی لبدلنیا حیرت

 گرفت:

 قشنگیه. شوخی -

 طناز جدی نگاهش کرد.

ت. عرفان همیشه عاشقانه اش چال داشدونی مامان عرفان و زن دایی من هم گونهرو جدی میگم. آخه می این -

 خوردم.اش غبطه میکرد و من به زن دایی و چال گونهبه خندیدن مادرش نگاه می

 دلنیا چشمکی زد.

 کنی طنازی؟ به من هم حسادت می نکنه -

 ی او را بوسید.طناز گونه

 کنه دخترخوب.که به خواهرش حسودی نمی آدم -

 پس از کمی دیگر حرف زدن، طناز از دلنیا جدا شد و او مشغول کارش شد. 

 به سالن رفت و کنار عرفان نشست. عرفان با محبتی عمیق نگاهش کرد.

 !ها من رو به دوستت فروختی خوب -

 طناز خندید.

 داداشی حسود من. ای -

های عرفان دست به کار کرد، تا عمهمیآرتینا خانم با دیدن این صحنه پوزخندی زد. باید هرچه زودتر فکری 

هایش بر باد فنا برود. در هایش برایش زن انتخاب کنند و تمام نقشهترسید که عمهنشده بودند. از روزی می

 دانستمیتنها با ازدواج عرفان و رسیدن اموال به او ممکن بود.  هابه آنپرورید که رسیدن سرش رویاهایی می
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توانست بعد ازدواجش عرفان را مجبور کند تا اموال را به نام او بزند و زند، شاید میف نمیعرفان روی حرفش حر

 از این افکار لبخند عمیقی روی لبش نشست و از سالن بیرون رفت.

 آن روز طناز تا شب کنار دلنیا ماند تا دل رفیقش نگیرد.

و قوسی به بدن زیبایش داد.  کش وبود که دلنیا کارش تمام شد. دستی به گردنش کشید هشت شب ساعت 

 اش وارد شد.آن عرفان با صالًبت و همان اخم همیشگی از ای به در کتابخانه خورد و بعدتقه

 زود از جا برخاست و سالم داد.

ها موج میزد، انداخت و با هایی از قرمزی در آنی خسته و چشمان سبزش که االن رگهعرفان نگاهی به چهره

 خود فکر کرد:

 اش ضعیف میشه.هجوری چشمی خوابش اجازه بدم، اینباید از فردا چند ساعتی برا -

 سپس رو به دلنیا گفت:

 نباشید! خسته -

قدر برایش ها را نگفته بود و چههای دلنیا نشست. تا به حال هیچ پسری به او این کلمهلبخند محوی روی لب

 دلنشین بود تن صدای عرفان.

 جناب شهریاری! مرسی -

  ؟خواید بریداز من اجازه گرفته تا امشب شما رو ببره گردش. می طناز -

خوشحال شد. انگار خستگی با این حرف از تنش رخت بر بست و پرکشید. با خوشحالی خندید و عرفان ناگهان 

 اش غرق شد.درچال گونه

به خود آمد، با وحشت زود خود را عقب کشید و  ی دلنیا برد. دلنیااختیار جلو رفت و دستش را به سمت گونهبی

 با حیرت زمزمه کرد:

 عرفان خان! - 

اما همین جمله او را به خود آورد. زود دستش را پایین  ؛شنیدها دورتر میعرفان گویی صدای دلنیا را از فرسنگ

 انداخت و با شرمندگی گفت:

 واقعاً متاسفم منظور بدی نداشتم.  من -
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 ی همین لبخند گرمی زد و گفت.او فقط به یاد مادرش افتاده و قصد بدی نداشته، برا دانستدلنیا می

 قدر واستون عزیز بوده. مهم نیست جناب شهریاری.دونم، طناز برام گفته که مادرتون چهمی -

 عرفان آهی از ته دل کشید. زود اخمش را برگرداند و گفت:

 خواید با طناز برید یا نه؟ نگفتید می خب -

 دلنیا مودبانه گفت:

 از نظر شما مشکلی نداره، بله. اگر -

 در ظاهر با همان اخم همیشگی گفت: ؛ اماعرفان در دلش به این ادب و احترام احسنت گفت

 خیر، چون طناز خواسته مشکلی نیست. -

 جا آورد و گفت:دلنیا باز هم با یاد آن رفیق مهربان، در دل خود شکر خدا را به 

 جناب شهریاری! مرسی -

 کشید. با دیدنش از جا برخاست.عرفان از کتابخانه خارج شد. طناز در سالن انتظارش را می

 شد داداشی؟  چی -

 .شددلش لبریز از شادی  "داداشی"عرفان با شنیدن کلمه 

 و فقط به خاطر تو. داره حاضر میشه.  فقط -

 . به سمت عرفان دویدطناز جیغی از سرشادی کشید و 

دلنیا از اتاق مخصوصی که در اختیارش قرار گرفته بود خارج شد و با دیدن عرفان که با محبتی برادرانه طناز را 

 کرد. باز دلش غرق در غم شد و بغضی راه گلویش را بست.نگاه می

خواست رفیقش حتی دلش نمیهای محکم عرفان دلنیا را دید و زود از عرفان فاصله گرفت. طناز از فراز شانه

 ای حسرت بخورد. خندید و به سمت دلنیا رفت.لحظه

 خوایم کلی خوش بگذرونیم.بریم که می بدو -

 اش شد و طناز هم در گوش دلنیا زمزمه کرد:دلنیا خندید و باز عرفان غرق درچال گونه

 دختر.کشونیش جوری بخندی به مرز جنون میبندم دوبار دیگه اینشرط می -
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خندد تا جوری میش را جمع کرد. نگران بود تا شاید طناز یا عرفان فکر کنند که او عمداً اینیدلنیا سریع خندها

 ی کار در آن خانه بود.عرفان را شیدای خود کند، چون واقعاً قصدش این نبود و فقط و فقط برا

 طناز دستش را کشید.

 برگردونمت. نه شب ! باید تا ساعت هاتوی فکر نرو. یاال! دیرمون میشه حاال -

 هردو با عرفان خداحافظی کردند و از عمارت خارج شدند. طناز جنسیسش را حرکت داد که دلنیا گفت:

 های تو و عرفان خان هم مثل همه!! حتی ماشینجالبه -

 طناز موهایش را از صورتش کنار زد.

 هر دو با هم خریدیدیم. آره -

 دلنیا لبخند زد.

 !قشنگه -

طناز صدای ضبط را بلند کرد و جیغ کشید. دلنیا از انرژی رفیقش خوشحال شد و او نیز با سوت و دست 

جا دیگر نای حرف زدن نداشتند. با هم در رستوران ی کردند و آنهمراهیش کرد. تا دربند هردو کلی شلوغ باز

 بار هم گفت:خنداند و یکمی اش کلی دلنیا راهای بامزهها و حرفشام خوردند و طناز با جک

 عرفان خالی تا این چال رو ببینه! جای -

 دلنیا فرصت را مناسب دید تا با طناز صحبت کند.

کنم از جا کار میکه من اونها اصالً جلب توجه عرفان خان نیست، یا اینباور کن قصد من از این خنده طناز -

 جام. ی کار اوندونی من فقط و فقط براکه میروی عشق یا عالقه به عرفان خان نیست، خودتم 

 ی او را محکم بوسید.همه محجوبی رفیقش ضعف رفت و گونهدل طناز از این

دونم خانم خوشگله. خدا خیلی من رو دوست داشته که داداشی مثل عرفان و هم تمام این چیزها رو می من -

 آبجی مهربونی مثل تو نصیبم کرده خانمی.

 ی رفیقش را بوسید.ای کشید و او نیز گونهودهدلنیا نفس آس

*** 
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اش، راژان و رادین، سنگ تمام سرانجام چهلم جناب شهریاری هم رسید. عرفان باز هم با کمک دو یار همیشگی

 در بین حضار حاضر در قبرستان، دلنیا هم پوشیده در ؛ اماگذاشته بود و همه چیز به نحو احسن حاضر شده بود

های هایش مانند رود جاری بود. اشکطناز ایستاده بود و اشک کنار که بسیار جذابش کرده بود، اشلباس مشکی

 برای عرفان عجیب بود. آن دختر مرموز و خوددار

 ریزد.با خودش فکر کرد شاید او نیز مثل خودش در فراق پدر و مادرش اشک می

شنا شد که از قضا پدرش دوست جناب شهریاری آمراسم به خوبی برگزار شد. آرتینا خانم در مراسم با دختری 

بزرگ بود که دو سال پیش فوت کرده بود. آن دختر تنها بود چون مادرش نیز سه ماه پس از مرگ شوهرش دق 

 کرده و مرده بود.

 های آن دختر به عرفان با خود فکر کرد شاید آن دختر به عرفان عالقه داشته باشد و لبخندیآرتینا خانم از نگاه

 هایش نشست.شیطانی روی لب

خود را به دختر نزدیک کرد که دختر با دیدنش مشغول احوالپرسی و تسلیت گفتن شد. آرتینا خوب از او 

شان در شیراز است و که آن دختر، هانیا صولتی، دختر محمد صولتی است که خانه اطالعات گرفت. متوجه شد

  تهران آمده است و وضعیت مالی متوسطی دارد. ی تسلیت بهساکن همان شهرند و هانیا تنها برا

 ی شام به عمارت برود.هانیا را راضی کرد تا به همراه همه براآرتینا به هر نحوی بود 

همه اصرار آرتینا خانم کمی مشکوک شد. دختر زیرکی بود و بدجنس و این اصرار آرتینا خانم را هانیا از این

 چرخید.آرتینا خانم میدانست که در سر حاکی از فکری می

 هانیا را نزد عرفان برد و با هیجانی ساختگی گفت:پس از اتمام مراسم، آرتیناخانم 

 عرفان عزیزم! ببین این دختر آقا محمد صولتی، دوست باباته.  وای -

دلش باز کند. ی دختر نگریست. هانیا با عشوه دستش را جلو برد تا شاید بتواند جا در عرفان موشکافانه به چهره

 آرتینا با زیرکی تنهاشان گذاشت. هانیا با ناراحتی ظاهری گفت:

 عرفان! متأسفمی مرگ پدرت واقعاً برا من -

زده حیرت هانیا کمی متعجب و صمیمیت مشهود در صورت و ازهانیا جا خورد عرفان از لحن و گرمای کلمات 

 .دشد. سریع خودش را جمع کر

 از حضورتون در مراسم پدر واقعاً ممنون! خانم صولتی. ممنون -
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شد، ای چشمانش را برگرداند و با دیدن دستان یک دختر ناشناس که در دستان عرفان فشرده میدلنیا لحظه

ریخت. ولی آن دختر، بد داشت عشوه می ؛خیالی طی کندهایش در هم فرو رفت. خواست با بیناخودآگاه اخم

 ز را گرفت.زود نگاه برگرفت و بازوی طنا

 جا رو ببین!اون طناز -

 هایش در هم رفت.طور نامحسوس رد نگاه دلنیا را دنبال کرد و با دیدن آن دو، اخمطناز زود و به

 کیه دلنیا؟  اون -

 پرسی؟! پسر دایی توئه از من میواه -

 میرم ببینم چه خبره! االن -

 مونم طناز. جا منتظرت میهمین من -

هاش سریع متوجه اخم داد و با همان اخم غلیظ به آن دو نفر نزدیک شد. عرفان با دیدن طناز وطناز سری تکان 

ظاهری خونسرد به  ؛ اماهانیا بیرون کشید. هانیا در دل پوزخندی زدبه طور آشکاری از دست  ادستش ر شد و

 کرد.تر را به عرفان نزدیک خود گرفت و چشمان مشکیش را با عشوه به هم زد و خود

 طناز کنار عرفان ایستاد و با پوزخند خاصی گفت:

 کنی؟ جان معرفی نمی عرفان -

سواالتش برسد،  ی اینکه زودتر به جوابهانیا نگران شد. این دختر کیست؟ چه نسبتی با عرفان دارد؟ برا یچهره

 گفت:

 ام، دختر دوست آقای شهریاری بزرگ.صولتی هانیا من -

 شید و برخود مسلط شد.طناز نفس عمیقی ک

 ی عرفان.هم طناز هستم. دختر عمه من -

 توجه به طناز، دست عرفان را گرفت.نزدیک شد و بی هاهانیا کمی راحت شد. آرتینا خانم به آنخیال 

 جا منتظر گذاشتی؟ باید بریم عمارت، همه رفتن!هانیا جون رو این چرا پسرم -

 .اش برگشتاخم طناز باز روی چهره

 ! خانم صولتی قراره بیاد عمارت؟ عرفان -
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 ولی آرتینا خانم گفت: ؛عرفان سر به زیر انداخت

 ؟ تسهانیا جون غریبه! آره عزیزم مگه واه -

 طناز نگاهی عصبی به عرفان انداخت و با پوزخند گفت:

 هانیا خانم از ما هم آشناتره. بااجازه!آرتینا جان انگاری  نه -

گرفت که عرفان دنبالش رفت. هانیا با خود فکر کرد عرفان بیش از اندازه او را دوست دارد و از این  ها فاصلهاز آن

 فکر لرزه بر اندامش نشست.

 عرفان مضطرب به طناز نگاه کرد. 

 شدی طناز؟ این چه رفتاریه؟  دیوونه -

ست عرفان با آن دختر هیچ خوااما دلش نمی ؛گونه عصبی استدانست چرا اینطناز عصبی بود. خودش هم نمی

اما  ؛الاقل مورد تایید او باشد یا ای داشته باشد. همیشه دوست داشت همسر عرفان را خودش انتخاب کندرابطه

 هانیا اصالً آن کسی نبود که در افکار طناز بود.

 باید هم به من بگی دیوونه. چشمت به این دختره افتاده من رو یادت رفته؟  آره -

 لبخند زیبایی زد که طناز با دیدنش دلش لرزید و به یاد لبخند دلنیا افتاد و در دل گفت:عرفان 

 قدر موقع خنده دلربا میشن!هردو چه -

 کنم، ببخشید اگه حرف بدی زدم.چه حرفیه طنازم؟ من تو رو با دنیا عوض نمی این -

 اند.هانیا پنهان نم دست عرفان را گرفت و این از دید طناز خندید و

 بیا من و دلنیا رو ببر عمارت، همه منتظرن! پس -

بار روی نگرداند و عرفان تازه متوجه حضور دلنیا شد. سمتش برگشت که نگاهشان با هم تالقی کرد. عرفان این

های خوش فرمش بار عصبی نشد و لبخند عمیقی روی لبهمچنان در چشمان سبز دلنیا نگریست. طناز این

 بازوی عرفان، او را متوجه اطراف خود کرد.نشست و با گرفتن 

 بریم عرفان! بیا -

 عرفان باگیجی به سمت ماشینش رفت و طناز و دلنیا هم سوار شدند.

 قرمز رنگش را روشن کرد که آرتینا خانم کنارش جای گرفت.دویست و شش هانیا 
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 من با تو میام! عزیزم -

 هانیا با خود گفت:

 این رو تحمل کنم!عرفان رفت حاال من باید  -

 ولی در ظاهر لبخندی زد و به راه افتاد.

 آرتینا خانم رو به هانیا کرد.

 کنی؟ چرا ازدواج نمی عزیزم -

 هانیا ابرویی باال انداخت.

 مند نشدم.تا امروز به کسی عالقه چون -

 آرتینا با بدجنسی گفت:

 در مورد عرفان ما چیه؟  نظرت -

دانست که این زن از او همه توجه به خودش چیست؟ اما میدلیل آرتینا از اینفهمید هانیا جا خورد. نمی

 رو کند.آرتینا را مجبور کرده او را با عرفان روبه مهم است که ها دلیلیخوشش نیامده و پشت این حرف

 هستن. مودبی متین و آقای -

 همین؟  فقط -

هایش را تند را پارک کرد و پیاده شد. با دیدن عرفان قدمهانیا ماشینش  هانیا حرفی نزد. با رسیدن به عمارت

 این پسر پولدار زیبا و جذاب را جذب خود کند. آمدکرد. بدش نمی

هانیا به او رسید و ناچاراً با او  اما ؛تر داخل برود تا باز طناز را ناراحت نکندهانیا خواست سریع عرفان با دیدن

 همراه شد.

 ن کنار هم نشسته بودند که با ورود عرفان و هانیا، دلنیا پوزخندی زد.طناز و دلنیا در سال

 ! یه عروسی افتادیم طناز. مبارکه -

بار ترجیح داد سرجای خود بشیند و خودش را سبک نکند. دلنیا نیز ولی این ؛طناز با دیدن آن دو باز عصبی شد

 در دلش کمی آشوب بود. ی؛ ولجایی نکندتوجه نشان داد تا عرفان فکر نابهخودش را بی
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 هانیا روی مبل نشست و عرفان هم با کمی فاصله نشست. هانیا گفت:

 خوندی عرفان؟  مهندسی -

 .بله -

 سالته؟  چند -

  و شش سال. بیست -

 سالمه، نقاشی خوندم.بیست و پنج  هم من -

 باشید! موفق -

 نزدیک شد و رو به عرفان گفت:ها هانیا از سرسختی عرفان حرصش گرفته بود که آرتینا به آن

 یه لحظه بیا کارت دارم. پسرم -

 ای خلوت انتخاب کرد.عرفان از جا برخاست و به دنبال آرتینا خانم رفت. آرتینا خانم گوشه

 جا بمونه.هانیا چند روزی این خواددلم می عرفان -

 عرفان با حیرت به آرتینا نگریست.

 جا باشه؟ غریبه این یه دخترمامان یعنی چی؟ چرا باید  وای -

 جا باشه، ازش خوشم اومده.خوام کمی اینغریبه نیست که! با پدرت آشنایی دارن. می عزیزم -

  شد منظور آرتینا از این کارها چیست.دانست چه باید بگوید. متوجه نمیعرفان نمی

 آرتینا خانم دست عرفان را گرفت.

 اجازه بده بمونه عرفان، خب؟  لطفاً -

 عرفان باکالفگی گفت:

 مامان، بمونن. باشه -

 فکر بود، پنهان ماند. از دید عرفان که در ؛ ولیآرتینا خانم لبخند شیطانیش رو روی لب آورد

*** 
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ی بزرگ کتابخانه ایستاد و ی تایپ نداشت. جلوی پنجرهدلنیا امروز سرش کمی خلوت بود، چون زیاد برگه برا

 را پراکنده کرد. چشمانش را بست و لبخند عمیقی روی لبش نشست.آن را گشود که نسیم موهایش 

ی کتابخانه افتاد و میخکوب بر جای خود اما در همان ابتدا نگاهش به پنجره ؛عرفان در ویال را گشود و وارد شد

بیش ولی با تکان موهای دلنیا فهمید این تابلو واقعیتی  ؛ماند. فکر کرد آن تندیس زیبا یک تابلوی بکر است

های دلنیا گشوده شد و ی دلنیا شد و دلش لرزید که ناگهان چشمنیست. محو موهای بلند و چال گونه

 چشمانشان با هم تالقی کرد.

صدای پارس مکث، سگ محافظ عمارت، هر دو را به خود آورد. دلنیا سریع خود را کنار کشید و پنجره را بست و 

 نفس عمیقی کشید.

هانیا که با یک تاپ و دامن کوتاه در  فگی به خوبی از نگاهش مشهود بود. با دیدنعرفان وارد سالن شد. کال

ی دوم شد. ها باال رفت و وارد طبقهپذیرایی مشغول خوردن صبحانه بود، با حیرت چشم گرفت. به سرعت از پله

 بعد وارد شد. ای به در کتابخانه زد و کمی خورد. تقه تأسفهانیا همه قباحت این خاطردر دل به

 نگاهی به شال روی سر دلنیا انداخت و در دل خندید.

 سالم عرفان خان! - 

 خانم. کارتون تموم شده؟  سالم -

 .بله -

 لطف کنید حاضر بشید، باید با من بریم خارج از تهران! پس -

 دلنیا کمی نگران شد.

 چی؟  یواسه -

تاپتون رو هم مذاکرات ما تایپ بشه. به وجود شما احتیاج میشه. لپجا باید به یک شرکت سر بزنم که اون باید -

 بیارید. من پایین منتظرم.

 هانیا به او نزدیک شد. ی پایین رفت کهاز کتابخانه بیرون آمد و به طبقه

 عرفان. خوبی؟  سالم -

 هانیا خانم، تشکر. سالم -
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 میری؟  جایی -

 به یک شرکت میرم خارج شهره. بله -

 یا سریع گفت:هان

 نداره اگه من هم بیام؟  اشکال -

 ماند. دربایستیدر رو ؛ اماهانیا را با خود ببرد خواستعرفان کمی این پا و آن پا کرد. حقیقتاً دلش نمی

 مشکلی نیست. خیر -

 رفت، گفت:هانیا خوشحال شد و در حالی که به سمت اتاقش می

  .عرفان جان. زود حاضر میشم میام مرسی -

 اش را شنید. در دلش چیزی لرزید و با خود گفت:دلنیا که تازه از اتاقش بیرون آمده بود جمله

 چه زود هم با هم صمیمی شدن! -

در ظاهر تنها به همان اخم همیشگی اکتفا کرد  ؛ اماعرفان با دیدنش در دل به خالق این زیبایی احسنت فرستاد

 و از سالن خارج شد.

 و منتظر ماند.جنسیسش را بیرون برد 

دلنیا در عقب را گشود و نشست. عرفان از آینه نگاهش کرد و باز چشمانشان با هم تالقی کرد و عرفان نفهمید 

 تواند نگاهش را برگیرد.لرزد و نمیکند، دلش میراز این نگاه چیست که هر موقع نگاهشان با هم تالقی می

د، هر دو به خود آمدند. دلنیا زودتر با یک اخم محو نگاهش هانیا گشوده شبا صدای در جلوی ماشین که توسط 

 را معطوف به بیرون کرد و عرفان مشتش را روی فرمان کوبید.

 هانیا با دیدن دختر عقب ماشین، رو به عرفان با لحن تحقیرآمیزی گفت:

 کارگر رو چرا داری میاری؟  این -

هایش را جمع کرد تا عصبانیتش را فروکش کند های دلنیا بست و تمام تنش رعشه گرفت. مشتخون در رگ

 هانیا گفت: های غلیظ نگاهش کرد و خطاب بهعرفان در آینه با اخم

 نه، دلنیا خانم دستیار منه. کارگر -
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 ای به او گفت:هانیا با نگاه خصمانه ؛ اماکمی از عصبانیت دلنیا با این حرف فروکش کرد

 کنه! دلیل وجودش رو توی ماشین بگو!فرقی نمی که با کارگرعرفان! دستیار  اوه -

 جواب گذاشت.هانیا را بیشد. ماشین را روشن و سپس حرکت کرد و سوال عرفان دیگر کم کم صبرش لبریز می

نگریست که حتی با اخم هم جذاب و زیبا بود. هیچ کدام حرف های دلنیا میگاهی توی مسیر از آینه به اخم

اما  ؛دست عرفان گذاشت و نگاه دلنیا و عرفان باز در آینه با هم تالقی کرد ا رویدستش ر هانیا زدند کهنمی

هانیا باعشوه خورد و نگاهش کرد که  هانیا جادلنیا با اعصابی متشنج، زود نگاهش را گرفت. عرفان از این حرکت 

 گفت:

 ی؟ جاش رو نشونم بدجان میشه توی این مدتی که من تهرانم همه عرفان -

 عرفان کالفه شد. دستش را داخل موهایش فرو برد و با مکثی طوالنی گفت:

 جای خاصی نداره! تهران -

 اما در ظاهر سعی کرد خونسرد باشد. ؛خوردهانیا در دل حرص می

 دونم تهران به این بزرگی خیلی باید جاهای دیدنی زیادی داشته باشه!! شکسته نفسی نکن، من خودم میواه -

 ناچاراً زمزمه کرد:عرفان 

 !باشه -

 دلنیا پوزخندی در دل زد و باخود گفت:

 کنه!چه زود قبول می -

 رویش نگریست و آرام گام برداشت.با رسیدن به مکان مورد نظر، هر سه پیاده شدند. دلنیا به عظمت شرکت روبه

 ؛ اماکند، عرفان معذب بودهانیا جوری به عرفان نزدیک شده بود که گویی یک عمر است که با او زندگی می

 توانست حرفی بزند، مبادا که آرتینا خانم باخبر و ناراحت شود.نمی

های کوتاه عرفان هم دست بردار نبود و مدام بیخودی گرفت و حتی با پاسخهانیا عمداً عرفان را به حرف می

 خندید تا دلنیا را حرص بدهد.می

 هانیا فاصله گرفت. و از وارد شرکت که شدند، عرفان دستش را کشید
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منشی با دیدن عرفان با احترام خاصی برخاست و خوش آمد گفت. پس از کمی گفتگو با عرفان، اجازه داد تا 

 فقط دلنیا و عرفان. ؛ ولیوارد اتاق رئیس شوند

 :هانیا با حرص دست عرفان را گرفت

 خوام بیام عرفان!هم می من -

هانیا نگریست که دیگر نتوانست حرفی بزند هانیا به ستوه آمده بود، با اخم غلیظی به  یعرفان که از رفتار بچگانه

 و روی مبل نشست.

هانیا  کار لبخند محوی روی لب عرفان آورد که از دیددلنیا مودبانه ایستاد تا اول عرفان وارد اتاق شود و این

 پنهان نماند.

 آن عرفان هر دو را به رستوران برد.کارشان نزدیک به یک ساعت طول کشید و پس از 

*** 

با  ؛ ولیآرتینا خانم از ماشینش پیاده شد و وارد دفتر جناب محمدی شد. وکیل بادیدن آرتینا خانم متعجب شد

 .نشست رویشرویی او را پذیرفت. آرتینا روی مبل و وکیل روبهخوش

ی تواند با پول گولش بزند، براار است و نمیدانست آقای محمدی بسیار به آقای شهریاری بزرگ وفادآرتینا می

 همین ناچاراً گفت:

 شه این اموال قبل ازدواج عرفان به نامش بخوره؟ جناب محمدی مزاحم شدم ببینم نمی راستش -

 آقای محمدی بیش از پیش متعجب شد و در دل گفت:

 ی این میراث!ای داره برااین زن چه عجله -

 داد:سپس رو به آرتینا ادامه 

تونم همچین آرتینا خانم! این غیرممکنه. هرچه که در وصیت گفته شده، همون هم باید اجرا بشه. من نمی نه -

 جا؟ کاری بکنم. عرفان خان گفتن بیاید این

 آرتینا هول شد.

 نه! فقط گفتم بیام بپرسم، همین. لطفاً بین خودمون بمونه. نه -

 ولی پس از کمی مکث پاسخ داد: ؛ا نگریستی آرتینآقای محمدی موشکافانه به چهره
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 مونه.بین خودمون می باشه -

*** 

 ای؟ قدر گرفتهچته؟ چرا این دلنیا -

 تاپ برداشت و آهی عمیق کشید.اش را از روی کیبورد لپدستان کشیده

 نیست طناز، من فقط کمی دلم گرفته. چیزی -

تر از یک تر بود، خیلی مهمحتی از خواهر به او نزدیک که های رفیقشدانست که این غم درون چشمطناز می

 نخواست او را در تنگنا بگذارد و ناچاراً ساکت شد. ؛ امادل گرفتگی است

 ی درهم طناز را دید، تظاهری خندید.دلنیا وقتی چهره

 دختر؟ چرا ماتم گرفتی؟  چته -

 طناز لبخند محوی زد.

 حتی تو رو ببینم.همیشه بخند! من دوست ندارم نارا دلنیا -

 هایش ریخت تا بتواند لبخند بزند.اش را در لبولی تمام انرژی ؛بغض سختی گلوی دلنیا را فشرد

 خواهری، خوبه؟  چشم -

 طناز عاشقانه پیشانی دلنیا را بوسید.

 خوشگله. حاال هم اگه تایپت تموم شده پاشو بریم توی باغ کمی قدم بزنیم. چطوره؟  عالیه -

برخاست و با هم از کتابخانه خارج شدند. عرفان در سالن مشغول خوردن قهوه بود و هانیا کنارش نشسته دلنیا 

 زد. طناز با دیدن این صحنه پوزخندی زد و کنار گوش دلنیا گفت:بود و حرف می

 جا نگهش داشته!ای داره که این دختر رو بازیچه کرده و اینآرتینا چه نقشه دونمنمی -

 خیالی شانه باال انداخت.بیدلنیا با 

 عرفان خودش اختیار خودش رو نداره؟  مگه -

  مامان من میگه بدجنسه. ؛ اماخواد آرتینا رو ناراحت کنه، به هیچ عنوان! چون مدعیه زن خوبیهنمی عرفان -
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هانیا به هر دو از جلوی عرفان و هانیا گذشتن و طناز کوچکترین حرفی با عرفان نزد. عرفان با حرص در دل 

 اش را خورد.ی قهوهلعنت فرستاد و باقی مانده

 های جلوی استخر نشستند. دلنیا به آسمان پرستاره نگاه کرد.روی صندلی طناز دست دلنیا را گرفت و

 یادته شبی که با هم دوست شدیم مثل امشب آسمون پرستاره بود؟  یطناز -

 طناز با لبخند عمیقی گفت:

سته بودی روی نیمکت. من هم سرماخورده بودم. اومدم بهت گفتم )خانم ببخشید دستمال توی پارک نش آره -

کردی. بعد بهم دستمال دادی من هم کاغذی دارید؟( تو هم گفتی )بله دارم(، چون خودت هم داشتی گریه می

تو هم به  کنی؟(ات سوخته بود، پیشت نشستم و پرسیدم )چی شده خانمی؟ چرا گریه میهی اشککه دلم برا

 راحتی بهم اعتماد کردی و داستان زندگیت رو برام تعریف کردی و با هم دوست شدیم و پیمان خواهری بستیم.

ای اش به گوش عرفان که تازه از سالن خارج شده بود رسید و عرفان لحظهدلنیا سرخوشانه خندید. صدای خنده

 ای اشک از چشمان زیبایش چکید وزمزمه کرد:طرهخندید. قچشمانش را بست. انگار مادرش مهتاب بود که می

 اش مثل مادرم سبزه؟هخنده؟ چرا مثل مادرم چال گونه داره؟ چرا چشمقدر مثل مادرم میچرا این دختر این -

طناز با دیدن عرفان جلوی ورودی برخاست و صدایش کرد. عرفان سریع و به دور از چشمان دلنیا و طناز، 

 به آنها نزدیک شد. طناز با کنایه گفت:هایش را زدود و اشک

 هانیا خانم تنهاتون گذاشتن عرفان خان! عجب چه -

 عرفان درمانده نگاهی به طناز انداخت.

 ببخش طناز. این دختر چند روزی مهمون ماست، بعدش میره شهر خودش. تو -

 طناز پوزخند صداداری زد.

ی پررو د نشینه دیگه ول کن نیست. ببین من کی گفتم. دخترهبینم تا با تو سر سفره عقین؟ اینی که من میا -

 جاست. روزه که اینچهار  کنگر خورده لنگر انداخته

جا ماندن عاشق کردن هانیا از این چیزی دردل دلنیا فرو ریخت. انگار دردلش زنگ هشدار نواخته شد. پس قصد

 عرفان بود.

 و رو به طناز گفت:عرفان نگاهی به دلنیا که در فکر بود انداخت 
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 خزعبالت چیه که میگی طناز؟  این -

 طناز جلوتر رفت و یکی از ابروهایش را باال انداخت.

 شناسم عرفان، ببین کی گفتم.خودم همجنس خودم رو می من -

 سپس کف دستش را به سمت عرفان گرفت و گفت:

 این خط این نشون. ببین -

 کشید.سپس دست دلنیا را گرفت و به طرف سالن 

*** 

کرد. گردنش حال تایپ کردن بود و انگشتانش درد می از صبح سرش شلوغ بود، مدام در چهار عصر بود.ساعت 

توانست مانده نگاه کرد. سیستم دچار مشکل شده بود و نمی های باقیرا کمی با دست ماساژ داد و به انبوه برگه

ی قرمز رنگی از شدت خواب و خستگی هاله حاالدرستش کند. نگرانی و خستگی در چشمان سبز رنگش که 

ای به در خورد تاپ را حل کند که تقهشان کرده بود، مشهود بود. باز مشغول شد تا شاید بتواند مشکل لپاحاطه

تواند مشکل سیستم و لحظاتی بعد عرفان وارد شد. با دیدن عرفان خوشحال شد چون با خود گفت او حتماً می

 ای شباهت داشت تا صدای رسا.ولی سالمش بیشتر به ناله ؛همیشه از جا برخاست و سالم داد را حل کند. مثل

ای که بسیار خسته بود، با نگرانی جلو رفت و عرفان با دیدن چشمان زیبای دلنیا که قرمز شده بود و چهره

 نزدیک دلنیا ایستاد:

 شده؟  چی -

روی صندلی افتاد. عرفان دستپاچه دستش را روی صندلی  دلنیا هر کاری کرد نتوانست روی پایش بایستد و

 گذاشت و روی صورت دلنیا خم شد که بوی عطر دلنیا او را مدهوش کرد.

اما تالشش بیهوده بود.  ؛دلنیا به سختی چشمانش را گشود که عرفان را در یک وجبی خود دید. خواست برخیزد

ز قعر افکارش بیرون کشید. سریع لیوانی آب ریخت و جلوی ای از گلویش برخاست که عرفان را اتنها صدای ناله

 دهان دلنیا گرفت:

 بخور دلنیا! آب -

 اش گفت:ی انرژیماندهدلنیا کمی از آب را خورد و با باقی
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تونم بازش کنم. االن نزدیک به یک ساعته که دارم باهاش ور سیستم چه بالیی سرش اومده، نمی دونمنمی -

 مونده. های زیادیش کنم. هنوز هم برگهنتونستم درست ؛میرم

 عرفان اخم کرد.

 دیگه تایپ کنی. بسه، پاشو برو استراحت کن. خوادنمی -

 با سرسختی گفت: ؛ ولیه خیلی خسته بودکدلنیا با این

 کنم.من باید کارم رو تموم کنم. شما فقط مشکل سیستم رو حل کن، بقیه رو تایپ می نه -

 در ظاهر تنها لبخند محوی زد: ؛ امادلنیا خندیدعرفان در دل به سماجت 

 ای، پس لج نکن و پاشو برو استراحت کن.خسته دونممی -

 گاه خود کرد و از جا برخاست و گفت:دلنیا صندلی را تکیه

 ترم.کارم رو تموم کنم راحت ممنون؛ اما -

 تر شد.لبخند عرفان پررنگ

 کشه!ات کردم من رو میجوری خستهها! طناز ببینه اینی هستیلجباز چه -

 اخم محوی روی صورت دلنیا نشست.

 من میگم مقصر خودم بودم. میشه سیستم رو درست کنید؟  نه -

 هایش در اثر خستگی در کلنجار بود.اش را گرفته بود و دلنیا مدام با افتادن پلکعرفان به سختی جلوی خنده

ی دقیقه مشکل سیستم را حل کرد. بعد برخاست که با صحنهچهار روی صندلی نشست و در کمتر از  عرفان

 رو شد.خیلی زیبایی روبه

 دلنیا روی مبل کنار کتابخانه به خوابی عمیق فرو رفته بود و موهای بلندش روی صورتش ریخته بود.

 باالی سرش ایستاد و خندید.

 دختر کوچولوی لجباز.  ای -

نازکی برداشت و رویش کشید. ناخودآگاه دستش را جلو برد و موهای پریشان روی صورت دلنیا را کنار زد،  پتوی

 با خود اندیشید این دختر آدم است یا فرشته؟
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*** 

 آرتینا خانم وارد اتاق عرفان شد. عرفان با دیدنش از روی تخت برخاست و نشست.

 اومدی مامان. بیا بشین. خوش -

 مبل نشست و با لبخند گفت:آرتینا روی 

 اومدم تا در مورد یک موضوع مهم باهات حرف بزنم. پسرم -

 رویش نشست.عرفان روبه

 کنم.بفرمایید، گوش می -

 : آرتینا نفس عمیقی کشید

 خوره، درسته؟ عرفان طبق وصیت پدرت فقط بعد از ازدواجت اموال به نامت می ببین -

 ادامه داد:عرفان سری تکان داد و آرتینا 

 پس باید هر چه زودتر ازدواج کنی. خب -

 ای نیست.مامان عجله نه -

پسرم باید به وصیت مرده خیلی زود عمل کرد! االن هم نزدیک به یک ماهه که از چهلم بابات گذشته  شهنمی -

  و تو هنوز هیچ اقدامی نکردی!

 من قصد ازدواج ندارم.  چون -

 باالخره باید این اموال به نامت بخوره دیگه. من برات پیشنهاد دارم. خب -

 پیشنهادی؟  چه -

 های آرتینا نشست.لبخند شیطانی روی لب

تونی عقد رو به هم بزنی! اما بعد عقد، موقعی که اموال به نامت خورد، اگر نخواستی می ؛باید عقد کنی تو -

 چطوره؟ 

ت و واقعاً از جواب درمانده موند و سکوت را ترجیح داد. آرتینا از این سکوت عرفان با حیرت به آرتینا نگریس

 جرئت مضاعف پیدا کرد و گفت:
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 افته!هیچ اتفاقی نمی کنی وپسرم، خیلی راحته انگار تو صوری ازدواج می ببین -

 زنم!من بابام رو گول نمی ولی -

که میراث بهت رسید و عقد به هم نداری، خب بعد اینکه میگی قصد ازدواج  که گول زدن نیست پسرم! تو این -

 تونی تا هر موقع که دلت خواست مجرد بمونی و ازدواج نکنی!خورد، تو به راحتی می

 عرفان کالفه از جا برخاست. آرتینا هم برخاست و گفت:

 کار مورد خوبیه؟ نه؟ ی اینبرا هانیا -

رتینا جلوی هرگونه حرفی رو از او سلب کرد و فکر کرد این برق چشمان آ ؛ امابه شدت به سمت آرتینا برگشت

 ی آرتیناست و نه چیز بیشتر. آرتینا نزدیکش شد و گفت:کار محبت مادرانه

 رو بسپار به من. قبول؟  هاراحت پسرم. کار خیالت -

اش به آرتینا زدهکسی زبانش را قفل کرده بود. تنها با نگاه مات های عرفان را به هم دوخته بودند وانگار لب

 آرتینا سریع از موقعیت پیش آمده استفاده کرد و با خنده گفت: نگریست و

اما من باهاش تماس میگیرم و میگم بیاد تهران تو هم تا اون  ؛هانیا شیرازهعالمت رضایته. فعالً که  سکوت -

 موقع خودت رو حاضر کن.

 ولی ایستاد و گفت: ؛کمی از عرفان فاصله گرفت

 ممنون که دل مادرت رو شاد کردی! مپسر -

 واین تیر خالص بود که دیگر جلوی هرگونه مخالفتی از عرفان را سلب کرد.

*** 

 روی عرفان ایستاد.طناز برافروخته روبه

 چی گفتی؟! تو -

تر از آن بود که بشود آرامش کرد و عرفان ترجیح داد فعالً هایش گرفت. طناز عصبیعرفان سرش را بین دست

 هایش را برسرش خالی کند.حرفی نزند تا طناز خوب عقده

 عصبی بر سر عرفان فریاد زد:
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فهمی؟ تو رو جادو کردن. تو اون فته! میادیوونه شدی! تو اصالً حالیت نیست اطرافت داره چه اتفاقاتی می تو -

هان؟ تو چطور به این ه؟ قدر عوض کردشناختم نیستی. عرفان چی تو رو اینعرفان مغرور و محکمی که من می

دونی آخرش این که می هان؟ تو راحتی تن به این ازدواج زوری دادی و گذاشتی نامادریت برات تصمیم بگیره

 اموال فقط مال توئه، پس این ازدواج مسخره و یهویی این وسط چی بود؟ 

ت و گردنش قطرات عرق مکثی کرد و شالش را از سرش کشید. از زور عصبانیت گرمش شده بود. روی صور

 نمایان بود.

 روی مبل نشست و ادامه داد:

ربا تماماً به هم وابسته بودیم و فهمی؟ من و تو مثل دوتا آهنشناسمت عرفان، میکنم دیگه نمیحس می من -

ی و این ی این خواهر و برادری رو داری از ریشه درمیارمثل خواهر و برادر، اما االن تو با این تصمیم یهویی رشته

 قضیه به این مهمی رو من االن باید بفهمم.

 عرفان از جا برخاست.

 زنی انگار فردا عروسیه دختر.جوری حرف می طناز -

 ی عرفان ایستاد.طناز بیش از پیش عصبانی شد، از جا برخاست و سینه به سینه

ی یک عمر زندگی یکی یدی براانگار تو واقعاً زده به سرت. سرت رو مثل کبک کردی زیر برف و اجازه م نه -

دیگه برات تصمیم بگیره، اون هم به خاطر پول. ببین عرفان، تو اون داداشی که من داشتم و به وجودش افتخار 

 کردم نیستی. خیلی فرق کردی، خیلی. می

 ولی طناز با پرخاش فاصله گرفت و گفت: شد؛عرفان به طناز نزدیک 

ی من نامحرمی چون برادر من نیستی! دیگه هم کاری به من نداشته باش، برو من دست نزن! تو دیگه برا به -

 بچسب به نامادریت!

سپس شالش را به سر کرد و از اتاق عرفان بیرون رفت و در را محکم به هم کوبید. عرفان عصبی و کالفه روی 

 مبل نشست و مشتش را به پشتی مبل کوبید.

 لعنتی! -

ی قرمز طناز خودش را به کتابخانه رساند و در را محکم باز کرد. دلنیا با وحشت برخاست و با دیدن چهره

 دوستش سریع به سمتش دوید.
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 قدر عصبانی هستی؟ عزیزم چی شده؟ چرا این طناز -

 طناز فریاد زد:

 فهمی؟ پسره پاک خل شده دلنیا! می اون -

 دلنیا گیج نگاهی به طناز کرد.

 فهمم منظورت چیه عزیزم، درست برام توضیح بده!باش! من نمی مآرو -

سپس لیوان آبی ریخت و به دست طناز داد تا شاید کمی از عصبانیتش فروکش کند. طناز لیوان را الجرعه 

 سرکشید و کمی از آتش درونش کم شد. دلنیا کنارش نشست.

 حاال بگو ببینم چی شده؟  خب -

چه جادویی کرده که عرفان در مقابلش فقط چشم میگه، هرکاری اون بگه انجام میده، دونم آرتینا نمی دلنیا -

زد االن اصالً دیگه نظرم هم واسش مهم نیست! منی انگار هیپوتیزمش کرده! عرفانی که رو حرف من حرف نمی

گفت اون مش می. مامان بیچاره من هستا زیر سر اون عفریتههدونم تمام اینکه می که مثل خواهرش بودم. من

 شد.من باورم نمی هازن جادوگره

 ی عصبی دوستش انداخت و گفت:خبر بود. نگاهی به چهرهدلنیا هنوز هم از عمق ماجرا بی

 همه عصبانی هستی؟ عالی اینعرفان خان چیکار کرده که جناب مگه -

 طناز پوزخندی زد.

 گرفته باهانیا ازدواج کنه! تصمیم -

محکمی بود که بر سر دلنیا فرود آمد. لیوان آب از دستش افتاد و هنگ به صورت طناز انگار این حرف پتک 

 طناز هول شد و بازوی دلنیا را در دست گرفت. خیره ماند و حتی نتوانست یک کلمه به زبان بیاورد.

  دفعه؟ ! دلنیا! چت شد یهدلنیا -

قدر شوکه و کرد از خبر ازدواج عرفان ایننمیرسید. فکر ها دورتر به گوشش میصدای طناز گویی از فرسنگ

دانست حسی که به عرفان در دلش در حال رشد است را چه باید نامید؟ عشق یا وابستگی یا مغموم شود. نمی

 عادت؟ 

 طناز در دل با خود گفت:
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 همه ناراحته!پس دلنیا عاشق عرفان شده که این -

با یادآوری این ازدواج سریع لبخندش جایش را به اخم  ؛ اماستبا این فکر لبخند شیرین و عمیقی روی لبش نش

 غلیظی داد. دلنیا کم کم به حالت عادی برگشت و تنها گفت: 

 رکه!مبا -

 طناز از ناراحتی تنها دوستش دلش گرفت. دستش را روی دست دلنیا گذاشت.

 عرفان رو دوست داری؟  تو -

رسید. به سمت هایش نمیفشارد و هوا به ریهگلویش را می کرد کسیدلنیا با وحشت از جا برخاست. حس می

های عمیق کشید تا شاید کمی از التهابش کم شود. طناز برخاست و به پنجره رفت و آن را گشود و پیاپی نفس

 دلنیا نزدیک شد.

 آروم باش! دلینا -

سبک دلنیا را در آغوش کشید و ی دلنیا فضای اتاق را پر کرد و طناز دلش فرو ریخت. سریع جسم هق هق گریه

 موهایش را نوازش کرد.

 خواهری آروم باش! توروخدا گریه نکن! دلنیا -

 تاپ رفت.هایش را مهار کرد و به سمت لپدلنیا به سختی اشک

 میشه تنهام بذاری؟ کارهام مونده. -

در تنهایی اشک بریزد تا طناز  ی بیرون کردن اوست و دلنیا فقط دوست داردطناز فهمید که این کار تنها بهانه و

 را ناراحت نکند. از جا برخاست و با ناراحتی اتاق دلنیا را ترک کرد.

*** 

هانیا در آلود صبرانه منتظر وصل تماس بود و کمی بعد صدای خوابآرتینا تلفن را برداشت و شماره گرفت. بی

 گوشی پیچید.

 بله؟  -

 ! منم، آرتینا.سالم -

 ویش را باال انداخت.هانیا یک تای ابر
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 به سالم آرتینا خانم! حالتون چطوره؟  -

 خوبم. تصمیم نداری بیای تهران؟  مرسی -

 چی؟  یواسه -

 ی تو و عرفان!مراسم نامزدی بگیرم برا خواممی -

 زده فریاد زد:هانیا حیرت

 کی؟  یبرا -

 آرتینا پوزخندی زد.

 خوای؟ ! چیه؟ نمیعرفان -

ش را گرفت و ای دلش بدهد. به سختی جلوی خوشحالیشد عرفان به این زودی تن به خواستهنمیهانیا باورش 

 با لحن عادی گفت:

 منتظره بود آرتینا خانم! من باید فکر کنم. غیر -

 خوای؟ ی فکر کردنت وقت می! چند روز براباشه -

 یک هفته. -

 گیرم.پس من هفته بعد مجدد تماس می باشه -

 انگهدار.خد مرسی -

 دانست چگونه موضوع را با مادیار در میان بگذارد.تماس را قطع کرد و جیغی از سر خوشحالی کشید. فقط نمی

*** 

جا شد و نگاهی به ساعتش انداخت. نیم ساعت تاخیر مادیار اعصابش را بهم ریخته روی صندلی رستوران جابه

 بود.

 یت نگاهش کرد و موقعی که به سر میزش رسید، با پرخاش گفت:سرش را باال آورد که مادیار وارد شد. با عصبان

 نه بود، نه نه و نیم! معلوم هست تو کجایی مادیار؟ قرار ما ساعت هیچ -

 مادیار خونسرد گفت:
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  .ماشینم پنچر شد نتونستم به موقع برسم به قرارمون ببخش -

 پوزخند زد و با خود گفت: همه سادگی این دخترهانیا با این حرف آرام شد و مادیار به این

باور و  گذروندم، الحق که دختر زوددونه که این نیم ساعت رو من با دوست دخترم خوش میهانیا نمی -

 احمقیه!

 :گفت و سپس ددو سفارش دادن هر منو را برداشت و ایهان

 هم ازدواجه درسته؟  قصد ما با -

 :دیشیاند خود با اریماد

 دلم خواست یکار هر قالش بذارم و تونمیم یکه به راحت باورزود دختر پولدار و کی از ازدواج با چه بهتر -

 بکنم؟

 سپس رو به هانیا ادامه داد:

 .میمعلومه که قراره ازدواج کن زمیعز آره -

را  اریچشمان ماد یطانیکه برق ش نداشت قدرت یقدرآن ؛ ولیانداخت اریماد یبه چشمان مشک ینگاه ایهان

 :گفت زد و یگرم لبخند هم نیی همبرا ،ندیبب

 یعمر مرفه زندگ کی میتا بتون میبرس افزگی هیسرما کیبه  مونیبکنم که قبل عروس یکار کیخوام می من -

 !میکن

 .دیرا جلو کش خود یپول به مشامش خورده بود کم یکه بو اریماد

 ؟ یکن کاریچ باید -

 کنم ومی زگاریعقد من شروع به ناسا از بعدی ول ؛امیب در گهید یکیتو به عقد  قبل از ازدواج با دیمن با ببین -

 چطوره؟  ،کنه کیرزوهامون نزدآبه  یلیرو خ ما تونهیم هیمهر مبلغ و کنمو مطالبه میر امهیمهر

 :خود گفت با در دل پوزخند زد و اریماد

 !کنه یچطور کالهبرداربلده  و ستیکودن ن و خرفت هم یادیدختر ز نینه انگار ا -

 .خود گرفت بهی عصب یظاهر



 

 

 
 انجمن رمانیک مهدیه مومنی کاربر |عاشقدلنیای   40

 
 نمیبب گهید یکیو کنار ر عشقم تونمینم به خاطر پول؟ من یبش گهید یکی عقدی خوایم ه؟ تویچه حرف این -

 !ایهان

 نیما به ا ،کنمرو شروع می یناسازگار خطبه من به محض خونده شدن !توروخدا قبول کن !ارینشو ماد عصبی -

 !میدار اجیپول احت

 .دیخندیدختر م نیا یدل به ساده لوح در اریماد

 باشه؟  یریطالق بگ دیزود با یلیاما خ ؛ایهان باشه -

 .خوشحال شد ایهان

 مثبته. خب؟  جوابم گمیی جواب زنگ زدن مبرا یمطمئن باش. پس من وقت باشه -

 .باشه -

 :خود گفت با ایهان

 ی!اریکنم خانواده شهرتون میچاریب -

*** 

پس از  حال بود. به حمام رفت ویب صورتش و چشمانش گود رفته بود ری. زستیی خود نگربه چهره نهآی در

 فشیظر هایشانه یرا رو هیبق سرش بست و یرا باال شیموها آرایش کرد ورا  صورتش یکم گرفتن، دوش

 .نداشت ییروشنا گرید انگار و فروغ شده بودی. چشمان سبزش بختیر

اش هزار برابر چهره و دیاش کشبرگشته و بلند هایمژهدر حصار  بایز یخط ش را برداشت وایچشم مشک خط

بود. باخود  شده بایز. هم زد عطر و به تن کرد یمشک میساپورت ضخ اش را بایدامن مشک و کت. شد باتریز

 :گفت

ی، چه خدا خواسته بجنگاون و ریتونی با تقدنمی تو هباش ادتی !یبش دیاامن ینسبت به زندگ رقداین دینبا دلنیا -

 ی.کن محکم باش یسع پس

 توانستیچون م ،خوشحال بود کار نداشت و ادی. زشد پیمشغول تا نشست و پتاپو پشت ل کتابخانه شد وارد

را هم  دشیسف یهاصندل و سر انداخت ویرا ر دشیتمام شد شال سف پشیتا یبزند. وقت قدم باغ در یکم

 .از کتابخانه خارج شد و دیپوش
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. رفتیپذ زین او و دیایجا ببه این تا خواستاو تماس به طناز از  با ورد وآ بیرونرا  لشیبود. موبا یباغ عال یهوا

 .عرفان وارد خانه شد سیجنس تاب نشست که یرو

 .از جا برخاست دآییم سمتش به دید یوقت .شده بود مثل خودش الغر زین او .انداخت او به ینگاه

 .سالم -

 !. مبارکهریعرفان خان. روزتون بخ سالم -

 .را تنگ کرد شیهاچشم عرفان

 مبارکه خانم؟  چی -

نزند که غرورش را خورد  یربطیب حرف تا کند اش را حفظیکرد خونسرد یسع و انداخت ریسرش را به ز ایدلن

 .کند

 !گهید یخانم صولت به ازدواجتون با تصمیم -

 :گفت باخود ی بار هزارمبرا شد و رهیخ ایدلن یبایی زموشکافانه به چهره عرفان

 !باستیز قدرچه -

 ادامه داد:

 ی!خانم مشرق رسهیم ا زودهخبر انگار -

 .زد شیبه رو یپوزخند کرد و بلند سر ایدلن

 من مطلع شدم؟  ناراحتید -

 .کرد یاخم ،به نفرت است کینزد ایحس کرد رنگ نگاه دلن عرفان

 بکنم خانم؟  یخالف خوام کارناراحت بشم؟ مگه می دیبا چرا -

 !دیستیباخبرم خوشحال ن من کهنیاز ا ادیکه ز نهیا یایگو هاتونو کنایه هاحرف یاما تلخ ابداً؛ -

 .کالفه شد عرفان

 تمومه؟  پیتا کار -

 .را کنترل کرد خود یبه سخت ایدلن
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 ه.تموم بله -

 !نمیبب خواممی -

به  یخواست جواب دندان شکن. دلش میرفتعرفان دنبالش  حرف به راه افتاد تا به کتابخانه برود و بدون ایدلن

 :باخود فکر کرد .خواست آن دختر را ناراحت کندنمی دلش اما ؛بدهد ایدلن

 ی من مهم باشه؟ برا رقددختر این نیا یناراحت دیچرا با -

 .باز کرد را ورده صفح ایوارد کتابخانه شدن. دلن هم با

 کردم متن رو یسع که درست کردم و داشتی پیبرگه مشکل تا یتو هاجا یامروزه. بعض یهاتمام نوشته هااین -

 .دیمطالعه کن مه خودتون دیتونیتر کنم. میرسم

ناخودآگاه  و دیباز لرز ایدل دلن. شد رهیخ ایبه دلن نیخر باتحسآ در. کردنگاه می هابه دقت به صفحه عرفان

 ای. دلنتر شدو به دلینا نزدیک برخاست .دیآن چال لرز دنیتن عرفان از دکه نشست  صورتشی رو یقیلبخند عم

 تر شد و گفت:ولی عرفان نزدیک ؛کرد لبخندش را جمع عیسر جا خورد و یکم

 باشه؟  ،بخند شهیهم دلنیا -

جا کرد که عرفان از خود را جابه یکم .شده دچار عجز یکیهمه نزداز این حس کرد تمام تنش گر گرفته و ایدلن

 ت.خیاز اتاق گر عیسر برد و شیموها در یدست کالفه فاصله گرفت و او

لحظه  درونش که هر یحس نوپا نیاز ا ،گرفتیی تنها و یکسیهمه ب. دلش از اینختیر فرو ایدلن هایاشک

شدت  و کرد اش فروچال گونه انگشتش را در و ستادیا نهیآ ی. جلوترساندیمرا  ایدلن و شدور میشعله شتریب

 .شد شتریهایش باشک

 .گهید زینه چ ی،که به مادرش داشت یتشابه هیی اون فقط تو برا دلنیا -

*** 

 نیرا از ا او تواندیم یعرفان بود که چطور فکر زانوانش را در آغوش گرفته بود. به نشسته بود و در اتاقشطناز 

 یکار توانستنمی و سوختمی ایی دلندلش برا یبه پا بود. از طرف قیعم یآشوب دلش در .کارش منصرف کند

 ؛کرده بود عرفان را منصرف کند یسع شده بود و یعصبان یلیخ بود قرار گرفته انیجر در یمادرش وقت .بکند

 .دادکس گوش نمیهیچ حرف جز آرتینا به انگار عرفان جادو شده بود و .هم نتوانسته بود او یول

 .تماس را وصل کرد عیسر عرفان اسم دنید . باختیی افکارش را گسرشته لشیزنگ موبا یصدا



 

 

 
 انجمن رمانیک مهدیه مومنی کاربر |عاشقدلنیای   43

 
 ؟ بله -

 طناز.  سالم -

 .عرفان خان سالم -

 !رهیگیخدا دلم مه نکن ب یبگیباهام غر رقداین طناز -

 .دلش گرفت یاز عجز کالم عرفان کمطناز 

 شده عرفان؟  چی -

 ها.مثل اون روز، رونیب میهم بر با !طناز نمتیبب خواممی -

 !میمثل قبل باش یخودت نخواست !عرفان یخرابش کرد خودت -

 خستم.  یلیخ، شمیدارم داغون م !دارم اجیمن بهت احت !توروخدا تنهام نذار طناز -

 شیهاچرا به حرف دانستینم ؛ اماتاس عرفان تا چه حد به او وابسته دانستیم .شد یطناز جار هایاشک

 .دهدیگوش نم

 ؟ یمنیببهم رو  یخوایباش عرفان. بگو کجا م آروم -

 عصر میام دنبالت. -

 .باشه منتظرتم -

*** 

به سمت دربند  حرکت داد وا ر نی. ماشبود طناز از عمق وجود خوشحال دنیشد. عرفان از د نشیماش سوار

 افتیدر یجواب یول ؛کرد شیعرفان چند بار صدا .کردنگاه می رونیبه ب شهیکند از ش نگاهش آنکهیرفت. طناز ب

 .نکرد

. ختیر های طناز دلش فرواشک دنید با سمت خود برگرداند و بهسر طناز را را به کنار جاده کشاند و  نیماش

 شد.  شتریهق هق طناز بسریع به سمتش مایل شد که 

 !هاگیرهمینکن دلم  هیتوروخدا گر طنازم -

 !جون طناز !ازدواج نکن ایهان با عرفان -
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نگذاشت دهانش  آمد و شیرو یجلو خانم ی آرتینااما چهره "!کنمازدواج نمی باشه"د یخواست بگو یلیخ عرفان

به  ار نیکالفه ماش عرفان. نزدی حرف رگید و از عرفان فاصله گرفتنکرد  افتیدر یجوابی طناز وقت. باز شود

 .نشد زده یحرف رگید تا مقصد و وردآحرکت در

خود را  یکرد کم یسع و دیکش یقینفس عمطناز د. ور بودنافکارشان غوطه هردو در و دزدنیقدم م هم با

 .ردیسرحال بگ

 ی!کنینم دیبرام خر گهید یشد سیخس عرفان -

 .دیاز ته دل خند عرفان

  .جون بخواه طنازم تو -

 !خوام برام آلوچه بخررو نمی جونت -

 یلیطناز حس کرد عرفان خ و دیلوچه خرآبزرگ  ظرفیک  شیبراشد.  رهیخ او به قیعم یمحبت با عرفان

 ی.لیخ، تنهاست

*** 

 .آرتینا خانم سالم -

 .رمیو بگر . زنگ زدم جوابتسالم -

 .کنم رو قبول شنهادیپ نیکنم حاضرم که افکر می ،و کردمر امهمن فکر خب -

 :گفت زد و یپوزخند آرتینا

 تهران؟  یایم ی. کخوبه -

 .تهرانم کشنبهیمن  ستپنج شنبه امروز -

  .. خداحافظباشه -

 وی بردارکاله کی نیش مهم نبود ایبرا اصالً و اف شودزگ یاهیصاحب سرما تواندیم کهاینخوشحال بود از  ایهان

که  نستادینماست.  انتخاب عرفان نیا و دکرد عرفان دوستش دارفکر می است. نفر نیچند ی با احساساتباز

 مهم شیچندان برا دانستیاگر هم م دیشا .ستین هانیابه  نسبت عالقه یادلش ذرهدر  ومجبور است عرفان 
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قدر احمق بود که او آن د.ش مهم باشیبرا عشق همسر عرفان شود که یواقع یچون او قرار نبود به معنا ،نبود

 .دادمی حیترج را به عرفان اریماد

 .نشست عرفان کنار آرتینا

 .ادیب کشنبهی قرارههانیا  پسرم -

 :دیپرس خورد و یتکان سخت عرفان

 ؟ یچ یواسه -

 .ی مراسمتهران برا ادیم !گهید تجوابش بله اس خب -

 :گفت نیخشمگ عرفان

 ؟ یاسم؟ چه مراسممر -

 !گهیمراسم عقد د خب -

 عقد کنم؟  برم ماه از مرگ پدرم گذشته هنوز دو دیاز من انتظار دار ؟ شماچی -

 .برخاست آرتینا

 .فاتیتشر بدون ساده و و یمحضر یه عقد گمیم !ازدواج کن گمینم من که -

 !هرگز !کنمنمی ور کارنیمن هرگز ا نه -

 گه؟ یماه دده  ؟ تایکن سال صبر تا یخوایم یعنی پسرم -

 .شتریهم ب دیشا !کنممی که صبر معلومه -

 :گفت یعصب یکم سرخورده و آرتینا

 اون دختر حرف بزنم؟  من با یگفت یی چبرا پس -

  ید.شماخودتون گفت !نگفتم من -

 .توش نباشه یحرف تا میدوتا رو نامزد کن شما کیمراسم کوچ یه یبذار ط حداقل -

 .شنیهام ناراحت معمه نه -
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 .خودش را کنترل کرد یبه سخت .خوردخون آرتینا را می ،خون

 م؟ یکن کاریچ پس -

 صبر دیبا خوادیم .قراره نیاز ا هیقض دیبگ بهش شمام .موقع خواست بمونه جا تا هراین ادیب ایهان فعالً ی!چیه- 

 .بره دیموعد ازدواج بره شهر خودش بذار تا خواست م اگهه بعد .کنه

 :گفت و مد. سمت آرتینا خانم برگشتآ ادشی یزیبره که چ خواست

 !نی. همهیسور ازدواج یهازدواج فقط  نیفراموشتون نشه مامان ا مه نیا در ضمن -

 .بود یعصبان یزمان از هر شیآرتینا ب. زود سالن را ترک کرد سپس

 :کرد خود فکر با خوابش نشست و در تخت ای. دلندیرس کشنبهی روز

 .نمیبب در کنار عرفاناون دختر رو  تونمینم .مرفتجا میاز این نداشتم و اجیکار احت نیکاش به ا یا -

انداخت.  یابر مهیبه آسمان ن ینداشت. نگاه زهیروز انگ کی ی شروعاز جا برخاست. انگار اصالً برا .دیکش یآه

 .هم بود موفق و دیایب در یکسل نیاز ا دیشا م رفت تاا. به حمشود اتاق تازه یهوا پنجره را گشود تا

سر  یمحکم باال را  شیموها. کرد یمیمالآرایش  و تن کرد دیکلوش سف نیبا بلوز آست ار شیبایز یصورت نیج

 دنی. از ددتر نباشکم اینها خواست ازانگار می .عطر هم زد به چشمانش داد و یادهیکش و بایز بست که حالت

 .چشمان مشتاق عرفان افتاد ادیبه  ،اشچال گونه دنید با زد که یلبخند یخوشحال با نهیخود در آ

شهناز خانم مشغول خوردن صبحانه  ههمرا به در آشپزخونهاز اتاق خارج شد.  و دیاش را پوشیصورت یهاصندل

 . شد بود که عرفان وارد

 یبه گرم لبش نشست و یرو یلبخند .انداخت نقصشیوضع ب و به سر یعرفان نگاه برخاست و شیپا یجلو

 .شد ایکه باعث تعجب دلن دادرا  شایجواب احوالپرس

 .بهم بگو یداشتی تاپ. مشکلپرو گذاشتم کنار ل هابرگه .شرکت رمیدارم م من -

 ،واهمه داشت یاز عرفان کم یداراریغ یحرکت ایاز نگاه مشتاق  یول ؛خواست لبخند بزند .ته دلش گرم شد ایدلن

 .شد نه خارجااز آشپزخ جیعرفان گ تشکر کرد و را کش داد و هایشلبی کم نیی همبرا

 :گفت باخود. آرتینا مخالفت کند با توانستیاما نم ؛دیایب ایهان خواستنمی دلش

 .شرکت مونمیم خونه و گردمیتر برمریاالمکان دامروز حتی -
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 .لبش نشست یرو یقیعم فکر لبخند نیا با

*** 

. آمده باشدبه استقبالش که کس نبود هیچ اما ؛انتظار داشت عرفان به دنبالش آمده باشد .مدآ رونیب از فرودگاه

 .راننده سوار شد با یپس از صحبت کوتاه و رفت ژانسآشد. به سمت  یعصبان

 .دیبزرگ رس یاریبود که به عمارت شهر عصرچهار  ساعت

 :گفت هیکنا با و شدی کفر شتریباز هم از نبود عرفان ب ایهان. مدآبه استقبالش  آرتینا

 کرده؟  میو قار که خودش ترسهیاز من م عرفان -

 .داشت اجیاحت شیهای نقشهدختر برا نیا چرا که به بودیخونسرد م دیبا او ؛ اماشد یعصب ایهان از کالم آرتینا

 .ا سرش شلوغههروز نیعرفان شرکته. ا !خیر -

  ؟امیآژانس ب با دیمن با و دنبالم فرودگاه ادیب ی من وقت نداشته تابرا یه ساعتمشلوغ که  قدراون -

 ی.رسیم یچه ساعت میدونستینم ما -

 .پوزخند زد ایهان

  .دیوازم بپرس دیزنگ بزن تونستیدمی -

 دو ،خانم نایم شهناز و ،ندیخوشا چندان ی نهمکالمه نیی اتمام ابرا .دیرسیکم کم به اوج خشم م آرتینا

اتاقش رفت  به خودش ببرند و شتقرار دا ارشیاخت که در یرا به اتاق ایهان ناچمد صدا کرد تاا ر ،نامستخدمش

 .تا خشمش فروکش کند

از ین اریماد با یی زندگبرا هیسرما نیا چون به .نکرد یحرکت گرید ؛ اماشد یعصب شتریحرکت ب نیا با ایهان

 .مستخدم رفت دو دنبال به زد و یلبخند بدجنس .داشت

 بود. متعجب موقع نیا عرفان تا یامدناز ن یاز طرف خسته شده بود و ایدلن

 .رفت نییبه طبقه پا خارج شد و از کتابخانه. وضعش را مرتب کرد و سر از اتمام کار برخاست و خوشحال

که اصالً  یاعشوه با هاکه از پله ستییبایزی مقابلش پر کرد دربه وضوح جا خورد. حس می ایدلن دیدن با ایهان

 ورد. آحرصش را در و دآیمی نییپا، ی جلب توجه نبودبرا
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 .ستادیروش اروبه و کرد حفظ را خودش یی عادچهره ؛ اماباز دلش گرفت ایهان دیدن با ایدلن

 ی.خانم صولت دیاومد خوش -

 اد.د عشوه تکان با دیرسیاش مشانه کوتاهش را که تا یموها ایهان

 .مرسی -

مثل دختر خود  او با و مدآیم خوششی لیدختر خ نینه رفت. شهناز خانم از اابه آشپزخ زد و یپوزخند ایدلن

 .زد یمحو لبخند دنشید کرد. بارفتار می

  .قهوه بخور فنجون یه نیبش ی،اخسته عزیزم -

 .نشست زیم پشت

 .شهناز جون ممنون -

نگاهش همزمان به سمت ساعت . دیرا د عرفان بعد قامت یقیدقا مد وآسالن  در یرا مزه مزه کرد که صدا قهوه

 ... .االن ؛ اماگشتیبرنم عصرچهار  از ساعت رتریعرفان د شهیهم .کرد تعجب، هفت دقیقه بامداد. شد دهیکش

 با صدا سرش را باال آورد و دنیشن بود با ریز عشوه سالم کرد. عرفان که نگاهش به با برخاست و دنشید با ایهان

 .دیایفراموش کرده بود که امروز قرار است ب دیشا .خورد جا یکم ایهان دنید

 ی!خوش اومد. سالم -

 .پرعشوه کرد یاخنده ایهان

 ی!خسته نباش زمیعز مرسی -

 .بود کرده را حفظ ی خونسرد خودهمچنان چهره ؛ امادل حرص خورد در ایدلن

شد که لبخند  قیتزر یانرژ او انگار به ،خوردمیرا  اشکه در سکوت قهوه ایدلن دنید با. سرش را چرخاند عرفان

 :سالم داد که عرفان گفت برخاست و اینه رفت. دلناآشپزخ سمت به ش نشست ونلبای رو

 تموم شد؟  کارهات -

 .شهیم یه ساعتی بله -

 نم؟ یبب میشه -
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 .البته -

برخورد  نیرا از ا چشمانشی اعرفان لحظه، گذشتن از کنار عرفان نیح. خارج شد آشپزخانهاز  و برخاست از جا

 .استرس به سمتش برگشت با و ستادیا ای. دلندیکشی قینفس عم بست و ایعطر دلن یبو و

 !حواسم نبود ببخشید -

 .رفت ایبه دنبال دلن زد و یقیعرفان لبخند عم اما

 :خود گفت با و نشست مبل یرو تیعصبان کرد باحرکات را دنبال می نیکه تمام ا ایهان

 !ایدلن دمینشونت م -

را  اعتماد به نفس خود قیعم نفس چند کرد با یسع ؛ امااسترس داشت یکم ای. دلندکتابخانه شدن وارد

 .برگرداند

 یبه رو ایدلن ؛ امابرخورد کند ایدلن یبازو به که باعث شد بازویش در کنارشعرفان هم  نشست و یصندل یرو

 :گفت خرآ در. کرد کرد و عرفان بادقت گوش فیتعری عرفان حوصله برا با اا رهکار تمام و وردیاخودش ن

 .شرکت یایباهام ب دیصبح با فردا -

 یکرد دلش کمحس می شده بود و خستهی نه کماکتابخ یاز فضا چون اما خوشحال شد ؛خورد جا یکم ایدلن

 :دیپرس کرد و حفظرا  خودی . خونسرددهخوایتنوع م

 ؟چرا -

 ؟ یایب یخوایدارم حضورت الزمه. نم جلسه -

 :گفت عیسر ایدلن

 باشم؟  حاضر دیمتعجب شدم. ساعت چند با یفقط کم !ستین یطورنینه ا نه -

 هشت. -

 باشه. -

 :گفت دیترد برخاست و با از جا عرفان

 !دلنیا -
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 .نشده خوشحال حد نیبه ا اسمش تا دنیبه حال هرگز از شن حس کرد تا ایدلن

 بله؟ -

 !ببخش به خاطر من ،ریگفت به دل نگ یزیچ ای زد یحرف ایهان اگه -

 شعف شد.  از پر ایقلب دلن زد و رونینه بااز کتابخ عیسر سپس

اما  ؛ندیرا بب ایهان زیمآریتحق یهانگاه وها هیکنا برود و زیم خواست به سردلش نمی ایشام شد. دلن موقع

 .از اتاقش خارج شد و برخاست . ناچارتوانستینم

. کرد را بلند سرش کرد که عرفان لیمتما عرفان به سمت را اّعمد ایدلن دنید با .عرفان نشسته بودکنار  در ایهان

 .نزد یاما حرف ؛شد یعصب یکم نگاه کرد و نشستیم زیسرم که بر ایسپس به دلن و ایهان اول به

 :که آرتینا گفت کردمیی باز شیغذا . بافهمدیی غذا نماز مزه یزیکرد چمی حس ایدلن

 ؟ یرو دوست ندار شده؟ غذا یزیچ دلنیا -

 .زد یمحو لبخند پس زد و یکمرا  بود. بشقابش یماه شام

 .بخوابم رمیم توناجاز . باستمیگرسنه ن ادیز. ستین طورنیا صالًنه ا نه -

 :گفت ایهان برخاست که زیاز سرم

 .ی اولشونهرو دفعه غذا نیا االن نخوردن تا دیجون شا ایآخه دلن ،دیآرتینا جون اصرار نکن وای -

نگاهش  و نزند یکرد تا حرف نامربوط را مشت دستش د.را آتش زدن ایزد. انگار تمام وجود دلن یپوزخند ادامه در

 یخودش را رو و بستکرد. در اتاقش را  را ترک زیم عیسر گفت و ی "دیببخش"افتاد.  عرفان به چشمان نگران

 یاز طرفی ول ؛نداده ایهان به یشکنچرا جواب دندان دانستی. نمرا سوزاند اش دلشهیگر یصدا تخت انداخت و

 :گفتیهم باخود م

 ن!او زبون بشم هم من که نبایدنداره  اون شعور -

 یول ؛المپ را خاموش کرد و دیرا پوش خوابش صورتش آب زد. لباسبه و  شد سیداخل سرو، برخاست شیاز جا

 .ختیر خود یهابه دور شانه را باز کرد و شی. موهاگذاشت را روشن تختش کنار چراغ خواب

*** 
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م زمزمه اآر تر رفت وکیگذاشت. نزد داخل به پا را باز کرد و در یال دیترد با مدیان ییصدا اما ؛به در زد یاتقه

 :کرد

 !ایدلن -

 و گفت: زود جلو رفت ،خاستیبرم که هراسان از جا دنشید با

 .منم عرفان! نترس! نکش غیج دلنیا -

 د.کر جور را جمع و از حضورش خود یکم ؛ امارام شده بودآ یحاال کم ایدلن

 شده؟  چیزی -

 .زد یلبخند انداخت و ایدلن شانیپر یبه موها ینگاه عرفان

 ؟ یخوب -

 .دیبگو شیاز دردها بگذارد و عرفانی هاشانه بر را سر یالحظه توانستیکاش م یکرد اآرزو می ایدلن

 .خوبم بله -

 ... .ایهان حرف بابت -

 .کرد را قطع حرفش چشمان نگران عرفان انداخت و گستاخش را در چشمان

 .ستمین یعصب ای دلخور عنوان چیمن از شما به ه !عرفان خان دیکن یاز من عذرخواه دینبا شما -

 .لبخند زد عرفان

 کردنتون در کار طناز و به رابطه ما و یالطمه ایهان یگستاخانه یهاحرف نیراحت باشه که ا المیخ پس -

 زنه؟ ینم جانیا

 !حضورش مهم بود ،مهم بود بودنش جاآن ی عرفانبرا. فراموش کرد یرا لحظات شیهاغصه ایدلن

 مربوطبه شما خانم  ایهانی هایادبیب م که گفتمه در مورد شما .. من طناز رو مثل خواهرم دوست دارمابداً -

 .ستین

 ی.هست ینیمت خوب و دختر اریعوض تو بس شرمه دریب ادب ویب ایهان قدر. هرچهایدلن ممنون -
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به سمت در  عرفان. اش را نداشتگونه چال کردن انینما تجرئ ؛ اماخواست بخندددلش می .زد یمحو یلبخند

 .رفت

 ی.. فردا رو فراموش نکنیبخواب خوب -

  اً!. نه ابدممنون -

 زود خوابش برد.  یلیخ و دیخواب تخت یرو .م گرفتهادلش آر از رفتن عرفان حس کرد واقعاً پس

 شیپس از شانه کردن موها. گرفت یکوتاه دوش م رساند وارا به حم گردنش را ماساژ داد. خود و برخاست از جا

 ند.مزاحمش نباش بست تا سرشی را محکم باال هانآ

از  یابه چهره داد و طره یمیآرایش مال. کرد تن و برداشت دشیال سفشاش را به همراه یاسورمه نیج و مانتو

پس از زدن عطر  و زدی قیعم خود لبخند ییبایز دنید با .ختیر یشانیپ یکج رو صورت را به شیموها

 .از اتاق خارج شد و را برداشت لشیموبا و دیسف یدست فیاش کیشگیهم

که  شیبایشد به صورت ز رهیخ. شد محوش ایدلن دنید خوردن صبحانه بود که باشپزخانه مشغول آ در عرفان

 نگاهش زودآید، یم طرفش به دید ینبود. وقت یدر رفتارش اصالً خودپسند شهناز خانم بود و با مشغول صحبت

 .شود رهیخ ایدلن یبایکرد به چشمان زمجبورش می ییروین اما انگار ؛مشغول خوردن شد و دیدزد را

 .دیجواب شن متقابالً م سالم کرد واآر ایدلن

 .میبر میتونیحاضرم عرفان خان. م من -

 :نگاهش کرد عرفان

 .اول صبحونه بخور بشین -

 .ندارم لیم مرسی -

 .اخم کرد عرفان

 هنوز وقت هست.  نی؟ بشیچ یعنی؟ یچ -

 .برخاست زیم از پشت عرفان ناراضی امتناع کرد و ریش وانیل کیبه  عرفان تنها ادیز اصرار با

 :دل باخود گفت در شد و سوار جلو ایدلن
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 ییجا تنها عرفان محاله بذاره من با م چونکردو تحمل میر حضورش دیبا وگرنه، هنوز خوابه ایهان خداروشکر -

 .خیابون تا سر یحت ،برم

 .کرد نشیتحسدل  در و ستینگری عرفان موقع رانندگ یبایز ژیپرست محو و یهابه اخم یرچشمیز

  و وارد شرکت شدند. ادهیهم پ با .رخ نداد نانشیب یصحبت چیبه شرکت ه دنیرس تا

 .مد گفتآخوش عرفان زود از جابرخاست و دنید با نگهبان

 با کرد و نیخالقش را تحس یواقع یمعنا به ،ایدلن دنید با رادین داخل شد و د.اتاق کار عرفان شدن وارد

 :عرفان گفت که کرد یپرساحوال ییخوشرو

 شه؟ یجلسه ساعت چند شروع م رادین -

 ده. ساعت -

 ن روزمان شروع جلسه کارشو ، تاتا حاضر کنی ی خانم مشرقرو برا یپیتا یهابرگه و تاپلپ یهخب.  بسیار -

 ن.انجام بد

 ؟ جااین بیارم -

 .جلو زیم نیهم یبذار رو آره -

 شد. عرفان گفت: جامبل جابه یرو و انداخت یاتاق نگاه کیش م واآر یبه فضا ایاز رفتن رادین دلن پس

 ؟ یخوریم چیزی -

 .به نگاه پرالتهاب عرفان دوخت زیبایش راچشمان  ایدلن

 .خوامنمی فعالً چیزی یمرس نه -

 .مشغول کارش شد یکوتاه پس از تشکر ایدلن گذاشت و ایدلن یجلو زیم یرو الوازم ر رادین

اتاق وارد  ایعرفان به همراه دلن شده و شروع که رادین اعالم کرد جلسه دکردن وقفه کاریدو ب جلسه هر زمان تا

 .جلسه شد

 .کرد یعرفان به همه معرفی خودش را به خواسته نفره نشست وده  زیم باالی کنار عرفان در ایدلن

*** 
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 .برود دنشید گرفت به میتصم .تنگ شده بود یلیخ ایی دلندلش براطناز 

 شیجا سر بر تلویزیون یجلو ایهان دنید با. وارد سالن شد کرد و نگیوارد پارک ش رانیبه عمارت ماش دنیرس با

مد آبه خود  گفتیم آمدخوش او شهناز خانم که به با صدایاما  ؛ستینگر اینها وضع و مات به سر خشک شد و

 .کرد خونسرد باشد یسع و

انزجار  با را نداشت. طناز نگاهش یدوست دو اصالً رنگ اما نگاه هر ؛کردبه طناز نگاه  و را برگرداند شیرو ایهان

 :گفت به شهناز خانم رو گرفت و

 ؟ ستکتابخونهی تو ایجون دلن شهناز -

 آقا رفتن شرکت.  دخترم صبح با نه -

با طناز ست. داخل کتابخانه ا ایدلن کردبه شهناز خانم دوخت. فکر می را نگاهش یعصب هانیا، حرف نیا با

 .دیخند یبدجنس

 .اجازه شرکت. با رمیم مه خب پس من .عرفانه همراه ایپس دلن آفرین -

 .جز تحمل کردن نداشت یاچاره و خوردحس کرد خون خونش را می ایرفت. هان رونیاز سالن ب سسپ

مبل  ی. رودنیببا عرفان ر تواندینم و تاس جلسهوقت گفت که االن  او به یسالن منش دربه شرکت رفت. طناز 

 اش شد.کار کردن با گوشیمشغول  نشست و

 خود را در و دیکش یفیخف غیطناز ج دنید با ایدلن آمدند. رونیاز اتاق ب ایدلن رادین و ،جلسه عرفان اتمام با

 .عطر را دوست دارد نیقدر اخود فکر کرد چه باطناز  و کرد هاغوش طناز رآ

 العاده راضی وطناز فوق دنیاز د رادین و هایش نشستلب یرو یقیلبخند عم دیصحنه را که د نیا عرفان

مجبور به  و فتدیب خطر رفاقتشان به دیبه عرفان بگو اگر دیترسیم ؛ اماطناز است عاشق دانستیسرخوش شد. م

 .سکوت بود

کمک  ایبه دلن پیتا کاردر  طناز هم ود بودن مشغول انجام کاریک  ساعت . تادوارد اتاق عرفان شدن نفرچهار  هر

  د.زدنیم هم حرف مه همان حال با در کرد ومی

 .ایدلن ییدایپ کم -

 اون عمارتم.  یکه همش تو من. دختر یبزن بهم سر یایب دیبا تو -

 .بهم که یزنگ بزن هی یتونستیاما م ؛یدار حق -
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 ی.خواهر ببخشید -

 اومد؟  یدختره ک این -

 .عصر یکاینزد دیروز -

 اومده؟  یچ یبرا -

 .واهلل دونمنمی -

 د.رفتن یکیبه رستوران ش ناهاری برا ود عرفان شدن نیماش نفر سوارچهار  عرفان هر شنهادیبه پ مین ویک  ساعت

  ها نشستند.مقابل آن عرفان و رادین و طرف کی در ایدلن وطناز 

 :گفت یشوخ طناز با

 .کنم ورشکست بدم تا عرفان رو سفارش رو غذا نیترخوام امروز گرونمی من -

 .خاص نگاهش کرد یمحبت با عرفان

 .ارزهیتو م واسه م بشمه من ورشکست یسفارش بده آبج خوادیدلت م یهرچ تو -

 م گرفت واعرفان دلش آر یهاحرف دری ی آبجاز کلمه رادین. دیکش یدل آه در ایدلن شد و یشاد طناز غرق

 و گرفت شیاز بازوی شگونین ایدلن. که طناز محو صورت جذاب رادین شد نشست هایشلب یرو ییبایلبخند ز

 :زمزمه کرد

 .زل نزن بهش رقددختر این هی -

 دل ذوق کرد.  رادین در انداخت و ریبه ز سر عیسر به خود آمد وطناز 

 :طناز گفت د.دادن سفارش

 ؟ یزیریی مسافرت نمچرا برنامه عرفان -

 .به رادین انداخت ینگاه عرفان

 .شلوغه یلیسرمون خ خدا فعالً به -

 گفت: رادین

 .امکان نداره ،میشرکت قرارداد بست نیچند با .شهاالن نمی آره -
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 :گفت یدلخور باطناز 

 .میریم و میکشیو مر نقششام هدوست خودم با باشه -

 یناهار کس آوردن با. شد یغرق خوشحال دل در و از چشمان طناز دور نماند نیا. صورت رادین نشست یرو اخم

 د.نز یحرف گهید

 :طناز گفت آمدند. رونیب نااز رستور

 .بردارم ور نمیبرم شرکت ماش دیبا من -

 گفت: عرفان

 .رسونمتونیم .شرکته نشیماش مه رادین -

ند. کردراجع به شرکت صحبت می که بود نیماش رادین در عرفان و یشرکت فقط صدا تا و دشدن سوار همه

 :گفت ایکنار گوش دلنطناز 

 . نخورتت سر دو یخونه اژدها یریمواظب خودت باش االن م دختر -

به چال  آینه عرفان در و دیچیپ نیماش در فضای اشخنده یداشت. صدا را به خنده وا ایی طناز دلنبامزه لحن

بدجنس طناز که  یصدا و یکنار نیبوق ماش یصدا با .محوش شد و ستیاش نگرخندهدلنواز  صدای گونه و

 یبه سخت ایدلن و دیدزد هش رانگا عیسر و آمدخودش  به "!اتهنگاه کردن نیا با مونینکش عرفان" گفتیم

 .بخندد ایدلن حرکت عرفان و نینوبت طناز بود که از ا بارنیا. کرد را محار اشخنده

 .به عرفان کرد . طناز رودشدن ادهیپ

 .خونه رسونمشیشب م .عصرهچهار  کینزد االن ساعت .که تموم کرده ور اشهکار ادیمن ب با ایدلن بذار -

 .کند مخالفت نتوانست انداخت و ایی خوشحال دلنبه چهره ینگاه عرفان

 .دیم باشه . مواظب خودتوندیبر باشه -

 طناز با بدجنسی زمزمه کرد.

 .زمیمواظبش هستم عز باشه -

 سیاز رادین سوار جنس یخداحافظ با سپس و دیکش را خنده گوشش کرد که طناز با رتیح یکم عرفان

 .رفت عرفان کینزد ایدلن. شد خوشگلش
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 طناز برم.  با دیکه اجازه داد مرسی -

با  و ستین یحس خواهر یاصالً از رو نگاهشدرون محبت  نیا دانستیخوب م. محبت نگاهش کرد با عرفان

 .دارد طناز برایش فرق

 .کنممی خواهش -

 .شد دور هاآناز  یتک بوق طناز با و سوار شد کرد و یخداحافظ ایدلن

 ؟ یاهیشمال. پا میبر زمیخوام برنامه برمی دلی -

 :دیکش یآه ایدلن

 .بده اجازه امکان نداره عرفان خان یول ؛امیکه از خدامه ب یدونیم مه خودت -

 .کنممی شراضی یجور هیبه من  رو بسپار عرفان -

 .راضی بشه که از خدامه اگه -

شب پس از شام د. حرف زدن یکل و درفتننه طناز اهم به خ خوش گذشت. با یلیخ ایبا طناز به دلن روزآن 

 .ندابه عمارت رس ار ایطناز دلن ،بود دهید هیتهطناز در که ما یاخوشمزه

 !خوش گذشت یلیطناز بهم خ مرسی -

 .به فکر مسافرت باش. پس یکنم خواهرمی خواهش -

 داخل؟  یای. نمامیدوارم -

 .. خدانگهداررمیم ،قتهو رید نه -

به آسمان دوخت که حس کرد را  نگاهش .ضربه زدهشت شب  یاز رفتن طناز داخل عمارت شد. ساعت رو پس

 .ادامه داد راهش به جیگ ایافتاد. دلن عینگاهش پرده سر دنید با .ستینگریرا م او پشت پنجره اتاق عرفان یکس

*** 

ی آرتینا برا بود و برگشتهز رایش به روزید ایرفت. هانمی یتهران کم کم رو به سرد یهوا آبان بود وبیست و یک 

 .نگران بود جازدوا نیا

 .وارد شد به در اتاق عرفان زد و یاتقهطناز 
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 ؟ یدیخواب! عرفان -

 .نشست تخت برخاست و یاز رو عرفان

 .تو ایب نه -

 :گفت نشست و یصندل یروطناز 

 .حرف بزنم یباهات در مورد موضوع اومدم -

 .شنوممی -

 .خودم ببرم شمال رو با ایدلن رمیاومدم ازت اجازه بگ راستش -

ن اامروز روابطش به شرکت برده بود تا خود بارا  ایکه دلن یروزآن شد. از  دهیهم کش عرفان بالفاصله در یهااخم

 .هم از دست بدهد اکوتاه ر هایدنید نیخواست همدلش نمی ؛ اماترشیبود نه ب یاحوالپرس و حد سالم فقط در

 .دمیقوز باال قوز. نه طناز اجازه نم شهیم پیتا کار گهیدارم د جا من هزار تا کاراین .باشه دیبا ای؟ دلنیچ یعنی -

 باشم.  مواظبش دمیکه. قول م ستین یزیروزه چده توروخدا همش  عرفان -

 .برخاست کالفه از جا عرفان

اجازه  تونمینم .میداراز یخونه ن و شرکتی تو ایبه دلن .ما سرمون شلوغه .زمیعز ستیمواظب بودن تو ن موضوع -

 .شیبدم ببر

طناز دلش  ؛ اماکردرا برمال می دلش چشمانش راز در ییدایبرق ش نی. استیبه چشمان عرفان نگرطناز 

 .خواست خودش حرف دلش را بزندمی و بشکندخواست غرور عرفان را نمی

 :گفت یدلخور با برخاست و شیاز جا

. ستیکه ن یادیروزه زمان زده همش . رو هاپیتا شونیکیخب بده به  .ات هستنهاون شرکت آدم تو همهاین -

 ی!کنیم ناراحتمی دار و یکرد رییتغ هیچند ماه ؛ اماعرفان یوردآینه نم گفتمیم من یچ هر قبالً تو

 :به ناچار گفت عرفان

 .روزده فقط ! امان از دست تو طناز باشه -

 خندید.  یخوشحال باطناز 
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 ی.خوشحالم کرد یلیممنونم عرفان. خ واقعاً وای -

 د؟یحرکت کن دیخوایم یروز چه -

 نه. صبح ساعت فردا -

 .باشه -

 .از اتاقش خارج شد طناز

 .تخت برخاست یاز رو عیوارد شدن طناز سر با اتاقش منتظر طناز بود و درنگران  ایدلن

 شد دختر؟  چی -

 :گفت خنده با و اش را به شصتش چسباندانگشت اشاره یخوشحال باطناز 

 !زمیعز حله -

که دلش  هم ناراحت. مطمئن بود است و خوشحال کرد همحس می ایو دلن گذشتیاز رفتن طناز م یساعت مین

 .خوردنمی که گفت یلیم یب با او و کرد شیی شام صدا. شهناز خانم براشودیم تنگ ی عرفانبرا

 .شد لشیوسا مشغول برداشتن و دیکش رونیب تختش ریرا از ز چمدانش

 .کردی میباز شیغذا با و از قبل دلش گرفت شیشام ب زیم سر ایاز نبودن دلن عرفان

 :گفت انداخت و او به ینگاه آرتینا

 شده؟  یزیچ عزیزم -

 .ی آرتینا دوختبه چهره را نگاهش عرفان

 .بخوابم رمیم رمیمن س .ستین یزینه چ نه -

 :خود گفت آرتینا با باال رفت و هااز پله

 است؟یهان دلتنگ یعنی -

دلش  ؛ ولیخواست به اتاقش برودمی دلش. دیکشیرا به داخل م او ییرویانگار ن .مکث کرد ایاتاق دلن یجلو

 . ندیرا بب ایدلن یکمی خواست شب آخرمی
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 و ختیرا به پشت ر شیموها را مرتب کرد و اشیشلوارک آب تخت برخاست. تاپ و یاز رو ایبه در زد. دلن یاتقه

 :گفت ،است شهناز خانم کهنیا الیبه خ

 !به شام ندارم یلیکه گفتم م جون من شهناز -

شکر کرد که چراغ اتاق خاموش را  و خدا برخاست قامت عرفان دستپاچه از جا دنید باز شد. با یبه نرم در اتاق

. رفت جلو و دیدلش لرز ایدلن فیتن ظر دنید با عرفان. شداتاق می ییباعث روشنا آباژور و اما نور ماه ؛است

 .باشد یکرد عاد یسع یول ؛شد یغرق درخوشحال ایدلن

 شده عرفان؟  چی -

 ؛ امالبش نشست یرو یلبخند جذاب است و نشده خوشحال قدرایناسمش  دنیبه حال از شن حس کرد تا عرفان

 .کرد را جمع وجور خود

 ؟ یومدیی شام نبرا چرا -

 .نداشتم ممنون میل -

 .بود ایدلن یقدم کی حاال در باز هم جلوتر آمد و عرفان

 !دلنیا -

 .را به چشمان ملتهب عرفان دوخت شیبایز برابر کرد. نگاه را صد شیکه خوشحال دیلرز ایدل دلن در یزیچ

 بله؟ -

 ؟ یخوشحال -

 گفت: رتیح یکم با ایدلن

 ؟ یچ بابت -

 .مسافرت این -

از تو دور  دیروز باده  کهنیاز ا ستمین خوشحال هم ادینه ز دیخواست بگودلش می .انداخت ریبه ز سر ایدلن

 .کند سکوت داد حیترج ؛ ولیبمانم

 .ایدلن ییایزل زد به چشمان رو و گرفت را باال دلینا سر عرفان
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 ؟ یخانم یدیو نمر جوابم -

و به  ندرا کنترل ک اش نتوانست خودگونه چال دنید عرفان با و ردیلبش را بگ یرو قیلبخند عم یجلو نتوانست

تر و خودش هم نزدیک دادی بعد دستانش را تکان یکم د؛ اماستایا یشوکه بدون حرکت ایدلنتر شد. دلینا نزدیک

 شد. 

اما  ؛آمد از دلینا فاصله بگیرددل عرفان نمیآورد. عرفان و دلینا غرق در حسی بودند که دلشان را به لرزه در می

 را به خود عقب رفت و عرفان عیسر التهاب درون چشمان عرفان به خود آمد و دنیباد ایدلنبا اکراه کنار رفت. 

 :گفت دستپاچه. آورد

 ... .من.. .ایبشه دلن یجوراین خواستمنمی -

 .رفت رونیاز اتاق ب عیسر حرفش را تمام کند و نتوانست

 .شد یهایش جاراشک و دییولع بو نده در اتاق را باام یباق عطر ایدلن

*** 

از شرم  شبید یادآوری با شد و متعجب خانه در دنشید آمد. با نییپا هانشسته بود که عرفان از پله زیم سر

 .انداخت ریبه ز سر قرمز شد و

 :لبش نشست. آرتینا گفت یرو یمحو لبخند ایی گلگون دلنچهره دنیاز د نشست و شیروروبه عرفان

 ؟ یچرا شرکت نرفت تو پسرم -

 از دست بدهد؟  ایدلن دنیی درا برا یانیپا لحظات نیخواست انمی دیبگو. دیچه بگو دانستینم عرفان

 .شرکت رمیم رترید خستم کمیخوابم برد امروز  رید شبید مامان -

 .زد یلبخند آرتینا

 پسرم؟  یشد عاشق -

 .فشاردیرا م شیگلو یحس کرد بغض ایدلن و کرد. عرفان زودتر نگاهش را برگرفت یهم تالق با شانیهردو نگاه

 بشم مامان؟  یعاشق ک دیعاشق؟ با -

 .دیخند آرتینا
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 .گهید ایهان خب -

سکوت را  تنها یول ؛ختهیم ره را به شیزندگ گونهنیآمدنش ا را به بند بکشد که با ایهان خواستدلش می عرفان

 :آرتینا گفت داد و حیترج

  تهیگفتن سکوت عالمت رضا میقد از -

 .از جا برخاست .برندیرا م شیهایش آبرواشک ندیبنش جاآن گرید یاحس کرد اگر لحظه ایدلن

 .ی صبحانهبرا ممنون -

 .برد پناه به اتاقش و ختیچشمان کنجکاو عرفان گر بلاز مقا عیسر سپس

*** 

 :ضبط را کم کرد و گفت یصداطناز 

 .نگیپارکی تو میتا بر دیشلوغ نکن دخترها -

 .شد ادهیپ کرد و منتقل عمارت عرفان نگیرا به پارک نیطناز ماش و ددختر ساکت شدن سه

 .باال میریم دیبش ادهیپ .میوقت دار یه ساعت هنوز -

 .دیخندتامارا 

 . یکنیم ور فشیهمه تعراین که تو نمیرو بب ایدلن نیصبرانه منتظرم ایب من -

 :گفت طنتیبا شطناز 

 .ترهجذاب نسه نفرتو هر از -

 .نثار گردن طناز کرد یاپس کله نیپارم

 .آدم فروش خائن ای -

 :گفت لب ریز ای. تاندشدن ساکت دنشید ا باهسه نفر عرفان از عمارت خارج شد که دختری آن خنده با

  .اهبود یعال یلیشد خمال من می گریج نیکاش ا یا طناز -

 :طناز گفت و ددنیخند زیر زیرا هدختر
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 .شیتوسط نامادر یکه مجبوره به ازدواج اجبار فعالً -

 :طناز گفت .دادرا  ناجوابش ییروخوش که عرفان با دسالم کردن چهار نفر هر و درفتن جلو

 حاضره؟  ایدلن یی،دا پسر -

 :گفت اخم کرد و یالحظه عرفان

 .مونده ادیزنه  داخل تا ساعت دیایب .هنوز نه -

 .مد گفتآخوش  مد وآ ناشوازشی. آرتینا به پشدند وارد

غوشش انداخت. طناز آ در را خودشطناز  دنید با و نییمد پاپایین آ هااز پله ایکه دلن دنشستن هامبل یرو

 .گرفت ادستش ر

 !ام آشنات کنمهدوست با بیا -

قرمز با  نیج خوشحال شد. شنل و ایدلن و بود نیچشم شد. نگاه عرفان غرق در تحسدر با عرفان چشم  یالحظه

 ی هم به پا کرده بود.دیسف یهاکفش و بود دهیپوش دیشال سف

 گفت: بلند نیبا تحس ایتان و دسه دختر برخاستن آن

 !محشره ی،کن فیدختر تعر نیاز ا یحق داشت واقعاً یطناز -

 :گفت نیجا گرفت که پارم ایدلن یبایلب ز یرو یقیعم لبخند

 !ور شاا چال گونههدختر واو -

 :زود گفت که هم متوجه شد ایانگار دلن ،شدخود مییباز داشت از خود ب عرفان

 ی!نکرد یمعرف طناز -

 :زود گفتطناز 

دوست  و هستساله بیست و سه  ایتان شونیسالشه دوست اولمه. ابیست و پنج هست  نیدختر پارم این -

 .سالشهبیست و یک  که هستم تامارا ه یدختر چشم عسل نیا دوممه و

 زین هاآن کرد و یابراز خوشحال شده آشنا هاآن با کهنیاز ا کرد و یروبوس دست داد و یبه گرم هر سه نفر با

 د.دادن را جوابش متقابالً
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خوردن  آرتینا خانم و مشغول صحبت با هادختر و اورندیب نییبه اتاقش رفت تا چمدانش را به پا ایدلن باطناز 

 د.قهوه شدن

 ید.را فهم نیطناز ا، خود بود در یکمو  دلش آشوب بود در ایدلن

 شده؟  یزیچ خواهری -

 .خورد ینبود تکان ایدن نیا که انگار در ایدلن

 ؟ یچ -

 .گرفت را شیبازوطناز 

 ا؟ یدلن یستیمسافرت خوشحال ن توی این از حضور تو -

 دستپاچه گفت: و جیگ ایدلن

 .شمال رمیتو م با کهنیخوشحالم از ا یلیطناز. من خ ستین طورنینه ا -

 .راحت شد یکمطناز  الیخ

 .میکه به شب نخور میپس زودتر بر! آها -

 د.رفتن رونیهم از اتاق ب با و تکان داد حرفش سر تایید عالمت مثبت در به

 .رفت عرفان به سمت بغضش را مهار کرد و یبه سخت ای. دلندسوار شدنا هدختر

 .و مختل کردمر اگه کارتون ببخشید -

 .ردیمحبتش را بگ یاخم جلو با کرد یسع عرفان

 .گذرهیم ،ستین ترشیروز هم بده رو گذاشتم جات  گهید یکی نه -

. طناز حرکت کرد .جلو جا گرفت یصندل یرو و طناز رفت نیبه سمت ماش. نزد یحرف ؛ ولیدلش گرفت ایدلن

 .شرکت رفت سمت شدن به پس از حاضر متشنج به اتاقش رفت و یاعصاب با عرفان

 نیا کرد. طناز متوجهجاده نگاه می به بغض بود که با ایدلن تنها یول ؛دزدنیحرف م و دنکردشلوغ میا هدختر

 :گفت خود با سکوت شده بود و
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ی برا یدلتنگ ،بغض نیعامل ا دونمیم مرو ه نیا! ایگلوته دلنی بغض تو ،سکوت نیا لیدل دونمیکه م من -

 ه!معشوق

 گفت:تامارا 

 ؟ یچرا سکوت کرد یدل هی -

 .دینکند. خند تلخ به دوستانشرا  سفر نیا دست بکشد و الیخ کرد از فکر و یسع ایدلن

 .برمیم ضیدارم ف ،دیقوم شلوغ کرد هیی تا اندازهدو شما ماشااهلل -

 نیماش ستمیاز س ایدلن. کرد ادیز ته را تا شیصدا ضبط را روشن و و دیرا جلو کش خود عیاز عقب سر ایتان

 :گفت بلند ،گرفتیمرا  شیهاگوش کهی حال تعجب کرد و در

 ؟ یبست نتیماش یرو رو ستمیس نیکه ا یتو مگه پسر طناز -

 :خندان گفتطناز 

  ینه.آخه داداشش کارش هم .بسته روش و داداشش شیبرده پ ور نیماش وونهید نیپارم نیمن نکردم ا واهلل -

خواند تا به  یالکرسیه. باخود آدیشنیما هدختر یهاغیج ضبط و یصدا نیطناز را ب یصدا یبه سخت ایدلن

 د.برسن طنازی الیسالمت به و

 گذاشت و یمیآهنگ مال را کم کرد و ضبطی طناز صداد. ا خسته شدنهساعت دختریک پس از گذشت  باالخره

 .دیکشی نفس راحت ایدلن

*** 

 .وارد اتاقش شد سرش به حال خرابش برد. پشت یپ دنشید شرکت شد. رادین با وارد

 ی!اکنم گرفتهشده عرفان؟ حس می چی -

 .اش گذاشتشانهی رو ادستش ر نیدراسکوت کرد که . دیچه بگو دانستینم عرفان

 ؟یعاشق شد تو ببینم -

زود درخواست آب قند داد و به زور به  رادین. زندیقلبش محکم م حس کرد سرش به دوران افتاده و عرفان

 .بهتر شد یکم عرفان حال. خوردش داد
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 .حرف بزن باهام ایکه وقتشه ب یموقع احساس کرد هر .نگو یخوایداداش نم باشه -

 .ستیقدرشناسانه به رادین نگر و دیکش یقینفس عم عرفان

*** 

 .نگاهش کرد ایتوقف کرد. دلن یرستوران کنار

 ناهار؟  -

 :گفت کرد و تاییدطناز 

رزرو  زیم رمیکن من م دارشونیرفتن. ب خواب مثل جنازه کردن آخر یطونی. از بس شدنیخواب قیچه عم ببین -

 .کنم

 ی. نگاهدیتازه را بلع یهوا بدنش داد و بهی قوس شد. کش و ادهیپ کرد و داریب اا رهدختر ایاز رفتن طناز دلن پس

 نیا آمد ویشمال م به ی اولش بود کهلبش نشست. دفعه یرو یقیلبخند عم و انداخت اطرافش یهابه کوه

 ید.کش ادستش ر ایبود. تان ختهیبرانگ یحساب را اشیکنجکاو

 . هستن همه منتظر تو ایب دختر -

 د.. سفارش دادندرفتن بود که طناز پشتش نشسته یزیبه سمت م و دوارد رستوران شدن هم با

را ناراحت کرده  ایدلن نیا و دنکردمی نانگاهش که از همان لحظه ورود دنشسته بودن پسرها چهار ی آنکنار زیم

 :به طناز گفت روتامارا . بود

 طناز؟  یریگیو نمر حالشون چرا -

 .خونسرد باشد کرد یسعطناز 

 .میریم و میخوریم . ناهارزنیو به هم برر . نذار اعصابمونکن لطفاً ولشون -

 د.خوردنمی ود زدنیهم حرف م اطراف با الیخیا بهدختر د،که آوردن را ناناهارش

 با ای. تانسمتش گرفتبرگه  یک و شد کینزد ایا به تانهن پسرااز هم یکیکه  داز رستوران خارج شدن هم با

 جلویش ریخت.پاره کرد  احرص برگه ر

 .و کم کنر شرت -
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 :زود گفت ؛ ولیخورد جا یکم پسر

 ی.شینم مونی. مطمئن باش از انتخابت پشگهیناز نکن د کوچولو -

 .درد خم شد یبه پاش زد که پسر از رو یمحکم لگد نسبتاً ایتان

هم  گهیی داهی دختربرا یپسندیم واسه خواهر خودت یچ هر ،دختر حرمت داره یریبگ ادیزدم  ور این -

 .بپسند

 .شد مونیپش از کارش و ستینگر ایاشک تان غرق در و یمشک یاهبه چشم رتیح با پسر

فرما کرده حکم نیماش یفضا بر ار ینیسهمگ سکوت ایتانهای طناز حرکت کرد. اشک شد و نیماش سوار ایتان

 .حرف نزد یکس الیبه و دنیرس بود. تا

داخل را  هاهم چمدان خوشحال شد. با ایدلن ود شاد شدن هاتامارا دوباره بچه طناز و یهایشوخ و دنیرس با

 :. طناز گفتدبردن

 .طبقه باال چهارتا هم نییپا یکی پنج تا اتاق داره دخترها. جااین -

 د.شدن مستقر یم در اتاقاکد هر و دبه سمت باال رفتن هم با

کرد  جاجابه کمد را در شیها. لباستاس خستهی لیخ حس کرد و ستیی مجلل اتاق نگرنفره به تخت دو ایدلن

 .زود خوابش برد یلیخ تخت انداخت و یرورا  خود، لشیوسا دنیپس از چ و

*** 

 .ایهان . منمسالم -

 :حوصله گفت یب عرفان

 ؟دیی. بفرماسالم -

 .را آرام کرد خود یبه سخت یول ؛دش یعصب ایهان

 راز؟ یش نمیای -

 ام؟ یب دیبا یچ یواسه -

 ی.دلتنگم شد دیکردم شا حس -
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 داد: ادامه اینداد. هان یپاسخ لیو ؛عرفان نشست یهالب یتلخ رو یپوزخند

 .فمی. بالتکلتونمینم یجوراین من ی.اعالم کن ور مونیزدمنا و یریبگ یمهمون یه دیبا تو عرفان -

 .روزده  به حال یبود وا آشفته گونهنیا و گذشتیم ایساعت از رفتن دلنده  تنها کالفه بود. هنوز عرفان

 .رمیبگ یمهمون تونمیمرده نم هایتازگ پدرم -

 !نظرات من احترام بذار و هابه حرف کمی هم اما تو ؛نزدم یحرف یعقد موافقت نکرد با !ستساده یمهمون یه -

 .سکوت استفاه کرد نیاز ا ای. هاندیچه بگو دانستینم عرفان

 ی!و به همه خبر بد ینیبچ روی مات مهمونداون موقع مق تهران. بهتره تا امیم گهیروز دبیست و دو  تا من -

 :قبل گفت از کالفه تر ایهان و باز هم سکوت کرد عرفان

 عرفان؟  شنیدی -

 .بله -

 .زمیخداحافظ عز فعالً پس -

 .خداحافظ -

 دنید با . رادین وارد شد ودیکش هیلذت به ر دود را با آتش زد و یگاریس پرت کرد و زیم یرو اش رایگوش

  از دستان عرفان بیرون کشید. اطیاحتا با ر گاریس و رفت جلو زدهرتیح ،انگشتان عرفان نیب گاریس

 عرفان؟ معلوم هست؟  یکنیم کاریچ یدار -

 .ش گرفتندستا نیب را سرش عرفان

  رادین! آشوب! من آشوبه دل -

 ؟ یحرف بزن خواینمی -

 .که رفته دلم تنگشه ستیساعت نده  ه؟ هنوزیکنه چمی تمیهمه اذاین داًیحس که جد نیا دونمنمی -

 .رادین تنگ شد چشمان

  کی؟ دلتنگ -
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 .بلند کرد را . عرفان سرشزدیم چشمان رادین موج در ینگران

 !دلنیا -

 :گفت و کرد را جمع زود خود .عرفان متعجب نگاهش کرد که دیکش یراحت نفس

 ببرتش؟  یاشتذگ چرا -

 .کالفه برخاست عرفان

 .طناز رو ناراحت کنم خواستمنمی -

 .ی عرفان گذاشتشانه یرو دستش رو

 .ششیپ یبر یکنم بتونرو سبک می کارها -

 .نگاه کرد او تعجب به با سمتش برگشت و عرفان

 جا؟ اون برم -

 .رادین نشست یهالب یرو ییبایز لبخند

 که بهمون شک هم نکنن. چطوره؟  کنممی رو جمع ها. اصالً بچهامیباهات م مه ؟ خودمیدلتنگ یگینم مگه -

 .گرفت غوشآ . رادین را مردانه دری استحس کرد دلش ماالمال از خوش عرفان

 یی!ایداداش دن نیبهتر تو! رادین ممنونم -

*** 

 :گفت دنشید . طناز بادمشغول خوردن قهوه بودن در سالن هابچه. به حمام رفت و شد داریب از خواب

 ی!شد داریچه عجب ب !لهگخوش ایبه دلن به -

 .ش قهوه آوردیبرا ایتان ن نشست واکنارش ایدلن

 .خسته بودم یلیخ هابچه شرمنده -

 :ادامه داد سپس

 کجاست؟  پارمین -
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 :خندان گفت ایتان

 .کنه. داره شام درست میهیعاشق آشپز پارمین -

 بود؟  خچالی یتو یزیچ مگه -

 طناز گفت:

 .حاضره خچالی یتو زیهمه چ االن و میکرد دیخر میتامارا رفت من و نیکه همتون خواب بود یزمان نه -

 .خورداش را قهوه زد و یقیلبخند عم ایدلن

 دنشستن هایصندل یهم رو با زد و یمحو لبخند دنشید با ایهم به دنبالش رفت. تان ایتراس. دلن یرفت رو ایتان

 :گفت یکنجکاو با و ستینگر ایی گرفته تانبه چهره ای. دلندشدن رهین خابه آسم و

 ؟ایتان -

 بله؟  -

 ؟ یختتر پسر به هم یه با ییروهمه روبهبوده که این یچ اتتوی گذشته -

 :گفت ،که دستپاچه شودآن یب ای. دلنختیر ،ایحرف دلن نیا با بود و یمنتظر تلنگر انگار ایتان هایاشک

 !و سبک کنر خودت !ایتان عمر همراهشونه. برام بگو آخر تا باًیتقر مهمه و یلیا خهآدم یگذشته -

شدم.  الیی دانرهیخ یهانگاه متوجه که گذشتیم یماه . چندیقیکالس موس مرفتبود. می شیپ دو سال -

در مورد مسائل  یبار چند. باهام حرف بزنه بشه و کیکرد بهم نزدمی یکم کم سع اما ؛نگرفتمش یاولش جد

 و دربند ،نمایس ،پارک بردمیمن، کرد به رستورا. دعوتم میمیشد آشنا هم کم کم با و میهم حرف زد مختلف با

 نیا اندازه من دوست نداشته. با به رو یوقت دختراالن هیچ تا گفتیم بهم و کردمی یجا. مهربون همه

 با ما بفهمه که یکس ذاشتیاما نم ؛کالس میرفتهم می کرد. با خودش عاشق ور من هاش گولم زد وحرف

. مکردباور میمن ساده هم  بکنه و فکر بد در موردمی کس خوادینم گفتیم دمیپرسیم ور لشیدل یوقت و میهم

بار بهونه  هر و رفتمنمی گهید بار یهجز  یول ؛دعوتم کرد آپارتمانش یبار ما. چند برعکس، نبودن پولدار ادیز

از ی ماهاً هفت بیاما داخل نرفتم. تقر ؛بود که براش بردم مونده شمیپ تارشیگ بارم یهآوردم. همون یم

کالس رفتم سمت  بعد شدم و نگرانش. ومدین الیدان و میروز کالس داشت یهکه  گذشتیم مونییآشنا

دختر  یهی هاقهقهه یصدا رفتم داخل و .بازه در دمید . رفتم باال ودمیرس که بود عصردو  آپارتمانش. ساعت

ا متنفرم کرد. هاز تمام پسر الیخمار دان یداص کرد و نابود ور امیدختر دن یهاو نابود کرد. عشوهر هامتمام داشته
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از عشقمون  الیدان پنهان کاری لیبردم که دل یمن پ و کالسمون بودی م توه که اونبود  الیسه اون دختراسم 

 .دل شکسته هی منم و حاال شدم و سخت متنفر بود پسر یچ از اون موقع از هر بوده و یچ

ی دل سوخت برادلش  غوش گرفت وآ در ار ایبه هق هق افتاد. تان ایتان و دیکش سشیبه صورت خ یدست ایدلن

 نیا باعث و دخترک زده نیتن ا بر یمحکم یهاکه ضربه ییایاز دن شد متنفر وگرفت  غوششآ در .دخترک

 .شده هااشک

*** 

 د.بودن مشغول حرف زدن الیو یا توه. دختریشمال باران یهوا بود و صبح

 گفت:تامارا 

 .ایدر میبر میخواستمی !حاال چه وقت بارون بود آخه! اه -

 گفت:طناز 

  ل!م شماه اون میهوس مسافرت کرد موقع بد .شه انتظار داشتنمی نیا از ترکم گهی. دزییفصل پا آبانه و ماه -

 نیپارم و ایدلن ،وسط و طناز درفتن همطناز  بعد تامارا و ی. کمکرد دنیرقص به شروع ضبط را روشن کرد و ایتان

 شد و جدا هاآناز  ای. تاندیخندیشادمان م ایدلن .دنیرقص به دشروع کردن نفرپنج  هر و وسط یدهم کش ار

پول به  و دیبوسیم را اشگونه کرد ورا بغل می ایدلنی باز مسخره روشن کرد. طناز با را اشفیلمبرداری نیدورب

 گذاشت. پس از ناهار منوال نیشد. تا موقع ناهار به هما میهی دخترکه باعث خنده گذاشتیم دهانش

 .زد پنجره داد از کنار ایتان ،نیی پارمخوشمزه

 !ایلب در میبر دهیبارون تموم شده االن جون م! هابچه هی -

 د.رفتن شانیهااتاق به گرم مناسب و یلباس دنیی پوشبرا کی هر و دموافقت کردن هابچه

 د.نشستن صخره پهن کرد و کی ریرا زرانداز یزتامارا 

 یدستش رو نشست و ایتان یهالب یرو یتلخ . لبخنددکردن قیتشواو را ا هدختر آورد و رونیرا ب تارشیگ انیتا

 .برد هسخل به ار هابچه حرکت کرد و هاتار

 بشم کن که تنها یخداحافظ"

 بشم قلب تو جا بسه توبرام 
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 وی بغض تکرار نیبسه ا گهید

 تو یقبل رفتن دوسم دار بگو

 راحت بکن گهیراه برو د خودت

 بکن انتیبفهمه خ ستین یکس

 یریآخر م یستیمال من ن که تو

 ؟ یریگیپس بهونه چرا م گهید

 بهتره واسه ما یخداحافظ

 برهیم ویباز نیآخرا  دلت

 بشه حال من بد نکن فکر برو

 عادت بشه هیوقتشه گر گهید

 بشه کن دستم رو یخداحافظ

 بشه ترسو ییتنها یتو دلم

 مثل من ویباز نیکن ا تمومش

 نزن یخداحافظ حرف کیجز  به

 یبش یدوراه ریاس یخواست خودت

 یبش یراه وقتشه تنها گهید

 از همه تو جدا و من ریمس

 حقمه یول شمیم تنها برو

 کن بدون هراس یخداحافظ

 اشتباس عشق ما یدونیم خودت

 شهیکن داره شب م یخداحافظ
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 "عادت بشه یواسه ما دور دیبا

خود  در یدختر به نوعپنج  هر و گرفت غوشآ را در ایرا از زدن باز داشت. طناز دلن ایدستان تان ،ایهق دلن هق

 د.فرو رفته بودن

*** 

 ؟ رادین شد چی -

 ؟ یازدواج کن ایهان با یخوای. پس چطور میکنیم ییچه غوغا یدار نیروزه رفتن ببدو هنوز ! باش پسر آروم -

 !خوبهبرام  نمشیبب کنارم باشه و کهنیم همه بعد هیازدواج صور یه اون -

 .میکنیحرکت م گفتم فردا هابچه به -

 ؟ یچ کارها -

 .تخت التیخ یبه محبوب سپردم -

بغض  و افتاد شیهاخنده یصدا و ایی دلنگونه چال ادیبار به  نیی هزارمبرا و دیکش شیبه موها یدست عرفان

 یش را گرفت.گلو

 *** 

بار  نیچند و ستی. متعجب به اسم عرفان نگردیلرز دستش در یکه گوش ستینگر ایبه در و ستادیتراس ا یرو

 .کند اوست باور تا اسم را خواند

دو  هر یهانفس یپیچید صدامی یگوش در که ییصدا لحظه تنها چند لرزان تماس را متصل کرد. تا یدستان با

 .ختیاشک ر یبه آرام و کرد هابغضش را ر ایبود. دلن

  دلنیا! سالم -

 .کرد هایش را مهاراشک یسخت به. دیعرفان برخود لرز و دیکش یقیعم نفس

 افتاده؟  ی؟ اتفاقیخوب سالم -

 گفت: و دیکش یآه تنها یول ؛شدم دلتنگ کهنیتر از امهم یچه اتفاق دیخواست بگودلش می عرفان

 .شمال میایم فردا امهدوست من و یزنگ زدم بهت تا به طناز بگ .فتادهین یاتفاق نه -
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 :دیپرس ،دهیشن کرد اشتباهفکر . گوش کرد رتیح با ایدلن

 ؟ جااین میاید -

 .عرفان نشست یهالب یرو یلبخند

 داره؟  یاشکال. بله -

 ... .فقط! نه اصالً نه -

 ؟ یچ فقط -

 !دیدار کار دیکردم. آخه گفت تعجب -

 .م مخالفت نکردمه من انیخواستن ب هابچه -

 .مکث کرد ایدلن

 ؟ یندار ی. کارگمیبه طناز م باشه -

 !دلنیا -

 بله؟  -

 !خودت باش مواظب -

لبخند  و دیچیسرش پ عرفان باز در یصدا تن . جمله واوردیب نییرا پا یتعجب گوش بوق باعث شد با یصدا

 .نشست هایشلب یرو یقیعم

 .چشم دوخت ایبه دهان دلن رتیح باطناز 

  چی؟ -

 :را گرفت شیهاگوش ایدلن

 !داد نزن دختر کر شدم که! واه -

 گفت؟ یچ قاًیعرفان دق ایدلن نمیبگو بب درست -

  !جااین انیگفت دارن م ل رو!سوا نیا یپرسیکه مهفتمه ی دفعه نیا - 
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 .را باال انداخت شیابرو یتا کیطناز 

 ؟ یک با نگفت -

 .م مخالفت نکردمه من انیخواستن ب هابچه نگفت -

 .برخاست جا ازطناز 

 !باشه ی ورودشون حاضرتا برا میکن زیرو تم الیو دیبا. باشه -

 یمشخص نبود. تامارا جارو برق رگید تخمه و از پوست تنقالت الیو یها. سنگدشدن یدختر مشغول کار پنج هر

ی طناز برا و دشدن لوازم ییجامشغول جابه ایتان و نیشد. پارم آشپزخانهشستن  مشغول ایدلن را روشن کرد و

 .به طبقه باال رفت هااتاق کردن زیتم

از  کی هر ،ضربه زد عصردو  یرو الیو یکه ساعت بزرگ پاندول یزمان و دکردن وقفه کار یساعت بچهار  قاًیدق

 .زدیبرق م یزیاز تم الیو و افتادند یاگوشه خستگی

 یقیلبخند عمد. سمتش حمله کردن بها هدختر ،ورودش به سالن قهوه درست کرد که با ایکه گذشت دلن یکم

 .جا شدمبل جابه یروطناز . نشست ایدلن یهالب یرو

 ایدلن . من وستنفره دو کالً هاتخت و اتاق سینفر اقامت کنن چون سرو دو توننیاتاق م هر یتو تا اتاقهپنج -

  .شیدکنار هم جا می نییکوچولو ،اتاق هیم ه نفرسه  اتاق. شما هی تو میریم

 :گفت خندان ایدلن د.دنیکش یش راسمت طناز موها دحمله کردن ایتان وتامارا 

 ین!دعوا نکن هابچه -

 .دیطناز بلند خند وسر جایشان برگشتند  ایتان وتامارا 

 ؟ کنیم کاریچ دیشما بگ خب -

 پارمین گفت:

 .میریبگ میتصم اهی اتاقبعد برا .نفرن چند مینیبب انیا بهپسر دیاول صبرکن نظر من به -

 گفت: ایدلن

 .نهیم همه نظر من -
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 ادامه داد:طناز 

 .میکن یفکر هیی شام برا دیپس االن پاش خب -

 :عجز گفت و با مبل پرتاب کرد یو رور خودشتامارا 

 !چه برسه به درست کردن شام ،برم اتاقم تکون بخورم تا یجام حت طاقت ندارم از سر گهیمن د دختر وای -

 .زد یاپوزخند مسخره نیپارم

 !تامارا یاالن همش تو غذا پخت که تا نه -

 :گفت ای. دلنددنیخند ایدلن و ایتان کرد و قیتشو ار نیپارمطناز 

  ؟دیموافق. ارنیب تزایپ میزنیم زنگ -

 .خنده به سمت تلفن رفت با ایدلن و دکردن تایید ار این حرف دلناتشسبانشان دادن انگشت شا هدختر

*** 

 ؟ یشد قصد مسافرت کرد یچ ییهویآخه  زمیعز عرفان -

 :کالفه گفت عرفان

 .ارمینتونستم نه ب ،م برمه من گفتن بره هابچه با خوادیکه رادین م ؟ گفتمیپرسیمامان چند بار م وای -

 زمزمه کردآرتینا باحرص . خارج شد از اتاقش نشابرداشتن چمد عرفان با ن داد واتک را به ناچار سرش آرتینا

 .آخرش کشوندش شمال ،دختره طنازه نیا سر ریز همش دونمیکه م من -

عرفان پس از . گذاشت نشیعقب ماش صندوقنش را ارادین چمد کرد و یگرم یش احوالپرسندوستا با عرفان

 .رادین حرکت کرد جلو نشست و خانم ی آرتیناگونه دنیبوس

*** 

 .بود متفاوت سال برایش یتمام روزها امروز انگار با .خوشحال بود یلیخ ایدلن

 متین قاعطر گر و بایز یروسر کیخانم  آرتینای برا ایبازار دلن در. دنوبه بازار بر دگرفتن میاز صبحانه تصم پس

 کرد. جلو رفت و جذبش و چشمش را گرفت یامردانه و بایز یلیخ یا بود که پالتوهلباس دنید . مشغولدیخر

 مثل او ییی دختر تنهابرا متیق نیدود از سرش بلند شد. ا باًیتقر دنشیشن با و دیرا پرس متیفروشنده قاز 
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 ی عرفان بخرد. باالخره دلش برآن را برا خواستمی دلش بدجور مجذوب پالتو شده بود و یول ؛بود ادیز یلیخ

 .مغازه شد داخل و شد روزیعقلش پ

به کنار  آن پس از و مزه داد هاآن به یلیخ تامارا غذا و نیپارم یهاطنتیش با و دناهار به رستوران رفتنی برا

حت کوتاهی به اتاق هر یک برای استرا د.برگشتن به ویال بعد و دجا بودنآنهم  یساعت کی د.رفتن یآبشار کوچک

 خود رفت.

خرکاله آ در کرد و یمیآرایش مال. دیپوشرا  دشیسف و یصورت نیج بافت و گرفت و یدوش کوتاه ایدلن

شد. تامارا  خارج از اتاق زد و یقیلبخند عم ،نهآی ی خود درچهره دندی با .گذاشت سر یهم رو را شایبافتن

 :گفت ایدلن دنید با آمد و رونیاو از اتاقش ب همزمان با

 !تو یدختر چه جذاب شد واو -

 مد. دل درآ به صدا در فونیآ، هاپله نییبه پاها آن دنیرس که با درفتن نییهم پا با کرد و ییبایی زخنده ایدلن

 .دیکوب تند قلبش و ختیر ایی دلننهیس

 .رفت فونیآ به سمت انداخت و ایی دلندهیبه صورت رنگ پر ینگاهطناز 

 ؛ اماردیاش را کرد تا چشمانش را برگیسع تمام ایدلن د.شدن رگید دو محو هم لحظه هر عرفان چند دنیباد

 کرد.  اطرافشرا متوجه  او را فشرد و ایطناز دست دلن کهنیا تا ،شدر میکا نیا مانع چشمان عرفان یروین

 :گفت نشست و ایتان کنار، قهوه آورد نیپارم د.نشستن هامبل یهم رو . بادبودن نفر پنج ا همهپسر

 ن؟ یکنینم یو معرفر اتونهخان دوست عرفان -

 :گفت یمحو لبخند با گرفت و ایدلن یچشمانش را از صورت دلربا یبه سخت عرفان

 .اسری مه نیا و نیراست نیداداشش راژان. ا مه نیا رادین و این -

 :گفت نیبه پارم رو .بود اش مشخصاز چهره یبه خوب نیبود که ا یپسر شوخ طبع اسری

 .دیبگ اسماتون رو هاحاال شما میشد یمعرف ما خب -

 .دیخند نیپارم

 .ایتان مه شیبعد و ایدلن یبعد ،طناز شیبعد ،اون تامارا ،نیپارم من -

 :گفتطناز . شد دهیچشمان عرفان ناخودآگاه به سمتش کش ایاسم دلن آوردن با
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 .اتاق داره تاپنج فقطجا . اینمیکن میتقس نمونیا رو بهاتاق دی. بایهمگ دیخوش اومد خب -

 :گفت عرفان. ندیبیمرا  دختر نیا گریدی کرد که بار را شکر خدا و ستیبه چشمان طناز نگر رادین

  اتاق. توی یهتاییم، یعنی هر دو نفر  ده -

 گفت:طناز 

دختر  هی پسر و هی میبش ینفردو  اگر ینه.م همها هپسر شما یعنی ،ستاضافه مونیکیا هما دختر !شهنمی ولی -

 ن.مونیم یباق

 :آن گفت هی ایدلن

 .اتاق هی تو نیعرفان بربا  تو طناز -

 رهیخ ایبه دلن یسردگم عرفان با کرد و نگاه رادین یی اخمواسترس به چهره جمع رو فرا گرفت. طناز با یسکوت

 .برگرداند یکرد جمع را به حالت عاد یسعطناز . را بفهمد حرفش نیا یمعنا دیشا شد تا

 اتاق؟  هی تو یتونی با عرفان برتو نمی ایدلن !شهکه نمی یجورنه این خب -

 .خورد جا ایدلن

  !؟من -

 !خب تو آره -

 .کرده بود سکوت ایدلن یول ؛شد رهیخ از تردید دلنیامشتاق به چشمان پر  عرفان

 :گفت اسری

 . بودم تو یکاش من جا یا ،عاشق عرفانم منخانم.  ایدلن گهیبابا قبول کن د -

 .ستادیا طناز کنارش .بود همچنان ساکت یول ؛کاست را ایاز استرس دلن یخنده کم یصدا

 عرفان تنها مواقع با از تو خیلی .زمیعز فتهانمی یاتفاق چیباش ه مطمئنقابل اعتماده.  یلیعرفان خ ایدلن -

 .یبهش اعتماد نکن هاشدوست یجلو ، زشتهیبود

 :تکان داد یاش را به سختدهیخشک یهالب ایدلن

 .... شهبا -
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موقع رد  دلنیا .نداتاق پراکنده شد ضیتعو یبرا باالخره جمع و کشیدند یسه نفس راحت عرفان هر و رادین ،طناز

 .در بوی عطرش شدعرفان غرق  و برچید ن لبکنار عرفا شدن از

 را به اتاق عرفان ببرد. شیهالباس کمک کرد تا او به طناز

 ... .ایدلن -

 :م گفتاآر یول ؛هنوز هم نگران بود ایدلن

 ؟یجانم خواهر -

 ؟یستیناراحت که ن از دستم -

 .هیچه حرف نینه بابا ا -

 .هاش رو دیدیاخم  نداشتم خودت که ینبود بخدا مشکل نیراد اگهمن  ایدلن ببخش -

 کرد. یمصلحت یاخنده ایدلن

 .یبریآقاتون حساب م پس بگو از طونیش ای -

 .دیبلند خند طناز

 .بوده یاگهید زیچ یبرا هاشاخم دمیشا اصالً ،زنمیحرف م ی خودمدارم واسه من ه؟یبابا آقا چ -

 .گول نزن اون دوست داره رو خودت ، نهنه -

 ."یدل یگیم که تو ی باشهطورنیکاش هم ای" خود گفت با طناز

 :گفت نیراست ،ییجااز جابه پس

 . ایدر کنار میبر ، بیایدهیعال رونیب یهوا -

 کردینگاه م اوو عرفان با حسرت به  داشتیم بر کنار طناز قدم رم داآر دلنیا .ندراه افتاد کردند و به ییدتا همه

 .گرفته بود یباز به را شیکه باد موها

تا باد  شتندگذا در کنار همرا  کوچک یهاتکه سنگ ایتان تامارا و و کردنددرست  یراژان آتش بزرگ و نیراست

 .ندزد رهیبه دور آتش دا سپس و را پراکنده نکندخاکسترها 

 .شد تاریبه گ رهیخ اینگاه تان برداشت و را تارشیگ نیراست
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 .دایدرم غم نزن که آدم اشکش فقط جون مادرت عاشقانه و داداش :اسری

 :که عرفان گفت نددیخند

 . بذار بزنه اتفاقاً نه -

 .انداخت ریکالفه سرش را به ز ایدلن هم گره خورد و در چشمانشان

 شهر این تو بارونتو  گردمیکردم چشماتو مگم "

 بد کردم دونمیبسه قهر م گهید

 هامو تنهاموشب زهیریاشک من م زهییپا

 زهیریهم م یرو هامغمتو من  یب

 چشمامو رو عکست هیبازم با گریکن بازم من دارم م آرومم

 یدور نیسخته ا ندازمیم

 عادت کرد تیبه دور شهیم یچه جور آخه

 کن بازم آرومم

 قلب من چند روزه سوزهیم

 هر روزهکار  نیا

 دوزهیدر م یچشماشو رو یکی

 ونهینفر گر هیتو دل داغونه  یب وونهید

 مونهیتو غم م یب دونهیم آخه

 بازمیکن بازم من دارم م آرومم

 ندازمیعکست م چشمامو رو گریه با

 عادت کرد تیبه دور شهیم یآخه چجور یدور نیا سخته

 "... .مکن باز آرومم
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 :دیپرس با احتیاط راژان شد. ها دورآن از و جا برخاست از ایتان

 غمه بزرگه؟ هی هاشی چشمتو کنمیم ، چرا حسطناز -

 .دیکش یآه طناز

 .کنهیو بد مر حالش تاریگ ،داشته راژان یسخت یگذشته -

 داره اگر برم دنبالش؟ اشکال -

 طناز نشست. یهالب یرو ینیغمگ لبخند

 .نه برو -

 :گفت اسریراژان  رفتن با

 ... .چیه هانیحال کن او خوشر شاد بزن دلمون هیبابا دلم گرفت  یوا -

 با و کرد دنیرقص وع بهشر و برخاست جا بالفاصله از اسریزد که  یآهنگ شاد راستینو  دنیها خندبچه

 نداختایم نیآغوش راد بامزه در یحرکات با را مدام خودش به رقص کرد و مجبور را هم او نیدست راد کشیدن

 اصالًاش بود و چال گونه صورت و و ایدلن یهای خندههریخ شپشت آت از تماماً عرفان .اندخندیم اها ربچه و

 .شدبا الیخیب به او نسبت کرد یاما سع ؛کردیرو معذب م اینگاهش دلن ینیسنگ.  نبود... ایدن نیادر انگار 

 راژان و دیدنخاموش کرد و طناز با  را آتش اسری .برخاستند یباد سرد نشستند؛ اما با وزیدن دیگر هم یکم

 :زمزمه کرد زد و ییبایز لبخند آمدندیم سمتشان شتند بهکه دا ایتان

 . ...انیچقدر به هم م -

 .پراکند نکندرا ها ن-تا باد  گذاشت خاکسترها ا رویها رتکه سنگ دلنیا .کردندحرکت  الیسمت و به

 ایتا دلن کرد معطل یکم عرفان رفت. الیسپس به سمت و ،ببرد نیرا از ب هاخاک تا دیرا به هم کوب هایشدست

 ندید تکه سنگ را ،عرفان بگذرد از کنارخواست  زمانی که و را تند کرد شیهاقدم ایدلن ند،ها رفته بودبرسد. بچه

 مطمئناً فتادایاگر م را شکر کرد چون خدا، مانع شدند یامردانه معلق شد که دستان محکم و هوا یرو و

 .شکستیدماغش م

 بزند: یکرد حرف یسع عرفان

 .نیزم یبود بخور نزدیک ؟ایدلن یستیمواظب ن چرا -
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 عرفان فاصله گرفت. ازجا کرد و جابه را خود یکم و دیبلع عطر عرفان را و دیکش نفسیوجود  از اعماق ایدلن

 .کمکت از مرسی -

 .ماند رهیعرفان مات به رفتنش خ شد و الیوارد و سپس

 :دیپرس جااز همان به آشپزخانه رفت و پارمین .ها پرت کردندخود را روی مبل

 د؟یکتلت درست کنم همه موافق خوامیشام م یبرا -

 :گفت و شد وارد آشپزخانه راستین مشغول شد. نیپارم ند،کرد ییدها که تابچه

 ؟یدوست دار یلیکردن رو خ یآشپز -

 رفت. جلو نیراست که دیکش یفیخف ، جیغنشده بود نیورود راست یکه متوجه نیپارم

 .نیراست منم نترس نترس، -

 .اوردیب ادیرا به  نیراست یکرد جمله یسع سپس دیکش یقینفس عم را کنترل کرد و خود یبه سخت نیپارم

 .دوست دارم یلیخب... بله خ -

 نشست. نیلب راست یرو یقشنگ لبخند

 .هکردن رو دوست دار یآشپز خیلی ،طورهنیمامان منم هم -

 دلهره جلو رفت. با شد و متوجه نیاما راست ؛را برگرداند ، رویشحلقه زد نیپارم اشک در چشمان

 زدم؟ یحرف بد منخانم؟  نیشده پارمیچ -

 زد. یتلخطور که مشغول آماده کردن لوازم کتلت بود لبخند همان نیپارم

 .دیستین شما مقصر م،مادرم افتاد ادیشما به  با حرف من مادر ندارم و ابداً، آخه -

 .اندوه نگاهش کرد با نیراست

 .، متأسفمدونستمینم لطفاً، دیببخشمن رو  -

 مسلط شود. بر خودکرد  یسع نیپارم

 .دیستین شما که مقصر گفتم ه؟یچه حرف این -
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 :گفت نشست و یصندل یرو نیراست

 فوت کردن؟ یعیطب یا داشتن؟ یمشکل -

 :داد ادامه کرد و یمکث کوتاه سپس

 .دیکه جواب بد ستین یاصرار دیشیالبته اگه ناراحت م -

 صحبت کند. اوبا  خواهدیحس کرد دلش م نیپارم

 بعد به مادرم عالقه داشت و یلیخ پدرمافاقه نکرد.  ؛ امامیجراحان رو آورد بهترینمادرم سرطان خون داشت.  -

 .داغون شد یواقع یمعنا مرگش به

 چه کارست؟پدرتون  -

 .دندان پزشکه پدرم -

 چند سالش بود؟ مادرتون -

 .چهل و هشت سال -

 داشتن؟ یفرزند ،شما جز -

 ؛کنهیم یزندگ سیپار و ستین رانیا بزرگترم که داداش دو ازدواج کردن. هر من بزرگترن و از هامداداشبله  -

 .اطفاله کنه و پزشکزندگی می اما داداش دومم تهران

 نشست. نیلب راست یرو یمحو لبخند

 چقدره؟ تحصیالتتون سالتونه؟ چند ؟یخودتون چ -

 .درسم تموم شده که شهیم یسال کی خوندم و یطراح و بیست و پنج سالمههستم  یبهرام نیپارم -

 :شد جاجابه شیدر جا یکم نیراست

 . ...یسوال خصوص هی -

 !دیبپرس -

 .االن مجرد مونده که تا بهیعج شما مثل یکماالت با و ییبایبه ز دختری د؟یچرا تا به حال ازدواج نکرد -

 زد. یلبخند قشنگ نیپارم
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 گفتنیم بابا و مامانازدواج کنم.  بعد و تموم کنم ور التمیاما خب من دوست داشتم تحص ؛حرفتون درسته -

 کرد. رونیب هیبق و بابا ذهن فکرشم از یحت ،مرگ مامان اما خب ؛یبخون درس یتونیشوهرتم م یی خونهتو

 .ندارم یاهنوز عجله و کنم شروع با عشق ور میدوست دارم زندگ خودمم

 :گفت کنجکاو پارمین سکوت کرد. زد و یلبخند نیراست

 .یدنزد یخودتون حرف ؛ ولیدیو ازم گرفترمن  یشما شجره نامه -

 کرد و گفت: یاخنده نیراست

 خواهر تاسه. کنمیم کار بابام توی شرکت خوندم. یمعمار و هستم، بیست و هشت سالمه یمحب نیمن راست -

 مامانم .هستن مجرد تا هنوزدو اون ازدواج کرده و بزرگه. ترنکیکوچ دوتا و هتربزرگ خودم از یکیدارم که 

 ؟نیبدو یخوایم یچ دیگه بابامم مهندسه. داره و شگاهیآرا

 اش را گرفت.خنده یجلو یبه سخت نیپارم

 .دیگفت ور زیهمه چ گهید -

 و از جا برخاست. دیخند نیراست

 .شده خوشمزتون مشخصه آماده شام. نمیچیم ور زیمن م -

 .دیخند یسرخوش با نیپارم

 .نمیچیم رو زیخودم م دیاما شما زحمت نکش آمادست؛بله  -

 .ستین یزحمت -

 از و ندبود تلویزیون نشسته یجلو ند، طناز و دلنیاشطرنج بود یراژان مشغول باز و یاسربه سالن رفت.  نیپارم

 .نبود یخبر نیراد و ، تانیا، عرفانتامارا

 :خطاب به جمع گفت یبلند یصدا با

 .زیم سر نیایب ،ها شام حاضرهبچه -

 به طنازگفت: رو سپس

 ؟نکجا هیپس بق -
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 :پاسخ داد یخستگ با طناز

 .شوننهاقاتا یتو -

 :خطاب به راژان گفت بعد

 .ممنون ؟یها رو صدا کنبچه شهیراژان م -

 .باال رفت یبه طبقه زد و یلبخند راژان

کدام  ها هربچه .کندکمک  اوبه  نیپارم نگذاشت و ها را به عهده گرفتخودش شستن ظرف ایاز شام دلن پس

هم بود  ادیرا که ز هاظرف و کردیزمزمه م یخود آهنگ با دلنیا .رفتند هایشانبه اتاق و ی گفتندریشب بخ

 .او را ترساند یعرفان کم یکه صدا شستیم

 ا؟یکمکت کنم دلن یخوایم -

 ؟در شستن ظروف به او کمک کند! خواهدیم چطوراست مغرور  همهنیکه ا عرفانیتعجب کرد.  یکم ایدلن

 :کرد زمزمه

 .نمونده یزینه ممنون چ -

 :گفت دیترد با کرد و ، منمن یکم عرفان

 .خوابمیم سالن یتو امیم من... ،یمن ناراحت هم اتاق بودن با از گها ایدلن -

 جلوه بدهد. یخودش را عاد کرد یسع یول ؛پاچه شددست یعرفان فکرش را خوانده کم کهایناز  ایدلن

 .ستین ی. من به شما اعتماد دارم مشکلستین یجورنیا ، نهنه -

 :دوباره گفت یول ؛زد یلبخند عرفان

 ؟یمطمئن -

 زد. یراحت کند لبخند را الشیکه خ آن یبرا ایدلن

 .راحت التونیبله مهندس خ -

 رفتنشعرفان نشان از  یهاقدم ی.صداگرفتبر را نگاهش زاند و زودلر ایدلن ینهیکه دل در س دیخند عرفان

 .دادیم
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*** 

 دهیپوش عرفان به سمت تخت رفت. و کرد تن یادهیخواب پوش ، لباسو وارد اتاق شد دیکش یقینفس عم ایدلن

 در و دیکش یآه دلنیادر خواب هم مغرور بود.  یاش حتچهره فرو رفته بود و یقیعم لباس به خواب در

 . ...دیقسمت تخت آرام خواب ینترگوشه

*** 

 .دیتابیابرها م یالالبه کم قدرت از چند هر فتابآروز  اما آن ؛اواخر آبان ماه بود کهبا اینبود.  یزیدل انگ صبح

خود برداشت تا  با ار نشیدورب تامارا .ندشد حاضر یکیدر همان نزد یرفتن به آبشار یعرفان همه برا شنهادیپ به

حرکت  نیراد بر ماشین سوار پسرها طناز و با ماشین دخترها .یداین شیپ یمشکل ندریبگ عکس ستنداگر خوا

 .ندکرد

 دلنیارا بدون فکر به او بگذراند.  یالحظه بودش نتوانسته بود دهیکه د یموقع از صبحبود.  ایدر فکر دلن عرفان

به همان رنگ  یکفش و سبزش را هم با شال سبز یبایز کوتاه و یپالتو بود و دهیپوش سبز رنگ یشلوار کت و

 شیربا برادل یاچهره میمال شیآن آرا با بود و ختهیصورتش ر ی رویجلو بلندش از یموها ،تن کرده بود

 .فکر عرفان را مغشوش کرده بود ، همینبود ساخته

 آب و صدای خالقش را ستود. دوخت و چشم اطرافش طیبه مح یشگفت با ایبه مکان مورد نظر دلن دنیرس با

 شیهالب یرو یقیعم لبخند و دیکش پشت سر همو  قیعم هاینفس. بردیم خلسه به را پرندگان او یصدا

لبش پاک  یاز رو یالحظه لبخند آورده بود و نشاط را به آب او طراوت .ستادیا ییسکو و روی جلو رفتنشست. 

 .شتچشمش بردا را از شایدود نکیع شد و کینزد به او .حال بودخوش ایدلن یحالخوش ، از.طنازشدینم

 .هاخوشت اومده یلیخ جانیمعلومه از ا یدل -

 که طناز هم به خنده افتاد. دیخند ذوقو با  دیپر نییاز سکو پا ایدلن

 .انیبه وجد م همهنیا شکالت از دیدنملوس کوچولو که  یهادختر بچه نیا هیشب یشد -

 .دیباز هم خند ایدلن

 .بینممی که اولمه یدفعه کهنیا تر، مهمدهیمنظره بهم نشاط م نیطناز ا یوا -

 .دیرا بوس ایدلن یگونه طناز

 .زمیخوشت اومده عز جانیکه از ا حالمخوش -
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 .ستیدوستش نگر یخالص به چهره یبا محبت ایدلن

 .یمن شد یحالخوش نیا تو باعث .زممنونم طنا ازت -

 وسکوت کرد. دیخند طناز

چشمش به  یهمه ناخوداگاه. شدیم لذت غرق و نگریستمی یدختر را پنهان نیبا حسرت تمام حرکات ا عرفان

 .او بود

به آبشار  بود و ستادهیهمان سکو ا یرو همچنان ایاما دلن نشستند؛همه  انداخت و یدرخت ریز در یراندازیز تامارا

 .کردینگاه م

 .شد حالخوش بود انداخت و در دل ایدلن یرهیعرفان که خ یبه چهره ینگاه طناز

 :گفت نیراست

 رستوران؟ میریم ای میمونیم جانیناهار ا یبرا -

 :گفت عیسر عرفان

 .میخوریو م میکنیدرست م کباب جوجه جاهمینرستوران؟  میبر میرو رها کن جانیا ستین فینه ح ،نه -

 در زد و لبخند عمیقی. استیدلن یحالخوش لشیماندن تنها دل جانیا یاصرار عرفان برا دانستیخوب م طناز

 :حرف عرفان گفت دییتا

 .کردن جوجه درست و شیآت ییواسه برپا دهیجون م جانیعرفانه.ا حق با نیآره راست -

 .میایب و میو بخررتا لوازمش  میریم اسری: خب پس من و نیراست

 .شدند دنیکش مشغول نیراد و با عرفان درست کرد و یانیقل ، راژانآن دو رفتناز  پس

 :به طناز گفت رو تامارا

 .بالیوال میطناز پاشو بر -

 .دیگر شدندبا یککردن  صحبت هم مشغول نیپارم و تانیا .فتندهم ر با برخاست و عیسر طناز

 :گفت تامارا رفت و و طناز به سمت و آمد نییسکو پا یباالخره از آبشار دل کند و از رو ایدلن

 .میعکس بنداز دیایها ببچه -
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 :گفت هیموافقت کرد و رو به عرفان و بق تامارا

 .ادیعکس بندازه ب خوادیدلش م یهر ک -

 :گفت تامارا .فتندبه سمت آبشار ر یگروه آمدند و سمتشانبه  های آنهمه

 ؟هایخب اول ک -

*** 

 .جالب افتاد و خوشگل یلیخ هاعکس

پرتاب شود که باز  نیبود به زم کینزد و کرد ریگ یبه تکه سنگ شیبرود که پا نیخواست به سمت دورب ایدلن

که  آورد باال سرش را گرفت و حرصش خودش بودن یپاچلفت از دست و دلنیا مانع شدند. ایهم دستان مردانه

منظره  نیا از بایز اریبس یعکس و دیرا از دست تامارا قاپ نیزود دورب طناز .دید به خود رهینگاه عرفان را خ

 .انداخت ریبه ز سر و از عرفان فاصله گرفتشوکه زود  ایدلن انداخت و

 :گفت تیعصبان یکم با و به خود آمد عرفان

 ؟یچ یافتاده بود اگه دختر؟ یستیمواظب خودت ن تو چرا -

 به عرفان اخم کرد. طناز .بود اما سکوت تنها حرفش ؛به عرفان انداخت ینگاه یناراحت با ایدلن

 .کرد ریگ که پاش به سنگ یدیبندازه د رو که نخواست خودش عمدیچته؟  -

 :ناخودآگاه گفت یالحظه عرفان

 ؟نبوده یاز کجا معلوم عمد -

کرد  خی شند،با ختهیسرد برتنش ر آب انگار. دیشن گردنش را یهامهره یمحکم بلند کرد که صدا را سرش ایدلن

حرف  دیخودش هم فهم عرفان. بود یعصبان ترشیب تعجب کرده بود و زین طناز .ستینگر عرفان به رتیح با و

 ایدلن طناز و از و کرد فرو شیموها اخم دست در با نیهم ینداشته برا یقتیحق چیه حرفش زده و یادهینسنج

عرفان  طناز و ،کرد که به جز خودش خدا را شکر زد. حلقه چشمانش بغض کرد و اشک در دلنیا فاصله گرفت.

 کینزد او به طنازرا گرفت.  شیهااشک زشیر یجلو یسخت بهبود.  دهیعرفان را نشن یطعنه نیا یگرید شخص

 :گفت آرام شد و

 باشه؟ ،ریبه دل نگ زد تو یحرف هیبود  یعصبان اون ...ایدلن -
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 زد. یلبخند تلخ به چشمان طناز انداخت و ینگاه ایدلن

 ... .هابچه شیپ میبر -

نشسته  هم کنار ایدلن و طناز .ندها بودبکبا مشغول درست کردن جوجه یشوخ خنده و راژان با و ، یاسرنیراست

به کنار  برداشت و را انیقل تامارا. کردیبه عرفان نم ینگاه نیترکوچک موقع اخم کرده بود و آن از دلنیا .ندبود

 آورد. دلنیاطناز و 

 د؟یکشینم ها شمادختر -

 .دیخند طناز

 .شهیشده چندشم م ینه بابا دهن -

را گرفت  انیقل سر زد و یلبخند محو تنها ایدلن و نددیخند نیو پارم ایکه تان دیطناز کوب یبه بازو یمشت تامارا

 .فرستاد رونیرا به شکل حلقه ب دودها و گذاشت شیهالب یرو و

 :گفت رتیبا ح ایتان و ندشد ایمحو دلن یهمگ لحظه چند

 .یکنیو حلقه م یکشیم نقلیوچه قشنگ  دلی واو -

 .دیخندیو م بردیها فرو مانگشتش را در حلقه تامارا

کرد که طناز  یاخم عرفان .گفتندیم ایدلن نیتحس در یزیچ کی هر هاصحنه مانده بود و پسر نیمات ا عرفان

 .دیکش ایدلن ازدست را سر قلیان متوجه شد و

 ... .یبسه دل گهید -

 :گفت اعتراضبا  تامارا

 .بهش بده کشهیچه قشنگ م ببینخب؟  یدار کارشیطناز چ -

 :گفت و آب انداخت داخل را انیقل زغالبرخاست و  یطناز با اخم محو اما

 .میناهار آماده بش یبهتره برا -

دخترها زد.  ینیو طناز لبخند غمگ ستینگر به طناز زدیدرونش موج م یکه قدرشناس یبا نگاه عرفان

 و شتندگذا نیماش در را لیوسا و اندازریز و بلند شدنداز ناهار  پس. ندمشغول شد یکار به کی هر و برخاستند

 .ندمشغول خوردن شد تنقالت رو آورد و لونینا نیپارم و نشستندهم  کنار یتکه سنگ یرو
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 را به دستش داد. نیراست تاریگ اسری

 .بشیم شاد ، بزنمناسبه یلیآهنگ شاد خ یه یبرا جانیا -

 طنتیش با اسریزد که باز  ار یشاد یلیخ آهنگ با لبخند انداخت و نیبه چشمان منتظر پارم ینگاه نیراست

شب  تانبود.  هاآن انیم انگار در افکارش غرق بود و اما عرفان در ند؛کردیم قشیتشو هابچه مشغول رقص شد و

 .ندحرکت کرد الیبه سمت و خسته خوردن شام در رستوران شب پس از و ندجا بودآن

*** 

به سمت تخت  انداخت و ریبه ز سر دلنیا .کرد نگاه به اوخوابش را به تن کرد که عرفان وارد اتاق شد و  لباس

 .ندبه او رسا را خودش رفت که عرفان زود

 .... ایدلن -

 کند. پنهان را شیکرد بغض صدا سعیبرنگشت.  ؛ اماستادیا شیسر جا ایدلن

 !بله؟ -

من  کنمینم یفکر نیتو همچ مورد در واقعاًمن  یعنیگفتم  یجورنیمن... باور کن اون حرف رو هم ایدلن -

 ؟یو ببخشرمن  شهی. مدارم مانیو من به صداقت تو ا ینکرد یکار نیهمچ تو هرگز از عمد دونمیم

دلش  که مغموم بود و ایدلن هایبه چشم شد رهیخ عرفان به سمت عرفان برگشت. و دیکش یقینفس عم ایدلن

 .فرستاد به خود لعنت گرفت و

 .دیتکرار نکن لطفاًفراموشش کنم  کنمیم سعی. دینداشت مانیکه به صدق گفتارتون ا دونممی. ستیمهم ن -

 :گفت یخوشحال با عرفان

 !، واقعاً ممنونایممنون دلن -

 .رفت به سمت تخت فیحر نزد و بدو یلبخند محو یبه سخت ایدلن

*** 

االمکان حتی کردیم یسع دلنیابود.  ناراحت رییتغ نیکرده بود و عرفان از ا رییتغ یبا عرفان به کل ایدلن رفتار

 .ناراحت بود و بود شکار بود که طناز هم متوجه شدهآ یبه حد شیریکناره گ کند و دور را از عرفان خود

 .کنندحرکت  عصر قرار بود .دیرس روز برگشت و هم گذشت ده روزو سرانجام آن  گذشتیم روزها
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 .ندها هنوز خواب بودبچه و صبحانه بود زیم کردن مشغول حاضر آشپزخانهدر  نیپارم صبح

 شپزخانه شد.آدلهره وارد  با نیراست

 .ریبخ ، صبحخانم نیسالم پارم -

 :ددا پاسخش را لبخند با نیپارم

 .ریبخ هم ممنون صبح شما ،سالم -

 :گفت دیترد با راستین .نشستند وند ماده کردآ ار زیم با هم کمک کرد و او به نیراست

 . ...نیپارم -

 .نشودو راز دلش فاش  دینگو "جانم" نیاحساساتش را گرفت تا در جواب راست یجلو یبه سخت نیپارم

 بله؟ -

 .باهات حرف بزنم خواممی ساحل؟ کنار یایم از صبحانهبعد  -

 "بهم بگه؟ خوادیم یچ یعنی"باخود فکر کرد  نیپارم

 .امیباشه م -

 .ندکرد سکوت دو طناز هر و ، راژانتامارا آمدنحال تشکر کرد که با خوش نیراست

*** 

 :گفت و ستادیا کنارش در راستین. دیکش یقینفس عم و ستادیا ایدر یروروبه

دلم  یها رو توحرف نیا گهید تونمینم من اما ؛نه ای یشیها ازم ناراحت محرف نیبا گفتن ا دونمینم نیپارم -

از که من  یهست یکس نیاول تو نبوده یدختر چیمن ه یزندگ یحاال تو تا نیپارم ببین. نگم بهت و دارمنگه 

 .و از ته قلبم... دوستت دارم قیعم یلیخ کنمیو حس م ینشست به دلم دمتیکه د یالحظه

و  شرم قرمز شده بود از رنگش خارج شود. شانهیاز س خواستیانگار م خوردیاش منهیمحکم به س نیپارم قلب

 ستینگر نیراست یبایز چشمان در باال گرفت و یبه سخت سرش روزده بود.  جانیو ه حالخوش یلیدرون خ از

 :زمزمه کرد و

 .نیمنم دوستت دارم راست -
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 یخجالت زده صدای چرخاند.ا ر نیپارم گاهاناخود و دیکش سر شادی از یادیفر هیجان و رتیح با نیراست

 .شدیگم م نیراست یادهایفر انیم در نیپارم

 ... .زمیخوشبختت کنم عز دمیقول م نمیم پارمردوستت دا -

*** 

 :کالفه گفت عرفان

 .طناز رهیعهده بگ رو به نتیماش یرانندگ هااز پسر یکی دیبا شهینم -

 :گفت یباغد طناز

 من بچم عرفان؟ مگه ؟یچ یعنی -

 :نزند فریاد کرد تا را کنترل خود یبه سخت عرفان

. و لیزه سیخ نشیاالن مه کامله و زم جاده .هباریکه داره بارون م بینی، میهیاما هوا بارون ؛طناز یستینه بچه ن -

ما  از یکی .دیبنداز و به خطرر جونتون ینگارااجازه بدم با سهل تونم، نمیگوشیباز و طونیکه ش شماها هم

 خب؟، ادینم شیهم پ یاتفاق دیگه .ارهیم ها ماشینت روپسر

 :تکان داد یسر طناز

 .توئه حق با دیشا ...شهبا -

 .تر شدبه سویش متمایلرام آ عرفان

 .زمیعز کنهیفرق م طیشرا االن یول ؛دارم مانیا یلیخوب تو خ یمطمئن باش من به رانندگ -

 .دیخند طناز

 در اسری و ، دلنیا، عرفان، راژانطناز و نیراد ر ماشیند نیراد و نیبه همراه راست نیپارم و ، تانیاتامارا شد قرار

  .باشند طناز نیماش

 :گفت نیپشت فرمان نشست و خطاب به راد عرفان

 کن. احتیاطجان  رادین _
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 رو و دیکش یآه نگاه کرد و نگریست،می را او یرچشمیز نشسته بود و ماشینبا حسرت به طناز که عقب  نیراد

 .زد یبه عرفان لبخند محو

 .کن یرانندگهم آروم  راحت تو خیالت داداش. حتماً -

تک بوق  کی با فتند؛ عرفانگر در آغوش را گریدکی ند و پسرها مردانهکرد یهم خداحافظ از ها با بغضدختر

  به راه افتاد. نیراد زودتر از

 :گفت یاسر بود. کرده تمام حواسش را به جاده متمرکز ، عرفاندیباریوقفه میب باران

 بگو من برونم. یموقع خسته شد عرفان هر -

 زد. یلبخند عرفان

 .حتماًباشه داداش  -

نگاه  رونیب یسکوت به منظره در شهیش کنار دلنیا داد. عرفان و اسریبه دست  و ختیفنجان قهوه ر دو طناز

نداشته  یبود تماس نشسته گرشیسمت د راژان که در را جمع کرد تا با خود یکم طناز. داشت بغض و کردیم

 .را ناراحت کند نیراد خواستیدلش نم بود و شانسر پشت نیراد نیباشد چون ماش

ش اکالفه ترشیب نیو ا کردینگاه م ایدلن خسته و مغموم یبه چهره آینهدر  یافکارش درهم بود و گاه عرفان

 .کردمی

 دست گرفت. را در ایدست دلن طناز

 ؟یخوب یدل -

 :دوستش گذاشت و گفت یسر برشانه  ایدلن

 .ادیز نه -

 :زمزمه کرد طناز

 درسته؟، یرو دوست دار عرفان -

 زد. یتلخ لبخندکه طناز  ستیطناز نگر یبه چهره رتیحبا ایدلن

 ؛ ولییخودت بهم بگ گم، توقع داشتمحست رو نمی گهیکس دچیمن به عرفان و ه ینگران نباش خواهر -

 . ...خب
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 :انداخت ریسر به ز ایدلن

 .نامزد داره تقریباًعرفان  یحس اشتباست وقت این -

 .دیکش یآه طناز

 .فهممشنمی.. . .کرده نایآرت یشب باز مهیخ عروسکو ر چرا خودش دونمینم -

 .قائله واسش یاحترام خاص دوست داره و یلیخ خانم رو نایآرت عرفان -

 دوسش داره؟ تو از ترشیب حتی -

 زد. پوزخند تلخی ایدلن

 .داره نه من رو دوست ای روگهید یعرفان کس ،طناز طرفست یهمن  حس نکن! اشتباه -

 د؛ عالقه دار توعرفان به  ستین طورنینه ا دیبگو خواست و ستیدوستش نگر یخسته ؛ ولیبایز یبه چهره طناز

 خودیداره چرا ب یقصد عرفان چه دونمیدختر بدم من که نم نیبه ا یالک یدواریام نباید"د خود فکر کر با یول

 "کنم؟ دواریرو ام ایدلن

 .ندبود شانیهالیموبا ور رفتن با مشغول سکوت هم در راژان و یاسر .فتندو طناز به خواب فرو ر ایکم دلن کم

*** 

آزارش  یاکنون سردرد بد شبشید یهاهیگر خاطربهبرخاست.  از جایشکرد.  داریبحث او را از خواب ب یصدا

. بودندقرمز  چشمانش و گود شده بود هایش، زیر چشمدیترس یانگاه کرد لحظه که به خود ر آینهد .دادمی

 از آب پر اوان ر یکرخت با داخل حمام رفت و به. ندشدیم قرمز هایشچشم بعدش کردیم هیگر یوقت همیشه

 گفت: با خود و کرد

 .، شدیکه نامزد داره یمرد عاشق اشتباه بود یلیعاشق شدنت خ ،یهنوز اول راه دلنیا -

 . ...کشیدوان دراز  داخل

*** 

 ؟رشیز یزنیم یاالن دار چرا پس ؟یموافقت نکرده بود ایهان شنهادیعرفان مگه خودت با پ -

را  یاعالم نامزد یبرا یمهمان شنهادیپ چرا فرو برد و بر خود لعنت فرستاد که شیدستش را داخل موها عرفان

 ، پسدیرسیفردا م ایهان و بود مهمان دعوت کرده یخانم کل نایرتآکنسل کند چون  توانستنمی و حاال رفتهیپذ
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محکم  را در و خانم خارج شد نایاتاق آرت از و جا برخاست از عرفان بود. یاریشهر بزرگ عمارت یفردا روز مهمان

 .زد رونیب خانه به سرعت از شد و نشیماش سوار .دیبه هم کوب

*** 

تمام تنش درد  کردیم حس .نفهمیده و دهیخواب وان ردساعت است  میرامتوجه کرد که ن او اتاقشدر  یصدا

 :دیبه گوشش رس حمام در شهناز خانم از پشت یدوش گرفت که صدا یو سرسر برخاست از جا .کندمی

 خوبه؟ حالت دخترم ایدلن -

 لب باز کرد. یبه سخت ایدلن

 .شهناز جونخو... بم  -

 دقایقی شد. ایمدن دلنآ رونیب منتظر و نشست یمبل یرو یراحت نشده بود ناراض الشیخانم که خ شهناز

 جلو رفت. عیو سر دیکش یفیخف غیج ایدلن دنید با. حمام باز شد گذشت که در

 قرمزه؟ همه نیا هاتچرا چشم ؟یشد یجورنیخدا مرگم بده دخترم چرا ا یوا -

به سمت تختش  گرفت و را ایدلن یبازو خانم شهنازخانم را بدهد.  حس نداشت جواب سواالت شهناز اصالً ایدلن

را درست  یاکه جوشانده طورهمان داخل آشپزخانه رفت و رونیب اتاق از عیسپس سر ندشباخوا آن یرو برد و

 .گرفت را عرفان یشماره کردیم

 .آقا سالم -

 شده؟ یزیچ شهناز خانمسالم  -

اش نهیمعا یتا برا دیریسبحان تماس بگ دکتر با شهیزنگتون زدم اگه م ستیخوب ن اصالًخانم  ایآقا حال دلن -

 .ن رو ندارممن شمارشو ادیب

 .ریختعرفان فرو  ینهیدر س دل

 .نمزیزنگ م دکترم االن به نم،خو گهید ده دقیقهمن تا  دیمواظبش باش شهناز خانم -

 .ندبه سمت عمارت را با سرعت یهماهنگ از پس به دکتر سبحان زنگ زد و و را قطع کرد یگوش عیسر
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شهناز  دیخاطر بد مزه بودنش غربه چه دلنیا هر خوراند و ایبود جوشانده را به دلن یبه هر اجبار خانم شهناز

تختش نشست  کنار و شهناز خانم نگران و ناراحت دیتخت دراز کش یحس دوباره رویب دلنیانکرد.  شیخانم رها

 وارد شد. نایتآرکه 

 شهناز؟ چی شده -

 حال نداره و اصالً دمیاومدم اتاقش که د شدم نگرانش ومدین رونیاتاقش ب خانم از ایدلن صبح خانم. دونمینم -

 .دکترم منتظر و دادم ندهشواالنم بهش جو رو خبر کنه و دکتر سبحان زنگ زدم تا آقا عرفانحالش بده. به 

راه  یتخت بغض سخت یرو حالیب و دهیپر رنگ یایدلن دنید با وارد شد و مهیعرفان سراس نیح نیهم در

 جرئت و ستادیا نایتآر کنار .نکندحساس  ایدلن یرا رو نایکنترل کرد تا آرت را خود یبست. به سخت گلویش را

 .نکرد جلو برود

 :دیپرس خانم آرتیناکند.  هیته ایدلن یدارو را به عرفان داد تا برا ینسخه دکتر

 دکتر حالش چطوره؟ -

 گفت: با جدیتسبحان  دکتر

بهش وارد  دیجور ضعف شد یه خوابه. گهید ، دو ساعتیکیتا  احتماالً االن که بهش سرم وصل کردم خوبه و -

 .و بخورهر بعد داروهاش و دیبد یمقو یبهش غذا اول شد داریب وقتیشده. 

رو  شپزخانه رفت وآراه به  نیرفت. ب نشیماش دارو به سمت هیته برای کرد و یخداحافظ دکتر تشکر و از عرفان

 :گفت خانم شهناز به

 .شده به زور یبخوره حت بده بهش و حتماًکن  با سوپ درست چهیناهارش ماه یشهناز خانم برا -

 زد. یگرم لبخند خانم شهناز

 .راحت التیچشم پسرم خ -

 .ممنون -

 .شداز عمارت خارج  عیسر سپس

 .دیسخت درآغوش کش را او دنشید با خانم ساریه ش رفت.اهیعمه سار یداروها به سمت خانه یهیته از پس

 .یبه عمت زد یپسرم چه عجب سر -
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 :شرمنده گفت عرفان

 ؟نستخو طناز شلوغه. یلیببخش عمه جون بخدا سرم خ -

 .ستنه پسرم دانشگا -

کرد و  یاش خداحافظعمه از زود فرستاد و یلعنت شحواس پرت به نبود که طناز دانشگاه دارد. ادشی اصالً عرفان

 .طناز تماس گرفت حال با در همانحرکت کرد و  عمارت با سرعت به سمت

 .سالم داداش عرفان -

 ؟یکالس دار تا کی .زمیسالم عز -

 طناز نگران شد. یصدا

 شده عرفان؟ چی افتاده؟ یاتفاق ایدلن برای چرا؟تا ساعت سه،  -

. کالست که برمیدارم م داروهاش رو گرفتموصله.  سرم بهش االنمآوردم.  دکتر براش .دهیضعف شد یهفقط  -

 خب؟، ششیپ عمارت ایتموم شد ب

 .نممنتظر بمو تونمنمی امیاالن م نینه من هم ،نه -

 باشه؟، ایب یشد بذار تموم دهینداره چون االن خواب دهینه طناز االن اومدنت فا -

 ست؟ین شیطور یعرفان مطمئن -

 زد. یطناز لبخند ینگران همهاین از عرفان

 .راحت خیالتعمارت.  رمیمنم دارم م ،خوابه االن خوبه و یآبج آره -

 .امیباشه پس من بعد کالسم م -

 .خدانگهدارت زمیباشه عز -

*** 

 گذاشت. ایدلن فیظر یپاها یغذا را رو ینیخانم س شهناز

 .دمیخانم وگرنه با اجبار بهت م ایدلن همش رو بخوری دیبا -

 :زد و گفت یجونیلبخند ب ایدلن
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 غذا بخورم شهناز جون؟ همهنیا یآخه من چطور -

 چند که ما بینیمیبهت بدم  به زور ینخور گهآقا گفته ا اریبهونه ن -

 .یشد چه ضعیف ، ببیننمیبخور بب االی ،یینفر پس بازنده تو یه تو و مینفر

 :گفت قاشق را به دست گرفت و با خود یحالیبا ب مجدد لبخند زد و ایدلن

 شده نه جسمم. فیضع من خسته و روح -

 .گذاشت دهان سوپ را در قاشق و دیکش یآه سپس

 برخاست. عیخانم سر شهناز شد. و واردبه در زد  یاتقه

 .بهش دادم رو دستورتون به زور تمام غذا طبقسالم آقا  -

 زد. یلبخند محو عرفان

 و بخوره؟ر تا داروهاش یاریب بآ وانیل یه شهمی به شما! نیآفر -

 .چشم آقا -

ا ر دلینا سر نشست و کنار تخت .انداخت ریسرش را به ز ایدلن م به سمت تخت رفت وااز رفتن شهناز آر پس

 .زل زد ایفروغ دلنهای بیدر چشمو  کرد بلند

 ؟یکنیم کاریخودت چ با داری -

 کرد. را کنترل بود خود ینحو اما به هر ؛بغض کرد ایدلن

 .شلوغش کرده یخودیب شهناز جونمن خوبم.  -

 اخم کرد. عرفان

گفت  دکتر. میهست یعال ما دیگه پس حال توئه که نیا شیخوب بودن معن اگه ا؟یدلن یلجباز قدراینچرا  -

 .به موقع بخور و داروهات رو غذا لج نکن و روخداتوی داشت دیضعف شد

 . افتاده گردنتون... هامزحمت کار نبودم ده روز شمیجورنیبرگردم سرکارم هم بایدبمونم.  ی تختتو خوامینم -

 ؟یدیفهم، یکن فکر به کارکردن اصالً خوادیدلم نم یکامل نرس یکه به بهبود یتا موقع -

 خود گفت:  با شد و رهیعرفان خ یچشمان جد در ایدلن
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حاال  و یکرد خودت و به نامر قلب من که تمام دل و توییعرفان؟  یخودت هانیتمام ا باعث فهمیچرا نمی -

 کنم عرفان؟ تحمل چطور ، منینامزد کن گهید یکیبا  یخوایم

تا  ردیرا بگ شیهااشک زشیر یجلو کردی تمام وجود سع با ایدلن برد و ایدستش را به سمت صورت دلن عرفان

 .شدنبا شاهد له شدن غرورش

بعد  نگاه کرد و او به عرفان .دیکش یراحت نفس ایدلن شد و ایشهناز خانم باعث برخاستن عرفان از کنار دلن ورود

 :گفت به شهناز خانم رو

 .یدبد بهش رو داروهاش دیبا یچه ساعت بدم ادیتابهتون  جااین دیایشهناز خانم ب -

*** 

 ؟یدل یسرخودت آورد ییچه بال -

 .ستیدل گر اعماق از و بغضش را رها کرد زین ایو دلن دیرا در آغوش کش ایدلن هیبا گر طناز

 .را عقب کشید م خودشاآر ایبعد دلن یاندک .ا بشکندنکرد سکوت ر یکدام سع چیو ه ستنیهردو گر یقیدقا

 .زترم طناتنها از همیشه کنمیمن حس م -

و فاش کردم که ر من رازت مگه آخه؟ی کنینمدل  قبل باهام درد و چرا مثل ؟یزنیمن حرف نم با گهید چرا -

 .یکنیبهم اعتماد نم گهید

 خودیب چرا دایهم برنم دست تو از یکاری حت یوقت ؛ ولیینکرد یفرق بخدا یهنوز برام مثل قبل طناز تو نه -

 ناراحت کنم؟ رو همتو  دیبا

و ر تهاآمادم تا حرف شهیهمی برا من .یبش افسرده ترسمیم جوری، اینیدل شهیکم آروم م هیدلت  حداقل -

خواهرم دوست  رو مثل تو خودم عهد بستم یخدا خودم و با من. نمتیناراحت بب یجورنیا خوامیاما نم ؛بشنوم

 هات رواالن حرف یول ؛یبهم اعتماد کرد تو هم کمک کنم. ونمتیم تا و بهتکنارت باشم  و همیشهداشته باشم 

باهام  هاما اگ ؛بکنم یمن نتونم کار دیشا درسته یمندهتو به عرفان عالق دونمیمن م دلی. یکنیم یمخف ازم

 .کنهیم و افسردت شهیعقده م ی دلتبمونه تو ه بذاریاگ ؛ ولییشیم خودت سبک یحرف بزن

 .طناز را قبول داشت یهاتمام حرف ایدلن

 .مونمیپش یلیخ اما االن ؛شد که عاشقش شدم طناز یچ دونمنمیحق با توئه طناز.  -
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عروس خاندان  عرفان و همسر یبش ،برامی مونی. تو که مثل خواهر مخوادیدلم م یلیبخدا منم خ دونمیم -

 رو احساساتش و خودش یباالخره عرفان قراره تا ک دونم، نمیوسطه نیا ه سدی مثل نایآرت نیا یول ؛یاریشهر

 هی زنمیباهاش حرف م ، هر موقع همفهممشینم واقعاً کنهینم یچرا مخالفت در حیرتمبکنه.  نایآرت یچهیباز

 . کنهیو موضوع رو عوض م رهیم طفره یرجو

 .خورهمی جوری رقمسرنوشت چ مینیبب تا میکن صبر بهتره .زمیعز ادینم بر یکدوممون کار چیه از دست -

*** 

به دست  انچمد ایهان باز شد و عمارت در که ندزدیباغ قدم م دررا گرفته بود و با هم  ایدلن یبازو ریز طناز

طناز  فشرد و را ایدلن یگلوی سخت بغض. ندنگاه کرد ایبه هان و ندشد خکوبیخود م سر جای هر دو داخل شد.

 .وارد سالن شد شخندین با کرد و یسالم دور از هانیا. ستینگر ایدلن یناراحت به چهره

آن ممکن است  هر و را ندارد ستادنیا لحظه کیطاقت  کردینشست. حس م تاب رساند و را بهخودش  ایدلن

 . دیکش قیعم یسرد تاب گرفت و آه یهلیم به را دستش سقوط کند.

 .هیبزرگ نامزد هیفردا شب مهمون -

 :کنارش نشست یبا ناراحت طناز

 .دارم خبرآره...  -

 نکیع شد و ادهیپ عرفانشد.  نگیپارک عرفان داخل سیجنس عمارت باز شد و مجدد در نیح نیهم در

   خود گفت: با و حبس شد ایدلن ینهیس در نفس .برداشت چشمانش از ش راایدود

 .شهیتر مجذاب ر وتخوشگل قبل روز از هر روز -

 .دندسالم کر و ستنددو برخا آن شد و کیدو نزد آنبه  عرفان

 ا؟یحالت بهتره دلن -

 :م گفتاآر ایدلن

 .نسبت به صبح بهترم بله -

 به طناز کرد. رو عرفان

 اغ؟ی بتو یاومد سرده چرا هوا -
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 ایدلن نگران تربیشمن نسبت به تو  نترس که پالتو تنش کردم ینیبیم ی اتاق،سر رفته بود تو ایدلن یحوصله -

 .مهست

 سرد طناز نگاه کرد. چشمان گستاخ و حرص در با عرفان

 ؟یدید ای یدیشن یچ باز ؟یزنیم هیباز کنا هیچ -

 پوزخند زد. ایدلن

ی واسه رو خودت یبهتره بر تو هم .عرفان رو شنیدم دمیشنیم دیبا یهرچ و رو دیدم دمیدیم دیبا هر چی -

 .ششیبرو پ ،نذار منتظرش تر از اینبیشداخل عمارته  دهیرس تندیآ همسر االنم .یکن حاضر شب فردا مراسم

 :دیغر تنهای ول ؛بزند یخواست حرف و مشت کرد ور دستش تیعصبان با عرفان

 .لعنتی -

 از آن دو فاصله گرفت و به سمت سالن رفت. عیسر سپس

 طناز نبود. یزیاما چ ؛عق زد و کرد سرش را به سمت باغچه خم ، سریعحس کرد حالت تهوع دارد ایدلن

 .جانش را آتش زد ایدلن هایاشک. دیمال را شیهانگران شانه دستپاچه و

 :گفت نایزد که آرت یپوزخند طناز .ندبود سالن نشسته عرفان در و آرتینا، هانیا. ندوارد سالن شد هم با

 .ما شیپ دیایها ببچه -

 :گفت یجد طناز

 .نیشما راحت باش نهیبش تونهینم ستیحالش خوب ن دوستم -

 .شد از غصه پر و دلش ستینگر ایدلن یدهیرنگ پر یبه چهره عرفان

 :ا بلند گفتجهمان از طناز

 .لطفاً اتاقش دیاریب ایدلن یداغ برا یرکاکائوین شوفنج هیشهناز خانم  -

 .ها بردرا به سمت راه پله ایتوجه به آن سه نفر دلنیب سپس

 :گفت ایرا از حرص مشت کرد که هان شیهادست عرفان

 تلخه؟ یجورنیا شهیطناز هم نیا -
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 :گفت اخم با عرفان زد. پوزخند و

 .یکن گوییموردش بد در ینکن یبهتره سع زهیمن عز یبرا یلیخ طناز -

 :گفت به عرفان نگاه کرد و شخندین با و کرد صورتش بود یرو یکه اخم محو نایبه آرت ینگاه خورد و جا ایهان

 .کنمیم یسع باشه -

 :گفت نایغضبناک نگاهش کرد که آرت عرفان

 فردا شب؟ یواسه مهمون دیخر یبرا دیریا نمههبچ -

 .جا برخاست حرف زدن بدهد از یبه عرفان اجازه کهاینقبل از  ایهان

 باشه؟ هم حاضرشو بشم عرفان تو حاضر رمیاالن م من. میریم ، چراچرا -

 :کالفه گفت عرفانها رفت. به سمت پله عیسر سپس

 ؟یچ ها یعنیکار نیا مامان -

 .برو حاضرشو پاشو د؟یبفرستم خر راننده رو با ایکه من هان یانتظار ندار دیکنیازدواج م دیدار شما عرفان -

 .فتر ها باالاز پله نزد برخاست و یحرف یول ؛کرد یدیاخم شد عرفان

حرص  هانیا .ردکیم یک پوزخند همراهیشو عرفان بدون حرف و تنها با  دیپسندیرا م زهایچ نیترناگر ایهان

 فکر و خیال در غرق عرفان. کردیم دیخونسرد خر ضعف به دست عرفان ندهد و نقطه ردکیم یاما سع ؛خوردیم

 .اما ممکن نبود ؛افکارش را آزاد کند کردیم سعی. ندبود چشمانش یجلو ایانگار چشمان دلن بود و ایدلن

عرفان  داد و توی رستوران را خوردن شام شنهادیاون پ از بعد و دیطول کش سه ساعت ایکردن هان دیخر

 . نتوانست رد کند...

*** 

 شهناز ذیلذ و یمقو یداروها وغذاها خوردن با و شده بود بهتر یلیخ ایدلن حال .دیسرفرا  یروز مهمان سرانجام

 عادتقلبش را  کردیم یسع دلنیاروحش همچنان در عذاب بود.  ،اما فقط جسمش ؛بود شده سرحال کامالًخانم 

 .هدبد

 از ایدلن بود و ،آمده بودند ونیدکوراس رییتغ وی زیتم یکه برا یدادن به کارگران مشغول دستور نایآرت صبح از

 ت دوازده ظهرساع تا و به اتاقش رفت دلنیابود.  به آرایشگاه رفتهصبح  از هانیا بود. نایآرت رگآشپزخونه نظاره
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لبخند بود.  ترونداغ هم ایاز دلن یطناز حت یقیافه .شد طناز وارد اتاقش باز شد و مشغول مطالعه بود که در

 زد. ایدلن به تلخی

 ؟یهترب یسالم خواهر -

 رفت. فرو در آغوشش به سمتش رفت و ایدلن

 .یبهترم مرس یلیخ بله زمیسالم عز -

 :انداخت و گفت ایناراحت دلن یبه چهره ینگاه طناز

 ؟یواسه مهمون یلباس دار -

 :گفت ایدلن

 . کنمنمی ...شرکتمن  -

 :اخم کرد طناز

تو  کنهیچون فکر م شهیم روزیپ ایهان ینکن اگه شرکت ؟یفهمیم ایدلن یشرکت کن تو باید ؟یچ یعنی ؟یچ -

 .یباز کن ی اونراه رو واسه نباید تو یول ؛نهکیم ییبدگو با همه بهت نسبت و یحسادت کرد بهش

 دارم؟ دوسش که یکس ینامزد ی مراسمتو امیب یخوایمن م از طناز تو -

 :طناز داد زد یول ؛شد یجار ایدلن یهااشک

و بد  رد یکه به راحت یاحلقه دلنیا. شهیم و بدل رد ساده یحلقه هی فقط امشب! ینامزد یگیم یخودت دار -

 ور نیا ، دلییباز کن ایهان یبرا رو کارت عرصه نیبا ا ذارمینم من داد هم میشه پسش یهمون سادگ به شهمی

 رو؟ نیا یفهمینه عقد م ستساد یمهمون هی امشب مطمئن باش.

 به سمتش رفت. تیجد و اخم با طنازنزد.  یحرف ایدلن

هم آوردم برات  کیلباس ش یه. نمکیم شدنت رو آماده حاضر لیمنم وسا یریدوش بگ هی یبر تا تو -

 .ایدلن ، بدوادیم بهت ترشیلباس ب و ستین ادیز نمیقدت بلندتره که ا کمیفقط  یخودم خداروشکر هم وزن

به خود  چید و در آینه زیم یرا رو یشیآرا لوازم عیسر ایدلن رفتن از پس به سمت حمام هل داد. را ایدلن سپس

 :گفت

 . ...ایعمارت هان نیخانم ا یبش تو ارمذینم -
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*** 

 .نذارم یمهمون اون یهرگز پا تو و ییجا هیامروز برم  شدیکاش م یا نیراد -

 . پسر یباش فیضع درقنیا ز تو بعیدهعرفان ا -

 .نیمراسم مسخره شرکت کنم راد ی اینتو تونمینم -

 .شک کنه بودنش ییکذا به یکس ینذار و یادامه بد رو یباز نیبهتره ا ستین یاچاره گهید -

 ؟یاینم وت -

 .میایب با راژان برم خونه آماده بشم و دیبا ، فقطچرا -

 .مهمه واسش فقط پول دختر فقط و اون. ادیخوشم نم هانیا از اصالً ...وای -

 .شهیبزرگ م ییخطا باعث کار نادرستت هیباشه  ادتیعرفان  ،یتحملش کن مجبوری -

 .رو دستم کنم...  ه دختر دیگهی یحلقه ایدلن یاهچشم یجلو تونمینم -

براش  اصالً شاید بهت عالقه داره؟ ایکه دلن یوندیم از کجا تو بعدشم یدار تشتو دوس دونهیکه نم دلنیا -

هنوز  پاشو برو عمارت. یبزن حرف یجورنیو بعد ا یفکر کن زهایچ نی. پس بهتره اول به ایباش نداشته یتیاهم

 .برسم به جشن موقع خونه تا به رمیم گهید منم یدار ادیز کار

*** 

 احسن به نحو شیموها و آرایش .زل زد نهیآ به رتیح با آینه در رشیتصو دیدن چشمانش راگشود و با ایدلن

 . بود کرده برابر را صد شییبایز و تیجذاب آراسته شده بود و

 .ستینگر کردینگاه م او به تحسین طناز که با به برخاست و جا از رتیح با

 .یمحشر تو واقعاًطناز تو...  -

 گرفت. را در آغوش ایدلن طناز

 .کنمیم شیآرا ور خودم منم کنیمیتنت  رو تو لباست حاال تا خب. یمحشر تو اتفاقاً زمینه عز -

 و دیپارچه دست کش روی. ، خیره شدزدیم برق و بود ریحر از اشو بلندش که پارچه یبه لباس شب مشک ایدلن

سنجاق  کی لهیوس به هایشزانو تا جمع شده بود و طرف دو لباس از پایینشد.  ق در لذتنرم بودنش غر از
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 پهلویش کنار که در را پشیز وسواس تن کرد و را با لباس. شدیم شیپاها بودن دایباعث پ نیا و جمع شده بود

اتاق به خود  یقد آینه در و دیپوش هم را پاشنه پنج سانتیشبه همان رنگ  یهاکفش بسته و آهسته بود

 :گفت با محبتطناز . بود محشر شده ، واقعاًستینگر

 .زمیعز یشد خوشگل خیلی -

 :گفت با دیدنش به سمت طناز برگشت و زد و یچرخ ایدلن

 ه؟یتو چ لباس طناز. یشد ناز یلیهم خ تو -

 :زد یچشمک طناز

 . منم مثل توئه... مال -

 .دیکرد که طناز خند او نگاهبا تعجب به  ایدلن

 ؟یاراحت، نمیت کنسبا هم  خواستمیخب م -

 نهیآ یهم جلو با کرد وتن  را لباسش طناز .نددیهم خند با و بود نگاه کرد یشاد که غرق در ایدلن به مظلوم و

 .ندبود شده بایز همچون فرشته دو هر واقعاً .دستادنیا

 را خیرهدو  شب چشم هر در تاریکیبرقش  که را نوشتنامش  لیاکل و با یسیبه انگل ایچپ دلن یبازو یرو طناز

 :گفت طنتیش با طناز وشت.ن چپ طناز نامش را یبازو یبر رو زین او و زد یقیعم لبخند دلنیا کرد.

 . ...کدوم تو کدوم منم و همنفیم یجورنیا -

 .دیخند ایدلن

 . هامون که با هم متفاوتهدختر صورت -

 به ساعتش انداخت. ینگاه طناز

 .پایین میبر دیبا شهیشروع م یکم کم مهمون عت هفته دلی، دیگهسا ،اوه -

به شرکت  است و او مجبور عشقش ینامزد مراسم نیآورد ا ادی و باز به ختیر ایبه وجود دلن غم استرس و دوباره

 را گرفت. شیزد که طناز بازو یمغموم لبخند .است مراسم نیا در

 . یبباز ، نبایدایباش دلن یقو -
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 پایین بخورد و زیممکن است ل جانیه شدت از هر آن کردیحس م دلنیا .آمدند نییها به سمت پااز پله هم با

 دنیکش کرد با یسع و انداخت نییپا را سرش .نددیلرزیانگشتانش آشکارا م و شده بود سرد بدنش تمام. فتدیب

 .را فروکش کند خود اضطراب و جانیاز ه یکم قیچند نفس عم

 نیا و دیطناز ثابت د خود و یرو را مهمانان اکثر نگاه آورد و باال به ناچار سرش را هاپله نییبه پا دنیرس با

 .کرد ترشیاش را بدلهره

 .نشستند زیپشت م ایدلن با رفت و مادرش سمت به و ا گرفتر ایدلن یبازو عیسر دیدرا  تیوضع نیکه ا طناز

 .مادر طناز شد با یرسپمشغول احوال و دیکش ینفس راحت ایدلن

 :گفت ایدلن گوش کنار افتاد ایتا چشمش به هان کرد و نگاه دور سالن را یرچشمیز طناز

 .جاستاون هانیا یدل -

 نشان داد و در دل گفت: ایطور نامحسوس او را به دلن به و

عرفان  دونمینم شهیپارچه م متر میبه زور ن لباسش محجوب کجا! یایکجا و دلن ایحیب یدختره نیا واقعاً -

 .کنهیم یش بازندیآ با داره چرا

 شیجا لرزان از یپاها با دلنیاشد.  میعظ یبه سکوت لیکم و همهمه تبد کیموز یدر سالن صدا یصدا با

 .بود نگاه کرد ستادهیا یورود یجلو یعصب و نیکه خشمگ عرفان نگاهش به برخاست و

 به عرفان رساند. خودش را عیسر نایآرت

 .نمنتظرتون هامهمون حاضر شو زود برو باال. یسالم پسرم خسته نباش -

 :دیغر عرفان

 . ...مسخره رو یباز نیبس کن ا مامان -

 .دیپر نایاز رخ آرت رنگ

 سرم؟پ یازب کدو... م -

 .ازدواج مسخره رو نیا -

 .دیکش یتمام وجود نفس راحت با نایآرت
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 رف برو باال وحیشده پس ب یزیآبرور یا کلهمهمون یاالنشم جلو تا همین .میحرف زد همبا  قبالً عرفان ما -

 .حاضر شوزود 

 ... .دیدر دل خند نایها رفت و آرتبه سمت پله عصبانیت با عرفان

 شهایدوست یمتوجه یورود یجلو و گرداند موقع طناز نگاهش را در همیندوباره گذاشته شد.  کیموز

 .دیکش ار ایدست دلن با شوق. شد تامارا و پارمین، تانیا

 .جاننیها ابچه یدل یوا -

 :گفت پارمین شاد شد. یدختر کم آن سه دنیهم از د ایدلن

 .دختر محشر شدی تو دلنیا -

 .ستیبه طناز نگر قدردانی با ایدلن

 .کرده شیآرا رو جون طناز من نینکردم پارم یمن کار -

 .کرد ییبه اتاق پرو راهنما هاآن طناز

 نییا پاهپله که از آن مانکنی کردینم اشتباه. شد هاپله خکوبیاما نگاهش م ؛برگردد شیخواست به سرجا ایدلن

 ودریم لینفسش به تحل لحظه هر کردیحس م دلنیا بود. رهیبه صورتش خ رتیباح هم که او بود مد عرفانآیم

 دیا رسهپله نییبه پا عرفان. نددیرزلیم شیهاشده بود و دست خشک هایشلب. ودشیتمام م انرژیش و

ی بین خودش و عرفان را پر کرد و دستش را و فاصله سد راهش شد ایآمد که هانیبه سمت او م طوروهمان

 یاگوشه را به خودش و را برگرداند شیرو یول د؛فشر در هم را ی دلنیاگلو یقیعم بغض. سمت بازوی او برد

تشکر  یدوست عرفان به سخت اسری با دیدن گرفت و قرار شیجلو یشربت وانیوقت ل در همین .نشست و رساند

 :گفت که تامارا ندملحق شد او به تامارا و طناز، پارمین، تانیا .دیکش سر الجرعه و گرفتا ر وانیل کرد و

 .وسط میبر ؟ بیایددینشست چرا یوا -

 :گفت چرخاند و در سالن نگاهش را طناز

 اومدن؟ یک هااون -

 ها؟کی :ایتان

 .شمال ، همسفرهایعرفان هایدوست -
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 :زود گفت نیحرفش پارم با این

 کجان؟ -

 .ا کشیدر ایتان و دستکالفه برخاست  تامارا داد.ان نش به او و زد یلبخند طناز

 .کنید بتیغ و جا نیهم دینیبش اهرزنیشما سه تا هم مثل پ میبرقص میما که رفت -

 :دیشد و پرس ایدلن یدگیرنگ پر یآن دو طناز متوجه رفتن با

 ؟یخوب یدل -

 زد. لبخند یبه سخت ایدلن

 .کامالًبله  -

 .میبرقص خوایمبلند شو میپس  -

 :گفت عیخواست اعتراض کند که طناز سر ایدلن

 .بگو چشم حاال بدو گمیمن م هر چی !هیس -

 دنیشروع به رقص با هم رساند و ایدلن به را خودش طناز گذاشته شد. یشاد اریدرخواست طناز آهنگ بس به

 .آن دو نفر بود یرهیها خچشم ند و تمامدیرقصیم م دیگره مثل ند، دقیقکرد

 . دیکشیآه م و ستیگرنیم بود شده یکه به نظرش همچون پر ایحسرت به دلن و با عشق عرفان

به همراه  نیکه راست ندنشست دخترها .پخش شد دونفره یهاکه آهنگ مخصوص رقص دنیرقص یساعت مین

 .شد مشغول رقص نیپارم

 طناز که مشغول آب خوردن بود رساند. به خودش را نیراد

 .نمسالم طناز خا -

 دوخت. نیراد یدایش یهارا به چشم شیبایچشمان ز طناز

 ؟یخوب، نیسالم راد -

 :و گفت شد یغرق شاد طناز یمیصم لحن از نیراد

 رقص کنم؟ یازت تقاضا تونم، میممنون خوبم -
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عشوه  و طناز با ش را جلو بردامردانه دست. شد رتیح و غرق لذت نیراد و طناز به وضوح برق زد چشمان

 .روشن سالن کمرنگ شد و رقص نور یهاالمپپذیرفت. 

 لرزه براندامش کشید،میرقص  ستیپ به سمت هانیا که عرفان را دنیدبا نگاه کرد.  هاآنبا حسرت به  ایدلن

 .رفت رونیب از سالن و برخاست از جانداشت.  ها رای آننفرهرقص دو دنید طاقت .نشست

 هیتک وارید بهش کند. روکبغضش ف دیشا تا دیکش یرپدیپ یهاتند تند نفس به پشت ساختمان کشاند و را خود

طرف  نیبه ا یکس جا خورد چون کمی .دیرا شن ییپا یاش را پاک کرد که صداگونه یاشک سمج رو داد و

 یقامت عرفان خوش دنید اما با ؛چسباند وارید به ترشیرا ب خودش. کردیآمد نم ساختمان رفت و

 کرد خود سعی. بوداش یقدم حاال درست در یک .ستینگر حیرتباعرفان  بهشد.  یجار دلش در یریناپذوصف

 :گفت و ستادیا صاف جور کند. جمع و را

 ا؟جنیا چرا اومدید شده؟ یزیچ -

 قدم فاصله را کی نیاما عرفان ا ؛برود خواست بدجور معذب بود دلنیازل زده بود.  شیهاعرفان فقط به چشم اما

 .ی صورتشان هم پر شدناگهان فاصلهناز عرفان که  یزد به چشمها زل دلهره بدون حرف با دلنیا جلو آمد. هم

 را بهسرش  عرفان بعد حس کرد قهیدق ، چندینبود ستادهیحرکت فقط ایب و مات دلنیا و هوش نبود عرفان

 ناگزیر نگاه سنگین عرفان زیرعرفان نگاه کند.  یهاچشم به و باال ببرد جرئت نداشت سرش را ؛ اماعقب برده

به خاطر باد  شیموها و لباس بود. دهیند ه حالب که تا دید یدیچشمان عرفان برق شد در سرش را بلند کرد و

 .کردیتر موانهیعرفان را د نیو  ا شدیم پراکنده

 :گفت و و از عرفان فاصله گرفتبه خود آمد  یبه سخت ایدلن

 من؟ شیپ یاومد پس چرا یخودت نامزد ندار تو مگه ه؟یت چهاکار از این منظورت -

 .شد ز او دورا عیبعد سر تنها نگاهش کرد و عرفان

 همه. ندستادیسمت راست ا در ایهان و چپ و خود سمت صدا کرد را عرفان دعوت به سکوت کرد. همه را نایآرت

 .نددوخته بود نایآرت منتظر چشم به دهان

 .میجون به همه اعالم کن ایهان و بار عرفان پسر گلم یتا نامزد مییجانیا ما امشب. دیخوش اومد یلیخ یهمگ -

 .کرد را مشت دستانش تیعرفان باعصبان انداخت و ایدلن و طناز بر انداملرزه  قیتشو یصدا

 .گمیم کیتبر عرفان و ایهان به رو ینامزد شخصاً این من -
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 .به طبقه دوم رفت عیجا بماند و سرنتوانست آن گرید و سست شد ایدلن یپاها

 کرد: زمزمهبر لب نشاند.طناز  یروزیپ لبخند و طناز انداخت یهبرافروخت یبه چهره ینگاه یحالبا خوش ایهان

 .کنمیهر طور شده رسواتون م ذارمینم ،دیبش شماها برنده ذارمنمی -

تمام  واستخیم دلش تاب نشست. یرو و رفت باغ عرفان به .شدند شام به همه دعوت یاعالم نامزد از بعد

 .گرفت دستانش انیم را سرشپرتاب کند.  رونیعمارت به ب از این را هانیا و کند خفه مهمانان را

 زم؟یعز جانیا اومدی چرا -

 کنارش نشست. ایهان که کرد اخم شدت انزجار گرفته. به "عزیزم" یحس کرد از کلمه عرفان

 ؟یتنها باش یخواستیم - 

 :پوزخند گفتبا  عرفان

 آره. یذاشتیم اگه شما -

 :با اخم گفت ایکه هان جا برخاست زعرفان ا

 تو؟ چته -

 .دیکش یپوف برد و فرو شیموها الی دستش را یعصب عرفان

 .ینش کمینزد ، بهترهمیعصب یلیخ االن -

 .رفت به سمت سالن سپس

*** 

 وارد شد. نایآرت که رفتیراه م اتاقش کالفه در عرفان. دیبه اتمام رس یبه خوب یمهمان

 پسرم؟ -

 مادر؟ بله -

 شده؟ ، چیزییاکالفه همه این چرا -

 :دیکش یقینفس عم عرفان
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 .ستین ینه مشکل -

 .دیخند نایآرت

 .کن هم استراحت پسرم تو رمیم گهید پس منراحت شد.  المیخب پس خ -

*** 

 از روز به ناچار قبول کرد. بروند و عرفان کایمسافرت به آمر برای تا کرد مجبور عرفان را ایهان ،دیع دنیرس با

 ادامه هم به کارش ایدلن و راندگذیم در شرکتوقت خود را  ترشیب عرفان و بود افتادهین یاتفاق خاص ینامزد

 .رفتیدر خود فرو م ترشیبه روز ب روز یول ؛دادیم

مسافرت  کرد تا در هم مجبور را ایدلن شده ینحو به هر بود و ا ریختهر رازیسفر به ش یبرنامه دیع یبرا طناز

برداشته بود  بود دیسف یایزانت کی ینش را کهتامارا ماش بارنیا مثل آن دفعه پنج نفر بودند؛ اما .ودبر انهمراهش

 و نددیرس رازیشب بود که به ش نزدیک سخت نگذشت و اصالً نیپارم و ایتان یمسخره باز با راه. ندحرکت کرد و

ر گیروز د یبرا را حیتفر ندبود م خستهاکد چون هر و ندگرفت پنج خوابه تییسو کیمجلل  هتلیک  در

 .آورد د و تانیا قهوهنشستن دور هم .ندگذاشت

 :گفت نیبه پارم رو طناز

 د؟یریبگ ور تونیمراسم عروس دیواخیپس م یک زمیعز -

 :گفت یحالبا خوش نیپارم

 .هست نمیتولد راست چون اون روز پانزده فروردین -

 :گفت تامارا

 .دیاعالم کن نیراست یبه بعد اون روز رو روز بدبخت این از پس -

را به طرف  یدستمال کاغذ یجعبه نیپارم د کهکردن شیها هم همراهبچه و دنیخودش شروع کرد خند سپس

 شد. ترشیا بهبچه یخنده و خورد سرش یکه محکم تو کرد تامارا پرت

 بهش جواب مثبت دادم. من باشه که خداشم از دیبا راستین کن. زهرمار، برو عمت رو مسخره -

 .هایشان رفتندوابختخت به یخستگ با بعد هر کدامها گذشت و بچه هایبا شوخیشب  آن

*** 
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 . شد شیمشغول خشک کردن موها آمد و رونیحموم ب از ایدلن

 .هیشاهچراغ بعدم سعد میریا اول مههبچ :طناز

 .رفتندشدن  حاضر کدام برایها هر بچه موافقت با

هم کرد  یظیغل نسبتاً آرایش و دیپوش دشیکفش سف  و فیک شال و با کرم رنگش را راحتمانتو و شلوار  ایدلن

 . ...عطر و هم زد ش راایدود نکیع و

 :گفت با تحسین طناز

 .کیاما ش ساده؛ -

 :گفت یقدردان با ایدلن

 .زمیعز یمرس -

 خلصه برد. ا بهم راکد امامزاده هر یمعنو فضای .ندوارد شد و دچادر گرفتن کیم اکد به شاهچراغ هر رسیدن با

دلش  از ستین خدا خواست اگر عرفان قسمتش از و ستیوجودش گر تمام با و گذاشت حیضر بر سر دلنیا

 .دکن رونشیب

 .ندکرد آرزو و ندآتش زد یشمع جا هر یکآن و که مخصوص شمع روشن کردن بود ندرفت یبه قسمت آن از بعد

 دردنکیم یسع هاپسر یو گاه کردیم های آنرا خیره اهنگاه تانیا تامارا و یاهشیطنت شلوغ بود. نسبتاً هیسعد

 کرد. یاخم طناز. شوند کینزد هاآن به

 .گهید دیریبگ ها آرومدختر -

 د و بعد بهرستوران رفتن به ناهار یبرا د و بعدانداختن جا با هم عکسآن .دساکت شدن دو سریع حرف هر این با

 ایدلن یول د؛آب کردن دشان را خیسخو ایتان و تامارا بود. آبشار قشنگی. ندراه افتاد به یسرخ مرهآبشار کوه سمت

 :گفت خود با و کرد نگاه هابه آن گوشه نشست و کی

 .باشم الیخیب یکم ی دلمهکه تو ینسبت به غم ایمثل تان تونستمیکاش منم م ای -

 سمت آسمان گرفت. را به سرش

 ... .میکنار کنمیحس م همش اما ؛یها ازم فاصله دارفرسنگ که، با اینعرفان ییاالن کجا تو یعنی -

*** 
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 .کردبه هانیا نگاه  تیبا عصبان عرفان

 ؟یاالن برگشت ه کهساعت چند دونیمی -

 .را نبازد خود کرد یسع ؛ امادیعرفان ترس یقرمز شده چشمان و تیاز عصبان ایهان

من االن  کهنیا یجا به. یومدین تو کن میهمراه ایبهت گفتم ب من کهبدهکارم شدم؟  یزیچ هی حاال ؟یچ -

 ؟یفتیکه پس ن یگرفت شیباشم تو دست پ یعصب

 ازکوره در رفت. عرفان

چه  به هان؟ یرفت یچ یواسه سکو؟ید یمن بهت اجازه دادم بر مگه .نیببسر و وضعت رو  .یشو عوض خفه -

 ؟یحق

 گستاخ پوزخند زد. ایهان

ازت  یبوده. هر چ گهید یجا ، دلتبوده گهید یهمش نگاهت به جا ادیم تا یادممگه من برات مهمم؟ هان؟  -

 رییتغ شایدتا  نگفتم یچیمن نامزدتم. ه نه انگار انگار اصالً! یبهونه آورد ایگفتم ب ی، هر جاخواستم نه آورد

 یو روحت جا جاستنیتو فقط جسمت ا فهممینم نکن فکر عرفان بس کن! ،یشیم به روز بدتر اما روز ؛یکن

 .گهید

 .کردیم و عرفان مات نگاهش خوردیاز شدت حرص به هم م ایهان یهادندان

 .ستیکس نچیمن ه توی قلب نکن. ، خیاالتمنگو مضخرف -

 .کنمینم اما من باور ؛کتمان کن آره !هه -

 . هایش را بستچشم مبل افتاد و یرو رخوت با عرفانبه اتاقش رفت.  سپس

 .نیاها به تو ، لعنتیزندگ نیبه ا لعنت -

*** 

 ؟ایلند -

 .تطناز انداخ یبایبه چشمان خمار و ز ینگاه ایدلن

 زم؟یعز جانم -
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 ؟یایم تو هم -

 کجا؟ -

 .تخت باغ -

 .شممی حاضر االن -

 :گفت خود با یناراحت طناز با ،ایدلن از رفتن بعد

 .کن کمکش خودت خدایاافسرده نشه.  هوی !وی فکره، نگرانم براشهمش ت -

خوش  چهار نفر واقعاً هر بودندو به حیتفر ی آن چهار روز را در حالهمه تقریباً و ندبود رازیش که در بود پنج روز

 .بود طناز ونیرا مد نیبشود و ا شیخوشحال نیمنکر ا توانستینم هم ای. دلنگذشتیم

 .دیکش یقینفس عم اینظر تان مورد به مقصد دنیرس با

 م؟یردگیبرم فردا -

 .ش حاضر بشهیعروس یکم کم واسه دیبا پارمین .گهیآره د :طناز

 .کرد دییتا یحالخوش با نیپارم

*** 

 .با ذوق به عرفان نگاه کرد نایآرت

 .یخونه خوش اومد بهپسرم.  نمتیبیحالم مخوش -

 .مادرش را بوسیددست  عرفان

 .ممنون مادر -

که  آرتینا به اتاقش رفت. ایهان نشست و مبل یرو عرفان خوش آمد گفت. آغوش گرفت و هم در را ایهان ،نایآرت

 نشست عرفان گفت:

 برگشتن؟ هااین طناز -

 .گذشته خوش بهشون یلیمشخصه خ ؛ ولینموندن ترچهار روز بیش. شیپ روزآره سه  -

 برخاست. ، از جابود ایدلن دنیتاب دیب عرفان
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 .باال رمیم -

 شب و بعد از آنبه سمت اتاقش رفت.  با تردید. نبود ایدلن زدیطورکه حدس ماناما هم ؛سمت کتابخانه رفت به

هزار  یورضربان قلبش  ایدلن دیدن با شد و وارد زد و به در یاتقه آرام تنها نشده بود. ایدلن با رگید اتفاق آن

 .رفت

 عرفان با عجله برخاست. دنیبا د ایدلن

 .نههنازجوشفکر کردم  من... سالم -

که کمربند  یمشک کوتاه دامن یکو  یمشک یتاپ دور گردن کیانداخت.  ایوضع دلن و به سر ینگاه عرفان

 کهنیا قبل از رفت و جلو ش ضعف رفت.یدلش برا عرفان بود. ختهیر بلندش که دورش موهای داشت و یدیسف

 و توانستنمی .ختیر فقط اشک یحرکت چیبدون ه مات و دلنیا .به او نزدیک شد پیدا کندرا  یفرصت کار ایدلن

 محوی لبخند کرد و فراموش را شهایگیتمام دلتن نزدیک شدن عرفان، با .فان فاصله بگیردرع از خواستنمی

 ایدر دلن یصدا دنیشن اما با ؛وقت تمام شودچیه خواستینم آرامش کرد. غرق در عرفان را و لبش نشست یرو

 .دیخانم خند شهناز دنید با به سمت در رفت که عرفان اخم کرد. و کشید کنار را خود شدت به

 ؟یخوبخانم، سالم شهناز  -

 .یخسته نباش،ریبخ دنیسالم پسرم رس -

 ؟یداشت ، کاریمنونمم -

 :ه آمده گفتآمده بود به خاطر چ ادشیکه تازه  شهناز

برای  دنبالت تا ادیم بهت بگم عصر گفت د وطناز زنگ ز دخترمفراموشم شده بود.  رو دیدم شما ، بلهبله -

 لباس. دیخر عروسی پارمین خانم برید

 :گفت یبه سخت ایدلن

 .مرسی خانم... شهناز باشه -

 .انداخت ریبه ز شرم سر با ایدلن و ستادیا شیقدم یک در یول ؛رفت ایرفت عرفان دوباره به سمت دلن که شهناز

 ... .ایدلن -

 بله؟ -
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 .اریو بردستت  -

تخت نشاند خودش هم  یرو و او را دیخند که عرفان ستیتعجب به عرفان نگر با و کرد را بلندسرش  ایدلن

آن بند به دست ز دیدنا دلنیا و باز کرد ایمقابل دلن و آورد رونیب را یاکتش جعبه بیج از و نشست کنارش

 ش گرفت.انده را جلوی دستش رتیح با یانگر و قشنگی

 منه؟ ال...م این -

 شده بود. ایمجذوب دلن عرفان

 ؟یدوستش دار آره، -

 اخم کرد. ایدلن

 ه؟یچ مناسبتش -

 ؟یکنیقبول م حاال .یسوغات هیکن  خب فکر -

 خودخود بی از عرفان و ش غوغا کرداگونه زد که چال لبخند عمیقیو  ستیعرفان نگر یبایدر چشمان ز ایدلن

 دست چپ یرو و برداشت دستبند را عرفان حلقه زد. چشمانش در اشک و دیلرز ایدلن ینهیدل در س وشد 

خواب  ددار کردمی حس ایدلن. دیدرخش چون الماس ایدلن دیو سف فیدست ظر یرو بنددست بست. ایدلن

 گریرفت. حاال د رونیب اتاقش از آرام برخاست و جا از عرفان .بود حرکات عرفان شده نیا مبهوت و بیندیم

 لبش نشست... . یرو یقیعم لبخندطرف شده بود.  بر شیدلتنگ

*** 

 .با ما بیایتو  خوادیعرفان من دلم نم -

 .نباشه یحرف گهید برمتونیخودم م گفتم -

 .نگاهش کردبا حرص  طناز

 .زورگو -

 .طناز آورد یهالب یعرفان لبخند را رو یخنده یصدا

 نامزدتون کجاست؟ -

 .رازیش رفت -
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 .نزد یحرف ؛ اماستیعرفان نگر الیخیب یبه چهره پوزخند با طناز

 :گفت آمد و آهسته نییپا و آماده حاضر ایدلن

 .طناز میبر میتونیحاضرم م من -

 نگاهش کرد. نیبا تحس طناز

 .برتمونیعرفان م عزیزم -

 :گفت تعجببا  ایدلن

 شه؟یطور نتیماش مگه را؟چ -

 .جا برخاست از عرفان

 بانو؟ یدیبهم نم ور تونیهمراه افتخارنه من خواستم.  -

 سیجنسبه سمت  و دخارج شدن عمارت از سه هر زد و یقیطناز لبخند عم انداخت و ریبه ز سر شرم با ایدلن

 .رفتندعرفان 

 :گفت طنتیطناز با ش دیبه مرکز خر دنیرس با

 .مینش تا گم نزدیک عرفان بمونیمبهتره  دلیشلوغه.  یلیخ جانیا وای -

 :تعجب گفت با ایدلن

 آخه؟ میکه گم بش میاهبچ واه، مگه -

 .قدم به عرفان نزدیک شد هی طناز

 .هم تو ایب کنهینم بیع یکار کار از محکم -

 .دیخند طناز بود که ستادهیجا امانباخجالت ه دلنیا اما ؛با لذت منتظر بود عرفان

 .یگهد ایب یکنیچقدر ناز م وای -

 :گفت الحطناز خوش حبس شد و دو هر ینهیس در آمد و نفسن شام به سمتاآر ایدلن

 .میبر میتونیم حاال -
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 یلیو خ زدیشد که برق م یرنگ ی آبیدکلته یرهینگاهش خ دلنیا. دپسند نکردن یول ند؛مغازه رو گشت نیچند

 :گفت یقشنگ لبخند با طناز. ردایب ی او راخواست اندازه از فروشنده رفت و مغازه سمت بهبود.  خوشگل

 .ادیم یلیبهت خ مطمئنم دختر. هیعال نیا -

 باز کرد. ار و در اتاقرها کرد  دورش هایش رامو و پوشیدداخل اتاق پرو رفت و لباس را  یحالخوش با ایدلن

 خوبه؟ ، بیا ببینطناز -

 .انداخت ریبه ز سر از شرم پر ایدلن. شد ایمبهوت دلن وارد اتاق شد و ، عرفانطناز یبه جا اما

 کجاست؟ ...طنازپس  -

 کرد: ای به چشمان دلنیا خیره شد و زمزمهو چند دقیقهرفت  جلوبست،  اتاق را در عرفان

 . ...ایدلن محشر شدی -

 .شد یغرق خوش ایدلن و تنها گذاشت او را سپس

 :حساب کند که عرفان گفت پول لباس را خواست

 .، بیاحساب کردم -

 به سمتش رفت. یآرام به

 پس طناز کجاست؟ -

 .ششیپ میبر ایب ست،اون مغاز یتو -

 رفت. به هوا طناز غیگرفت که ج شگونین از بازویشحرص  طناز با دنید با ایدلن

 تو؟ هوی، چته -

 . یتنها نذار ن روم یباش تو تا -

 :گفت بدجنسی با طناز

 .بود شتیعرفان که پ -

 .دیکش یحرص پوف با دلنیا و کرد خنده فرار طناز با د کهریبگ از بازویش نیشگونباز خواست  ایدلن
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ده شب ساعت  رگید یدهایخر از پسو  داشت یقشنگ یهاطرح ی آنکه رو دیخر دیجذب سف یماکس هم طناز

 .دندشام خور یمجلل رستوران در سه دعوت عرفان هر به

*** 

ا مزاحم هآن یدر جمع خانوادگ خواستینم دلنیا .وندخانم بر هیبه باغ سار بود همهو قرار  دیبدر رس زدهیس روز

 ایدار نیبا ماش هم با ایدلن و ، عرفانایدار، خانم نایآرت قرار بود. دهم بزن حرفش را نذاشت اصالًطناز  یول ود؛بش

 و نشست عرفان جلو عقب و آرتینا و دلنیا. زدیلبخند م مدام و حال بودخوش یلیخ ایبودن دلن از عرفان .وندبر

 . حال بودخوش یلیخ حضور پسرش از آرتینا کرد. حرکت ایدار

 :دیپرس ایدلن دکه خارج شدن تهران از

 راه مونده؟ ادیز -

 :گفت ییباخوشرو ایدار

 .میرسیم گهیساعت د مین تقریباً نه -

 با و عرفان پراکنده شد ششال زیر از موهایش .دیبلع ولع تازه را با یهوا و دیکش نییپا ار شهیش انرژیبا  ایدلن

 .ستینگر صحنه نیعشق به ا

 .حال شدبه شدت خوش عرفان دنید خانم با ساریه .دشدن پنج نفر پیاده هر به مقصد رسیدن با

 ؟یشد الغر همه نیا عمه چرا زدلیعز وای -

 شد. یجار شیهااشک سپس

 . یشد کسبی و میتیزود  درقنیبرات که ا رمیبم -

 .دیکش آغوش را در ایمحکم دلن طناز نزد. یاما حرف ؛نگاه کرد حرصبا  نایآرت

 .ییجانیحالم که تو اچقدر خوش -

 .یخواهر یمرس -

 .ذشتگیم انشیم آب از یکه جو بود ییبایز سرسبز و باغ .دخانم به داخل باغ رفتن هیبه دعوت سار همه
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 یگل سر باال با را شیکرد و موها عوض یاسورمه یو شلوار ورزش شرتییسو یک با را و شلوارشمانتو  ایدلن

پنهان  طناز دید زد که از عمیقی لبخند دیدنش با عرفان سمت طناز رفت. به حالخوش و سرش جمع کرد

 .ا برداشتتوپ ر طنازند. نما

 بال؟یوال دیایم -

 :گفت د، طنازبه سمتشون رفتن و دبرخاستن و عرفان ایدار

 .هم هم با یدل من و با هما هشما دوتا پسر -

 :گفت ایدار

 .ایدلن و ، عرفانطناز نه من و -

 .دیخند یبدجنس با طناز

 .هیعال آره -

 . ...عرفان هم و ایهم دلن یورهطناز روب و داریا .دستادنیباغ ا از یاد و گوشهفاصله گرفتن بزرگترها از

 یباز یساعت نیم. زدیضربه م به توپ عشق با و بردیم لذت یباز چقدر از که شروع شد عرفان حس کرد یباز

 لذت با گذاشت و آب جوب در را پاهایش نشست و یتخته سنگ یرو و کرد یخستگ اعالم ایکه دلن دندکر

 .بست چشمانش را زد و لبخند

 .یسرما نخور -

 .ستیعرفان نگر یدوست داشتن یرا گشود و به چهره چشمانش

 .پوستم کلفته بخورم، منسرما  کنمیفکر نم -

 .ستکنارش نش و دیخند عرفان

 ؟یدج -

 .مطمئن باش آره -

 باال داد. را شیابرو یتا کی عرفان

 .باشه طورنیکه هم دوارمیام -
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شد. عرفان  در تنش یفیباعث لرز خف باد وزش آب و یهافرو برد و خنک آب در تربیش را شیوجه پاهاتیب ایدلن

 :و گفتاخم کرد 

 ؟یکنیمگه حس نم ، سردهرونیب اریب روپات  -

 .نباش من شما نگرانخنکه.  ستیسرد ن مینس این بهاره! االن -

 :گفت با خود شدیدور م او از که طورهمون برخاست و جا از عرفان

 !لجباز -

 .خوردندهم  کنار در و دکردن درست عرفان جوجه کباب و ایظهر هم دار خوش گذشت و هاآن به آن روز

*** 

سه بار  یوقت رفت و سیسرو به. سوزدیم شیتمام بدنش کوفته شده و گلو کردیم حسبرخاست.  شیجا از

کرد  خود را لعنت .شده مبدل قتیعرفان به حق روزیحرف د و خورده که سرما افتیدر دهم عطسه کر سر پشت

 یکت ل کی و یشلوارک ل کی با پوشیدن اتاق رساند و به را خود یسخت ، بهبه حرفش گوش نداده که چرا

 .کارش شد مشغول عیسر به کتابخانه رفت و با کسالت کرد و جمع پشت سر را شیموها

العاده صبحانه هم نخورده بود فوق و چون بود ناهار هم نرفته یبرا یحت و دیطول کش ساعت پنج عصر کارش تا

 کی  کرد و داغ حاضر یرکاکائویش یک سمت آشپزخانه به راه افتاد. به خاموش کرد و لب تاپ راضعف داشت. 

 را دستش .افتاد تخت یرو خورد و را شیرکاکائویش میلیبا بی خورد.ب رفت تا اتاقش به هم برداشت و تیسکویب

 .ربود چشمانش را در قیعم یزود خواب یلیخ اما ؛متعجب شد شیداغ از گذاشت و شیشانیپ روی

 یخاموش اما کتابخانه در ؛رفت کتابخانه به عمارت شد و وارد. دادیم نشان را ه هفت شبک ستیرا نگر ساعت

 متعجب از ایدلن ندیدن از ای خورد؛ اماقهوه پس از دوش به سالن برگشت و و رفت اتاق خود به رفته بود. فرو

 :دیپرس شهناز خانم

 کجاست؟ ایدلن شهناز خانم -

 :گفت ناراحتی با خانم شهناز

 کارش ی کتابخونهداشت تو شیپ دو ساعت تا و نخورده یچیحاال ه تا ، از صبحدختر چش شده نیا دونمینم -

 دونمیشده نم فیضع خیلی .ی اتاقشرفت تو خورد و تیسکویب و رکاکائویش وانیل هی که فقط بعدم و ردکیو مر

 .چشه
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 .وارد آشپزخانه شد یناراحت با ها رفت و شهنازبا عجله ازمبل برخاست و به سمت پله عرفان

 باعصبانیت. افتیبود  دهیرنگ پر که یحال در را ایجان دلنتاً بیشد و جسم نسب کیاتاق شد و به تخت نزد وارد

 :دیغر

 .یلجباز همه نیچرا ا تو -

بر ها را لباس یسخت به. برداشت یروسر و یک گشاد و مانتوی شلوار یک رساند و ایکمد دلن بهخودش را  سپس

با  نیماش شد و سوار زود ،عقب یصندل در ایدلن خواباندن پس از وبرد  نشیبه سمت ماش را او کرد و ایدلن تن

 .از عمارت خارج شد یخراشدل دادن گاز یصدا

*** 

 یتو یدرد گرداند که سرش را کمی .است بیمارستانکه در  افتینگاه کردن در یرا گشود و با کم چشمانش

 .دیچیسرش پ

 .آخ... سرم -

 عرفان به گوشش نشست. نیدلنش یصدا

 .بهت وصله سرم تکون نخور -

 .ستیبود نگر ستادهیپنجره ا یبه عرفان که جلو و چرخاند را سرش

 جام؟نیامن چرا  -

 :به سمتش برگشت عرفان

 .بپرسم ل رو ازتسوا نیا دیمن با کنمیفکر م -

 .تب داشتم ...من فقط یکم -

 تنش انداخت. بر یعرفان لرز پوزخند یصدا

گفتم اون آب  دیروز بهت. یدارینم بر تیخودسر و لجبازی هم دست از تیموقع ی اینتو ، حتییلجباز بازم -

ی تو تغییری و یزد ور فقط حرف خودت وفقط  تو یول ؛یخوریم سرما هفیضع هم تو بدن و اون باد سرده و

 .خوبه حالت یکه بگ یدار ی. االنم سعینکرد جادیا کارهات

 .رانداختیز دلخور سر به ایخودش را به تخت رساند و دلن یعصب
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 ؟یفهمیم، ستیخوب ن یلجباز همهاین -

 :ادامه داد گفت و ای"باشه"ناراحت  ایدلن

 ساعت چنده؟ -

 !ساعت نه -

 م؟ییجانیا از کیما  -

 .عمارت میریتموم بشه م سرمت که الن.ا تات هفت ساعاز  -

 .شد روغوطه افکارش در و هم به پشت پنجره برگشت عرفان .دینپرس یسوال رگید ایدلن

 دیکشیخجالت م ؛ اماکردیم یگرسنگ احساس دلنیا .دآمدن رونیب بیمارستان از دو هر ایشدن سرم دلن تمام با

 :گفت نیهم یبرا ش بود واگرسنه زین عرفان. دیبگو به عرفان

 ؟یکنیم ، قبولبهت بدم خوشمزه رو یتزایپ هی ه پیشنهاداگ -

 :گفت لبخند عرفان با و دیخند یالحبا خوش ایدلن

 .تزایپ یبه سو شیپس پ -

*** 

 :و با خود گفت ستینگر خود یبه چهره آینه در وصل کرد و را پابندش وسواسبا  ایدلن

 . نمکیرو به سمت خودم جذب م عرفان منبشه.  روزیپ بمیبذارم رق دیعشقم نبا یبجنگم برا دیبامن  -

 آسمان گرفت. یسرش را به سو سپس

 یبه دلم انداخت ش رومهر تربیش تو ؛ امایکن رونشیدلم ب از ستیمال من ن ه عرفانمن ازت خواستم اگ خدایا -

 .، آمینبرسونم و به فرجامر پس خودتم بهم کمک کن تا عشقم یهست یراض عشق از این پس معلومه که تو

 با هیحساب کردن کرا پس از شد و ادهیپ از آژانس دلنیا. دیرسیخانه به گوش م هر طرفاز  یکوبیپا یصدا

 .ندرسا هاهخدم از یکی خود را به. ردیبگ را شیهاگوش یاباعث شد لحظه کیموز صدای .شد الیوارد و نهیانمط

 خانم؟ ببخشید -

 له؟ب -
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 د؟یکن مییراهنما ، میشهگردمیمن دنبال اتاق پرو م -

 .دیایب من بله با -

 .متشکرم -

 آغوش پر در و دیکش ینفس راحت طناز با دیدن شد. تشکر کرد و وارد اتاق مجدد با دیدن دنبالش رفت و ایدلن

 .محبت دوستش فرو رفت

 !یدل یچه ناز شد یوا -

 :گفت رتیطناز باح ستادیا طناز یجلو حاضر یوقت ش شد ویمشغول در آوردن مانتو ایدلن

 دختر! محشری تو -

ها به سمت طناز و تمام نگاه یالحظه برای .دیزویم یبهار مینستمام شده بود و  سردی .دوارد باغ شدن هم با

 باغو  شدیم ادتریز همانانیم تعداد رفته رفته .دنشستن و درساندن یزیرا به م خود شرم با دو هر و برگشت ایدلن

  و باستیز واقعاً نیکرد پارم خو اعتراف با د و دلنیادنیداماد هم رس و عروس تامارا و با آمدن تانیاتر. شلوغ

 .ین استمثل راست یجوان یبرازنده

قدر آشکار بود که طناز لرز آن نیا و انداخت جوان دختر بر اندامقامت عرفان لرزه  نیبعد در پشت سر راست یکم

 شد. متوجه زین

 خوبه؟ تو حالت یدل -

 گرفت. یصندل یبه لبه دستش را یبه سخت ایدلن

 !لطفاً بدی یکم آب بهم شهیم -

 .ختیشربت ر یوانیل عیسر طناز

 . فشارت افتاده دیشا بخور ایب -

لبخند زد و  کردیکه نگران نگاهش م طنازی رو برگرداند و به رفته را به بدن خود یشربت انرژ خوردن با ایدلن

 مدام در تامارا شد. کم نسبتاً مخصوص همهمه گاهیجا داماد در عروس و با نشستن. دیکشی نفس راحت زیطناز ن

 رتیباح و به دور چرخاند محسوس را نگاهش دختر متعجب بود. نیای انرژ همه نیا از ایدلن حال رقص بود و

به  یاسر و ، عرفان، راژاننیبعد راد کمی. کرد حالشخوش یلیخ نیا و هشد رهیخ متوجه شد عرفان به او
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تا  را مهار کرد خود سرکش چشمان یبه سخت دلنیا .دکردن پرسیاحوال و دبرخاستن دخترها و آمدند شانطرف

  .باز هم دچار لرز و افت فشار شود دیترسیم چون فتدینگاه عرفان ن نگاهش در

ا هاون با رفتن. ایراژان هم از تان کرد و رقص طناز درخواست از عیسر یلیخ ، رادینرقص دونفره کیموز یصدا با

 .ا ماندتنه عرفان معذب کنار ایدلن رفت و دوستانش ازی کیسمت  به زین اسری

 ی لبشرو یقیشد که لبخند عم ختهیر ابشتیعشق به قلب ب از حرارت و یکنارش موج عرفان در نشستن با

 .حال شدربا خوشآن چال دل دیدنعرفان از  کرد و جادیا

 .ایدلن یشد خوشگل یلیخ -

 یتنها به لبخند محو را گرفت و خود دنیخندی جلو یسخت بهجا غش کند. بود همان کینزد یخوش از ایدلن

 .برپاست ییچه غوغا دلشکه در  دانستیم خدا ؛ ولیاکتفا کرد

 کنم؟ رقص دور کی یتقاضا یشرق یبایز زهیدوش این از تونممی من خب حاال -

از او  نکیا دادیبه زور م همسالمش را  جوابی حت یکه روز یعرفان شدینم باورش. اندمات م شیبرجا ایدلن

 ؟قبول نکند توانستیم مگر او برقصد، دلنیاتا با  خواهدیم

 .با کمال میل -

 سمت او بهها را پابند نگاه یصدا ایدلن با هر حرکت گرفت. ایسمت دلن به را دستش و جا برخاست از عرفان

 یرو پا یکل هم جاتا همینکند.  حفظ کرد غرورش را یسع ؛ امابود یا عصبهنگاه این ازی عرفان کم و شاندکیم

 .کندرقص  یتقاضا ایاز دلن بتواند تا غرورش گذاشته بود

 .کردندتر کیرمانت اریرا بس نورها فضا رقص و رفت فرو یکم یخاموش به جمع رقصنده باغ در انشدنش باملحق

عشق پرده  نیا یجلو در یحجاب متأسفانه اما ؛بود انیعشق آشکارا نما هر کدامجز دو نگاه که در  نبودی زیچ

 .ورغر حجاب ایدلن و دیحجاب ترد عرفان دو متفاوت بود. هر یبرا هم و آنانداخت یم

زود  یلیخ ایدلن ،آهنگ اتمام از پس .و لبخند زد را جلو برد سرش. کردیمست م عرفان را ایپابند دلن یصدا

همه  بزند تا ادیدر فرقآن خواستیم دلش. ستادیا هادرختپشت  و دوید سمت استخر به و دیکش را کنار خود

دلتنگ حضور  شهیهم از ترشیب کردیم حس بود. رممکنیغ نیاما ا ؛حال استخوش یلیخ امشب او دبفهمن

 .کند دل و درد و زدیوجود اشک بر تمام با و اندازدیمهرش ب پر را در آغوشمادرش هست تا بتواند خود 
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عرفان نفس  دیدن نگاه کرد که با فرش سنگ زدود و به را شیهااشک بادلهرهخود آورد.  را بهاو  ییپا یصدا

 .دیکش یراحت

 داد. هیتک واریاو به د و ستادیا شیجلو عرفان

 شده؟ چیزی -

 زد. ییبایلبخند ز عرفان

 ا؟یتو دلن شیپ امیمن ب تا فتهیب یاتفاق دیبا مگه ؟یپرسیم ور نیا امیم چرا هر دفعه -

 .اوردین نگاهش تاب دنید عرفان با شد و رهیشوق به عرفان خ از پر ایدلن

 ؟یفهمیم یکنیم وونمید یدار دلنیا -

 شد. خودبیاز خود و عرفان  دیآنکه بخواهد بلند خندیب ایدلن

 نفس وجود عطر عرفان را با تمامنکرد و  ییتقال ایدلنو  عرفان نگذاشت ؛ امادستپاچه خواست مخالفت کند ایدلن

 .کشید

 ؟یکرد خوشگل رو خودت قدرنیا چرا امشب -

عرفان  ما با لبخندا بیند؛میخواب  دارد کردمیعرفان خارج شود. حس  از دهان هاحرف نیا کردینم باور ایدلن

 .نشست شیهالب یرو یقیلبخند عم و بازبرد  یپ هاحرف نیا صدق به

 .لبخند زد عرفان

 ؟یشد چرا ساکت -

 .دیخند بلند ، عرفانانداخت ریبه ز باشرم سرش را ایدلن

 هوم؟ ؟یدیخجالت کش خوشگله ، خانماوه -

 .مشتش را جلو بردتوجه یب ایدلن

 .یبدجنس تو خیلی -

 برد. جلو را سرش و مانع شد عرفان

 .ایهستم دلن زیتو همه چ آره بدجنسم، در مقابل -
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 .ستیبه عرفان نگر رتیباح ایدلن

 ؟مشبتو حالت خوبه ا -

 او فاصله گرفت. از یکم عرفان

 .ایم دلنیآره امشب عال -

 .فکر تنها گذاشت ایدن با یکرا  ایو دلن رفت ایاز کنار دلن سپس

 یهاحرف در بهت هنوز برگردد. عمارت عرفان به دلنیا همراه قرار شد شب آخر شد و برگزار یبه خوب یعروس

بود؛ اما  یراض سکوت نیا از زین ایدلن غرق بود و و افکارشعرفان در سکوت  .شدند نیماش سوار با همعرفان بود. 

 :دیعرفان به گوشش رس یبعد صدا اندکی

 ؟یرو دوست داشت یکس دلنیا، تا حاال -

 عرفان دوخت. یرخ مردانه میبه ن نگاهش را رتیباح ایدلن

 .دارم که من دوستشون داشتم و هستن بودن و هاخیلی خب، بله -

 :باتعجب گفت عرفان

 ؟یعاشق شد ادیحاال ز تو تا یعنی -

 .، خندیدبه منظور عرفان برده بود یکه تازه پ ایدلن

خب معلومه من  ،یداشت دوست ور یحاال کس تا گفتی تو آخهو اشتباه متوجه شدم. ر من منظورت ، نهنه -

 دارم. داشتم و دوست رو هانیطناز ا هام ودوست ، پدرم،مادرم

غرورش  توانستینم نهاست؟  عرفان خود عاشق کهاین گفت؟یچه م باید .نداختا ریمکث کرد و سر به ز سپس

 . داشت عرفان نامزد ،را له کند

 :دیاخمش پرس دنید با کردمی دنبال را حرکات نیصورتش نشست. عرفان که تمام ا یرو یقیعم اخم

 شده خانم؟ چیزی -

 برگرداند. شهیبه سمت ش سرش را ایدلن

 .بابام افتادم مامان و ادی نه، به -
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 :تنها گفت ،کرده بود باور را ایکه حرف دلن عرفان

 !متأسفم -

 نکرده. دایبحث ادامه پ نیا کهنیحال شد از اخوش ایدلن و

*** 

 طناز! -

 جانم؟ -

 فوت کرد؟ یچه ماه یاریشهر یآقا -

 :گفت ناراحتیبرد و با  یپ ایبه عمق سوال دلن طناز

 .بیست و هفتم تیر ماه -

 .ختیر فرو نهیس در ایدلن دل

 درسته؟ست ایهان و عروسی عرفان بعد سالگردشه و گهید از دو ماه کمتر یعنی -

 دلش را فرا گرفته بود. تمام سرد بودن دستش شد و غصه یمتوجه گرفت و را ایدست دلن طناز

 .راحت التیخ رهیگیازدواج ثمره نم نیمن مطمئنم ا ایآروم باش دلن -

 کرد. ترا بیشطناز ر یغصه ایتلخ دلن پوزخند

 اومده. ایهان -

 .دیکش یآه طناز

 .یی بمونهدا ز سالا اومده تا بعد گفت. دهیرس روزیآره مامانم گفت که د -

 .شدماالمال از غصه  دلش و دستان طناز افتاد یاشکش رو یو قطرهبست  چشمانش را ایدلن

*** 

اش را جلب توجه نایآرت یصدا یول ؛برود نییپا هاپله از خواستآمد.  رونیب از اتاقش و دیکش یاازهیخم ایهان

 گفت: خود با رفت و نایاتاق آرت سمت به آهستهکرد. 
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 .ستیبد ن یضرور مواقع یاستراق سمع برا کمی -

 .چسباند نایآرت اتاق در به گوشش را بدجنسانه لبخند زد و سپس

 .شم برزینیم تو مال شهیهم یبرا بعدشتا من بتونم به هدفم برسم.  یکن صبر دیتو با -

- . ... 

. من میدار ازیکالن ن هیسرما نیبه ا آرزوهامون به دنیرس و تو برایاما من  ؛برات سخت شده ییتنها ونمدیم -

 خودم کنم و یواسه روهمش  تونمیوقت مصبر کنم تا اموال به عرفان برسه. اون یاریشهر تا بعد از سالگرد دیبا

 .میکن یزندگ از پول ازینیب آخر عمرتا  میتونیتو م من و

- . ... 

حرف  ادیعمارت ز ی اینتو دینبا ، منراحت التیخودمونه خ یش برایبق کنمیم ایو به نام دارر مقدارش نه، یه -

 .منتظر باش ، تو فقطو بشنوهر صدام یکس ممکنه هر لحظهبزنم 

- . ... 

 .نیبرز شتیپ امیکنم م م رو عملینقش کهنیباشه من به محض ا باشه، -

- . ... 

 .، خداحافظممنون -

ش را اتمام مکالمه متوجه نشود که او نایآرت تا آمدبه طبقه اول  عیسر و ها رساندبهت خودش را به پله با ایهان

 .است دهیشن

. گذشتیم با مخاطبش نایآرت یهاصحبت حول تمام ذهنش ؛ امامشغول خوردن صبحانه شد ییرایسالن پذ در

 گونهچیه عرفان که دیفهم را هم نیا و چه بودهازدواج او و عرفان  یبرا نایآرت اصرار لیدل دیفهمیم حاال

 یرو اییطانیش لبخند. هشد نایدست آرت یچهیباز عرفان است که یازدواج شرط کی این و دندار او به یاعالقه

 شیهالب

 . نشست

بشه  جور تیموقع تا کنم صبر باید. کنمی عمل نقشم رو تونممیبهتر  حاال. هیکی نایآرت اهداف من و پس -

 .رمیبگ باج نایقت بلدم چطور از آرتواون
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 .دادیم را نشان شیحالاوج خوش شیطانیش یخنده

 .ندشدن بود حاضر یتکاپو در ایدلن و طنازراژان بود.  و ایجشن ازدواج تان امشب. شانزده خرداد ماه بود

تنها همدمش بود  طناز .گرفتمی ترشیب ایدل دلن شدیم ترکینزد یاریشهر یکه به روز سالگرد آقا هر روزی

 .فهمیدمی کامالًرا که حالش 

 .ستینگر ایبه دلن طناز

 !یشد یامشبم عال ایدلن -

 قدرآننه  یول ؛باز بود کمیبود که  یجذابی مشک یدکلته لباسش .ستیبه خود نگر نهیآ ، دربدون لبخند ایدلن

حال به او خوش طناز و بود اش نشستهچهره یرو بایز و بیبدون ع زین آرایشش .کند نگران را ایکه دلن

 .ستینگریم

 .ندشد وارد هر دو پارک کرد و را نشیطناز ماش ،به مکان جشن رسیدن با

 یطناز اول به اتاق و دلنیا. ندنشسته بود گاهیجا در االن و ندبود آمده داماد عروس و ند،بود دهیرس رید کمی چون

 .فتندعروس وداماد ر گاهیجا به سمت شانیسپس با کادوها و هایشان را درآوردندو شال مانتوها وفتند ر

 گرفت. آغوشرا در  ایتان یحالبا خوش ایدلن

 ، مطمئنیشیبخت مدر کنار راژان خوش مطمئنم !یبود یواقع یه عشق ، تو الیقیحالم تانخوش یلیبرات خ -

 باش.

 .دیبوس را ایدلن یآرام گونه ایتان

و خداروشکر  دمیکه بهش رس حالمخوش من و هیعاقل مرد کامل و واقعاًراژان  زمیباتوئه عز ، حقایدلن ممنون -

 .کنمیم

 .ندحال کردخوش را ند و تانیاکادو داد فیظر یانگشتر طال کینقره و طناز  سیسرو کی ایدلن

 ش حبس شد وانهیس بود نفس در شده خوشگل العادهفوقکه  نیراد دنید با طناز .نشستند یصندل یرو

 .لبش نشاند یروی محو او شد و لبخندعمق عشق  یمتوجه ای. دلندیلرز ،بود ایدست دلن دستش که در

 .شدیعشقش افزون م با هر نگاهو  ستینگریم ایبه دلن یرچشمیز بود و ستادهیا نیراد در کنار زین عرفان
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طناز  یاصرارهامقابل  در و کردمی یدور از عرفانی طور آشکاربه نشسته بود و یصندل یرو تماماً ایشب دلن آن

 . و قبول نکرد باز زد سر رقص یتامارا برا و

 تا او ردیفاصله بگ ایالمکان از دلنایحت کرد یسع نکرد و یاما اعتراض ؛کردیرا حس م یدور نیا زین عرفان

 .ناراحت نشود

 .فتندر هاآن یخانهبه  طناز به همراه ایجمعه بود دلن فردا چون خوب برگزار شد و یلیخ یعروس

*** 

راحت بود چون  شیهااز بابت شرکت الشی.خشود بلند از تخت توانستیخورده بود و نم یبد یسرما عرفان

 .ندآمدیاز پس کارها بر م یخوب به نیراژان و راد

 .دانستیپسر خود م مثل را و عرفان دیکشیزحمت م شیبرا یمادر واقع کیخانم مثل  شهناز

 عمارت نبود. در یکس ایدلن جز عرفان و و بود باخود برده را نیز ایهان رفته بود و مهمانی کیبه  نایشب آرت آن

رفت.  رونیب کتابخانه از و برخاست از جاعرفان تنش را لرزاند.  یهاناله یبود که صدا کردن پیمشغول تا دلنیا

 دلنیا .کردیم ناله خواب در یول ؛بود عرفان خواب بود دهیشن درست .شد وارد به اتاق عرفان رساند و را خودش

 یداغ وحشت از با و را سمت پیشانی عرفان برد دستش. کندحواسش را متمرکز  سعی کرد و ستادیتخت ا کنار

 روی به کنار تخت برگشت. دستمال کی ظرف آب سرد و با یک به حمام رساند و عیسر خود را شیشانیپ ادیز

و دستمال را  دیکش نییعرفان پا یهاشانه را ازپتو  آرامکرد.  سیفرو کرد وخ آب دردستمال را  تخت نشست و

ی کم ایدلن با دیدن و بیدار شود از خوابعرفان باعث شد  تن محسوس لرزداغ عرفان گذاشت.  یشانیپ یرو

 :گفت ایشد که دلن متعجب

 باشه؟، ت کنمیتا پاشو یبذار دیبا دهیشد یلیتبت خ -

به  نگاهی به عالمت مثبت تکان داد. ار انداخت و سرش ایدلن یربادل چشمان مخمور و را بهنگاهش  عرفان

 دیرسیم زانوانشی رو که تا یمشک نیشلوارک ج و یک دیسف یاحلقه نیآست تاپ ، یکانداخت ایدلن یهالباس

 که ایچشمانش را به صورت دلن و دیلرز دلش. ندبود ختهیر طرافشا موهایشبود.  دیسف یهاحلقه در انتهایشو 

 .انداخت ،بود هیمشغول پاشو یفیظر بااخم

شدن شدت  کم حال ازکرد وخوش خشک حوله صورت عرفان را کی بعد با انجام داد و را هیپاشو دقت با ایدلن

 :تب گفت

 .ببرتت دکتر یکی ادیبخواب تا برم زنگ بزنم ب فعالًکم شد.  تبت -
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شدنش  بلند ،بود یشهم صندل پا دلنیا و بود ختهیرها یکاش یاما چون آب ظرف رو ؛برود تا برخاست جا از

 .همان خوردنش زیل همانا و

و  را باز کرد چشمانش .مانع شدند یدستان بعد متوجه شد که یکم ؛ امابست را و چشمانش دیکش یفیخف غیج

 .زدیو قلبش محکم م کردیاو سلب م را ازبرخاستن  قدرت عرفان چشمانشد.  عرفان چشم در چشم

 زد. یلبخند گرم عرفان

 ترشیب یکم. شکستینکرده کمرت م ییخدا من پشت سرت نبود اگه تختخانم کوچولو حواست کجاست؟  -

 .خودت باش مواظب

 .لبخندی زد ماعرفان آر در آخرو  کردیگوش م شیهابه حرف با بهت ایدلن

 باشه؟، یبخواب یبر بهتره یاخسته االنم نباش. ، نگراندکتر رمیم فردا خودم خوبم. من -

 :زمزمه کرد و برخاست جا مسخ شده از ایدلن

 .بخیرشب  -

*** 

 یسع عرفان کامل. مجلل و ییرایپذ و یخوان روضه سه شببرگزارشد.  یبه خوب یاریسالگرد جناب شهر مراسم

به  نیا و کردندمی کمکش نیراد راژان و شهیهم مثل نباشد. یکاست و هیچباشد  احسن به نحو زیهمه چ کردیم

 اوهم به  یلیکه خ یمشک یهالباس در دهیهم بود که پوش ایدلن به مراسم حواسش در. دادیم یعرفان انرژ

 .شدیم یجار شیهااشک یگاه کنار طناز نشسته بود و در مدآیم

سپس  و ندکرد یهم سوگوار قبرش سر و فتندچهارم همه به بهشت زهرا ر روز یاریسالگرد جناب شهر از پس

 .و رفت کردی جا خداحافظهمان از داریا نیز .ندترک کرد را هاآن داریا و ، آرتیناعرفان به تیضمن تسلهمه 

 :عرفان گفت رو بهجلو آمد و  طناز

 .برمیم با خودم رو ، دلیدعوتم یمهمون امشب -

 .ندرا به عرفان رسا خودش ایهان

 .نمایس میمنم قصد دارم امشب با هم بر زمیعز یوا -

 :گفت طناز انداخت و به ایاز اشک دلن سیبه چشمان خ یکالفه نگاه عرفان
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 .میدار زیادکار  شرکت ببرمش خوامیفردا م ،فقط شب برش گردون خونه ستین یمشکل -

 .خدانگهدار .حتماً باشه :طناز

 .رفتندهم  با هر دوکرد  یخداحافظ یسرسر زین ایدلن

 را روشن کرد. نشیکولر ماش طناز

 .دهیم یحال ، چهیمجرد و دخترونه کامالً اونم. یمهمون میریحالم که امشب مخوش یلیخ -

 لبخند زد. ایدلن

 ه؟یمناسبتش چ نگفتی ره.آ -

 .تاماراست تولد -

 .میریکادو بگ میبر دیبا پس ؟یجد -

 . آره -

 .بعدشم من لباس برنداشتم -

 خوبه؟ کن رو تنت من هایلباسدونه  هی ، خبیوزن من هم. الیخیب بابا -

 .باشه -

به  یمتین قاگر و نسبتاً کیش یلیخ یپالتو کی دلنیا. ندوارد شد هر دو نگه داشت و دیمرکز خر یجلو طناز

 ، کادوخوردیم دور کمرش یقشنگ ناتیبا تزئ یانتخاب کرد که کمربند کلفت دیسف از یمخلوط و یلیرنگ ف

 کادو کرد. و دیخر یگزاف قیمت با را ییخوش بو یلیهم عطر خ طناز داد. پولش را گرفت و

بعد  طناز و اول. بشوند حاضر عیتا سر رساندن به اتاق طناز خود رازود  هر دوخانم  هیسار یبه خانه دنیرس با

 .فتندگر دوش بیبه ترت ایدلن

 .میباشه جون من مال ظیغل ادیز شمیآرا خوامنمیطناز  -

 .خندید طناز

 .کم وول بخور و یرو صندل نیباشه بابا بش -

 :گفت طناز با رضایت که تمام شد ایدلن شیراآ
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 .داشتم یادیز یهایالحق مشتر کردممیباز  شگاهیآرا یه اگه -

 .نگریستخود  یبه چهره یلبخند راض با ایدلن

 .یگیراست م ور نیا ییخدا -

شان کت نیها انداخت و از بانبوه لباس بهی نگاه و را گشود کمد در دلنیا. دبشو حاضر زیبرخاست تا طناز ن ایدلن

 کی کوتاه بود یلیدامنش خ چون .را برداشتکفش همرنگش  کیانتخاب کرد و  رای و دامن سبز خوش رنگ

 :گفت طناز خطاب به و دیپوش عیسر هم برداشت و یمشک میساپورت ضخ

 ؟یچطور شدم خواهر -

 سمت کمدش آمد. به تمام شده بود ششیکه تازه آرا طناز

 .زدلمیعز یعال شهیمثل هم -

 .ا بوسیدطناز ر یگونه اطیاحت باو  دیسرخوشانه خند ایدلن

 .یخواهر کردمیم کاریچ دیبا واقعاًمن اگه تو رو نداشتم  -

*** 

سی نفر  به کیهم نزد یرو ها کهدختر به جمع ینگاه دلنیا بود. را در بر گرفتهفضا  یمیمال کیموز یصدا

 نشست. کنارش نیپارم . شدند، انداختمی

 ؟یدل یچطور -

 :با لبخند گفت ایدلن

 ؟یمامان نشد تو هنوز ، ببینمزمیخوبم عز -

 .انداخت ریبه ز شرم سر با نیپارم

 .کماهشهیاالن  ، خبچرا -

 بغل کرد. ار نیپارم امباذوق آر ایدلن

 .برات حالمخوش .زمیعز هیعال نیا وای -

 .شهیم هم نوبت تو انشااهلل .مرسی -
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 .دهدیرا در وجودش پرورش م کوچولو کی نیپارم کهنیحال بود از اخوش واقعاً دلنیا. نددیخند دو با هم هر

 :زد ادیرا به اوج رساند و فر شیگذاشت و صدا یآهنگ شاد تامارا

 .وسط نیایهمه ب هادختر -

 به کم کم خودشان را امکد هم هر دخترها .کرد دنیرقص به شروع رقص رفت و ستیخودش زودتر به پ سپس

 .فتندر ستیبه پ با هم گرفت و را ایدست دلن زین طناز. ندوسط رساند

بعد  باز هم رقص و از آن بعد کرد و را باز کادوها بعد همه خوردن و و دیبر کیک تامارا بود. یخوب یلیخ جشن

 .ندهم شام خورد

 :گفت به طناز رو ایدلن نیماش یتو

 ؟ملستحا یه ماهه نیکه پارم یدار خبر -

 :گفت رتیباح طناز

 ؟یجدنه،  -

 .امشب بهم گفت ، خودشجون تو آره -

 :گفت یحالخوش با طناز

 .حالمخوشی لیو داره! من واسش خر شدن مادر اقتیل ، پارمینشکر الهی -

 .طورنیمنم هم آره -

 .عمارت رساند داخل خودش را به یپس از خداحافظ دلنیاو  ستادیعمارت ا یجلو طناز

 .عرفان و ایمراسم حنابندان هان برایبزرگ بود.  یمهمان کیدر تدارک  نایآرت

بود  یعصب عرفان .ندهمه در تکاپو بود یمهمان عمارت گرفته بود و دو روز قبل از روز یزیتم یکارگر برا نیچند

 .ترس از پر ایدلن و

وقت روزمره خود را  ترشیهم ب دلنیا و بگیرد از جمع کنار را خودش در شرکتندنش مابا  کردیم یسع عرفان

 .بود پابر ییغوغا در دلشان ؛ اما هر دوگذراندیم در کتابخانه



 

 

 
 انجمن رمانیک مهدیه مومنی کاربر |عاشقدلنیای   136

 
 یحنابندان ط خواستیم بود و کرده عمل یاریطبق رسم خاندان شهر آرتینا .دیرس روز حنابندان سرانجام

 شگاهیبه آرا هانیا .بود زنانه کامالً ند و مهمانیخانم بود نیمدعو یهمه .شود در یک باشگاه برگزار یمراسم مجلل

 .کردمیطلب  از خدا کمک و ریختمیاشک  در اتاقش ایدلن رفته بود و

 یمیمال آرایش گرفت. یمختصر دوش و رساند به حمام را رخوت خود با ایضربه زد دلن پنج عصر که یرو ساعت

رنگ و  دیسف ییبایلباس شب ز لباسش، کرد. رها خود دور و ساده کرد سشوار را شیموها به چهره داد و

 .و مشکی بوداز قرمز  مخلوطی

 .شد خارج از اتاقش با غصه و دیش را پوشیمشک پنج سانتیپاشنه  کفش

 بود. با عرفانمشغول صحبت  در سالن نایآرت

 .باشگاه یایهم که شده ب یه ساعت یبرا تو بایدعرفان  -

- . ... 

 .نیا تو باشیها دست کف ذارنمی که حنا یموقع دیبا شهینم پسرم -

- . ... 

 اشه؟، بخاطر من ، بهعرفان کنمیازت خواهش م -

- . ... 

 ، خدانگهدارت.ینکن رید فرستمیم رو براتبرم پس آدرس باشگاه  قربونتممنون پسرم.  -

 .کرد حرکت راننده و دشدن نیماش سوار نایبه همراه آرت زد و یپوزخند تلخ ایدلن

 نسبتاً و با آرایشیهم داشت  و بلند بود، دنباله ریحر لباسش مبل نشسته بود. یبر رو پر از تکبر مغرور و ایهان

 .کردیم رتدهیصورتش را کش نیا شده بود و ونینیش تماماً موهایش .ظیغل

 جادر آنرا  شیمانتو رساند و مخصوص به اتاق خود را. کردیخود را کنترل م یبغض گلو یبه سخت ایدلن

 .رفت رونیب و از اتاق کرد را مرتب شیگذاشت. موها

تن  یدود یکراوات و دیلباس سف با یرنگ یدود شلوار کت و عرفانحضور عرفان شد.  یبه سالن متوجه رفتن با

 .ردکیم مدهوش را ایفاصله هم دلن این عطرش از یبو به سمت باال زده بود و را موهایش کرده بود و

 :خود گفت با و دیکش یآه ایدلن
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 .ج ناراضی نیستازدوا از اینهم  ادیز انگار -

طناز اوج غم  رفت و فرو در آغوششطناز  با دیدن .دیکش رونیب را از افکارشاش نشست او شانه یکه رو یدست

 :دیکش یقیآه عم و کرد را حس او

 .، محکمیمحکم باش دل -

 .رفتندجمع  سمت به با هم. دآم رونیطناز ب از آغوش را مهار کرد و خود یبه سخت ایدلن

 را مجبور او ایهان ؛ ولیکرد نیرا تحس شییبایزی واقع یاو به معنا دنیبا د گشتیم ایدنبال دلن با نگاهکه  عرفان

 .ردیبرگ ایدلن نگاه از عیسر تا کرد

 دیبه وسط کش با خود را گرفت و ایدلن دست دیکه رقص و کمیرقص برخاست  یبرا آرتینا و گذاشته شد کیموز

 ایبه دلن را چشمش و فقطعرفان فقط  و رقصیدمی و دلبرانهماهرانه  دلنیا .وستیپ دو آن به نیز بعد طناز یکم و

 یصدا که شد رهیبه دستانش خ شدن آهنگ زود نگاه برگرفت و با تمام .زدنمی پلک یالحظه کرده بود و رهیخ

 کرد. شیعصبان باز نایآرت

 .هم برقصن که با عرفانهو  ایاالن نوبت هان -

 را به خود تیجمع نیاز ب بود ینحو هر به. ستدیایحرکت م قلبش از و ودریم هر لحظهحس کرد نفسش  ایدلن

 . ...دیبلع تازه را یهوا وجود اعماق با باز کرد و را آن و سمت پنجره کشاند

 .دیرقصانیا با ه یکم یبه سرد عرفان

 :گفتعرفان  رو بهظرف حنا را به دست گرفت و  نایآرت

 ؟ایکف دست هان رو بذاریتو حنا  شهیپسرم م -

 :خشم گفت با عرفان

 .یبهتره تموم کن ،کنم رو تحمل یباز نیا تونمنمی گهید من ؟یفهمینبود م ما این مامان قرار -

 .دیبه دنبالش دو عیسر نایآرت اما ؛طبقه دوم شد و راهیباشگاه رساند  یهاپله را به خود سپس

 .گمیخودت م یبرا پسرم من ،روش یگمچند روز د نیا یصبر کرد همه نیعرفان تو که ا -

حنا به باال پرت  خورد و به ظرف حنا دستش برگشتن نیاما ح را بدهد؛ نایجواب آرت برگشت تا یعصب عرفان

 .شد دهیبه باال پاش و حنایش نییافتاد پا دوماز طبقه  و سپسشد 
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 گفت: نایتآر دوستان از یکی حانهیکه ر کردیمسخ شده به ظرف حنا نگاه م نایآرت

 !ایکف دست دلن ریخت حنا یوا -

دست چپ  ریحانه رفت. ایدلن کنار و به برخاست تیباعصبان هانیا جمع افتاد. نیب ایحرف همهمه نیا گفتن با

 :گفت و باال گرفت را ایدلن

 .باشه ایکف دست هان دیحنا با کهیحال در ایکف دست دلن ختهیشده ر دهیکه پاش ، حنا موقعیدینیبب -

 :گفت با نگرانیزود خودش را به طبقه اول رساند و  نایآرت

 .دیاریب حنا از گهیظرف د یهخب  -

 :خانم گفت حانهیر

 .فقط قبوله یه ظرف نیکه هم شهینم -

 :حرص گفت با ایهان

 .کنمیم رو پاک االن حنا ، منخرافاته ها همهاین -

 یحنا همچنان باق ؛ امادیشده کش ختهیری حنا یلباسش محکم رو یبا گوشهرا گرفت و  ایدست دلن سپس

 .نده بودما

 :گفت یو بدجنس یحالخوش خانم با هیسار

شوهرش  کهنیا یعنیجاش بمونه  نشه و پاک دست دختر مورد نظر یرو حنا گه جایما ا ینهیریطبق رسم د -

 .دوسش داره یلیخ

عرفان با تعجب  و دادمی بهت قرار در را او اتفاقات مانند شوک مدام اینحبس شد.  ایدلن ینهیدر س نفس

 .دوم بود یبحث از طبقه نیگر انظاره

 اخم کرد. ایهان

 .ستیقبول ن اصالً همه خرافاته و هاچیز ؟ اینیچ یعنی -

 :به عرفان گفت رو آرتینا .ستادیا ایکنار هان و نییاومد پا عرفان

 .کردی کاریچ نیبب -
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 :زد ادیفر ایسر دلن بر یعصب ایهان

چرا همش همراه  ؟یما باش مراسماتی تو دیبا تو چرا همش ؟یداریدست از سر عرفان بر نم یچ برای -

 ؟یگیم یوسط چ نیا بشه پس تو شوهر من ستیاون قرار ن ؟مگهیعرفان

 .کرد آرتینا خانمبه  رو باخشم سپس

 !من جای ای خونست ی ایندختره تو نیا یجا ایلحظه به بعد  از این -

باخشم  طناز .دیچک هایشگونه بر اشک و رها کرد بغضش را دلنیا. زدیکس حرف نمهیچبود.  یسخت لحظات

 .آمد جلو

 .یبزن حرفی جورنیا ایبا دلن یتونیم فکر نکن مواظب حرف زدنت باش. هی -

 .زد یدارپوزخند صدا ایهان

 نیهم ببریش جااز این و یریبگ دختره رو نیا دست بهتره بد. یچ خوبه و یچ یبد ادیبه من  ستین الزمتو  -

 .االن

 :کرد مداخلهو  دیخودش را جلو کش عیسر نایآرت

 .بسه !رهیم داره آبرومون کنیدجا هستن فکر نمینی. مردم ادیکن ، بسزشته هادختر -

هر کدام از  و رفت باال یطبقه به باخشم هانیا. رفت به دنبالش زیطناز ن رفت و رونیجمع ب از عیسر ایدلن

طبقه  به را خودش عیسر آرتینا بود. ستادهیوسط سالن ا بهت و یناباور در هنوز عرفان. ندپراکنده شد مهمانان

 .شد جاستآن ایهان دانستیکه م یوارد اتاق دوم رساند و

 رفت. جلو آرتینا بود. هایشلباس و زیورآالتمشغول درآوردن  ایهان

 ؟یبود که کرد ییبروایچه ب نیا ایهان -

 :با پوزخند گفت ایهان

 کنه؟و به عرفان وصل رخودش  خوادیم شده ینحو دختره که به هر اون ایکردم  ییابرویب من من؟ -

 یکار تو یکه فقط برا هیخوب دختر واقعاً. ستینی دختر نیاون همچ ،کنیمیاشتباه  واقعاً ایدلن در مورد تو -

 .نکن خرابش پس. ترشیب یزینه چ بود و یهم اتفاق حنا یماجرا اون .گهید زینه چ عمارته و

 کرد. زیرا ر شیهاچشم برگشت و نایبه سمت آرت ایهان
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 .یخوریازدواج حرص م نیا یبرا همهنیا چرا داری تو دونممیمن  -

 به وضوح جا خورد. نایآرت

 ؟یگیم یدار تو چی ؟یچ یعنی -

 پوزخند زد. ایهان

عرفان به ارث  یکه برا یبه اون اموال دنیرسی برا دارم که تو خبر من !خانم ناینکن آرت یباز لمیمن ف یبرا -

 نه؟ ، مگهرهیگینم خدا موش یمحض رضا یاگربه چیه تیز کردی وگرنه مونده دندون

 .دیلرزیتنش از خشم م تمام آمد. جلو بست و اتاق را در نایآرت

 .زیچ همه یب یدختره رو دهنت ببند -

 اخم کرد. ایهان

 .شرط داره هیازدواج  نیا یتو و شرکت جانیا موندنم. یکن یاحترامیبهم ب دمیاجازه نم بهت -

 بگو! شرطت رو ؟یچ -

 .ببرماموال سهم  نیمنم از ا دیبا -

 مشت کرد. دستانش را نایآرت

هم بهت  هزار تومنی یهوگرنه  یبد انجام گمیمن م یچ هر و یببند ور دهنت دیهم با کنم تو اگه شریکت -

 ؟فهمییم دمینم

 بدجنسانه چشمک زد. ایهان

 .خانم نایاوه بله متوجه شدم آرت -

 پشتش را به او کرد. نایآرت

 .بهت بدم تونمینم تربیست درصد بیش فقط -

 :مکث گفت یپس از کم ایهان

 .لهقبوباشه  -

 !کن یعرفان معذرت خواه از و االن برو نیپس هم -
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*** 

 .بمونم نکن اصرار ، توروخدابرم طناز دیمن با -

 را پاک کرد. شیهااشک طناز

 .آخه رو نداری ییجا ؟ تو کهیدل یبر خوایمی کجا آخه -

 :گفت هیگر انیم ایدلن

به راه بشه  اوضاعم رو یتا کم کنممی اجاره یه خونه جااونهم مناسبه!  شمال االن هوا ، میرمپول دارم که -

 نباش. ، نگرانمشتیپ امیم و گردممی بعدش بر

 .امیباهات ب منم بذار -

طاقت  گهیبرم چون د دیبا منم .ازهین تو خیلی وجود جا بهاینمادرت دورت کنم  از خوامنمی ممنون! قینه رف -

 .ندارم ضربه خوردن

 .یقول بده مواظب خودت باش باشه، فقط -

 .دمیبهت قول م زمیعز باشه -

 آورد. رونیشلوارش ب از جیب را نیماشکلید  طناز

 .نیماش کلید نمیا -

 کرد. یاخم محو ایدلن

  .کنمنمیقبول  این روکه من  دونیمی ؟یچ برای -

 شتیپ نیا فعالًهم تو  میکه دار و مامان من .نگیپارک یبدون مصرف مونده گوشه نیماش این لج نکن. یدل -

 .دهیسف یوندایه ، یهمنم راحت باشه الیخ باشه که

 .دیکش در آغوش را طناز یقدرشناس با ایدلن

برات جبران کنم  تونممی دونمنمی واقعاً !یلیخی کرد یخوب یلیمن خ ، تو در حقزیطناز بابت همه چ ممنونم -

 .نه یا

 .ارزشهبا یلیبرام خ یباش خوبتو  که؟ همینیدل هیچ هاحرف نیا -
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 آمد. رونیطناز ب از اتاق و را برداشتچمدانش  ایدلن

 .کن برای این مدت تشکر بده و یاریشهر یبه آقا رو استعفام -

 :مغموم گفت طناز

 .برو نذارخبر یب جوری، اینشهیاون داغون م یدل -

 .ختیباز هم اشک ر ایدلن

 .بکشم کنار وقتشه ؛انتخاب کرده ور شیزندگ کیباالخره شر اون ،ندارم طناز یانه چاره -

 گرفت. آغوشدر  طناز را مجدد و گذاشت نیچمدان را صندوق عقب ماش دلنیاو  رفتندبه باغ  هم با

 ... .خواهریدوستت دارم  -

 :هق هقش گفت انیم طناز

 !مزیعز طورنیهم منم -

*** 

 چی؟ -

 :گفت و داد آب دهانش را قورت طناز لرزاند. عرفان تمام اتاق را ادیفر یصدا

 ؟بمونه توی این عمارت جانیا بهش کرد هنوزم ایکه هان ینیبا اون همه توه داشتی انتظار -

 .شد جادیا یبد یکه صدا دیکوب زیم یمشتش را رو یعصبان عرفان

 خبر؟یب یجورنیچرا ا یلعنت -

 زد. یپوزخند تلخ طناز

 .یرسیبه خواستت م ، داریمراسم ازدواجته تر از دو روز دیگهکمتا  تو کهمگه مهمه برات عرفان؟  -

 .یشناسیم رو من طناز، تو خودتتلخ حرف نزن  -

 با خشم حرف عرفان را قطع کرد: طناز
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تو برام به  گهیاما بعدش د ؛ییدا از مرگ ، تا قبلشناختمتیم سال کی از این تا قبل من اشتباه نکن. ، نهنه -

تو . گذرهمی احساساتش از شیخاطر نامادربه یحت و شده شینامادر هیپنوتیزمکه  یپسر هی ،یشد غریبه

 هان؟ کجاست؟ شهامتت پسعرفان؟  یهست مردی طورچه

 .ستادیسرش ا یباال طناز دستانش گرفت. انیم سرش را مبل نشست و یرو عرفان

 .بدمبهت  رو یدل تا استعفایاومده بودم  ، فقطرمیمن دارم م -

 .شد خارج عیسر سمت در رفت و و بهمبل چنگ زد  از رویشالش را  سپس

 لهیوس گونهچیبه ه یازین داشت و زیچ که همه اجاره کرده بود کیش ؛ ولیینقل و چککو یالیو کی ایدلن

 زیهمه چ و ر رفتبازا به دیخر یبرا روز اولحال بود. بودن طناز خوش از راضی و بود کرده باخبر را طنازنداشت. 

 .راحت شده بود واقعاً الشیحاال خ و دیخر

به ساعتش  نگاهی تعجب کرد.  یکم جاآن سکوت از وارد عمارت شد و طناز .سی مانده بودبه عرو دو روز

 یصداکه  رفت باال هااز پلهتعجب  با کمی نبود. جا همآن کسهیچ عمارت شد. وارد. ، ساعت دو ظهر بودانداخت

 را درآورد و لشیموبا عیسر را شنید نایآرت یصدا یوقت و شد میقا وارید پشت توجهش را جلب کرد. یامکالمه

 .فشرد را کردن دکمه ضبط

لگد پرت  هیوقت عرفان رو با اون پسرم میشه ما یاموال برا نیا گهید تر از دو روزکملج نکن.  با من داریا :رتیناآ

 .میشیم زیهمه چ صاحب و خودمون رونیب میکنیم

 :گفت یعصب ایدار

 حاضر نیستم مثل داداشم دوست دارم و واقعاً رو عرفان من ؟یفهمیم ستمین فتیکث یباز نیا یمامان من تو -

باهاش  یاریبه خاطر ثروت جناب شهر اول از تو شده پول! یزندگ یهمهکنم.  استفادهسو وی بردارازش کاله

من  ،مامان خوامینم پول . منکشهیم یوسط داره چه زجر نیبرات مهم نبود پسرت ا وقتچیو ه یازدواج کرد

 نیبه فکر ا همش ؟یبهم داد یچ تو ؛ ولیدوست داشتن کمی ،عشق کمیازت!  خواستمیمحبت م کمیفقط 

بهت  همه نیاونم عرفان که ا یکنیم یباز یه پسر با احساسات یدار االنم. ، فقط پولیکه بهم پول بد یبود

 نیمهمه ا برات همهتو چرا اینمامان؟  یکنیم یباز شیزندگ با چرا داریکرده.  اعتماد و بهت ذارهیاحترام م

 ؟یپول حروم بدبخت کن با روخودت  خوای، چرا مییدار زیچ االنشم همه تو که ؟یبرس یبه چ خوایمیثروت؟ 

 مبل مشت کرد. یدست یدستش را رو نایآرت

 .کنممی تو شیآسا یبرا کنممی کردم و هر کاری! من ایکن دار بس -
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 زی. من همه چیگولم بزن یبخوا که تو ستمین من بچه مامان خودت؟ یبه آرزوها ؟ یا رسیدنمن آسایش !هه -

 .فهمممیخوب  یلیخ ور

 ازش بگذرم. یراحت نیبه ا تونمیشدم نم تیاذ یلیثروت خ نیبه ا دنیرس یبرا من -

 . ...خودتم که از خون گذری، از منمیپسرت  از ؛ امایگذریپول نم از تو جالبه! -

ش هم مال یبق و ایهان ، بیست درصد هم برایشهیم تو یثروت برا این پنجاه درصد پسرم. ستین یجورنیا -

 دمیبه جون خر خطر رو همهاینخاطر تو بهبدون که من  پسی ما سهم دار یهردو از ترشیتو ب بینیمیمن. 

 .، باورکنایدار یبخور ور یزیداشتن چ حسرت تو خوامینم چون

دارم. خودم شرکت  یخودم زندگ یبرا و ستادمیوا خودم یپا یرو خودم .، هیچیکم ندارم مامان یچیمن ه -

 کشهیم شیبه آت ور تونیزندگ آخرم !گرفته رو طمعشما  ؛ ولیندارم یتوقع دیگم. دارم نیماش خونه و ،دارم

 .من چقدر بهتون گفتم دینیبب

از  کرد و را روشن و ماشینش دیکش رونیب عمارت زود خودش را از طنازرفت.  هاپلهبه سمت  تیباعصبان ایدار

 .مبل افتاد یرو باحرص زین آرتیناخارج شد.  جاآن

 ضبط شده را یصدا گرید دوبارکند.  تصادف بود کیبار نزد نیبود و چند نایآرت یهابهت حرف هنوز در طناز

 .رفتمیبهت فرو  در تربیش است و هر بار دهیدرست شن ندیبب تا کرد و گوشگذاشت 

 گرفت. عرفان را یو شماره درآورد را لشیموبا آمد و بعد به خود یکم

 !، همین االنعرفان نمتیبب دیبا -

*** 

 .، یاالرونیب دیعمارت گم ش نیاالن از ا نیهم -

 .آمدند جلو و هر دو برخاستند .انداخت ایهان و نایآرت بر اندامو بلند عرفان لرزه  یعصبان یصدا

 پسرم؟ شدهیچ :نایآرت

 :دیکش ادیفر عرفان

 .ارین رو روی زبون نجستمقدس مادر  یواژه ؟یفهمیبه من نگو پسرم م -

 به دهان عرفان چشم دوخت. رتیباح نایآرت
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 ست؟یخوب ن حالتعرفان؟  زنیمی که تو ها چیهحرف این -

 .دمیم توضیحواضح  دوتا هم شمای برا االن نشدم. وونهید حالم خوبه و از همیشه ترشیاالن ب اتفاقاً چرا -

 :بلندگفت سپس

 .جانیا طناز بیا -

 .گذاشت عرفان در دسترا  و موبایلش ستادیوارد شد و با اخم کنار عرفان ا طناز

از نفرت و  شدمی پر لرزید و عرفانمی ایبدن هان و دیپریم تربیش نایبه لحظه رنگ آرت ، لحظهصدا دنیباشن

 .یحالاز خوش زیطناز لبر

 انداخت. عرفانی پا یجلو هیگر با خودش را ، آرتیناضبط شده یاز اتمام صدا پس

 ببخش! ورببخش پسرم. اشتباه کردم! من  توروخدا من رو -

 .دیرا عقب کش شیباخشم پا عرفان

 لتیاالن وسا نیهم ؛ اماندمت سیپل لیتحوی بردارکه به عنوان کاله نهیبکنم ا حقتدر  تونمیکه م یتنها لطف -

 .یریم عمارت از این برای همیشه و یکنیجمع م ور

 :بانفرت گفت ایبه هان ینگاه میبا ن سپس

 .طورنیهم همتو  -

 .دیبه دنبالش دو و طنازاز سالن خارج شد  عیسر هم بعد

از  ایهان و نایآرت همان روز .است خورده عرفان بهم ینامزد بودند دهیفهم همه گذشت. آن روزهفته از  کی

 .هندبد ازمندانیرا به ن کنند و آن لوازمعمارت را عوض  ونیدکوراس تمام داد طناز دستور و فتندر عمارت

 یگریانگار رنگ د عمارت .نددیرا چ دیجد لوازم دند وکر یریگردگ و زیرا به کل تم جاآن کارگر گرفت. چندین

 .دادیم دستور یسرخوش با و طناز حال بودخوش از این تغییرات یلیخ شهناز خانم گرفته بود.

 زد. یقیعم لبخند هامدتعمارت بعد از  دنیعرفان با د شب

 .یدوستت دارم آبج یلیخ -

 :مغموم گفت طناز
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 عرفان... .  -

 ؟جانم -

 درسته؟، یدار دوست رو ایدلن -

 .دیعرفان لرز دل

 !آره... خب -

 .دنبالش یبر دیانتظار بسه با گهیپس د -

 .مطمئنم ،از من متنفر شده گهیاون د یول -

 !باش مطمئنعرفان.  شهینم متنفر قشوقت از معشوچیعاشق ه هی -

*** 

اما  ؛طرف مقابلش نشد یهچهر یمتوجه شب بود چون زد.صدا  نامش را یشد که کس ادهیپ از ماشینش طناز

 .است که مخاطبش مرد دیفهم

 بله؟ -

 .ستینگر نیتعجب به راد با طناز .ستادیا نور در آمد و جوان جلو مرد

 افتاده؟ ، اتفاقیسالم -

 :با غم گفت نیراد

 .رهیمیعاشق داره م ، یهآره طناز -

 کرد. ریزرا  شیهاچشم طناز

 .حرف بزن واضح. نیراد یگیم یچ فهممنمی -

پس  و من رو ینخوا رو من تو دمیچون ترس بهت بگم نتونستم. رمکه دوستت دا هاستسالطناز دوستت دارم.  -

 .یریو بپذر بخوام عشقم ازت اومدم. شد زیصبرم لبر گهید ؛ اما امشبتکه تکه شده قلب هی بمونم و و من یبزن

 .یستادا شیقدم یکدر  نیراد که کردینگاه م نیبه راد یحالخوش و رتیباح طناز

 دوستت دارم! واردیوونهطناز  -
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 شد. در لذتغرق  طناز

 منم دوستت دارم! -

*** 

بزند.  را شانه شیاتاقش رفت تا موها سمت و بهگذاشت  یمیمال آهنگ. کردیجا مجابه ها راکالفه کانال ایدلن

 به یمیمال آرایش کرد و عوض دیسف یشلوارک صورت تاپ و کی با را بدو شامبرشرو شیموها کردن پس از شانه

 کوچکی پاندول ساعت بزند. شام درست کرده بود سر یکه برا شیغذا به آشپزخانه رفت تا بهداد.  اشچهره

 :را برداشت یگوش رفت و فونیآ جلوی .ترساندی را کم ایدلن الیزنگ در و یضربه زد که صدا وی نه شبر

 کیه؟ -

خراب  فونیآ دیکرد شا فکر. شدیبلند م زنگی اما همچنان صدا ؛جواب نداد یماند کسمنتظر  و دیپرس هر چه

 :با خود گفت فشرد و در رو شدن باز دیکل نیهم یاست برا

 .کرده شام نپختم برام آورده فکر .نهحایر یبیحتما ب -

 با این بود. ایدلن یالیو کنار شوهرش در و خود ویالی بود. الیو نیصاحب ا نی بود ومهربا رزنیپ حانیر بیبی

 :گفت جاهمان از پای صدا با شنیدن آماده کرد. و ختیبشقاب ر را در شیغذا و برگشت فکر به آشپزخانه

 .یافتاد جون امشب شام پختم دستت درد نکنه به زحمت بیبی -

 یقامت مردانه و به خشک شد شیجا در با ورودش تعجب به سمت سالن رفت و با دینشن ییچون صدا اما

 زد. یحیلبخند مل و آمد جلو عرفان .ستیعرفان نگر

 من؟ یفرار یآهو یچطور -

 از بهت خارج شد و اخم کرد. ایدلن

 آقا؟ دیکنیم کاریچ جانیشما ا -

 عقب رفت. دلنیا باز هم جلو آمد و عرفان

 .نمتونیبب خوامینم من. یاریجناب شهر دیبر جانیا از لطفاً -

 .ستادیا ایبه دلن نزدیک عرفان .نداشت عقب رفتن یبرا دیگر راهی ایباز هم جلو آمد و حاال دلن عرفان

 خبر؟یبی رفت و میگذاشت جوریچرا این ا؟یدلن یشد بهیباهام غر همهاینچرا  -
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 شد. یناخودآگاه جار ایدلن هایاشک

 .لطفاًبرو  جااین از ،نذار بهم تهمت بزنن نیا از ترشیبی ازدواج کرد گهید تو االن بردار توروخدا. از سرمدست  -

 اخم کرد. عرفان

 .ازدواج نکردم منمن.  یایمن هنوز همون عرفانم دلن -

 :گفت و دیخند عرفان با دهان باز به عرفان نگاه کرد. ایدلن

 خانم؟ خوشگل یکنینگاهم م یجورنیا چرا -

 ؟یشد که هنوز ازدواج نکرد یچ یعنی ا؟چر -

 شه؟یم بکنم درخواست یهازت  خوامیم االن من. یمفصله آهو انشیجر -

 بگو؟ -

 ا؟یدلن کنیمیازدواج  با من -

 کرد. دنیبار چشمانش شروع به از لیمانند س اشک. و بدنش لرزید به شماره افتاد شیهانفس

 یو رور چشمم متأسفانه یول ؛دارم دوستت واروونهید وقته که عاشقتم و یلیکن من خ من باور یایدلن -

. من داشتم دادمیم گوش بود رنگین و لهیح تماماًکه  یه زن یهااحمقانه به حرف داشتم و بسته بودم هاحقیقت

 !یهست و بودی گهید زیچ یه تو برام یول ؛عاشق نشدم تا حاالمن  دلنیا. گذشتمیم به خاطر اون زن از عشقم

 .تر شددلنیا کم بدن و لرزشهق هق

 کرد. رهیخ ایدلنی به نگاه باران را شیتمنا پر و چشمانکرد  را بلندسرش  عرفان

 !منیعشق  نیآخر و تو اولیندوستت دارم.  ایدلن -

 کرد. انیاش را نمازد که چال گونه یقیعملبخند  هیگر انیو م ستیبه چشمان صادق و مهربان عرفان نگر ایدلن

 !تا ابد و همهاز  تربیشمنم دوستت دارم عرفانم.  -

 ... .خیدچریر مواحلقه به دور آن دو و نقلیکوچک  یالیو آنبود که در  عشقبعد  یکم
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این به برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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