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 مهدیه مومنی -رمان دلنیای عاشق 
 
 : خواننده با سخنی*

با سالم.مدیر رمانسرا هستم.چند وقتیه که مدیران برخی کانال 
های تلگرامی رمان های رمانسرا رو تو کاناالشون قرار میدن و با 

این کار باعث نابودی سایت شدن.این کانال ها ذره ای برای کاربر 
 به فکر خودشون هستناحترام قائل نیستن و فقط 

سایت نابود بشه منبع این کاناال هم از بین میره و خودتون بدون 
 رمان خواهید موند.

همه دنبال رمان خوبن, همه دنبال دسترسی راحت به رمان 
هستن.همه ی اینا تو سایت امکانش هس.برای ساخت این رمان 

ها زمان و هزینه صرف شده پس قدر شناس باشین و به سایت 
 ها بدینب

http://romansara.org 
 با تشکر

 
 مقدمه

تاحاالشده اعتمادکنی وضربه بخوری؟شده همه ی اطرافیانت 
روکناربزنی تااون شخص روناراحت نکنی ونخوای ازخواسته اش 

سرپیچی کنی وبه خاطرش حتی حاضرباشی باحس هات هم 
 بجنگی وبخوای ازشون بگذری؟
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ادت اشتباه باشه وتمام زندگیت ولی بعدها بفهمی که تمام اعتم
 ازهم بپاشه؟؟؟

 
 خالصه رمان:

 
رمان از زبان راوی داستانه.امانقش های اصلی رمان عرفان ودلنیا 
هستن.عرفان پس ازمرگ پدرش ضربه سختی میخوره ولی چون 

پدرش به نامادریش عالقه ی زیادی داشته بعد پدرش به 
یخوره امل دراین بین نامادریش اعتماد میکنه ولی ضربه بدی م

 دختری هم هست که قلب مغرور عرفان رو احاطه میکنه و.......
 

 ژانر رمان: عاشقانه,اجتماعی
 
 

صدای سرفه های مکرر آقای شهریاری مدام دراتاق بزرگش 
میپیچید.عرفان تک فرزند خاندان بزرگ شهریاری مغرور درکنار پدر 

د.آقای شهریاری به ایستاده بود ودستشو توی دست گرفته بو
 سختی نفس میکشید وحالش اصال مساعد نبود.

آرتینا خانم زن دوم آقای شهریاری ونامادری عرفان هم درطرف 
دیگر تخت ایستاده بود.دکتروارد اتاق شد وبه عرفان دست داد 

 ومشغول معالجه ی آقای شهریاری شد.
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عرفان کمی مضطرب شد واخم کرد کمی که گذشت دکتر به 
 حتی روبهش گفت:نارا

متاسفم عرفان خان.پدرتون دیگه زیاد فرصت نداره بیماری خیلی -
 پیشرفت کرده ودیگه ازدست ما کاری برنمیاد.

 عرفان کالفه شد:
 یعنی چی دکتر؟میبرمش آمریکا هرجا که بشه.-

 دکترازجایش برخاست:
مختارید عرفان خان ولی هرجا که ببرید همین حرفای منو -

 میدن .تحویلتون 
عرفان دستشو توی موهاش فروکرد وکالفه نفس عمیقی 

 کشید.آقای شهریاری گفت:
 عرفان پسرم خودتو اذیت نکن مرگ حقه بابا.-

دکترسبحان خداحافظی کرد ورفت.آرتینا خانم لبخند محوی زد 
 انگار زیاد از مرگ آقای شهریاری ناراحت نبود.

 :آقای شهریاری نفس نفس میزد وبالکنت گفت
 عرفان زنگ بزن به محمدی بگو بیاد اینجا.-

 عرفان بی حرف ازاتاق خارج شد تابا وکیل رسمی پدر حرف بزند.
آرتینا خانم کنار شوهرش رفت ودستشو گرفت.آقای شهریاری 

نگران بود برای تنها فرزندش عرفان که ثمره ی عشقش مهتاب بود 
یاری یکسال سالی میشد دریک تصادف مرده بود وآقای شهر۴که  

پیش تنها برای تنهانبودن عرفان وکمبود محبت باآرتینا خانم 
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ازدواج کردوحاالمیترسید بعد ازخودش آرتینا عوض شود وعرفان 
 ضربه بخورد.

صدای تقه ای که به در خورد آقای شهریاری را ازافکارش خارج کرد 
 وآقای محمدی به همراه عرفان داخل شد .

 ان گفت:آقای شهریاری رو به عرف
 پسرم میشه تختم رو بیاری باالتر؟-

عرفان موهای لخت وقهوه ای رنگشو ازصورتش به سمت باال زدو 
 به سمت تخت پدر رفت ودستورش رو اجرا کرد.

آقای شهریاری ازعرفان وآرتینا خانم خواست که اتاق رو ترک کنن 
 تاباوکیلش تنها صحبت کند.

پیچ میخورد وحاضربود عرفان روی مبل توی سالن نشست.دلش 
 نصف عمرش رابدهد تا پدرش سالم شود ولی ممکن نبود...

صحبتهای آقای شهریاری ووکیل به بیش ازیکساعت کشید و 
ساله ۴۴عرفان همچنان روی مبل نشسته بود.شهنازخانم خدمتکار 

اشان دلش برای عرفان وتنهاییش میسوخت واغلب سعی میکرد 
شود.او زیاد از آرتینا خوشش باحرفهایش تسکین خاطر عرفان 

نمیومد چون براین باور بود که افکار آرتینا خانم شوم وظاهرش 
 زیباست.

 وکیل ازاتاق خارج شد وعرفان برخاست:
 چی شد جناب محمدی؟-

 آقای محمدی نزدیک عرفان ایستاد ولبخند گرمی زد:
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پدرتون یک سری درد دل ویک وصیتنامه داشتن که براشون -
 دم وخیالشون راحت شد.بااجازه دیگه میرم دفتر.تنظیم کر

عرفان باشنیدن نام وصیتنامه اخمهایش غلیظ ترشد.آقای محمدی 
 بیش ازحد ممکن قابل اعتماد بود وعرفان اینو خوب میدونست.

 آروم گفت:
 وصینامه تاکی باید مخفی باشه؟-

 آقای محمدی پرونده رادر دست جا به جا کرد:
 درتون.تا بعد ازفوت پ-

دل عرفان لرزید آقای محمدی به وضوح غم رادرچشمان قهوه ای 
 ووحشی عرفان دیدوسربه زیر انداخت:

 کاری نداری پسرم؟-
 عرفان تکانی خورد وبادستی لرزان دست آقای محمدی رافشرد.

 پس ازرفتن وکیل زود خود را به اتاق پدر رساند .
 آقای شهریاری گفت:

کارها به عهده توئه دلم میخواد نام این پسرم بعد من همه ی -
خاندان پابرجابمونه توپسر خیلی عاقلی هستی وخیلی خوب 
ازعهده کارها برمیای من میدونم پس اسم منو زنده نگه دار 

وسیاست دار باش هرگز گول ظاهرافراد رو نخور ومحکم باش تا 
 هیچ کس نتونه درتو نفوذ کنه.

د بزند اما انگار لبهایش رابهم عرفان سعی کرد به روی پدر لبخن
 دوخته بودن واوتنها توانست سر تکان دهد واتاق را ترک کند.
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جنسیس طالیی رنگش زیر نور آفتاب برق میزد.سوارش شد 
 وازعمارت خارج شد.

 درخیابان ها میچرخید بدون هدف یامکان خاصی.
صدای گوشیش لرزه براندامش انداخت.نگاهش بین گوشی 

وسان بود.حس میکرد تمام قدرتش ازبین رفته وخیابان درن
ودستش بی حس است.صدای موبایل قطع ومجدد بلند 

 شد.ماشین رابه سختی کنارخیابان کشید وگوشی را چنگ زد.
صدای گریه ی شهناز خانم ضربان قلبش را کند کرد)آقا بیاید جناب 

 شهریاری دیگه نفس نمیکشه...(.
زمانی به خود امد که پارچه ی  نفهمید چطور به عمارت رسید تنها

سفید کذایی روی جسد پدرش خودنمایی میکرد.بغض سختی 
گلوش رو چنگ زد واوباتمام توان سعی در خودداری کرد.پاهای 

 لرزانش اختیار هرحرکتی راسلب میکرد.
دستی بازویش را محکم گرفت.داریا بود برادر ناتنی اش وپسر 

 آرتینا خانم.
ت وحس میکرد بسیار بامحبت وصاف است داریا را دوست میداش

که همین باعث میشد مانند برادرنداشته ی خود دوستش بدارد 
 وبهش تکیه کند.

داریا بازویش را گرفت وروی مبل نشاندش.شهناز خانم زود برایش 
یک لیوان شربت آورد وبهش خوراند کمی حالش بهتر شد.صدای 

 ودقایقی بعدآمبوالنس مثل ناقوس مرگ برپیکر عرفان نشست 
 اتاق خالی ازجسد جناب شهریاری بود.
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مراسم دفن باعظمت وشکوهی خاص انجام شد.رادین وراژان 
دودستیارش تمام کارها رابه نحو احسن انجام داده بودن واکنون 

دردوطرف عرفان ایستاده بودن.عرفان درزیر عینک دودی اش 
ن محکم بوداشکهایش را مهار میکرد تا به خواسته ی پدر مبنی بر 

اطاعت کرده باشد.زندگی برایش سخت شده بودوحس میکرد 
دیگر دلش این زندگی این تجمالت واینهمه دارایی را نمیخواهد 

 وتنها یکبار دیگر آغوش پدرومادر رامیطلبید.
نامادریش رادوست میداشتواغلب به حرفهایش گوش 

ت میداد.احترام خاصی برایش قائل بود وحتی االمکان از ناراح
 کردنش خودداری میکرد.

صدای گریه ی آرتینا خانم وعمه هایش فضای قرستان را در 
 برگرفته بود.

 پس ازپذیرایی همه راهی عمارت مجلل آقای شهریاری شدن .
عرفان توی جنسیسش نشست که آرتینا خانم هم درجلوراگشود 

وکنارش جای گرفت.آرتینا خانم ازیک خانواده ی فقیر بود که  این 
و فقط آقای شهریاری وعرفان خبرداشتن وبه خواسته ی جناب ر

شهریاری این قضیه مسکوت بود تا کسی آرتینا خانم رامورد 
 سرزنش قرارندهد.

عرفان نگاهی به لباسهایی مجلل مشکی آرتینا خانم انداخت 
وسری تکان داد.نمیخواست درمورد آرتینا خانم افکار منفی توی 

 سرش بیاد.
 ام ماشینا پشتش حرکت کردن.حرکت کرد وتم
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 آرتینا خانم مردد گفت:
 آقای محمدی نگفت کی وصیت رو باز میکنه؟-

عرفان میخکوب ماند.چرا آرتینااالن باید به فکر وصیتنامه 
باشه؟عرفان فکر میکرد آرتینا درسوگ پدر غمناک وگریانه ولی این 

 حرف تمام افکارش را دچار تردید کرده بود.
 سش رامتمرکز کرد وزمزمه کرد:به سختی حوا

 نه هنوز باز نمیکنه وصیت رو.-
آرتینا خانم که متوجه ی اخم عرفان شده بود سریع خواست 

 حرفش را درست کند:
آخه میترسم خواسته ای توی وصیت باشه که مربوط به کفن -

 ودفن میثم)آقای شهریاری(باشه ووقتش بگذره.
 عرفان دردل پوزخندی زد و گفت:

 ه اگر چیزی مربوط به مراسمات بود آقای محمدی حتما میگفت.ن-
آرتینا ترجیح داد فعال ساکت بماند تا عرفان رابیش ازاین نسبت 

 به خودش حساس نکند.
 توی دل زمزمه کرد)باالخره این اموال مال من میشه...(.

 
 

طناز دخترعمه اش درکنارش نشسته بود .طناز برایش حکم خواهر 
ش رو داشت که ازتمام رازهای دلش خبرداشت نداشته ا

ساله وبسیار زیبا و ۱۲واکثرمواقع باهاش درد ودل میکرد .طناز 
مهمتر قابل اعتماد ورازنگهدار بود که به جز حس برادری روی 
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عرفان هیچ حس دیگری نداشت وحتی االمکان سعی میکرد 
 عرفان راتنها نگذارد.

مرهمی باشد برای زخم دل اکنون نیز کنارش نشسته بود تاشاید 
 عرفان.

عرفان سربه زیر به نوای قرآن گوش میداد.سه روز بود که آقای 
شهریاری دار فانی راوداع گفته بود وعرفان به سختی روی 

 پاهایش می ایستاد.
جای خالی پدر در اتاق سابقش هرشب آتش به جانش میزد 

ش را ودرخفا اشک میریخت تامبادا کسی اشکها وناآرومی های
 ببیند.

 طناز آروم گفت:
میدونم داغونی عرفان اما من توروخیلی خوب میشناسم توپسر -

 مقاومی هستی ومطمئنا میتونی بااین داغ مقابله کنی.
عرفان بزاق دهانش را فروداد تا شاید بغضش هم برود ولی این 

 توده ی عظیم انگار قصد نداشت کوتاه بیاید.
راحت نیست برخاست ودستش را طناز که دید عرفان درجمع 

 گرفت:
 بیا بریم باال حرف بزنیم.خب؟-

درمقابل طناز رام بود ومخالفتی نمیکرد وطناز همیشه آنقدر عاقل 
 بود که به خودش اجازه ی حرف یاپیشنهاد غیر معقوالنه ای ندهد.
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آرتینا نگاهی به آن دو که دست در دست هم به اتاق عرفان 
ایش را روی هم سابید)این دختره زیادی میرفت انداخت ودندانه
 روی عرفان اثر داره...(.

 
*** 

عرفان سرش را روی پای طناز گذاشته بود ازته دل میگریست.این 
دختر جای خواهرش را پر میکرد واشکالی نداشت اشکهای عرفان 

 مغرور را ببیند.
طناز به خوبی عرفان را درک میکرد ودرسکوتتنها موهای پسر دایی 

 زیباودلربایش را نوازش میکرد .
کمی که کذشت عرفان آرامتر ازقبل شدوصاف نشست.طناز جعبه 

 ی دستمال کاغذی را به سمتش گرفت:
 بهتری عزیزم؟-

به راستی طناز عجیب دردل این پسر جای داشت وکلماتش انگار 
 جادو داشت که اینگونه دل عرفان را آروم میکرد.

 عرفان دست طناز روبوسید:
 ممنون آبجی کوچیکه.-

 طناز خندید وغم دل عرفان کمی کمرنگ شد.باهم برگشتن پایین.
عمه ساریه مادر طناز بادیدن آن دو ته دلش شادمان شد وبه 

 سمت عرفان رفت.
 عرفان رادرآغوش کشید:

 عمه به قربونت بره عرفانم.بمیرم برات که تنها شدی.-
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 آروم گفت: آرتینا خانم باحرص جلو آمد وبالحنی
وای ساریه جان این چه حرفیه؟من خودم براش هم مادری میکنم -

 هم پدری.
ساریه از آرتینا خوشش نمی امد.بااینکه بردارش بهش گفته بود که 
آرتینا ازیک خانواده ی پولدار ومتمول است که پدر ومادرش هردو 
فوت شدن اما حسش بهش میگفت که آرتینا تنها چشم به اموال 

ش دارد و والغیر ولی چون دوست نداشت اطرافیان را برادر
حساس وعرفان را ناراحت کند لب گزید وبه سرجای خود بازگشت 

 ونشست.
پس ازمراسم هفت فردای آن روز آقای محمدی به عرفان 

خبردادکه باید وصیتنامه رابازکنن وعرفان همه رادر سالن بزرگ 
 ز.عمارت جمع کرد.دوعمه اش وآرتینا خانم وطنا

 پدرش تک فرزند پسربود وعرفان عمویی نداشت.
آرتینا بی صبرانه منتظر بود تاببیند چه به اومیرسد ومدام برای 

 خود رویا میبافید.
هردو عمه ی عرفان شوهرانی تاجر وازخانواده های مهم 

وسرشناس داشتن وعرفان خیالش راحت بود که چشم به اموال 
ها تنها ازسر داغ برادرشان  پدرش ندارن واین اشکها وسوگواری

 است.
شهنازخانم ودوخدمتکاردیگه پذیرایی میکردن که آقای محمدی 

 رسید.عرفان رادرآغوش کشید و مجدد تسلیت گفت.
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عرفان درکنار طناز نشست ومشغول بازی باانگشتان دستش 
 شد.طناز زمزمه کرد:

 داریا کجاست؟-
 شرکتش.-
 نمیاد؟-
 ر نداشت هیچ موقع.نه چشمداشتی به مال پد-

 طناز دیگر حرفی نزد.آقای محمد وصیت راگشود و گفت:
 بااجازه ی عرفان خان میخونم.-

 عرفان بادنیایی ازغم سری تکان داد وآقای محمدی اینگونه خواند:
 )به نام خدایی که زیباست وزیبایی رادوست دارد.

ر دیگ بازماندگان عزیزسالم.اکنون که این وصیت رامیخوانید من
 دربین شما نیستم .

حرف زیادی ندارم فقط وفقط اینکه تمام سرمایه ام اموالم وتمام 
چیز هایی که دارم بعد مرگم به اسم عرفان میخوره وکسی جز 

عرفان ازاین سرمایه مستفیض نمیشه.فقط یک تکه ی زمینم که 
واقع در......است را برای امور خیریه درنظر گرفتم.اما تمام این 

ایه موقعی به نام عرفان میخوره که ازدواج کرده باشه وتاقبل سرم
ازاون تمام سندها ومدارک در دست آقای محمدی میمونه وبه 

 محض اینکه عرفان ازدواج کرد تماما به نام عرفان است.
 والسالم.(

باهر کلمه ای که جناب محمدی میخواند بذر نفرت وخشم دروجود 
و کینه اش پررنگ تر.عرفان سربه زیر آرتینا خانم شعله ور تر میشد
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انداخته بود وفکرمیکرد چراپدر ازدواجش را شرط این میراث 
قرارداده؟برایش اصال مهم نبود اینهمه پول تنها مال اوست چون 

ازموقعی که چشم گشوده بود مال دوست نبود اما فقط دلیل این 
 شرط رانمیدانست.

ین وصیت راتائید کردن ساریه وسارا دوعمه ی عرفان باخوشحالی ا
وآرتینا خانم سعی کرد باخونسردی برافروخته شدن صورتش را 

ازدید نگاه های موشکافانه ی دوعمه ی عرفان پنهان نماید وسریع 
 به بهانه ی دستشویی ازجمع بیرون رفت.

 ساریه خانم دردل پوزخند زد اما چیزی نگفت.
 کرد:آقای محمدی به عرفان که ساکت درفکر بود نگاه 

عرفان خان طبق فرمایش پدرتون میراث بعدازازدواجتون به نام -
 شما میشه.

عرفان ازافکارش بیرون آمد وسعی کرد جمله ی وکیل رادرذهن 
 مرور کند تا پاسخ نابه جایی ندهد:

 عجله ای نیست من وپدر نداریم.منتظر میمونم.-
 آقای محمدی لبخند گرمی به رویش پاشید:

 وقع تصمیماتو گرفتی من درخدمتم.خوبه.پس هرم-
 عرفان با عطوفت سرخم کرد:

 سرورید جناب محمدی من به شما خیلی اعتماد دارم.-
پس ازرفتن آقای محمدی عرفان خسته برخاست وازعمه ها وطناز 

 خداحافظی کرد وبه خلوت اتاقش پناه برد.
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آرتیناخانم  بااسترس توی اتاقش قدم میزد دلش نمیخواست 
یک درصد اموال سرشار جناب شهریاری به هیچ کس جز حتی 

خودش برسد اوحتی راضی نبود پسرش داریا هم سهمی ببرد 
وطمع مال مثل خوره جانش رامیخورد.گرچه هیچی کم نداشت 

 ولی دوست داشت تمام سرمایه راتصرف کند.
تاساعتها مشغول فکر کردن بود اما فکری به ذهنش نرسید واین 

موکول کرد چون مسلما اگر عرفان ازدواج هم کار رابه بعدا 
میخواست بکند تا بعد ازسال پدرش  هرگز نمیتوانست این کار را 

 بکند.
 

شرکت بزرگ جناب شهریاری به عهده ی عرفان بود ۱اداره کردن 
واو حتی گاهی ازصبح تاشب سرکاربود.یکی ازشرکتهارا به رادین 

به هردو شرکت ودیگری را به راژان سپرده بود خودش هم 
 سرکشی میکرد.

راژان ورادین هردوبرادر بودن وبا عرفان دریک دانشگاه درس 
خواندند که همین سبب رفاقت بینشان شدوعرفان همیشه خدارا 

 بابت این دو دوست خوب شکرمیکرد.
آقای محمدی بادر جریان گذاشتن عرفان زمینی که آقای شهریاری 

ف کردن ودرهمانجامراسمی برای برای خیریه درنظر گرفته بود راوق
 خیرات آقای شهریاری برگزار کردن.

نزدیک به یکماه از مرگ آقای شهریاری میگذشت.روزجمعه بود 
 مردادماه.۱۴
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عرفان درسالن ورزشی عمارت مشغول ورزش کردن بود که موبایل 
 درجیبش لرزید.

دستگاه رو خاموش کرد وباحوله ی روی دوشش عرق های روی 
 ازدود وبادیدن نام طناز زود دکمه ی اتصال رالمس کرد:صورتش ر

 سالم عزیزم.-
 سالم عرفان خوبی؟-
 بدنیستم.توخوبی؟-
 خوبم.چرانفس نفس میزنی؟-
 داشتم ورزش میکردم.-
 آفرین چه عالی.ببینم امروز عصر وقت داری میخوام ببینمت.-
 ام؟من واسه ی تو همیشه وقت دارم آبجی کوچیکه.کجاباید بی-
 .۴کافی شاپ...ساعت-
 باشه خدانگهدارت.-

 گوشی را درجیبش گذاشت وبه حمام رفت.
 شهنازخانم یه قهوه براش آورد:

 آقا یه چیز گرم بپوش سرما میخوریدزیر باد کولر.-
عرفان نگاهی به چهره ی مهربون شهناز خانم کرد و لبخند محوی 

 به روش زد وبه اتاقش رفت...
 

سرقرار بود.طناز انتظارش رو میکشید.روبه رویش  عصرراس ساعت
 نشست وبه روش لبخند زد:

 خوش اومدی داداشی.-
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 ممنون.-
 هردوسفارش دادن.طناز انگشتانش را درهم قفل کرد و گفت:

راستش ازت خواستم بیای که درمورد یک موضوعی برات حرف -
ه  وبیبزنم.یه دوست دارم مامان باباشو ازدست داده خیلی دختر خ

اما برای امرارمعاش میخواد کارکنه خواستم بدونم توکاری داری که 
 بتونی بهش بدی؟

 تحصیالتش چقدره؟-
دیپلم.همسن خودمه.دختر خوب وقابل اعتمادیه من تاییدش -

 میکنم.
اگه تحصیالت عالیه داشت میتونستم تو شرکت استخدامش کنم -

 اما االن...
سر داییش کرد ولبخندزیبایی روی طناز نگاهی به چهره ی زیبای پ

 لبهاش نشست:
خب توخونه استخدامش کن.یه کاری باالخره توی اون عمارت -

 بزرگ برای دلنیا پیدا میشه.
 اسمش )دلنیا(هست؟-
 بله.دلنیا مشرقی.-

نمیدانست چه کاری بابد به این دختر بسپارد.ازطرفی این 
 ارزش وعزیز بود.درخواست طناز بود کسی که بی اندازه برایش با

 قهوه اش را خورد وگفت:
 طناز من فکرامو میکنم بهت خبر میدم خوبه؟-
 خوبه فقط هرچه زودتر چون اون شدیدًا نیاز به پول داره.-
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 سری تکان داد وکمی بعد هردو پس ازخداحافظی ازهم جداشدن.
 

 فردا صبح بارسیدن به شرکت دوم راژان نزدیکش شد:
 ی؟سالم عرفان.خوب-

وارد دفتر شدن وروی مبل نشستن.راژان موضوع دختر معرف طناز 
رو برای راژان تعریف کرد وازش نظر خواست .راژان کمی فکر کرد 

 وگفت:
ببین برگه هایی که میان اینجا نیاز به تایپ دارن وکار تایپ خیلی -

وقت کارمندارو میگیره تومیتونی استخدامش کنی یه لب تاب هم 
ی کتابخونه ی عمارتتون فقط تایپ کنه هم برگه بدی بهش تاتو

 های این شرکت هم شرکت رادین.
پیشنهاد بدی نبود به نظرش.نگاهی به راژان انداخت ولبخند 

 پرازمحبتش رانثارش کرد:
ازت ممنونم راژان کمک خوبی بهم کردی.پس ازفردا تمام تایپ -

 ها میمونه برای خانم مشرقی.حاضرباشه که ببرم براش.
 قابلی نداشت رفیق.اینجوری سرعت کار شرکت هم میره باال.-

اونروز با طناز تماس گرفت وموضوع رو بهش گفت.طناز خوشحال 
شدو انتخابش رو تائید کرد وگفت که با دلنیا تماس میگیره تابرای 

 فردا به عمارت بره .
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صبح نواخت.دختر روی مبل روبه روی ۸ساعت پاندولی خونه روی 
حشی وسرکش عرفان که درآمیخته بااخم چهره ی جدی چشمان و

 تاکمی ترسناک را برای دختر تشکیل داده بود نشسته بود.
 کمی درجایش تکان خورد که عرفان به حرف آمد:

 میدونی که واسه ی چه کاری اومدی اینجا؟-
سرش رابلند کرد.چشمان سبزش را به چشمان سرکش عرفان 

 دوخت:
 ضیح داده.بله طنازجون بهم تو-
 بسیارخب پس دیگه حرفی نمیمونه.-

سپس باصدای بلند شهناز رو صدا کرد تا دختر را به کتابخانه 
 راهنمایی کند.

 پس از رفتن دلنیا شیرکاکائویش را خورد وبرخاست.
دلنیا لب تاب راگشود وخداروشکر کرد که حداقل به کالس 

 کامپیوتررفته وبلده.
وارد شد.دلنیا انگار یک جورایی ازش  مشغول تایپ بود که عرفان

میترسید باورودش سریع برخاست.عرفان حس کرد این دختر 
 واقعا صاف ویکرنگ است.

 باصالبت ومحکم جلو رفت:
اگر میخوای میتونی شبانه روز اینجا باشی.میگم یه اتاق -

 دراختیارت بذارن تا مشکل رفت وآمد نداشته باشی.
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این پیشنهاد خوبی بود چون دیگر نه دلنیا ازته دل خوشحال شد 
باید این راه طوالنی رامیپیمود ونه مجبور بود اجاره ی آن خانه 

 قدیمی را بدهد ونه پول خوراک وهزار چیز دیگه.
 کمی مکث کرد وگفت:

 ممنون اگه مشکلی نداشته باشم شبانه میمونم.-
عرفان نگاهی به چهره ی دختر انداخت.زیبا بود هرچشمی رو 

ره میکرد.چشمان سبزش با موهای خرمایی وبلندش جذابیتش خی
رو دوچندان میکرد.قدش بلند بود هیکلش مانکن مانند.لبهای 

کوچک وقرمز ویک چال خیلی قشنگ.دندانهایش یکدست وسفید 
 وابروانی قهوه ای که به حالت دخترونه ای برداشته شده بود.

یر انداخت.عرفان دلنیا ازنگاه خیره ی عرفان شرمگین شد وسربه ز
 گویی بااین حرکت به خود آمده باشد اخمی کرد وگفت:

باشه ترتیبی میدم فردا راننده ببرتت تاوسیله هاتو البته منظورم -
لباس واین چیزاس چون اتاقی که بهت میدن مجزائه وهمه چیز 
داره بیاری.حواست به این برگه ها باشه هیچ چیز نباید گم بشه 

 یلی مهمه.چون این برگه ها خ
 چشم.ممنون.-

عرفان ازکتابخانه بیرون رفت اما انگار نیرویی میخواست به عقب 
برش گردونه.ایستادو چشماشو بست)من چی شدم؟چرااینطوری 
شدم؟(سرش راتکان داد تاشاید این افکارازذهنش پاک شود وبه 

 راهش ادامه داد.
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 طناز دست عرفان رو گرفت:
 ه؟ازش راضی هستی؟کارش خوب-

عرفان نگاهی به چهره ی نگران دخترعمه انداخت چقدر نگران این 
 دوست بود.برای اطمینان بهش دستشو فشرد وگفت:

 
 بله ازکارش راضی ام خیالت راحت.-

طناز ازته دل خداروشکر کرد.دلنیا رو واقعا دوست داشت ودلش 
 میخواست حتی االمکان به اوکمک کند.

 
ودلنیا را سخت مشغول کارش دیدن که  هردو وارد کتابخانه شدن

حتی متوجه ی حضور آن دو هم نشده بود.طناز باخوشحالی به 
 سمتش رفت واورا متوجه خود ساخت.

هردو همدیگر را در آغوش گرفتن وعرفان متعجب شد ازاینهمه 
 عالقه بین دو دختر.

 ازکتابخانه بیرون رفت تا دودوست کمی باهم خلوت کنن.
 

 وش طناز بیرون آمد وباخنده گفت:دلنیا ازآغ
 پسر داییت خجالت کشید رفت.-

 طناز خوشحال کنارش نشست:
 نه بابا عرفان وخجالت؟رفت تاما راحت باشیم.-
 آهان پس چه پسر فهمیده ای.-
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طناز چشمکی زد ودلنیا باز کارتایپ راشروع کردودرهمه حال باهم 
 حرف میزدن.

 که.طناز این پسر داییت چه ترسنا -
واه...عرفان فقط یکم زیادی مغرور وجدیه ولی دیگه ترسناک -

 نیست که.
 ببینم دوسش داری؟-

 طناز با خنده گفت:
 
 اره عرفان برام حکم برادر داره مگه میشه دوستش نداشته باشم؟-

دلنیا مغموم شد.شاید با خودش میگفت ای کاش من هم برادری 
انه خرجم کند وآغوشش به من داشتم تا برایم برادری کند وبرادر

ارامش دهد تا مجبور نباشم برای مخارجم کار کنم واخم وتخم 
 های این قوم راتحمل.

 
ولی خوشحال بود که اگر هیچ کس رانداشت الاقل طناز بود تا 
 مثل خواهر در کنارش باشد واوازاین بابت بسیارخوشحال بود.

 
اشت شاید اوهم طناز دستش را روی شانه های ظریف دلنیا گذ

میدانست دلنیا درچه فکریست وازاین بابت اونیز مغموم شد 
 وسعی کرد اورادلداری دهد:
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عزیزم من همیشه کنارتم مثل یک خواهر مگه خودت نگفتی من -
 دوستتم؟

دلنیا لبخند دلنشینی زد که طناز باشیطنت انگشتش را داخل چال 
 گونه ی دلنیا فرو برد:

 روی گونه دل از کف عرفان میبری.توآخر بااین چال -
 

دلنیا حیرت زده به طناز نگریست.خودش را باعرفان مقایسه کرد 
 وپوزخند تلخی روی لبهای زیبایش جا گرفت:

 شوخی قشنگیه.-
 طناز جدی نگاهش کرد:

اینو جدی میگم.آخه میدونی مامان عرفان وزن دایی من هم -
به خندیدن مادرش  گونه اش چال داشت عرفان همیشه عاشقانه

 نگاه میکرد ومن به زن دایی وچال گونه اش غبطه میخوردم.
 دلنیا چشمکی زد:

 نکنه به منم حسادت میکنی طنازی؟-
 

 طناز گونه ی اورابوسید:
 آدم که به خواهرش حسودی نمیکنه دخترخوب.-

پس ازکمی دیگر حرف زدن طناز از دلنیا جداشد واومشغول کارش 
 شد.
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لن رفت وکنارعرفان نشست.عرفان بامحبتی عمیق نگاهش به سا
 کرد:

 خوب منو به دوستت فروختیا...-
 طناز خندید وگونه ی عرفان رو نرم بوسید:

 ای داداشی حسود من.-
آرتینا خانم بادیدن این صحنه پوزخندی زد.باید هرچه زودتر فکری 

رسید میکرد تا عمه های عرفان دست به کارنشده ان.ازروزی میت
که عمه هایش برایش زن انتخاب کنن وتمام نقشه هایش بر باد 
فنا برود.درسرش رویاهایی میپرورید که رسیدنشان تنها باازدواج 

عرفان ورسیدن اموال به او ممکن بود.میدانست عرفان روی 
حرفش حرف نمیزند شاید میتوانست بعد ازدواجش عرفان را 

ند وازاین افکار لبخند عمیقی مجبور کند تا اموال را به نام او بز
 روی لبش نشست وازسالن بیرون رفت.

 آن روز طناز تاشب کنار دلنیا موند تا دل رفیقش نگیرد.
 

بود که دلنیا کارش تمام شد دستی به گردنش کشید ۸شب ساعت 
وکش وقوسی به بدن زیباش داد که تقه ای به در کتابخانه خورد 

 ن  اخم همیشگی اش وارد شد.ومتعاقب آن عرفان باصالبت وهما
 زود ازجا برخاست وسالم داد.

عرفان نگاهی به چهره ی خسته وچشمان سبزش که االن رگه 
هایی ازقرمز توش موج میزد انداخت وباخود فکر کرد)باید ازفردا 
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چند ساعتی برای خوابش اجازه بدم اینجوری چشماش ضعیف 
 میشه(.

 
 خسته نباشید.-

ای دلنیا نشست.تابه حال هیچ پسری بهش لبخند محوی رولبه
این کلمه ها را نگفته بود وچقدر برایش دلنشین بود تن صدای 

 عرفان.
 
 مرسی جناب شهریاری.-
طناز ازمن اجازه گرفته تا امشب شماروببره گردش.میخواید برید -

 یا...؟
خوشحال شد.خستگی انگار بااین حرف از تنش رخت بربست 

خندید وعرفان ناگهان غرق شد درچال گونه  وپرکشید.باخوشحالی
 اش.

بی اختیار جلو رفت ودستش را به سمت گونه ی دلنیا برد.دلنیا به 
 خود امد وبا وحشت زود خودرا عقب کشید وباحیرت زمزمه کرد:

 عرفان خان...-
عرفان گویی صدای دلنیا راازفرسنگها دیر تر میشنید اما همین 

د دستش را پایین انداخت وباشرمندگی کلمه اورا به خود اورد زو
 گفت:

 من...واقعا متاسفم منظور بدی نداشتم.-
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دلنیا میدانست اوفقط به یاد مادرش افتاده وقصد بدی نداشته 
 برای همین لبخند گرمی زد:

میدونم طناز برام گفته که مادرتون چقدر واستون عزیزبوده.مهم -
 نیست جناب شهریاری.

 کشید.زود اخمش را برگرداند وگفت: عرفان آهی ازته دل
 خب نگفتید میخواید با طناز برید یانه؟-

 دلنیا مودبانه گفت:
 اگر ازنظر شما مشکلی نداره بله.-

عرفان دردلش به این ادب واحترام احسنت گفت اما در ظاهر 
 باهمون اخم همیشگی گفت:

 خیر چون طناز خواسته مشکلی نیست.-
ن رفیق مهربون در دل خود شکر خدارا به جا دلنیا بازهم بایاد آ

 آورد وگفت:
 مرسی جناب شهریاری.-

عرفان ازکتابخانه خارج شد.طناز توی سالن انتظارش را میکشید 
 بادیدنش ازجابرخاست:

 چی شد داداشی؟-
 عرفان دلش ماالمال ازشادی شد بااین کلمه ی طناز)داداشی...(.

 دست طناز را گرفت وبوسید :
 ط وفقط به خاطر تو.داره حاضرمیشه.فق-
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طناز جیغی از سرشادی کشید وخود را درآغوش عرفان انداخت 
وعرفان مردانه سر در موهای طناز فروبرد وعطرش را بااعماق وجود 

 بلعید.
دلنیا ازاتاق مخصوصی که دراختیارش قرار گرفته بود خارج شد 

بتی برادرانه وبادیدن عرفان که گونه ی طناز را میبوسید وبامح
نگاهش میکرد باز دلش غرق در غم شد وبغضی راه گلویش را 

 بست.
طناز ازفراز شانه های محکم عرفان دلنیا را دید وزود از عرفان 

فاصله گرفت.دلش نمیخواست رفیقش حتی لحظه ای حسرت 
 بخورد.خندید وبه سمت دلنیا رفت:

 بدوبریم که میخوام کلی خوش بگذرونیم.-
ید وباز عرفان غرق شد درچال گونه اش وطناز هم دلنیا خند

 سردرگوش دلنیا کرد وزمزمه کرد:
دوبار دیگه اینجوری بخندی شرط میبندم به مرز جنون -

 میکشونیش دختر.
 

دلنیا سریع خندهاش را جمع کرد.نگران بود تاشاید طناز یاعرفان 
ند کفکر نکنند که اوعمدا اینجوری میخندد تا عرفان راشیدای خود 

 چون واقعا قصدش این نبود وفقط وفقط برای کار درآن خانه بود.
 طناز دستش راکشید:

 
 برگردونمت.۲۱حاال توفکر نرو یاال دیرمون میشه ها.باید تاساعت-
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هردو باعرفان خداحافظی کردن وازعمارت خارج شدن.طناز 
 جنسیسش را حرکت دادکه دلنیا گفت:

 ان خان هم مثل همه.جالبه.حتی ماشین های تو وعرف-
 طناز موهایش را ازصورتش کنار زد:

 آره هردو باهم خریدیدیم.-
 دلنیا لبخند زد:

 قشنگه.-
 

طناز صدای ضبط رو بلند کرد وجیغ کشید.دلنیا ازانرژی رفیقش 
خوشحال شد واونیز باسوت ودست همراهیش کرد.تا دربند هردو 

زدن نداشتن.باهم کلی شلوغ بازی کردن واونجا دیگه نای حرف 
دررستوران شام خوردن وطناز باجک ها و حرفهای بامزه اش کلی 

 دلنیا رامیخنداند و یکبار هم گفت:
 
 جای عرفان خالی تا این چال رو ببینه.-

 دلنیا فرصت رامناسب دید تا با طناز صحبت کند:
 
طناز باورکن قصد من ازاین خنده ها اصالجلب توجه عرفان خان -

ااینکه من اونجاکارمیکنم ازروی عشق یاعالقه به عرفان نیست ی
 خان نیست خودتم که میدونی من فقط وفقط برای کار اونجام.
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دل طناز ازاینهمه محجوبی رفیقش ضعف رفت وگونه ی اورا 
 محکم بوسید:

 
منم تمام این چیزا رومیدونم خانم خوشگله.خداخیلی منو دوست -

وآبجی مهربونی مثل تونصیبم کرده  داشته که داداشی مثل عرفان
 خانمی.

 دلنیا نفس آسوده ای کشید واونیز گونه ی رفیقش رابوسید.
 
 

سرانجام چهلم جناب شهریاری هم رسید.عرفان باز هم باکمک 
دویار همیشگی اش راژان ورادین سنگ تمام گذاشته بود وهمه 

 چیز به نحو احسن حاضرشده بود.
رقبرستان دلنیا هم پوشیده درلباس اما دربین حضار حاضر د

مشکی اش که بسیار جذابش کرده بود درکنار طنا زایستاده بود و 
اشکهایش مانند رود جاری بود.عرفان برایش عجیب بود اشکهای 

 آن دختر مرموز وخوددار.
باخودش فکر کرد شاید اونیز مثل خودش درفراق پدر ومادرش 

 اشک میریزد ...
 

گزار شد آرتینا خانم در مراسم بادختری اشنا شد مراسم به خوبی بر 
که ازقضا پدرش دوست جناب شهریاری بزرگ بود که دوساال 
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پیش فوت کرده بود وآن دختر تنها بود چون مادرش نیز سه ماه 
 پس ازمرگ شوهرش دق کرده ومرده بود.

آرتینا خانم ازنگاه های آن دختر به عرفان باخود فکر کرد شاید آن 
عرفان عالقه داشته باشد ولبخند شیطانی روی  دختر به

 لبهایشنشست.
خودرا به دختر نزدیک کرد که دختر بادیدنش مشغول احوالپرسی 
وتسلیت گفتن شد وآرتینا خوب ازش اطالعات گرفت.متوجه شد 

که آن دختر )هانیا صولتی(دختر )محمد صولتی(است که خانه 
تنها برای تسلیت به اشان درشیراز است وساکن اون شهرن وهانیا 

 تهران آمده ووضعیت مالیشون نیز متوسطه.
آرتینا به هرنحوی بود هانیا را راضی کرد تا به همراه همه به 

 عمارت برود برای شام.
 

هانیا ازاینهمه اصرار آرتینا خانم کمی مشکوک شد دختر زیرکی بود 
 وبدجنس واین اصرار آرتیناخانم را حاکی از فکری میدانست که

 درسرآرتینا خانم وول میخورد.
پس از اتمام مراسم آرتیناخانم هانیا رابه کنار عرفان برد 

 وباهیجانی ساختگی گفت:
 
 وای عرفان عزیزم ببین این دختر محمد صولتی دوست باباته.-
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عرفان موشکافانه به چهره ی دختر نگریست.هانیا باعشوه دستشو 
دست بدهد وشاید ازطریق  جلو برد تا بااین پسر همه چیز تمام

 همین دست دادن بتواند جا در دلش باز کند ...
 

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

 من واقعا برای مرگ پدرت متاسفم عرفان.-
عرفان ازلحن وگرمای کلمات هانیا جاخورد وازصمیمیت مشهود 

 د.درصورت هانیا کمی متعجب وحیرتزده ش
 

 سریع خودش راجمع کرد ودست هانیا رافشرد:
 ممنون خانم صولتی.ازحضورتون درمراسم پدر واقعا ممنون.-
  

دلنیا لحطه ای چشمانش رابرگرداند وبادیدن دستان یک دختر 
ناشناس که در دستان عرفان فشرده میشد ناخودآگاه اخمهایش 

ر بد داشت در هم فرو رفت.خواست بیخیالی طی کند ولی آن دخت
 عشوه میریخت زود نگاه برگرفت وبازوی طناز رو گرفت :

 طناز اونجا رو ببین.-
طناز زود وبه طورنامحسوس رد نگاه دلنیا رادنبال کرد وبادیدن آن 

 دو اخمهایش درهم رفت:
 اون کیه دلنیا؟-
 واه...پسر دایی توئه ازمن میپرسی.-
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 االن میرم ببینم چه خبره.-
 منتظرت میمونم طناز.من همینجا -

طناز سری تکان داد وباهمان اخم غلیظ روی گونه به آن دو نفر 
نزدیک شد.عرفا بادیدن طناز واخمهاش سریع متوجه شد 

ودستشو به طور آشکاری ازدست هانیا بیرون کشید.هانیا در دل 
پوزخندی زد اما ظاهری خونسرد به خود گرفت وچشمان 

 خودرابه عرفان نزدیکتر کرد.مشکیش را باعشوه به هم زد و 
 طناز کنار عرفان ایستاد وباپوزخند خاصی گفت:

 عرفان جان معرفی نمیکنی؟-
چهره ی هانیا نگران شد.این دختر کیست؟چه نسبتی با عرفان 

 دارد؟برای اینکه زودتر به جواب های سوالش برسد گفت:
 من هانیا صولتی ام دختر دوست آقای شهریاری بزرگ.-

 نفس عمیقی کشید وبرخود مسلط شد: طناز
 منم طناز هستم.دختر عمه ی عرفان.-

کمی خیال هانیا راحت شد.آرتینا خانم بهشون نزدیک شد وبی 
 توجه به طناز دست عرفان رو گرفت:

پسرم چرا هانیا جون رو اینجا منتظر گذاشتی ؟باید بریم عمارت -
 همه رفتن.

 
 :اخم طناز باز روی چهره اش برگشت

 عرفان ,خانم صولتی قراره بیاد عمارت؟-
 عرفان سربه زیر انداخت ولی آرتینا خانم گفت:
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 واه...آره عزیزم مگه هانیا جون غریبه اس؟-
 طناز نگاهی عصبی به عرفان انداخت وباپوزخند گفت:

 نه آرتینا جان انگاری هانیا خانم ازما هم آشناتره.بااجازه.-
فان دنبالش رفت.هانیا باخود فکر کرد ازشون فاصله گرفت که عر

عرفان بیش ازاندازه او را دوست دارد وازاین فکر لرزه براندامش 
 نشست .

 عرفان مضطرب بازوی طناز رو گرفت:
 دیوونه شدی طناز؟این چه رفتاریه؟-

طناز عصبی بود.خودش هم نمیدانست چرااینگونه عصبی است 
هیچ رابطه ای داشته اما دلش نمیخواست عرفان بااون دختره 

باشد همیشه دوست داشت همسر عرفان را خودش انتخاب کند 
یاالاقل مورد تایید اوباشه اما هانیا اصال اونی نبود که توافکار طناز 

 بود.
آره بایدم به من بگی دیوونه.چشمت به این دختره افتاده منو -

 یادت رفته؟
یاد  رزید وطناز بهعرفان لبخند زیبایی زد که دلنیا بادیدنش دلش ل

لبخند دلنیا افتاد ودردل گفت)هردو چقدر دلربا میشن وموقع 
 خنده(...

این چه حرفیه طنازم؟من تورو بادنیا عوض نمیکنم ببخشید اگه -
 حرف بدی زدم.

طناز خندید ودست عرفان رو گرفت واین از دید هانیا پنهون 
 نموند :
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 ظرن.پس بیا من و دلنیا رو ببر عمارت همه منت-
عرفان تازه متوجه حضور دلنیا شد.برگشت سمتش که نگاهشون 
باهم تالقی کرد وعرفان اینبار روی نگردوند وهمچنان در چشمان 

سبز دلنیا نگریست وطناز اینبار عصبی نشدولبخند عمیقی رو لبهای 
خوش فرمش نشست وبا گرفتن بازوی عرفان اورا متوجه اطراف 

 خود کرد:
 بیا بریم عرفان.-

عرفان باگیجی به سمت ماشینش رفت وطناز ودلنیا هم 
 سوارشدن.

 قرمزش را روشن کردکه آرتینا خانم کنارش جای گرفت:۱۰۲هانیا 
 عزیزم من باتومیام.-

هانیا باخود گفت )عرفان رفت حاال من باید اینو تحمل کنم(ولی 
 در ظاهرلبخندی زد وبه راه افتاد.

 آرتینا خانم روکرد به هانیا:
 عزیزم چراازدواج نمیکنی؟-

 هانیا ابرویی باالانداخت:
 چون تاامروز به کسی عالقه مند نشدم.-

 آرتینا با بدجنسی گفت:
 نظرت درمورد عرفان ما چیه؟-

هانیا جاخورد.نمیفهمید دلیل آرتینا ازاینهمه توجه به خودش 
چیست؟اما میدانست که این زن ازاو خوشش نیامده وپشت این 
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دلیلی است خیلی مهم که آرتینا را مجبور کرده اورا با عرفان  حرفها
 روبه رو کند .

 آقای متین ومودبی ان .-
 فقط همین؟-

هانیا حرفی نزد.بارسیدن به عمارت هانیا ماشینش راپارک کرد 
وپیاده شد وبادیدن عرفان قدمهایش راتند کرد بدش نمی اومد 

 د کند .این پسر پولدار خوشگل وجذاب را جذب خو
عرفان بادیدن هانیا خواست سریعتر داخل برود تا باز طناز را 
 ناراحت نکند اما هانیا بهش رسید وناچارا باهاش همراه شد.
طناز ودلنیا توی سالن کنارهم نشسته بودن که باورود عرفان 

 وهانیا دلنیا پوزخندی زد:
 مبارکه.یه عروسی افتادیم طناز.-

عصبی شد ولی اینبار ترجیح داد سرجای  طناز بادیدن ان دو باز
خود بشیند وخودش را سبک نکند.دلنیا نیز خودش را بی توجه 

نشان داد تا عرفان فکر نابه جایی نکند ولی در دلش کمی آشوب 
 بود.

هانیا روی مبل نشست وعرفان هم باکمی فاصله نشست .هانیا 
 گفت:

 مهندسی خوندی عرفان؟-
 بله.-
 چندسالته؟-
 سال.۱۲-
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 سالمه نقاشی خوندم. ۱۴منم -
 موفق باشید.-

هانیا از سرسختی عرفان حرصش گرفته بود که آرتینا بهشون 
 نزدیک شد وروبه عرفان گفت:

 پسرم یه لحظه بیا کارت دارم.-
عرفان ازجابرخاست وبه دنبال آرتینا خانم رفت.آرتینا خانم گوشه 

 ای خلوت انتخاب کرد :
 د هانیا چند روزی اینجابمونه.عرفان دلم میخوا-

 عرفان باحیرت به آرتینا نگریست:
 وای مامان یعنی چی؟ چراباید یک دختر غریبه اینجاباشه؟-
عزیزم غریبه نیست که باپدرت آشنایی دارن میخوام کمی اینجا -

 باشه ازش خوشم اومده .
 
 

عرفان نمیدانست چه بابد بگوید.متوجه نمیشد آرتینا منظورش 
 زاین کارا چیه .ا

 
 ارتینا خانم دست عرفان رو گرفت:

 لطفا اجازه بده بمونه عرفان خب؟-
 عرفان باکالفگی گفت:

 باشه مامان بمونن.-
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ارتینا خانم لبخند شیطانیش رو روی لب آورد ولی ازدید عرفان که 
 درفکر بود پنهان موند...

 
 

برای تایپ  دلنیا امروز سرش کمی خلوت بود چون زیاد برگه
نداشت.جلوی پنجره ی بزرگ کتابخانه ایستاد وآن راگشود که 
نسیم موهاشو پاکنده کرد.چشماشو بست ولبخند عمیقی روی 

 لبش نشست...
 

عرفان درویال رو گشود ووارد شد اما درهمان ابتدا نگاهش به 
پنجره ی کتابخانه افتاد ومیخکوب برجای خود ماند.فکر کرد آن 

ک تابلوی بکره ولی باتکان موهای دلنیا فهمید این تندیس زیبا ی
تابلو واقعیتی بیش نیست.محو موهای بلند وچال گونه ی دلنیا 

شد و دلش لرزیدکه ناگهان چشمهای دلنیا گشوده شد 
 وچشمانشان باهم تالقی کرد.

صدای پارس مکث سگ محافظ عمارت هردو را به خود آورد.دلنیا 
 جره را بست ونفس عمیقی کشید.سریع خود را کنار کشید وپن

عرفان وارد سالن شد.کالفگی به خوبی از نگاهش مشهود بود 
بادیدن هانیا که با یک تاب ودامن کوتاه توی پذیرایی مشغول 

خوردن صبحانه بود باحیرت چشم گرفت وبه سرعت ازپله ها باال 
رفت ووارد طبقه ی دوم شد.دردل به اینهمه قباحت هانیا تاسفی 

 وتقه ای به در کتابخانه زد وکمی بعد وارد شد.خورد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 9  

 

 نگاهی به شال روی سر دلنیا انداخت ودردل خندید.
 سالم...عرفان خان.-
 سالم خانم.کارتون تموم شده؟-
 بله.-
 پس لطف کنید حاضربشید باید بریم بامن به خارج تهران .-

 دلنیا کمی نگران شد:
 واسه ی چی؟-
زنم که اونجا باید مذاکرات ما تایپ بشه باید به یک شرکت سرب-

 به وجود شما احتیاج میشه.لب تابتونم بیارید.من پایین منتظرم.
 

ازکتابخانه بیرون اورد وبه طبقه ی پایین رفت که هانیا بهش 
 نزدیک شد:

 سالم عرفان .خوبی؟-
 سالم هانیا خانم.تشکر.-
 جایی میری؟-
 بله به یک شرکت میرم خارج شهره.-

 هانیا سریع گفت:
 اشکال نداره اگه منم بیام؟-

عرفان کمی این پا وآن پا کرد حقیقتا دلش نمیخواست هانیا را 
 باخود ببرد اما توی رودربایستی ماند:

 خیر ...مشکلی نیست.-
 هانیا خوشحال شد ودرحالیکه به سمت اتاقش میرفت گفت:
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 مرسی عرفان جان.زود حاضرمیشم میام.-
را دلنیا که تازه ازاتاقش بیرون امده بود شنید.دردلش جمله اش 

 چیزی لرزید وباخود گفت)چه زود هم باهم صمیمی شدن...(.
عرفان بادیدنش دل به خالق این زیبایی احسنت فرستاد اما 

 درظاهر تنها به همان اخم همیشگی اکتفا کرد وازسالن خارج شد.
 جنسیسش را بیرون برد ومنتظر موند.

درعقب راگشود ونشست که عرفان ازآینه نگاهش کرد وباز دلنیا 
چشمانشان باهم تالقی کرد وعرفان نفهمید راز این نگاه چیست 
که هرموقع نگاهشان باهم تالقی میکند دلش میلرزد ونمیتواند 

 نگاهش را برگیرد.
باصدای در جلوی ماشین که توسط هانیا گشوده شد هردو به 

یک اخم محو نگاهش را معطوف به خود امدن ودلنیا زودتر با
 بیرون کردو عرفان مشتش را روی فرمان کوبید.

هانیا بادیدن دختر عقب ماشین رو به عرفان بالحن تحقیرآمیزی 
 گفت:

 این کارگر رو چرا داری میاری؟-
خون در رگهای دلنیا بست وتمام تنش رعشه گرفت.مشت هایش 

ان درآینه بااخمهای راجمع کرد تا عصبانیتش را فروکش کند عرف
 غلیظ نگاهش کرد و خطاب به هانیا گفت:

 کارگر نه دلنیا خانم دستیار منه.-
کمی از عصبانیت دلنیا بااین حرف فروکش کرد اما هانیا بانگاه 

 خصمانه ای بهش گفت:
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اوه عرفان...دستیار باکارگر که فرقی نمیکنه دلیل وجودش رو -
 توماشین بگو.

صبرش لبریز میشد ماشین را روشن وسپس عرفان دیگر کم کم 
 حرکت کرد وسوال هانیا را بی جواب گذاشت.

 
گاهی توی مسیر ازآینه به اخمهای دلنیا مینگریست که حتی بااخم 
هم جذاب است وزیبا .هیچ کدوم حرف نمیزدن که هانیا دستشو 

روی دست عرفان گذاشت ونگاه دلنیا وعرفان درآینه باز به هم 
اما دلنیا بااعصابی متشنج زود نگاهش را گرفت.عرفان تالقی کرد 

 ازاین حرکت هانیا جاخورد ونگاهش کرد که هانیا باعشوه گفت:
عرفان جان میشه تواین مدتی که من تهرانم همه جاشو نشونم -

 بدی؟
عرفان کالفه شد.دستش راداخل موهایش فروبرد وبامکثی طوالنی 

 گفت:
 تهران جای خاصی نداره.-

 یا دردل حرص میخورد اما درظاهر سعی کرد خونسرد باشد:هان
واه شکسته نفسی نکن من خودم میدونم تهران به این بزرگی -

 خیلی باید جاهای دیدنی زیادی داشته باشه.
 عرفان ناچارا زمزمه کرد:

 باشه...-
 دلنیا پوزخندی در دل زد و باخود گفت)چه زود قبول میکنه(...
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مورد نظر هرسه پیاده شدن.دلنیا به عظمت بارسیدن به مکان 
 شرکت روبه رویش نگریست و آرام گام برداشت.

هانیا دست عرفان را گرفته بود گویی یک عمراست که بااو زندگی 
میکند وعرفان معذب بود وحرفی نمیتونست بزنه تا مبادا ارتینا 

 خانم باخبربشه وناراحت بشه...
فت وحتی با پاسخ های کوتاه هانیا عمدا عرفان رابه حرف میگر

عرفان هم دست بردار نبود ومدام بیخودی میخندید تا دلنیا را 
 حرص بده...

 وارد شرکت که شدن عرفان دستشو کشیدواز هانیا فاصله گرفت.
منشی بادیدن عرفان بااحترام خاصی برخاست وخوش امد گفت 

لی ن ووپس ازکمی گفتگو باعرفان اجازه داد تاوارد اتاق رئیس بش
 فقط دلنیا وعرفان...

 هانیا باحرص دست عرفان روگرفت:
 منم میخوام بیام عرفان.-

عرفان که ازرفتار بچگانه ی هانیا به ستوه اومده بود بااخم غلیظی 
به هانیا نگریست که دیگر نتوانست حرفی بزند وروی مبل 

 نشست.
د ر لبخندلنیا مودبانه ایستاد تااول عرفان وارد اتاق شود واینکا

 محوی روی لب عرفان آورد که ازدید هانیا پنهان نماند.
نزدیک به یکساعت کارهاشون طول کشیدوپس ازاون عرفان 

 هردورا به رستوران برد...
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 3  

 

 
 

 آرتیناخانم ازماشینش پیاده شد ووارد دفترجناب محمدی شد.
وکیل بادیدن آرتینا خانم متعجب شد ولی باخوشرویی 

 تینا روی مبل نشست ووکیل روبه رویش.اوراپذیرفت.آر
آرتینا میدونست آقای محمدی بسیار به آقای شهریاری بزرگ 

وفاداره ونمیتونست با پول یاهمان رشوه گولش بزنه برای همین 
 ناچارا گفت:

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

از پیش متعجب شد ودردل گفت)این زن چه  آقای محمدی بیش
 عجله ای داره برای این ارث ها(.

نه آرتینا خانم این غیرممکنه هرچه که در وصیت گفته شده -
همونم باید اجرا بشه من نمیتونم همچین کاری بکنم .عرفان خان 

 گفتن بیاید اینجا؟
 

 آرتینا هول شد:
 ین خودمون بمونه.نه نه فقط گفتم بیام بپرسم همین.لطفا ب-

آقای محمدی موشکافانه به چهره ی آرتینا نگریست ولی پس 
 ازکمی مکث پاسخ داد:

 باشه بین خودمون میمونه.-
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 دلنیا چته؟چرااینقدر گرفته ای؟-

دستان کشیده اش را ازروی کیبورد لب تاب برداشت وآهی عمیق 
 کشید:

 چیزی نیست طناز .من فقط کمی دلم گرفته.-
ناز میدونست که این غم توچشمای رفیقش که حتی ازخواهر ط

بهش نزدیکتر بود خیلی مهمتر از یک دل گرفتگی است اما 
 نخواست اورا در تنگنا بگذارد و ناچارا ساکت شد...

 دلنیا وقتی چهره ی درهم طناز رو دید تظاهری خندید:
 
 چته دختر؟چراماتم گرفتی؟-

 طناز لبخند محوی زد:
 همیشه بخند من دوست ندارم ناراحتی تورو ببینم. دلنیا-

بغض سختی گلوی دلنیا را فشرد ولی تمام انرژی اش را درلبهایش 
 ریخت تابتواند لبخند بزند:

 چشم خواهری...خوبه؟-
 طناز عاشقانه پیشانی دلنیا را بوسید:

عالیه خوشکله.حاالم دیگه تایپت اگه تموم شده پاشو بریم توی -
 قدم بزنیم.چطوره؟باغ کمی 

دلنیا برخاست وباهم ازکتابخانه خارج شدن.عرفان توی سالن 
مشغول خوردن قهوه بود وهانیا کنارش نشسته بود وحرف 

 میزد.طناز بادیدن این صحنه پوزخندی زد و کنار گوش دلنیا گفت:
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نمیدونم آرتینا چه نقشه ای داره که این دختر رو بازیچه کرده -
 ه .واینجا نگهش داشت

 دلنیا بابی خیالی شانه باال انداخت:
 عرفان مگه خودش اختیار خودشو نداره؟-
عرفان نمیخواد آرتینا رو ناراحت کنه به هیچ عنوان چون مدعیه -

 زن خوبیه اما مامان من میگه بدجنسه.
 

هردو ازجلوی عرفان وهانیا گذشتن وطناز کوچکترین حرفی با 
 عرفان نزد.

دل به هانیا لعنت فرستاد وباقی مونده ی قهوه عرفان باحرص در 
 اش رو خورد...

طناز دست دلنیا رو گرفت وروی صندلی های جلوی استخر 
 نشستن .دلنیا به آسمون پرستاره نگاه کرد:

طنازی یادته شبی که باهم دوست شدیم مثل امشب آسمون -
 پرستاره بود؟

 طناز بالبخند عمیقی گفت:
بودی رونیمکت منم سرماخورده بودم  آره توی پارک نشسته-

اومدم بهت گفتم )خانم ببخشید دستمال کاغذی دارید؟(توهم 
گفتی)بله دارم(چون خودتم داشتی گریه میکردی بعد بهم دستمال 

دادی منم که دلم برای اشکات سوخته بود پیشت نشستم 
وپرسیدم)چی شده خانمی؟چراگریه میکنی؟(توهم به راحتی بهم 
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وداستان زندگیتو برام تعریف کردی وباهم دوست  اعتماد کردی
 شدیم وپیمان خواهری بستیم.

 
دلنیا سرخوشانه خندید وصدای خنده اش به گوش عرفان که تازه 

ازسالن خارج شده بود رسید وعرفان لحظه ای چشمانش را 
بست.انگار مادرش مهتاب بود که میخندید.قطره ای اشک 

د)چرااین دختر اینقدر مثل ازچشمان زیباش چکید وزمزمه کر
مادرم میخنده؟ورامثل مادرم چال گونه داره؟چرا چشماش مثل 

 مادرم سبزه؟(...
 

طناز بادیدن عرفان جلوی ورودی برخاست وصداش کرد.عرفان 
سریع وبه دور ازچشمان دلنیا وطناز اشکهایش رازدود وبهشون 

 نزدیک شد.
 طناز باکنایه گفت:

 اتون گذاشتن عرفان خان...چه عجب هانیاخانم تنه-
 عرفان درمانده نگاهی به طناز انداخت:

توببخش طناز این دختر چند روزی مهمون ماست بعدش میره -
 شهر خودش.

 طناز پوزخند صداداری زد:
این؟اینی که من میبینم تا باتو سرسفره عقد نشینه دیگه ول کن -

نگر نیست ببین من کی گفتم.دختره ی پررو کنگر خورده ل
 روزه که اینجاست.۴انداخته
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چیزی دردل دلنیافروریخت.انگار دردلش زنگ  هشدار نواخته 

 شد...پس قصد هانیا ازاینجاموندن عاشق کردن عرفان بود .
 عرفان نگاهی به دلنیا که در فکر بود انداخت وروبه طناز گفت:

 این خضعبالت چیه که میگی طناز؟-
 وهایش را باال انداخت:طناز جلوتر رفت و یکی ازابر

 من خودم همجنس خودمو میشناسم عرفان ببین کی گفتم...-
 سپس کف دستش را به سمت عرفان گرفت وگفت:

 ببین این خط این نشون.-
 سپس دست دلنیا را گرفت وبه طرف سالن کشید...

 
 

 عصربود.۴ساعت 
ازصبح سرش شلوغ بود ومدام درحال تایپ کردن بود 

درد میکرد.گردنش راکمی بادست ماساژ داد و به  وانگشتانش
انبوه برگه های باقیمونده نگاه کرد .سیستم دچار مشکل شده بود 
ونمیتونست درستش کنه نگرانی وخستگی درچشمان سبز رنگش 

که حاال هاله ی قرمز رنگی ازشدت خواب وخستگی احاطه اش 
ب ل کرده بود مشهود بود.باز مشغول شد تاشاید بتواند مشکل

تاب راحل کند که تقه ای به در خورد ولحظاتی بعد عرفان وارد 
شد.بادیدن عرفان خوشحال شد چون باخود گفت اوحتما میتواند 
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مشکل سیستم را حل کند.مثل همیشه ازجا برخاست وسالم داد 
 ولی سالمش بیشتر به ناله ای شباهت داشت تا صدای رسا.

قرمز شده بود وچهره ای که عرفان با دیدن چشمان زیبای دلنیا که 
 بسیار خسته بود بانگرانی جلو رفت ونزدیک دلنیا ایستاد:

 چی شده؟-
دلنیا هرکاری کرد نتوانست روی پایش بایستد وروی صندلی افتاد 

.عرفان دستپاچه دستش را روی صندلی گذاشت وروی صورت 
 دلنیا خم شد که بوی عطر دلنیا اورا مدهوش کرد .

چشمانش را گشود که عرفان رادریک وجبی خود  دلنیا به سختی
دید خواست برخیزد اما تالشش بیهوده بود تنها صدای ناله ای از 

گلویش برخاست که عرفان را از قعر افکارش بیرون کشید.سریع 
 لیوانی آب ریخت وجلوی دهان دلنیا گرفت:

 آب بخور دلنیا.-
 اش گفت:دلنیا کمی ازآب را خورد وباباقی مونده ی انرژی 

نمیدونم سیستم چه بالیی سرش اومده نمیتونم بازش کنم االن -
نزدیک به یکساعته که دارم باهاش ور میرم اما نتونستم درستش 

 کنم هنوزم زیاد برگه مونده.
 

 عرفان اخم کرد:
 نمیخواد دیگه تایپ کنی بسه پاشو برو استراحت کن.-

 ی گفت:دلنیا بااینکه خیلی خسته بود ولی باسرسخت
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نه من باید کارمو تموم کنم شمافقط مشکل سیستم رو حل کن -
 تایپ میکنم بقیه رو.

عرفان دردل به سماجت دلنیا خندید اما درظاهر تنها لبخند محوی 
 زد :

 میدونم خسته ای پس لج نکن وپاشو برو استراحت کن.-
 دلنیا صندلی را تکیه گاه خود کرد وازجا برخاست وگفت:

 اما کارموتموم کنم راحتترم.ممنون -
 لبخند عرفان پررنگ تر شد:

چه لجبازی هستی ها...طناز ببینه اینجوری خسته ات کردم منو -
 میکشه.

 اخم محوی روی صورت دلنیا نشست:
 نه من میگم مقصر خودم بودم میشه سیستم رو درست کنید؟-

ا عرفان به سختی جلوی خنده اش را گرفته بود ودلنیا مدام ب
 افتادن پلکهایش دراثر خستگی در کلنجار بود.

دقیقه مشکل سیستم رو ۴عرفان روی صندلی نشست ودر کمتراز 
 حل کرد وبعد برخاست که باصحنه ی خیلی زیبایی روبه رو شد.

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

 تاد وخندید:باال سرش ایس
 ای دختر کوچولوی لجباز.-
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پتوی نازکی برداشت ورویش کشید وناخودآگاه دستش را جلو برد 
وموهای پریشان روی صورت دلنیا را کنار زد  وباخوداندیشید این 

 دختر آدم است یافرشته...
 
 

آرتینا خانم وارد اتاق عرفان شد.عرفان بادیدنش ازروی تخت 
 برخاست ونشست:

 اومدی مامان.بیابشین. خوش-
 آرتینا روی مبل نشست وبا لبخند گفت:

 پسرم اومدم تا درمورد یک موضوع مهم باهات حرف بزنم.-
 عرفان روبه رویش نشست:

 بفرمایید.گوش میکنم.-
 آرتینا نفس عمیقی کشید :

ببین عرفان طبق وصیت پدرت بعد ازازدواجت فقط اموال به -
 نامت میخوره درسته؟

 فان سری تکان داد وآرتینا ادامه داد:عر
 خب پس باید هر چه زودتر ازدواج کنی...-
 نه مامان عجله ای نیست .-
نمیشه پسرم باید به وصیت مرده خیلی زود عمل کرداالنم نزدیک -

 به یکماهه که از چهلم بابات گذشته و توهنوز هیچ اقدامی نکردی.
 چون من قصد ازدواج ندارم.-
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خره باید این اموال به نامت بخوره دیگه .من یه خب باال-
 پیشنهادی دارم واست.

 چه پیشنهادی؟-
 لبخند شیطانی روی لبهای آرتینا نشست:

توباید عقد کنی اما بعد عقد موقعی که اموال به نامت خورد اگر -
 نخواستی میتونی عقد رو به هم بزنی...چطوره؟

ا ازجواب درمانده موند عرفان باحیرت به آرتینا نگریست وواقع
وسکوت راترجیح داد آرتینا ازاین سکوت جرئت مضاعف پیدا کرد 

 وگفت:
ببین پسرم خیلی راحته توانگار صوری ازدواج میکنی وهیچ -

 اتفاقی نمی افته.
 ولی من بابامو گول نمیزنم.-
این که گول زدن نیست پسرم توکه میگی قصد ازدواج نداری -

بهت رسید وعقد به هم خورد تو به راحتی  خب بعد اینکه ارث ها
 میتونی تا هرموقع که دلت خواست مجرد بمونی وازدواج نکنی...

 
 عرفان کالفه ازجابرخاست آرتینا هم برخاست وگفت:

 هانیا برای اینکار مورد خوبیه؟نه؟-
به شدت به سمت آرتینا برگشت اما برق چشمان آرتینا جلوی 

کرد وفکر کرد این کار محبت مادرانه هرگونه حرفی رو ازش سلب 
 ی آرتیناست ونه چیز بیشتر.

 آرتینا نزدیکش شد وگفت:
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 خیالت راحت پسرم.کارا رو بسپار به من.قبول؟-
انگار لبهای عرفان را به هم دوخته بودن وکسی زبانش را قفل کرده 

بود تنها بانگاه ماتزده اش به آرتینا نگریست وآرتینا سریع 
 یش اومده استفاده کرد وباخنده گفت:ازموقعیت پ

سکوت عالمت رضایته.فعال که هانیا شیرازه اما من باهاش تماس -
 میگیری ومیگم بیاد تهران توهم تااون موقع خودتو حاضر کن.

 
 کمی از عرفان فاصله گرفت ولی ایستاد وگفت:

 ممنون پسرم که دل مادرتو شاد کردی...-
جلوی هرگونه مخالفتی ازعرفان  واین تیر خالص بود که دیگر

 راسلب کرد...
 
 

 طناز برافروخته روبه روی عرفان ایستاد:
 توچی گفتییی؟-

عرفان سرش را بین دستهایش گرفت,طناز عصبی تر ازآن بود که 
بشود ارامش کرد وعرفان ترجیح داد فعال حرفی نزند تا طناز خوب 

 عقده هایش را برسرش خالی کند.
 

 عرفان فریاد زد: عصبی برسر
تو دیوونه شدی تواصال حالیت نیست اطرافت داره چه اتفاقاتی -

میفته میفهمی؟تورو جادوت کردن تواون عرفان مغرور ومحکمی 
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که من میشناختم نیییستی عرفان چی تورو اینقدر عوض کرده 
هان؟توچطور به این راحتی تن به این ازدواج زوری دادی 

صمیم بگیره هان؟توکه میدونی آخرش وگذاشتی نامادریت برات ت
این اموال فقط مال توئه پس این ازدواج مسخره ویهویی این 

 وسط چی بود ؟
مکثی کرد وشالش را ازسرش کشید.از زور عصبانیت گرمش شده 

 بود وروی صورت وگردنش قطرات عرق نمایان بود.
 روی مبل نشست وادامه داد:

 
ان میفهمی؟من وتو مثل من حس میکنم دیگه نمیشناسمت عرف-

دوتا آهنربا تماما به هم وابسته بودیم و مثل خواهر وبرادر اما االن 
توبااین تصمیم یهویی رشته ی این خواهر وبرادری رو داری از 

 ریشه درمیاری واین قضیه به این مهمی رو من االن باید بفهمم...
 

 عرفان ازجابرخاست:
 عروسیه دختر...طناز جوری حرف میزنی انگار فردا -

طناز بیش از پیش عصبانی شد ازجابرخاست وسینه به سینه ی 
 عرفان ایستاد:

نه انگااار توواقعا زده به سرت.سرتو مثل کبک کردی زیر برف -
واجازه میدی برای یک عمر زندگی یکی دیگه برات تصمیم بگیره 

اونم به خاطر پول...ببین عرفان تواون داداشی که من داشتم وبه 
 وجودش افتخار میکردم نیستی خیلی فرق کردی خیلییی.
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عرفان دست طناز رو گرفت ولی طناز باپرخاش دستش رابیرون 

 کشید وگفت:
به من دست نزن.تودیگه برای من نامحرمی چون برادر من -

نیستی دیگه ام کاری به من نداشته باش برو بچسب به 
 نامادریت.

 
ق عرفان بیرون رفت ودر را محکم سپس شالش را به سر کرد وازاتا

 به هم کوبید.
عرفان عصبی وکالفه روی مبل نشست ومشتش را به پشتی مبل 

 کوبید:
 )لعنتی(...

 
طناز خودش را به کتابخانه رساند ودر را محکم باز کرد.دلنیا 

باوحشت برخاست وبادیدن چهره ی قرمز دوستش سریع به 
 سمتش دوید:

 رااینقدر عصبانی هستی؟طناز عزیزم چی شده ؟چ-
 طناز فریاد زد:

 اون پسره پاااک خل شده دلنیا میفهمی؟-
 دلنیا گیج نگاهی به طناز کرد:

آروم باش من نمیفهمم منظورت چیه عزیزم درست برام توضیح -
 بده.
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سپس لیوان آبی ریخت وبه دست طناز داد تا شاید کمی از 
ه سرکشید وکمی عصبانیتش فروکش کند.طناز لیوان را الجرع

 ازآتش درونش کم شد.
 دلنیا کنارش نشست :

 خب حاال بگو ببینم چی شده؟-
دلنیا نمیدونم آرتینا چه جادویی کرده که عرفان درمقابلش فقط -

چشم میگه هرکاری اون بگه انجام میده انگار هیپوتیزمش کرده 
عرفانی که رو حرف من حرف نمیزد االن اصال دیگه نظرمم واسش 

نیست منی که مثل خواهرش بودم .منکه میدونم تمام اینا  مهم
زیر سر اون عفریته اس مامان بیچاره اک همش میگفت اون زن 

 جادوگره ها من باورم نمیشد.
دلنیا هنوز هم ازعمق ماجرا بی خبر بود.نگاهی به چهره ی عصبی 

 دوستش انداخت وگفت:
 ؟عصبانی هستی مگه عرفان خان چیکار کرده که جنابعالی اینهمه-

 طناز پوزخندی زد:
 تصمیم گرفته باهانیا ازدواج کنه.-

انگار این حرف پتک محکمی بود که برسر دلنیا فرود آمد لیوان آب 
ازدستش افتاد وهنگ به صورت طناز خیره ماند وحتی نتوانست 

 یک  کلمه به زبان بیاره.
 طناز هول شد وبازوی دلنیا را در دست گرفت:

 .دلنیا...چت شد یهو؟دلنیا..-
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صدای طناز گویی از فرسنگها دیر تر به گوشس میرسید فکر نمیکرد 
از خبر ازدواج عرفان تابه این حد شوکه ومغموم شود نمیدانست 

حسی که دردلش درحال رشد است به عرفان را چه باید 
 نامید؟عشق یاوابستگی یاعادت؟

 
ده که اینهمه طناز دردل باخود گفت)پس دلنیا عاشق عرفان ش

ناراحته(بااین فکر لبخند شیرین وعمیقی روی لبش نشست اما 
بایادآوری این ازدواج سریع لبخندش جایش را به اخم غلیظی 

 داد.
 

 دلنیا کم کم به حالت عادی برگشت وتنها گفت:
 مبا..رکه.-

طناز دلش گرفت ازاین ناراحتی تنها دوستش دستش راروی دست 
 دلنیا گذاشت:

 رفان رو دوست داری؟توع-
 

دلنیا باوحشت ازجا برخاست.حس میکرد کسی گلویش را می 
فشارد وهوا به ریه هایش نمیرسید.به سمت پنجره رفت وآنرا 

گشود وپیاپی نفس های عمیق کشید تا شاید کمی از التهابش کم 
 شود.

 
 طناز برخاست و به دلنیا نزدیک شد:
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 دلنیا آروم باش.-
 

دلنیا فضای اتاق رو پر کرد وطناز دلش فرو  هق هق گریه ی
ریخت.سریع جسم سبک دلنیا را درآغوش کشید وموهایش را 

 نوازش کرد :
 دلنیا خواهری آروم باش گریه نکن توروخدا.-

 دلنیا به سختی اشکهایش را مهار کرد وبه سمت لب تاب رفت:
 طناز میشه تنهام بذاری؟کارهام مونده...-

فهمید که این کارتنها بهانه ی بیرون کردن وطناز فقط وفقط 
اوست ودلنیا فقط در تنهایی دوست دارد اشک بریزد تا طناز را 

 ناراحت نکند.
 ازجا برخاست وبا ناراحتی اتاق دلنیا را ترک کرد...

 
 

آرتینا تلفن رابرداشت وشماره گرفت.بی صبرانه منتظر وصل تماس 
 در گوشی پیچید: بود وکمی بعد صدای خواب آلود هانیا

 
 بله؟-
 سالم.منم آرتینا.-

 هانیا یک تای ابرویش راباالانداخت:
 به به سالم آرتینا خانم.حالتون چطوره؟-
 مرسی خوبم.تصمیم نداری بیای تهران؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 8  

 

 واسه ی چی؟-
 میخوام مراسم نامزدی بگیرم برای تو وعرفان.-

 هانیا حیرتزده فریاد زد:
 برای کی؟-

 وزخندی زد:آرتینا پ
 تووعرفان.چیه؟نمیخوای؟-

هانیا باورش نمیشد عرفان به این زودی تن به خواسته ی دلش 
 بدهد.به سختی جلوی خوشحالیش رو گرفت وبالحن عادی گفت:

 غیرمنتظره بود ارتینا خانم من باید فکر کنم.-
 باشه چند روز برای فکر کردنت وقت میخوای؟-

 _یک هفته.
 ته بعد تماس میگیرم مجدد.باشه پس من هف-
 مرسی خدانگهدار.-

تماس را قطع کرد وجیغی ازسر خوشحالی کشید فقط  نمیدونست 
 چطوری موضوع را با مادیار درمیان بگذارد...

 
 

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

اورد که مادیار وارد شد.باعصبانیت نگاهش کرد  سرش را باال
 وموقعی که به سرمیزش رسید باپرخاش گفت:
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بود نه ۹هیچ معلوم هست توکجایی مادیار؟قرار ما ساعت-
 ونیم...۹

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

همه سادگی این دختر هانیا بااین حرف ارام شد و مادیار به این
پوزخند زد وباخود گفت)هانیا نمیدونه که این نیم ساعت رو من با 

 دویت دخترم خوش میگذروندم الحق که دختر زودباور واحمقیه(.
 هانیا منو رابرداشت وهردو سفارش دادن که هانیا گفت:

 مادیار قصد ما باهم ازدواجه درسته؟-
واج بایک دختر پولدار وزود مادیار باخوداندیشید)چه بهتراز ازد

باور که به راحتی میتونم قالش بذارم وهرکاری دلم خواست 
 بکنم؟(

 
 آره عزیزم معلومه که قراره ازدواج کنیم.-

هانیا نگاهی به چشمان مشکی مادیار انداخت ولی انقدری قدرت 
نداشت که برق شیطانی چشمان مادیار را ببیند برای همین هم 

 فت:لبخندگرمی زد وگ
من میخوام یک کاری بکنم که قبل عروسیمون به یک سرمایه ی -

 گذاف برسیم تا بتونیم یک عمر مرفه زندگی کنیم.
 مادیار که بوی پول به مشامش خورده بود کمی خودرا جلو کشید:

 باید چیکار کنی؟-
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ببین من باید قبل از ازدواج باتو به عقد یکی دیگه دربیام ولی -
ع به ناساری میکنم ومهریه امو مطالبه میکنم بعد عقد من شرو

 ومبلغ مهریه میتونه مارو خیلی به ارزوهامون نزدیک کنه چطوره؟
مادیار در دل پوزخند زد وباخود گفت)نه انگار این دختر زیادی هم 
خرفت وکودن نیست وبلده چطور کالهبرداری کنه(ظاهری عصبی 

 به خود گرفت:
یکی دیگه بشی به خاطر پول ؟من  این چه حرفیه؟تومیخوایذعقد-

 نمیتونم عشقمو کنار یکی دیگه ببینم هانیا.
عصبی نشو مادیار توروخدا قبول کن من به محض خونده شدن -

 خطبه وناسازگاری رو شروع میکنم ما به این پول احتیاج داریم .
 

 مادیار دردل میخندید به ساده لوحی این دختر .
 باید طالق بگیری باشه؟ باشه هانیا اما خیلی زود-

 هانیا خوشحال شد:
باشه مطمئن باش.پس من وقتی برای جواب زنگ زدن میگم -

 جوابم مثبته.خب؟
 باشه.-

 هانیا باخود گفت)بیچاره تون میکنم خانواده شهریاری...(.
 
 

دراینه به چهره ی خود نگریست.زیر چشمانش گود رفته بود 
ت وپس از دوش کمی صورتش وصورتش بی حال بود.به حمام رف
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را آرایش کرد وموهایش را باالی سرش بست وبقیه را روی شانه 
های ظریفش ریخت.چشمان سبزش بی فروغ شده بودوانگار 

 دیگر روشنایی نداشت.
خط چشم مشکی اش را برداشت وخطی زیبا در حصار مژه های 

 بلند وبرگشته اش کشید وچهره اش هزار برابر زیباتر شد.
دامن مشکی اش را باساپورت ضخیم مشکی به تن کرد کت و

 وعطر هم زد.
زیباشده بود.باخود گفت)دلنیا نباید اینقدر نسبت به زندگی تاامید 

بشی یادت باشع تونمیتونی با تقدیر وآنچه خدا خواسته بجنگی 
 پس سعی کن محکم باشی.(

وارد کتابخانه شدو پشت لب تاب نشست ومشغول تایپ 
نداشت وخوشحال بود چون میتوانست کمی درباغ  شد.زیاد کار

قدم بزند.وقتی تایپش تمام شد شال سفیدش را رپی سر انداخت 
 وصندلهای سفیدش راهم پوشید وازکتابخانه خارج شد.

هوای باغ عالی بود.موبایلش را در اورد وباتماس به طناز ازش 
خواست تابه اینجا بیاید واونیز پذیرفت.روی تاب نشست که 

 نسیس عرفان وارد خانه شد .ج
نگاهی بهش انداخت اونیز مثل خودش الغرشده بود وقتی دید به 

 سمتش می اید از جا برخاست.
 
 سالم.-
 سالم عرفان خان.روزتون بخیر.مبارکه.-
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 عرفان چشمهایش راتنگ کرد:
 چی مبارکه خانم؟-

دلنیا سرش رابه زیرانداخت وسعی کرد خونسردی اش راحفظ 
 احرف بی ربطی نزند که غرورش راخورد کند:کندت

 تصمیم به ازدواجتون باخانم صولتی دیگه.-
عرفان موشکافانه به چهره ی زیبای دلنیا خیره شد وبرای بار هزارم 

 باخود گفت)چقدرزیباست,,,(:
 خبرا انگارزودمیرسه خانم مشرقی.-

 دلنیاسربلند کرد وپوزخندی به رویش زد:
 ع شدم؟ناراحتید من مطل-

 عرفان حس کرد رنگ نگاه دلنیا نزدیک به نفرت است اخمی کرد:
 چراباید ناراحت بشم؟مگه میخوام کارخالفی بکنم خانم؟-
ابدا اما تلخی حرفاتون وکنایه هاتون گویای اینه که زیاد ازاینکه -

 من باخبرم خوشحال نیستید.
 عرفان کالفه شد:

 کار تایپ تمومه؟-
 ودراکنترل کرد:دلنیا به سختی خ

 بله تموم هست.-
 میخوام ببینم.-

دلنیابدون حرف به راه افتاد تا به کتابخانه برود وعرفان دنبالش به 
راه افتاد.دلش میخواست جواب دندان شکنی به دلنیا بدهد اما 
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دلش نمیخواست آن دختر راناراحت کند باخود فکر کرد چرا باید 
 مهم باشه؟ ناراحتی این دختر اینقدر برای من

 رو باز کرد:WORDباهم وارد کتابخانه شدن.دلنیا صفحه 
اینا تمام نوشته های امروزه.بعضی جاها توی برگه مشکل تایپی -

داشت که درست کردم وسعی کردم متن رورسمی تر کنم.میتونید 
 خودتونم مطالعه کنید.

عرفان به دقت به صفحه ها نگاه میکرد ودرآخر باتحسین به دلنیا 
خیره شد ودل دلنیا بازلرزید وناخودآگاه لبخند عمیقی روی 

صورتش نشست وتن عرفان ازدیدن آن چال لرزید برخاست 
وبازوی دلنیا رو گرفت.دلنیا کمی جا خورد وسریع لبخندش راجمع 

 کرد ولی عرفان سرشو به گوش دلنیا نزدیک کرد وزمزمه کرد:
 دلنیا همیشه بخند باشه؟-

م تنش گر گرفته وازاینهمه نزدیکی دچار عجز دلنیا حس کرد تما
شده کمی خود را جابه جا کرد که عرفان ازش فاصله گرفت وکالفه 

 دستی درموهایش برد وسریع ازاتاق گریخت...
اشکهای دلنیا فروریخت.دلش گرفت ازاینهمه بی کسی وتنهایی 

ازاین حس نوپای درونش که هرلحظه بیشتر شعله ور میشدودلنیا 
رساند.جلو آینه ایستاد وانگشتش را درچال گونه اش فرو را میت

 کرد وشدت اشکهایش بیشترشد:
دلنیا تو برای اون فقط یه تشابهی که به مادرش داشتی نه چیز -

 دیگه...
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طناز توی اتاقش نشسته بود وزانوانش را در آغوش گرفته بود .به 

صرف کند در فکر عرفان بود که چطوری میتواند اوراازاین کارش من
دلش آشوبی عمیق به پا بود.ازطرفی دلش برای دلنیا میسوخت 

ونمیتوانست کاری بکند مادرش وقتی درجریان قرار گرفته 
بودخیلی عصبانی شده بود وسعی کرده بود عرفان رامنصرف کند 
ولی اوهم نتوانسته بود انگار عرفان جادو شده بود وجز آرتینا به 

 حرف هیچ کس گوش نمیداد.
صدای زنگ موبایلش رشته ی افکارش را گسیخت.بادیدن اسم 

 عرفان سریع تماس را وصل کرد:
 بله؟-
 سالم طناز.-
 سالم عرفان خان.-
 طناز اینقدر باهام غریبگی نکن بخدا دلم میگیره.-
 

 طناز از عجز کالم عرفان کمی دلش گرفت:
 چی شده عرفان؟-
 ن مثل اون روزا.میخوام ببینمت طناز باهم بریم بیرو-
 خودت خرابش کردی عرفان.خودت نخواستی مثل قبل باشیم.-
طناز توروخدا تنهام نذار من بهت احتیاج دارم .دارم داغون میشم -

 خیلی خسته ام.
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اشکهای طناز جاری شد میدانست عرفان تا چه حد به او وابسته 
 اس اما نمیدانست چرابه حرفهایش گوش نمیدهد...

 ش عرفان.بگو کجا میخوای ببینی منو؟آروم با-
 میام دنبالت عصری.-
 باشه منتظرتم.-
 
 

سوار ماشینش شد.عرفان ازدیدن طناز ازعمق وجود خوشحال 
بود.ماشین روحرکت داد وبه سمت دربند رفت.طناز بی آنکه 

نگاهش کند از شیشه به بیرون نگاه میکرد عرفان چند بار صداش 
 نکرد .کرد ولی جوابی دریافت 

ماشین رابه کنار جاده کشاند و دستش را زیرچانه ی طناز گذاشت 
وبه سمت خود برگرداند وبادیدن اشکهای طناز دلش فروریخت 

.سریع اورا درآغوش کشید وهق هق طناز بیشتر شد.کمرشو 
 نوازش کرد :

 
 طنازم توروخدا گریه نکن  دلم میگیره ها.-
 ناز.عرفان باهانیا ازدواج نکن جون ط-
 

عرفان خیلی خواست بگوید باشه ازدواج نمیکنم اما چهره ی آرتینا 
خانم جلوی رویش آمد ونگذاشت دهانش باز شود وطناز وقتی 
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جوابی دریافت نکرد خودراازآغوشش بیرون کشید ودیگه حرفی 
 نزد.

عرفان کالفه ماشین رو به حرکت درآوردوتا مقصد دیگه حرفی زده 
 نشد.

 ن وهردو درافکارشان غوطه ور بودن.باهم قدم میزد
 طناز نفس عمیقی کشید وسعی کرد کمی خود را سرحال بگیرد:

 عرفان خسیس شدی دیگه برام خرید نمیکنی.-
عرفان ازته دل خندید ودست ظریف وزیبای طناز را در دست 

 گرفت:
 توجون بخواه طنازم.-
 جونت رو نمیخوام برام آلوچه بخر.-

عمیق بهش خیره شدوگونه اشو بوسیدوبراش یه عرفان بامحبتی 
ظرف بزرگ الوچه خرید وطناز حس کرد عرفان خیلی تنهاست 

 خیلی...
 
 
 سالم آرتینا خانم.-
 سالم.زنگ زدم جوابتو بگیرم.-
خب من فکرامو کردم فکر میکنم حاضرم که این پیشنهاد رو قبول -

 کنم .
 آرتینا پوزخندی زد وگفت:

 تهران؟ خوبه.کی میای-
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 امروزپنج شنبه اس من یکشنبه تهرانم.-
 باشه.خداحافظ.-

هانیا خوشحال بود ازاینکه میتواند صاحب سرمایه ای گذاف شود 
واصال براش مهم نبود این یک کالهبرداریه وبازی با احساسات 

چندین نفر.فکر میکرد عرفان دوستش داره واین انتخاب عرفانه 
باره وتوی دلش ذره ای عالقه نمیدونست که عرفان دریک اج

نسبت به خودش نیست  شاید اگر هم میدانست وچندان براش 
مهم نبود چون او قرار نبود به معنای واقعی همسر عرفان شود که 

عشق براش مهم باشه او انقدر احمق بود که مادیار رابه عرفان 
 ترجیح میداد...

 
 
  

 آرتیناکنارعرفان نشست ودستش را گرفت:
 سرم قراره هانیا یکشنبه بیاد.پ-

 عرفان تکان سختی خورد وپرسید:
 واسه ی چی؟-
 خب جوابش بله اس دیگه میاد تهران برای مراسم.-

 عرفان خشمگین گفت:
 مراااسم؟چه مراسمی؟-
 خب مراسم عقد دیگه.-
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چیییی؟شما ازمن انتظار دارید هنوز دوماه ازمرگ پدرم گذشته -
 برم عقددد کنم؟

 ینا برخاست:آرت
منکه نمیگم ازدواج کن میگم یک عقد محضری وساااده وبدون -

 تشریفات.
 نه من هرگز اینکارو نمیکنم هرگز.-
 ماه دیگه؟۲۰پسرم یعنی میخوای تاسال صبرکنی؟تا-
 معلومه که صبرمیکنم شاید هم بیشتر.-

 آرتینا سرخورده وکمی عصبی گفت:
 رف بزنم؟پس برای چی گفتی من بااون دختر ح-
 من نگفتم شماخودتون گفتید.-
حداقل بذار طی یک مراسم کوچیک شمادوتا رو نامزد کنیم تا -

 حرفی توش نباشه.
 نه عمه هام ناراحت میشن.-

 خون, خون آرتینا رامیخورد به سختی خودش راکنترل کرد:
 پس چیکارکنیم؟-
ام هیچی فعال هانیا بیاد اینجا تا هرموقع خواست بمونه شم-

بهش بگید قضیه ازاین قراره میخواد بایدصبرکنه بعدم اگه 
 خواست تاموعد ازدواج بره شهر خودش بذاریدبره ...

 
خواست بره که چیزی یادش اومد .برگشت سمت ارتینا خانم 

 وگفت:
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درضمن اینم فراموشتون نشه مامان این ازدواج فقط یک ازدواج -
 سوریه.همین.

 
 رد وآرتینا بیش ازهرزمانی عصبانی بود...سپس زود سالن راترک ک

 
 

روزیکشنبه رسید.دلنیا توی تخت خوابش نشست وباخود فکر 
کرد)ای کاش به این کار احتیاج نداشتم وازاینجا میرفتم نمیتونم 

 ببینم اون دختر رو در کنار عرفان(.
آهی کشید ازجا برخاست.انگار اصال انگیزه نداشت برای شروع 

ی به آسمان نیمه ابری انداخت.پنجره را گشود تا یک روز.نگاه
هوای اتاق تازه بشه.به حموم رفت تا دوش بگیره تاشاید ازاین 

 کسلی دربیادوموفق هم بود.
جین صورتی زیباش رو با بلوز آستین کلوش سفید تن کرد 

وآرایش مالیمی کرد وموهاشو محکم باالی سر بست که حالت 
اد وعطر هم زد انگار میخواست از زیبا وکشیده ای به چشمانش د

هانیا کمتر نباشه.ازدیدن خود در آینه باخوشحالی لبخندی زد که 
 بادیدن چال گونه اش به یاد چشمان مشتاق عرفان افتاد ...

صندلهای صورتی اش را پوشید وازاتاق خارج شد.توی آشپزخونه 
به همرا شهناز خانم مشغول خوردن صبحانه بود که عرفان وارد 

 شد.
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جلوی پایش برخاست وعرفان نگاهی به سرووضع بی نقصش 
انداخت لبخندی روی لبش نشست وبه گرمی جواب احوالپرسیشو 

 داد که باعث تعجب دلنیا شد.
من دارم میرم شرکت برگه ها رو گذاشتم کنار لب تاپ.مشکلی -

 داشتی بهم بگو.
ق یا تادلنیا ته دلش گرم شد خواست لبخند بزند ولی از نگاه مش

حرکتی غیرارادی از عرفان کمی واهمه داشت برای همین کمی 
لبهایش راکش داد وتشکر کرد وعرفان گیج از آشپزخونه خارج 

 شد.
دلش نمیخواست هانیا بیاید اما نمیتوانست باآرتینا مخالفت کند 

باخود گفت)امروز حتی االمکان دیر تر برمیگردم خونه ومیمونم 
 میقی روی لبش نشست...شرکت(بااین فکر لبخندع

 
ازفرودگاه بیرون اومد انتظار داشت عرفان به دنبالش آمده باشد 

اما هیچ کس نبود به استقبالش بیاد.عصبانی شد.به سمت اژانس 
 رفت وپس از صحبت کوتاهی باراننده سوار شد.

 عصربود که رسید به عمارت شهریاری بزرگ.۴ساعت
باز هم ازنبود عرفان بیشتر کفری آرتینا به استقبالش اومد وهانیا 

 شد وباکنایه گفت:
 عرفان ازمن میترسه که خودشو قایم کرده؟-

آرتینا عصبی شد از کالم هانیا اما اوباید خونسرد میبود چرا که به 
 این دختر احتیاج داشت برای نقشه هایش...
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 خیر عرفان شرکته.این روزا سرش شلوغه.-
من وقت نداشته تابیاد فرودگاه  ساعتم برای۱انقدر شلوغ که -

 دنبالم ومن باید باآژانس بیام...؟
 مانمیدونستیم چه ساعتی میرسی...-

 هانیا پوزخند زد:
 میتونستید زنگ بزنید وازم بپرسید.-

آرتینا کم کم به اوج خشم میرسید برای اتمام این مکالمه ی نه 
ا کرد تچندان خوشایند شهناز ومیناخانم دومستخدمشون روصدا 

چمدون هانیا را به اتاقی که دراختیارش قرار دارد ببرند وخودش 
 به اتاقش رفت تا خشمش فروکش کند.

هانیا بااین حرکت بیشتر عصبی شد اما دیگر حرکتی نکرد چون به 
این سرمایه برای زندگی بامادیار نیاز داشت لبخند بدجنسی زد وبه 

 دنبال دومستخدم رفت...
 

ه بود وازطرفی ازنیومدن عرفان تااین موقع دلنیا خسته شد
 متعجب.

خوشحال ازاتمام کار برخاست وسرووضعش رامرتب کرد 
 وازکتابخانه خارج شد وبه طبقه پایین رفت.

هانیا بادیدن دلنیا به وضوح جا خورد.حس میکرد درمقابلش پری 
زیباییست که از پله ها باعشوه ای که اصال برای جلب توجه نبود 

 میاد وحرصش را دراورد. پایین
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دلنیا بادیدن هانیا باز دلش گرفت اما چهره ی عادی خودشو حفظ 
 کرد وروبه روش ایستاد:

 خوش اومدید خانم صولتی.-
هانیا موهای کوتاهش راکه تاشانه اش میرسید راباعشوه تکان 

 داد :
 مرسی .-

یلی خدلنیا پوزخندی زد وبه آشپزخونه رفت.شهنازخانم ازاین دختر 
خوشش میامد وباهاش مثل دختر خود رفتار میکرد.بادیدنش 

 لبخند محوی زد:
 عزیزم خسته ای بشین یک فنجان قهوه بخور.-

 پشت میز نشست:
 ممنون شهنازجون.-

قهوه را مزه مزه کرد که صدای درسالن اومد ودقایقی بعد قامت 
 (.٧:۰۰عرفان رادید ونگاهش همزمان به سمت ساعت کشیده شد)

عصربرنمیگشت اما ۴تعجب کرد همیشه عرفان دیرتر ازساعت
 االن...

 
هانیا بادیدنش برخاست وباعشوه سالم کرد.عرفان که نگاهش به 

زیر بود باشنیدن صدا سرش راباال آورد وبادیدن هانیا کمی جا 
 خورد شاید فراموش کرده بود که امروز قرار است بیاید...

 سالم...خوش اومدی.-
 خنده ای پرعشوه کرد:هانیا 
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 مرسی عزیزم خسته نباشی.-
دلنیا دردل حرص خورد اما همچنان چهره ی خونسرد خودرا حفظ 

 کرده بود.
عرفان سرش را چرخاند وبادیدن دلنیا که در سکوت قهوه اشو 

میخورد انگار بهش انرژی تزریق شد که لبخند نشست رولباش وبه 
 م داد که عرفان گفت:سمت آشپزخونه رفت.دلنیا برخاست وسال

 تموم شد کارات؟-
 بله یکساعتی میشه.-
 میشه ببینم؟-
 البته.-

ازجابرخاست وازاشپزخونه خارج شد وحین گذشتن ازکنار عرفان 
ناخواسته پهلوش به دست عرفان خورد وعرفان لحظه ای 

چشمانش راازاین برخورد وبوی عطر دلنیا بست ونفس عمیقی 
 بااسترس به سمتش برگشت:کشید.دلنیا ایستاد و

 ببخشید حواسم نبود.-
 اما عرفان لبخند عمیقی زد وبه دنبال دلنیا رفت.

هانیا که تمام این حرکات رادنبال میکرد باعصبانیت روی مبل 
 نشست وباخود گفت)نشونت میدم دلنیا(...

وارد کتابخانه شدن.دلنیا کمی استرس داشت اما باچندنفس 
 د به نفس خودرا برگرداند.عمیق سعی کرد اعتما

روی صندلی نشست وعرفان هم درکنارش که باعث شد بازویش 
به بازوی دلنیا برخورد کند اما دلنیا به روی خودش نیورد وتمام 
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کارارو باحوصله برای عرفان تعریف کرد و عرفان بادقت گوش 
 کردودراخرگفت:

 فردا صبح باهام باید بیای شرکت.-
اما خوشحال شد چون از فضای کتابخونه کمی دلنیا کمی جاخورد 

خسته شده بود وحس میکرد دلش کمی تنوع میخواد.خونسردی 
 خودشوحفظ کرد وپرسید:

 چرا؟؟؟-
 جلسه دارم حضورت الزمه.نمیخوای بیای؟-

 دلنیا سریع گفت:
نه نه اینطوری نیست فقط کمی متعجب شدم.ساعت چند باید -

 حاضرباشم؟
-۸. 
 باشه.-

 ن ازجابرخاست و باتردید گفت:عرفا
 دلنیا...-

دلنیا حس کرد تابه حال هرگز ازشنیدن اسمش تابه این حد 
 خوشحال نشده:

 بله؟؟؟-
اگر...هانیا حرفی زدیا چیزی گفت به دل نگیر به خاطر من -

 ببخش.
 سپس سریع ازکتابخونه بیرون زد وقلب دلنیا پرازشعف شد .
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یخواست به سرمیز برود وکنایه موقع شام شد.دلنیا دلش نم
هاونگاههای تحقیرآمیز هانیا راببیند اما نمیتوانست.ناچار 

 برخاست وازاتاقش خارج شد.
هانیا درکنار عرفان نشسته بود بادیدن دلنیا عمدا خودشو به سمت 

عرفان متمایل کرد ودستشو دور بازوی عرفان حلقه کرد که عرفان 
سپس به دلنیا که برسرمیز سرش رابلندکرد واول به هانیا و

 مینشست نگاه کرد وکمی عصبی شد اما حرفی نزد.
دلنیاحس میکرد چیزی ازمزه ی غذا نمیفهمد .باغذایش بازی 

 میکرد که آرتینا گفت:
 دلنیا چیزی شده؟غذارو دوست نداری؟-

 شام ماهی بود.بشقابشوکمی پس زد ولبخندمحوی زد:
ستم زیاد.بااجاز تون میرم نه نه اصال اینطور نیست گرسنه نی-

 بخوابم.
 ازسرمیز برخاست که هانیا گفت:

وای آرتینا جون اصرار نکنید آخه دلنیا جون شاید تااالن نخوردن -
 این غذارو دفعه ی اولشونه.

درادامه پوزخندی زد.انگار تمام وجود دلنیا راآتش زدن دستش 
ران رامشت کرد تا حرف نامربوطی نزندونگاهش به چشمان نگ

عرفان افتاد.ببخشیدی گفت وسریع میزراترک کرد.دراتاقش را 
بست وخودش راروی تخت انداخت وصدای گریه اش دلش 

راسوزاند.نمیدانست چراجواب دندان شکنی به هانیا نداده ولی 
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ازطرفی هم باخود میگفت )اون شعورنداره منکه نباید بشم هم 
 زبون او(.

 
صورتش رو آب زد .لباس ازجاش برخاست وداخل سرویس شدو 

خوابش را پوشید والمپ راخاموش کرد ولی چراغ خواب 
کنارتختش را روشن.موهایش راباز کرد وبه دور شانه های خود 

 ریخت.
 

تقه ای به در زد اماصدایی نیومد باتردید الی دررا باز کرد وپابه 
 داخل گذاشت.نزدیک تر رفت وآروم زمزمه کرد:

 دلنیا...-
 ه هراسان ازجابرمیخاست زود جلو رفت:بادیدنش ک

 دلنیا جیغ نکش ونترس...منم عرفان.-
دلنیا حاال کمی ارام شده بود اما کمی ازحضورش خودراجمع وجور 

 کرد:
 چیزی...شده؟-

 عرفان نگاهی  به موهای پریشان دلنیا انداخت ولبخندی زد:
 خوبی؟-

ربرشانه های دلنیا آرزو میکرد ای کاش میتوانست لحظه ای راس
 عرفان بگذارد وازدردهایش بگوید اما....

 
 بله خوبم...-
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 بابت حرف هانیا...-
چشمان گستاخش رادرچشمان نگران عرفان انداخت وحرفش 

 راقطع کرد:
شمانباید ازمن عذرخواهی کنید عرفان خان.من ازشما به هیچ -

 عنوان دلخوریا عصبی نیستم .
 عرفان لبخند زد:

راحت باشه که این حرفای گستاخانه ی هانیا لطمه  پس خیالم-
 ای به رابطه ما وطناز وکارکردنتون دراینجا نمیزنه؟

دلنیا غصه هایش را لحظاتی فراموش کرد...برای عرفان 
 اونجابودنش مهم بود حضورش مهم بود...

ابدا.من طناز رو مثل خواهرم دوست دارم درمورد شمام که گفتم -
 ت بی ادبی های هانیاخانم.مربوط به شما نیس

ممنون دلنیا.هرچقدر هانیا بی ادب وبی شرمه درعوض تو بسیار -
 دختر خوب ومتینی هستی.

لبخندی محوی زد دلش میخواست بخندد اما جرئن نمایان کردن 
 چال گونه اش رانداشت.
 عرفان به سمت در رفت:

 خوب بخوابی.فردا رو فراموش نکنی.-
 ممنون.نه ابدًا.-

پس ازرفتن عرفان حس کرد واقعا دلش آروم گرفته روی تخت 
 خوابید وخیلی زود خوابش برد.
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ازجابرخاست وگردنش را ماساژ داد.خودرا به حموم رساند ودوش 

کوتاهی گرفت وپس ازشانه کردن موهایش انهارامحکم درباالی 
 سرش بست تامزاحمش نباشد.

ل سفیدش رابرداشت مانتووجین سورمه ای اش را به همراه سا
وتن کرد وارایش مالیمی به چهره داد و طره ای از موهایش را به 

صورت کج روی پیشانی ریخت و بادیدن زیبایی خود لبخندعمیقی 
زد وپس اززدن عطر همیشگی اش کیف دستی سفید وموبایلش 

 رابرداشت وازاتاق خارج شد.
ن عرفان دراشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود که بادید

دلنیامحوش شد وخیره شد به صورت زیبایش که مشغول صحبت 
با شهنازخانم بود ودر رفتارش اصال خودپسندی  نبود.وقتی دید به 
طرفش میادزود نگاهشو دزدید ومشغول خوردن شد اما انگار یک 

 نیرویی مجبورش میکرد به چشمان زیبای دلنیا خیره شود...
 شنید.دلنیا آروم سالم کرد ومتقابال جواب 

 من حاضرم عرفان خان.میتونیم بریم.-
 عرفان نگاهش کرد:

 بشین اول صبحونه بخور.-
 مرسی میل ندارم.-

 عرفان اخم کرد:
 چی؟یعنی چی؟بشین هنوز وقت هست.-
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بااصرارزیاد عرفان تنهابه یک لیوان شیر امتناع کرد وعرفان ناراضی 
 ازپشت میز برخاست.

خود گفت)خداروشکر هانیا هنوز خوابه دلنیا جلوسوارشد ودردل با
وگرنه باید حضورشو تحمل میکردم چون محاله بذاره من باعرفان 

 تنهاجایی برم حتی تا سرخیابون.
 

زیرچشمی به اخمهای محو وپرستیژ زیبای عرفان موقع رانندگی 
 نگریست ودردل تحسینش کرد.

 تارسیدن به شرکت هیچ صحبتی بینشون رخ نداد باهم پیاده
 شدن وواردشرکت شدن.

 نگهبان بادیدن عرفان زود ازجابرخاست وخوش امد گفت.
وارد اتاق کار عرفان شدن که رادین داخل شد وبادیدن دلنیا به 

معنای واقعی خالقش را تحسین کرد وباخوشروی احوالپرسی کرد 
 که عرفان گفت:

 رادین جلسه ساعت چند شروع میشه؟-
 .۲۰ساعت-
ب تاب وبرگه های تایپی رو برای خانم مشرقی بسیار خب.یک ل-

 حاضرکن تا کارشو انجام بده تازمان شروع جلسه.
 بیارم اینجا؟-
 آره بذار روی همین میز جلو.-

پس ازرفتن رادین دلنیا به فضای آروم وشیک اتاق نگاهی انداخت 
 وروی مبل جابه شد.عرفان گفت:
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 چیزی میخوری؟-
 گاه پرالتهاب عرفان دوخت :دلنیا چشمان خوشکلشو به ن

 نه مرسی فعال چیزی نمیخوام.-
رادین لوازم رو روی میز جلوی دلنیا گذاشت ودلنیا پس ازتشکر 

 کوتاهی مشغول کارش شد.
تازمان جلسه هردو بی وقفه کارکردن که رادین اعالم کرد جلسه 

 شروع شده وعرفان به همراه دلنیا وارد جلسه شد.
نفره نشست وخودش رابه خواسته ۱۰درصدر میز دلنیا کنار عرفان 

 ی عرفان به همه معرفی کرد...
 
 

طناز دلش برای دلنیا خیلی تنگ شده بود تصمیم گرفت به 
 دیدنش برود.

بارسیدن به عمارت ماشینو وارد پارکینگ کرد ووارد سالن شد 
برسرجایش خشک شد ومات به سرووضع tvوبادیدن هانیا جلوی 

اما باصدای شهنازخانم که بهش خوش آمد  هانیا نگریست
 میگفت به خود امد وسعی کرد خونسرد باشد.

هانیا رویش رابرگرداندوبه طناز نگاه کرد اما نگاه هردو اصال رنگ 
دوستی نداشت.طناز نگاهشو باانزجار گرفت وروبه شهنازخانم 

 گفت:
 شهنازجون دلنیا توکتابخونه اس؟-
 شرکت.نه دخترم صبح باآقا رفتن -
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بااین حرف هانیا عصبی نگاهشو به شهنازخانم دوخت.فکر میکرد 
 دلنیا داخل کتابخانه اس اما االن...

 طناز با بدجنسی خندید:
 آفرین پس دلنیاهمراه عرفانه خب منم پس میرم شرکت.بااجازه.-

یپس ازازسالن بیرون رفت.هانیا حس کرد خون خونش را میخورد 
 نداشت. وچاره ای جز تحمل کردن

طناز به شرکت رفت .توی سالن منشی بهش گفت که االن جلسه 
اس ونمیتونه عرفان روببینه.روی مبل نشست ومشغول ور رفتن 

 باگوشیش شد...
 

بااتمام جلسه عرفان ورادین ودلنیا ازاتاق بیرون اومدن ودلنیا 
بادیدن طناز جیغ خفیفی کشید وخود رادرآغوش طناز رها کرد 

 د فکر کرد چقدر این عطر رادوست دارد...وطناز باخو
عرفان این صحنه راکه دید لبخند عمیقی روی لبهایش نشست 

ورادین ازدیدن طناز فوق العاده راضی وسرخوش شد.میدانست 
عاشق طناز است اما میترسید اگربه عرفان بگوید رفاقتشان به 

 خطر بیفتد ومجبور به سکوت بود.
مشغول انجام کاربودن ۱.تاساعت نفروارد اتاق عرفان شدن۴هر

وطنازهم توکارتایپ به دلنیا کمک میکرد ودرهمان حال باه حرف 
 هم میزدن.

 کم پیدایی دلنیا.-
 توباید بیای بهم سربزنی دخترمنکه همش تواون عمارتم.-
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 حق داری اما میتونستی یه زنگ بزنی بهم که.-
 ببخشید خواهری.-
 این دختره کی اومد؟-
 نزدیکای عصر.دیروز -
 برای چی اومده؟-
 نمیدونم واهلل.-
 

نفر سوارماشین عرفان شدن ۴ونیم به پیشنهاد عرفان هر۱ساعت 
 وبرای ناهاربه رستوران شیکی رفتن.

 طناز ودلنیا دریکطرف و رادین وعرفان در مقابل.
 طنازباشوخی گفت:

من میخوام امروز گرونترین غذاروسفارش بدم تا عرفان رو -
 رشکست کنم.و

 عرفان بامحبتی خاص نگاهش کرد:
توهرچی دلت میخواد سفارش بده آبجی من ورشکستم بشم -

 واسه تو می ارزه.
طنازغرق شادی شد ودلنیا دردل آهی کشیدورادین ازکلمه ی آبجی 

در حرفهای عرفان دلش آروم گرفت ولبخند زیبایی روی لبهایش 
ودلنیا نیشگونی  نشست که طناز محو صورت جذاب رادین شد

 ازبازوش درآورد وزمزمه کرد:
 هی دختر اینقدر زل نزن بهش .-

 طناز به خود آمد وسریع سربه زیر انداخت ورادین دردل ذوق کرد.
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 سفارش دادن که طناز گفت:
 عرفان چرا برنامه ی مسافرت نمیریزی؟-

 عرفان نگاهی به رادین انداخت:
 بخدا سرمون خیلی شلوغه فعال.-

 رادین :
 آره االن نمیشه باچندین شرکت قرارداد بستیم امکان نداره.-

 طناز بادلخوری گفت:
 باشه خودم بادوستام نقشه اشو میکشیم ومیریم.-

اخم نشست روی صورت رادین واین ازچشمان طناز دور نماند 
 ودردل غرق خوشحالی شد.

 باآوردن ناهار کسی دیگه حرفی نزد...
 

 رون اومدن طناز گفت:ازرستوران بی
 من باید برم شرکت ماشینمو بردارم.-

 عرفان:
 رادینم ماشینش شرکته میرسونمتون.-

همه سوارشدن وتاشرکت فقط صدای عرفان ورادین درماشین بود 
 که راجع به شرکت صحبت میکردن.

 طناز کنار گوش دلنیا گفت:
دختر مواظب خودت باش االن میری خونه اژدهای دوسر -

 نخورتت.
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لحن بامزه ی طناز دلنیا رابه خنده واداشت.صدای خنده اش 
درفضای ماشین پیچید وعرفان درآینه به چال گونه اش وصدای 
دلنواز خنده اش نگریست ومحوش شد که باصدای بوق ماشین 

 کناریش وصدای بدجنس طناز که میگفت:
 عرفان نکشیمون بااین نگاه کردنات.-

نگاشو دزدید ودلنیا به سخت خنده اش به خودش اومد وسریع 
رامحار کرد واینبار نوبت طناز بود که ازاین حرکت عرفان ودلنیا 

 بخندد...
 پیاده شدن.طناز روبه عرفان کرد:

بذار دلنیا بامن بیاد کاراشوکه تموم کرده االن ساعت -
 عصره شب میرسونمش خونه.۴نزدیک

خت ونتوانست عرفان نگاهی به چهره ی خوشحال دلنیا اندا
 مخالفت کند:

 باشه برید.مواظب خودتونم باشید.-
 طناز بابدجنسی کنار گوش عرفان زمزمه کرد:

 باشه مواظبش هستم عزیزم.-
عرفان کمی حیرت کرد که طناز باخنده گوششو کشید وسپس 

باخداحافظی ازرادین سوار جنسیس خوشکلش شد ودلنیا نزدیک 
 عرفان رفت:

 ادید برم باطناز.مرسی که اجازه د-
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عرفان بامحبت نگاهش کرد وخوب میدانست این محبت تو 
نگاهش اصال ازروی حس خواهری نیست وبا طناز برایش فرق 

 دارد:
 خواهش میکنم.-

 دلنیا خداحافظی کرد وسوار شدوطناز باتک بوقی ازشون دورشد...
 
  
 دلی میخوام برنامه بریزم بریم شمال.پایه ای؟-

 ی کشید:دلنیا آه
خودتم میدونی که ازخدامه بیام ولی امکان نداره عرفان خان -

 اجازه بده.
 عرفان رو بسپاربه من یه جوری راضیش میکنم.-
 اگه راضی بشه که ازخدامه.-

اونروز با طناز به دلنیا خیلی خوش گذشت.باهم به خونه طناز 
رفتن وکلی حرف زدن وشب پس ازشام خوشمزه ای که مامان 

 ز تهیه دیده بود طناز دلنیا رو به عمارت رسوند.طنا
 مرسی طنازبهم خیلی خوش گذشت.-
 خواهش میکنم خواهری.پس به فکر مسافرت باش.-
 امیدوارم.نمیای داخل؟-
 نه دیروقته میرم.خدانگهدار.-

ضربه زد نگاهش ۲۰پس ازرفتن طناز داخل عمارت شد.ساعت روی
پشت پنجره اتاق عرفان را به آسمان دوخت که حس کرد کسی 
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اورامینگریست که بادیدن نگاهش پرده سریع افتاد.دلنیا گیج به 
 راهش ادامه داد...

 
 
آبان بود وهوای تهران کم کم رو به سردی میرفت.هانیا دیروز به ۲۱

 شیرازبرگشته بود وآرتینا نگران بود برای این ازدواج.
 طناز تقه ای به در اتاق عرفان زد ووارد شد:

 عرفان...خوابیدی؟-
 عرفان ازروی تخت برخاست ونشست:

 نه بیاتو...-
 طناز روی صندلی نشست وگفت:

 اومدم باهات درمورد موضوعی حرف بزنم.-
 میشنوم.-
 راستش اومدم ازت اجازه بگیرم دلنیا رو باخودم ببرم شمال.-

 اخمهای عرفان بالفاصله درهم کشیده شد.ازاون روزی که دلنیا را
باخود به شرکت برده بود تاامروز روابطشون فقط درحد سالم 

واحوالپرسی بود نه بیشتر...اما دلش نمیخواست همین دیدن 
 های کوتاه رو هم ازدست بدهد...

یعنی چی؟دلنیا باید باشه اینجا من هزار تا کاردارم دیگه کارتایپ -
 میشه قوز باال قوز.نه طناز اجازه نمیدم.

روزه چیزی نیست که.قول میدم ۲۰همش  عرفان توروخدا-
 مواظبش باشم.
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 عرفان کالفه ازجابرخاست:
موضوع مواظب بودن تو نیست عزیزم ما سرمون شلوغه به دلنیا -

 توشرکت وخونه نیاز داریم نمیتونم اجازه بدم ببریش.
طناز به چشمان عرفان نگریست.این برق شیدایی درچشمانش راز 

طناز دلش نمیخواست غرور عرفان را  دلش را برمال میکرد اما
 بشکند ومیخواست خودش حرف دلش رابزند ...

 ازجایش برخاست وبادلخوری گفت:
اینهمه آدم تواون شرکتات هستن خب بده به یکیشون تایپا -

روزه زمان زیادی که نیست.توقبال ها هرچی من  ۲۰رو...همش 
دی وداری میگفتم نه نمیاوردی عرفان اما چند ماهیه تغییرکر

 ناراحتم میکنی...
 عرفان به ناچار گفت:

 روز. ۲۰باشه امان ازدست تو طناز...فقط -
 طناز باخوشحالی گونه ی عرفان رابوسید:

 وااای واقعا ممنونم عرفان.خیلی خوشحالم کردی.-
 چه روزی میخواید حرکت کنید؟؟-
 .۹فرداصبح ساعت-
 باشه.-

 د ازاتاقش خارج شد.طناز مجدد گونه ی عرفان رابوسی
دلنیا نگران توی اتاقش منتظر طناز بود وباوارد شدن طناز سریع 

 ازروی تخت برخاست:
 چی شد دختر؟-
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طناز باخوشحالی انگشت اشاره اش را به شصتش چسباند 
 وباخنده گفت:

 حله عززززیزززززم.-
 
 

نیم ساعتی ازرفتن طناز میگذشت و دلنیا حس میکرد هم 
ت وهم ناراحت.مطمئن بود که دلش برای عرفان خوشحال اس

تنگ میشود.شهناز خانم برای شام صدایش کردواوبابی میلی گفت 
 که نمیخورد.

چمدانش را از زیرتختش بیرون کشید ومشغول برداشتن 
 وسایلش شد.

عرفان از نبودن دلنیا سرمیز شام بیش ازقبل دلش گرفت 
 وباغذایش بازی میکرد.

 ش انداخت وگفت:آرتینا نگاهی به
 عزیزم چیزی شده؟-

 عرفان نگاهشو به چهره ی آرتینا دوخت:
 نه نه چیزی نیست من سیرم میرم بخوابم.-

 ازپله هاباال رفت وآرتینا باخود گفت)یعنی دلتنگ هانیاست؟(
جلوی اتاق دلنیا مکث کرد انگار نیرویی اورا به داخل میکشید 

ش میخواست شب آخری دلش میخواست به اتاقش برود ولی دل
 کمی دلنیا راببیند.
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تقه ای به در زد.دلنیا از روی تخت برخاست .تاپ وشلوارک آبی 
اش را مرتب کرد وموهایش را به پشت ریخت وبه خیال اینکه 

 شهنازخانم است گفت:
 شهنازجون منکه گفتم میلی به شام ندارم...-

ه ازجا دراتاق به نرمی باز شد.بادیدن قامت عرفان دستپاچ
برخاست و خداروشکر کرد که چراغ اتاق خاموش است اما نور ماه 

 وآباژور باعث روشنایی اتاق میشد.
 عرفان بادیدن تن ظریف دلنیا دلش لرزید وجلورفت.

 دلنیا غرق درخوشحالی شد ولی سعی کرد عادی باشد.
 چی شده عرفان؟-

شحال عرفان تابه حال حس کرد ازشنیدن اسمش تابه این حد خو
نشده است ولبخند جذابی روی لبش نشست اما خودراجمع وجور 

 کرد:
 چرابرای شام نیومدی ؟-
 میل نداشتم ممنون.-

 عرفان باز هم جلوتر آمد وحاال دریک قدمی دلنیا بود:
 دلنیا...-

چیزی دردل دلنیا لرزید که خوشحالیش را صدبرابر کرد.نگاه 
 خت:زیبایش را به چشمان ملتهب عرفان دو

 بله؟؟؟-
 خوشحالی؟-

 دلنیا باکمی حیرت گفت:
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 بابت چی؟-
 این مسافرت...-

دلنیا سربه زیرانداخت دلش میخواست بگوید نه زیاد هم 
روز ازتو باید دور بمانم ولی ترجیح داد ۲۰خوشحال نیستم ازاینکه 

 سکوت کند.
عرفان دستش را زیرچانه ی ظریف دلنیا گذاشت وسرش را باال 

 وزل زد به چشمان رویایی دلنیا:گرفت 
 جوابمو نمیدی خانمی؟-

نتوانست جلوی لبخند عمیق روی لبش رابگیرد وعرفان بادیدن 
چال گونه اش نتوانست خودرا کنترل کند ودلنیا راسخت 

 دراغوشش کشید.
دلنیا شوکه بدون حرکتی ایستاد اما کمی بعد دستانش راتکانی 

قه کرد و حس کرد چقر به این داد دور کمر مردانه ی عرفان حل
 آغوش محتاج است.

عرفان سرش را درموهای خوش بوی دلنیا فرو برد وپیاپی نفسهای 
عمیق میکشید ودلنیا غرق در حسی میشد که تمام تنش را به لرزه 

 درمی آورد...
دقیقه میشد که دلنیا را در آغوشش داشت.دلش نمی آمد ازش ۲۰

ت.کمی تن ظریف دلنیا راازخود فاصله بگیرد اما چاره ای نداش
 فاصله داد وبه چشمانش زل زد.
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دلنیا بادیدن التهاب درون چشمان عرفان به خود آمد وسریع 
ازحلقه ی دستان محکم عرفان عقب کشید وعرفان را به خود 

 آورد.
 دستپاچه گفت:

 نمیخواستم اینجوری بشه دلنیا...من...-
 اق بیرون رفت.نتوانست حرفش راتمام کند وسریع ازات

 دلنیا عطرباقی مونده دراتاق راباولع بویید واشکهایش جاری شد...
 
 

سرمیز نشسته بود که عرفان ازپله ها پایین آمد.بادیدنش درخانه 
متعجب شد وبایادآوری دیشب ازشرم قرمز شد وسربه زیر 

 انداخت.
عرفان روبه رویش نشست وازدیدن چهره ی گلگون دلنیا لبخند 

 روی لبش نشست.آرتینا گفت: محوی
 پسرم توچراشرکت نرفتی؟-

عرفان نمیدانست چه بگوید...بگوید نمیخواست این لحظات 
 پایانی رابرای دیدن دلنیا ازدست بدهد؟

مامان دیشب دیر خوابم برد امروز یکم خسته ام دیرتر میرم -
 شرکت...

 آرتینا لبخندی زد:
 عاشق شدی پسرم؟-
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هم تالقی کرد.عرفان زودتر نگاهش را برگرفت نگاه هردویشان با
 ودلنیا حس کرد بغضی گلویش را میفشارد.

 عاشق؟باید عاشق کی بشم مامان؟-
 آرتیناخندید:

 خب هانیا دیگه.-
عرفان دلش میخواست هانیا را به بند بکشد که باآمدنش اینگونه 

 زندگیش رابهم ریخته ولی تنها سکوت راترجیح داد وآرتینا گفت:
 ازقدیم گفتن سکوت عالمت رضایته.-

دلنیا حس کرد اگر لحظه ای دیگر آنجابنشیند اشکهایش آبرویش 
 رامیبرند ازجا برخاست:

 ممنون برای صبحانه.-
سپس سریع ازمقایبل چشمان کنجکاو عرفان گریخت وبه اتاقش 

 پناه برد.
 

 طناز صدای ضبط راکم کرد و گفت:
 م توپارکینگ.دخترا شلوغ نکنید تا بری-

سه دختر ساکت شدن وطناز ماشین رابه پارکینگ عمارت عرفان 
 منتقل کرد وپیاده شد:

 هنوز یکساعت وقت داریم پیاده بشید میریم باال...-
 تامارا خندید:

من بی صبرانه  منتظرم این دلنیا رو ببینم که تواینهمه تعریفشو -
 میکنی.
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 طناز با شیطنت گفت:
 جذاب تره. ازهرسه نفرتو-

 پارمین پس کله ای نثار گردن طناز کرد:
 ای آدم فروش خائن.-

باخنده ی آن سه نفر عرفان ازعمارت خارج شد که دخترا بادیدنش 
 ساکت شدن.تانیا زیرلب گفت:

 طناز ای کاش این جیگر مال من میشد خیلی عالی بودا.-
 دخترا ریز ریز خندیدن وطناز گفت:

 ه ازدواج اجباری توسط نامادریش.فعال که مجبوره ب-
تایی سالم کردن که عرفان باخوشرویی جوابشونو ۴جلورفتن وهر

 داد طناز گفت:
 پسر دایی دلنیا حاضره؟-

 عرفان لحظه ای اخم کرد وگفت:
 زیاد مونده.۹نه هنوز بیاید داخل تا ساعت-

 وارد سدن.آرتینا به پیشوازشون اومد وخوش امد گفت.
نشستن که دلنیا ازپله ها اومد پایین وبادیدن طناز روی مبل ها 

 خودشو درآغوشش انداخت.طناز دستشو گرفت:
 بیا بادوستام آشنات کنم.-

لحظه ای با عرفان چشم توچشم شد.نگاه عرفان غرق در تحسین 
بود ودلنیا خوشحال شد .شنل وجین قرمز با شال سفید پوشیده 

 بود وکفشهای سفیدش هم به پاش بود.
 آن سه دختر برخاستن وتانیا با تحسین بلندگفت:
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 طنازی واقعا حق داشتی ازاین دختر تعریف کنی محشره.-
 لبخند عمیقی روی لب زیبای دلنیا جا گرفت که پارمین گفت:

 واوووو دخترا چال گونه اشو.-
عرفان باز داشت ازخود بی خود میشد انگار دلنیا هم متوجه شد 

 که زود گفت:
 معرفی نکردی...طناز -

 طناز زود گفت:
سالشه دوست اولمه.ایشون تانیا ۱۴این دختر پارمین هست -

ساله اس ودوست دوممه واین دختر چشم عسلی ام تامارا ۱۲
 سالشه.۱۲هست که

باهرسه تاشون به گرمی دست داد وروبوسی کرد وازاینکه 
 ادن.د باآنهاآشناشده ابراز خوشحالی کرد وآنها نیز متقابال جوابشو
طناز بادلنیا به اتاقش رفت تا چمدانش رابه پایین بیاورند 

 ودخترها مشغول صحبت باآرتینا خانم وخوردن قهوه شدن.
 دلنیا دردلش آشوب بود وکمی درخود بود وطناز این رافهمید:

 خواهری...چیزی شده؟-
 دلنیا که انگار دراین دنیا نبود تکانی خورد:

 چی؟-
 ت:طناز بازوشو گرف

 توازحضوردراین مسافرت خوشحال نیستی دلنیا؟-
 دلنیا گیج ودستپاچه گفت:
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نه نه اینطور نیست طناز.من خیلی خوشحالم ازاینکه باتو میرم -
 شمال.

 کمی خیال طناز راحت شد:
 آه...پس زودتر بریم که به شب نخوریم.-

به عالمت مثبت درتائید حرفش سرتکان دادوباهم ازاتاق بیرون 
 فتن.ر
 

دخترا سوار شدن.دلنیا به سختی بغضش رامهار کرد وبه سمت 
 عرفان رفت:

 ببخشید اگه کارتونو مختل کردم .-
 عرفان سعی کردبااخم جلوی محبتش را بگیرد:

 روز هم بیشتر نیست میگذره. ۲۰نه یکی دیگه رو گذاشتم جات -
دلنیا دلش گرفت ولی حرفی نزد وبه سمت ماشین طناز رفت 

 روی صندلی جلو جا گرفت وطناز حرکت کرد.و
عرفان بااعصابی متشنج به اتاقش رفت وپس ازحاضرشدن به 

 سمت شرکت رفت...
 

دخترا شلوغ میکردن وحرف میزدن ولی تنها دلنیا بود که بابغض 
به جاده نگاه میکرد.طناز متوجه ی این سکوت شده بود وباخود 

 توگلوته دلنیا واینمگفت)منکه میدونم دلیل این سکوت بغض 
 میدونم عامل این بغض دلتنگیه برای معشوق(...

 تامارا گفت:
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 هی دلی چراسکوت کردی؟-
دلنیا سعی کرد ازفکر وخیال دست بکشد واین سفررا به دوستانش 

 تلخ نکند.خندید:
 تا اندازه ی یه قوم شلوغ کردید دارم فیض میبرم.۲ماشااهلل شما-

اجلو کشید وضبط راروشن وصدایش تانیا سریع ازعقب خودر
 راتاته زیاد کرد.

دلنیا ازسیستم ماشین تعجب کرد و درحالیکه گوشهایش را 
 میگرفت بلندگفت:

 طناز تو مگه پسری که این سیستم رو روی ماشینت بستی؟-
 طناز خندان گفت:

واهلل من نکردم این پارمین دیوونه ماشینو برده پیش داداشش -
 اداشش کارش همینه.وروش بسته آخه د

دلنیا به سختی صدای طناز رابین صدای ضبط وجیغ های دخترا 
میشنید.باخود )آیه الکرسی(خواند تا به سالمت برسن به ویالی 

 طناز اینا.
ساعت دخترا خسته شدن وطناز صدای ۱باالخره پس از گذشت 

ضبط راکم کرد وآهنگ مالیمی گذاشت ودلنیا نفس راحتی 
 کشید...

 
 
ارد شرکت شد.رادین بادیدنش پی به حال خرابش برد.پشت و

 سرش وارد اتاقش شد :
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 چی شده عرفان؟حس میکنم گرفته ای.-
عرفان نمیدانست چه بگوید ...سکوت کرد که آردین دستشو روی 

 شانه اش گذاشت:
 ببینم تو...عاشق شدی؟-

عرفان حس کرد سرش به دوران افتاده وقلبش محکم میزند 
ود درخواست آب قند داد و به زور به خوردش داد وحال آردین ز

 عرفان کمی بهتر شد.
باشه داداش نمیخوای نگو هرموقع احساس کردی که وقتشه بیا -

 باهام حرف بزن.
 عرفان نفس عمیقی کشید وقدرشناسانه به رادین نگریست...

 
 کناررستورانی توقف کرد.دلنیا نگاهش کرد:

 ناهار؟؟؟-
 کرد وگفت: طناز تائید

ببین چه عمیق خوابیدن.ازبس شیطونی کردن آخرمثل جنازه -
 خواب رفتن.بیدارشون کن من میرم میز رزرو کنم.

پس ازرفتن طناز دلنیا دخترا رو بیدار کرد وپیاده شد.کش وقوسی 
به بدنش داد وهوای تازه رابلعید.نگاهی به کوه های اطرافش 

دفعه ی اولش بود که انداخت ولبخند عمیقی روی لبش نشست.
به شمال می آمد واین کنجکاویش رو حسابی برانگیخته بود.تانیا 

 دستشو کشید:
 دختر بیا همه منتظر توان.-
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باهم وارد رستوران شدن وبه سمت میزی که طناز پشتش نشسته 
 بود رفتن.سفارش دادن.

تا پسرنشسته بودن که ازهمان لحظه ورود ۴میز کناریشون 
 دن واین دلنیا را ناراحت کرده بود.نگاهشون میکر

 تامارا روبه طناز گفت:
 چرا حالشونو نمیگیری طناز؟-

 طناز سعی کردخونسرد باشد:
ولشون کن لطفا.نذار اعصابمونو به هم بریزن.ناهارمیخوریم -

 ومیریم.
ناهارشونو که آوردن دخترا بیخیال اطراف باهم حرف میزدن 

 ومیخوردن.
ارج شدن که یکی از همون پسرا به تانیا نزدیک باهم ازرستوران خ

شد ویه برگه گرفت سمتش.تانیا باحرص برگه رو پاره کرد وریخت 
 جلوش:

 شرتو کم کن .-
 پسره کمی جاخورد ولی زود گفت:

 کوچولو ناز نکن دیگه.مطمئن باش پشیمون نمیشی ازانتخابت.-
 :رد خم شدتانیا لگد نسبتا محکمی به پاش زد که پسره از روی د

اینو زدم یاد بگیره دختر حرمت داره هرچی واسه خواهر خودت -
 میپسندی برای دخترای دیگه هم بپسند.

پسره باحیرت به چشمای مشکی وغرق دراشک تانیا نگریست 
 وپشیمون شد از کارش .
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تانیا سوارماشین شد وطناز حرکت کرد.اشکهای تانیا سکوت 
رما کرده بود.تارسیدن به ویال سهمگینی رو برفضای ماشین حکم ف

 کسی حرف نزد.
بارسیدن وشوخی های طناز وتامارا دوباره بچه ها شاد شدن 

 ودلنیا خوشحال شد.باهم چمدانها داخل بردن.طناز گفت:
 تاهم طبقه باال.۴تااتاقه دخترا.یکی پایین ۴اینجا-

 باهم به سمت باال رفتن وهرکدوم دراتاقی مستقرشدن.
ت دونفره ی مجلل اتاق نگریست وحس کردخیلی دلنیا به تخ

خسته اس.لباسهایش رادرکمد جابه کرد وپس از چیدن وسایلش 
 خودرا روی تخت انداخت وخیلی زود خوابش برد...

 
 
 سالم .منم هانیا.-

 عرفان بی حوصله گفت:
 سالم.بفرمایید.-

 هانیا عصبی سد ولی به سختی خودرا آرام کرد:
 نمیای شیراز؟-
 واسه ی چی باید بیام؟-
 حس کردم شاید دلتنگم شدی.-

پوزخندی تلخ روی لبهای عرفان نشست وای پاسخی نداد.هانیا 
 ادامه داد:
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عرفان توباید یک مهمونی بگیری ونانزدیمونو اعالم کنی من -
 اینجوری نمیتونم.بالتکلیفم.

ه ونساعت ازرفتن دلنیا میگذشتواینگ۲۰عرفان کالفه بود .هنوزتنها
 روز...۲۰آشفته بود وای به حال

 پدرم تازگیا مرده نمیتونم مهمونی بگیرم.-
یه مهمونی ساده اس باعقد موافقت نکردی حرفی نزدم اما توهم -

 یکم به حرفاونظرات من احترام بذار.
 عرفان نمیدانست چه بگوید.هانیا ازاین سکوت استفاه کرد:

ااون موقع مق مات مهمونی روز دیگه میام تهران.بهتره ت۲۲من تا-
 رو بچینی و به همه خبر بدید .

 عرفان باز هم سکوت کردوهانیا کالفه ترازقبل گفت:
 شنیدی عرفان؟-
 بله...-
 پس فعال خداحافظ عزیزم.-
 خداحافظ...-

گوشیو روی میز پرت کرد وسیگاری آتش زد ودود رابالذت به ریه 
ه ن انگشتان عرفان حیرتزدکشید.رادین وارد شد وبادیدن سیگار بی

 جلورفتوسیگار رو بیرون کشید بااحتیاط از دست عرفان.
 داری چیکار میکنی عرفان؟معلوم هست؟-

 عرفان سرشو بین دستاش گرفت :
 دل من آشوبه رادین...آشوب.-
 نمیخوای حرف بزنی؟-
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نمیدونم این حس که جدیدا اینهمه اذیتم میکنه چیه؟هنوز -
 رفته دلم تنگشه .ساعت نیست که ۲۲

 چشمان رادین تنگ شد:
 دلتنگ...کی؟؟؟-

 نگرانی درچشمان رادین موج میزد.عرفان سرشو بلند کرد:
 دل...نیا...-

نفس راحتی کشیدکه عرفان متعجب نگاهش کرد زود خودرا جمع 
 کرد وگفت:

 چرا گداشتی ببرتش؟-
 عرفان کالفه برخاست:

 نمیخواستم طناز رو ناراحت کنم.-
 دستشو روی شانه ی عرفان گذاشت:

 کارارو سبک میکنم بتونی بری پیشش.-
 عرفان برگشت سمتش وباتعجب بهش نگاه کرد:

 برم اونجا؟؟؟-
 لبخند زیبایی روی لبهای رادین نشست:

مگه نمیگی دلتنگی؟خودمم باهات میام.اصال بچه ها رو جمع -
 میکنم که بهمون شک هم نکنن.چطوره؟

کرد دلش ماالمال ازخوشیه.رادین رامردانه درآغوش عرفان حس 
 گرفت:

 ممنونم رادین...توبهترین داداش دنیایی...-
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 ازخواب بیدار شدوبه حمام رفت.

بچه ها توی سالن مشغول خوردن قهوه بودن.طناز بادیدنش 
 گفت:

 به به دلنیاخوشکله.چه عجب بیدارشدی.-
 وه آورد.دلنیا کنارشون نشست وتانیا براش قه

 شرمنده بچه ها خیلی خسته بودم.-
 سپس ادامه داد:

 پارمین کجاست؟-
 تانیا خندان گفت:

 پارمین عاشق آشپزیه.داره شام درست میکنه.-
 مگه چیزی تویخچال بود؟-

 طناز:
نه زمانی که همتون خواب بودین من وتامارا رفتیم خریدکردیم -

 واالن همه چیز تویخچال حاضره.
 ا لبخند عمیقی زد وقهوه اش راخورد.دلنی

تانیا رفت روی تراس.دلنیا هم به دنبالش رفت.تانیا بادیدنش 
لبخند محوی زد وباهم روی صندلی هانشستن وبه آسمون خیره 

 شدن.دلنیا به چهره ی گرفته تانیا نگریست وباکنجکاوی گفت:
 تانیا...-
 بله؟-
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رویی بایک پسر به هم توگذشته ات چی بوده که اینهمه از روبه -
 ریخته اتت؟

اشکهای تانیا انگارمنتظر تلنگری بود وبااین حرف دلنیا ریخت.دلنیا 
 بی آنکه دستپاچه شود گفت:

گذشته ی آدما خیلی مهمه وتقریبا تاآخرعمر همراهشونه.برام بگو -
 تانیا خودتو سبک کن.

دوسال پیش بود.میرفتم کالس موسیقی.چندماهی میگذشت که -
وجه ی نگاههای خیره ی )دانیال(شدم .اولش جدی نگرفتمش مت

اما کم کم سعی میکرد بهم نزدیک بشه وباهام حرف بزنه 
.چندباری درمورد مسائل مختلف باهم حرف زدیم وکم کم باهم 

آشنا شدیم.دعوتم میکرد به رستوران میبردم پارک وسینما ودربند 
وقت دختری رو  وهمه جا.مهربونی میکردوبهم میگفت تااالن هیچ

به اندازه من دوست نداشته.بااین حرفاش گولم زد ومنوعاشق 
خودش کرد.باهم میرفتیم کالس اما نمیذاشت کسی بفهمه که 

ماباهمیم ووقتی دلیلشو میپرسیدم میگفت نمیخواد کسی 
درموردم فکر بدبکنه ومن ساده هم باور میکردم.زیادپولدارنبودن 

آپارتمانش ولی جز یکبار دیگه  برعکس ما...چندباری دعوتم کرد
نمیرفتم وهربار بهونه می آوردم.همون یکبارم گیتارش پیشم 

ماهی ۷مونده بود که براش بردم اما داخل نرفتم.تقریبا
ازآشناییمون میگذشت که یک روز کالس داشتیم ودانیال نیومد 

عصربود ۲نگرانش شدم  وبعدکالس رفتم سمت آپارتمانش.ساعت
ال ودیدم دربازه رفتم داخل وصدای قهقهه های که رسیدم.رفتم با
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یک دختر تمام داشته هامو نابود کرد.عشوه های دختر دنیامو 
نابود کرد وثدای خمار دانیال ازتمام پسرا متنفرم کرد.اون دختر 
سهیالنام داشت که اونم توکالسمون بودومن پی بردم که دلیل 

ع ازهرچی پسر پنهانکاری دانیال ازعشقمون چی بوده وازاون موق
 بود سخت متنفرشدم وحاالمنم ویه دل شکسته....

دلنیا دستی به صورت خیسش کشید وتانیا به هق هق افتاد.تانیا 
رو درآغوش گرفت ودلش سوخت برای دل دخترک درآغوشش 

ومتنفرشد از دنیایی که ضربه های محکمی برتن این دخترک زده 
 وباعث این اشکها شده...

 
 

ای شمال بارانی.دخترا توی ویال مشغول حرف زدن صبح بود وهو
 بودن.
 تامارا:

 َاه ...حاال چه وقت بارون بود آخه میخواستیم بریم دریا.-
 طناز :

ماه آبانه وفصل پاییز.دیگه کمترازاین نمیشه انتظار داشت -
 بدموقع هوس مسافرت کردیم اونم شماااال.
کمی بعد تامارا وطناز تانیا ضبط راروشن کرد وشروع کرد رقصیدن.

هم رفتن وسط و طناز دلنیا وپارمین روهم کشید وسط 
نفرشروع کردن رقصیدن ودلنیا شادمان میخندید.تانیا ۴وهر

ازشون جداشد ودوربین فیلبرداریشو روشن کرد.طناز بامسخره 
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بازی دلنیا را بغل میکرد وگونه اشو میبوسید وپول به دهانش 
را میشد.تا موقع ناهار به همین میگذاشت که باعث خنده ی دخت

منوال گذاشت .پس ازناهارخوشمزه ی پارمین تانیا ازکنارپنجره داد 
 زد:

 هی بچه ها بارون تموم شده االن جون میده بریم لب دریا.-
بچه ها موافقت کردن وهریک برای پوشیدن لباسی مناسب وگرم 

 به اتاقهایشان رفتن.
 هن کرد ونشستن.تامارا زیریک صخره زیرانداز راپ

تاتیا گیتارش را بیرون آورد ودخترا تشویق کردن.لبخندتلخی روی 
لبهای تانیا نشست ودستش روی تارها حرکت کرد وبچه ها رو به 

 خلصه برد.
 "خداحافظی کن که تنهابشم

 برام بسه توقلب تو جابشم
 دیگه بسه این بغض تکراریو
 بگو قبل رفتن دوسم داری تو

 و دیگه راحت بکنخودت راه بر
 کسی نیست بفهمه خیانت بکن
 توکه مال من نیستی آخر میری
 دیگه پس بهونه چرا میگیری؟

 خداحافظی واسه مابهتره
 دلت آخراین بازیو میبره

 بروفکرنکن حال من بدبشه
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 دیگه وقتشه گریه عادت بشه
 خداحافظی کن دستم روبشه

 دلم توی تنهایی ترسوبشه
 بازیو مثل منتمومش کن این 

 به جز یک خداحافظ حرفی نزن
 خودت خواستی اسیر دوراهی بشی

 دیگه وقتشه تنها راهی بشی
 مسیرمن وتو جداازهمه
 بروتنهامیشم ولی حقمه

 خداحافظی کن بدون هراس
 خودت میدونی عشق مااشتباس
 خداحافظی کن داره شب میشه

 باید واسه ما دوری عادت بشه...
 

یا دستان تانیا را اززدن بازداشت.طناز دلنیا را درآغوش هق هق دلن
 دختر به نوعی درخود فرو رفته بودن...۴گرفت وهر

 
 
 چی شدرادین؟-
روزه رفتن ببین داری چه غوغایی ۲آروم باش پسر.هنوز -

 میکنی.پس چطور میخوای باهانیا ازدواج کنی؟
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 ینمش براماون یک ازدواج صوریه بعدم همینکه کنارم باشه وبب-
 خوبه.

 به بچه ها گفتم فرداحرکت میکنیم.-
 کارا چی؟-
 سپردم به محبوبی خیالت تخت.-

عرفان دستی به موهایش کشید وبرای هزارمین بار به یاد چال 
 گونه ی دلنیا وصدای خنده هایش بغض گلوشو گرفت...

 
 

روی تراس ایستاد وبه دریا نگریست که گوشی دردستش 
به اسم عرفان نگریست وچندین بار اسم راخواند  لرزید.متعجب

 تاباور کند اوست...
بادستانی لرزاند تماس رامتصل کرد.تاچندلحظه تنها صدایی که 

درگوشی میپیچید صدای نفسهای هردو بود.دلنیا بغضش را رها 
 کرد وبه آرامی اشک ریخت.

 سالم...دلنیا.-
 نفس عمیقی کشید وعرفان برخود لرزید.

 تی اشکهایش رامهارکرد :به سخ
 سالم خوبی؟اتفاقی افتاده؟-

عرفان دلش میخواست بگوید چه اتفاقی مهمتر ازاینکه دلتنگ 
 شدم ولی تنها آهی کشید وگفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 0 8  

 

نه اتفاقی نیا فتاده زنگ زدم بهت تا به طناز بگی من ودوستام -
 فردا میایم شمال.

 دلنیا باحیرت گوش کردفکر اشتباه شنیده پرسید:
 میاید اینجا؟-

 لبخندی روی لبهای عرفان نشست:
 بله...اشکالی داره؟-
 نه نه اصال...فقط...-
 فقط چی؟-
 تعجب کردم.آخه گفتید کاردارید.-
 بچه ها خواستن بیان منم مخالفت نکردم.-

 دلنیا مکث کرد :
 باشه به طناز میگم.کاری نداری؟-
 دلنیا....-
 بله؟-
 مواظب خودت باش...-

صدای بوق باعث شد باتعجب گوشی راپایین بیاورد.جمله وتن 
صدای عرفان باز درسرش پیچید ولبخند عمیقی روی لبهایش 

 نشست...
 
 

 طناز باحیرت به دهان دلنیا چشم دوخت:
 چییییی؟-
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 دلنیا گوشهایش را گرفت:
 واه...داد نزن دختر کر شدم که.-
 ی گفت؟؟؟درست بگو ببینم دلنیا عرفان دقیقا چ-
 که میپرسی این سوالو .گفت دارن میان اینجاااااا.۷این دفعه ی -

 طناز یک تای ابرویش را باال انداخت:
 نگفت باکی؟؟؟-
 گفت بچه ها خواستن بیان منم مخالفت نکردم.-

 طناز ازجابرخاست:
-Ok.باید ویال رو تمیزکنیم تا برای ورودشون حاضرباشه. 

ی شدن.سنگهای ویال از پوست تنقالت هرپنج دختر مشغول کار 
وتخمه دیگه مشخص نبود.تامارا جارو برقی را روشن کرد ودلنیا 

مشغول شستن آشپزخونه شد.پارمین وتانیا مشغول جابه جایی 
 لوازم شدن وطناز برای تمیزی اتاق ها به طبقه باال رفت...

ساعت بی وقفه کارکردن وزمانی که ساعت بزرگ پاندولی ۴دقیقا 
عصرضربه زد هریک گوشه ای ازخستگی ولو شدن و ۲یال روی و

 ویال ازتمیزی برق میزد.
کمی که گذشت دلنیا قهوه درست کرد که باورودش به سالن دخترا 

 به سمتش حمله کردن ولبخند عمیقی روی لبهای دلنیا نشست.
 طناز روی مبل جابه جا شد:

چون سرویس  تا اتاقه توی هراتاق میتونن دونفر اقامت کنن۴-
اتاق وتخت ها کال دونفره اس.من ودلنیا میریم تویه اتاق .شما 

 نفرم یه اتاق کوچولویین جامیشید کنارهم.۲
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تامارا وتانیا حمله کردن سمت طناز موهاشو کشیدن دلنیا خندان 
 گفت:

 بچه ها دعوا نکنید.-
 تامارا وتانیا برگشتن سرجاشون وطناز بلند خندید:

 چیکارکنیم؟خب شما بگید -
 پارمین:

به نظرمن اول صبرکنید پسرا بیان ببینیم چندنفرن بعد برای اتاقا -
 تصمیم بگیریم.

 دلنیا:
 نظرمنم همینه.-

 طناز:
 خب پس االن پاشید برای شام یه فکری کنیم.-

 تامارا خودشو روی مبل پرتاب کردو باعجز گفت:
کون بخورم تا وای دخترمن دیگه طاقت ندارم ازسرجام حتی ت-

 اتاقم برم چه برسه به درست کردن شااااام.
 پارمین پوزخندی مسخره ای زد:

 نه که تااالن همش تو غذا پختی تامارا.-
 طناز تشویق کرد پارمین رو وتانیا ودلنیا خندیدن .دلنیا گفت:

 زنگ میزنیم پیتزا بیارن...موافقید؟؟؟-
 نیا رو تائید کردندخترا بانشان دادن انگشت شصتشون حرف دل

 ودلنیا باخنده به سمت تلفن رفت...
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 عرفان عزیزم آخه یهویی چی شد قصد مسافرت کردی؟-

 عرفان کالفه گفت:
وای مامان چند بار میپرسی؟گفتم که رادین میخواد بابچه ها بره -

 گفتن منم برم نتونستم نه بیارم.
شتن چمدونش آرتینا به ناچار سرشو تکون داد وعرفان بابردا

ازاتاقش خارج شد وآرتینا باحرص زمزمه کرد)منکه میدونم همش 
 زیر سراین دختره طنازه آخرش کشوندش شمال (...

عرفان بادوستاش احوالپرسی گرمی کرد ورادین چمدونش را عقب 
صندوق ماشینش گذاشت وعرفان پس ازبوسیدن گونه ی آرتینا 

 خانم جلو نشست ورادین حرکت کرد...
 
 

دلنیا خیلی خوشحال بود امروز انگار باتمام روزهای سال برایش 
 متفاوت بود.

پس ازصبحانه تصمیم گرفتن به بازار برن.توی بازار دلنیا برای 
آرتینا خانم یک روسری زیبا وعطر گرون قیمتی خرید .مشغول 

دیدن لباسا بود که پالتوی خیلی زیبا ومردانه ای چشمش را گرفت 
رفت وازفروشنده قیمت راپرسید وباشنیدنش  وجذبش کرد.جلو

تقریبا دود ازسرش بلند شد.این قیمت برای دختر تنهایی مثل او 
خیلی زیاد بود ولی بدجور مجذوب پالتو شده بود ودلش 
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میخواست آن را برای عرفان بخرد.باالخره دلش برعقلش پیروزشد 
 وداخل مغازه شد...

ت های پارمین وتامارا غذا برای ناهار به رستوران رفتن وباشیطن
خیلی بهشون مزه دادوپس ازاون به کنار آبشار کوچکی رفتن 

ویکساعتی هم اونجا بودن وبعد برگشتن ویال وبرای استراحت 
 کوتاهی هریک به اتاقشون رفتن...

 
دلنیا دوش کوتاهی گرفت وبافت وجین صورتی وسفیدش را 

شو هم روی سرش  پوشید وآرایش مالیمی کرد ودرآخرکاله بافتنی
گذاشت وبایدن چهره ی خود درآینه لبخند عمیقی زد وازاتاق 

خارج شد.تامارا همزمان بااو ازاتاقش بیرون آمد وبادیدن دلنیا 
 گفت:

 واووو دختر چه جذاب شدی تو.-
دلنیا خنده ی زیبایی کرد وباهم پایین رفتن که بارسیدن به پایین 

سینه ی دلنیا ریخت وقلبش پله ها آیفون به صدا دراومد.دل در
 تند کوبید.

طناز نگاهی به صورت رنگ پریده ی دلنیا انداخت وبه سمت 
 آیفون رفت.

بادیدن عرفان چندلحظه هردو محو همدیگه شدن دلنیا تمام 
سعی اش را کرد تا چشمانش را برگیرد اما نیروی چشمان عرفان 

ی  واورا متوجهمانع این کارمیشد تااینکه طناز دست دلنیا را فشرد 
 اطرافش کرد.
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نفربودن.باهم روی مبل ها نشستن وپارمین قهوه آورد ۴پسراهم 
 وکنار تانیا نشست وگفت:

 عرفان خان دوستاتونو معرفی نمیکنین؟-
عرفان به سختی چشمانش راازصورت دلربای دلنیا گرفت وبالبخند 

 محوی گفت:
 نم یاسر.این رادین واینم داداشش راژان.این راستین وای-

یاسر پسر شوخ طبعی بود که این به خوبی ازچهره اش مشخص 
 بود روبه پارمین گفت:

 خب مامعرفی شدیم حاال شماها بگید اسماتونو.-
 پارمین خندید:

 من پارمین اون تامارا بعدیش طناز بعدی دلنیا وبعدیشم تانیا.-
 باآوردن اسم دلنیا چشمان عرفان ناخودآگاه به سمتش کشیده

 شد.
 طناز گفت:

خب خوش اومدید همگی.باید اتاقا رو بینمون تقسیم کنیم.اینجا -
 تااتاق داره.۴فقط

 
رادین به چشمان طناز نگریست وخداروشکر کرد که باردیگر این 

 دختررا میبیند.
 عرفان گفت:

 نفر.۱تاییم.توهراتاق ۲۰-
 طناز:
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ه سرام همینولی نمیشه ما دخترا یکیمون اضافه اس یعنی شماپ-
 نفری بشیم یه پسر ویه دختر باقی میمونه.۱.اگر

 دلنیا یه آن گفت:
 طناز توبا عرفان برین تویه اتاق...-

سکوتی جمع رو فراگرفت.طناز بااسترس به چهره ی اخموی رادین 
نگاه کرد وعرفان باسردگمی به دلنیا خیره شد تاشاید معنای این 

 حرفش را بفهمد.
 ع را به حالت عادی برگرداند:طناز سعی کرد جم

خب نه اینجوری که نمیشه دلنیا تو نمیتونی  بری با عرفان تویه -
 اتاق؟

 دلنیا جاخورد :
 من؟-
 آره خب تو.-

عرفان مشتاق به چشمان پرازتردیددلنیا خیره شد ولی دلنیا 
 سکوت کرده بود.

 یاسر گفت :
 م ای کاش من جایبابا قبول کن دیگه دلنیا خانم.من عاشق عرفان-

 توبودم .
صدای خنده کمی از استرس دلنیا راکاست ولی همچنان ساکت 

 بود.طنازکنارش ایستاد:
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دلنیا عرفان خیلی قابل اعتماده مطمئن باش هیچ اتفاقی نمی -
افته عزیزم.توخیلی ازمواقع باعرفان تنهابودی زشته جلوی 

 دوستاش بهش اعتماد نکنی.
 را به سختی تکان داد: دلنیا لبهای خشکیده اش

 با...شه.-
طناز ورادین  وعرفان هرسه نفس راحتی کشیدن وباالخره جمع 

برای تعویض اتاق پراکنده شدن.دلنیا موقع رد شدن ازکنار عرفان 
گوشه ی بازوش رو به بازوی عرفان زد وعرفان غرق شد دربوی 

 عطرش...
 

 ببرد: طناز بهش کمک کرد تالباسهایش را به اتاق عرفان
 دلنیا...-

 دلنیا هنوز هم نگران بود ولی آروم گفت:
 جانم خواهری؟-
 ازدستم ناراحت که نیستی؟-
 نه بابا این چه حرفیه.-
ببخش دلنیا من اگر رادین نبود بخدا مشکلی نداشتم خودت که -

 دیدی اخمهاشو.
 دلنیا خنده ای مصلحتی کرد:

 ی.ای شیطون پس بگو ازآقاتون حساب میبر -
 طناز بلندخندید:
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بابا آقا چیه؟من دارم واسه خودم حرف میزنم اصال شایدم -
 اخمهاش برای چیز دیگه ای بوده.

 نه نه نه خودتو گول نزن اون دوستت داره.-
 طناز باخود گفت)ای کاش همینطورباشه که تومیگی دلی(...

 پس ازجابه جایی راستین گفت:
 کناردریا .هوای بیرون عالیه.بیاید بریم -

همه تائید کردن وبه راه افتادن.دلنیا آروم درکنار طناز قدم 
برمیداشت وعرفان باحسرت بهش نگاه میکرد که باد موهایش 

 رابه بازی گرفته بود.
راستین وراژان آتش بزرگی درست کردن وتامارا وتانیا تکه سنگهای 

ند کوچک را درکنارهم گذاشتن تا باد خاکستر هارا پراکنده نک
 وسپس به دور آتش دایره زدن.

 راستین گیتارش رابرداشت ونگاه تانیا خیره شد به گیتار ...
 یاسر:

داداش فقط جون مادرت عاشقانه وغم نزن که آدم اشکش -
 درمیاد...

 خندیدن که عرفان گفت:
 نه اتفاقا بذار بزنه .-

 ...چشمانشان درهم گره خورد ودلنیا کالفه سرش را به زیرانداخت
 "گم کردم چشماتو  میگردم توبارون تواین شهر

 دیگه بسه قهر میدونم    بدکردم
 پاییزه اشک من میریزه شبهامو تنهامو  
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 بی تو من غمهام روی هم میریزه
آرومم کن بازم من دارم می بازم باگریه چشمامو رو عکست 

 میندازم سخته این دوری
 آخه چه جوری میشه به دوریت عادت کرد

 آرومم کن بازززم
 میسوزه قلب من چندروزه

 این کارهرروزه
 یکی چشماشو روی در میدوزه

 دیوونه بی تو دل داغونه یه نفرگریونه
 آخه میدونه بی توغم میمونه

 آرومم کن بازم من دارم میبازم
 باگریه چشمامو روعکست میندازم

 سخته این دوری آخه چجوری میشه به دوریت عادت کرد
 رومم کن بازم..."آ
 

 تانیا ازجابرخاست وازشون دور شد.راژان بااحتیاط پرسید:
 طناز چراحس میکنم توچشماش یه غمه بزرگه؟-

 طناز آهی کشید:
 گذشته ی سختی داشته راژان گیتار حالشو بد میکنه.-
 اشکال داره اگر برم دنبالش؟-

 لبخند غمگینی روی لبهای طناز نشست:
 و.نه عزیزم بر-
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 بارفتن راژان یاسر گفت:
 وااای بابا دلم گرفت یه شاد بزن دلمونو خوشحال کن اینا چیه...-

بچه ها خندیدن وراستین آهنگ شادی زد که یاسر بالفاصله ازجا 
برخاست شروع کرد رقصیدن وباکشیدن دست رادین اوروهم 

مجبور به رقص کرد ومدام خودشو باحرکاتی بامزه درآغوش رادین 
داخت وبچه ها رو میخندوند.عرفان تماما ازپشت آتیش خیره مین

ی خنده های دلنیا وصورت وچال گونه اش بود واصال انگار توی 
این دنیا نبود...سنگینی نگاهش دلنیا رو معذب میکرد اما سعی 

 کرد نسبت بهش بیخیال باشه...
کمی دیگه هم نشستن وباوزیدن باد سرد برخاستن و یاسر آتش 

ش کرد وطناز بادیدن راژان وتانیا که داشتن به سمتشون را خامو
 میومدن لبخندزیبایی زد وزمزمه کرد:

 چقدر به هم میان...-
به سمت ویال حرکت کردن .دلنیا تکه سنگها رو روی خاکستر ها 
گذاشت تا باد پراکنده شون نکنه .دستهایش را به هم کوبید تا 

رفت.عرفان کمی معطل خاکها را ازبین ببرد سپس به سمت ویال 
کرد تا دلنیا برسد بچه هارفته بودن دلنیا قدمهایش راتند کرد 

وموقعی که خواست ازکنار عرفان بگذرد تکه سنگ راندید وروی 
هوا معلق شد که دستان محکم ومردانه ای دور کمرش حلقه شد 

وازپشت درآغوش عرفان فرو رفت وخداروشکرکردچون اگر می 
 میشکست.افتاد مطمئنا دماغش 

 نفسهای هردو تند وپرالتهاب بود.عرفان سعی کرد حرفی بزند:
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 چرامواظب نیستی دلنیا ؟نزدیک بود بخوری زمین.-
دلنیا ازاعماق وجود نفس کشید وعطر عرفان رابلعید وکمی خودرا 

 جابه جاکرد واز آغوش عرفان بیرون آمد:
 مرسی ازکمکت.-

 نش خیره ماند.سپس وارد ویال شد وعرفان مات به رفت
 
 

روی مبل ها ولوشدن.پارمین به آشپزخانه رفت وازهمان جا 
 پرسید:

 برای شام میخوام کتلت درست کنم همه موافقید؟-
بچه ها که تائید کردن پارمین مشغول شد.راستین وارد آشپزخانه 

 شد وگفت:
 آشپزی کردن رو خیلی دوست داری؟-

ده بود جیغ خفیفی کشید پارمین که متوجه ی ورود راستین نش
 که راستین جلورفت:

 نترس نترس.منم راستین.-
پارمین به سختی خودرا کنترل کرد ونفس عمیقی کشید سپس 

 سعی کرد جمله ی راستین رابه یادبیاورد:
 خب...بله خیلی دوست دارم.-

 لبخند قشنگی روی لب راستین نشست:
 ست داره.مامان منم همینطوره.خیلی آشپزی کردن رو دو-
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اشک درچشمان پارمین حلقه زدورویش را برگرداند اما راستین 
 متوجه شد وبادلهره جلو رفت :

 چی شده پارمین خانم؟من حرف بدی زدم؟-
پارمین همانطور که مشغول آماده کردن لوازم کتلت بود لبخند 

 تلخی زد:
ابدا...آخه من مادر ندارم وباحرف شما به یاد مادرم افتادم -

 صرشمانیستید.مق
 راستین بااندوه نگاهش کرد:

 منو ببخشیدلطفا نمیدونستم.متاسفم.-
 پارمین سعی کرد به خود مسلط شود:

 این چه حرفیه؟گفتم که مقصرشمانیستید.-
 راستین روی صندلی نشست وگفت:

 مشکلی داشتن؟یا طبیعی فوت کردن؟-
 سپس مکث کوتاهی کرد وادامه داد:

 حت میشید اصراری نیست که جواب بدید.البته اگه نارا-
 پارمین حس کرد دلش میخواهد بااو صحبت کند:

مادرم سرطان خون داشت...بهترین جراحان رو آوردیم واسش -
اما افاقه نکردپدرم خیلی به مادرم عالقه داشت وبعدمرگش به 

 معنای واقعی داغون شد.
 پدرتون چکاره ان؟-
 پدرم دندان پزشکه.-
 ن چند سالش بود؟مادرتو-
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 سال.۴۸-
 جزشما دیگه فرزندی داشتن؟-
بله داداشام ازمن بزرگترن وهردو ازدواج کردن.داداش بزرگترم که -

ایران نیست وپاریس زندگی میکنه اما داداش دومم تهرانه 
 وپزشک اطفاله.

 لبخند محوی روی لب راستین نشست:
 خودتون چی؟چندسالتونه؟تحصیالتتون چقدره؟-
  
 
سالمه وطراحی خوندم ویکسالی میشه ۱۴پارمین بهرامی هستم -

 که درسم تموم شده.
 

 راستین کمی درجایش جابه جا شد:
 یه سوال خصوصی...-
 بپرسید!-
چراتابه حال ازدواج نکردید؟دختری به زیبایی وباکماالتی مثل -

 شما عجیبه که تااالن مجرد مونده.
 پارمین لبخند قشنگی زد:

فتون درسته اما خب من دوست داشتم تحصیالتمو تموم کنم حر-
وبعد ازدواج کنم باباومامان میگفتن توخونه شوهرتم میتونی 

درس بخونی اما خب مرگ مامان دیگه حتی فکرشم ازذهن 
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باباوبقیه بیرون کرد.خودمم دوست دارم زندگیمو باعشق شروع 
 کنم وهنوز عجله ای ندارم.
 ت کرد.پارمین کنجکاوگفت:راستین لبخندی زد وسکو

 شما شجره نامه ی منو ازم گرفتید ولی خودتون حرفی نزدید...-
 راستین خنده ای کرد وگفت:

سالمه ومعماری خوندم.توشرکت بابام ۱۸من راستین محبی ام.-
تاخواهردارم که یکی ازخودم بزرگتر ودوتا ۲کارمیکنم .

ن.مامانم کوچیکترن.بزرگی ازدواج کرده واون دوهنوز مجرد
 آرایشگاه داره وبابامم مهندسه.دیگه چی میخوای بدونی؟؟؟

 پارمین به سختی جلو خنده اش راگرفت:
 دیگه همه چیزو گفتید که.-

 راستین خندید وازجابرخاست :
 من میزو میچینم.شام خوشمزه تون که مشخصه آماده اس.-

 پارمین باسرخوشی خندید:
 کشید خودم میزرو میچینم.بله اماده اس اما شما زحمت ن-
 زحمتی نیست.-

پارمین به سالن رفت.یاسر وراژان مشغول بازی شطرنج بودن.طناز 
نشسته بودن وازتامارا وتانیا وعرفان ورادین خبری tvودلنیا جلوی 

 نبود.
 باصدای بلندی خطاب به جمع گفت:

 بچه ها شام حاضره بیاین سرمیز.-
 سپس روبه طنازگفت:
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 کجان؟؟؟پس بقیه -
 طناز باخستگی پاسخ داد:

 توی اتاقاشونن.-
 بعد خطاب به راژان گفت:

 راژان میشه بچه ها رو صداکنی؟ممنون.-
 راژان لبخندی زد وبه طبقه ی باال رفت...

 
 

پس ازشام دلنیا خودش شستن ظرف ها را به عهده گرفت 
ونگذاشت پارمین بهش کمک کنه.بچه ها هرکدام شب بخیر 

وبه اتاقهاشون رفتن.دلنیا باخود آهنگی زمزمه میکرد و ظرف  گفتن
 ها را که زیاد هم بودن میشست که صدای عرفان کمی ترساندش:

 میخوای کمکت کنم دلنیا؟-
دلنیا کمی تعجب کرد .عرفان که اینهمه مغرور است چطور 

 میخواهد درشستن ظروف به او کمک کند!!!
 زمزمه کرد:

 نده.نه ممنون چیزی نمو-
 عرفان کمی من من کرد وباتردیدگفت:

دلنیا اگر ازهم اتاق بودن بامن ناراحتی من...میام توی سالن -
 میخوابم.

دلنیا ازاینکه عرفان فکرش را خوانده کمی دستپاچه شد ولی سعی 
 کرد خودش را عادی جلوه بدهد:
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 نه نه اینجوری نیست من به شما اعتماد دارم مشکلی نیست.-
 لبخندی زد ولی دوباره گفت:عرفان 

 مطمئنی؟-
 دلنیا برای آنکه خیالش راراحت کند لبخندی زد:

 بله مهندس خیالتون راحت.-
عرفان خندید که دل درسینه ی دلنیا لرزید وزود نگاهش 

 رابرگرفت.صدای قدمهای عرفان نشان ازرفتنش میداد.
ای  هدلنیا نفس عمیقی کشید ووارد اتاق شدولباس خواب پوشید

تن کردوبه سمت تخت رفت.عرفان پوشیده درلباس به خواب 
عمیقی فرو رفته بود وچهره اش حتی درخواب هم مغرور بود .دلنیا 

 آهی کشید ودرگوشه تربن قسمت تخت آرام خوابید...
 
 

صبح دل انگیزی بود.بااینکه اواخر آبان ماه بود اما آنروز افتاب 
 میتابید. هرچند کم قدرت ازالبه الی ابرها

به پیشنهاد عرفان همه برای رفتن به آبشاری درهمان نزدیکی 
حاضرشدن.تامارا دوربینش را هم باخود برداشت تا اگر خواستن 

عکس بگیرن مشکلی پیش نیاد.دخترا سوار ماشین طناز وپسرها 
 سوار برماشین رادین حرکت کردن.

ته بود وانسعرفان درفکر دلنیا بود.صبح ازموقعی که دیده بودش نت
لحظه ای را بدون فکر به او بگذراند.دلنیا کت وشلواری سبز رنگ 

پوشیده بود وپالتوی کوتاه وزیبای سبزش را هم با شال سبز 
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وکفشی به همان رنگ هم تن کرده بود که موهای بلندش ازجلو 
روی صورتش ریخته بود وباآن آرایش مالیم چهره ای دلربا برایش 

 رفان را مغشوش کرده بود.ساخته بودوهمین فکر ع
بارسیدن به مکان مورد نظر دلنیا باشگفتی به محیط اطرافش 

چشم دوخت وخالقش را ستود.صدای آب وصدای پرندگان اورابه 
خلسه میبرد.نفسهای عمیقی وپی در پی کشیدولبخند عمیقی روی 

لبهایش نشست.جلورفت روی سکویی ایستاد.طراوت آب اورا به 
لبخندلحظه ای ازروی لبش پاک نمیشد.طناز نشاط آورده بود و

حوشحال بود از خوشحالی دلنیا.بهش نزدیک شد وعینک دودی 
 اش را ازچشمش برداشت:

 دلی معلومه ازاینجا خیلی خوشت اومده ها...-
 دلنیا از سکو پایین پرید وباذوق خندید که طناز هم به خنده افتاد:

و که ازدیدن شکالت شدی شبیه این دختر بچه های ملوس کوچول-
 اینهمه به وجد میان.
 دلنیا باز هم خندید:

وااای طناز این منظره بهم نشاط میده مهمتر اینکه دفعه ی اولمه -
 که میبینم.

 طناز گونه ی دلنیا را بوسید:
 خوشحالم که ازاینجا خوشت اومده عزیزم.-

 دلنیا بامحبتی خالص به چهره ی دوستش نگریست:
 طناز...توباعث این خوشحالی من شدی. ازت ممنونم-

 طناز خندید وسکوت کرد.
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عرفان باحسرت تمام حرکات این دختر را پنهانی مینگریست وغرق 
 لذت میشد.ناخوداگاه همش چشمش به او بود.

تامارا زیراندازی درزیردرختی انداخت وهمه نشستن اما دلنیا 
 اه میکرد.همچنان روی همان سکو ایستاده بود وبه آبشار نگ

طناز نگاهی به چهره ی عرفان که خیره ی دلنیا بود انداخت ودردل 
 خوشحال شد...

 راستین گفت:
 برای ناهار اینجامیمونیم یا میریم رستوران؟-

 عرفان سریع گفت:
نه نه حیف نیست اینجا رو رهاکنیم بریم رستوران؟همینجا جوجه -

 کباب درست میکنیم ومیخوریم.
دانست اصرار عرفان برای اینجا ماندن تنهادلیلش طناز خوب می

 خوشحالی دلنیاست.لبخندعمیقی زد ودرتایید حرف عرفان گفت:
آره راستین حق باعرفانه.اینجا جون میده واسه برپایی آتیش -

 ودرست کردن جوجه.
 راستین :

 خب پس من ویاسر میریم تا لوازمشو بخریم وبیایم.-
یانی درست کرد وباعرفان ورادین پس ازرفتن آن دو راژان قل

 مشغول کشیدن شدن.
 تامارا روبه طناز گفت:

 طناز پاشو بریم والیبال.-
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طناز سریع برخاست وباهم رفتن.تانیا وپارمین هم مشغول 
 صحبت کردن باهمدیگه شدن.

دلنیا باالخره از آبشاردل کند وازروی سکو پایین اومد وبه سمت 
 طناز وتامارا رفت وگفت:

 بچه ها بیاید عکس بندازیم.-
 تامارا موافقت کرد وروبه عرفان وبقیه گفت:

 هرکی دلش میخواد عکس بندازه بیاد.-
همشون به سمت اونا اومدن گروهی به سمت آبشار رفتن .تامارا 

 گفت:
 خب اول کیا؟-

 عکسها خیلی خوشکل وجالب افتاد.
یر ه سنگی گدلنیا خواست به سمت دوربین برود که پایش به تک

کرد ونزدیک بود به زمین پرتاب شود که باز هم دستان مردانه ی 
عرفان بود که اورا بین هوا گرفت.دلنیا از دست وپاچلفتی خودش 

حرصش گرفت وسرش راباال اورد که نگاه عرفان را خیره به خود 
دید.طناز زود دوربین را از دست تامارا قاپید وعکسی بسیارزیبا 

داخت ودلنیا شوکه زود خودرا ازآغوش عرفان بیرون ازاین منظره ان
 کشید وسربه زیر انداخت.

 عرفان به خود آمدوباکمی عصبانیت گفت:
 توچرا مواظب خودت نیستی دختر؟اگر افتاده بودی چی؟-

دلنیا باناراحتی نگاهی به عرفان انداخت اما سکوت تنها حرفش 
 بود.طناز به عرفان اخم کرد:
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خواست خودشو بندازه دیدی که پاش به سنگ چته؟عمدی که ن-
 گیر کرد.

 عرفان لحظه ای ناخودآگاه گفت:
 ازکجا معلوم عمدی نبوده ؟-

دلنیاسرشو محکم بلند کرد که صدای مهره های گردنش را 
شنید.انگار اب سرد برتنش ریخته باشن یخ کرد وباحیرت به 

 نیعرفان نگریست .طناز نیز تعجب کرده بود وبیشتر عصبا
بود.عرفان خودش هم فهمید حرف نسنجیده ای زده وحرفش 

هیچ حقیقتی نداشته برای همین بااخم دست درموهایش فروکرد 
واز طناز ودلنیا فاصله گرفت.دلنیا بغض کرد و اشک درچشمانش 

حلقه زد .خداروشکر کرد که به جز خودشو طناز وعرفان شخص 
سختی جلوی ریزش دیگه ای این طعنه ی عرفان رانشنیده بود.به 

 اشکهایش را گرفت.طناز بهش نزدیک شد وآروم گفت:
 دلنیا...اون عصبانی بود یه حرفی زد توبه دل نگیر باشه؟-

 دلنیا نگاهی به چشمان طناز انداخت ولبخند تلخی زد:
 بریم پیش بچه ها...-

راستین ویاسر وراژان باخنده وشوخی مشغول درست کردن جوجه 
از ودلنیا کنارهم نشسته بودن .دلنیا ازآن موقع کباب ها بودن.طن

همش اخم کرده بود وکوچکترین نگاهی به عرفان نمیکرد.تامارا 
 قلیان رابرداشت وبه کنار طناز ودلنیا آورد:

 دخترا شما نمیکشید؟-
 طناز خندید:
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 نه بابا دهنی شده چندشم میشه.-
لنیا ن خندیدن ودتامارا مشتی به بازوی طناز کوبید که تانیا وپارمی

تنها لبخند محوی زد وسرقلیان را گرفت وروی لبهایش گذاشت 
 ودودها رابه شکل حلقه بیرون فرستاد.

 چندلحظه همگی محو دلنیا شدن وتانیا با حیرت گفت:
 واووو دلی چه قشنگ قلیان میکشی وحلقه میکنی...-

 تامارا انگشتش را درحلقه ها فرومیبرد ومیخندید.
ت این صحنه مانده بود وپسرا هریک چیزی درتحسین عرفان ما

دلنیا میگفتن.عرفان اخمی کرد که طناز متوجه شد وسرقلیان 
 راازدست دلنیا کشید :

 دیگه بسه دلی...-
 تامارا بااعتراض گفت:

ِاِاِاِاِا...طناز چیکارش داری خب؟ببین چه قشنگ میکشه بده -
 بهش.

قلیان راداخل آب انداخت  اما طناز بااخم محوی برخاست وذغال
 وگفت:

 بهتره برای ناهار آماده بشیم.-
عرفان با نگاهی که قدرشناسی درونش موج میزد به طناز 

نگریست و طناز لبخند غمگینی زد .دخترا برخاستن وهریک به 
کاری مشغول شد.پس از ناهار برخاستن وزیرانداز ووسایل را 

نشستن وپارمین درماشین گذاشتن وروی تکه سنگی کنارهم 
 نایلون تنقالت رو آورد ومشغول  خوردن شدن.
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 یاسر گیتار راستین را به دستش داد:
 اینجا برای یک آهنگ شاد خیلی مناسبه .بزن شادشیم.-

راستین نگاهی به چشمان منتظر پارمین انداخت وبالبخند آهنگ 
خیلی شادی رو زد که باز یاسر باشیطنت مشغول رقص شد وبچه 

ویقش میکردن اما عرفان  درافکارش غرق بود وانگار درمیان ها تش
آنها نبود.تا شب آنجا بودن وشب پس ازخوردن شام در رستوران 

 خسته به سمت ویال حرکت کردن...
 

لباس خوابش رابه تن کرد که عرفان وارد اتاق شد وبهش نگاه 
کرد.دلنیا سربه زیر انداخت وبه سمت تخت رفت که عرفان زود 

 ش رابه او رساند ودستش راگرفت:خود
 دلنیا ...-

دلنیا سرجایش ایستاد اما برنگشت.سعی کرد بغض صدایش 
 راپنهان کند :

 بله...-
دلنیا من...باورکن اون حرف رو همینجوری گفتم یعنی من واقعا -

درمورد تو همچین فکری نمیکنم من میدونم توهرگز ازعمد 
وایمان همچین کاری نکردی ومن به صداقت ت

 دارم...میشه...میشه منو ببخشی؟؟؟
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دلنیا نفس عمیقی کشید وبه سمت عرفان برگشت.عرفان خیره 
شد به چشمای دلنیا که مغموم بود ودلش گرفت وبه خود لعنت 

 فرستاد.
 دلنیا گفت:

مهم نیست...میدونم که به صدق گفتارتون ایمان نداشتید.سعی -
 نید.میکنم فراموشش کنم لطفا تکرار نک

 عرفان باخوشحالی گفت:
 ممنون دلنیا...واقعا ممنون.-

دلنیا به سختی لبخند محوی زد وبدون حرف به سمت تخت 
 رفت...

 
 
  
 

رفتار دلنیا با عرفان به کلی تغییر کرده بود وعرفان ازاین 
تغییرناراحت بود.دلنیا سعی میکرد حتی االمکان خودرا از عرفان 

یش به حدی اشکار بود که طناز هم متوجه شده دور کند وکناره گیر
 بود وناراحت بود.

روز گذشت وروز برگشت ۲۰روزها میگذشت وسرانجام آن 
 رسید.قراربود عصرحرکت کنن.

صبح پارمین دراشپزخانه مشغول حاضرکردن میز صبحانه بود 
 وبچه ها هنوز خواب بودن.
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 راستین بادلهره وارد اشپزخانه شد:
 خانم.صبح بخیر. سالم پارمین-

 پارمین بالبخندپاسخش راداد:
 سالم ممنون صبح شمام بخیر.-

راستین بهش کمک کرد وباهم میز رو اماده کردن 
 ونشستن.راستین باتردید گفت:

 پارمین...-
پارمین به سختی جلوی احساساتش را گرفت تا درجواب راستین 

 "جانم"نگوید وراز دلش فاش شود.
 بله؟-
 انه میای کنارساحل؟میخوام باهات حرف بزنم.بعد صبح-

 پارمین باخودفکر کرد)یعنی چی میخواد بهم بگه؟(
 باشه میام.-

راستین خوشحال تشکر کرد که بااومدن تامارا وراژان وطناز هردو 
 سکوت کردن...

 
روبه روی دریا ایستاد ونفس عمیقی کشید.راستین درکنارش 

 ایستاد وگفت:
م باگفتن این حرفها ازم ناراحت میشی یانه اما پارمین نمیدون-

من نمیتونم دیگه این حرفها رو توی دلم نگه دارم وبهت 
نگم...ببین پارمین تاحاال توی زندگی من هیچ دختری نبوده 
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تواولین کسی هستی که من ازلحظه ای که دیدمت به دلم 
 نشستی وحس میکنم خیلی عمیق وازته قلبم...دوستت دارم.

 
پارمین محکم به سینه اش میخورد انگار میخواست از سینه قلب 

اش خارج شود.رنگش ازشرم قرمز شده بودو ازدرون خیلی 
خوشحال وهیجان زده بود.سرشو به سختی باال گرفت ودرچشمان 

 زیبای راستین نگریست وزمزمه کرد:
 منم دوستت دارم راستین.-

ناخودآگاه راستین باحیرت وهیجان فریادی ازسرشادی کشید و
پارمین رو بغل کرد چرخاند.صدای خجالت زده ی پارمین درمیان 

 فریادهای راستین گم میشد:
 دوستت دااارم پارمینم قول میدم خوشبختت کنم عزیزم...-
 
 

 عرفان کالفه گفت:
 نمیشه باید یکی از پسرا رانندگی ماشینتو به عهده بگیره طناز.-

 طناز باغدی گفت:
 ه من بچه ام عرفان؟یعنی چی؟مگ-

 عرفان به سختی خودراکنترل کرد تافریاد نزند:
نه بچه نیستی طناز اما هوا بارونیه میبینی که داره بارون میباره -

جاده االن مه کامله وزمینش خیس ولیز...شماهام که شیطون 
وبازیگوش نمیتونم اجازه بدم باسهل انگاری جونتونو به خطر 
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ماشینتو میاره.دیگه اتفاقی هم پیش  بندازید.یکی ازما پسرا
 نمیاد.خب؟

 طناز سری تکان داد:
 باشه...شاید حق باتوئه.-

 عرفان ارام روی موهایش رابوسید:
مطمئن باش من به رانندگی خوب توخیلی ایمان دارم ولی االن -

 شرایط فرق میکنه عزیزم.
 طناز خندید وگونه ی عرفان رابوسید.

 
نیا وپارمین به همراه راستین ورادین درماشین قرارشد تامارا وتا

 رادین باشن وطناز ودلنیا وعرفان وراژان ویاسر درماشین طناز .
 عرفان پشت فرمان نشست وخطاب به رادین گفت:

 _رادین جان اختیاط کن جاده بارونی ولیزه.
رادین باحسرت به طناز که عقب اتومبیل نشسته بود وزیرچشمی 

اه کرد وآهی کشید وروبه عرفان لبخند محوی اورامینگریست نگ
 زد:

 حتما داداش.خیالت راحت توهم آروم رانندگی کن.-
دخترا بابغض ازهم خداحافظی کردن وپسرامردانه یکدیگر 

 رادراغوش گرفتن وعرفان بایک تک بوق زودتر ازرادین به راه افتاد.
مرکز باران بی وقفه میبارید عرفان تمام حواسش را به جاده مت

 کرده بود.یاسر گفت:
 عرفان هرموقع خسته شدی بگو من برونم.-
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 عرفان لبخندی زد:
 باشه داداش حتما.-

طناز دوفنجان قهوه ریخت وبه دست یاسروعرفان داد.دلنیا 
کنارشیشه درسکوت به منظره ی بیرون نگاه میکردوبغض 

داشت.طناز کمی خودرا جمع کرد تا باراژان که درسمت دیگرش 
سته بود تماسی نداشته باشد چون ماشین رادین پشت نش

 سرشون بود ودلش نمیخواست رادین راناراحت کند.
عرفان افکارش درهم بود وگاهی دراینه به چهره ی خسته ومغموم 

 دلنیا نگاه میکرد واین بیشتر کالفه اش میکرد.
 طناز دست دلنیا را دردست گرفت:

 دلی...خوبی؟-
 وستش گذاشت و گفت:دلنیا سربرشانه ی د

 نه زیاد.-
 طناز زمزمه کرد:

 عرفان رو دوست داری...درسته؟-
 دلنیا باحیرت به چهره ی طناز نگریست که طنازلبخند تلخی زد:

نگران نباش خواهری من به عرفان وهیچ کس دیگه نمیگم -
 حستو.توقع داشتم خودت بهم بگی ولی خب...

 دلنیا سربه زیر انداخت:
 اشتباست وقتی عرفان تقریبا نامزد داره. این حس-

 طناز آهی کشید:
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نمیدونم چراخودشو کرده عروسک خیمه شب بازی -
 آرتینا...نمیفهممش.

عرفان آرتینا خانم روخیلی دوست داره واحترام خاصی واسش -
 قائله.

 حتی بیشترازتو دوسش داره؟-
 دلنیا پوزخندتلخی زد:

اس طناز عرفان کسی دیگه رو اشتباه نکن...حس من یکطرفه -
 دوست داره نه من رو.

طناز به چهره ی زیبا ولی خسته ی دوستش نگریست وخواست 
بگوید نه اینطور نیست عرفان بهت عالقه داره ولی باخود فکر کرد 

)نباید امیدواری الکی به این دختر بدم منکه نمیدونم عرفان چه 
 ...؟(قصدی داره چرا بیخود دلنیا روامیدوار کنم

 
کم کم دلنیا وطناز به خواب فرورفتن.یاسر وراژان هم درسکوت 

 مشغول ور رفتن باموبایلهایشان بودن...
 
 

صدای بحث اورا ازخواب بیدار کرد.ازجایش برخاست به خاطر 
گریه های دیشبش اکنون سردرد بدی آزارش میداد درآینه به خود 

گود شده بود که نگاه کرد لحظه ای ترسید...زیرچشمهایش 
وچشمانش قرمز ...همیشه وقتی گریه میکرد بعدش چشماش 
قرمز میشد .به داخل حمام رفت وباکرختی وان رو پرازاب کرد 
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وباخود گفت)دلنیا هنوز اول راهی عاشق شدنت خیلی اشتباه بود 
 عاشق مردی که نامزد داره...(داخل وان دراز کشید....

 
 
انیا موافقت نکرده بودی؟پس عرفان مگه خودت با پیشنهاد ه-

 چرا االن داری میزنی زیرش ؟
عرفان دستش راداخل موهایش فرو برد وبر خود لعنت فرستاد که 

چرا پیشنهاد مهمانی برای اعالم نامزدی راپذیرفته وحاال 
نمیتوانست کنسل کند چون ارتینا خانم کلی مهمان دعوت کرده 

مانی بزرگ عمارت بود وهانیا فردا میرسید وپس فردا روز مه
شهریاری بود.عرفان ازجابرخاست وازاتاق آرتینا خانم خارج شد 
ودر رامحکم به هم کوبید.سوار ماشینش شد وبه سرعت ازخانه 

 بیرون زد...
 

صدای دراتاقش اورامتوجه کرد که نیم ساعت است که دروان 
خوابیده ونفهمیده...حس میکرد تمام تنش درد میکند ازجا 

سری دوش گرفت که صدای شهنازخانم ازپشت برخاست وسر
 درحمام به گوشش رسید:

 دلنیا دخترم...حالت خوبه؟-
 دلنیا به سختی لب باز کرد:

 خو...بم...شهناز...جون.-
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شهناز خانم که خیالش راحت نشده بود ناراضی روی مبلی نشست 
ومنتظر بیرون امدن دلنیا شد.دقایقی گذشت که درحمام باز شد 

 دلنیا جیغ خفیفی کشید وسریع جلو رفت:بادیدن 
وای خدامرگم بده دخترم چرا اینجوری شدی؟چراچشمات اینهمه -

 قرمزه؟
 

دلنیا اصال حس نداشت جواب سواالت شهنازخانم را بدهد...شهناز 
خانم بازوی دلنیا راگرفت وبه سمت تختش برد وروی آن 
نه خوابوندش سپس سریع ازاتاق بیرون رفت وداخل آشپزخا
همانطور که جوشانده ای رادرست میکرد شماره ی عرفان 

 راگرفت...
 سالم آقا ...-
 سالم شهنازخانم چیزی شده؟-
آقا حال دلنیا خانم اصال خوب نیست زنگتون زدم اگه میشه -

بادکتر سبحان تماس بگیرید تابرای معاینه اش بیاد من شمارشو 
 ندارم.

 دل در سینه ی عرفان فروریخت :
دقیقه دیگه خونه ام االن به ۲۰هنازخانم مواظبش باشید من تا ش-

 دکترم زنگ میزنم...
سریع گوشی را قطع کرد به دکتر سبحان زنگ زد وپس از 

 هماهنگی باسرعت به سمت عمارت راند...
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شهنازخانم به هر اجباری بود جوشانده را به دلنیا خوراند وهرچی 
شهنازخانم رهایش نکرد.دلنیا دلنیا به خاطر بدمزه بودنش غرید 

بی حس دوباره روی تخت دراز کشید وشهنازخانم نگران وناراحت 
 کنار تختش نشست که ارتینا وارد شد:

 چی شده شهناز؟-
نمیدونم خانم...صبح دلنیا خانم ازاتاقش بیرون نیومد نگرانش -

شدم اومدم اتاقش که دیدم اصال حال نداره وحالش بده به اقا 
گ زدم تادکترسبحان رو خبر کنه واالنم بهش جوشانده عرفان زن

 دادم ومنتظردکترم.
 

درهمین حین عرفان سراسیمه وارد شد وبادیدن دلنیای رنگ 
پریده وبیحال روی تخت بغض سختی راه گلوشو بست به سختی 

خودرا کنترل کرد تا آرتینا را روی دلنیا حساس نکند...کنار ارتینا 
 و برود ...ایستاد وجرئت نکرد جل

 
 

دکتر نسخه ی دارو را به عرفان داد تا برای دلنیا تهیه کند.آرتینا 
 خانم پرسید:

 دکتر حالش چطوره؟-
 دکتر سبحان باجدیت گفت:
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االن که بهش سرم وصل کردم خوبه واحتماال تا یکی دوساعت -
دیگه خوابه.یک جور ضعف شدید بهش وارد شده .وقتی بیدار شد 

 مقوی بدید وبعد داروهاشو بخوره. اول بهش غذای
عرفان ازدکتر تشکر وخداحافظی کرد وبرای تهیه دارو به سمت 
 ماشینش رفت بین راه به اشپزخانه رفت وروبه شهنازخانم کرد:

شهانازخانم برای ناهارش ماهیچه درست کن باسوپ حتما بهش -
 بده بخوره حتی شده به زور.

 شهنازخانم لبخندگرمی زد:
 پسرم خیالت راحت.چشم -
 ممنون.-

 سپس سریع ازعمارت خارج شد...
پس ازتهیه ی داروها به سمت خانه ی عمه ساریه اش رفت.ساریه 

 خانم بادیدنش اوراسخت درآغوش  کشید:
 پسرم چه عجب سری به عمه ات زدی...-

 عرفان شرمنده گفت:
 ببخش عمه جون بخدا سرم خیلی شلوغه.طناز خونه اس؟-
 سرم دانشگاس.نه پ-

عرفان اصال یادش نبود که طناز دانشگاه دارد.به حواس پرتیش 
لعنتی فرستاد وزودازعمه اش خداحافظی کرد وباسرعت به سمت 

 عمارت حرکت کرد ودرهمان حال باطناز تماس گرفت.
 سالم داداش عرفان.-
 سالم عزیزم.تاکی کالس داری؟-
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 صدای طناز نگران شد:
 دلنیا اتفاقی افتاده؟چی شده عرفان؟چرا؟برای ...۲تا-
فقط یک ضعف شدیده...براش دکترآوردم االنم بهش ِسرم وصله -

داروهاشو گرفتم دارم میبرم کالست که تموم شد بیاعمارت 
 پیشش.خب؟

 نه نه من همین االن میام نمیتونم منتظر بمونم...-
تموم نه طناز االن اومدنت فایده نداره چون االن خوابیده بذار -

 شدی بیا.باشه؟
 عرفان مطمئنی طوریش نیست؟-

 عرفان ازاینهمه نگرانی طناز لبخندی زد:
 آره آبجی االن خوبه وخوابه منم دارم میرم عمارت.خیالت راحت.-
 باشه پس من بعد کالسم میام.-
 باشه عزیزم خدانگهدارت.-
 

 شهناز خانم سینی غذا را روی پاهای ظریف دلنیا گذاشت:
 اید همه شو بخوری دلنیا خانم وگرنه با اجبار بهت میدم.ب-

 دلنیا لبخند بی جونی زد وگفت:
 آخه من چطوری اینهمه غذا بخورم شهنازجون؟-
بهونه نیار آقاگفته اگر نخوری به زوربهت بدم میبینی که ماچند -

نفریم وتویک نفر پس بازنده تویی یاال بخور ببینم...ببین چه 
 ضعیف شدی.
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نیا مجدد لبخند زد وبابیحالی قاشق رابه دست گرفت وباخود دل
گفت)روح من خسته وضعیف شده نه جسمم(سپس آهی کشید 

 وقاشق سوپ را دردهان گذاشت...
 

 تقه ای به در زد وارد شد.شهناز خانم سریع برخاست:
 سالم آقا...طبق دستورتون به زور تمام غذارو بهش دادم.-

 عرفان لبخند محوی زد:
 آفرین به شما...میشه یک لیوان اب بیاری تا داروهاشو بخوره؟-
 چشم آقا.-

پس از رفتن شهناز آروم به سمت تخت رفت ودلنیا سرش را به زیر 
انداخت.کنارتخت نشست وزیرچونه ی دلنیا را گرفت وسرشو بلند 

 کرد وزل زد توچشمای بی فروغ دلنیا:
 داری باخودت چیکار میکنی؟-

 ض کرد اما به هرنحوی بود خودراکنترل کرد :دلنیا بغ
 من خوبم...شهنازجون بیخودی شلوغش کرده.-

 عرفان اخم کرد:
  
چرااینقدر لجبازی دلنیا؟اگه خوب بودن معنیش این حال توئه که -

پس ماها دیگه عالی هستیم...دکتر گفت ضعف شدید داشتی 
 توروخدا لج نکن وغذاوداروهاتو به موقع بخور.

روز  ۲۰میخوام توتخت بمونم...باید برگردم سرکارم همینجوریشم ن-
 نبودم زحمت کارام افتاده گردنتون...
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تاموقعی که به بهبودی کامل نرسی دلم نمیخواد به کارکردن اصال -
 فکر کنی...فهمیدی؟

 
دلنیا درچشمان جدی عرفان خیره شد وباخود گفت)چرانمیفهمی 

؟تویی که تمام دل وقلب منو به نام باعث تمام اینها خودتی عرفان
خودت کردی وحاال میخوای بایکی دیگه نامزدکنی...من 

 چطورتحمل کنم عرفان؟(
عرفان دستش را به سمت صورت دلنیا برد وموهاشو ازروی 

صورتش کنارزد وآروم پیشونیشو بوسید ودلنیا باتمام وجود سعی 
غرورش کرد جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد تا شاهد له شدن 

 نباشد...
ورود شهناز خانم باعث برخاستن عرفان از کنار دلنیا شد ودلنیا 

نفس راحتی کشید.عرفان بهش نگاه کرد وبعد روبه شهناز خانم 
 گفت:

شهناز خانم بیایداینجا تابهتون یادبدم چه ساعتی باید داروهاشو -
 بهش بدید...

 
 
 
 چه بالیی سرخودت آوردی دلی؟-

دلنیا رادرآغوش کشید ودلنیا نیز بغضش را رها کرد  طناز باگریه
 وازاعماق دل گریست ...
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دقایقی هردو گریستن وهیچ کدام سعی نکرد سکوت رابشکند 
 اندکی بعد دلنیا آروم خودشو کشید عقب:

 من حس میکنم ازهمیشه تنها ترم طناز ازهمیشه.-
میکنی چرادیگه بامن حرف نمیزنی؟چرامثل قبل باهام درد ودل ن-

 آخه؟مگه من رازتو فاش کردم که دیگه بهم اعتماد نمیکنی...
نه طناز توهنوز برام مثل قبلی بخدافرقی نکردی ولی وقتی حتی -

 کاری ازدست توهم برنمیاد چرابیخود باید توروهم ناراحت کنم؟
حداقل دلت یه کم آروم میشه دلی...اینجوری میترسم افسرده -

ده ام تا حرفاتو بشنوم اما  نمیخوام بشی.من برای توهمیشه آما
اینجوری ناراحت ببینمت.من باخودم وخدای خودم عهد بستم 

تورومثل خواهرم دوست داشته باشم وهمیشه کنارت باشم وبهت 
تامیتونم کمک کنم...توهم بهم اعتماد کردی ولی االن حرفاتو ازم 
مخفی میکنی...دلی من میدونم توبه عرفان عالقه مندی درسته 

شاید من نتونم کاری بکنم اما اگر باهام حرف بزنی خودت سبک 
میشی ولی اگر بذاری بمونه تودلت عقده میشه وافسرده ات 

 میکنه.
 

 دلنیا تمام حرفهای طناز راقبول داشت.
حق باتوئه طناز...نمیدونم چی شدکه عاشقش شدم طناز اما االن -

 خیلی پشیمونم خیلی.
لم میخواد تو که مثل خواهر میمونی میدونم بخدا منم خیلی د-

برام بشی همسرعرفان وعروس خاندان شهریاری ولی این آرتینا 
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مثل یک سد این وسطه نمیدونم باالخره عرفان قراره تاکی خودشو 
واحساساتشو بازیچه ی آرتینا بکنه...درحیرتم چرا مخالفتی نمیکنه 

طفره واقعا نمیفهممش.هرموقع ام باهاش حرف میزنم یه جوری 
 میره وموضوع رو عوض میکنه .

ازدست هیچ کدوممون کاری برنمیاد عزیزم...بهتره صبرکنیم تا -
 ببینیم سرنوشت چی رو رقم زده.

 
 

طناز زیربازوی دلنیا را گرفته بود وباهم توی باغ قدم میزدن که 
درعمارت باز شد وهانیا چمدون به دست داخل شد...هردو 

به هانیا نگاه کردن .بغض سختی سرجای خود میخکوب شدن و
گلوی دلنیا رافشرد وطناز ناراحت به چهره ی دلنیا نگریست.هانیا 

 ازدور سالمی کرد وبانیشخند وارد سالن شد.
دلنیا خودش رابه تاب رساند ونشست حس میکرد طاقت یک 

لحظه ایستادن راندارد وهرآن ممکن است سقوط کند .دستش 
 آهی عمیق کشید :رابه میله ی سرد تاب گرفت و

 فرداشب مهمونیه بزرگ نامزدیه.-
 طناز باناراحتی کنارش نشست:

 آره...خبردارم.-
درهمین حین مجدد درعمارت باز شد وجنسیس عرفان داخل 

پارکینگ شد وعرفان پیاده شد وعینک دودی اش راازچشمانش 
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برداشت.نفس درسینه ی دلنیا حبس شدوباخود گفت)هرروز 
 ل تر وجذاب تر میشه(ازروزقبل خوشک

 عرفان به ان دو نزدیک شد وآن دو برخاستن وسالم کردن.
 حالت بهتره دلنیا؟-

 دلنیا آروم گفت:
 بله نسبت به صبح بهترم.-

 عرفان روبه طناز کرد:
 هوا سرده چرااومدی توباغ؟-
حوصله ی دلنیا سررفته بود تواتاق میبینی که پالتو تنش کردم -

 ه تو بیشترنگران دلنیام.نترس من نسبت ب
 عرفان باحرص درچشمان گستاخ وسرد طناز نگاه کرد:

 چیه باز کنایه میزنی؟باز چی شنیدی یادیدی؟-
 دلنیا پوزخند زد :

هرچی باید میدیدم ودیدم وهرچی باید میشنیدم وشنیدم -
عرفان...توهم بهتره بری خودتو واسه مراسم فرداشب 

ات رسیده داخل عمارته منتظرش  حاضرکنی...االنم همسرآینده
 نذار بیشتر ازاین برو پیشش.

عرفان باعصبانیت دستشو مشت کرد وخواست حرفی بزند ولی 
 تنها غرید:

 لعنتی...-
 سپس سریع ازآن دو فاصله گرفت وبه سمت سالن رفت.
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دلنیا حس کرد حالت تهوع داردسریع سرش را به سمت باغچه خم 
د.طناز دستپاچه ونگران شانه هایش کرد وعق زد اما چیزی نبو

 رامالید واشکهای دلنیا جانش را آتش زد...
 

باهم وارد سالن شدن.آرتینا وهانیا وعرفان درسالن نشسته 
 بودن.طناز پوزخندی زد که آرتینا گفت:

 بچه ها بیاید پیش ما.-
 طناز جدی گفت:

 دوستم حالش خوب نیست نمیتونه بشینه شما راحت باشین.-
 رفان به چهره ی رنگ پریده ی دلنیا نگریست دلش پرازغصه شد.ع

 طناز ازهمان جا بلند گفت:
شهناز خانم یک فنجان شیرکاکائوی داغ برای دلنیا بیارید اتاقش -

 لطفا.
 سپس بی توجه به آن سه نفر دلنیا را به سمت راه پله ها برد ... 

 عرفان دستهایش راازحرص مشت کرد که هانیا گفت:
 این طناز همیشه اینجوری تلخه؟-

 وپوزخند زد.عرفان بااخم گفت:
طناز خیلی برای من عزیزه بهتره سعی نکنی  درموردش بدگوی -

 کنی.
هانیا جاخورد ونگاهی به آرتینا که اخم محوی روی صورتش بود 

 کردو بانیشخند به عرفان نگاه کرد وگفت:
 باشه سعی میکنم...-
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 کرد که آرتینا گفت:عرفان غضبناک نگاهش 
 بچها نمیرید برای خرید واسه مهمونی فرداشب؟-

 هانیا قبل ازاینکه به عرفان اجازه ی حرف زدن بدهد ازجابرخاست:
چرا چرا میریم...من االن میرم حاضربشم عرفان توهم حاضرشو -

 باشه؟
 سپس سریع به سمت پله ها رفت .عرفان کالفه گفت:

 ؟مامان اینکارا یعنی چی-
عرفان شمادارید ازدواج میکنید انتظار نداری که من هانیا رو با -

 راننده بفرستم خرید؟پاشو برو حاضرشو.
عرفان اخم شدیدی کرد ولی حرفی نزد برخاست وازپله ها باال 

 رفت...
 
 

هانیا گرونترین چیزها رامیپسندید وعرفان بدون حرف وتنها باید 
میخورد اما سعی میکرد  پوزخندهمراهیش میکرد.هانیا حرص

نقطه ضعف به دست عرفان ندهد وخونسرد خرید میکرد.عرفان 
غرق درفکروخیال دلنیا بود وانگار چشمان دلنیا جلوی چشمانش 

 بود.سعی میکرد افکارش را آزاد کند اما ممکن نبود...
ساعت طول کشید وبعد ازاون پیشنهاد شام ۲خرید کردن هانیا 

 وعرفان نتوانست رد کند...خوردن تورستورانو داد 
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سرانجام روز مهمانی فرارسید.حال دلنیا خیلی بهترشده بود 

وباخوردن داروها وغذاهای مقوی ولذیذ شهنازخانم کامال سرحال 
شده بود اما فقط جسمش روحش همچنان در عذاب بود ودلنیا 

 سعی میکرد قلبش راعادت بدهد...
ه کارگرانی که برای تمیزی ازصبح آرتینا مشغول دستوردادن ب

وتغییر دکوراسیون آمده بودند بود ودلنیا ازآشپزخونه نظاره گر 
آرتینا بود ...هانیا ازصبح رفته بود آرایشگاه.دلنیا به اتاقش رفت تا 

ظهر مشغول مطالعه بود که دراتاقش باز شد وطناز وارد ۲۱ساعت
 لخی بهشد.قیافه ی طناز حتی از دلنیاهم داغون تر بود.لبخندت

 دلنیا زد:
 سالم خواهری...بهتری؟-

 دلنیا به سمتش رفت ودرآغوشش فرورفت:
 سالم عزیزم...بله خیلی بهترم مرسی.-

 طناز نگاهی به چهره ی ناراحت دلنیا انداخت وگفت:
 لباس داری واسه مهمونی؟-

 دلنیا گفت:
 من...شرکت ...نمیکنم .-

 طناز اخم کرد:
شرکت کنی دلنیا میفهمی؟اگرشرکت نکنی چی؟یعنی چی؟توباید -

هانیا پیروز میشه چون فکرمیکنه توبهش حسادت کردی ونسبت 
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بهت باهمه بدگویی میکنه ولی تونباید راه رو واسه اون باز کنی 
 دختر...

طناز توازمن میخوای بیام تومراسم نامزدی کسیکه...دوسش -
 دارم؟

 
 اشکهای دلنیا جاری شد ولی طناز داد زد:

خودت داری میگی نامزدی امشب فقط یک حلقه ی ساده -
ردوبدل میشه دلنیا حلقه ای که به راحتی ردوبدل شدنش میشه 
به همون سادگی پسش هم داد...من نمیذارم بااین کارت عرصه 
رو برای هانیا باز کنی دلی اینو مطمئن باش.امشب یه مهمونی 

 ساده اس نه عقد میفهمی اینو؟
 

 زد .طناز بااخم وجدیت به سمتش رفت :دلنیا حرفی ن
تاتو بری یه دوش بگیری منم وسایل حاضرشدنت رو آماده -

میکنم...یک لباس شیک هم آوردم برات خداروشکر هم وزن 
خودمی فقط یکم قدت بلندتره که اینم زیاد نیست ولباس بیشتر 

 بهت میاد...بدو دلنیا.
 

تن دلنیا سریع لوازم سپس دلنیا رابه سمت حمام هل داد.پس ازرف
 آرایشی را چید روی میز ودرآینه به خود گفت:

 نمیذارم توبشی خانم این عمارت هانیا...-
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رادین ای کاش میشد امروز برم یک جایی وهرگز پا توی اون -

 مهمونی نذارم.
 عرفان ازتوبعیده اینقدر ضعیف باشی پسر .-
 ین.نمیتونم تواین مراسم مسخره شرکت کنم راد-
دیگه چاره ای نیست بهتره این بازیو ادامه بدی ونذاری کسی -

 شک کنه به کذایی بودنش.
 تونمیای؟-
 چرافقط باید برم خونه آماده بشم وباراژان بیایم.-
وای...اصال ازهانیا خوشم نمیاد اصال.اون دختر فقط وفقط پول -

 واسش مهمه.
ر نادرستت مجبوری تاتحملش کنی عرفان یادت باشه یک کا-

 باعث خطایی بزرگ میشه.
نمیتونم جلوی چشمای دلنیا حلقه ی یک دختردیگه رو دستم کنم -

 رادین...
دلنیا که نمیدونه تواورو دوست داری پسر بعدشم توازکجا -

میدونی که دلنیا بهت عالقه داره؟شاید اصال براش اهمیتی نداشته 
اینجوری حرف باشی پس بهتره اول به این چیزها فکرکنی وبعد 

بزنی...پاشوبروعمارت هنوز کارزیاد داری منم دیگه میرم خونه تا به 
 موقع برسم به جشن.
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دلنیا چشمانش راگشودوبادیدن تصویرش درآینه باحیرت زل زد 
به آینه...آرایشش وموهایش به نحواحسن آراسته شده بود و 

 جذابیت وزیباییش را صدبرابرکرده بود ...
برخاست وبه طناز که باتحسبن بهش نگاه میکرد باحیرت ازجا

 نگریست :
 طناز تو...توواقعا محشری.-

 طناز دلنیا رادرآغوش گرفت:
نه عزیزم اتفاقا تومحشری...خب حاال تاتو لباستو تنت میکنی منم -

 خودمو آرایش میکنم.
دلنیا به لباس شب مشکی وبلندش خیره شد که پارچه اش 

روی پارچه دست کشید وازنرم بودنش غرق ازحریربود وبرق میزد 
لذت شد .پایین لباس ازدوطرف جمع شده بود وتا زانوانش به 

وسیله یک سنجاق جمع شده بودواین باعث پیدابودن پاهایش 
میشد .لباس را باوسواس تن کرد وزیپش راکه درکنارپهلویش بود 

سانتیش راهم ۴آهسته بسته وکفشهای به همان رنگ وپاشنه 
ودرآینه قدی اتاق به خود نگریست...واقعا محشرشده بود پوشید 

 .طناز بامحبت گفت:
 خیلی خوشکل شدی عزیزم.-

 دلنیا چرخی زد وبه سمت طناز برگشت وبادیدنش گفت:
 توهم خیلی نازشدی طناز...لباس تو چیه؟-

 طناز چشمکی زد:
 مال منم مثل توئه...-
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 ید:دلنیا باتعجب بهش نگاه کرد که طناز خند
 خب میخواستم باهم ِست کنیم...ناراحتی؟-

ومظلوم یه دلنیا که غرق درشادی بود نگاه کردوباهم خندیدن.طناز 
لباسش راتن کرد وباهم جلوی آینه ایستادن .واقعا هردو زیبا شده 

 بودن همچون فرشته...
طناز روی بازوی چپ دلنیا به انگلیسی وبا اکلیل نامش رانوشت 

کی شب چشم هردو راخیره کرد.دلنیا لبخندعمیقی که برقش درتاری
زد واونیز بر روی بازوی چپ طناز نامش رانوشت.طناز باشیطنت 

 گفت:
 اینجوری میفهمن کدوم منم وکدوم تو...-

 دلنیا خندید:
 دختر صورتهامون که باهم متفاوته .-

 طناز نگاهی به ساعتش انداخت:
روع میشه باید بریم دلی...دیگه کم کم مهمونی ش۷اوه ساعت-

 پایبن.
دوباره استرس وغم به وجود دلنیا ریخت وبازبه یاد آورد این 

مراسم نامزدی عشقشه واومجبور به شرکت دراین مراسمه...لبخند 
 مغمومی زد که طناز بازویش را گرفت:

 قوی باش دلنیا...نباید ببازی .-
رآن باهم ازپله ها به سمت پایین اومدن.دلنیا حس میکرد ه

ازشدت هیجان ممکن است لیز بخورد وپایین بیفتد...تمام بدنش 
سرد شده بود انگشتانش آشکارا میلرزیدن...سرش راپایین 
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انداخت وسعی کرد باکشیدن چند نفس عمیق کمی از هیجان 
 واضطراب خودرا فروکش کند.

بارسیدن به پایین پله ها به ناچار سرش راباال آورد ونگاه 
روی خود وطناز ثابت دید واین دلهره اش رابیشتر اکثرمهمانان را

 کرد.
طناز که این وضعیت رادید سریع بازوی دلنیا رو گرفت وبه سمت 

 مادرش رفت وبادلنیا پشت میزنشستن.
 دلنیا نفس راحتی کشید ومشغول احوالپرسی بامادر طناز شد.

طناز زیرچشمی دور سالن رانگاه کرد وتا چشمش به هانیا 
 رگوش دلنیا گفت:افتادکنا

 دلی...هانیا اونجاست.-
وبه طور نامحسوس اورا به دلنیا نشان داد ودردل گفت)واقعا این 
دختره ی بی حیا کجا ودلنیای محجوب کجا...لباسش به زور نیم 

متر پارچه میشه نمیدونم عرفان چراداره باآینده اش بازی 
 میکنه...(.

 
تبدیل به سکوتی  باصدای درسالن صدای موزیک کم وهمهمه

عظیم شد.دلنیا باپاهای لرزان ازجایش برخاست ونگاهش به 
 عرفان که خشمگین وعصبی جلوی ورودی ایستاده بود نگاه کرد.

 آرتینا سریع خودش رابه عرفان رساند :
 سالم پسرم خسته نباشی.بروباال زودحاضرشو مهمونا منتظرتونن.-

 عرفان غرید:
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 سخره رو...مامان بس کن این بازی م-
 رنگ از رخ آرتینا پرید:

 ک...کدو...م...بازی...پسرم؟-
 این ازدواج مسخره رو.-

 آرتینا باتمام وجود نفس راحتی کشید :
عرفان ماباهم حرف زدیم قبال .تاهمین االنشم جلوی مهمونا کلی -

 آبروریزی شده پس بی حرف برو باال وزود حاضرشو.
 

 له ها رفت وآرتینا دردل خندید...عرفان باعصبانیت به سمت پ
موزیک دوباره گذاشته شد.درهمین موقع طناز نگاهش راگرداند 

وجلوی ورودی متوجه ی دوستاش شد.پارمین وتانیا 
 وتامارا.باشوق دست دلنیا رو کشید:

 واااای دلی بچه ها اینجان.-
 دلنیا هم ازدیدن سه دختر کمی شاد شد.پارمین گفت:

 دی دختر.دلنیا تومحشرش-
 دلنیا باقدردانی به طناز نگریست:

 من کاری نکردم پارمین جون طناز منو آرایش کرده.-
 طناز به اتاق پرو راهنماییشون کرد.

دلنیا خواست به سرجایش برگردد اما نگاهش میخکوب پله ها 
شد.اشتباه نمیکرد اون مانکنی که ازپله ها پایین می آمد عرفان 

به صورتش خیره بود...دلنیا حس میکرد  بود که اوهم باحیرت
هرلحظه نفسش به تحلیل میرود وانرژیش تمام میشود لبهایش 
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خشک شده بود ودستهایش میلرزید.عرفان به پایین پله ها رسید 
وهمانطور به سمت اومی آمد که هانیا سد راهش شد ودستش را 

 دور بازوی عرفان حلقه کرد.بغض عمیقی گلوم دلنیا رادرهم فشرد
ولی رویش رابرگرداند وخودش رابه گوشه ای رساند 

ونشست.درهمین وقت لیوان شربتی جلویش قرارگرفت وبادیدن 
یاسر دوست عرفان به سختی تشکر کرد ولیوان روگرفت والجرعه 

سرکشید.طنازوپارمین وتانیا وتامارا بهش ملحق شدن که تامارا 
 گفت:

 وای چرانشستید ؟بیاید بریم وسط.-
 اهش رادرسالن چرخاند وگفت:طناز نگ

 اونا کی اومدن؟-
 تانیا:

 کیا؟-
 دوستای عرفان...همسفرهای شمال.-

 بااین حرفش پارمین زود گفت:
 کجان؟-

طناز لبخندی زدوبهش نشون داد.تامارا کالفه برخاست ودست 
 تانیا روکشید:

ماکه رفتیم برقصیم شماسه تا هم مثل پیرزنا بشینید همین جا -
 ت کنید ...وغیب

 
 بارفتن آن دو طناز متوجه ی رنگ پریدگی دلنیا شد و پرسید:
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 دلی...خوبی؟-
 دلنیا به سختی لبخندزد:

 بله...کامالً.-
 پس پاشو میخوایم برقصیم.-

 دلنیا خواست اعتراض کند که طناز سریع گفت:
 هیس...هرچی من میگم بگو چشم حاال بدو.-

ر شادی گذاشته شد.طناز خودش به درخواست طناز آهنگ بسیا
رابه دلنیا رساند وباهم شروع به رقصیدن کردن...دقیق مثل 
 همدیگه میرقصیدن وتمام چشم ها خیره ی آن دونفر بود.

عرفان باعشق وحسرت به دلنیا که به نظرش همچون پری شده 
 بود مینگریست وآه میکشید ...

نیم ساعتی رقصیدن که آهنگ شد مخصوص رقصهای 
نفره.دخترا نشستن که راستین به همراه پارمین مشغول رقص دو

 شد.
 رادین خودش رابه طناز که مشغول آب خوردن بود رساند:

 سالم طنازخانم...-
 طناز چشمان زیبایش را به چشمهای شیدای رادین دوخت:

 سالم رادین...خوبی؟-
 رادین ازلحن صمیمی طنازغرق شادی شدوگفت:

 ونم ازت تقاضای رقص کنم؟ممنون خوبم...میت-
چشمان طناز به وضوح برق زد رادین  غرق لذت وحیرت 

شد...دست مردانه اش را جلو بردو طناز باعشوه دست ظریفش 
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رامیان دست او گذاشت.المپهای سالن کمرنگ شد ورقص نور 
روشن.طناز دستش را دورگردن رادین حلقه کرد ورادین باعشق 

 دستش رادور کمر طناز...
نیا باحسرت بهشون نگاه کرد که بادیدن هانیا که دست عرفان را دل

میکشید تااورا به پیست رقص بکشاند لرزه براندامش 
نشست.طاقت دیدن رقص دونفره شونو نداشت ازجا برخاست 

 وازسالن بیرون رفت...
خودرا به پشت ساختمان کشاند وتند تند نفسهای پی درپی کشید 

به دیوار تکیه داد واشک سمج روی تا شاید بغضش فرکش کند...
گونه اش را پاک کرد که صدای پایی راشنید.کمی جا خورد چون 
کسی به این طرف ساختمان رفت وآمد نمیکرد.خودش را بیشتر 
به دیوار چسباند اما بادیدن قامت عرفان خوشی وصف ناپذیری 
دردلش جاری شد...به عرفان باحیرت نگریست .حاالدرست روبه 

دریک قدمی اش.سعی کرد خودراجمع وجور کند.صاف  رویش بود
 ایستاد وگفت:

 چیزی شده؟چرااومدید اینجا؟-
اما عرفان فقط به چشمهایش زل زده بود.دلنیا بدجور معذب بود 
خواست برود اما عرفان این یک قدم فاصله راهم جلو آمد وحاال 
 هرم نفسهایش برپوست دلنیا میخورد...دلنیا بدون حرف بادلهره

زل زد به چشمهای خمار وناز عرفان که یه آن گرمای لبهای عرفان 
راروی لبهایش حس کرد...عرفان باولع لبهایش را میبوسید ودلنیا 

مات وبی حرکت فقط ایستاده بود...همراهیش نمیکرد اما 
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نمیتوانست خودراهم کناربکشد انگار نیرویی اوراازاین کار منصرف 
رش حلقه شد وفشار لبهایش میکرد...دستهای عرفان دور کم

بیشتر...تمام تن دلنیا گر گرفته بود...چندین دقیقه بعد حس کرد 
عرفان سرش رابه عقب برده اما جرئت نداشت سرش راباال ببرد 
وبه چشمهای عرفان نگاه کند .دست عرفان که زیرچانه اش قرار 
گرفت ناگذیر سرش را بلند کرد ودرچشمان عرفان برق شدیدی 

ابحال ندیده بود.لباس وموهایش به خاطر باد پراکنده دید که ت
 میشد واین عرفان رادیوانه تر میکرد...

دلنیا به سختی به خود آمد وخودراازحصار دستهای عرفان بیرون 
 کشید وگفت:

منظورت ازاین کارات چیه؟مگه توخودت نامزد نداری پس چرا -
 اومدی پیش من؟

 
 ع ازش دور شد...عرفان تنها نگاهش کرد وبعد سری

 
 

آرتینا همه رادعوت به سکوت کرد.عرفان راصدا کردوسمت چپ 
خودوهانیا درسمت راست  ایستادن.همه منتظر چشم به دهان 

 آرتینا دوخته بودن...
همگی خیلی خوش اومدید.ماامشب اینجاییم تا نامزدی پسرگلم -

 عرفان را با هانیا جون به همه اعالم کنیم...
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ویق لرزه براندام طنازودلنیا انداخت وعرفان باعصبانیت صدای تش
 دستانش رامشت کرد...

 
 من شخصًااین نامزدی روبه هانیا وعرفان تبریک میگم.-

سپس دست هانیا را گرفت وبادست دیگرش دست  عرفان 
را...دستهایشان که توی هم قرار گرفت پاهای دلنیا سست شد 

 به طبقه دوم رفت...ودیگر نتوانست آنجابماند وسریع 
هانیا باخوشحالی نگاهی به چهره ی برافروخته ی طناز انداخت 

ولبخند پیروزی برلب نشاند.طناززمزمه کرد)نمیذارم شماها برنده 
 بشید نمیذارم هرطور شده رسواتون میکنم(...

بعداز اعالم نامزدی همه دعوت شدن به شام.عرفان رفت توی باغ 
است تمام مهمانان راخفه کند وروی تاب نشست.دلش میخو

وهانیا راازاین عمارت به بیرون پرتاب کند ...سرش رامیان 
 دستانش گرفت.

 چرااومدی اینجا عزیزم؟-
عرفان حس کرد ازکلمه ی عزیزم به شدت انزجار گرفته .اخم کرد 

 که هانیا کنارش نشست ودستش را دوربازوهای اوحلقه کرد:
 میخواستی تنها باشی؟-

 باپوزخندگفت: عرفان
 اگرشما میذاشتی آره.-
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هانیا بی توجه به کنایه ی عرفان سرش راروی شانه ی عرفان 
گذاشت وعرفان حس کرد هرلحظه ممکن است ازکوره 

 دربرود.ازجابرخاست که هانیا با اخم گفت:
 چته تو؟-

 عرفان عصبی دستش راالی موهایش فروبرد وپوفی کشید :
 هتره نزدیکم نشی.االن خیلی عصبی ام...ب-

 سپس به سمت سالن رفت...
مهمانی به خوبی به اتمام رسید .عرفان کالفه دراتاقش راه میرفت 

 که آرتینا واردشد:
 پسرم؟-
 بله مادر؟-
 چرااینهمه کالفه ای...چیزی شده؟-

 عرفان نفس عمیقی کشید:
 نه مشکلی نیست.-

 آرتینا خندید:
ه میرم پسرم توهم استراحت خب پس خیالم راحت شد.من دیگ-

 کن.
بارسیدن عید هانیا عرفان رامجبورکردتابرای مسافرت به آمریکابرن 
وعرفان به ناچار قبول کرد.ازروز نامزدی اتفاق خاصی نیافتاده بود 
وعرفان بیشتر وقت خودرادرشرکت میگذراند ودلنیا هم به کارش 

 .ادامه میداد ولی روزبه روز بیشتر درخود فرو میرفت
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طناز برای عید برنامه ی سفربه شیراز روریخته بود وبه هرنحوی 
شده دلنیا راهم مجبورکردتادراین مسافرت همراهشون بره.مثل 

تا بودن اما اینبار تامارا ماشیشنشو که یک زانتیای سفید ۴اوندفعه
بود برداشته بود وحرکت کردن.درراه بامسخره بازی تانیا وپارمین 

دیک شب بود که به شیراز رسیدن ودریک اصال سخت نگذشت ونز
خوابه گرفتن وچون هرکدوم خسته ۴هتل مجلل یک سوییت 

بودن دیگه تفریح رابرای روز دیگه گذاشتن.دورهم نشستن 
 وتانیاقهوه آورد.

 طناز روبه پارمین گفت:
 عزیزم کی پس میخواید مراسم عروسیتونو بگیرید؟-

 پارمین باخوشحالی گفت:
 ون اون روزتولد راستینم هست.فروردین چ۲۴-

 تاماراگفت:
 پس ازاین به بعد اون روز رو روز بدبختی راستین اعالم کنید.-

سپس خودش شروع کرد خندیدن وبچه ها هم همراهیش کردن 
که پارمین باحرص جعبه ی دستمال کاغذی را به طرف تامارا پرت 

 کرد که محکم خورد توی سرش وخنده ی بچه ها بیشتر شد:
زهرماررر...بروعمه تومسخره کن.راستین باید ازخداشم باشه که -

 من بهش جواب مثبت دادم.بلههههه.
 

آن شب درشوخی های بچه ها گذشت وبعدهرکدوم باخستگی به 
 تختخوابهاشون رفتن.
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دلنیا ازحموم بیرون آمد ومشغول خشک کردن موهایش شد 
 .طناز:

 سعدیه.بچه ها اول میریم شاهچراغ بعدم -
 باموافقت بچه ها هرکدوم برای حاضرشدن رفتن.

دلنیا مانتووشلوارراحت کرم رنگش راباشال وکیف وکفش سفیدش 
پوشید وآرایش نسبتا غلیظی هم کرد وعینک دودی اش راهم زد 

 وعطر...
 طناز باتحسین گفت:

 ساده اما شیک.-
 دلنیا باقدردانی گفت:

 مرسی عزیزم.-
اغ هرکدوم یک چادر گرفتن ووارد شدن.فضای بارسیدن به شاهچر

معنوی امامزاده هرکدوم رو به خلصه برد.دلنیا سربرضریح گذاشت 
وباتمام وجودش گریست وازخدا خواست اگر عرفان قسمتش 

 نیست ازدلش بیرونش کنه...
بعدازاون به قسمتی رفتن که مخصوص شمع روشن کردن بود 

 .واونجا هریک شمعی آتش زدن وآرزوکردن
سعدیه نسبتا شلوغ بود.شیطنت های تامارا وتانیا نگاه هاروخیره 

شون میکرد وگاهی پسرا سعی میکردن بهشون نزدیک بشن .طناز 
 اخمی کرد:
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 دخترا آروم بگیرید دیگه.-
بااین حرف هردوسریع ساکت شدن.اونجاباهم عکس انداختن 

ه وبعد برای ناهاربه رستوران رفتن وبعدبه سمت )آبشارکوهمر
سرخی(به راه افتادن .آبشارقشنگی بود  .تامارا وتانیا خودشونو 

خیس آب کردن ولی دلنیا یه گوشه نشست وبهشون نگاه 
 کردوباخودگفت:

ای کاش منم میتونستم مثل تانیا نسبت به غمی که تودلمه کمی -
 بیخیال باشم.

 سرشو به سمت آسمان گرفت:
سنگها ازم فاصله داری اما یعنی تواالن کجایی عرفان...بااینکه فر-

 همش حس میکنم کنارمی...
 
 

 عرفان باعصبانیت بازوی هانیا راگرفت:
 میدونی ساعت چندددده که االن برگشتی؟-

هانیا از عصبانیت وچشمان قرمز شده ی عرفان ترسید اما سعی 
 کرد خودرانبازد:

چی؟حاال یه چیزی بدهکارم شدم؟منکه بهت گفتم بیا همراهیم -
ن تونیومدی ...به جای اینکه من االن عصبی باشم تودست پیش ک

 گرفتی که پس نیفتی؟
 عرفان ازکوره در رفت:
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خفه شو عوضی.سرووضعتو ببین.مگه من بهت اجازه دادم بری -
 دیسکو؟واسه ی چی رفتی هان؟به چه حقی؟

 هانیا گستاخ پوزخند زد:
ه جای مگه من برات مهمم؟هان؟تایادم میاد همش نگاهت ب-

دیگه بوده دلت جای دیگه بوده هرچی ازت خواستم نه آوردی 
هرجا گفتم بیا بهونه آوردی اصال انگارنه انگارمن نامزدتم هیچی 
نگفتم تاشاید تغییرکنی اما روزبه روز بدترمیشی بس کن عرفان 
 فکرنکن نمیفهمم توفقط جسمت اینجاست وروحت جای دیگه.

م میخورد وعرفان مات نگاهش دندانهای هانیا ازشدت حرص به ه
 میکرد:

 مضخرف نگو خیاالتم نکن...توقلب من هیچ کس نیست.-
 هه...آره کتمان کن اما من باورنمیکنم...-

سپس به اتاقش رفت.عرفان بارخوت روی مبل افتاد وچشماشو 
 بست :

 لعنت به این زندگی....لعنت به توهانیا...-
 
 
 دلنیا...-

 مان خمار وزیبای طنازانداخت:دلنیا نگاهی به چش
 جانم عزیزم؟-
 توهم میای؟-
 کجا؟-
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 باغ تخت.-
 االن حاضرمیشم.-

 بعد رفتن دلنیا طناز باناراحتی باخودگفت:
همش توفکره...نگرانم واسش یهو افسرده نشه...خدایا خودت -

 کمکش کن.
 
روز بودکه درشیراز بودن وتقریبا همش درحال تفریح وبه ۴

واقعا خوش میگذشت. ودلنیاهم نمیتوانست منکر این نفر۴هر
 خوشحالیش بشود واین رامدیون طنازبود...

 
 بارسیدن به مقصدمورد نظر تانیا نفس عمیقی کشید:

 فردا برمیگردیم؟-
 طناز:

 آره دیگه.پارمین باید کم کم حاضربشه واسه عروسیش.-
 پارمین باخوشحالی تایید کرد.

 
 رآغوشش گرفت:آرتینا عرفان راد

 خوشحالم میبینمت پسرم.به خونه خوش اومدی.-
 عرفان دست آرتینا خانم رابوسید:

 ممنون مادر.-
آرتینا هانیا راهم درآغوش گرفت وخوش آمد گفت.عرفان روی 

 مبل نشست وهانیا به اتاقش رفت.آرتینا که نشست عرفان گفت:
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 طنازاینا برگشتن؟-
ندن ولی مشخصه خیلی بهشون روزبیشتر نمو۴روزپیش.۲آره -

 خوش گذشته.
 

 عرفان بی تاب دیدن دلنیا بودازجا برخاست:
 میرم باال.-

به سمت کتابخانه رفت اما همونطورکه حدس میزد دلنیا 
نبود.باتردید به سمت اتاقش رفت بعدازاون شب واون اتفاق 

ن ددیگه بادلنیا تنها نشده بود.آروم تقه ای به درزد ووارد شد وبادی
 ...۲۰۰۰دلنیا ضربان قلبش رفت روی

 
 دلنیا بادیدن عرفان باعجله برخاست :

 س...سالم من...فکر کردم ...شهنازجونه...-
عرفان نگاهی به سرووضع دلنیا انداخت یک تاپ دورگردنی 

مشکی جذب که چسبیده بود به تن خوش فرم دلنیا ویک دامن 
 بلندش که دورش کوتاه مشکی که کمربند سفیدی داشت وموهای

ریخته بود.عرفان دلش براش ضعف رفت.جلو رفت وقبل ازاینکه 
دلنیا فرصت کاری راپیداکند اورامحکم درآغوش گرفت ونفساش 

تند شد.دلنیا مات وبدون هیچ حرکتی فقط اشک 
ریخت.نمیتوانست ونمیخواست ازاین آغوش فاصله 

گی بگیرد.دستهای عرفان که داخل موهایش فرورفت تمام دلتن
هایش رافراموش کرد ولبخندمحوی روی لبش نشست.دستانش 
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رادور کمر عرفان حلقه کرد که عرفان راغرق درآرامش کرد که 
نمیخواست هیچ وقت تمام شود اما باشنیدن صدای در دلنیا به 

شدت خودراکنارکشید واخم کرد.عرفان به سمت در رفت که 
 بادیدن شهنازخانم خندید:

 وبی؟سالم شهنازخانم...خ-
 سالم پسرم رسیدن بخیر.خسته نباشید.-
 ممنونم.کاری داشتی؟-

 شهناز که تازه بایادش آمده بود به خاطر چی اومده گفت:
بله بله شمارودیدم فراموشم شده بود...دخترم طناز زنگ زده -

گفت بهت بگم عصرمیاد دنبالت تابرای خرید لباس برید واسه 
 عروسی پارمین خانم.

 ختی گفت:دلنیا به س
 با...باشه شهنازخانم...مرسی.-

شهنازکه رفت عرفان دوباره به سمت دلنیا رفت ولی دریک 
 قدمیش ایستاد ودلنیا باشرم سربه زیرانداخت:

 دلنیا...-
 بله؟-
 دستتو بیار.-

دلنیا سرش رابلند کردوباتعجب به عرفان نگریست که عرفان 
هم کنارش  خندید دستش راگرفت وروی تخت نشاند خودش

نشست وازجیب کتش جعبه ای رابیرون آوردو مقابل دلنیا باز کرد 
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ودلنیا ازدیدن دستبند به اون قشنگی وگرونی باحیرت دستشو 
 جلوی دهنش گرفت:

 این ...مال...منه؟-
 عرفان مجذوب دلنیا شده بود:

 آره دوستش داری؟-
 دلنیا اخم کرد:

 مناسبتش چیه؟-
 تی.حاال قبول میکنی؟خب...فکر کن یه سوغا-

دلنیا درچشمان زیبای عرفان نگریست ولبخندعمیقی زد که چال 
گونه اش غوغا کردوعرفان ازخودبیخود شد وبوسه ی محکمی 

روگونه ی دلنیا گذاشت که دل درسینه ی دلنیا لرزید واشک 
درچشمانش حلقه زد.عرفان دستبند رابرداشت روی دست چپ 

ظریف وسفید دلنیا چون الماس دلنیا بست ودستبند روی دست 
درخشید .دستش راباال آورد وبوسه ای پشت دستش زد .دلنیا 

حس میکرد داره خواب میبینه ومبهوت این حرکات عرفان شده 
بود...عرفان ازجابرخاست وآروم ازاتاقش بیرون رفت حاال دیگه 
 دلتنگیش برطرف شده بود ولبخند عمیقی روی لبش نشست...

 
 
 دلم نمیخواد توبیای باما.عرفان من -
 گفتم خودم میبرمتون دیگه حرفی نباشه.-

 طناز باحرص مشتی به بازوی عرفان کوبید:
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 زورگو.-
 صدای خنده ی عرفان لبخند راروی لبهای طناز آورد.

 نامزدتون کجاست؟-
 رفت شیراز.-

 طناز باپوزخند به چهره ی بیخیال عرفان نگریست اما حرفی نزد.
 حاضروآماده اومد پایین وآهسته گفت:دلنیا 

 من حاضرم میتونیم بریم طناز.-
 طناز باتحسین نگاهش کرد:

 عزیزم عرفان میبرتمون.-
 دلنیا باتعجب گفت:

 چرا؟مگه ماشینت طوریشه؟-
 عرفان ازجابرخاست :

 نه من خواستم...افتخار همراهیتونو بهم نمیدی بانو؟-
وطناز لبخند عمیقی زد وهرسه  دلنیا باشرم سربه زیر انداخت

 ازعمارت خارج شدن وبه سمت جنسیس عرفان رفتن.
 بارسیدن به مرکز خرید طناز باشیطنت گفت:

وای اینجا خیلی شلوغه...دلی بهتره دست عرفان روبگیریم تا گم -
 نشیم یه وقت.

 دلنیا باتعجب گفت:
 واه...مگه بچه ایم که گم بشیم آخه؟-

 ن روگرفت:طناز یه دست عرفا
 کارازمحکم کاری عیب نمیکنه بیاتوهم دستشو بگیر.-
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عرفان بالذت منتظر بود امادلنیا باخجالت همونجا ایستاده بود که 
 طناز خندید:

 واای چقدر ناز میکنی بیادیگه...-
دلنیا آروم به سمتشون اومد ودست لرزانشو میون دست قوی 

وطناز خوشحال عرفان گذاشت ونفس درسینه ی هردو حبس شد 
 گفت:

 حاال میتونیم بریم.-
چندین مغازه رو گشتن ولی پسند نکردن .دلنیا نگاهش خیره ی 

دکلته ی آبی رنگی شد که برق میزد وخیلی خوشکل بود به سمت 
مغازه رفت وازفروشنده خواست اندازه شو بیاره طناز بالبخند 

 قشنگی گفت:
 این عالیه دختر.مطمئنم بهت خیلی میاد.-

دلنیا باخوشحالی داخل اتاق پرو رفت ولباس راپوشید وموهاشو 
 دورش رها کرد ودراتاق رو باز کرد:

 طناز...بیاببین خوبه؟-
اما به جای طناز عرفان وارد اتاق شد ومبهوت دلنیا شد 

 دلنیاپرازشرم سربه زیرانداخت :
 پس...طناز...کجاست؟-

مر دلنیا حلقه کرد عرفان دراتاق رابست وجلورفت ودستشو دور ک
 وبار دیگه لبهای دلنیا اسیر لبهای عرفان شد...

دقیقه بی وقفه دلنیا رابوسید وهرلحظه تشنه تر میشد اما ۲۰
 ناچاربود برود...ازش جداشد وزمزمه کرد:
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 محشرشدی دلنیا...-
 سپس اوراتنهاگذاشت ودلنیا غرق خوشی شد.

 خواست پول لباس راحساب کند که عرفان گفت:
 حساب کردم...بیا.-

 به آرامی به سمتش رفت:
 پس طناز کجاست؟-
 توی اون مغازه اس بیا بریم پیشش.-

دلنیا بادیدن طناز باحرص بازوشو نیشگون گرفت که جیغ طنازبه 
 هوا رفت:

 هوووی...چته تو؟-
 تاتو باشی منو تنها نذاری .-

 طناز بابدجنسی گفت:
 عرفان که پیشت بود...-

باز خواست بازوشو نیشگون بگیره که طناز باخنده فرارکرد  دلنیا
 ودلنیا باحرص پوفی کشید.

طنازهم ماکسی جذب سفید خرید که روش طرحهای قشنگی 
به دعوت عرفان هرسه ۲۰داشت وپس ازخریدهای دیگه ساعت 

 دررستوران مجللی شام خوردن.
.دلنیا خانم برن روزسیزده بدر رسید وقراربودهمه به باغ ساریه 

نمیخواست درجمع خانوادگی اونا مزاحم بشه ولی طناز اصال 
نذاشت حرفش راهم بزنه.قراربود آرتینا خانم وداریا وعرفان ودلنیا 
باهم با ماشین داریا برن.عرفان ازبودن دلنیا خیلی خوشحال بود 
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ومدام لبخندمیزد.آرتیناودلنیا عقب وعرفان جلونشست وداریا 
 ورپسرش خیلی خوشحال بود ...حرکت کرد.آرتینا ازحض

 ازتهران که خارج شدن دلنیا پرسید:
 زیاد راه مونده؟-

 داریا باخوشرویی گفت:
 نه تقریبا نیم ساعت دیگه میرسیم.-

دلنیا باانرژی شیشه رو پایین کشید وهوای تازه را باولع 
بلعید.موهاش اززیر شالش پراکنده شدوعرفان باعشق به این 

 صحنه نگریست.
نفرپیاده شدن .ساریه خانم بادیدن عرفان ۴بارسیدن به مقصدهر

 اوراسخت درآغوش کشید:
 واای عزیزدل عمه چرااینهمه الغرشدی؟-

 سپس اشکهایش جاری شد:
 بمیرم برات که اینقدر زود یتیم وبی کس شدی .-

آرتینا باحرص نگاه کرد اما حرفی نزد.طناز محکم دلنیا را درآغوش 
 کشید:

 خوشحالم که تواینجایی.چقدر -
 مرسی خواهری...-

همه به دعوت ساریه خانم به داخل باغ رفتن.باغ سرسبز وزیبایی 
 بود که جوی آب ازمیانش میگذشت.

ی سورمه ا دلنیا مانتو شلوارش رابایک سویی شرت وشلوارورزشی 
عوض کرد و موهایش راباگل سر باالی سرش جمع کردوخوشحال 
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فان بادیدنش لبخندعمیقی زد که ازدید طناز به سمت طناز رفت.عر
 پنهون نموند.طناز توپ رو برداشت:

 میاید والیبال؟-
 داریا وعرفان برخاستن وبه سمتشون رفتن.طناز گفت:

 شما دوتا پسرا باهم من ودلی هم باهم.-
 داریا گفت:

 نه من وطناز عرفان ودلنیا.-
 طناز بابدجنسی خندید:

 آره عالیه.-
گترا فاصله گرفتن وگوشه ای ازباغ ایستادن.داریا وطناز روبه ازبزر 

 روی هم دلنیا وعرفان هم...
بازی که شروع شد عرفان حس کردچقدرازاین بازی لذت 

میبردوباعشق ضربه میزد به توپ.نیم ساعتی بازی کردن که دلنیا 
وپاهایش رادرجوب  اعالم خستگی کردوروی تخته سنگی نشست 

 لبخندزد وچشمانش رابست. آب گذاشت وبالذت
 سرما نخوری...-

 چشمانش راگشود وبه چهره ی دوست داشتنی عرفان نگریست:
 فکرنمیکنم سرمابخورم...من پوستم کلفته.-

 عرفان خندید وکنارش نشست :
 جدی؟-
 آره مطمئن باش.-

 عرفان یک تای ابرویش راباال داد:
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 امیدوارم که همینطورباشه.-
ه پاهایش رابیشتردرآب فروبرد وخنکای آب ووزش دلنیا بی توج

 باد باعث لرز خفیفی توتنش شد عرفان اخم کرد:
 پاتو بیار بیرون...سرده مگه حس نمیکنی؟-
االن بهاره...این نسیم سرد نیست خنکه همین.شمانگران من -

 نباش.
عرفان ازجابرخاست وهمونطورکه ازش دور میشد باخود 

 گفت)لجباااز(...
وز بهشون خوش گذشت وظهر هم داریا وعرفان جوجه کباب اونر

 درست کردن ودرکنارهم خوردن.
 

ازجایش برخاست.حس میکرد تمام بدنش کوفته شده وگلویش 
بارپشت سرهم عطسه کرد ۲میسوزد.به سرویس رفت ووقتی

دریافت که سرماخورده وحرف دیروز عرفان به حقیقت مبدل 
فش گوش نداده...به سختی شده.خودرالعنت کرد که چرابه حر

خودرابه اتاق رساند وباپوشیدن یک شلوارک لی ویک کت لی 
موهایش راپشت سرجمع کرد وباکسالت به کتابخانه رفت وسریع 

 مشغول کارش شد...
کارش طول کشید وحتی برای ناهار هم نرفته ۴تاعصرساعت 

بودوچون صبحانه هم نخورده بود فوق العاده ضعف داشت.لب 
خاموش کرد وبه سمت آشپزخانه به راه افتاد.یک تاب را 

شیرکاکائوی داغ حاضرکرد ویک بیسکوییت هم برداشت وبه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 7 6  

 

اتاقش رفت تابخورد.بابی میلی شیرکاکائویش راخورد وروی تخت 
افتاد.دستش راروی پیشانیش گذاشت وازداغیش متعجب شد اما 

 خیلی زود خوابی عمیق چشمانش را درربود...
 

شب رانشان میداد.وارد عمارت شد وبه ۷یست که ساعت را نگر
کتابخانه رفت اما کتابخانه درخاموشی فرورفته بود.به اتاق خود 

رفت وپس از دوش به سالن برگشت وقهوه ای خورد اما ازندیدن 
 دلنیا متعجب ازشهنازخانم پرسید:

 شهنازخانم دلنیا کجاست؟-
 شهنازخانم باناراحتی گفت:

چش شده...ازصبح تاحاال هیچی نخورده  نمیدونم این دختر-
وتادوساعت پیش داشت توکتابخونه کارشو میکرد وبعدم که فقط 

یه لیوان شیرکاکائو وبیسکوییت خورد ورفت تواتاقش...خیلی 
 ضعیف شده نمیدونم چشه.

عرفان باعجله ازمبل برخاست وبه سمت پله ها رفت وشهناز 
 باناراحتی وارد آشپزخانه شد.

ق شد وبه تخت نزدیک شد وجسم نسبتابی جان دلنیا را وارد اتا
 درحالیکه رنگ پریده بود یافت.باعصبانیت غرید:

 توچرا اینهمه لجبازی ...َاه.-
سپس خودش رابه کمد دلنیا رساند ویک شلوارومانتوی گشاد 

برداشت ویک روسری...به سختی لباسهارابرتن دلنیا کرد واورا روی 
مت ماشینش دوید وپس ازخواباندن دستانش بلند کرد وبه س
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دلنیا درصندلی عقب زودسوارشد وماشین با صدای گازدادن 
 دلخراشی ازعمارت خارج شد...

 
چشمانش راگشود وباکمی نگاه کردن دریافت که دربیمارستان 

 است.کمی سرش راگرداندکه دردی توی سرش پیچید:
 آخ...سرم...-

 صدای دلنشین عرفان به گوشش نشست:
 تکون نخور...ِسُرم بهت وصله.-

 سرش راچرخاند وبه عرفان که جلوی پنجره ایستاده بود نگریست:
 من چرااینجام؟ -

 عرفان به سمتش برگشت:
 فکرمیکنم من باید این سوالو ازت بپرسم...-
 من...فقط...یکم...تب...داشتم.-

 صدای پوزخندعرفان لرزی برتنش انداخت:
واین موقعیت هم دست ازلجبازی بازم لجبازی...حتی ت-

وخودسریت برنمیداری...دیروزبهت گفتم اون آب واون باد سرده 
وبدن توهم ضعیف سرمامیخوری ولی توفقط وفقط حرف خودتو 

زدی وتغییری توکارات ایجاد نکردی االنم سعی داری که بگی 
 حالت خوبه.

عصبی خودش رابه تخت رساند ودلنیا دلخور سربه 
 فان مچ دستش راگرفت:زیرانداخت.عر

 اینهمه لجبازی خوب نیست...میفهمی؟-
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 دلنیا ناراحت باشه ای گفت وادامه داد:
 ساعت چنده؟-
-۹. 
 ماازکی اینجاییم؟-
 تااالن.سُرمت که تموم بشه میریم عمارت.۷ازساعت-

دلنیا دیگه سوالی نپرسید.عرفان هم به پشت پنجره برگشت 
 ودرافکارش غوطه ورشد...

تمام شدن ِسرم دلنیا هردوازبیمارستان بیرون آمدن.دلنیا با
احساس گرسنگی میکرد اما خجالت میکشید به عرفان 

 بگوید.عرفان نیزگرسنه اش بود وبرای همین گفت:
 اگرپیشنهاد یک پیتزای خوشمزه روبهت بدم...قبول میکنی؟-

 دلنیا با خوشحالی خندید وعرفان بالبخندگفت:
 یتزااا...پس پیش به سوی پ-
 

دلنیا باوسواس پابندشو وصل کرد ودرآینه به چهره 
 خودنگریست...باخودگفت:

من باید بجنگم برای عشقم نباید بذارم رقیبم پیروز بشه...من -
 عرفان رو به سمت خودم جذب میکنم .
 سپس سرش را به سوی آسمان گرفت:

رونش خدایا من ازت خواستم اگر عرفان مال من نیست ازدلم بی-
کنی اما توبیشتر مهرشو به دلم انداختی پس معلومه که توازاین 
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عشق راضی هستی پس خودتم بهم کمک کن تا عشقمو به فرجام 
 برسونم...آمین.

صدای پایکوبی ازهرطرف خانه به گوش میرسید.دلنیا از آژانس 
پیاده شد وپس ازحساب کردن کرایه باطمٌانینه وارد ویال 

شد لحظه ای گوشهایش را  شد.صدای موزیک باعث
 بگیرد.خودرابه یکی ازخدمه رساند:

 ببخشید خانم...؟-
 بله؟-
 من دنبال اتاق پرو میگردم...میشه راهنماییم کنید؟-
 بله بامن بیاید.-
 متشکرم.-

دلنیا دنبالش رفت وبادیدن اتاق مجددتشکرکردووارد شد.بادیدن 
 فرو رفت... طناز نفس راحتی کشید ودرآغوش پرمحبت دوستش

 وای چه ناز شدی دلی...-
دلنیا مشغول درآوردن مانتوش شد ووقتی حاضرجلوی طناز 

 ایستاد طناز باحیرت گفت:
 تومحشری دختر...-

باهم وارد باغ شدن.سردی هم تمام وبه جاش نسیم بهاری 
میوزید.برای لحظه ای تمام نگاه ها به سمت طناز ودلنیا برگشت 

ه میزی رساندن ونشستن.رفته رفته وهردوباشرم خودرا ب
تعدادمیهمانان زیادترمیشد وباغ شلوغتر...بااومدن تانیا وتامارا 
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عروس وداماد هم رسیدن ودلنیا باخوداعتراف کرد پارمین واقعا 
 زیباست وبرازنده ی جوانی مثل راستین...

کمی بعد درپشت سر راستین قامت عرفان لرزه براندام دخترجوان 
 لرز آنقدر آشکار بودکه طناز نیزمتوجه شد: انداخت واین

 دلی...توحالت خوبه؟-
 دلنیا به سختی دستش رابه لبه ی صندلی گرفت:

 می...شه...یکم...آب...بهم...بدی...لطفا؟-
 طناز سریع لیوانی شربت ریخت:

 بیابخورشاید فشارت افتاده .-
 ه رویدلنیاباخوردن شربت انرژی رفته رابه بدن خودبرگرداندوب

طناز که نگران نگاهش میکرد لبخند زدوطناز نیز نفس راحتی 
کشید.بانشستن عروس وداماد درجایگاه مخصوص همهمه 

نسبتاًکم شد.تامارا مدام درحال رقص بود ودلنیا ازاینهمه انرژی 
این دختر متعجب بود.نگاهش رامحسوس به دور چرخاند 

لی خوشحالش وباحیرت متوجه شد عرفان به اوخیره شد واین خی
کرد.کمی بعد رادین وعرفان وراژان ویاسر به طرفشون اومدن 
ودخترا برخاستن واحوالپرسی کردن.دلنیا به سختی چشمان 

سرکش خودرامهارکرد تا نگاهش درنگاه عرفان نیفتد چون 
 میترسید باز هم دچار لرز وافت فشارشود.

است باصدای موزیک رقص دونفره رادین خیلی سریع ازطناز درخو
رقص کرد وراژان هم از تانیا...بارفتن اونا یاسرنیزبه سمت یکی 

 ازدوستانش رفت ودلنیا معذب کنارعرفان تنهاموند.
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بانشستن عرفان درکنارش موجی از حرارت وعشق به قلب بی 
تابش ریخته شد که لبخند عمیقی رولبش ایجاد کرد وعرفان 

وباگرفتن  خوشحال ازدیدن آن چال دلربا دستانش راجلو برد
 دست دلنیا برآن بوسه زد:

 خیلی خوشکل شدی دلنیا...-
دلنیا ازخوشی نزدیک بود همانجا غش کند .به سختی جلوی 

خندیدن خودرا گرفت وتنها به لبخند محوی اکتفا کرد ولی 
 خدامیدانست که دردلش چه غوغایی پرپاست.

ر وخب حاالمن میتونم ازاین دوشیزه زیبای شرقی تقاضای یک د-
 رقص کنم؟

دلنیا برجایش مات موند...باورش نمیشد عرفانی که روزی حتی 
جواب سالمش راهم به زور میداد اینک ازاو میخواهد تا باهاش 

 برقصد ودلنیا مگرمیتوانست قبول نکند ؟؟؟
 باکمال میل.-

عرفان ازجابرخاست ودستش رابه سمت دلنیا گرفت.باهرحرکت 
ابه سمت اومیکشاند وعرفان کمی دلنیا صدای پابند نگاه ها ر

ازاین نگاهها عصبی بوداما سعی کرد غرورش راحفظ کند 
تاهمینجاهم کلی پاروی غرورش گذاشته بودتابتواند از دلنیا 

 تقاضای رقص کند...
باملحق شدنشون به جمع رقصنده باغ درخاموشی کمی فرورفت 

 ورقص نورها فضارا بسیار رمانتیک ترکردن.
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م وجوددستش رادورکمرظریف دلنیا حلقه کردودلنیا عرفان با تما
بامحبت خالصش دست برشانه ی معشوقه اش گذاشت ...چیزی 

نبود جز دونگاه که درهرکدوم عشق آشکارا نمایان بود اما 
متاسفانه حجابی درجلوی این عشق پرده می انداخت واون هم 

برای هردو متفاوت بود...عرفان حجاب تردید ودلنیا حجاب 
 ر...غرو

صدای پابند دلنیا عرفان رامست میکرد...سرش را جلو برد 
ودرگودی گردن دلنیا فروکرد ونفسهایش تمام بدن دلنیا را کرخت 

ومورمورکرد وحسی شیرین بهش داد...پس ازاتمام آهنگ دلنیا 
خیلی زود خودرا کنارکشیدوبه سمت استخردوید وپشت درختها 

ند تاهمه بفهمن اوامشب ایستاد.دلش میخواست آنقدر فریاد بز
خیلی خوشحال است اما این غیرممکن بود.حس میکرد 

بیشترازهمیشه دلتنگ حضورمادرش هست تا بتواند خودرا 
درآغوش پرمهرش بیاندازد وباتمام وجود اشک بریزد ودرد دل 

 کند...
صدای پایی اورابه خود آورد...بادلهره اشکهایش رازدود وبه 

 دن عرفان نفس راحتی کشید.سنگفرش نگاه کرد که بادی
 عرفان جلویش ایستاد واو به دیوارتکیه داد:

 چیزی شده؟-
 عرفان لبخند زیبایی زد:

چراهردفعه میام اینو میپرسی؟مگه باید اتفاقی بیفته تامن بیام -
 پیش تو دلنیا؟
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دلنیا پرازشوق به عرفان خیره شد وعرفان بادیدن نگاهش تاب 
 نیاورد:

 یوونم میکنی میفهمی؟دلنیا داری د-
دلنیا بی آنکه بخواهد بلند خندید وعرفان ازخودبیخوداورامحکم 

 درآغوشش کشید والله ی گوشش راباولع بوسید...
دلنیا دستپاچه خواست مخالفت کند اما حلقه ی دستان عرفان 

 تنگ تر شد:
 وول نخور خوشکله...تامن نخوام جایی نمیتونی بری.-

نکرد وباتمام وجود عطر عرفان رانفس کشید دلنیا دیگر تقالیی 
 وعرفان بادست کمرش رانوازش کرد:

 امشب چرااینقدر خودتو خوشکل کردی ؟-
دلنیا باورنمیکرد این حرفها ازدهان عرفان خارج شود حس میکرد 
دارد خواب میبند اما وقتی لبهای عرفان روی موهایش نشست به 

 قی روی لبهایش نشست...صدق این حرفها پی برد وباز لبخند عمی
 عرفان اوراازآغوشش بیرون کشید ولبخندزد:

 چراساکت شدی؟-
 دلنیا باشرم سرش رابه زیرانداخت.عرفان بلندخندید :

 اوه خانم خوشکله خجالت کشیدی؟هوم؟-
 دلنیا بی توجه مشتش رابه سینه ی عرفان کوبید:

 توخیلی بدجنسی...-
ه ی دلنیا راگرفت وسرش عرفان باچشمان خمار دست مشت شد

 راجلو برد:
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 آره بدجنسم...درمقابل تو همه چیز هستم دلنیا...-
 دلنیا باحیرت به عرفان نگریست:

 توحالت خوبه امشب؟؟؟-
 عرفان کمی ازاو فاصله گرفت:

 آره امشب عالی ام دلنیا.-
 سپس از کناردلنیارفت ودلنیا رایک دنیا فکر تنها گذاشت...

 
خوبی برگزارشد وآخرشب دلنیاقرارشد همراه عرفان به عروسی به 

عمارت برگردد.هنوز توبهت حرفهای عرفان بود.باهم سوارماشین 
شدن عرفان درسکوت وافکارش غرق بود ودلنیا نیز ازاین سکوت 

 راضی امااندکی بعد صدای عرفان به گوشش رسید:
 دلنیا...تاحاال کسی رو دوست داشتی؟-

 ش رابه نیم رخ مردانه ی عرفان دوخت:دلنیا باحیرت نگاه
 خب...بله خیلیا بودن وهستن که من دوستشون داشتم ودارم.-

 عرفان باتعجب گفت:
 یعنی تو تاحاال زیاد عاشق شدی؟-

 دلنیا که تازه پی به منظور عرفان برده بودخندید:
نه نه من منظورتو اشتباه متوجه شدم آخه توگفتی تاحاال کسیو -

تی خب معلومه من مادرم پدرم دوستام طناز اینا رو دوست داش
 دوست داشتم ودارم ...
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سپس مکث کرد وسربه زیرانداخت.باید چه میگفت؟اینکه عاشق 
خودعرفان است؟نه نمیتوانست غرورش راله کند عرفان نامزد 

 داشت .
اخم عمیقی روی صورتش نشست عرفان که تمام این حرکات 

 ش پرسید:رادنبال میکرد بادیدن اخم
 چیزی شده خانم؟-

 دلنیا سرش رابه سمت شیشه برگرداند:
 نه...به یاد مامان وبابام افتادم.-

 عرفان که حرف دلنیا راباورکرده بود تنها گفت:
 متاسفم...-

 ودلنیا خوشحال شد ازاینکه این بحث ادامه پیدا نکرده...
  
 طناز...-
 جانم؟-
 رد؟آقای شهریاری چه ماهی فوت ک-

 طناز به عمق سوال دلنیا پی برد وباناراحتی گفت:
 تیرماه.۱۷-

 دل دلنیا درسینه فروریخت:
ماه دیگه سالگردشه وبعد...عروسی...عرفان ۱یعنی کمتراز-

 وهانیا...درسته؟
طناز دست دلنیا راگرفت ومتوجه ی سردبودن دستش شد وغصه 

 تمام دلش را فراگرفته بود:
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مطمئنم این ازدواج ثمره نمیگیره خیالت  آروم باش دلنیا من-
 راحت.

 پوزخند تلخ دلنیا غصه ی طناز رو بیشتر کرد :
 هانیا اومده...-

 طناز آهی کشید:
آره مامانم گفت که دیروز رسیده.گفت دیگه اومده بمونه تا بعد -

 ازسال دایی.
دلنیا چشمانش رابست وقطره ی اشکش روی دستان طناز افتاد 

 مال ازغصه شد...ودلش ماال
 

هانیا خمیازه ای کشید وازاتاقش بیرون آمد .خواست ازپله ها 
پایین برود ولی صدای آرتینا توجه اش راجلب کرد.آهسته به 

سمت اتاق آرتینا رفت وباخودگفت)کمی استراق سمع برای مواقع 
ضروری بد نیست(سپس بدجنسانه لبخند زد وگوشش رابه دراتاق 

 آرتینا چسباند...
تو باید صبرکنی تا من بتونم به هدفم برسم بعدش برای همیشه -

 مال تومیشم َبرزین.
-.... 
میدونم تنهایی برات سخت شده اما من وتوبرای رسیدن به -

آرزوهامون به این سرمایه کالن نیاز داریم من باید تابعد ازسالگرد 
 شهریاری صبرکنم تا اموال به عرفان برسه اونوقت میتونم همشو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 7  

 

واسه ی خودم کنم ومن وتو میتونیم تاآخرعمر بی نیاز ازپول 
 زندگی کنیم...

-.... 
نه یه مقدارشو به نام داریا میکنم بقیه اش برای خودمونه خیالت -

راحت...من نباید تواین عمارت زیاد حرف بزنم هرلحظه ممکنه 
 کسی صدامو بشنوه...توفقط منتظر باش.

-.... 
ض اینکه نقشه مو عملی کنم میام پیشت باشه باشه من به مح-

 َبرزین.
-.... 
 ممنون...خداحافظ.-

هانیا بابهت خودش را به پله هارساند وسریع به طبقه اول اومد تا 
 آرتینا متوجه نشود که اوتمام مکالمه اش را شنیده...

توی سالن پذیرایی مشغول خوردن صبحانه شد اما تمام ذهنش 
مخاطبش میگذشت...حاال میفهمید دلیل حول صحبتهای آرتینا با

اصرار آرتینا برای ازدواج اووعرفان وچی بوده واینم فهمید که 
عرفان هیچگونه عالقه ی بهش نداره واین یک ازدواج شرطیه که 
عرفان بازیچه ی دست آرتینا شده...لبخند شیطانی روی لبهایش 

 نشست :
م نقشه امو عملی پس اهداف من وآرتینا یکیه ...حاال بهتر میتون-

کنم باید صبرکنم تاموقعیت جوربشه اونوقت بلدم چطور از آرتینا 
 باج بگیرم.
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 خنده ی شیطانیش اوج خوشحالیشو نشون میداد...
 

خردادماه بود .امشب جشن ازدواج تانیا وراژان بود وطناز ودلنیا ۲۲
 درتکاپوی حاضرشدن بودن.

نزدیکتر میشد دل دلنیا هرروزی که به روز سالگرد آقای شهریاری 
بیشتر میگرفت وطناز تنها همدمش بود که حالش راکامال 

 میفهمید...
 طناز به هیکل بی نقص دلنیا نگریست:

 دلنیا امشبم عالی شدی دختر...-
دلنیا بدون لبخند درآینه به خود نگریست.لباسش دکلته ی مشکی 

انگران جذابی بود که یکمی باز بود ولی نه آنقدر که دلنیا ر
کند.آرایشش نیز بدون عیب وزیبا روی چهره اش نشسته 

 بودوطناز خوشحال به اومینگریست.
بارسیدن به مکان جشن طناز ماشینش راپارک کرد وهردو وارد 

 شدن.
چون یکم دیررسیده بودن عروس وداماد اومده بودن واالن 

درجایگاه نشسته بودن.دلنیا وطناز اول به اتاقی رفتن 
وشالشان رادرآوردن وسپس با کادوهایشان به سمت ومانتوها

 جایگاه عروس وداماد رفتن.
 دلنیا باخوشحالی تانیا را درآغوش گرفت:

برات خیلی خوشحالم تانی...توالیق یک عشق واقعی بودی -
 مطمئنم درکنار راژان خوشبخت میشی مطمئن باش.
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 تانیاآروم گونه ی دلنیا رابوسید:
اتوئه عزیزم راژان واقعا مرد کامل وعاقلیه ومن ممنون دلنیا...حق ب-

 خوشحالم که بهش رسیدم وخداروشکر میکنم.
دلنیا یک سرویس نقره وطناز یک انگشتر طالی ظریف کادو دادن 

 وتانیا راخوشحال کردن.
روی صندلی نشستن .طناز بادیدن رادین که فوق العاده خوشکل 

دردست دلنیا شده بود نفس درسینه اش حبس شد ودستش که 
بود لرزید و دلنیا را متوجه ی عمق عشق خود کرد ولبخند محوی 

 روی لب دلنیا نشست...
عرفان نیز درکنار رادین ایستاده بود وزیرچشمی به دلنیا 

 مینگریست وباهرنگاه عشقش افزون میشد...
آن شب دلنیا تماما روی صندلی نشسته بود وبه طور آشکاری 

درمقابل اصرارهای طناز وتامارا برای رقص ازعرفان دوری میکرد و
 سر باز زدو قبول نکرد ...

عرفان نیز این دوری را حس میکرد اما اعتراضی نکرد وسعی کرد 
 حتی االمکان از دلنیا فاصله بگیرد تا اوناراحت نشود...

عروسی خیلی خوب برگزار شد وچون فرداجمعه بود دلنیا به همراه 
 تن...طناز به خونه ی آنها رف

 
عرفان سرمای بدی خورده بود ونمیتوانست از تخت 

بلندشود.خیالش ازبابت شرکتهایش راحت بود چون راژان ورادین 
 به خوبی ازپس کارها برمی آمدند...
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شهناز خانم مثل یک مادر واقعی برایش زحمت میکشید وعرفان 
 رامثل پسر خودمیدانست.

وهانیا رانیز باخود برده اون شب آرتینا به یک مهمونی رفته بود 
بود وجز عرفان ودلنیاکسی درعمارت نبود.دلنیا مشغول تایپ 

رالرزاند.ازجا برخاست  کردن بود که صدای ناله های عرفان تنش 
وازکتابخانه بیرون رفت وخودش رابه اتاق عرفان رساند ووارد 

شد...درست شنیده بود عرفان خواب بود ولی درخواب ناله 
نارتخت ایستاد ومتوجه شد نیم تنه ی عرفان لخت میکرد.دلنیا ک

است سعی کرد حواسش را متمرکز کند ودستش راروی پیشانی 
عرفان گذاشت وباوحشت ازداغی زیاد پیشانیش دستش رازود 

برداشت وخودرا سریع به حمام رساند وبایک ظرف آب سرد ویک 
دستمال به کنار تخت برگشت.روی تخت نشست ودستمال را توی 

فرو کرد وخیس کرد.آروم پتو رو از شانه های عرفان پایین آب 
کشید ودستمال را روی پیشانی داغ عرفان گذاشت.لرز محسوس 

تن عرفان باعث شد ازخواب بیدارشود وبادیدن دلنیا کمی 
 متعجب شد که دلنیا گفت:

 تبت خیلی شدیده باید بذاری تا پاشویه ات کنم ...باشه؟-
ن مخمور ودلربای دلنیا انداخت وسرش عرفان نگاهش رابه چشما

رو به عالمت مثبت تکان داد.نگاهی به لباسهای دلنیاانداخت.یک 
تاپ آستین حلقه ای سفیدویک شلوارک جین مشکی که تاروی 

زانوانش میرسید ودرانتهایش حلقه های سفید بود وموهایش که 
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اطرافش ریخته بود .دلش لرزید وچشمانش را به صورت دلنیا که 
 اخم ظریفی مشغول پاشویه بود انداخت...با

دلنیا بادقت پاشویه راانجام داد وبعد بایک حوله صورت عرفان را 
خشک کرد ودستش را روی پیشانی عرفان گذاشت وخوشحال از 

 کم شدن شدت تب گفت:
 تبت کم شد...فعال بخواب تا برم زنگ بزنم بیاد یکی ببرتت دکتر.-

آب ظرف روی کاشی ها ریخته بود  ازجابرخاست تابرود اما چون
 ودلنیا هم صندل پاش بود بلندشدنش همانا ولیزخوردنش همان.

جیغ خفیفی کشیدوچشمانش رابست اما کمی بعد متوجه شد که 
دستانی دورکمرش حلقه شده.چشمانش را باز کردوچشم درچشم 

عرفان شد.نفسهای عرفان روی صورتش میخورد واورادیوانه 
روی شانه های عرفان بود به صورت کج روی میکرد...دستانش 

بدن عرفان افتاده بود وموهایش روی سینه ی عرفان ریخته 
بود...مسخ شده نمیدانست باید برخیزد.چشمان خمار عرفان 

 قدرت برخاستن رااز او سلب میکرد وقلبش محکم میزد...
 عرفان لبخند گرمی زد:

رت نبود خانم کوچولو حواست کجاست؟اگر تخت من پشت س-
 خدایی نکرده کمرت میشکست .یکم بیشترمواظب خودت باش.

دلنیا بابهت به حرفهایش گوش میکرد ودرآخر عرفان آروم 
 پیشانیش رابوسید:

من خوبم.خودم فردامیرم دکتر نگران نباش.االنم خسته ای بهتره -
 بری بخوابی.باشه؟
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 دلنیا مسخ شده ازجابرخاست وزمزمه کرد:
 شب بخیر...-
 

شب روضه ۲مراسم سالگرد جناب شهریاری به خوبی برگزارشد.
خوانی وپذیرایی مجلل وکامل.عرفان سعی میکرد همه چیز به نحو 

احسن باشد وهیچ کاستی نباشد.مثل همیشه راژان ورادین 
کمکش میکردن واین به عرفان انرژی میداد.توی مراسم حواسش 

 که خیلی هم بهشبه دلنیا هم بود که پوشیده درلباسهای مشکی 
 میومد درکنار طناز نشسته بود وگاهی اشکهایش جاری میشد...

همه به بهشت زهرا رفتن  پس ازسالگرد جناب شهریاری روزچهارم 
وسرقبرش هم سوگواری کردن وسپس همه ضمن تسلیت به 

عرفان وآرتینا وداریا آنها راترک کردن.داریانیز ازهمانجا خداحافظی 
 کرد ورفت.

 و آمد وروبه عرفان گفت:طناز جل
 امشب مهمونی دعوتم.دلی روباخودم میبرم.-

هانیا حودش را به عرفان رساند ودستش را دورکمر عرفان حلقه 
 کرد:

 وااای عزیزم منم قصد دارم امشب باهم بریم سینما.-
عرفان کالفه نگاهی به چشمان خیس ازاشک دلنیا انداخت وبه 

 طناز گفت:
شب برش گردون خونه فردا میخوام ببرمش مشکلی نیست فقط -

 شرکت کارزیاد داریم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 9 3  

 

 طناز :
 باشه حتما.خدانگهدار.-

 دلنیانیز سرسری خداحافظی کرد وهردو باهم رفتن.
 طناز کولر ماشینش را روشن کرد:

خیلی خوشحالم که امشب میریم مهمونی...اونم کامال دخترونه -
 ومجردی...چه حالی میده.

 زد: دلنیا لبخند
 آره.نگفتی مناسبتش چیه؟-
 تولد تاماراست.-
 جدی؟پس باید بریم کادو بگیریم.-
 آره .-
 بعدشم من لباس برنداشتم.-
بابابیخیال.هم وزن منی که خب یه دونه لباسای منوتنت کن -

 خوبه؟
 باشه.-

طناز جلوی مرکز خرید نگه داشت وهردو وارد شدن.دلنیا یک 
تا گرون قیمتی به رنگ فیلی ومخلوطی از پالتوی خیلی شیک ونسب

سفید انتخاب کرد که کمر بند کلفتی با تزئینات قشنگی دور کمرش 
میخورد.کادو گرفت وپولشو داد.طناز هم عطر خیلی خوش بویی را 

 باقیمت گزافی خرید وکادو کرد.
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بارسیدن به خانه ی ساریه خانم هردو زود خودرا به اتاق طناز 
اضربشن.اول طناز وبعد دلنیا به ترتیب دوش رساندن تا سریع ح

 گرفتن.
 طناز نمیخوام آرایشم زیاد غلیظ باشه جون من مالیم.-

 طناز حندید:
 باشه بابابشین روصندلیو کم وول بخور.-

 ارایش دلنیا که تمام شد طناز بارضایت گفت:
 اگر یک آرایشگاه باز میکردم الحق مشتریای زیادی داشتم.-

 بخند راضی به چهره ی خودنگریست:دلنیابا ل
 خدایی اینو راست میگی.-

دلنیا برخاست تا طناز نیز حاضربشود .دلنیا درکمدراگشود ونگاهی 
به انبوه لباسها انداخت وازبین شان کت ودامن سبز خوش رنگی 

را انتخاب کرد ویک کفش همرنگش.چون دامنش خیلی کوتاه بود 
وسریع پوشید وخطاب به یک ساپورت ضخیم مشکی هم برداشت 

 طناز گفت:
 چطور شدم خواهری؟-

 طناز که تازه آرایشش تمام شده بودبه سمت کمدش آمد:
 مثل همیشه عالی عزیزدلم.-

 دلنیا سرخوشانه خندید وبا احتیاط گونه ی طناز روبوسید:
 من اگه تورونداشتم واقعا باید چیکارمیکردم خواهری...-
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ارادربرگرفته بود.دلنیا نگاهی به جمع صدای موزیک مالیمی فض
نفرمیشدن انداخت که پارمین ۲۰دخترا که روی هم نزدیک به

 کنارش نشست :
 چطوری دلی؟-

 دلنیا بالبخندگفت:
 خوبم عزیزم.ببینم توهنوز مامان نشدی؟-

 پارمین باشرم سربه زیرانداخت:
 چرا...خب االن یکماهشه.-

 ل کرد:دلنیا باذوق آروم پارمین رو بغ
 وااای این عالیه عزیزم.خوشحالم برات.-
 مرسی.انشااهلل نوبت توهم میشه.-

هردوباهم خندیدن .دلنیا واقعا خوشحال بود ازاینکه پارمین یک 
 کوچولو رادروجودش پرورش میدهد.

 تامارا آهنگ شادی گذاشت وصدایش را به اوج رساند وفریاد زد:
 دختراااا همه بیاین وسط.-

ودش زودتر به پیست رقص رفت وشروع کرد سپس خ
رقصیدن.دخترا هم هرکدوم کم کم خودشان رابه وسط رساندن 

 وطناز نیز دست دلنیا راگرفت وباهم به پیست رفتن.
جشن خیلی خوبی بود.تامارا کیک بریدو همه خوردن وبعد 

 کادوهاروباز کرد وبعدازاون باز هم رقص وبعد هم شام خوردن.
 یا روبه طنازگفت:توی ماشین دلن

 ماهه حامله اس؟۲خبرداری که پارمین -
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 طناز باحیرت گفت:
 نه...جدی؟-
 آره جون تو...خودش امشب بهم گفت.-

 طنازباخوشحالی گفت:
الهی شکر...پارمین لیاقت مادرشدنو داره من واسش خیلی -

 خوشحالم.
 آره منم همینطور.-

داحافظی خودش را به طناز جلوی عمارت ایستاد ودلنیا پس از خ
 داخل عمارت رساند...

 
آرتینا در تدارک یک مهمانی بزرگ بود برای مراسم حنابندان هانیا 

 وعرفان.
چندین کارگر برای تمیزی عمارت گرفته بود وازدوروز قبل از روز 
 مهمانی همه درتکاپو بودن.عرفان عصبی بود ودلنیا پرازترس...

وشرکت خودشو از جمع کناره عرفان سعی میکرد با موندنش ت
بگیره ودلنیا هم بیشتر وقت روزمره خودرا درکتابخانه 

 میگذرانداماهردو دردلشان غوغایی پرپابود...
سرانجام روزحنابندان رسید.آرتینا طبق رسم خاندان شهریاری عمل 
کرده بود ومیخواست حنابندان طی مراسم مجللی برگزاربشه اونم 

ین خانم بودن ومهمانی کامال زنانه دریک باشگاه.همه ی مدعو
بود.هانیا به آرایشگاه رفته بود ودلنیا دراتاقش اشک میریخت 

 وازخداکمک طلب میکرد...
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عصرکه ضربه زد دلنیا بارخوت خودرا حمام رساند ۴ساعت روی 
ودوش مختصری گرفت.آرایش مالیمی به چهره داد وموهایش 

اس شب زیبایی بود راسشوارکردوساده دورخودرها کرد.لباسش لب
 که به رنگ سفید بود بامخلوطی از قرمز ومشکی.

سانتی مشکی اش راهم پوشید وباغصه ازاتاقش ۴کفش پاشنه 
 خارج شد.

 آرتینا درسالن مشغول صحبت باعرفان بود:
 عرفان توباید برای یکساعت هم که شده بیای باشگاه.-
-... 
ف که حنامیذارن ک پسرم نمیشه باید توحضورداشته باشی موقعی-

 دست هانیا.
-... 
 ازت خواهش میکنم عرفان..به خاطر من.باشه؟-
-... 
ممنون پسرم.قربونت برم پس آدرس باشگاه روبرات میفرستم -

 دیرنکنی.خدانگهدارت.
دلنیا پوزخند تلخی زد وبه همراه آرتینا سوارماشین شدن وراننده 

 حرکت کرد...
 

روی مبل نشسته بود.لباسش حریربود  هانیا مغرور وپرازتکبر بر
وبلند که دنباله هم داشت وباآرایشی نسبتا غلیظ.موهایش تماما 

 شینیون شده بود واین صورتش را کشیده ترمیکرد.
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دلنیا به سختی بغض گلوی خودرا کنترل میکرد .خودرا به اتاق 
مخصوص رساند ومانتویش را درآنجا گذاشتم موهایش رامرتب 

 یرون رفت.کردوازاتاق ب
بارفتن به سالن متوجه ی حضور عرفان هم شد.عرفان کت وشلوار 
دودی رنگی بالباس سفید وکراواتی دودی تن کرده بود وموهایش 

را به سمت باال زده بود وبوی عطرش ازاین فاصله هم دلنیا 
 رامدهوش میکرد.

 دلنیا آهی کشید وباخود گفت:
 دواج...انگار زیاد هم ناراضی نیست ازاین از-

دستی که روی شانه اش نشست اوراازافکارش بیرون 
کشید.بادیدن طناز درآغوشش فرورفت وطناز اوج غم اوراحس 

 کردو آه عمیقی کشید:
 محکم باش دلی...محکم.-

دلنیا به سختی خودرا مهار کرد وازآغوش طناز بیرون آمد وباهم به 
 سمت جمع رفتن.

شت بادیدن او به معنای واقعی عرفان که بانگاه دنبال دلنیا میگ
زیباییش راتحسین کرد ولی هانیا باگرفتن بازوش اورامجبور کرد 

 تا سریع نگاه ازدلنیا برگیرد.
موزیک گذاشته شدوآرتینا برای رقص برخاست وکمی که رقصید 

دست دلنیا را گرفت وباخود به وسط کشید وکمی بعد طنازنیز به 
برانه میرقصید وعرفان فقط وفقط آن دوپیوست...دلنیا ماهرانه ودل

چشمش رابه بدن دلربای دلنیا خیره کرده بود ولحظه ای پلک 
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نمیزد...باتموم شدن آهنگ زود نگاه برگرفت وبه دستانش خیره 
 شدکه صدای آرتینا بازعصبانیش کرد:

 االن نوبت هانیا وعرفانه که باهم برقصن.-
کت می دلنیا حس کرد نفسش هرلحظه میرود وقلبش ازحر 

ایستد.به هرنحوی بوداز بین جمعیت خودرابه سمت پنجره کشاند 
 وآن راباز کرد وبااعماق وجودهوای تازه رابلعید...

عرفان به سردی دستش رابه دورکمر هانیا حلقه کرد وکمی باهم 
 رقصیدن.

 آرتینا ظرف حنا رابه دست گرفت وروبه عرفان گفت :
 انیا...؟پسرم میشه توحناروبذاری کف دست ه-

 عرفان باخشم گفت:
مامان قرارمااین نبود میفهمی؟من دیگه نمیتونم این بازیوتحمل -

 کنم بهتره تموم کنی...
سپس خودرابه پله های باشگاه رساندوراهی طبقه دوم شد اما 

 آرتینا سریع به دنبالش دوید:
عرفان توکه اینهمه صبرکردی این چندروز دیگه ام روش پسرم من -

 خودت میگم...برای 
عرفان عصبی برگشت تاجواب آرتینا رابدهد اما حین برگشتن 

دستش به ظرف حناخورد وحنا به باال پرت شد وسپس ازطبقه 
 دوم افتاد پایین وحنایش به باال پاشیده شد...

آرتینا مسخ شده به ظرف حنا نگاه میکرد که ریحانه یکی 
 ازدوستان ارتینا گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دلنیای عاشق

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 0 0  

 

 دلنیا... وای حناریخت کف دست-
باگفتن این حرف همهمه ای بین جمع افتاد.هانیا باعصبانیت 

برخاست وبه کناردلنیا رفت.ریحانه دست چپ دلنیا راباال گرفت 
 وگفت:

ببینید...حناموقعی که پاشیده شده ریخته کف دست دلنیا -
 درحالیکه حناباید کف دست هانیا باشه...

 وبانگرانی گفت: آرتینا زود خودش را به طبقه اول رساند
 خب یک ظرف دیگه ازحنابیارید...-

 ریحانه خانم گفت:
 نمیشه که همین یک ظرف فقط قبوله...-

 هانیا باحرص گفت:
 اینا همه خرافاته...من االن حناروپاک میکنم.-

سپس دست دلنیا را گرفت وباگوشه ی لباسش محکم روی حنای 
 ده بود...ریخته شده کشید اما حنا همچنان باقی مون

 ساریه خانم باخوشحالی وبدجنسی گفت:
طبق رسم دیرینه ی ما اگر جای حناروی دست دختر مورد نظر -

 پاک نشه وجاش بمونه یعنی اینکه شوهرش خیلی دوسش داره...
نفس درسینه ی دلنیا حبس شد...این اتفاقات مانند شوک مدام 

ین بحث ازطبقه اورا دربهت قرارمیداد وعرفان با تعجب نظاره گر ا
 ی دوم بود.

 هانیا اخم کرد:
 یعنی چی ؟این چیزا همه خرافاته واصال قبول نیست.-
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 عرفان اومد پایین وکنار هانیا ایستاد.آرتینا روبه عرفان گفت:
 ببین چیکارکردی...-

 هانیا عصبی برسر دلنیا فریاد زد:
 برای چی دست از سر عرفان برنمیداری؟چراهمش توباید توی-

مراسمات ما باشی چرا همش همراه عرفانی؟مگه اون قرار نیست 
 شوهرمن بشه پس تواین وسط چی میگی؟

 سپس باخشم روبه آرتیناخانم کرد:
ازاین لحظه به بعد یاجای این دختره تواین خونه اس یاجای -

 من...
لحظات سختی بود.هیچ کس حرف نمیزد.دلنیا بغضش رارها کرد 

 ید.طناز باخشم جلواومد:واشک برگونه هایش چک
هی مواظب حرف زدنت باش...فکرنکن میتونی بادلنیا اینجوری -

 حرف بزنی...
 هانیا پوزخند صداداری زد:

توالزم نیست به من یاد بدی چی خوبه وچی بد...بهتره دست -
 این دختره روبگیری وازاینجاببریش همین االن.
 :آرتینا سریع خودش را جلو کشید ومداخله کرد

دخترا زشته بس کنید بخدا...مردم اینجان فکرنمیکنید آبرومون -
 داره میره.بسه.

دلنیا سریع ازجمع بیرون رفت وطناز نیز به دنبالش...هانیا باخشم 
به طبقه باالرفت وهرکدوم ازمهمانان پراکنده شدن.عرفان هنوز 

توی ناباوری وبهت وسط سالن ایستاده بود.آرتینا سریع خودش 
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بقه دوم رساند ووارد اتاقی که میدانست هانیا اونجاست رابه ط
 شد...

 هانیا مشغول درآوردن زیوراالت ولباسهایش بود.آرتینا جلورفت:
 هانیا این چه بی ابرویی بود که کردی؟-

 هانیا با پوزخند گفت:
من؟من بی ابرویی کردم یااون دختره که به هرنحوی شده -

 ه...میخواد خودشو به عرفان وصل کن
تودرمورد دلنیا واقعا اشتباه میکنی اون همچین دختری -

نیست...واقعا دخترخوبیه که فقط برای کار توی عمارته ونه چیز 
دیگه.اون ماجرای حناهم اتفاقی بود ونه چیزی بیشتر.پس 

 خرابش نکن.
 هانیا به سمت آرتینا برگشت وچشمهایش را ریز کرد:

 ای این ازدواج حرص میخوری...من میدونم توچراداری اینهمه بر-
 آرتینا به وضوح جا خورد:

 یعنی چی...؟توچی داری میگی؟-
 پوزخندزد: هانیا 

برای من فیلم بازی نکن آرتیناخانم...من خبردارم که توبرای -
رسیدن به اون اموالی که برای عرفان به ارث مونده دندون 

تیزکردی...وگرنه هیچ گربه ای محض رضای خداموش 
 میگیره...مگه نه؟ن

 آرتینا دراتاق رابست وجلوآمد.تمام تنش از خشم میلرزید:
 ببند دهنتو دختره ی بی هم چیز.-
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 هانیا اخم کرد:
بهت اجازه نمیدم بهم بی احترامی کنی...موندنم اینجا وشرکت -

 توی این ازدواج یه شرط داره...
 چی؟شرطتو بگو...-
 ...باید منم ازاین اموال سهم ببرم-

 آرتینا دستانش رامشت کرد:
اگر شریکت کنم توهم باید دهنتوببندی وهرچی من میگم انجام -

 بدی وگرنه یک هزارتومنی هم بهت نمیدم میفهمی؟
 هانیا بدجنسانه چشمک زد:

 اوه بله متوجه شدم آرتینا خانم.-
 آرتینا پشتش رابه اوکرد:

 بیشتر نمیتونم بهت بدم....۱۰۲فقط-
 س ازکمی مکث گفت:هانیا پ

 باشه قبوله...-
 پس همین االن برووازعرفان معذرت خواهی کن...-
 من باید برم طناز...توروخدا اصرارنکن بمونم.-

 طناز اشکهایش راپاک کرد:
 آخه کجامیخوای بری دلی...توکه جایی رونداری آخه.-

 دلنیا میان گریه گفت:
مناسبه اونجا یک خونه پول دارم که...میرم شمال االن هواهم -

اجاره میکنم تا کمی اوضاعم روبه راه بشه بعدش برمیگردم ومیام 
 پیشت.نگرانم نباش.
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 بذارپس منم باهات بیام.-
نه رفیق ممنون...نمیخوام ازمادرت دورت کنم اینجابه -

وجودتوخیلی نیازه...منم باید برم چون دیگه طاقت ضربه خوردن 
 ندارم.

 ده مواظب خودت باشی.باشه...فقط قول ب-
 باشه عزیزم بهت قول میدم.-

 طناز سوییچ ماشین راازجیب شلوارش بیرون آورد:
 اینم سوییچ ماشین.-

 دلنیا اخم محوی کرد:
 برای چی؟میدونی که من قبول نمیکنم اینو.-
دلی لج نکن.این ماشین بدون مصرف مونده گوشه پارکینگ.من -

وهم فعال این پیشت باشه که ومامان که داریم هرکدوممون ت
 خیال منم راحت باشه.یه هیوندای سفیده.

 دلنیا باقدرشناسی طنازرادرآغوش کشید:
ممنونم طناز بابت همه چیز...تودرحق من خیلی خوبی کردی -

 خیلی...واقعا نمیدونم میتونم برات جبران کنم با نه.
 .ارزشهاین حرفها چیه دلی...همینکه توخوب باشی برام خیلی با-

 دلنیا چمدانش رابرداشت وازاتاق طناز بیرون آمد:
 استعفامو به آقای شهریاری بده وتشکر کن برای این مدت.-

 طناز مغموم گفت:
 دلی اون داغون میشه...نذاراینجوری بی خبر برو.-

 دلنیا باز هم اشک ریخت:
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ه دنه چاره ای ندارم طناز...اون باالخره شریک زندگیشو انتخاب کر-
 وقتشه کناربکشم.

باهم به باغ رفتن ودلنیا چمدان را صندوق عقب ماشین گذاشت 
 ومجدد طناز رادراغوش گرفت:

 دوستت دارم خواهری...-
 طناز میان هق هقش گفت:

 منم همینطور عزیزم...-
 
 چییییییییی؟-

صدای فریاد عرفان تمام اتاق رالرزاند.طناز آب دهانش را قورت 
 دادوگفت:

انتظارداشتی بااون همه توهینی که هانیا بهش کرد هنوزم -
 اینجابمونه تواین عمارت؟

عرفان عصبانی مشتش را روی میز کوبید که صدای بدی ایجاد 
 شد:

 لعنتی چرااینجوری بی خبر؟-
 طناز پوزخندتلخی زد:

روزدیگه مراسم ازدواجته ۲مگه مهمه برات عرفان؟توکه تا کمتراز-
 ات میرسی... داری به خواسته

 تلخ حرف نزن طناز...توخودت منو میشناسی...-
 طناز باخشم حرف عرفان راقطع کرد:
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نه نه اشتباه نکن...من تاقبل ازاین یکسال میشناختمت تاقبل -
ازمرگ دایی اما بعدش دیگه توبرام شدی یه غریبه یه پسری که 

شده هیپوتیزم نامادریش که حتی به خاطر نامادریش از 
ساتش میگذره...توچطورمردی هستی عرفان؟پس شهامتت احسا

 کجاست؟هان؟
عرفان روی مبل نشست وسرش رامیان دستانش گرفت...طناز 

 باالی سرش ایستاد:
 من دارم میرم ...فقط اومده بودم تااستعفای دلی روبهت بدم.-

سپس شالش را ازروی مبل چنگ زد وبه سمت در رفت وسریع 
 خارج شد...

ویالی کوچولو ونقلی ولی شیک اجاره کرده بودکه همه دلنیا یک 
چیز داشت ونیازی به هیچگونه وسیله نداشت.طناز راباخبرکرده 

بود وازراضی بودن طناز خوشحال بود.روزاول برای خرید رفت به 
 بازار وهمه چیز خرید وحاال خیالش واقعا راحت شده بود...

مارت شد وازسکوت روزمانده بود به روز عروسی...طناز وارد ع۱
 عصر(...٢آنجاکمی تعجب کرد.نگاهی به ساعتش انداخت)

وارد عمارت شد.هیچ کس آنجاهم نبود.باکمی تعجب ازپله ها باال 
رفت که صدای مکالمه ای توجهش را جلب کرد.پشت دیوار قایم 
شد ووقتی صدای آرتینا راشنید سریع موبایلش را درآورد وضبط 

 (کرد...playکردن را)
 تینا:آر
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داریا بامن لج نکن...کمترازدوروز دیگه این اموال برای مامیشه -
پسرم اونوقت عرفان رو با یه لگد پرت میکنیم بیرون وخودمون 

 صاحب همه چیز میشیم.
 داریا عصبی گفت:

مامان من توی این بازی کثیفت نیستم میفهمی؟من عرفان -
کالهبرداری روواقعا مثل داداشم دوست دارم وحاضرنیستم ازش 

وسواستفاده کنم .همه ی زندگی توشده پول مامان پول.اصال 
ازاول به خاطر ثروت جناب شهریاری باهاش ازدواج کردی وهیچ 
وقت برات مهم نبود پسرت این وسط داره چه زجری میکشه من 

پول نمیخوام مامان من فقط یکم محبت میخواستم ازت یکم 
ادی؟همش به فکر این عشق یکم دوست داشتن.ولی توچی بهم د

بودی که بهم پول بدی پول...االنم داری بااحساسات یک پسر 
بازی میکنی اونم عرفان که اینهمه بهت احترام میذاره وبهت 

اعتماد کرده چراداری بازندگیش بازی میکنی مامان؟توچرااینهمه 
برات مهمه این ثروت؟میخوای به چی برسی؟توکه االنشم همه 

 ی خودتو باپول حروم بدبخت کنی؟چیز داری چرامیخوا
 آرتینا دستش را روی دستی مبل مشت کرد:

 بس کن داریا من هرکاری کردم ومیکنم برای آسایش توئه.-
هه...آسایش من؟یارسیدن به آرزوهای خودت؟مامان من بچه -

 نیستم که توبخوای گولم بزنی من همه چیزو خیلی خوب میفهمم.
ت خیلی اذیت شدم نمیتونم به این من برای رسیدن به این ثرو-

 راحتی ازش بگذرم.
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جالبه...تو ازپول نمیگذری اما ازپسرت میگذری ازمن که از خون -
 خودتم...

هانیا ۱۰۲این ثروت برای تومیشه ۴۰۲اینجوری نیست پسرم.-
وبقیه اش هم مال من.میبینی توبیشترازهردوی ما سهم داری 

روبه جون خریدم چون پس بدون که من بخاطر تواینهمه خطر 
 نمیخوام توحسرت داشتن چیزیو بخوری داریا باورکن...

من هیچی کم ندارم مامان هیچی...خودم روی پای خودم -
ایستادم وبرای خودم زندگی دارم خودم شرکت دارم خونه وماشین 

دارم دیگه ام توقعی ندارم ولی شما طمع گرفتتونو وآخرم 
 د من چقدر بهتون گفتم...زندگیتونو به آتیش میکشه ببینی

داریا باعصبانیت به سمت پله ها رفت.طناز زود خودش را ازعمارت 
بیرون کشید وماشینش راروشن کرد وازآنجا خارج شد.آرتینا نیز 

 باحرص روی مبل افتاد...
طناز هنوز دربهت حرفهای آرتینا بود وچندین بار نزدیک بود 

ذاشت وگوش کرد بار دیگر صدای ضبط شده راگ۱تصادف کند.
 تاببیند درست شنیده وهربار بیشتر دربهت فرو رفت...

 کمی بعد به خودآمد وموبایلش رادراورد وشماره ی عرفان راگرفت:
 باید ببینمت عرفان...همین االن...-
 
 همین االن ازاین عمارت گم شید بیرون.یاالااا.-

 صدای عصبانی وبلند عرفان لرزه براندام آرتیناوهانیا
 انداخت.هردوبرخاستن وجلواومدن.
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 آرتینا:
 چیشده پسرم...؟-

 عرفان فریاد کشید:
به من نگو پسرم میفهمی؟واژه ی مقدس مادر روتوی دهان -

 نجست نیار عوضی.
 آرتینا باحیرت به دهان عرفان چشم دوخت :

 این حرفها...چیه که تو...میزنی عرفان؟حالت خوب نیست؟-
شترازهمیشه حالم خوبه ودیوونه نشدم.االن برای چرااتفاقا االن بی-

 شمادوتاهم واضح توضیخ میدم...
 سپس بلندگفت:

 طناز...بیا اینجا.-
طناز وارد شد وبااخم کنار عرفان ایستاد وموبایلش را دردست 

 عرفان گذاشت.
باشنیدن صدالحظه به لحظه رنگ آرتینا بیشتر میپرید وبدن هانیا 

 شد ازنفرت وطناز لبریز از خوشحالی....میلرزید وعرفان پرمی
پس ازاتمام صدای ضبط شده آرتینا خودش راباگریه جلوی پای 

 عرفان انداخت:
 توروخدامنو ببخش پسرم اشتباه کردم منوببخش...-

 عرفان باخشم پایش راعقب کشید:
تنها لطفی که میتونم درحقت بکنم اینه که به عنوان کالهبرداری -

مت اما همین االن وسایلتو جمع میکنی وازاین تحویل پلیس ند
 عمارت میری برای همیشه...
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 سپس با نیم نگاهی به هانیا بانفرت گفت:
 توهم همینطور کثافت.-

 بعدهم سریع ازسالن خارج شدوطنازهم به دنبالش دوید...
 

یک هفته از اون روز گذشت.همه فهمیده بودن نامزدی عرفان بهم 
رتینا وهانیاازعمارت رفتن وطناز دستوردادتمام خورده.همون روز آ

دکوراسیون عمارت را عوض کنن واون لوازم را به نیازمندان 
بدن.چندین کارگر گرفت وآنجارابه کل تمیزوگردگیری کردو لوازم 
جدید را چیدن...عمارت انگار رنگ دیگری گرفته بود.شهنازخانم 

 د.دستورمیدا خیلی خوشحال بودازاین تغییرات وطناز باسرخوشی
شب عرفان بادیدن عمارت بعدازمدتها لبخندعمیقی زدو پیشانی 

 طناز رابوسید:
 خیلی دوستت دارم آبجی.-

 طناز مغموم گفت:
 عرفان...-
 جانم...؟-
 دلنیارودوست داری...درسته؟-

 دل عرفان لرزید :
 _خب...آررره.

 پس دیگه انتظاربسه باید بری دنبالش.-
 ه ازمن متنفرشده مطمئنم.ولی اون دیگ-

 طناز بازوی عرفان راگرفت:
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یه عاشق هیچ وقت ازمعشوقه اش متنفرنمیشه عرفان...مطمئن -
 باش...

 
طنازازماشینش پیاده شد که کسی نامش راصدازد.چون شب بود 

متوجه ی چهره ی طرف مقابلش نشد اما فهمید که مخاطبش مرد 
 است.

 بله؟-
نورایستاد.طناز باتعجب به رادین مرد جوان جلوآمد وتوی 

 نگریست:
 س...سالم.اتفاقی افتاده ؟-

 رادین با غم گفت:
 آره طناز اتفاق افتاده...یه عاشق داره میمیره.-

 طناز چشمهایش راریز کرد:
 نمیفهمم چی میگی رادین...واضح حرف بزن.-
طناز دوستت دارم...سالهاست که دوستت داشتم ونتونستم -

ترسیدم تومنو نخوای تومنو پس بزنی ومن بمونم ویه  بگمت چون
قلب تکه تکه شده...اماامشب دیگه صبرم لبریزشد طناز...اومدم 

 ازت بخوام عشقمو بپذیری.
طناز باحیرت وخوشحالی به رادین نگاه میکردکه رادین دریک 

 قدمیش ایستاد :
 طناز خیلی دوستت دارم...دیوونه وار.-
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یک قدم فاصله راپرکرد ودستانش را دورکمر طناز غرق درلذت شد و
 رادین حلقه کرد:

 منم دوستت دارم رادین...خیلی زیاد.-
 

دلنیا کالفه کانالهارا جابه جا میکرد...آهنگ مالیمی گذاشت وبه 
سمت اتاقش رفت تا موهایش راشانه بزند...پس ازشانه کردن 

 دموهایش رومبدو شامپرش رابایک تاپ وشلوارک صورتی سفی
عوض کرد وارایش مالیمی هم به چهره داد وبه آشپزخانه رفت تا 

ی پاندول به غذایش که برای شام درست کرده بود سربزند.ساعت 
شب ضربه زد که صدای زنگ در ویال دلنیا را کمی ۹کوچک روی

 ترساند.جلو آیفون رفت وگوشی رابرداشت:
 کیه...؟-

همچنان صدای  هرچه پرسید ومنتظر ماند کسی جواب نداد اما
زنگ بلند میشد.فکر کرد شاید آیفون خراب است برای همین کلید 

 بازشدن در روفشرد وباخودگفت:
 حتما بی بی ریحان هست...فکر کرده شام نپختم برام آورده.-

بی بی ریحان پیرزن مهربانی بود که صاحب این ویال بود وویالی 
ر به آشپزخانه خودش وشوهرش درکنار ویالی دلنیا بود.بااین فک

برگشت وغذایش رادر بشقاب ریخت وآماده کرد.باشنیدن صدای 
 پا ازهمانجا گفت:

بی بی جون امشب شام پختم دستت درد نکنه به زحمت -
 افتادی...
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اما چون صدایی نشنید باتعجب به سمت سالن رفت وباورودش 
درجایش خشک شدوبه قامت مردانه ی عرفان نگریست...عرفان 

 بخند ملیحی زد:جلوآمد ول
 چطوری آهوی فراری من؟-

 دلنیا ازبهت خارج شد واخم کرد:
 شمااینجا چیکارمیکنید آقا؟-

 عرفان بازهم جلو آمد ودلنیا عقب رفت:
 لطفا ازاینجا برید جناب شهریاری...من نمیخوام ببینمتون.-

عرفان بازهم جلو آمد وحاال دلنیا دیگرراهی برای عقب رفتن 
ن چسبیده به دلنیا ایستاد ودستانش رادوطرف سر نداشت.عرفا

 دلنیا روی دیوارگذاشت وروی صورتش کمی خم شد:
چرااینهمه باهام غریبه شدی دلنیا؟چرااینجوری گذاشتیمو رفتی -

 بی خبر؟
 اشکهای دلنیا ناخودآگاه جاری شد:

دست ازسرم بردار توروخدا...تواالن دیگه ازدواج کردی -
 هم تهمت بزنن ازاینجا برو لطفا.بیشترازاین نذار ب

عرفان اخم کرد وباانگشتش اشکهای دلنیاراپاک کرد وسرش را 
 جلوبرد وگونه های دلنیا را بوسید:

 من هنوز همون عرفانم دلنیای من...من ازدواج نکردم.-
 دلنیا با دهان باز به عرفان نگاه کرد.عرفان خندید وگفت:

 خانم؟چرااینجوری نگاهم میکنی خوشکل -
 چرا؟یعنی چی شد که هنوز ازدواج نکردی؟-
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جریانش مفصله آهوی من...االن میخوام ازت یک درخواست -
 میشه؟  بکنم 

 بگو...؟-
 بامن ازدواج میکنی دلنیا؟-

نفسهایش به شماره افتاد.اشک مانند سیل ازچشمانش شروع به 
و دباریدن کرد.عرفان بابغض سرش را درگودی گردن دلنیا فرو بر

 تن اورادراغوش کشید...دلنیا میلرزید :
دلنیای من باورکن من خیلی وقته که عاشقتم ودیوونه وار -

دوستت دارم ولی متاسفانه چشممو روی حقیقتا بسته بودم 
وداشتم احمقانه به حرفهای یک زن که تماما حیله ونیرنگ بود 

گوش میدادم من داشتم به خاطر اون زن ازعشقم 
یا من تاحاال عاشق نشدم ولی توبرام چیز دیگه ای میگذشتم...دلن

 بودی وهستی...دلنیامن...من...
 هق هق دلنیا کمتر شد ولرزش بدنش نیز کم...

عرفان سرش رابلند کرد وچشمان خمارو پرتمنایش رابه نگاه بارانی 
 دلنیا خیره کرد:

 دلنیا دوستت دارم تواولین وآخرین عشق منی...-
ادق ومهربان عرفان نگریست ومیان گریه لبخند دلنیا به چشمان ص

 عمیقی زد که چال گونه اش را نمایان کرد:
 منم دوستت دارم عرفانم...بیشترازهمه وتاابد...-
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کمی بعد لبهای مشتاق عرفان بود که حریصانه لبهای دلنیا را 
میبوسیدوعشق بودکه درآن ویالی کوچک ونقلی به دور آن دو 

 .حلقه وار میچرخید..
 پایان...

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 مراجعه کنید رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 




