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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 :خالصه 

از خارج برگشتند و قصد دارند با  یمستقل که به تازگ  یو برادر خواهر 
خودشون رو   یشرکت نوپا ی،خودشون و بدون کمک گرفتن از کس  یهاتالش

 توسعه بدند.

و محکم   کنندیمقابله م  دیاکه براشون به وجود م  یراه با تمام مشکالت   ینا  در 
 .ایستندیم

سخت و  یهااتفاق یشون،کار  یکنواخت یبه زندگ  یبا ورود شخص ینب نای
 .کنندیرو تجربه م یرینیحال ش یندر ع

 :مقدمه

 ترکه با سخاوت هر چه تمام  ییخدا و

 من، یزندگان  یر را، در مس تو

 من را در راه تو قرار داد و

 پرتالطم یر مس ینا یهادر تمام سقوط و هبوط که

 یمده یهباشد، پشت به پشت هم تک کافی

 و درشت را یز ر یهاتک طوفانتک  یمهم، بگذران یشانهبهشانه و

 یمرا برعکس کن هایشهکل  باهم

 یمقدم گذار یم،اکه خودمان ساخته  یدیجد یایهم، به دن یپاپابه و

 !یدبگو خواهدیهرکه، هرچه م گذاریممی
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 .یمدار یستنفرصت ز بار یک  ینمکه ما تنها، ه  چرا 

*** 

 یاحسان  افسانه

قربون  یآب دادم و کل داشتمیاتاقم نگه م یکه گوشه ییهاانبوه گل به
زدم؛   یروناز اتاق ب  ینهآ   یخودم تو  ییگهِچک د  یک شون رفتم و بعد با  صدقه

که کنار اتاق من بود و تندتند پشت   یانرفتم دم در اتاق آر  یثلبخند خب  یکبا  
 کردم به در زدن که صداش در اومد.ر هم شروع  س

 شروع کرد. ینباشه باشه، پروردگارا! باز ا -

در باز شد و جلوم ظاهر  دفعهیک ک   زدمیسرد داشتم در مخون طور همین
 رفت و از بغلم رد شد یاغّرهزدم که چشم یینماشد؛ لبخند دندون

 ی؟آدم ش خواییتو نم -

 ها...فرشته -

 رفم:وسط ح پرید

 خز رو دوباره تکرار نکن تو رو خدا! یجمله یناه اه! ا -

نگفتم و پشت چشم نازک کردم که رفت سمت  یزیچ یگرفته بود ول  مخنده
 آشپزخونه.
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

رد  کردیخونه جدا م یهها رو از بقکه چهارتا اتاق خواب  یاتا پلهاز سه داشت 
 ینزم  یتو  رفتیم  با مخ  فرش و داشت  یکرد به لبه  یر پاش گ  یهوکه    شدیم

 که خودش رو جمع کرد.

 مامان بلند شد. یاز خنده که صدا یدمصحنه جذاب ترک ینا یدناز د ور این

 شد که. یرتونباز شما دوتا؟ د کنیدیم یکار چ -

 بهم گفت و رفت. «یلب »زهرمار یر ز آریان

رگمون بز   یبه آشپزخونه  یدمبود که رس  یانصورتم نما  یآثار خنده تو  چنانهم
هاشون اوپن هستند، در که همه آشپزخونه یدجد یهاالف خونهکه برخ

 بود. یدهداشت و کاماًل پوش

 سالم مامان گلم. -

 .یختیکه از صورتت معلومه باز کرم ر  ینبش یاسالم وروجک، ب -

بابا از  یکه صدا  یدمحرف از دهن مامان دوباره ترک ینا یدنبا شن دفعهیک 
 پشت سرم اومد.

 .همتاستیواقعًا ب  یبچه سر صبح  ینا یحجم از انرژ ین! ایاخدا -

 یآلود و له بابا باز خندم گرفت ولخواب ییافهق یدنسمتش که با د برگشتم
نشستم سرجام و تندتند شروع به خوردن   یخساعت پشت سرش س  یدنبا د

 کردم.

 .یمو بلند شد یمتموم کرد مون روصبحونه یانزمان با آرهم تقریباً 
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 مامان جان. ی: مرسآریان 

 .یو دد یخداحافظ مام -

 یعکه سر   یمرفت هاینبه سمت ماش یانبوس براشون فرستادم و با آر یک و
 گفتم:

 نوبت توئه نوبت توئه. -

 گرد شد.  هاشچشم

 من پنجشنبه روندما. -

 هم من بردمتون بام. یروز خب د -

 .یگفت   یشپ یخودت هفته شه؛یها حساب نمجمعه -

 .یدمبه کشتنت م یادبعدش هم من اصاًل خوابم مکردم!   من غلط یر خنه -

و خودم رو  ینشنرم ماش هاییصندل یخودم رو انداختم رو یع هم سر  بعد
 زدم به خواب.

 نشست پشت فرمون. اومد

 .یداشت  یانرژ یشتر کّله سحر که از همه ب  -

 رو روشن کرد. ینو ماش یدکش  یف هم پو بعد

رو در آوردم  یمسر جام و گوش ستمنش یخس یحرکت کرد فور ینماش وقتی
 یزدم و به رو یینماگشاد شده بهم نگاه کرد؛ لبخند دندون  یهاکه با چشم

 .یاوردمخودم ن
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

کردم؛ عاطفه!   یداکه اسمش رو پ  گشتمیم یمگوش  یداشتم تو جوریهمین 
بره  خوادیسر کار چون م رهیکه امروز رو نم  گفتیداشت م یروز بود د یادم
 خواهرش. یعروس یدخر 

 ش رو گرفتم که بار اول برنداشت.لبخند زدم و شماره یطانیمافکار ش به

 یآلودش توخواب یش رو گرفتم که صداشماره اییبا لبخند موذ دوباره
 :یچیدپ یگوش

 هان؟ -

 ون.ج یعاط  یسالم عشقم، هنوز که خواب  -

دونه موهام رو لحظه سکوت کرد؛ فکر کنم اگه دم دستش بودم دونه یک 
 اومد: یغشج ی. بعد صداکندیم

 .یاف  کشمتیم -

آرام نشستم  یقعم یکردم و با نفس صدایرو ب  یمقطع کردم و گوش سریع 
 سرجام.

 .شدمیم یجد یدشرکت و با یمبود یدهرس یختن؛بس بود کرم ر دیگه

 پارک کنم. خوامیم یینبپر پا -

 گفتم:  اییدهلحن کش با

 عجقم. یبا -

 رو زدم ۱۰طبقه  یدکمه سوار آسانسور شدم و و
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یریتکه باالش نوشته شده بود مد  یشدم و به سمت در یادهپ یدمرس وقتی 
 حرکت کردم؛ یشرکت طوب 

 .یدممهسا رو شن یرو باز کردم که صدا در 

 .یر سالم مهندس، صبحتون بخ -

 .یر صبح تو هم بخ ،یزمسالم عز  -

 به دست اومد.  که مهسا پشتم پرونده  یانهم رفتم سمت اتاق خودم و آر  بعد

 ها و بازشون کردم.رو باز گذاشتم و رفتم سمت پنجره در 

 اومد. یانآر یکه صدا  کردمیپنجره رو هم باز م ینآخر  داشتم

 سالم. -

 گفت:  یانمن که آر یز ها رو گذاشت رو مجوابش رو داد و پرونده مهسا

 ینه؟ها همتمام گزارش -

 جواب داد: مهسا

 بله مهندس. -

 .یبر  تونییشما م باشه ممنون -

 تکون داد و رفت. یسر  مهسا

 اتاق کنفراس. یمبر یعسر  یدرو که با هاینا یمچک کن جاینا ینافسانه بش -

 باشه اومدم. -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 سمت در یمرفت یممربوطه بلند شد یچک کردن و امضا و کارهااز  بعد 

 .یصبح، با شرکت حام ۱۱نره؛ ساعت  یادتقرار امروز رو  یانآر -

 .یمجلسه رو جمع کن ینا تر یع سر  یدفقط حواست باشه با ه،دمیاباشه  -

 حله. -

 ینتر اتاق، به سمت سالن کنفرانس که بزرگ ییطال یاگذشتن از در قهوه  با
 .یمقسمت شرکت بود راه افتاد

و بعد با غرور در رو باز  یمفرو رفت یمونجلد جد یهردو تو یدیمدر که رس دم
 تو. یمو رفت یمکرد

 یتو یمما بلند شدند از جاشون و سالم کردند؛ ماهم با هم رفت یدنبا د همه
 شروع کردم. و اول من طبق عادت یمجاهامون نشست

هاتون رو انجام داده همه پروژه یدوارمام یر،صبحتون بخ یسالم به همگ  -
 .یمکه به مشکل برنخور  یدباش

شروع   یعنی  یانمطمئن سرشون رو تکون دادند که روم رو کردم سمت آر  همه
 کن.

 .یمبه کارها برس تر یع که سر   یمخدمت همه؛ بر  کنمیخب، سالم عرض م -

پردازها به سمت  یدهگروه ا  یقبل یدند و طبق برنامههماهنگ بلند ش همه
 رفتند. یانبه سمت آر هایلیمن اومدند و گروه تکم
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یم،ها رو چک کردپونزده نفر حرف زدم و طرح  یساعت که با همه یک از    بعد 
که اسمم روش نوشته   یبار حرکت کردم و ماگ  یز م پاشدم و به سمت مجا از 

 یکو با برداشتن  یختمها برداشتم و توش قهوه رماگ ینشده بود رو از ب
 به سمت پنجره رفتم و مشغول خوردن شدم. یکرز اسن

اکثرًا رفتند  یدم؛رو هم شن یانآر یدخسته نباش یم بود که صداقهوه آخرهای
 بار. یز هم رفتند سمت م ینفر و چند  یرونب

 قرارمون بود. ین براوقت آماده شد دیگه

و با سر اشاره کرد که   یختر  یخودش چا  یبار رفت و برا  یز به سمت م  آریان
 .یگهد یمبر 

 یمجا کردرو جابه یلمونسمت اتاق و وسا یمهم رفتم سمتش و باهم رفت من
 .یمبود که راه افتاد ۱۰:۱۵و ساعت 

 کم سردرد دارم.  یک ن م ینتو بش یاف  -

 چرا؟ یعه؟ باشه، ول -

 یمکرده بود که سه ساعت داشت یاشتباه  یک  ییجا یک خر  یاون احمد -
 .یمکن  کار یچ  یدبا ینیمبب گشتیمیم

 داداش بچسب که گازش رو گرفتم. یاوک  -

 داد. یهتک یهاش رو بست و سرش رو به پشت زد و چشم لبخندی

 مطمئن بود.داشت به سرعت رفتنم و بهم  عادت
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یلیخ ینیماش یک که سر راه   کردمیرو دنبال م یر مس اس،پییبا ج  داشتم 
بوق ممتد و چرخوندن به موقع  یکترمز که با  یمن زد رو ینبه ماش یکنزد

معلوم   شیافهپسر جوون که درست ق  یک  یدمفرمون ردش کردم، نگاه کردم د
 هشهم ب  یلیخه  ک  یکوتاه   یپرپشت بور ول  هاییشمشخص بود ر  ینبود ول

دست  ینکه همچ یافهق ینا یفدلم گفتم ح یشه. توداره، راننده اومدیم
نشونش دادم  یخاک تو سرت  یک با دستم  ینهآ  یداره! بعد هم از تو یفرمون 

 رو روندم. یر مس یو ادامه

 یکز هم همچنان خواب بود، به خرس گفته بود برو من جاتم! بعد ا آریان
 پارک کردم. ینگ پارک یتو رو ینو ماش یدیمربع رس

 ... . ی...اخویان...آریبرادر...حاج  -

 م.صدام رو انداختم پس کّله شه؟ینم یدار بابا چرا ب ای

 شدا. یر د یدیمنره خر! رس یگهپاشو د یهو -

 که سرش خورد به سقف.  یدازجا پر  یهو

 د.ش  یادهبهم رفت و پ  یاغّرهکه چشم  خندیدمیخنده دلم رو گرفته بودم و م  از 

 یمرو قفل کردم و کنار هم در سکوت راه افتاد ینشدم و ماش یادههم پ من
 هتل. یسمت کافه

دنج انتخاب  یجا یک  یمکافه رفت  یبه فضا یو بعد از نگاه کل یمرو باز کرد در 
به اسم مهندس  یکه اگر کس  یمع دادو به مسؤلشون اطال یمو نشست یمکرد
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

به ساعت انداختم  ینگاه  یمشد یر اگتا ج جا؛ینکنه ا  ییشاومد راهنما یحام 
 .دادیرو نشون م یازده یقاً که دق

خودمون   یمیتاحجم از آن  ینواسه ا  یآفتاب   ینکع  یکر است  یکذهنم داشتم    تو
روشن با  یاقهوه یهافر و چشم یهابا مژه ییآقا یککه  کردمیرسم م

 .یستادنه! جلومون ا یا یهبدم که عمل یصکه نتونستم در آخر تشخ  ایینیب

دست  یانو آر یمبلند شد یانزمان با آرهستم. هم یسالم، مهندس حام -
 داد.

 .یمهست یاحسان  ینسالم، خوشبختم. مهندس -

 سرش رو به سمت من کج کرد. و

 تکون داد. یبه من کرد و بعد هم سر  ینگاه  پسره

 بختم.خوش -

 .ییدبفرما -

 فارش.گرفتن س  یاومد برا ییکه آقا  یز سر م یمهم نشست با

 ید؟دار یلم یسالم، چ  -

 زد. یکه لبخند  یمنگاه کرد یبه سمت مهندس حام یانآر با

 .ینوکاپوچ  -

 به من نگاه کرد که گفتم: آریان

 موکا. -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 سمت پسره برگشت و گفت: به 

 لطفا. یکتا کاپ کو سه ینوکاپوچ  یهدوتا موکا  -

 چشم حتمًا. -

 رفت. و

 نده!پروژه مشترک ناخو ینسراغ ا یمخب بر  -

 .یمو شروع کرد یمبا آرامش لبخند زد هرسه

 .یمهمه از جا بلند شد یاز تموم شدن بحث کار بعد

 دفتر ما باشه یتو یخب پس قرار بعد -

 گفت:  یانو آر یمداد تکون سر 

 .ینوبت  یگهد طوریینهم شرکت ما و هم یشبله و بعد -

 یکنه؛ حام  تعارف رفت حساب یبعد از کل یانکه آر  یمکرد  ییدتأ یراض همه
 به من انداخت. ینگاه کوتاه 

 کنید؟یبرخورد م یفقدر لطان یموقع رانندگ  یشهشما هم -

 ینسرم روشن شد، ا یباال یالمپ یهوشده نگاهش کردم که  یز ر یهاچشم با
 ... .هایشر

 !ینگو که تو بود -

 .خندهیم یز داره ر یدمگرد شده نگاهش کردم که د  یهاچشم با
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یکه همه سرها برگشت سمت من؛ حام  یدمرکفه از خنده تدفعه وسط کا  یک  
داشت نگاهم   یچارهب ییافهمن رو ساکت کنه با ق کردیم یکه سع  طور ینهم

 گفت:  یرلباومد و ز یانکه آر  کردیم

ته  یرونحداقل گم شو ب یدیها! آرامش ملت رو خراش یاوسط کافه یاف  -
 بذار. یشحلقت رو به نما

 یانکم ساکت شدم که آرکم  یگهمن هم د  یرون،ب  یمده ز هم  یانحرف آر  ینا  با
 گفت:

 پس؟ شدیچ  -

 بند اومد برادر. یگهنه د -

 الحمدهّلل! -

 زد. یاو لبخند دوستانه یهم برگشت سمت حام بعد

 .بینیمتیخب داداش پس، فردا م -

هاش خوشگلش رو به چشم یآفتاب  ینک تکون داد و ع یسر یحام مهندس
 زد.

 اًل خداحافظ.باشه پس فع -

م به سمت ه  یمعلوم بود سر   یصورت من و حام  یکه آثار خنده تو  چنانهم
 و یمتکون داد

 .یمو جدا شد یمکرد  یدو خداحافظ  هر 
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 ن رما  کی

 یهو؟ یدیکه ترک  گفتیدیم یچ  - 

 کردم که دستش رو به نشونه »خاک تو سرت« نشونم داد.  یفتعر  براش

 برد پس. یهم پ یباتبه اخالق ز یروز اول -

 ها! جلوم یچیدپ یبنج یوانح یک  ینن عاو -

 به تأسف تکون داد. یو سر  خندید

*** 

 یحام عرفان

اصاًل برم شرکت، از  کهینگرفتم بدون ا  یمشده بود و تصم یرمد یلیخ صبح
بود  یمگوش  یبرم؛ سرم تو یمکه توش قرار داشت  یسمت خونه به سمت هتل

سرم   دفعهیک شرکت که    یرمم  یرتر که امروز د  دادمیم  یامپ  یمو داشتم به منش
بنده خدا؛  یک  ینشکم ماش یتو رمیم یمدارم مستق یدمرو که آوردم باال د

 یاحرفه  یلیتصادف نشه که طرف خ  کردمیترمز و خدا خدا م  یمحکم زدم رو
 یو بوق پدرمادر دار یدکش  ییرو به موقع برگردوند و به سرعت ال ینسر ماش

رو شدم دختره روبه یک   یکردم که با نگاه طوسش نگاه  م کرد. به رانندهحواله
»خاک تو سرت«  یدستش رو به معنا ینشماش ینهآ  یکه همون موقع از تو

 برام اورد باال و گازش رو گرفت و رفت.

 گرفته بود.  مخنده

رو پارک کردم و به سمت کافه هتل راه افتادم؛ به  ینهتل ماش یدمرس وقتی
گفتم،   یکه وقت   دیرو پرس یلیمتم و فاماومد سم ییآقا یدمرس کهینمحض ا
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 ییدختر سرش نشسته بودند راهنما  یکپسر و    یککه    یزیمن رو به سمت م 
دختره رو شناختم، همون راننده بامزهه بود!  یدمرس کهینکرد. به محض ا

 یخواهر برادر و دادن سفارش، بحث کار ینبا ا یبعد از سالم و احوال پرس
به  شیافهق یلیدختره بود؛ خ یواسم پش حمهکار ه  ین. حیمرو شروع کرد

 یهاو به چشم ینمراحت بش تونستمینظرم جذاب بود و دوست داشتم م
 یک وبرخورد کردم  یخودم رو گرفتم و عاد یجلو یبشم ول یرهخ یشطوس

 نثار خودم کردم. ت،جنبهیخاک برسر ب 

که  میشظه پبهش فهموندم من همون راننده چند لح یاز جلسه وقت  بعد
بارم  اییکهت یابشه  یعصبان  کردمیفکر م کردییباهاش تصادف م یداشت 
 یخنده برام جا یر بلند زد ز یوقت  یبره ول یزیچ یاغّرهحداقل چشم یاکنه، 

 خوشم اومد. یشخاک یتشگفت داشت و از شخص

 به سمت شرکت حرکت کردم.  یزائدالوصف   یبا انرژ  یمکرد  یکه خداحافظ   ازهم

به احترامم   یمبه سمت دفترم راه افتادم که سر راه منش  یدم،رسه  ک  ینا  از   بعد
بلند شد و سالم کرد که بدون نگاه کردن بهش جواب سالمش رو دادم و رفتم 

 داخل دفترم.

که گوشه اتاق گذاشته بودم،  یمدرن  ییطال یز که شدم کتم رو به آو داخل
 بزرگم نشستم. یاقهوه یز کردم و پشت م  یزونآو

روم نصب کرده بودم نگاه بهرو یوار که به د  یمالرحالرحمناهّللبسم یتابلو به
 روش رو زمزمه کردم و بعد کار رو شروع کردم. ینوشته یرلبکردم و ز
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

امروز رو برام شرح داد، من هم کاماًل  یاومد و کارها یبعد منش یقهدق ده 
عالمه   یک ش رفت و من موندم با  بهش گوش دادم که بعد از اتمام حرفا  یجد

 .کردیم یگوشیکه امروز داشتم باز  یمالقات  یش روکه همه  یکار و ذهن

*** 

 افسانه

شرکت رو راست و  یشرکت و تا شش عصر کارها یدیمسه بود که رس ساعت
 من زنگ خورد. یسمت خونه که گوش یمو راه افتاد یمکرد  یسر

 جانم مامان؟ -

 پس؟ ییدکجا  یزمسالم عز  -

 ر مگه؟طوچه یگهد یموا! تو راه -

 بلند شد شیدهو کش ینخشمگ صدای

 .هایمت دعوتمن تو رو! امشب خونه عمه کشمتیم یافـ -

 .یشونیمپ یمحکم زدم رو یکی

 جون تو. یدیمرس یگهربع د یک رفته بود؛  یادمون ید! مامان ببخشیوا -

 برگشتم. یانقطع کردم و به سمت آر سریع

 ...! یمبگاز که گل کاشت -

دوش گرفتم و  یک رو درآوردم و رفتم   یممشک  یل و مانتوه شاخون  یدیمرس  تا
 یزانوم بود و شال مشک  یکه تا رو یزرشک  یو مانتو یشلوار مشک  یع سر 
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

زدم و با عطرم دوش  یخط چشم با رژ صورت  یک و فقط  یدمرو پوش یمزرشک 
رو انداختم توش و  یلمو موباکوچولوم رو برداشتم   یفگرفتم. در آخر هم ک

 بلند گفتم: یلیو خ نیروب یدمپر 

 .یمبر  -

ها برگشتند سمتم؛ زدهوحشت  ینمنتظر من نشسته بودن که با صدام ع  همه
به عنوان تأسف تکون داد و بعد همه  یبه خودش اومد و سر  تر یع سر  یانآر

 پاشدند.

عمه   یداخل؛ خونه  یمو رفت  یمرو پارک کرد  ینعمه، ماش  یخونه  یدیمرس  وقتی
قدر با عمه اون  یبزرگ نبود ول یادبود. ز  یمتر  یستبخونه حدودًا صد و   یک 

هاشون دعوت ها کل خواهر برادرها رو با خانوادهمحبت بود که اکثر موقع 
 یکی یعمه شقعا یل. کل فامانداختیراه م ینیو دور هم شب نش کردیم

 م بودند.دونه یک 

شر داره   یههم دوتا بچ  شونیکیدوتا دختر داره که هردو ازدواج کردند؛    عمه
 .اندیکه همه از دستشون عاص

 به همراه همسرش. یدمدم درعمه رو د یدیم،رس وقتی

 سالم عمه جون حالتون؟ -

 !یسالم خوشگل عمه، عال -

 رو کرد سمت مامان بابا. بعد

 تو. ییدادلم، بفرم یزایسالم عز  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 زدم. یسوت  یلفام یمعظ یلداخل که با خ اومدم 

 !یاخدااوف!  -

 به پهلوم زد. یابود سقلمه بغلمکه   آریان

 برامون که تو. ی! آبرو نذاشت یسه -

 .شهیم یادتر سال به سال ز یتجمع ینبابا به من چه که ا -

نازک کردم و رفتم سمت جوونا که ساکت دور هم نشسته  یچشم پشت
 بودند.

 .یداکه بدون من همه افسرده  بینمیبه به! م -

 .یلشستم وسط گل قاکردم و رفتم ن  یک همه سالم عل با

 گلم؟  ییدختر دا یراحت  یاف  -

 قدر راحت نبودم.راحت! جون تو تا حاال ان -

 .یدندخند همه

 .زدیمیحرف م یمکنار هم و داشت  یمدخترا نشسته بود یهمه

 .یتر بودبا وفا یماخبرا؟ قدچه یهعط -

 کردم.  یر قاشق تو عسل گ یناصاًل ع یجون اف  -

 چرا؟ -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

تو سرشون   یلیالتحصکه. فارغ  کنهیصب ماها رو ول نماه المدانشگ  ینبابا ا  - 
 به آدم بتونم برم سر کار. دنیمدرک نم یکبخوره؛ 

 .یزمعز  شناسیمتیشرکت ما؛ ما که م یاخب ب -

 نگاهم کرد. یتمظلوم با

 واقعًا؟ -

 مشکلت رو. گفتییآره بابا زودتر م -

 شد. بلند یمگوش  ینگ د یبودم که صدا یهصحبت با عط گرم

 مانتوت بازه خواهرم« یاومده که »جلو یامپ یاناز آر یدمکه د  برداشتم

به مانتوم و درستش  یدمدست کش ینح ینفرستادم و در هم یکال براش
 کردم.

حجاب رو تا بتونم   ینطورند؛م هم همهستم و خانواده  یشخصه آدم معتقد  به
 .یستیماصاًل ن یخشک  یهامنتها آدم کنمیم یترعا

 یههام بقاز خاله یکیهستند با  یم مذهبخانواده عمه ینهم هم یلفام توی
فضا عرض  یفنداره جهت تلط یکه خب اصاًل به من ربط  یستندن یمذهب
 کردم.

از جام پاشدم و رفتم  چیدیشام رو م یلم که داشت وسارعمهدخت یدند با
 سراغشون.

 هم به من بده. یکار  یهعمه  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

ت درست خوشمزه هاییمیاز اون سس رژ عمه جون قربونت برم، یمرس - 
 .زحمتیکن ب 

 چشم عمه جون. -

 زدم و مشغول شدم. لبخندی

پودر  شوناییهدر آوردم؛ بعد هم از جا ادو شونیخچالرو از  یموو آبل ماست
 یر روش؛ بعد هم از عمه س یختمو فلفل نمک درآوردم ر یشنو پودر آو یاز پ

 توش. تمخیش کردم و رداد رنده یخواستم؛ وقت 

 هایییجا سس  یتو  یختمشسس آماده شد؛ ر  هاینا  یمخلوط کردن همه  با
 که عمه آماده کرده بود.

 یگه؟خب عمه جون د -

 .ینمرو بچ یز که م  یدبر  یگهد یندلم زحمتت شد. هم یز دستت درد نکنه عز  -

 وا! مگه من مردم؟ بده ببرم. -

 .یز تم سر مشسن یکوزت   یفراوان  یر از تموم شدن کارها و مقاد بعد

 فداکار کوچولو. یخسته نباش -

 .کردیکه مهربون نگاهم م  یانبه سمت آر برگشتم

 بهش زدم. چشمکی

 زخم بستر گرفت. یتشما به گمانم صندل...فقط یمچاکر  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

خنده که همه برگشتند نگاهمون کردند که لبخند  یر دفعه پق زد ز یک  
 گفت:  یاخفه یدابا ص یرلببهشون پروندم که ز اییخرک  ینمادندون

 دهنت ببند. -

به پاش که  یدمکوب یرمیز که از ز خندیدیچنان مسرخ شده هم ییافهق با
 باآلخره ساکت شد.

 بود. یهم عال بار ینست؛ االعادهفوق یشهعمه هم پختدست

 .یمجا لش کرده بود یکدخترها  یاز شام باز همه بعد

 ورم.تکون بخ تونمیقدر خوردم نماوف! دختر ان -

 عالم و آدم رو داشت گفت: یحسرت همه یشهکه هم  فرناز 

 اضافه وزن! کیلویک از  یغ در خورییم یخوش به حالت هرچ  یاف  -

چشمش  تونییم ینخوب رو دارم بب یژگیو یک ینهم یابابا! از دار دن یا -
 .یبزن 

اندامت خوب   یقًا؟دق  شهیبدت محسوب م  یژگیفقط ببندا! کجاهات و  ینبب  -
فر درشتت اون از   یاون از موها  یتطوس  یهاکه هست، اون از چشم  یستن

! مال یرو عمل کردم توهم کرد ینیمهم ب من یالت ابروهات، المصب حت ح
 .یبارب  ینبالش شده مال تو ع یهمن شب

 وسط حرفش. پریدم

 من غلط کردم اصاًل! یر باشــه بابا باشه، نفس بگ -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 کردم.  یهفتم و رو به بقمسخره حق به جانب گر  ییافهق یک بعد 

 بهم دوستان. یدها! سجده کنم بچهمن فرشته -

 گفت:  یها با لودگ از بچه یکی که

 ها به انسان سجده کردند.اوسکول فرشته -

 م رو خاروندم.کّله  پشت

 کارتون.  یپ یدبر  تونیدیها پس کنسله مخب بچه -

 .یدمنمامانم رو ش ینگاهم کردند که صدا یسبا حالت پوکرف همه

 .ریمیم یمدار ایافسانه مامان ب -

 ها.برگشتم سمت بچه باز 

 متأسفم.  یقتاً حق  دید؛یاز دست م  یدبها رو دارلعبت گران  یک بابا دوستان    یا  -

 با هم گفتند: یهو همه

 .یگهگم شو د  -

 سمت خونه. یمو راه افتاد یمکرد  یاز همه خداحافظ  یمو بلند شد خندیدم

*** 

 ینگد ینگد دینگ

 .یهست  یمخ  ینگ روقدر ز تو روحت که ان یا -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یهااتاقم رفتم؛ بعد از انجام کار   یسکورمال سمت سروجام پاشدم و کورمال  از  
رو با شال  یروزمد یساده کارمند یو شلوار و مانتو یرونمربوطه اومدم ب

ضد آفتاب و بالم لب  یهو کل موهام رو کردم تو و با زدن  یدمپوش یاسورمه
 م.. صدام رو انداختم پس کلهیروندم باز اتاق ز 

 .ینیدبش کنمیسالم بر اهل خانه! تمنا م -

 زل زدند بهم. یوونگیمخسته از د ییافههمه با ق یدمآشپزخونه که د رسیدم

 من رو. یدباشه بابا نخور -

 و گوجه لقمه گرفتم واسه خودم. یر کم نون لواش با پن  یک 

 یمعادت داشت  یشهم که همه  یدسف  یهم چرا؛ چا  دونمیلواش بودم نم  عاشق
 رو دادم باال؛ یمها بخورصبح

 شرکت. یبه سو یشو پ یمبلند شد یاناز خوردن صبحانه با آر بعد

باال انداختم؛ حتما آبدارخونه  یانبود شونه یداخل دفتر، منش یدمرس وقتی
 بود یینکه سرم پا  طور یناست. هم

 یکه نشسته بود رو  یحام یدنکه با داتاق رو باز کردم؛ سرم رو آوردم باال   در 
 که بنده خدا هول کرده از جاش بلند شد.  یدمخفه کش یه  یهمبل 

 .یا...ترسوندمتون گویدب...ببخش -

 .یدمکش  یقنفس عم یک رو بستم و  هامچشم

 .کنمیهــــوف نه بابا، خواهش م -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 دادم: یحتوض یشتر ب کرد،ینده نگاهم مافتاد به صورتش که شرم نگاهم 

 سرجاش نبود مطلع نبودم از حضورتون. یممنش -

 زدم و تعارف کردم. یهم لبخند گرم بعد

 .کنمیخواهش م ییدبفرما -

با  یحام یدنپشت در و با د یدهم رس یانو تا اومدم در رو ببندم آر نشست
 گفت:  یالحن دوستانه

 سالم مهندس. -

 زد و باز بلند شد و باهم دست دادند. یلبخند حامی

 یرن بخصبحتو سالم -

 برادر! بفرما. ینهمچن -

اتاق رفتم نشستم کنارشون و مشغول   یهاو من بعد از باز کردن پنجره  نشست
 .یمشد

رو چک  هامیامپ یمصندل یداشتم لم داده رو ی،از سه ساعت کار جد بعد
منتظر منن.   یدمنگاه کردم که د  یمو حا  یانکه در اتاق زده شد. به آر  کردمیم

 صاف نشستم. یع سر شدم و  یجد

 .ییدبفرما -

 اومد داخل و رو به من کرد. مهسا

 اومدند با شما کار دارند. یکومهندس ن -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 داخل. یادباشه بگو ب - 

 جا،ینبود و با تجربه، که از شرکت بابام اومده بود ا  یکه مرد مسن  یکوو ن  رفت
 اد دستم.پرونده د یک اومد تو و 

 سالم مهندس. -

 داخل اتاق سالم کرد و رو کرد به من. راداف ییههم به بق بعد

 کردم.   یر ...بد گرسهیبه ذهنم نم  اییدها  یچطرح رو ه  یجا  ینمهندس من ا  -

ذهنم  یتو یافکر کردم و جرقه یبهش انداختم، کم یکردم و نگاه  بازش
 خورد.

 .یاریدب یفتشر  -

ع کردم روش  یتو با جد  یز کار راه افتادم و کاغذ رو گذاشتم رو م  یز به سمت م  و
 .میدهدادن ا یحبه توض

 و احترام گفتم: یتموم شد سرم رو بلند کردم و رو بهش با مهربون  وقتی

 یه؟نظرتون چ -

 .کردینگاهم م زدیموج م ینکه توش تحس  ییهاچشم با

 .یدالحق که دختر همون پدر هست -

 زدم و معذب گفتم: لبخندی

 .فاً لط یدرو شروع کن یاگه مشکل رفع شد طرح بعد -
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 ن رما  کی

 چشم حتمًا با اجازه. - 

 اومد داخل. یرو تکون دادم که رفت و باز منش سرم

 ید؟ندار یگهد یامر  -

 نه. -

 افتاد... . یادم یهو بعد

 .یارهقهوه ب تابگو سه یغفار یمهسا به آقا یراست  -

 چشم. -

و به حالت قبل برگشتم که  یمرو که بست، باز خودم رو ول دادم رو صندل در 
معطوف   یگهد  ینگاهش رو به جا  یعافتاد که سر   یحام  ییرهگاه خچشمم به ن

 کرد.

 .یمربع استراحت دوباره مشغول کار کردن شد یک از  بعد

قسمت از پروژه،  یک ما ا یدیمرس یخوب  یبار بعد از دو ساعت کار به جا این
و  یحام یروانم بود اما چون با همکار یهاش خوب نبود و رواز طرح یکی

 .یرمبگ یرادیا شدیروم نم یحام یجلو ده بودزده ش یانآر

به خودم  یحام یکه با صدا رفتمیداشتم با خودم کلنجار م طوریهمین
 اومدم.

 .یمهندس احسان  -

 ش گرفت.که خنده  یمهر دو به سمتش برگشت یانو آر من
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 ن رما  کی

 منظورم خانم مهندس بود. - 

 تکون داد و من جوابش رو دادم یسر  آریان

 بله؟ -

 ید؟دار یمربوط به پارت پنجاه نظر بهتر ع به طرح شما راج -

 گرد شده نگاش کردم.  یهاچشم با

 یدید؟شما از کجا فهم -

 .یدحاال با اخم بهش زل زد و از اون موقع تا یدروش زوم شد یلیآخه خ -

 خجالت نگاهم رو ازش گرفتم. با

 آره! البته که مال شما هم خوبه. یعنیخب...نه... -

نداره...ما  یبا کس یسیرودروا یکس  جاینا ید؛تعارف نکن کنمیخواهش م -
تا قدرت  یمطرح مشترک به اجرا بذار ینا یخودمون رو برا ینبهتر  یدبا

که ممکنه  یهدولت یمکار عظ یه ینا یم؛بذار یشهامون رو به نماشرکت
که شما  شمیخوشحال م یلیبه سودمون باشه. من خ یلیخ شیجهنت

 .یدرو اصالح کن نطرحمو

 ینکمدوباره ع  ینهم  یبرا  شهیقانعم کرد؛ مطمئن شدم ناراحت نم  هاشحرف
 رو زدم و نشستم کنارشون.

که توجهش جلب شده بود حاال با دقت نشست و هردو منتظر بهم   آریان
 شدند، من هم شروع کردم. یرهخ
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 ن رما  کی

 ... .یدکه شما گذاشت  یزیچ یطرح اگر به جا یجا ینا ینیدبب - 

به دست   یخوب   یلیخ  ییجهو ور رفتن با پرونده نت  یحساعت توض  یک از    بعد
 اومد.

*** 

 یحام عرفان

دستش رو  یاومد داخل افسانه پرونده تو ینام یکومهندس ن کهیناز ا بعد
کرد و با احترام به   یدافکر کردن مشکل رو پ یقهباز کرد و بعد از دو سه دق

بود. خوشم  یتقدر برخوردش محترمانه و باشخصداد! چه یحتوض یرمردپ
 اومد!

 یهم و معلوم بود که داره خودخور  یهاش رفته بود توبود که اخم  یساعت   یک 
باهم طرح  یانشروع شده که من و آر یاز زمان  یقاً دق ینو ا کنهیم
داره  یتر بودم که نظر جالب یده. فهمیمداد یحرو بهش توض یشنهادیمونپ

قبل از  یع . سر شمیت ممن ناراح طوریینا کنهیفکر م یدشا گه؛ینم یول
بشر باشعوره!  ینچقدر ا کهینبشم و فکرم بره سمت ا یباز احساسات  کهینا

ندارم تا بگه نظر خودش رو که با  یرو کردم سمتش و بهش فهموندم مشکل
همه  ینرو داد که دهنم باز موند از ا یشنهادیشخجالت و تعلل طرح پ یکل

 !ستنخبه یه،ک  یگهد ینبشر! ا ینا یتخالق

*** 

 افسانه
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 ن رما  کی

 یرو یمخسته و له باآلخره بعد از هفت ساعت کار ولو شده بود همگی 
 .هامونیندلص

که  یمداده بودم به صندل یههام رو بسته بودم و سرم رو تکهم چشم من
 هام رو بازکردم.در اومد، چشم یصدا

 تو مهسا. یاب -

 .یاندر رو باز کرد و رو کرد به سمت من و آر مهسا

و با خانم  یآوردند بدون وقت قبل یفاز شرکت سبحان تشر یرممهندس ک -
 مهندس کار دارند.

 از جاش بلند شد. یعصب انآری

آدم  یکقدر صاف سراغتو گرفته. چه جایندوباره اومده ا یز ه ییکهمرت ینا -
که باهاش کردم بازم اومده   ییباشه که بعد از اون همه دعوا حیایب  تونهیم

 .جامینانگار من هم اسراغ تو؟ انگارنه

 راه افتاد سمت در. یانبه نشانه تأسف تکون دادم که آر سری

 رو برسم. ینبرم حساب ا یدمن با -

 دست به کار شدم. سریع

 .یانآر یسانه وا -

 سمتم. برگشت

 چرا؟ -
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 ن رما  کی

 .کنهیم یشکار تو بدتر جر   ینا ینبب - 

 یم؟ش فسخ کنکال قراردادمون رو باها  خواییکنم؟ م  کار یچ  گییخب م -

 د شده نگاش کردم.گر   یهاچشم با

 در اون صورت؟ یمبد یدچقدر خسارت با دونییتو حالت خوبه؟ م -

 یم؟کن  کار یچ  گییخب م -

 نگاهش کردم. یثو خب یطونش یهاچشم با

 تعجب گفت: با

 !ینقشه بکش خوایینگو که باز م -

 زدم. اییطانیش لبخند

 .شهیمن هم رد نم یخ از صد فرس یگهنگاه کن؛ د ینبش -

 گفتم:  یثیو با لبخند خب یکردم سمت منش  رو

 داخل. یارندب یفبهشون بگو تشر  -

*** 

 یحام عرفان

 یاروتا    ینمکارم داره، بش  یگهذره د  یک اشاره کرد    یانبرم که آر  یگهکه د  اومدم
 و بره یادب
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 ن رما  کی

بود تا   یشنکه پشت پارت  یقسمت   یتو  یمهم بهش اشاره کردم که پس بر   من 
 سمت اون طرف دفتر. یمقبول کرد و راه افتاد یم،نباش یدد یوت

 اومد داخل، ینام یباز شد و کرم در 

اون طرف رو  شدیکه م  یشناز پارت یسوراخ  یک من رو کشوند سمت  آریان
چون   کنهیم  کار یافسانه چ   ینیمبب  ینیمبش  یادر گوشم گفت ب  یواشزد بعد    یدد

 !یستتر نکم  ییینماس یلمف یدنلذتش از د دمیقول م

اومد تو برگشت   کهینبه محض ا  یکرم  شه،یم  یچ   ینیمبب  یمنشسته بود  باهم
هام مشت شد، رو دوخت بهش که دست شیرهسمت افسانه و نگاه خ

 گفت:  یهم زن بهدار حال! با لحن کشکردیقدر بد نگاه مآشغال چه ییکهمرت

 ا.امسال آشنپارسال دوست  یز،عز  یسالم مهندس احسان  -

 داد. یلشتحو اییلبخند الک  افسانه

 .کنمیخواهش م ییدبفرما یدسالم، خوش اومد -

 :یدکه افسانه پرس  کردیچنان به افسانه نگاه مو هم نشست

 قهوه؟ یا خوریدیم یچا -

 قهوه. -

 .یارنرو گرفت و قهوه سفارش داد که ب یشماره منش افسانه

 شروع به حرف زدن کرد: کرمی

 ما تموم نشد خانم؟ یهاخب؟ طرح -
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 ن رما  کی

طور که همون شه،یتموم م یگههاتون تا حدود دو ماه دجناب، طرح یر خ - 
 قرارداد ذکر شده. یتو

همه  ینراحته ها. باآلخره شما ا یالمآهان...باشه، البته من از بابت شما خ -
 .یدمتعهد هست ید؛باهوش و خالق هست یار . بسیدسال خارج درس خوند

 ادامه داد: یوزو با لحن مرمکم مکث کرد   یک  بعد

 شدم. تونیفتهکه ش  هاتونهیز چ یناصاًل به خاطر هم -

. احساس کردم دادمیهم فشار م یهام رو رودندون یتاز عصبان داشتم
 یموقع در رو زدن و آقا ینحرص از جاش بلند شد که هم یافسانه از رو

لحظه بود به  ینومد تو، افسانه که انگار منتظر همقهوه به دست ا یغفار
 باقهوه رو    یز،م  یبذارتش رو  کهینو زودتر قبل از ا  یسرعت رفت سمت غفار

به نشونه تعارف  یکرم  یک و برد نزد ینیس یبرداشت از رو یلبخند ژکوند
 کردن.

 .ییدبفرما -

افسانه برعکس   یهادست  یدفعه فنجون قهوه تو  یکلحظه    ینهم  یتو  ولی
 یهم جا یقاً و دق یکرم یار قهوهو شلوا یدسف یراهنپ یتو یختشد و ر

 حساسش.

که   یانکه نگاهم افتاد به آر  کردمیم یلصحنه رو داشتم تحل ینا یرتح با
گرد شده   یهاچشم  یاز خنده؛ کرم  رفتیم  یسهدلش رو گرفته بود و ر  صدایب 

انگار تازه سوزشش   یهوه دوخت بعد  به افسان  حرفیب   یهو مبهوتش رو چند ثان
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 ن رما  کی

و باال و  دشو شروع کرد به باد زدن خو یده از جاش پر رو حس کرده باش 
از خنده منفجر شدم فقط کاماًل  ی،حرکت کرم ینا یدنبا د یدنپر  یینپا
 .یبرهو یکه رفته بودم رو  یجور صدا،یب 

و  یکرمو برگشت سمت   یز م یرو گذاشت رو ینیس اییالک  یبا نگران  افسانه
 گفت:  یکاماًل مصنوع 

 واقعًا. خوامی! معذرت میوا -

که افسانه خودش   کردیداشت نگاهش م  یو دردناک   یعصبان   ییافهبا ق  کرمی
که   یجور  یول  زنهیکه مثال داره با خودش حرف م  یو طور  یوونگیرو زد به د

 اون بشنوه گفت:

 یاریغذا ب  خواییم  یوقت   یکرده بود  ینهمه تمر   ینخاک بر سرت افسانه ا  -
 یادآخر هم  یرو به گند بکشون جا همه اونور و ینور ا یزینر  یمواظب باش

 خنگ. ینگرفت 

 کنه باز بلند بلند گفت:  یهخودش رو توج خوادیکه انگار م  یطور بعد

 کنم.  ینقهوه رو هم تمر  یدقهوه بود غذا نبود که...با ینخب البته ا -

 شده باشه برگشت طرفش. رویاکه تازه متوجه   یمثاًل جور بعد

دارم   ینگسونآخه مرض پارک  یست؛دم نست خومن د  یداشما؟ ببخش  یدخوب  -
 هام.دست یشهکاًل لرزش داره هم

 بهش زد. یخنگ  یلبخند خرک  یک هم  بعد
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 ن رما  کی

چند لحظه نگاهش کرد؛ بعد هم هرطور شده  طوریینبا وحشت هم کرمی 
 یباً تقر  یعسر  یخداحافظ  یک جمله سرهم کرد پشت هم و با  یسر  یک یالک 

 فرار کرد.

از  یدو ترک یاوردطاقت ن یگهسرخ شده بود د یباً ه تقر در رو بست افسانه ک تا
 خنده.

سرخ شده از خنده از اون پشت  یهابا صورت یانلحظه من و آر همین
 .یمونقبل یسرجا یمو نشست یرونب یماومد

 بود. یدهکاماًل گرخ  رویادمت گرم  یاف  یوا -

 بود از فشار خنده، تلف شم جلوش. یکنگو که نزد -

که داشت برام   یانکم تموم شد و من داشتم به آرهمه کم یخنده یمدت  بعد
حواسم اصاًل  یول دادم،یگوش م  دادیم یحپرونده توض یرو تو یزیچ یک 

ه و بود که درست سمت راستم نشست یکس  یر بهش نبود و تمام فکرم درگ
و بسه و من داشتم فکر  یمکه بر   کردیهاش رو بسته و داشت غرغر مچشم

قدر ان یو هم ظاهر  یهم از لحاظ رفتار تونهیآدم م یک  یطورچه کردممی
 جذاب باشه؟!

 بسته. یگهتو رو خدا د پاشمیها دارم از هم مبچه یوا -

 قدر صداش ناز داره!چه لعنتی

 رو بستم و کالفه از جام بلند شدم. هامچشم

 امروز بسته. یآره من هم موافقم برا -
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 ن رما  کی

 .یمرو ادامه بدر شد فردا شرکت من کار  تکون داد و پاشد و قرا  یهم سر   آریان 

 .یمهامون راه افتادبه سمت خونه یگهاز همد یکوتاه   یخداحافظ  با

داشت با تلفن مامان که انگار  یخونه، در رو باز کردم که صدا یدمرس وقتی
 .یدبه گوشم رس کردیصحبت م

قسمت خونه برم، رفتم سمت اتاقم و بعد از  ییهسمت بق کهینا بدون
 یچ،پ  یکبا    یحرکت کردم. چون در ورود  یراییهام به سمت پذوردن لباسدرا
 ییهو بق  یراییو از پذ  رفتیها مجدا به سمت اتاق خواب  ییراهرو  ییلهوسبه

ادامه  یورود هبه را یممستق یدبا یراییرفتن به پذ یبرا یخونه جدا بود ول
 .دادییم

 راه افتادم. یراییت پذرو که عوض کردم و صورتم رو شستم به سم لباسم

بهش سالم کردم که  بینه،یبابا داره فوتبال م یدمد یدمکه رس یراییپذا به
 جوابم رو داد.

 موقع مامان تلفنش تموم شد و برگشت سمت من. همون

 یسالم مادر، خسته نباش -

 نگاه کردم. بهش

 سالم مامان، قربونت! -

 ی؟خوب  -

 آره خداروشکر. -
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 ن رما  کی

 رم؟ایبرات ب خورییم یچ  - 

 شامه. یک نزد یگهد خورمینم یزیچ -

در اومد؛  یرو تکون داد و رفت سمت آشپزخونه که همون موقع صدا سرش
 عارفه هم اومد.

 .یدمصداش رو از پشت سرم شن یقهاز ده دق بعد

 .یسالم به همگ  -

 سمتش برگشتم

 ســالم بر دانشجو کوچولو. -

 داد.ش رو جواب دید،یطور که داشت فوتبال مهم همون بابا

نوزده سالشه و تازه امسال دانشگاه قبول زد و نشست رو مبل، عارفه    لبخندی
 شده.

 خبر داداش؟چه -

 .یگهش کار دهمه یچی،ه -

که مطمئن   یدفعه صداش رو مظلوم کرد و جور  یک کردن،    یفتعر   یکماز    بعد
 گفت:  خوادیم یزیبودم چ

 داداش؟ -

 گفت:  یغ همون لحظه گفتم »نه« که با ج یشوخ  به
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 بذار بگـم خب! - 

 کون دادم:و سرم رو ت خندیدم

 بگو بگو.-

 یرون؟ب یمهام بر با دوست یرو بهم قرض بد ینتروز ماش یک شهیم -

 شرک کرد. یگربه  یهرو شب شیافهبهش رفتم که ق یاغّره چشم

 داری؟یبابا رو برنم ینخب چرا ماش -

 تر از قبل گفت:آروم یستنحواسش  یدد یبه بابا نگاه کرد و وقت  زیرچشمی

 ... .دونییهم، خودت که مب دهیبابا نم -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 تو بردار ببر. برمشیداشتم نم یاجشکه کمتر احت  یروز یک باشه بذار  -

م شد که خنده یزوناز گردنم آو یداز جاش بلند شد و پر  یبا خوشحال یهو
صحنه زد   ینا  یدنو با د یروناومد بلحظه مامان از آشپزخونه    ینگرفت، هم

 پشت دستش.

 زشته! یینپا یاب یه؟چه کار ینخاک بر سرم، دختر ا -

 زد که مامان رو کرد سمت من. یینماو لبخند دندون ییناومد پا یع سر  عارفه

 ست.مادر. شام آماده یاییدب -
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 یز به طرف م یزیبا بردن چ یو هرک  یمبا هم به سمت آشپزخونه رفت همه 
 یمنشست  یز شدن م  یدهو بعد از چ  یمد راه افتادسالن بو  یکه گوشه  یرارخوناه

نذاشتم  ی. بعد از شام به شدت خوابم گرفته بود ولیمو شروع به خوردن کرد
رو که عارفه   ییهابکنه و رفتم سمت آشپزخونه و تمام ظرف  یمامان کار  یگهد
 راه افتادم و به سمت اتاقم «یریخبهرو شستم. بعد هم با »شب آوردیم
 شدم. یهوشب

*** 

 افسانه

نخوردم؛ شب بود و من هم فقط رفتم  یچیه یخونه از خستگ  یدیمرس وقتی
 .یدمنفهم یچیه یگهتختم ولو شدم و خوابم برد و تا صبح د یتو اتاقم و رو

 راه افتادم. یساز خواب بلند شدم و به سمت سرو یممزخرف گوش یصدا با

کت که   یهشب یاساده سرمه یمانتو یکو  یرونکارم تموم شد اومدم ب  وقتی
جا و مقنعه سر کردم؛ باآلخره اون  یدمدوخت بود با شلوار کرپ پوشخوش  یبس

شرکت  یدارند، فقط ما تو یچه قانون  دونمینم یستشرکت خودمون ن
 .یمنکرد یخانم رو الزام یهاکارمند  یخودمون، داشتن مقنعه برا

خارج شم   یها کممرده  ییافهقاز    کهینا  یبرا  ضدآفتاب زدم  یک   کهیناز ا  بعد
رو دستم کردم و از اتاق  یمازدم و ساعت بند چرم قهوه یذره رژ کالباس یک 

 خارج شدم.
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مبل  یرو جورییننشستم هم یبا خستگ  ینخسته بودم بنابرا یروز از د هنوز  
 .یرونب یادش ببعد از خوردن صبحونه یانتا آر

 پـس؟ یکجا موند  یاف  -

 .یدمم پر مامان از جا یصدا با

 مه.خسته خورمینم یزیمامان چ -

 خوره؟ینم یزیوا! پناه بر خدا! آدم خسته باشه چ -

 !کنهیمصرف م یانرژ یدن،نه چون جو -

 سرم گفت: یبود باال یدهکه حاال رس  آریان

 .شیمایراحت م میرییم ی؛نخورد یزیهم که چ یشبد یوونهد -

 ام پاشدم.جواب دادن بهش از ج بدون

 .یقدر حرف نزن، خداحافظ همگ ! انیشا یگهد یمبر  -

 یفمشده باشم حر  یدار چپ ب یمن صبح از دنده دونستنیهم که م هااون
 شدند. خیالیب  شنینم

 .یزمخداحافظ عز  -

 .تونمایتو برون که اصاًل نم یانآر -

 .یانآر ینتو ماش یمتکون داد و نشست سری

 .یاب نباشجا خوکه اون  جاکم تا اون  یک واب بخ -
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 .ینتو ماش برهیکه خوابم نم  دونمیم یباشه ول - 

 یینپا  یماومد  یناز ماش  یناا  یبه ساختمون شرکت حام  یدیمرس  کهیناز ا  بعد
 .یمبه راه افتاد یطبق گفته خود حام ۱۲ش و به سمت طبقه

 کرد.  ییهمون موقع ما رو به داخل راهنما یمنش یدیمرس وقتی

 برگشت. یدش سمت حامکرد و خورو باز   در 

 آوردن مهندس. یفتشر  هایمهندس احسان  -

 داخل. یمرفت یانما رفت کنار. اول من و بعد هم آر یهم از جلو بعد

 سالم. -

 سالم مهندس. -

 .یدخوش اومد ییدسالم، بفرما -

ر تعارفمون کرد و خودش هم اومد اون طرف دفت هاییبه سمت صندل و
برام جالب  ینشرکت ما بود و ا یهشب یلیو شرکتش خنشست کنار ما. دفتر 

 بود.

 هاییبود و با اکسسور  یاو قهوه  یاداخل دفترش مثل دفتر ما سرمه  دیزاین
تر بزرگ  یبود که دفتر ما کم  ینشده بود؛ تنها تفاوت دفترهامون ا  ینتزئ  ییطال

هم فرق تمام قد داشت. مبلمان  یبود و دو تا پنجره یاهو گ بود و پر از گل
 .کردیم

 به طرفش برگشتم. یحام یصدا یدنشن با
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 بله؟ - 

 ید؟دار یلم یچ  گمیم -

 اوضاعم دوتا قهوه بخورم تا سرحال شم گفتم: ینبا ا یدبا کهینفکر ا با

 دوتا قهوه، ممنون. -

 گفت:  یتعجب نگاهم کرد ول با

 .کنمیمباشه. خواهش  -

 .یمکردرو شروع  کارمون   یشزد و بعد از سفارش به منش لبخندی

هم  یان. آریریمبگ ینفس یکتا  یدیماز دو ساعت کار باآلخره عقب کش بعد
 .ییرفته بود دستشو

 یمآلودگاز خواب یهم بعد از خوردن اون قهوه که اول کار خوردم کم من
 .کردیم یلرو مغزم تحل یبرطرف شده بود و تازه داشت احساس گرسنگ 

قاروقور شکمم   یدفعه صدا  یک فته بود که  سکوت فرو ر   یدفتر کاماًل تو  فضای
که  گرفتمیخودم رو م یم گرفته بود و به زور داشتم جلوبلند شد، خنده
رو کردم   از من نداره،  یاون هم دست کم  یدمنگاه کردم که د  ینخندم! به حام

 سمتش و پررو پررو گفتم:

 راحت باش. -

 ییدوتا کهیند از اخنده، بع یر زد ز یحرف از طرف من پق  ینا یدنبا شن که
 گفت:  یمشد یخال
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 ید؟صبحانه خورد - 

 که تازه اومده بود از پشت سرم اومد.  یانآر صدای

 طور مگه؟نه نخورده، شام هم نخورده! چه -

 رو با خنده داد:  یانجواب آر  داشتیرو برم  که داشت تلفن  طور ینهم  حامی

 وسط. ینراه افتاده بود ا یسمفون  یچیه -

 رفت و گفت: یان پر بود چشم غّرهدلش از م که انگار   آریان

 گهیبخور برو، م  یزیچ  یک   گیمیخونه بهش م  یخانم؟ تو  دهیمگه گوش م  -
 مه!خسته

 پشت تلفن گفت: خندیدیکه داشت م  طور ینخنده و هم یر زد ز یحام باز 

 یر ش یوانتا لبا سه یشکالت  یک ک  یک  یدسالم خانم، لطفا به آبدارخونه بگ -
 من.اق ات یارنب

 رو گذاشت و برگشت طرف ما. تلفن

 یمدت  یدکه خارج بود  ینهبه خاطر ا ینشماها، البته ا ییخدا یدباحال یلیخ -
بود از خجالت و  یگهد یشما کس ی! حاال اگه جایدعادت کرد یطوراون

 .کردیبار رنگ عوض م یستدو یسیرودروا

 تعجب گفتم: با

 وا ! خب مگه دست خود آدمه؟ -

 ور گفت:وناز اهم  آریان
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 وقت؟! یچه شنینم یطور ینا یهاصاًل مگه بق - 

 تکون داد و گفت: یسر  حامی

 ... .یگهد یهفرهنگ اشتباه -

رو گذاشت داخل و رفت هر  یک ک  ییآقا یدر اومد و وقت  یموقع صدا همون
که البته من از همه   یمو دخلش رو در آورد یمدرسته حمله کرد یک سه به ک

 خوردم. یشتر ب

 کنمینم یداطرحم رو پ ینچرا من مشکل ا ی؟چ  یعنی اه -

نشون نداد،   یالعملعکس  یچه  کردیکار م  اییگهطرح د  یکه داشت رو  آریان
صدام از جاش بلند شد و اومد درست کنار من نشست و   یدناما با شن  یحام

 دستم گفت: یبا دقت کردن به طرح تو

 داره؟ یرادکدوم پارت ا  -

 و ازجام بلند شدم یز م یکردم روحرص کاغذ رو پرت   با

 پارت نود و دو. -

از جام  مالوندمیهام رو مرو زدم باال و همون طور که چشم ینکمهم ع بعد
 ر پنجرهبلند شدم رفتم کنا

 که صداش اومد  کردمینگاه م یرونبودم و به ب یسادهوا همینجوری

 مهندس؟ -

 سمتش که با حرص گفت: یمبرگشت یانبا آر زمانهم
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 رم خانم مهندس بود.نظوم - 

 با غرغر گفت: یاداوضاع خوشش نم ینکه معلوم بود از ا  آریان

 هامون چشه؟خب مگه اسم یاه بابا حام -

 تکون دادم ییدتاهم سرم رو به  من

همه رو به  یشرکت هم حت  یسرئ یحت  یمتورنتو که بود یآره بابا ما که تو -
 کردیاسم صدا م

 رو گرفته، خوشحال گفت: ییدکه انگار از ما تأ  حامی

 یدباهم یمخصوصًا وقت  یطورسخت بود اون یلیخ گفتیدیخب زودتر م -
 شما

 به طرف من برگشت. یباز مشغول کارش شد. حام یانو آر یمزد لبخندی

 مشکلش رو برطرف کردم. ینجاا یاب -

 رفتم سمتش یخوشحال با

 .ینمپسر! بده بب یولا ی؟جد یوا -

طرحم و دوباره غرق شدم   یخودم رو پرت کردم رو  شهر یبه نگاه خ  توجهیب   و
 تو مسائل.

*** 

ردم و خودم رو ول کردم ها رو ول کطرح یهو وقفهیاز سه ساعت کار ب  بعد
 مبل یرو
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هام رو بستم و ها و چشمهام برداشتم و گذاشتم کنار کاغذرو از چشم عینکم 
 دادم به مبل یهسرم رو تک

که رفته بود شرکت خودمون دنبال رفع مشکل   شدیم اییقهچند دق آریان
 یلیهم داشت خ یبرگرده حام یع شرکت و قرار شد سر  یهااز کارمند یکی

 کردیطرح کار م یک  یز رومتمرک

بلند شد از کنارم برش داشتم  یمگوش  یهام بسته بود صداکه چشم  همینطور 
 بسته جواب دادم یهاو با همون چشم

 بله؟ -

- ?Hello is this miss Ehsani ( ی؟سالم خانم احسان) 

هام رو باز کردم که از دانشگاهم زنگ زدند صاف نشستم و چشم ینکهفکر ا با
 افتاد یحام یرهنگاه خ نگاهم به

- ?Hello ,yes it is Ehsani ,and you ( یبله احسان )هستم و شما؟ 

- I’m Mr. Watson ,your classmate at university( .واتسون  یمن آقا
 در دانشگاه( یتونسستم، همکاله

- Oh Mr. Watson! How are you? What happened? can I help you ?
 کمکتون کنم؟(  تونمیافتاده؟ م یواتسون! حالتون چطوره؟ اتفاق  ی)اوه آقا

- Fine, I am looking for you for 2 years! Where are you? Have you 
graduated( !? شما؟  یی! کجاگردمیم دنبال شما مخوبم، من دو ساله دار
 (ید؟شد یلفارغ التحص
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 - Yeah, actually I've graduated 2 years ago! Why are you looking 
for me( ?شدم! چرا دنبال من  یلفارغ التحص یشبله، درواقع دو سال پ

 !(گردید؟یم

- Damn it! I wanted to date with you ( رار باهاتون ق خواستمی! میلعنت
 نه( بذارم()عاشقا

 یی؟خدا یهها چ یخارج  ینتعجب چند لحظه سکوت کردم! فاز ا با

- date( !?)!قرار؟ 

درست!   یستن  یادمش  ! اصال چهرهیدمرو د  یارو  یندوبار ا  یدسر جمع شا  من
 ین؟ا یگهم یچ 

- Miss Ehsani? Are you there( ? یید؟اونجا یخانم احسان) 

- yeah Mr. Watson, but… I’m sorry ,I have come to Iran ,my 
country( …ور کش  یران،من اومدم ا  خوام،ی...معذرت میواتسون، ول  یبله آقا

 خودم(

 یومدن ییصدا یچلحظه ه چند

- but I am in love with you… I love you Afsaneh ( اما من عاشقتون
 شدم، من عاشقتم افسانه!(

 و حرص بستم یترو با عصبان هامچشم
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 - Are you kidding me?! please don’t say anything sir, that is 
impossible  ( .یتونهنم  وقتیچه  ینآقا! ا  یدنگ  یزیگرفته؟! لطفا چ  یتونشوخ 

 (یفته اتفاق ب

 سکوت باز 

- Sir( ?)آقا؟ 

 ش اومد.گرفته  یلحظه بعد صدا چند

- Yes, excuse me, I got shocked , but anyway… I hope you will be 
happy wherever you are ,thank you for giving your time. good luck 

هرجا  یدشاد باش یدوارم...به هرحال، امیشوکه شدم. ول ید،)بله، منو ببخش
 .(یدخوشبخت باش ید،که وقتتون رو برام گذاشت  یمرس ید،هست

 مون لحظه قطع کرد!ه و

به  یحام یکه با صدا دادمیبوق پشت تلفن گوش م یتعجب به صدا با
 خودم اومدم.

 افتاده؟ یاتفاق  -

 .یروناومدم ب یاروفاز  یتو از 

 .یستن یزینه چ -

 گفتم:  یرلبز بعد

 !یوانهمردک د -
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از جام پاشدم  کردیداشت من رو نگاه م یزبینبا نگاه ر یکه حام  طور همون 
 سمت در رفتم.و به 

 افسانه؟ -

 سمتش. برگشتم

 بله؟ -

 یم؟ناهار سفارش بد یبرا خورییم یبگو چ  -

کدوم بهتره همون رو سفارش   یارنکه م  ییاز غذاها دونییتو م دونم؛ینم -
 .خورمیم یبده. من همه چ 

 باشه. -

 راه افتادم. ییکردم و به سمت دستشو  تشکری

 یمنشستم سرجام گوش یاتاق وقت  یتو مربوطه برگشتم یاز انجام کارها بعد
 باز زنگ خورد.

 .یانهآر مدیکردم د  نگاه

 تو پس بچه؟ یکجا موند  ی؟خوب  یان؟الو آر -

ها طرح  یگند زده تو  یلیامروز خ  یعیمهندس شف  ینا  یاف   ینبب  ی،الو سالم اف   -
 ید؟امروز برس یکارها  یهبه بق تونیدیم ی. تو و حامجاینبمونم ا یدمن با

 هگیتا دو ساعت د یگههم نمونده د یزیچ دیمیباشه ما کارها رو انجام م -
 امروز تمومه. یفکر کنم کارها
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 کن.  یمعذرت خواه  یباشه از حام - 

 باشه خداحافظ. -

 .یبا ی،خواهر  یمرس -

 .رفتیور م یکه داشت با طرح   یسمت حام برگشتم

 ی؟مهندس حام -

 عرفان. -

 تعجب نگاهش کردم با

 ی؟چ  -

 .یداگر قراره با اسم صداتون کنم شما هم اسمم رو صدا کن -

 تکون دادم. ییدرو به تأ سرم

 یمشکل  یک برگرده    تونهیزنگ زد گفت امروز نم  یاناالن آر  ینباشه عرفان، بب  -
 نداره؟ یرادیشرکت به وجود اومده، ا یتو

 .کنیمیها رو مبگو ما کار  یرادی؟نه بابا چه ا -

 ازت معذرت خواست. یباشه. کل -

 تکون داد و به ادامه کارش برگشت. سری

 روش. یمافتاد ییدند؛ ما هم دوتاها رو آور ساعت غذا یماز ن بعد

 خوبه. تیقهنه واقعا سل -
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 س؟خوشمزه - 

 !یعال -

 نوش جون. -

 همچنان که صدام زد. خوردمیم داشتم

 افسانه؟ -

 بله؟ -

 .یکه مقنعه سرت کرد  یمرس -

زدم   یرنگ در ظاهر لبخند کم ینثارش کردم ول  یچه پسر باشعور  یکدلم    توی
 و گفتم:

 نکردم. یکار  کنم،یمخواهش  -

عرفان   یشنهادبعد از خوردن غذا به پ  یم،غذامون رو خورد  یزد و ادامه  لبخندی
 وریجینو ا یمطرح شد یکبار باهم مشغول  ینشدن کارها ا تر یع سر  یبرا

 که باعث شد زودتر تموم شه.  یمها رو مشترکًا باهم جلو بردشد که طرح

 .یداوف! خسته نباش -

 تو هم. -

 ش گرفت.خمار بهش جواب دادم که خنده یهاله و چشم فهایق با

 رو جمع کن برسونمت. یلتوسا -
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 با آژانس. یرمنه بابا خودم م - 

جون چه جذاب! نثارش کردم اما بعد خودم رو  یکدلم  یکرد که تو  اخمی
 .یها نداشت عادت  یننفله؟ تو که از ا  پرهیهات چپ مدعوا کردم که چرا چشم

 .یدمشمنتظر جلو خودم د ی،فکر بودم که آماده و جد یتو طور همین

 یم؟بر  -

 .یمبه سمت در راه افتاد یفمو ک  یلتکون دادم و با برداشتن موبا  یسر   تسلیم

 یخداحافظ  یشاز منش کردیمیحرکت م یکه به سمت خروج  طور همین
من هم از جلوش رد شدم  یساد؛من باز کرد و کنار وا یکرد و در رو برا  ینیمت

 د پشتم اومد.و بع

روشن خاموش شد باهم  یوتاتو یک  یهارو زد که چراغ یر دزدگ ینگ پارک توی
 .یمتو نشس یمرفت ینشسمت ماش

 کنید؟یخب آدرس رو لطف م -

 رو بگم. شیهتا بق یهاله یدبله، بر  -

 تکون داد و راه افتاد سری

 و یستدو ینماش یککه بغلمون   یمبود یسادهراه پشت چراغ قرمز وا توی
 و یسادن، پر از پسر واشش

 .یدمرو شن یکیشون یصدا یهامون باال بود ولپنجره ما

 جون عروسک! -
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رو در آوردم و  یمنشون بدم گوش یبهشون توجه کهیندون اکردم و ب  اخمی 
 .هامیامشروع کردم به خوندن پ

نگاه  یرچشمیز یهام با دقت ولالعملکاماًل ساکت داشت به عکس  عرفان
 .کردیم

 !ین؟ا هچش

 شدم و برگشتم سمتش و خونسرد گفتم: یکفر   آخر 

 شده؟ یزیچ -

 خودش رو خونسرد نشون داد و گفت: یخورد ول جا

 العملت جالب بود.نه. فقط برام عکس -

 دلم باز شد. یبود! سفره ینپس دردش ا آهان

چه برسه به جواب   یستندهم ن  یبهشون نگاه کن  یحت   کهینا  یقال  هاینآخه ا  -
 .دادن

 آره واقعا موافقم. -

 حرص ادامه دادم: با

 یزیموندن؛ چ زدگییتجنس یتن جاهلدورا یقدر احمقند که هنوز توان -
 واسه از دست دادن ندارند.

هاش چشم یتو ینگام کرد ول ینحرفم تکون داد و با تحس ییدبه تأ سری
هاش قشنگه، از نظر رنگ حالت چشم یلیخ یمجذوبم کرد؛ لعنت  یخاص یز چ
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 یلیپرپشتش خ  یهاهاش و مژهحالت چشم  یروشنه ول  یاها، قهوه  یهمعمول 
درواقع  یابور  هاییشبا ر یبش. مخصوصًا ترککنهیرو جذاب م شیافهق
 یکه تق   شدیمیتو نگاه هم غرق م  یمداشت  طور ینرنگش. همکم  یاقهوه  مونه

ان که سمت عرف  یشهسمت ش  یمو برگشت  یدیمخورد؛ هر دو از جا پر   یشهبه ش
و   یینپا  یدرو کش  یشهعرفان ش  فروخت،یکه بادکنک م  یدیمرو د  یاتربچهدخ

 دختر پولشون رو حساب کرد که  یع هاش رو ازش خواست و سر همه بادکنک 
 خوشحال شد. یکل

رو حرکت داد و گاز داد.  ینماش یع سر  یم،بود یسادهپشت چراغ سبز وا چون
که   کنهیم یکار رو چ هاین اها دست من بود و من مونده بودم حاالبادکنک 

ها رو برداشت و و بادکنک زد بغل  یع بچه سر یک  یدنعرفان با د یر مس یتو
 کرد!  یبا یذوق کرد و باهامون با یبرد داد دست بچه و اومد. بچه کل

تکون داد و بعد از  یازش تشکر کردم و اون هم با متانت سر  یدیمرس وقتی
خبر از رفتنش داد  ینشگاز ماش  یمطمئن شدن از بسته شدن در خونه صدا

 موند. یرشفکرم درگ یمن تا مدت  یول

من هم  یده؛هنوز نرس یانآر یدمپارک شده فهم هاییناز ماش یدمرس وقتی
 .یدمرفتم داخل که مامان رو پشت گاز مشغول پختن شام د

 سالم عشقم. -

 طرفم و لبخند قشنگش رو زد برگشت

 مادر. یخسته نباش یزم،سالم عز  -
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 یومده؟مامان، بابا هنوز ن یمرس - 

 یر کرده مونده درست کنه؛ زنگ زد گفت د  یداپ یریگ  یک شرکتش  یزمنه عز  -
 .یادم

 دارن! یر ها گبابا چرا امروز همه شرکت یا -

 مگه شرکت شما هم مشکل داشت؟ -

 مونده درستش کنه. یانآر یگه،آره د -

 تکون داد. سری

 کم مامان.  یک استراحت کنم  یرممن م -

 .یزمباشه عز  -

 یشده یواریکاغذ د یوار ا دسمت اتاقم راه افتادم و بعد از عبور از تنه به
داخل اتاق رفتم،  یسهام به سرولباس یضداخل اتاقم شدم، با تعو یرایی،پذ

وضوم رو که گرفتم برگشتم جانمازم رو پهن کردم و نماز خوندم بعد هم رفتم 
 کنم.  ردیینستاگکم ا  یک تختم، تا  یلم دادم رو

 یکوئستون باال رکه ا  کردمیهام چت ماز دوست  یکیبا    جوریینهم  داشتم
رو   یلشپروفا  یباال رفته نگاش کردم، وقت   یاز عرفان اومد رو صفحه، با ابروها

 هایبهغر  کردم،یپسرها رو اکسپت نم یلیخ یوته،اون هم پرا یدمباز کردم د
به دلم اومده بود   فانخب عر   یولهم تک و توک.    هامونیلرو که اصال؛ از فام

 یاکسپت کن! برا گفتیبهم م یمحس کنجکاو ینهمچن یهکه پسر خوب
 .یجشاکسپت کردم و فالو بک دادم که همون موقع باز شد پ ینهم
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گونه   یچشد؛ چون ه یشتر بهش ب ینانماحساس اطم یجشنگاه کردن به پ با 
کاماًل معلوم بود که از خودش نداشته بود و   یو لخت  یخودو ب یدست عکس دم

 داشت. یمفهوم یک هاش هم با اصالته و همه کپشن یاون باشعورها از 

هاش رو که عکس کلوزآپ از خودش بود، باز کردم که دماغ خوش از پست  یکی
و  یستکرده نعمل ینیب ینمطمئن شدم ا یباشد و تقر  یدهتر دفرمش واضح

 شانس!خوش جذاب یمال خودشه. لعنت 

شام  یامامان اومد که ب یکه صدا یشدهام گرم ممداشت چشکم کم دیگه
 حاضره.

هم نرفتم، گفتم  یشبچون د یاصاًل حال نداشتم برم ول کهینهم با ا من
رو  یانآر یروناز اتاق رفتم ب یپس بلند شدم. وقت  یشن،نگران م یالک  یگهد
 سمت اتاقش. یرهو داره م یدهکه تازه رس  یدمد

 کن!  دو دره یبه، سالم آقا -

 فرسا بود.بدون من طاقت دونمیم دونمیسالم، م -

 نه داداش جون شما اصاًل نبودت حس نشد. -

 !ینارو بب شعور یب  -

 خودش ادامه داد: یر به مس یو هرک  یمزد لبخندی

 هنوز؟ یومدهمامان! بابا ن -

 .یادم یر نه دخترم د -
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 .گفتیم مداویاز دست ما برم یکاش اگه کمک   - 

 .یدکن  یهاتون رو با هم قاط شرکت  یکه دوست نداره کارها  دونیینه مادر م  -

 مشغول شدم. یناهارخور یز باال انداختم و با نشستن پشت م ایشونه

با   یم،از کانادا برگشت  خوندیم،یتورنتو درس م  یکه تو  یانکه من و آر  یوقت   از 
ا باب یم؛و کارمون رو شروع کرد یمهم شرکت کوچک خودمون رو با قدرت زد

ما رو بار آورده بود   یجور  یشرکت معروف خودش رو داشت ول  کهینبا ا  هم
چه  داشتیم؛هم ن یمشرکت اون کار کن یتو کهینازش درخواست ا یکه حت 

 یانآرزدن شرکت! من و  یبهمون کمک هم کنه تو یمبخوا کهینبرسه به ا
 یتوهم  یشه. همکنیمیاداره م یمو دار یمشرکت رو زد ینا یباهم شراکت 

که شما  کننیکار، با توجه به سرشناس بودن بابام ازمون سوال م یطمح
 خوادینه چون دلمون نم  گیمیم  یشهکه ما هم هم  ید؟هست  یشوناز ا  یاشعبه

حمت خودمون، به با ز  خوایمیارج و قرب بدن و م یما رو به خاطر بابا الک 
. واقعا ذارهیرام محتا  هامونیمبه تصم  یلیبابا هم خ  یم؛برس  یقشیمکه ال  ییجا

 کارمون.  یتو کنیمیم یشرفتپ یمروز دارهم روزبه

داده بود تا با شرکت   یشنهادکه دولت بهمون پ  یپروژه مهم مشترک   ینهم  مثل
 .یمانجامش بد یحام

 ینهم  یهم تموم شدن برا  یهبق  یدمغذام تموم شد نگاه کردم د  کهیناز ا  بعد
که داشتم   اییبا وجود خستگ   داشتم وهمه بر   یها رو از جلوپاشدم و بشقاب

خواب تخت یکردم و بعدش رفتم مسواک زدم و رو یز آشپزخونه رو تم
 شدم. یهوشب رنگمیاسینفره  ونیمیک 
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 یدمنخواب یگهخوندن نماز صبح داز خواب بلند شدم و بعد از  یبا انرژ صبح 
 یر تحر   یز م  یتابم که روو به سمت لپ  یدمرنگ اتاقم رو کنار کش  یو پرده صورت 

آالرم   یمگوش  یهام کار کردم. بعد از مدت طرح  یرو  یکمگوشه اتاقم بود رفتم و  
 .فتنهسرکار ر  یآماده شدن برا یمتا یدمزنگ خورد و فهم

کرم بلند و کمربنددار   یهمون بارون  نیهم یشرکت ماست برا یقرار تو امروز 
برداشتن لم لب با  عطر و با  یسرم کردم و با زدن کم  یارو با شال قهوه  یروزید
 به سمت در رفتم. یفمک

 .یتاهل ب یر خصبحبه -

گفتند و بعد از خوردن صبحونه همه به سمت محل کار   «یرخبه»صبح همه
 .یمخودمون حرکت کرد

 اومد دم پنجره. یفروشگل  یفرمون نشسته بودم که بچه پشت

 شوهرت بخر. یگل برا  یک خاله  -

 فت.م گر خنده کرد،ینگاه م یانآر به

 شوهرم. یدسته بده برا یکباشه خاله  -

 .ترکهیداره از خنده م یدمرو که د یاننگاه کردم آر یطنتش با

 از حساب کردن پولش همون موقع چراغ سبز شد که راه افتادم. بعد

 همسرم. یمرس -

 قربونت برم شوشو. -
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 ش رفت هوا که با وحشت نگاهش کردم.خنده یکشل یصدا یهو 

 ! یلد. گورم آب شبح زهرهزهرمار! سر ص -

فترمون حرکت و به سمت د یمشد یادهپ یناز ماش یانبا آر یدیمرس وقتی
 .یمکرد

ها رو طبق عادت که گلدون و پنجره  یها رو گذاشتم تورو باز کردم و گل در 
کردم، تلفن   یزونرو آو  یفمهام و کمن شده بود باز کردم و لباس  ییفهانگار وظ

 ت.داشبر  یانزنگ خورد که آر

 بله؟ -

 .یارنهم بگو ب یسکوییتباشه بفرستش تو، سه تا فنجون قهوه با ب -

 هم تلفن رو گذاشت. عدب

 عرفان اومده. -

 .یزمتکون دادم و نشستم پشت م سری

 که بهش خورد باز شد و عرفان اومد تو.  یابا تقه در 

 .یسالم به همگ  -

 :یمگفت  یهو یانآر با

 سالم. -

 ش گرفت.خنده که
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 .یرود طوب وه سگر   - 

 خنده. یر ز یمبا هم زد همه

به صدا در  یادر با تقه یمکنفرانس نشست  یز همه کنار هم سر م کهیناز ا بعد
 گفت:  یاناومد که آر

 .ییدبفرما -

خارج  صدایب  یز م یها روقهوه اومد و با گذاشتن اون ینیبا س یغفار آقای
 شد.

 سراغ کارمون. یمخب بر  -

سردرد گرفته  یگهزل زده بودم د یتور ت به صفحه مانساعت بود که با دق سه
 ینقسمت ول کنم کار رو، با ا ینتا تموم شدن ا خواستیدلم نم یولبودم 
هام رو از چشم ینکمع ینبنابرا یشمواقعًا کور م یگهاگر ادامه بدم د یدمحال د

 رو بستم. هامچشمو  یزمم یسرم رو گذاشتم رو یهچند ثان یدرآوردم و برا

مهسا تو   یصدا  در باز شد و  یانآر  ییددر اومد که با بفرما  یلحظه صدا  نهمو
 :یچیداتاق پ

 مالقاتتون کنن. خوانیاومدن م یوامهندس! از شرکت ه -

 از فشار پروژه گفت: یناش یبا بدخلق  آریان

 نگرفتند؟ یکدوم شرکته؟! چرا وقت قبل  یواوا! اصال ه -
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ت مونده بود که سرم رو بلند اکس  جوریینبگه هم  یچ   دونستیکه نم  مهسا 
 کردم و و از جام بلند شدم.

 .یامبگو منتظر باشه، من االن م یرونمهسا برو ب -

 .یانگفت و رفت، من هم رو کردم سمت آر  «ی»چشم مهسا

که   کنمیباهاش برخورد م  یطرف، بعد هم جور  یگهم  یچ   بینمیم  یرممن م  -
 طرف.  ستجربهیب   یدشا  یر،گن  خت...تو هم سیرنوقت مالقات بگ  یدبفهمه با

 یرونبهشون زدم و به سمت ب  یو چشمک   گردمیهم بهشون گفتم زود برم  بعد
 پشت در بود. یخانم یکدر رو بستم  یحرکت کردم، وقت 

 ذره هول شد و به طرف من اومد. یک یدمن رو د تا

نگاهش کردم و حالت منتظر بودن  یتو با جد یسادمجا واهم همون من
 گرفتم.

 .یواهستم از شرکت ه یفراهان  ی،س...سالم مهندس احسان  -

 یید؟سالم. بله به عرضمون رسوندن، بفرما -

پا و اون پا  ینکم ا  یک که انگار انتظار داشت دعوتش کنم داخل دفتر   جوری
 کرد که من حرفم رو ادامه دادم تا متوجهش کنم.

 یدنداشت  یت قبلوق  که  ییجاکه به داخل دعوتتون کنم؟ از اون  یدانتظار ندار  -
 .یزمعز  یمدار یما اآلن داخل دفتر جلسه مهم

 گفت:  یبا شرمندگ  یع کرده، سر   یانگار گرفت چه اشتباه  یهو
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مالقاتتون،  یامب یدبا یجورشتم چهمن اصاًل اطالع ندا ید...ببخشیوا - 
 کارها.  ینا  یبرا  متجربهیب   یشرمنده! راستش شرکت ما نوپائه و خب من کم

 بهش نگاه کردم. یمهربون  با

 جاینصبح ا 8. حاال شما اگر فردا ساعت یادم یشپ یزمنداره عز  یاشکال -
 .یمبا هم مالقات داشته باش تونیمیم یدباش

 تکون داد. یسر  خوشحال

 .یشمچشم پس حتمًا مزاحمتون م -

 .یزمباشه عز  -

 بازم شرمنده، خداحافظ. -

 .یخوش اومد -

با نگاه منتظر  دم و رفتم نشستم سرجام کهسمت دفتر و در رو باز کر  برگشتم
 برخورد کردم. یانآر

 یبرا  یادطور که حدس زدم تازه کارند، قرار شد فردا ببود، همون  یدختر خوب   -
 .خوادیم یچ  ینممالقات تا بب

 ... .یمعه! فردا که شرکت عرفان -

 .جاینقرار گذاشتم ا ۸. من باهاش ساعت یمقرار دار ۹ما ساعت  -

 هم کرد.نگا حرص با

 باز شییو سگ م یصبح زودتر پاش یدکه با  جوریینخب ا -
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 بهش رفتم. ایغّرهچشم 

 !یستکه ن  یمهندس، الک  یاداره کردن شرکت زحمت داره آقا -

 برانگیز ینرو زدم و سر کارم برگشتم که وسط راه نگاه تحس ینکمهم ع بعد
 .به کارم مشغول شدم اهمیتیب  یعرفان رو شکار کردم ول

 بنده خدا. ستیوونههاش پروژکتور روشنه! دهمش تو چشم ین! چشه اواال

کارمون   یپ  یمو رفت  یدیمشده بود، همه از کار دست کشنهار و استراحت    وقت
 تو دفتر. یمبرگشته باش یارن،ساعت دو ناهار رو م یتا وقت 

نمازخونه بودم و نمازم رو خونده بودم و داشتم کفشم رو  یهم تو من
 .یسادها جلوم وااز کارمند یکیکه   شیدمپویم

 مهندس؟ -

 بله؟ -

 .یدسالم خسته نباش -

 ممنون. یزمسالم عز  -

 یرم؟لحظه بگ یک وقتتون رو  تونمیدارم م ییتقاضا یک  -

 .کنمیخواهش م -

 که تازه وام گرفتم از شرکت...اما...!  دونمیراستش...م -

 .کردیو ِمن ِمن م یینرو انداخته بود پا سرش
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 .کنمیخواهش م یدراحت باش - 

 .یدکش  یقیعم نفس

عملش  ینههز  یما تو یه ولعمل کن یدبا یضه،خب...راستش، من مادرم مر  -
 یم؛هست یقهدچار مض

 هست و... . اییعمل ضرور یطرف  از 

 تر جوابش رو دادم:آروم یوسط حرفش و با صدا پریدم

 ش؟ینهچه قدر هست هز -

 .یلیونم یستب -

 حساب کتاب تو ذهنم مطمئن سرم رو تکون دادم یکمردم و با  کم فکر ک  یک 

 یزینگران چ  کنم؛یم  یز پول رو به کارتت وار  ینبانک ا  رمیمن خودم امروز م  -
 نباش و فقط عمل مادرت رو هماهنگ کن.

عرفان از   یدمکه برگشتم د  یدمرو از پشت سر شن  یاسرفه یموقع صدا  همون
 یمما راه رو مسدود کرد  یه بره ولراهرو رد شز  ا  خوادینمازخونه در اومده و م

 کردم.  یو معذرت خواه  یدمخودم رو کنار کش

 گفت و رد شد رفت که برگشتم سمت دختره که گفت:  یدیببخش زیرلب

 .ینیدو آخرت بب یااز دن یر ممنونم مهندس خ یلیخ -

 زدم. یمهربون  لبخند

 .برسمهام کار برم به   یگهمن د یزم،شاءاهّلل حالشون خوب شه عز ان -
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 .ییدبفرما کنمیخواهش م - 

 دماغم یتو یچیدغذا پ یسمت دفتر که بو رفتم

 که منتظر منن تا شروع کنن  یدمو عرفان رو د یانباز کردم که آر درو

 یدمنتظر موند یدببخش -

 ینگاهم کرد که مشکوک نگاهش کردم ول یجور خاص یدتا من رو د عرفان
 نگفتم یزیچ

 عقب یدمشدن کش یر عد از سرو غذا و ب افتادیم

 بود یادخسته شدم از خوردن چقدر ز یوا -

 یشهتو نصف پرسه هم یبرو! تازه طبق سفارش سرکار خانم غذا -

 !یادههاشون هم زها نصف پرسرستوران ینا -

از   یجمع بند  یک شد که عصر   ینهمه غذاشون رو تموم کردند، قرار بر ا  وقتی
 .یمارائه بد یم،دهم انجام داکه تا االن با  یکار

کار دارم   ییجا یک »من  ینکهرو برداشتم و با گفتن ا یفمک  یع من سر  بنابراین
 یکیها رو تنها گذاشتم و رفتم به سمت بانک نزدبچه  «یامو م  رمیم  ساعتهیمن

با  یمضاعف  یبود. بعد از انجام شدن کارهام برگشتم و با انرژ یابونکه سر خ
 .یمامه دادها کار رو ادبچه
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هم پرده رو  یانتا روشنش کنم، آر رفتمیکه به سمت پروژکتور م  همینطور  
تا مشغول به کار  کردیرو آماده م یبندو عرفان فلش جمع  یینپا کشیدیم
 .یمش

*** 

 .دادیمیمون رو ارائه مپروژه یمکه داشت  شدیم یساعت  دو

 نیمکیم یگزینرو جا یدطرح جد یک طرح رو کاًل حذف و  ینو در آخر ا -

. یمتکون داد یسر  ییدهمه به نشانه تأ یانآر یهاتموم شدن صحبت با
 .یمرو به موت بود یهمه از خستگ  یگهعصر بود و د ۵ساعت 

 تموم شده بود و دستورالعمل اصالحات صورت گرفته بود. کار 

 یرو درآوردم و پرت کردم رو کمینعادت خودم رو پرت کردم رو مبل و ع طبق
 یپروژه به صورت وحشتناک   یندادم، ا  یهتک  یبه پشت   یستگ و سرم رو از خ  یز م

 کارم روم نبود؛  یتو یفشار ینبود و تا به حال همچ ینسنگ

 .کنمیدارم م  یکار بزرگ   کردمیو احساس م  بردمیازش لذت م  حالینبا ا  ولی

 پچ پچ اون دوتا بلند شد. یکه صدا  یشدهام داشت گرم مچشم همینطور 

 .یدبه گوشم رس یانآر یکه صدا  بردیخوابم مبهشون داشت  اهمیتبی

 افسانه -

 هام بسته بود جواب دادم:که چشم  همونطور 

 هوم؟ -
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اگه دوست  یباش ینجاهشت صبح ا یدداده چون فردا با یشنهادعرفان پ - 
شرکت  یمباشه، بعد به جاش از اونور دو روز بر  ینجافردا هم جلسمون ا  یدار

 عرفان.

 بشر زدم ینا یبه بافکر  یدباز شد و لبخن هامچشم

 عرفان، آره به شدت موافقم!  یمرس یوا -

 تکون داد یمهربونش رو بهم دوخت و سر  نگاه

 برم؟ یگهمن د یدندار یها اگه کارپس بچه -

االن، اگه افسانه خانم منت بذاره  یریمم یگهماهم د برو ی،نه داداش مرس -
 بلند شه

 پس خداحافظ. -

 خداحافظ داداش.-

 خمارم رو بهش دوختم یهاچشم

 خداحافظ عرفان. -

 تکون داد و رفت. سری

 جام بلند شدم از 

 غرغرو. یمبر  -

*** 
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 عرفان 

 یزنهحرف م یکیافسانه داره با  یدمکه د  اومدمیم یروناز نمازخونه ب داشتم
که تا من برسم  کردمیبودند که راه رو بسته بودند، فکر م یسادهوا یجور

آروم آروم به سمتشون قدم برداشتم .  ینهم یبرابهشون کارشون تموم شه 
 دختره اومد یصدا یدمکه رس  یکشوننزد

 ... .یضهمادرم مر  -

ه بودم پشتشون که افسانه به دختر  یسادهوا یباً تر کردم و تقر رو کم سرعت
بار چندم بهش   یدلم برا  یو نگران نباشه. تو  یدهگفت پول عمل مادرش رو م

 یهاشون گوش بدم براندوستم به حرف  یز جا  ینااز    یشتر ب  یاحسنت گفتم ول
از اونجا دور   عتکوتاه کردم که راه رو باز کردند و به سر   یعذرخواه   یک  ینهم

 با غرغر گفت:  یدکه من رو د  یانغذاها رو آوردن، آر  یدمرفتم باال د  یشدم. وقت 

باز  گهیم یطونه! پس افسانه کو؟ شیممرد یبابا از گشنگ  یدکرد  یر چقدر د -
 ا!ن بخور ک

 گفتم:  سریع 

 یرچشمیداشته حتمًا. بعد ز یکار یگه،د یمتا باهم بخور یادب یسانه وا -
ش. بعد از چند باال انداخت و نشست سرجا یاشونه یدمنگاهش کردم که د

 .یمبا هم شروع کرد یکوتاه   یلحظه افسانه هم اومد و با عذرخواه 

*** 

 افسانه
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 خونه ساعت شش عصر بود یدیمرس وقتی 

م رو برداشتم و تختم و کتاب مورد عالقه یگرفتم رفتم تو  یدوش ینکهاز ا دبع
 خوندم تا خوابم برد.

رو درک   یتشدم، موقع  یدار شام از خواب ب  یایدب  یزدمامان که صدا م  یصدا  با
شبه،  ۹متوجه شدم ساعت  یلنکردم اولش تا بعد از چک کردن ساعت موبا

و با همون   یرونهوا، اومدم ب  یکیتار  یشدن تو  یدار از ب  یناش  یبا احساس بد
خودم  رایبه همه سالم کردم و نشستم و ب یختهو به هم ر یدهاوضاع ژول
 .یدمساالد کش

 خونه که تو! یرسینکن دخترم، هالک م یتمادر انقدر خودت رو سرکار اذ -

 بکنه؟ یتالش نکنه ک  یجوون  یاشکال نداره مامان جان آدم تو -

 بگم واهّلل. یچ  -

که هرشب   یالیو سر  یزیونتلو یشام همه نشسته بودند جلو ردنخو از  بعد
من هم  کردند،یرو تماشا م ینمنداشتم بب یاو من عالقه کردندیهمه نگاه م

 آوردم یختمهمه ر یدم کردم و برا ییرفتم چا

 . یزمبه به دختر بابا، دستت درد نکنه عز  -

 زدم لبخند

 نوش جون. کنم،یخواهش م -

رو ببرم  ینیدر کنار هم و من باز بلند شدم که س یمدرو خور  ییمونچا همه
 پاشد از دستم گرفت یانها رو بشورم که آراستکان
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 که نوبت خودمه  ینتو بش - 

 یاستور  یک  یدمرو باز کردم که د  ینستاگرامکردم و رفتم سمت اتاقم، ا  تشکری
با عکس دوستش رو گذاشته  یدمس بازش کردم که دصفحه یاز عرفان باال

 ساله تولدت مبارک! و تگش کرده. یستب یقنوشته رف یرشش و زخود

 ییهاخونده بودم آدم یشناسکتاب روان  یک  یبار تو یک  یادمه! یادز چقدر 
هستند.  ییبساز و باوفا یهابا دوستاشون دارند، آدم یطوالن  یهاکه رفاقت

د وما یجشدوستش که پ یدیآ  ی. زدم رویهمدل ینآقا عرفان هم ا ینپس ا
 هاز اون بچ یدمکه د یجشپ یزدم تو یدور یک باز هم بود،  یجشو پ

 هاست. چه جالب! یااهّللحذب

بشر؟!  ینبه ا یدمنشون م یبه خودم اومدم! چرا من دارم انقدر کنجکاو یهو
انقدر کنجکاو نبودم! تازه   یکانادا نسبت به پسر   یتو  یلمکل دوران تحص  یتو
 یعبازتر بود رابطه پسرها و دخترها. سر  یلیخ جا ینحال که اونجا از ا ینبا ا

ها چرخ زدم و با بچه رامو تلگ ینستاا یتو یکمو  هاشونیجاز پ یروناومدم ب
بعد از زدن مسواک   یشهو در آخر مثل هم  یدمچت کردم و حال و احوال پرس
 و خوندن نماز به خواب رفتم.

صبحانه از   دنور بدون خ  یعهفت صبح بود و من هنوز خونه بودم سر  ساعت
کانادا عادت   یخودم به سمت شرکت روندم؛ تو ینو با ماش یرونخونه زدم ب

 شدیاعصابم خورد م ینهم یجا سر موقع حاضر باشم براکرده بودم که همه
 .کردمیم یر تأخ ییاگه جا
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به هشته.  یقهپنج دق یدمساعت رو چک کردم که د یدمرس کهینمحض ا به 
نوشته شده   «یکه روش عبارت »شرکت طوب   گمونبزر   یتابلو  یرو جلو  ینماش

شدم   یر جاگ  یمصندل  یرو  کهینرفتم باال و به محض ا  یعبود، پارک کردم و سر 
 ساعت هشت رو نشون داد.

 که در به صدا در اومد.  یدمکش  یراحت  نفس

 تو. یاب -

 داخل.  یاداومدند من هم گفتم ب  یوادر رو باز کرد و اعالم کرد از شرکت ه  مهسا

 .یکاماًل رسم  یپاومده بود با ت یروزیهدر باز شد همون دختر د وقتی

 .یمو شروع به صحبت کرد یمکرد  سالم

ها رو اون  یک کوچ  یهااز پروژه  یبعض  یکه تو  یدیمبه توافق رس  کهیناز ا  بعد
حضور داشته  یگاه گه  جاینا یکارآموز  یو به صورت نوع  یمهم شراکت بد

به ما کرده باشند، ازم تشکر کرد.  یم کمک ه و یرنبگ یادباشند و هم کار رو 
 یشهجوان هم  ر کا  یرویدوست داشتم به ن  یشهبود و چون من هم  یدختر خوب 

 باهاش راه اومدم. یلیداده بشه خ ّیتاهم

 دفتر. یدنو عرفان باهم رس یانبه ُنه بود که آر یقهرفت ساعت پنج دق وقتی

 سالم دختر فعال خانواده. -

 زدم: لبخندی

 آلود.خواب ینمهندس سالم -
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 یسهک  یک  یاندست آر ها،یز با هم اعتراض کردند و نشستند پشت م هردو 
 بود.

رو داد  ینا یس؛ صبحونه نخورده رفت رو مامان داد گفت لقمه ینا یاف  یاب -
 .ینر  یاتا گشنه از دن یارمبرات ب

 .خندیدم

 واقعًا. یمرس -

به انجام  یمکردوع  شر  ینکردم و مشغول خوردن شدم و در همون ح  بازش
 پروژه. یکارها

و   یارهب  یزهبر   یتا چابگه سه  یاز دوساعت کار رفتم به مهسا گفتم به غفار  بعد
چند   ینا  یادبه خاطر نشستن ز  یه،طرح مشترک اصالح  یپا  یمبعد هم نشست

بود،   یادکار هم روم ز  یفشار عصب  کهینا  کمرم درد گرفته بود البته  یلیروزه خ
دادن   یدهسر ا  کهینتا ا  دادمینم  یتاهم  یشدت دردش؛ ول  یرونبود    تأثیر یب 

 یتمرکزم رو ازم گرفت و خسته از دردش رو به آقا یگهطرح مشترک د یبرا
 کردم:  یز م یرو ذاشتیرو م هایکه چا  یغفار

 یم؟دار یزیچ یژلوفن ینوفنی،استام جاینا یغفار یآقا -

 تکون داد. یسر  یمهربون  با

 .یارماالن براتون مآره مهندس هست  -

 ممنون. -

 از اتاق خارج شد. و
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 رو شدم.روبه شونیکه با نگاه سؤال  برگشتم 

 کمرم گرفته.  کمیک  -

به دست اومد  ینوفناستام یغفار یدر به سمت در برگشتم که آقا یصدا با
 داخل.

 داره اشکال نداره؟ ینکودئ  ینفقط ا یم،و داشتر  ینخانم فقط ا -

دونه از بسته  یه گهیداره م یچ  کهینبه اه بدون توجه درد داشتم ک قدر ان
 دهنم. یکندم و انداختم تو

 .یبر  تونییجان م یغفار ینه مرس -

تر شه دردم از آروم کمیک  کهینا یگفت و خارج شد من هم برا  «چشمی»
هم رفته بود از درد  یجام بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن؛ صورتم تو

راه برم که پشتم بهشون باشه تا  یکه طور  کردمیرو م حداکثر تالشم یول
 رو. یختمر ینندنب

هم به ادامه  یاندرهم برگشته بود سر طرح مشترک و آر یهابا اخم عرفان
راه رفتم برگشتم سر جام نشستم و مشغول  کمیک  یکارش برگشته بود. وقت 

 ه کار.با تمرکز شروع کردم به ادام ینداشتم بنابرا یشدم؛ احساس بهتر

بود و مطرحش کرده  یدهاصالح طرح مشترک به ذهنم رس  یبرا  یخوب   یایده
 کردنیداشتن نگاهم م یرهرو گفتم هر دو با دهن باز خ میدها یبودم؛ از وقت 

 گفتم:  یتوضع ینز امن هم خسته ا

 گم؟یدارم م یچ  شنویدیشماهم، اصاًل م یگهاه بابا بسه د -
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به خودش  یانو فقط آر کردنیم باز نگاهبا دهن  یرهخ طور ینهم هم باز  
خوابم گرفته   یبیتکون داد و عرفان هم گفت آره! به طرز عج  یزحمت داد سر 

ها خنگ   ینهم که ع  اهینهام رو نداشتم اتحمل باز گذاشتن چشم  یگهبود و د
 گفتم:  یننشسته بودند زل زده بودند به من به خاطر هم

 کنمیدراز بکشم شما هم خواهش م  نشیپشت پارت  یرمم  ذرهیک ها من  بچه  -
 .یدکن  یادهکه گفتم رو پ  یاون طرح  یدکن  یو سع یایددرب یتوضع یناز ا

هم گره  یهمون لحظه به خودش اومد و اخماش دوباره تو یع سر  عرفان
 خورد:

 حالتون بهتره؟ -

 خوابم گرفته. یبعج یآره ول -

 تکون داد: سری

 .دیمیش مبا هم انجام یانمن و آر ید؛باشه بر  -

 راه افتادم. یشنگفتم و به سمت پشت پارت  «ممنونی»

 طور خوابم برد.چه یدماصاًل نفهم یدم؛ور دراز کشکاناپه اون  یرو وقتی

 شدم. یدار ور باز اون یپچ پچ  یصدا با

 ست.معلوم بود کالفه کردیم یتشاذ یلیبذار استراحت کنه کمرش خ -

 ضعف کنه. یآخه ممکنه از گرسنگ  -

 .یستساعت سه هست تازه؛ ده شب که ن اباب -
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از جام بلند شدم که   یع خاک برسرم! سر   جا؟نیخدا! من سه ساعته خوابم ا  یا 
 کمرم باز گرفت.

 یهاروم سبز شد، با اخمدو تا جفت کفش روبه یهوگفتم که   یآخ  ارادهبی
نگران عرفان و  یهااز درد کمرم سرم رو آوردم باال که با چشم یدرهم ناش

 رو شدم.روبه یانآر

 ی؟خوب  -

 ی؟شد یچ  -

 رو انداختم باال: سرم

 پاشدم باز گرفت. یهویی یستن یزیچ -

 غّره رفتند که عرفان باز گفت:چشم جفتشون

 .یستبرو خونه اگه حالت خوب ن خواییم -

 نخوردم که. یر برو خونه؛ زخم شمش یچ  ینه بابا چ  -

 ی؟تا بر یبخور یر زخم شمش یدبا یعنی -

 رفتم بهش و ازجام پاشدم. ایهغرّ چشم

 دوستان؟ یدطرح به کجا رس -

سمت   یدندپر   ییو ذوق دوتا  یافتاده باشه باز با خوشحال  یادشوندوباره    انگار 
 پرونده.

 !یدختر گل کاشت  یعال -
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 .یاف  تیدهمعرکه بود ا - 

 قربون شما. -

 خودم گذاشتم. یبرا یآفتاب  ینکع یکذهنم  یتو و

که برام سفارش داده بودند رو گرم کردم و خوردم،   یناهار  یذاغ  کهیناز ا  بعد
 .یمو کار کرد یموباره سر وقت پرونده و تا ساعت شش عصر باز موندد یمرفت

به سمت کافه  یاناز عرفان چون پنجشنبه عصر بود با آر یاز خداحافظ  بعد
 .یمراه افتاد یشگیهم

استراحت  یبرا گذاشتیمیها عصر با هم قرار مشنبهپنج یشههم یانو آر من
که   ی. از موقعیمو کاًل گپ بزن یمکن  یرکاریغ یهاکافه و باهم صحبت  یمبر 
 .یمعادت رو کرد  ینا  یمو فقط هم رو داشت  یمغربت بود  یکانادا باهم تو  یتو

 شهیخونه نم یطهم اصواًل در مح یرانا یچون تو یمهم که برگشت یوقت  از 
نه جاشه  یکار  یر کار هم که کاًل بحث غ  طیمح یها رو زد و تواز حرف یبعض

 .یمرو ادامه داد یهرو یناصاًل! پس ا یشهنه وقت م

 .یمشد یادهرو پارک کرد و با هم پ ینماش یدیمرس وقتی

 یز سمت م  یمرفت  یمهامون رو شستکافه دست  ییشودست یتو  کهیناز ا  بعد
 نشستیمیکه اکثر اوقات م  یدنج 

ما رو  یدنموناومد سمتمون و با د تگرفیسفارش م یشهکه هم آقایی
کرپ   یک هم  یانکافه گالسه و آر  یک کرد و من   یگرم  یک علشناخت و سالم

 سفارش داد.
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 خب برادر چه خبرا؟ - 

 داد. یامتله بهم پ یتو یک   یروز د دونیینم یاوف اف  -

 زد. یبرق  هامچشم

 نگو که فاطمه! -

 شوق نگام کرد با

 ! خود خودش.ینآفر  -

کالس   یو با هم تو اومدیازش خوشش م یانبود که آر یر ختد یک  فاطمه
با هم  یلیآشنا شده بودن، خ رفتیمیکانادا م یمبر  کهینکه قبل از ا یزبان 
بهش ابراز عالقه کرد و اون   یانآر  یم،بر  کهینقبل از ا  یشده بودند ول  یمیصم

 ردش کرده بود.

 گفت؟یم ی! خب چ شهیباورم نم یوا -

باز شد  یخشمدت  یکبعد از  کردیچت م یرسم یلیه خاولش ک یچی،ه -
 حرف زد. یمعمول یلیو خ

 یورد؟به روت ن یزیچ -

 .چینهیرو م یحرف  یکمعلومه که داره مقدمه  ینگفته ول یزینه فعاًل چ -

 ی؟برخورد کرد یطورتو چه -

 .یعاد یلیمن هم مثل خودش، خ -

 شدم. یرهتفکر بهش خ با
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 کردی؟یتو هنوز هم بهش فکر م - 

 کم به فکر فرو رفت و بعد گفت:  یک 

بگم که کاًل فراموشش کرده بودم. چون من واقعًا  تونمینم ینخب بب -
دوستش داشتم و  یعاشقش بودم که اغراق کردم ول گمیدوستش داشتم، نم
رنگ کم  یلیخب بعد از گذشت پنج سال خ یبود، ول یواقعًا هم دختر خوب 

 ذهنم. یبود تو شده

شده بودم سرش خصوصًا چون که با هم دوست  یتاذ یلیخ یلاوا اون
 بعد انگار عادت کردم به نبودنش. یول یمهم بود یمیصم

باز حرف اون  یاگر بعد مدت  یبه نظرم اگه هنوز دوستش دار دونی،یم -
 شییبده، مثاًل بگو خوشحال م  یشنهادبهش دوباره پ  ید،کش  یشها رو پموقع 

 دوباره سراغت! یومدهن یفکر کنه، چون قطعًا الک  یشنهادتگه دوباره به پا

 تکون داد. سری

 .یهجمله خوب ینا گییراست م -

 یفتهصالحشه اتفاق ب یدلم دعا کردم هرچ  یداداشم تو یزدم و برا لبخندی
 براش.

مشغول  ییو دوتا یمکرد  یهامون رو آوردن که تشکر موقع سفارش همون
 .یمشد

 خبر؟چه خب تو -
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. واقعا حالم از کشور یرانا  یمبرگشت  کهینخوشحالم از ا  یلیخ  یچی،من هم ه  - 
 .خوردیداشت به هم م شناختیمیرو نم کسیچکه ه  اییبهغر 

مهاجرت  ییفقط خودشون تنها هایبعض یم،تازه ما دوتا، هم رو داشت -
 .کنندیم

 کردم و گفتم:  ییدرو تأ حرفش

خوبه  یلیخب خ کنما،یمرو درک  کنندیکه مهاجرت م  ییهاآدم دونی،یم -
 یاده،ز  یشرفتپ  یجا  رسند،یتره، بهت مراحت  یکنه که زندگ   یزندگ   ییآدم جا

 .یگهامکانات د یلیو خ یهاصول یز چهمه

مهاجرت کنه؛ مهاجرت آدم خودش رو  تونهینم یخب واقعًا هرکس ولی
با  یانکنار ب تونندیم یخاص ایهیهبا روح یخاص هاییت! شخصخوادیم

شون و از کشورشون و خانواده  یخودشون، دور  یهااز هم زبون  یدور غربت،
جان. بعد هم، من دوست دارم که توش بزرگ شدند و متعلق به اون  ییجا

 یرو، بو یعصر ول یزنده یهاشلوغ تهران رو، شب هاییابونرو. خ رمکشو
دم مر   ینکه ا  یزهانگغم  یلیاز کشورم. خ  گیرمیو بهارش رو، حس خوب م  ییز پا

و مشکالت  یهمه سخت  ینا یتو یدخوبند، با یهاحس ینما که منبع تمام ا
 ونده،م یروز هم از عمرم باق  یک غرق بشند. من دوست دارم اگه  یاجبار

 بشم.نفر از خودمون  یک  لب یلبخند رو یکو حداقل باعث  جاینبمونم هم

 حرفم رو دست گرفت: یتفکر نگاهم کرد و ادامه با

 یناگر هم قرار باشه ما مردم ا کنمیحس رو دارم، حس م نیمن هم هم -
کنار هم و   یمبمون یدبا یاریم،رو به دست ب یشیو آسا یراحت  یکشور، روز
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 یتبه دست آورد و موقع یفرصت  مونیکیتا  کهینبراش. نه ا یمتالش کن 
 رو ول کنه نصفه راه و فرار کنه بره. یهبق یعمد سر او یشبراش پ

 کردم که گفت:  ییدتأ سرم حرفش رو با

 .کنهیفکر م  یمدل  یک اعتقادات خودش رو داره و    یبه هر حال باز هم هرکس  -

 .یقاً دق -

 .یمکه بر  یمپاشد هامونیها و خوراک از تموم شدن حرف بعد

سبک  یشهقدر مثل هماحساس کردم چه یرونب اومدمیکافه که داشتم م  از 
 شدم.

 یبابت بس  ینو از ا  یدمم  یم تنبلبه خوددارم    یو من از صبح کل  یلهتعط  امروز 
 خوشحالم.

نور آفتاب که وسط اتاق افتاده  ییکهبار یتو یراییهم نشستم داخل پذ االن
 یوفتههستم که م ینور هاییکهبار  ینعاشق ا  کنم،یدارم ابروهام رو مرتب م

مامان داره قرآن  زنه،یداخل خونه! بابا داره در کنار روزنامه خوندنش چرت م
در آرامش محضه   ی. خالصه همه چ یشهگوش  یهم سرش تو  یانو آر  خونهیم

 س!و کاماًل مشخصه که جمعه

تولد  یگهافتادم که هفته د ینا یاد کردمیکه داشتم کارم رو م همینجوری
فکر کردن،  یبه خودم بدم. بعد از کم ین تکو یک ید! خاک برسرم بایانهآر

رستوران و گرفتن کادو و  یک ه هاش بگرفتم با دعوت کردن دوست  یمتصم
 کنم.  یزشسورپرا یک ک
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 یان؟هاش کدوست ینمصبر کن بب خب 

 یلهم هستن، از فام  یهم رضاست، حامد و مهد  یکیشونکه عرفانه،    یکیشون
رو هم با  یاسر  یگه،د هاینخوبه. خوبند. هم یلیخ یاسر  یعنیهم با پسرعمو 

 که من هم تنها نباشم.  یانب گمیزنش م

عاطفه  ینم. بذار زنگ بزنم ببیرمبرم براش کادو بگ یعصر  یدبا یولحله،  خب
 رفتن هست؟ یرونب یهپا

روش  یختمکه کرم ر  یبار یناخر  یاد یگوش  یکردم تو  یدااسمش رو پ وقتی
 اومدلبم  یرو یافتادم و لبخند

 بوق برداشت. یناز اول بعد

س؟ ندهه؟ ز مرد ینماز دوستم بب یرمخبر بگ یک من  گییاالغ نم شعور یب  -
 کجاست؟

 !رسونندیمن هم خوبم، خدا رو شکر. آره همه سالم م یمرس یزم،سالم عز  -

 مرض. -

 ش اومد که گفتم:خنده یهم صدا بعد

رو،  هاتیاستور بینمیهمش دارم م ینستاا یمن که تو ینمخب االغ نازن -
 ذاشتیینم یکه استور  یزنده نبود

 االن ینهم زنمیت مگره  یامها! وگرنه م یسه -

 یکاری؟انقدر ب یعنیعه؟؟ ناموسًا؟ پس  -
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 سرته؟ یتو یباز چه فکر  - 

 .یرمکادو تولد بگ  یانآر یبرا یمبر  خواستمیفقط م یچیه -

 ... .داریهبابا، خواهر به فکر، باشعور، بافرهنگ، ما یولا -

 تو حرفش. پریدم

 نه؟ یا یمبر  یایباشه باشه، بسه، بگو م -

 دم درمون دنبالم یاار باعت چهعصر س یام،آره م -

 یگه؟د یشنه بابا؟ فرما -

 یرمباهاش دوش بگ خوامیم یار اوم، آهان از اون عطر خوش بوهات هم ب -

 !یبا بینمتیگم شو، ساعت چهار م  -

 روش قطع کردم و

عالمه  یک عطرم و  ییوونهکه د  دونندیم شناسندیکه من رو م  ییکسا  همه
هام اکثر دوست ینهم یروشون حساسم! برا یبیهم عطر دارم و به طرز عج

 .ذارندیسر به سرم م هاینبا ا

 یرونب یبا عاط  یرمدارم م نهارم رو خوردم به مامان اطالع دادم، ینکهاز ا بعد

رو  یماتاقم و شروع کردم به آماده شدن، اول بافت پانچو طوس یتو رفتم
 یرم کردم، دوشهم سرو    یمصورت  یو شال طوس  یممشک  ینبرداشتم با شلوار ج

از خونه زدم  یچو سوئ یمو گوش یفاز عطرهام گرفتم و با برداشتن ک یکیبا 
 .یعاط  یبه سو یشپ یرون،ب
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 *** 

 در باز شد یعتک زدم بهش که سر  یک شون در خونه یدمرس وقتی

 دم در سه ساعت. کنیی! آدم رو عالف نمگنیدختر خوب که به تو م آفرین

 .یصندل ید رورو باز کرد و ولو ش در 

 بود. یدهسالم عجقم، دلم برات تنگ -

 .یسالم نفس، من هم کل -

پارک کردم  یدیمرس یقت هم گازش رو گرفتم رفتم سمت پاساژ کوروش. و بعد
 .یمو راه افتاد

 خب چه خبر؟ از کار و بارت بگو! -

لذت بخش رو  یول ینپروژه به شدت سخت، سنگ یک اوم، درحال حاضر  -
 کاره.

 ! پس کجاش لذت بخشه؟هونیووا د -

 یارمهام رو دارم به نحو احسن به اجرا درممهارت بینم،یدارم م ینکهخب ا -
کار   یک داشتم، دوست دارم  ییآرزو ینهمچ یشههم یعاط  دونیی...میگهد
 .یارمرو به اجرا درب یبزرگ  یلیخ

انجامش  یددار ییچرا حاال تنها ینهسخت و سنگ یگیخب اگه انقدر که م -
 .دادیدیرو هم دخالت م یکیشر  یه! د؟دییم

 ینهباز هم سنگ  یکار رو داده، ول  ینبهمون مشترکًا اصاًل دولت ا  یعنی  یم،داد  -
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 یه؟هست طرف؟ شرکت معروف یعه؟! خب پس باز بهتره! ک  - 

 یقاً مثل خود ماست دق یه،احرفه یفعاًل ول یستمعروف ن یلینه خ -
 رهپس یکتفاوت که فقط  ینبا ا یتش،موقع

 گفت:  یطونیلحن ش با

 مجرده؟ -

 گفت:  یطنتتکون دادم که خرذوق خودش رو نشون داد و با ش سری

 بخشه.خانم لذت یهمون که برا -

 نثارش کردم ییبهش رفتم و ببند بابا یاغّره چشم

 . کردمیها نگاه مبه مغازه  زدیمیو حرف م  رفتیمیراه م  یمکه داشت  همینطوری

 خب تو چه خبر؟ -

 یدم؛خواهرم رو خر   یلباس مناسب عروس  یشمن هم باألخره هفته پ  ییچ ه  -
 .یشههم عروس یگهدو هفته د یباً تقر 

 .یمبارک باشه کل یزم؛عز  -

 دم رفتن بدم بهت. یفمهک  یباشه کارت دعوت شما رو آوردم؛ تو یادت -

 .یباشه مرس -

 فدات. -
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عاشقش بود  یانکه آر  یدارخودکار گرون مارک یکدفعه چشمم خورد به  یه 
 شدیزده مبه شدت ذوق یمارک  یناز همچ یشهو هم

 یمو به سمت مغازه رفت یدمرو کش یعاط  دست

 جلو اومد ییروفروشنده با خوش یمکه شد  داخل

 .کنمیخواهش م ییدسالم، بفرما -

 سالم. -

 در خدمتم. -

 چنده یمتشق خواستم،یرو م یترینخودکار پشت و -

 هم نداره. هفتصد هزارتومن، قابلتون -

 ینیمبب یاریدمختلفش رو ب یهاطرح یشهممنون، م -

بود با فلز  یاسورمه یکیشتا خودکار آورد که رفت سه تکون داد و سری
 ی،ابود با فلز نقره  یهم مشک   یکیشو    ییبود با فلز طال  ییطال  یکیش  یی،طال

ز رو بردارم. بعد ا یشاگرفتم سورمه یمتصم یبعد از مشورت کردن با عاط 
 یرونب یمومدحساب کردن پول ا

 .یمبرسون یچارهبه بدن ب یزیچ یک کافه   یمخب وقتشه بر  -

 یمزدم و راه افتاد لبخندی

 یکه من موکا سفارش دادم و عاط   یرهاومد سفارش بگ ییآقا یم،نشست وقتی
 یکاف   یسیآ 
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 یای؟م یانتو هم تولد آر یخب عاط  - 

 به فکر فرو رفت. یالحظه عاطی

 هستند؟ یاک  -

 از دوستاش هم هست یکیدوستاشن همه و فقط زن  -

 !یستجام تو اون جمع ن کنمینه. حس م -

 بودم کامالً  موافق

 !یستجام ن کنمیمن هم حس م یاز تو چه پنهون! حت  -

 زد. یخنده که لبخند مهربون  یر زدم ز و

 بگو از طرف من. یک شاءاهّلل صد ساله شه؛ بهش تبر ان -

 .یمرس یزمباشه عز  -

 به خونشون و تشکر ازش به سمت خونه حرکت کردم.  یاز رسوندن عاط  بعد

از خواب پاشدم و کشون کشون خودم رو به زور آماده  یبا دل درد بد صبح
 کردم،

رفته بود قشم تا  یشبد یانبس حالت تهوع داشتم صبحونه نخوردم، آر از 
کار   ییدوتاکنه و قرار بود امروز و فردا با عرفان   یرو بررس یزیپروژه چ یبرا
 یادب یانتا آر یمجلو ببر رو 

 ینممجبور شدم خودم پشت فرمون بش ینخاطر هم به
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 یاومدم لعنت   یاکه دختر به دن  ینبار چندم از ا  یو برا  یدمکش  یآه   یچارگیمب  از  
 و خودم فرستادم و راه افتادم! یابه دن

 ینشرکت ماش  یدمرس  یزنده برسم! وقت   خواستمیچون م  روندمیآروم م  کمی
 شدم یادهرو پارک کردم و پ

 دفتر رو که باز کردم مهسا پاشد در 

اوردند، داخل  یفهست تشر  یربع یک  یسالم مهندس، مهندس حام -
 اتاقتونند.

 و در اتاق رو باز کردم یارنلب کردم و گفتم دو تا قهوه ب یر ز تشکری

از من  یدنکه نشسته پشت لپتابش که با د  یدمرو که باز کردم عرفان رو د در 
 جاش بلند شد

 سالم. -

 کردم  یر د کمیه یدسالم عرفان، ببخش -

 تکون داد سری

 یادم یشنداره بابا پ یاشکال -

 یزم یرو گذاشتم رو یفمک  حوصلهیو ب  یرلبکردم ز  تشکری

 یمصندل یپرونده متمرکز بود. کالفه نشستم رو یبا دقت رو عرفان
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 یدهفا خوردمیقرص م یم کرده بود و هر چ درد خستهتا حاال دل یشبد از  
بسته   یفمک  یها رو گذاشت و رفت از توقهوه  یغفار  یحال وقت   یننداشت با ا

 م دادم باالبا قهوه یگهدونه د یهقرص رو درآوردم و 

و رفتم سراغ لپتابم و رو  یز م یقرص رو پرت کردم رو یکالفگ   یهم از رو بعد
 کردم سمت عرفان.

 ی؟کرد  یکار خب عرفان، چ -

نگاه  یرچشمیاون موقع داشت موشکافانه تمام حرکاتم رو ز تا که عرفان
بپرسه شروع به  یرفتارم به خودش اجازه نداده بود سؤال یاز رو یول کردیم

 دادن کرد یحتوض

تموم شده، طرح مشترک  یباً و پنج کار کردم و تقر  یپارت صد و س یرو -
 یدش رو فرستادشما قسمت خودتون رو، کامل شده ینکهرو بعد از ا یهاصالح

 .یانخودم رو انجام دادم و فقط مونده قسمت آر یکهمن، من هم ت یبرا

 تکون دادم. سری

 وقت بکنه انجامش بده. کنمیفکر نم یدم؛رو انجام م یانمن مال آر -

 باشه. -

 به ادامه کار. یمو شروع کرد یینپا یمهم هردو سرمون رو انداخت بعد

چند روز از  ینا یکه نشستن برام تو ییساعت گذشته بود و از اونجا یک 
هم  یکار یچ! هشدمیو درد نفله م قرارییکابوس بدتر بود داشتم از ب 

با حرص بسته قرص که  ینهم یبشر انجام بدم برا ینا یجلو تونستمینم
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ازش جدا کردم و به محض  یگهقرص د یک بود رو برداشتم و  یز م یروهنوز  
بکنه، دادم باال و قورتش دادم بعد هم  یعرفان نفس گرفت تا اعتراض ینکها

از جام پاشدم که هم برم آبدارخونه آب بردارم بخورم باالش، هم از مهلکه 
کم، چون تجربه  یکسؤال جواب دادن فرار کرده باشم، هم راه رفته باشم 

 .شدمیداشتم که با راه رفتن بهتر م

ها مثاًل سر زدم و مندر کا  یهراه رفتم و به بق  یالک   یگهد یاز خوردن آب کم  بعد
 بعد به سمت اتاقم راه افتادم.

رفتم و نشستم سر طرح  یزمبه سمت م یزیرو باز کردم و بدون گفتن چ در 
تمومش کنم و  یگههاش بود من هم تمرکز کرده بودم تا دآخر  یباً تقر  یان،آر

 .یسک هارد د یرو یزهعرفان بدمش تا بر  یلتحو

 یدمزنگ خورد؛ نگاه کردم د  یمکه گوش  دادمیداشتم کارم رو انجام م  طور همین
 جوابش رو دادم: حوصلهی. ب یانهآر

 الو سالم. -

 ی؟سالم به خواهر قشنگم، چطور -

 ی؟تو خوب  ی،مرس -

 عرفان خوبه؟ یره؟م یشآره خوبم، کارها خوب پ -

 .جاستینخوبه، عرفان هم ا یهمه چ  یره،م یشآره کارها داره خوب پ -

 جا؟یناز ا خوایینم یزیبهش، چ نباشه، سالم برسو -

 که نشنوه با حرص گفتم:  یطور زیرلب
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 اسُکل! یحیانگار رفته مسافرت تفر  - 

 بلند گفتم: ولی

 .یاب تر یع نه، فقط کارت که تموم شد سر  -

 چشم خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 یدمکاسه چرخوندم که د یهام رو تورو از گوشم دور کردم و چشم گوشی
 رخ شده.سعرفان از خنده 

 نثارش کردم و بلند گفتم: اییوونهدلم د توی

 سالم رسوند. -

 گفت:  یاخفه یتکون و با صدا سری

 سالمت باشه. -

 .یمسر کارمون و مشغول شد یمدوباره برگشت هردو

م بود و گشنه  یلیهنوز قطع نشده بود؛ خ یتر شده بود ولکم کم  یک  دردم
 یزیچ  یک   یدبا  کردمیود! احساس مواقعًا حالم بد ب  کردم؛یاحساس سرما م

که همون موقع   یارنب یزیچ یکزنگ بزنم به مهسا بگم  خواستمیبخورم؛ م
 در با شدت باز شد.

از شرکِت کّله   یگشاد شده به سمت در برگشتم که مهندس صدر  یهاچشم  با
 .یدمگنده »صدر« رو د
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نس بزرگ فراکن  یک  یبودمش؛ اون هم تو یدهعمرم تا حاال د یکاًل توبار   یک 
صداش رو  یدمن رو د یبود دم در و وقت  یسادهوا یتبود. با عصبان یخارج 

 ش:انداخت پس کّله

هان؟  زنیدیما رو دور م یگه! که حاال دیخارج  یبه! مهندس کوچولو -
خودتون  یتبا مظلومو  گیریدیبزرگ رو با رشوه و باج از دولت م یهاطرح

 دلشون به حالتون بسوزه؟ یهکه بق  یدزنینخبه جا م ینوپا ول یهارو جوون

 دفتر من؟ یداومد یبدون وقت قبل یابا چه اجازه -

 :یدبلند خند یصدا با

قدر احساس کل شرکت و دفتر شما با پول باباتونه چرا ان  یدفتر من؟ وقت  -
 ید؟بهش دار یتمالک

 دم در اتاق من. شدندیکم داشتند جمع مها کمکارمند  همه

 زد: یادداد و فر دست نشون  همه رو با یهو

 ن؟دوتا آقازاده یسشونکه رئ  دونندیهمه م هاینا -

 یبکنم. چ  تونستمینم یحرکت  یچو ه کردمیمبهوت نگاهش م طور همین
 واسه خودش؟! ینا گهیم

 ادامه داد: دوباره

 مهندس؟ یچ   یا  یهدستشون اتفاق  یکل بازار رو گرفتند تو  هایاحسان   کهینا  -

 گفت و با تمسخر بهم زل زد.  یهکنا  رو باتهش  مهندس
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و ماها که پنجاه ساله سابقه  آرینیدولت رو از تو چنگ ما درم یهاپروژه - 
 نه؟ گذرهیخوش م یاه؟دنبال نخود س فرستیدیتو بازار رو م یمدار نقصیب 

 به پا کنه. یشبس بود! خوب تونسته بود مهلکه درست کنه و آت دیگه

! یهدردش چ دونستمیم کردم؛ مبا جذبه یهاز اون اخمجام بلند شدم و ا از 
 رسا گفتم: یمحکم با صدا

 یتو یداًل که شما حق ندارنامحترم! او یآقا یناحترام خودتون رو نگه دار -
 تونمیکه خوب م دونیدیسرتون؛ م یرو یدشرکت من صداتون رو بنداز

 رو خبر کنم. ینگهبان 

هاتون تا دروغ  بافیدیبه هم مو راست رو  مشت دروغ    یک   یایدم  کهینا  دومًا،
 یخال یبه جا یدکه از مد افتاده آقا. بگرد  یهروش یگهد یادهم راست به نظر ب

به شما پروژه  یگهد کهینا یلدنبال دل هاتونیها و بخل ورزکردن حسادت
مثل شما تا دوزار  ایگندهکّله یهاکه شرکت یهمن چ یر تقص یه؟چ دنینم

رو  هاشونیمتو ق یهخبر  کننیفکر م یعسر  یارنار به دست ماز ب یاعتبار تو
 یکسان  یفیتدو تا ک  یناز ب  یرهنم  کسیچه  یعتاً ! خب طبکنن؟یدو سه برابر م

 یاقتتا ل یدتره رو انتخاب کنه. مشکالتتون رو برطرف کنکه گرون یاون 
 .یدباش تهمثل ما رو داش ییهابا شرکت یهمکار

 ینگاهش کردم و برا یروزی، با پا بهت بهم نگاه کنهنوبت اون بود که ب حاال
 گفتم:  یادضربه آخر صدام رو بردم باالتر و با فر 

تر از که وقتم باارزش یرونب یداز شرکت من بر  تر یع حاال هم هرچه سر  -
 .بینمتونیم جاینآخرتون باشه ا یشماست آقا؛ دفعه یهاحرف
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بودم هلش دادم به سمت  م گرفتهکه دست  یفمبه سمت در راه افتادم و با ک و 
 صورتش بستم. یو در رو تو یرونب

 که گفت:  یدمرو از پشت در شن صداش

 .یمهندس افسانه احسان  مونهیماه پشت ابر نم -

 با حرص زمزمه کردم: یرلباومد. ز یمحکم در خروج  یبعد هم صدا و

 !یعوض یکهمرت -

رفت و انگار تمام   یجم گدفعه سر   یک و اومدم برگردم که    یدمکش  یاکالفه  پوف
 تموم شد. یمانرژ

 .یدمنفهم یچیه یگهشد و د یاههام سچشم جلوی

*** 

 عرفان

و  یارهخودش نم یبه رو پیچه؛یصبح که اومده شرکت داره به خودش م از 
 هست. یزیشچ یککه   فهممیمن کاماَل م یرفتار کنه ول یعیداره طب یسع

 یزیچ یک شدم و اومدم  یعصب رو هم داد باال یقرص سوم کهیناز ا بعد
با سن پنجاه_شصت سال با  یارویی یکبهش بگم که در با شدت باز شد و 

جا دم در و تا نگاهش به افسانه همون یسادشد و وا یاننما یعصبان  ییافهق
در  نشاز ده یافتاد انگار بمب داخلش کار گذاشته باشند؛ منفجر شد و هرچ 

که افسانه   ینبود و شک من به ا  یبم عجبرا  گفتیکه م  یزهاییاومد گفت. چ
کرد و ته   یلتبد یقینبه  یباً معروف هستند رو تقر  یاحسان  یهابچه یانو آر
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پرچم باباشون  یر ز خواستندیدوتا انقدر خودکفاند که نم ینا کهیندلم باز از ا 
 باشند،

افسانه  یدمشد که د یشتر افتخار بهشون ب ینا یافتخار کردم و موقع بهشون
 یرو داد و شستش انداختش رو یارو ینابا ابهت و محکم جواب  یجورچه

 بند تا خشک شه.

شده بود و   یدوسط نگران افسانه بودم چون که رنگش به شدت سف  ینا  فقط
 فشار روشه. یلیکه خ  دیدمیم

مبهوت مونده بود که  جوریینهم یاروافسانه  یهااز تموم شدن حرف بعد
باهاش  کهیند و به سمت در رفت و بدون اافسانه از فرصت استفاده کر 
 .یدصورتش کوب یبرخورد داشته باشه، در رو تو

 ینداره و الک   یاو افاده  یسف  یچه  یاز خارج اومده ول  کهینبا ا  کنمیم  اعتراف
رو با لهجه   یشونو زبان فارس  یارنلهجه داشتن رو در م  یکه ادا  ییهامثل اون
 .یهو کاًل خاک یستن زنندیحرف م

گفت لهجه به   یشهکلماتش منحصر به خودشه و م  یانکاًل ُتن صداش و ب  ولی
ها به حرف زدنش گوش سال خوادیخصوص خودش رو داره که آدم دلش م

که در کنترل   یتیهر موقع یاناراحت  یاباشه  یکه عصبان   یلهجه زمان  ینبده؛ ا
 یالو خ ر . سرم رو تکون دادم و از فککردیم یدانمود پ یشتر خودش نباشه ب

در برگشت و  یدنحواسم رفت بهش که بعد از کوب یرون؛ش اومدم بلهجه
در ُسر خورد و   یدفعه جلو  یک کرد اما تا اومد برگرده    یارونثار   یفحش  یرلبز

 .ینزم ینشست رو یعسر 
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نگرانش   یلیجوابم رو نداد؛ خ  یو صداش کردم ول  یدمسمتش دوکرده به    هول 
 یبلندش کردم و به سمت در خروج  ینز زمکتم رو برداشتم و ا  یع شدم. سر 

 راه افتادم.

گر من نظاره  یبعد با نگران  یکه اول با تعجب ول  یدمرو د  یشراه منش  ینب  در 
 یمتوجه نشه و باز جمع نشند تو یکه کس  یمن فقط آهسته طور یبود ول

 راه افتادم. یننگه و به سمت ماش یزیچ یراهرو بهش گفتم به کس

دلم   یو تو  روندمیبا سرعت صد و ده م  یبه عالئم رانندگ راه بدون توجه    توی
 .یفتهبراش ن یکه اتفاق   فرستادمیصلوات م

و لرز رو نگه داشتم و با ترس  ینماش یدمدرمونگاه د یک  کهینمحض ا به
 بغلش کردم و به سمت داخل بردمش.

 یهوف  «یینهپا یلیفشارش خ ینشآورد یعدکتر گفت »خوب شد سر  وقتی
 .یصندل یولو کردم رو دم روو خو یدمکش

از  یالزم رو انجام داد. وقت  یبهش سرم وصل کرد و کارها یعسر  دکتر 
هوش و منتظر نشستم تا به یدمکش  یراحت شد نفس راحت  یالمخ یتشوضع

 .یادب

*** 

 افسانه

 .یدمرو که باز کردم، صورت نگران عرفان رو جلوم د هامچشم

 افسانه؟ -
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 فقط نگاهش کردم که گفت: ینهم یراجون حرف زدن نداشتم ب هنوز  

 شنوی؟یصدام رو م ی؟خوب  -

 کردم حرف بزنم:  یتر کردم و سعرو با زبونم  لبم

 .یبهترم، مرس -

مثل درمانگاهم. عرفان رو  یدیاتاق سف یتو یدمرو چرخوندم که د سرم
 نگاه کردم که گفت: یپرسش

هم منتظر  یدبا ریخویتا با معده ناشتا قرص متا سهسه دارییبرم یوقت  -
 .یدوره باش ینا یتو یزهاچ ینا

قدر چرا من ان  یابود از خجالت آب بشم. خدا  یک حرف ازش نزد  ینا  یدنشن  با
 !یعم؟ضا

 گفت:  یمتکه با مال  ییننگفتم و فقط سرم رو انداختم پا چیزی

من هم همون لحظه از ترس  ی،شد یهوشپشت در ب یدر رو بست  یوقت  -
 رمونگاهبلندت کردم آوردمت د

 .۶ یگفتن فشارت اومده بود رو  جاینا که

 خجالت نگاهش کردم: با

 شرمنده. -

 ی؟االن خوب  یگه،د یادم یشدشمنت بابا! حال بد واسه همه پ یسه -

 بود! یچه کوفت  یگهد ینکه مرده بودم رسمًا! ا  ی. اگه تو نبودیآره مرس -
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 دور از جون، عه! - 

 لحظه پرستار اومد داخل. همون

 .یدشببر  تونیدیسُرمشون تموم شده، م یشونا آقا -

هم اومد سراغ من و سوزن رو درآورد و رفت، بعد از رفتن پرستار عرفان  بعد
 اشاره کرد. یز م یقرص رو یسر  یک به 

رو   هاینا  ی،. گفتم به دکتر درد داشت ایهیتو گرفتم، مسکن قو  یرو برا  هاینا  -
 کرد.  یز تجو

 هم با حالت اخطار گفت: بعد

 کاًل ممنوع!  گهیهم د یبا معده خال خوری،ینم یگهفقط امروز د -

 هم منتظر نگاهم کرد. با خجالت سر تکون دادم: بعد

 باشه. -

 یم؟تا بر  یخودت بلند ش تونییم -

 جام بلند شدم و آروم به سمتش رفتم. از 

 آره خوبم. -

 گرفت.  یرو در پ ینآروم راه ماشتکون داد و کنار من آروم سری

 دم.برگشتم سمتش و بهش نگاه کر  ینماش یتو یمنشست تیوق

 عرفان؟ -
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 هام انداخت که لب زدم:چشم یرو تو یشاقهوه هایچشم 

 ممنون. -

هاش بود که چشم یتو یچ  دونمیشد بهم، نم یرههام زل زد و خچشم توی
که اون   یمهم بود یهابه چشم یرهخ طوریینرفت. هم یلیو یلیته دلم ق

 دش اومد.زودتر به خو

 مراقب خودت باش لطفًا. یشتر ب -

 .یدمهام رو ازش دزدلت چشمخجا با

 باشه. -

من رو رسوند خونه، بهم سفارش کرد که فردا خودش  کهینبعد از ا عرفان
هنوز نگران بود.  کهینشرکت مونده بود، هم ا ینمدنبالم، چون هم ماش یادم

 شدم. یادهپم و کرد  یازش خداحافظ  یمن هم قبول کردم و با تشکر 

*** 

حواسش  یلیسه روز عرفان خ ینا یو تو گذرهیسُرم رفتنم م یر روز از ز سه
 رسوندن من شد. یخیالب یگهبهم بود. امروز هم با اصرار من، د

نبود   کسیچه  یدمشرکت رفتم خونه، در رو باز کردم که د  یهااز انجام کار   بعد
هام و بعد از درآوردن لباسبود، به سمت اتاقم حرکت کردم  یک و خونه تار

 م.تخت نرم دونفره یو انداختم روم ر خود

 یانبه تولد آر خواستمیکه م  ییدونه شماره کسارو درآوردم و دونه موبایلم
دعوت کنم رو گرفتم و دعوتشون کردم، حاال فقط مونده بود عرفان که مونده 
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همه   یهوبذار    کهینا  بذارم فردا رو در رو، که با منطِق   یابهش بگم    یبودم تلفن 
 یک هم به اون زنگ بزنم که  یگهساعت د یک امشب، گذاشتم  تموم شه یز چ

داشتم وقت   یمرو که تصم  یکم استراحت کرده باشه بنده خدا! از قبل رستوران 
. بعد از زدمیزنگ م یداون روز رو انتخاب کرده بودم و االن با یرزرو کنم برا

به عصر پنج شن یکردم، تماس گرفتم و برا  ایدپ ینترنتشمارش رو از ا کهینا
 رزرو کردم. یزیم

تا ساعت نه بشه و من با عرفان  گشتمینت ول م یداشتم تو جوریهمین
 ینهم  یباشند برا  ینادر خونه اومد، حدس زدم مامان ا  یکه صدا  یرمتماس بگ

با  یروندرست حدس زدم؛ مامان و بابا از ب یدمکه د  یرونبلند شدم رفتم ب
کردم و رفتم  یک اومدن تو. باهاشون سالم عل یخونه و خوراک  یلهوس یکل

 رو از دستشون گرفتم و کمکشون کردم تا بذارن سر جاشون. هایک پالست

 تره بار، سرسام گرفتم! یدونم یامتیهچه ق دونییاوف مادر نم -

 بابام از پشت سر اومد: صدای

 .یادب یقحط  خوادیواهّلل! انگار م -

بار تره  یدونروز در هفته برن م  یک و بابا عادت داشتن که  مامان  زدم.    لبخندی
 کل هفته رو بخرند.  یلهو وس

بودند رو  یدهکه خر   یرینیو چند تا ش یسادمدم کردم و بعد هم وا یچا رفتم
و برداشتم  یختمر یوانتا لسه یدم اومده رو تو یظرف و بعد چا یتو یدمچ

 .یراییپذ یبردم تو
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 .یدخسته نباش - 

. یمگپ زد  یبا هم کم  یمگفتند و نشست  یدیزدند و سالمت باش  یلبخند  دوهر 
 اتاقم تا به عرفان زنگ بزنم. یمن رفتم تو ییبعد از خوردن چا

 یرو کنار گوشم گذاشتم که بعد از چندتا بوق صدا  یرو که گرفتم گوش  ششماره
 :یچیدپ یگوش  یتو یگرم

 سالم خانم مهندس. -

 هام نشست.لب یرو لبخندی

 مهندس، مزاحم نشدم؟ یسالم آقا -

 شاءاهّلل؟ان ی! خوب کنمیشما خواهش م یمراحم -

 آره ممنون. عرفان؟ -

 :یدش به گوشم رسخفه یمکث صدا یاز کم بعد

 جان؟ -

 یزی،سورپرا یرمپنج شنبه تولد بگ یگههفته د خوامیم یانمن واسه آر -
 تو رو هم دعوت کنم. ستمخوایم

 ی؟زم ندارمنون از دعوتت. کمک البه به! چشم حتما، م -

 سفارش بدم. یرمکه اون هم فردا م  یک ها رو کردم به جز کنه همه کار  -

 .یامپس من هم فردا باهات م -
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 .شدینداشت خوب هم م یکردم...مشکل  مکثی 

 ممنون. ریم؛یباشه فردا بعد از شرکت با هم م -

 نت.قربا -

 باشه؟ یامر  -

 .خندید

 سالم برسون. یصحبت کرد نایبا آر یست،ن یعرض -

 باشه، خداحافظ. -

 دار.خدانگه -

قدر حرف زدن فکر نشسته بودم. چه یتو طوریینهم یکردم و مدت  قطع 
بم بودن نرم  ینقدر صداش در ع. چهدادیباهاش احساس آرامش به آدم م

 بود!

 شدم. خاک به سرم! یوونهد پاک

ام به مامان کمک کردن شدرست   یرو تکون دادم و پاشدم رفتم تا تو سرم
 کنم.

تموم  تر یع که سر   دیمیتند تند کارهامون رو انجام م یمصبح با عرفان دار از 
 یک؛ک  یدسراغ خر  یمو بر  یمکن



 

 
103 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 ییکادو  کهینا یبرم برا ییجا یکباهاش تا  تونمیازم خواست اگه م عرفان 
. من برداره یانآر یقهرو با کمک من طبق سل یانآر یبرا یرهبگ خوادیکه م

 جا.اون یمقبول کردم و قرار شد بعدش بر  هم

من؛  ینسمت ماش یمو با هم راه افتاد یمکرد  یلعصر کار رو تعط ۵ ساعت
 ینبدون ماش ینهم یرو امروز داده بود دست خواهرش برا ینشعرفان ماش
 اومده بود.

چراغش روشن  ینمرو دراوردم و زدم که ماش یچسوئ ینگپارک یدیمرس وقتی
 اسپییج  یع سر  یمسوار شد یدوستش داشتم. وقت  یلیترا که خلنا یک شد؛ 

 .یفروش یرینیرو زدم و راه افتادم سمت ش

بود، متوجه بودم که عرفان هم مثل  اسپییکه حواسم به ج  طوریهمین
 یکه با رانندگ   یراحت نشسته تو جاش، تعجب کردم چون هرک   یالبا خ  یانآر

 یزدکنارم از ترس سرعتم سکته ناقص م  نشستیبار اول م  یمن آشنا نبود وقت 
بود   یبعج  مبهم اعتماد داره. برا  یعنیعرفان کنارم راحت نشسته    کهینا  یول
 یتو یمها شدم و چون افتادحرف ینا یخیال. بیاوردمخودم ن یبه رو یول

 یمون سر نره ضبط رو روشن کردم که صداحوصله کهینا یبرا یک تراف
 :ینماش یتو یچیدشادمهر پ

فولدر  یرفتم تو ینهم یاون لحظه حس شادمهر نبود! برا یچرا تو یدونممن
 The heart wants whatکردم. آهنِگ “  یاون رو پل یهاسلنا گومز و آهنگ 

it wants ”زدم و باهاش زمزمه کردم یپخش شد. لبخند ینماش یتو: 

The bed’s getting cold and you’re not here 
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 The future that we hold is so unclear 

But I’m not alive until you call 

And nobody odds against it all 

Save your advice cause I won’t hear 

You might be right but I don’t care 

There is a million reason why I should give you up 

But the heart wants what it want 

The heart wants what it wants 

 یادهبرگشتم سمت عرفان که بهش بگم پ ی؛فروش یرینیدم ش یمبود رسیده
سرش  کنمیدارم نگاهش م یدزل زده به من. تا د یدمشه تا پارک کنم که د

 :یدروش رو برگردوند سمت در و پرس

 یدیم؟رس -

 :گفتم

 تو. یمشو تا پارک کنم، بر  یادهآره پ -

 .رویادهپ یتو یسادشد و ا یادهتکون داد و پ سری

چک کردم که  ینهآ  یشم خودم رو تو یادهپ کهینپارک کردم، قبل از ا وقتی
رو سفت  یمهمه رو کردم تو و روسر  یعسر  یخته،ر یروناز موهام ب یکل  یدمد

 شدم و رفتم سمتش. یادهبستم و پ



 

 
105 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 .یمبر  - 

 زد و راه افتاد. یلبخند یدنمد با

 هاییک ک  یسفارش یهاسالن که طرح یسمت انتها یمرفت یموارد شد وقتی
 یکطرح ک یک یدمکه د  زدمیها رو ورق مجا بود. داشتم مدلتولدش، اون

قشنگه، همون رو سفارش دادم  یلیکاله مردونه خ  یک داره که روش طرح 
از در  یمپولش رو پرداخت کرد کهینبعد از ا خواستم،یکه م یخیتار یبرا

 که عرفان گفت:  یمزد یرونب

 .یارمبا خودم م گیرمیرو هم م یک ک  یاممن پنجشنبه که دارم م -

 سمتش. برگشتم

 .یشهآخه زحمتت م -

 یایب  یانبا آر  یدتو با  یای،ب  تونییکه، بعد هم تو که نم  یستن  ینه بابا زحمت   -
 تا شک نکنه.

 تکون دادم. سری

 .یباشه پس، مرس -

از  یمو صورتم رو بهش بود و داشت زدمیکه داشتم باهاش حرف م  طور همین
سمت خودش و هر دومون  یدمن رو کش یفبند ک یهوکه   یرونب یومدیممدر 

. با تعجب نگاهش کردم که یدکش  یبه هم به کنار یکنزد یلیخ یرو ناگهان 
 ییک آقای  یدمکه د  رفتیمیراه م  یمقبل داشت  یکه لحظه  ییراشاره کرد به مس

 یقاً و دق هینبب تونهیدستشه و اصاًل جلوش رو نم یک کوه جعبه ک  یهبه اندازه 
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 یم . با عرفان زدکنهیداره عبور م شدیمیرد م یمکه داشت  یریمس یرواز روبه 
 .یمشد ینو سوار ماش یمکردم و راه افتاد  یلب ازش تشکر  یر خنده و ز یر ز

 مهندس؟ یآقا یمخب کجا بر  -

 خانم مهندس. یومبرو سمت پاساژ پاالد -

نبود.   اسپییبه ج  یازیم و نجا رو بلد بودتکون دادم و راه افتادم، اون  سری
 ینماش  یاز بلندگو  یم،زنگ خورد. با زنگ خوردن گوش  یمراه بودم که گوش  یتو

 :یچیدپ ینماش یمامان تو یتلفن رو وصل کردم که صدا

 الو افسانه؟ -

 سالم مامان جان. -

 یومدی؟چرا ن ییسالم مامان، کجا -

خونه، با  یامم یرتر دساعت  یکمامان جان صبح بهت گفتم که...من امروز  -
 .یدخر  یمدوستم اومد

 سالم برسون.به دوستت    یزمها! باشه عز   گیینبود مامان. راست م  یادمآخ    -

 م گرفت.زده، خنده یالبخند بامزه یدمسمت عرفان که د برگشتم

 ی؟ندار یکار  یرونچشم، ب ی،سالمت باش -

 نه خدا به همرات. -

 باز بود: شیشکردم و برگشتم سمت عرفان که ن  قطع 

 چه خوشش هم اومد! -
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 و با ذوق گفت: خندید 

 یم؟با هم دوست یعنی -

 تفکر رو درآوردم. ادای

 ... .ینموم...خب بذار ببا -

 بهش انداختم: اییدارانهنگاه خر  بعد

 ! باشه قبوله.یستیبدک ن ینهمچ یه  -

 هامیبهش و اون از مسخره باز زدمیداشتم لبخند ژکوند م یطنتش با
جلوم و زد رو ترمز که من  یچیدپ ینماش یک همون لحظه  یهوکه   دیدخنیم

 ینترمز فشار دادم که ماش یآخر رو پام رو تا یعکه انتظارش رو نداشتم؛ سر 
 فرمون. یو محکم با دماغ رفتم تو یستادبه سرعت ا

دماغم  یتو یهام پر از اشک شده بود، دردچشم ینیمخاطر ضربه به ب به
سرم رو از   یعکردن رو، از دست ندم، سر   یاروبار    یچار ل  کهنیا  یبرا  یول  یچیدپ

 یین؛فرمون برداشتم و کمربندم رو باز کردم و در رو باز کردم اومدم پا یرو
بدون توجه  یول یزدکه اسمم رو صدا م  یدمعرفان رو شن یهمون موقع صدا

 یارو  یدمکه د  یارو  ینبستم و رفتم سمت ماش  یتبهش، در رو محکم با عصبان
 .کشهیم یگار نشسته سرجاش و داره س یلکسر یلیخ

 یینپا  یدرو کش  شیشهکه خونسرد ش  ینشماش  یشهبه ش  یدمکوب  یتعصبان  با
 منفجر شدم: یهونگاهم کرد.  یینو از باال تا پا
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چه وضع  یندست فرمونت؟ ا ینهکه ا یمگه از جنگل فرار کرد یکهمرت - 
 ی؟هست   یزیچ  اییوونهد  یه؟بق  ینماش  یجلو  پیچییخر م  ینچرا ع  یه؟رانندگ

 یجمله من رو تو یهبهم انداخت و بعد با گفتن  ینگاه  یهخونسرد  خیلی
 بهت گذاشت و گازش رو گرفت و رفت:

که ازش   ییهامواظب پروژه یه،تازه دست گرم ینگفتند ا  یمهندس صدر -
 باش! چاپییم

 ینمماش برگشتم سمت یترو شدم، با عصبانروبه ینماش یخال یبا جا وقتی
 .کنهینگاهم م یو داره با نگران  یرونب یسادهعرفان وا یدمکه د

که اون هم اومد نشست کنارم و زل   ینماش  یبهش رفتم نشستم تو  توجهبی
 زد بهم.

 عرفان بلند شد: یصدا یهوکه   کردمیفکر م یاروسکوت داشتم به حرف  توی

 .یادافسانه دماغت داره خون م -

 لوم.د و گرفت جدستمال کن یک  یع سر  بعد

 بمونه. ینیمب یز دستش گرفتم و گذاشتم رودستمال رو ا اعصاببی

 حالت خوبه؟ -

 دوباره گفت: یدکه از من نشن  جوابی

 ی؟قدر قرمز شدبهت که ان یاروگفت   یچ  -

 .کردمیم یر س یگهد یجا یول کردمیبهش نگاه م متفکر 
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 :یدپرس دوباره 

 گفت؟  یچ  گمیافسانه م -

 از کردم و گفتم:رو ب دهنم باالخره

 بود. یاز طرف صدر -

 یلیخ یتگرفته باشه. با عصبان  یشحرف از دهن من انگار آت ینا یدنشن با
 گفت:  یادیز

 !پدریمردک خرفت ب  -

 11/9/21 یر توسط مد یرایشو آخرین

 .پیچیدیم ینماش یهر دومون تو یعصب یهانفس صدای

رو روشن کردم و  ینماش میداشت یاجسکوت که هر دو بهش احت یاز کم بعد
 راه افتادم

سطل   یدستمال رو برداشتم و انداختم تو  یندماغم بند اومده بود؛ بنابرا  خون
 .ینآشغال ماش

 یهانفس یرو از صدا ینتر شده بود؛ اکم بعد هر دو اعصابمون آروم  یک 
 .فهمیدمیمنظممون م

 عرفان بلند شد: یصدا یقهاز چند دق بعد

 یم؟نر  یش رو ندارهحوصل االن اگه خواییم -

 آرامش گفتم: با
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 .یمکارمون رو تموم کن  یمبر  یمهم ندار یادیمن خوبم. وقت ز  یس،نه الزم ن  - 

 نزد. یحرف  یگهتکون داد و د سری

 یمداخل شد یسمت پاساژ. وقت  یمو رفت یمشد یادهپ یناز ماش یدیمرس وقتی
و  یمشد یپله برق سمت طبقه دوم، باهم سوار  یمکرد که بر   ییعرفان راهنما

 رفتمیآروم راه م  یلیخ  ینهم  یو سردرد داشتم برا  یجهکم سرگ  یک باال    یمرفت
حواسش رو  وهاش رو باهام هماهنگ کرد که عرفان هم که متوجه بود قدم

 بهم داد. یشتر ب

 و عرفان رفت سمت فروشنده. یممغازه مورد نظر شد وارد

 ینیم؟بب یاریدب هیشچرم و طالتون رو م یسالم آقا، دستبندها -

چشمم رو گرفت؛ همون رو  یلیخ یکیشقشنگ آورد که  یلیمدل خ چندتا
رو بهم کرد و  ینشون دادم که عرفان هم موافق بود با همون. بعد به شوخ 

 گفت:

از مغازه تا حساب  یرونب دیببر  یفتشر  تونیدیخانم ممنون، م یگهخب د -
 کنم.

بودم دم مغازه منتظر عرفان که  دهیسازدم و از مغازه خارج شدم. وا لبخندی
با  کردمیم یدستم و سع یرو گرفته بودم تو گاهمیجگ ینح ین. در ایادب

 عرفان از کنارم اومد: یماساژ دادنش از دردش کم کنم که صدا

 حالت خوبه؟ -

 تکون دادم. یسر  حالبی
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 .یمزودتر بر  یشهآره اگه م - 

 .یمباشه بر  -

 ینهبش ینکهنشستم که عرفان قبل ا یناشخل م. دایماز پاساژ خارج شد باهم
 گفت:

 .یاملحظه تا من ب یک ینتو بش -

 یصندل یمن هم سرم رو گذاشتم رو پشت  یابون،طرف خسمت اون یددو بعد
 گشت و در باز شد.که گذشت بر   یهام رو بستم. کمو چشم ینماش

تش دس  یتو  یچساندو  یک با    یدمرو بلند کردم و برگردوندم سمتش که د  سرم
 برگشته.

 یه؟چ ینا -

 سمت من. گرفت

 .کنییاالن وگرنه باز ضعف م ینبخورش هم -

 آخه...!  -

 وسط حرفم: پرید

 .یدهرنگت پر  کنمیافسانه؛ بخورش خواهش م یمآخه ندار -

 باشه. -

نصفش کردم  ینهم یمن بخورم اون نگاه کنه برا یومدنکردم که دلم   بازش
 و نصفش رو گرفتم سمتش.
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 بخورم. خور تا منتو هم ب - 

 رفت و از دستم گرفت. یبانمک  غّرهچشم

 دست شما درد نکنه. -

رو روشن   ینبه خوردن. بعد از خوردن اومدم ماش  یمزدم و شروع کرد  لبخندی
 گفت:  یدکنم که با ترد

 .یستخوب ن یادبذار من برونم، تو حالت ز شییاگه ناراحت نم -

 شتم!دان یرانندگ  یموافق بودم، واقعا نا باهاش

 شه؟یزحمتت نم -

 .زنییم یهنه بابا چه حرف -

با هم.  یمشدم و جامون رو عوض کرد یادهشد که من هم پ یادههم پ بعد
 .یرهمتوجه شدم که داره به سمت خونه ما م یشروع کرد به رانندگ  یوقت 

 یری؟م وریینوا پس چرا ا -

 تون رو؟!خونه یر مس یرمدارم اشتباه م -

 برسونمت. خوامیبرو خونه خودتون، م یه؟خونه ما چ یر نه بابا مس -

 یرمم گیرمیم یجا خودم تاکسخونتون، از اون برمیتو رو م خواد،ینه نم -
 خونه.

 ینرو دادم دست ا ینکردم ماش  یعجب اشتباه  یرم؟م ممن خود یچ  یچ  -
 بچه. یگمبشرا! برو سمت خونه خودت دارم م
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 <ادامه داد یر به حرفم به مس توجهبی 

 کنم؟!  یکار چ یگهد ذارهیخودش نم یحرص نگاهش کردم. به درک! وقت  با

 بکنه. خوادیدلش م یهام رو بستم و گذاشتم هر کارشدم و چشم بیخیال

 .یسادوا ینماش بعد مدتی

 افسانه؟ -

 .یمادر خونه یجلو یدمرو باز کردم که د هامچشم

 سمتش. برگشتم

 عرفان واقعًا ممنونم ازت. یمرس -

 زد. یمهربون  دخنلب

 قرمزه احتمااًل کبود شه. یلینکردم. مواظب خودت باش؛ دماغت خ یکار  -

 تکون دادم: سر 

 نداره. یاشکال -

 گفتم:  یهم با شوخ  بعد

 یتولد  بار یه  یکار هر روزشونه؛ من سال  یه. بقزنیمیچند روز هم ما کرم پودر م  -
 باشه! یزیچ یعروس

 زد. یمهربون  لبخندی

 . خداحافظ.بینمتیا مس، فردخب، پ یلیخ -
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 خداحافظ. - 

 یرفت و من هم با خستگ  یابونو اون به سمت سر خ یمشد یادهپ ینماش از 
 و پارک کردم.خونه  یرو بردم تو ینماش

 جاینا  یارمشقول داده بودم م  یهاومد که به عط  یادمشرکت    یدمکه رس  امروز 
تماس رو برقرار م و کرد  یداپ یمگوش  یش رو از توشماره ینهم یسرکار، برا

 کردم، بعد از چند بوق برداشت.

 جونم. یسالم اف  -

 ی؟طورچه یزمسالم عز  -

 ی؟خوبم، ممنون تو خوب  -

شرکت تا کاره رو  یاب تونییاگه امروز م یزمعز  یهمن هم خوبم، عط یمرس -
 برات جور کنم.

 ذوق از پشت تلفن داد زد: با

 ی؟اف  یگیم یجد -

 ی؟قدر ذوق زده شداالن اننه عمه بهت گفتم! چرا وا من که اون روز خو -

همه که  ی،اف  دونییآخه م. هاتهیآخه فکر کردم اون حرفت هم جز شوخ  -
دوست و آشنا  یچند نفر تو دونیی! میستن یکیمثل تو عمل و حرفشون 

 ... .یشرکت ما و کار کن؟ ول یابهم تعارف زدن که ب

 بهش گفتم: یمهربون  با
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غصه نخور، من امروز عصر  یگه،حاال که جور شد د یزمعز  نداره یاشکال - 
 منتظرت هستم.

 لم، فعاًل خداحافظ.گ  یامباشه باشه حتما م -

 خداحافظ. -

که بهم دست داده بود منتظر عرفان موندم   یرو قطع کرد و با حس خوب   گوشی
 .یادکه ب

 که  یمو سخت تالش کرد  یمرأس ساعت اومد که با هم مشغول کار شد  عرفان
 .یمکار نداشته باش  یادز یانروز تولد آر یجلو تا برا یمکم بنداز  یک رها رو کا

 که تلفن زنگ خورد. برداشتم:  یمده مشغول کار بودفشر  جوریهمین

 جانم مهسا؟ -

با شما هماهنگ کردن  گنیم جاینآوردن ا یفتشر  یفیمهندس، خانم شر -
 قرار مالقات دارند.

 م.رو فراموش کرده بود یهعط پاک

 کن داخل.  ییشونآره آره راهنما -

 چشم. -

رو درآوردم و از پشت مبلمان که محل کار  ینکمرو گذاشتم و ع گوشی
 رفتم. یزمبود بلند شدم و به سمت م یمونگروه

 داخل شد. یهسر جام که در باز شد و عط نشستم
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معذب شد  یاومد تو، نگاهش اول به عرفان افتاد و احساس کردم کم وقتی 
 سالم کرد. یع و سر 

 گفت:  یتبودن موقع یاز رسم یاطهم رو کرد سمت من و با احت بعد

 .یسالم مهندس احسان  -

 گفتم:  ینبود االن، با لحن راحت   یازیچون ن  یدرک باالش ول  یزدم برا  لبخندی

 .یزمعز  ینجان بش یهسالم عط -

 و نشست و گفت: یدکش  یجمله از طرف من نفس راحت  ینا یدنشن با

 عه؟ -

 رو به من گفت: یطنتو با حالت ش یینش رو آورد پاداص بعد

 باشم. یجنتلمن رسم ینا یجلو یدفکر کردم با -

 گرفت:  مخنده

 یافتخار همکار یکه مدت   یهستند از شرکت حام یمهندس حام یشوننه ا -
 .یمباهاشون رو دار

 گفت که گفتم:  یآهان  یشنگاه سوال با

 خوبه؟ ییدا یه،خب عط -

دعات  یشرکت تو استخدام شم کل یاممتوجه شد دارم م یوقت  خوبه. اتفاقاً  -
 کرد.
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دانشگاه درس  یتو یاچه شاخه یتو االن تو ینمسالمت باشه. خب بب - 
 ی؟خوند

 افزار.شاخه نرم -

 تییبفرستمت بخش آ  تونمیاالن م ینخوبه! من هم یلیکه خ  ینخب ا -
 شرکت.

 هاش پروژکتور روشن شد و بلند گفت:چشم توی

 نامو... . یاف  یوا -

 یر الت به عرفان نگاه کرد که بلند زدم زدهنش رو گرفت و با خج یجلو یهو
 خنده:

 .یاباحال یلیدختر تو هم خ -

 گفت:  یرلبرفت و ز ایغرهچشم

جا که دخترعمه جان. حاال اون  رسیمینم  یلجمع فام  یشما که تو  یبه باحال  -
 ...هشیم رسهیبه شرکتش که م خورهیمغز همه رو م

 ناز دار کرد: هایمنش یهصداش رو شب بعد

 جذبه.با یانم مهندس احسان خ -

خودش رو گرفته  یجلو یعرفان نگاه کردم که از خنده سرخ شده بود ول به
 بود.
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 یکردنش تو  یتاذ  یگرفتم برا  یمو تصم  یهعط  یتکون دادم برا  یتأسف سر   با 
 گفتم:  یجد یهوبودنم فرو برم. پس  یسجلد رئ

 لطفًا. یدتمومش کن یفی؛بسه مهندس شر  یگهخب د یلیخ -

 ساکت شد و با بهت نگاهم کرد که ادامه دادم: یهو عطیه

تا ساعت دو بعدازظهر؛  یاریدم یفشما از فردا ساعت هشت صبح تشر  -
 یشگیهم یم،بود یشرکت، به مدت دو هفته. اگر از شما راض تییبخش آ 

. شما فعال یلیونهم ۵.۵ مونتییبا تجربه بخش آ  یهاحقوق کارمند شید؛یم
 االتر،حقوقتون بره ب طور ینکه هم  یتا زمان  گیریدیم ۳.۵ یدوندگار شداگر م
 یست؟ن یسوال

رو  یتیشخص ینکه انتظار نداشت همچو جذبه بهش زل زدم. اون یتجد با
و  یفتگیُبهت بود. نگاهم به عرفان افتاد که با ش یهمچنان تو ینهاز من بب
 شده بود. یرهبا خنده بهم خ یافتخار ول

 یکه همچنان تو  یهاش باال انداختم و نگاهم رو برگردونم سمت عطبر   ابرویی
دفعه با  یک بانمک شده بود  یلیخ شیافهبهت بود؛ دلم سوخت براش. ق

و  یتدستش انداختم. با عصبان یدخنده که انگار فهم یر بلند زدم ز یصدا
 م سمتش.یده که از جام بلند شدم و دواز جاش بلند شد که بذاره بر  یناراحت 

 یه؟عه! عط -

 گفتم:  ینگاهم کرد که با مهربون  یبا دلخور برگشت
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بانمک شده بود.   تیافهق  یلیبود. آخه خ  یتو؟ شوخ   یشد  جنبهیقد ب چرا ان  - 
 .ید. ببخشیگهتوروخدا ناراحت نشو د

 زد. لبخندی

 کنم بابا.  یتتاذ خواستمیم -

 ادامه داد: بعد

 یشی؟چقدر جذاب م شییم یجد یتا حاال بهت گفته وقت  یکس  ور،یشعب -

 رفتم بهش: ایغّرهچشم

 .یگهحاال پررو نشو د -

برام  یکه کرد  یافسانه واقعا کار یخدا، در هرصورت، مرسبه گمیم یجد -
 ارزش داره. یادن یک 

 .یزمعز  سیفهوظ -

 کار دارم. به عمه سالم برسون.  ییجا یگه،من برم د -

 . خداحافظ.بینمتی. ممیز ز شه عبا -

عرفان رو به خودم  یرهش کردم و بعد برگشتم که نگاه خدم در اتاق بدرقه تا
 .یدمد

 زدم. صداش

 عرفان؟ -
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 نبود. یادن ینا یانگار تو ولی 

 مهندس؟ -

 ی؟حام یآقا -

 بلند گفتم: یصدا با

 مهندس؟ -

 اومده باشه گفت: یرونب اییگهد یایدفعه انگار از دن یک 

 له؟ب...ب -

تموم شه بره  یمقسمت از طرح که ناقص موند رو انجام بد ینا یاب یی؟کجا  -
 .یگهد

 .یمرو تکون داد و با هم مشغول شد سرش

 .یدیمکش  یاخسته یتموم شد هردو نفس راحت ول کهیناز ا بعد

پرونده  ینا یگهاحتماال هفته د یاداون هم ب یاد؛م یانفردا آر یگه،خب د -
 .شهیتموم م

به هم به سمت  یدیو با خسته نباش یمکردم. با هم پاشد  ییدرو تا حرفش
 .یمهامون حرکت کردو به سمت خونه یمرفت هامونینماش

از خواب   یانسراغم به خاطر تولد آر  اومدیکم داشت مکه کم  یجانیبا ه  صبح
م رو رد عالقهعطر مو یشهتر از همشدم و بعد از آماده شدن سرحال یدار ب
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نصف شب   دونستمیکه م  یانو بعد به سمت اتاق آرشتم و به خودم زدم  بردا 
 .شهیم مادهداره آ  یدمخونه رفتم و با زدن در، رفتم داخل که د رسهیم

 ی! پارسال دوست، امسال آشنا! خوش بازگشت یبه به سالم مهندس احسان  -
 به خانه.

 !ییدمانفر  یقتشو کنمیش مسالم افسانه خانم، مچکرم مچکرم، خواه -

 پوستت. یر آب رفته ز ینبهت ساخته مسافرتا، همچ -

قدر عرق نکرده بودم. تو عمرم ان یختم،جا عرق رقدر که اوناه نگو که ان -
 !یهسخت یواقعا جا

قشنگ درآورد و   یکوزه سفال  یک   یفشک  یخنده که رفت از تو  یر ز یمهم زد  با
 گرفت طرفم.

 جوجه. یتسوغات -

 گفتم:  یو با خوشحالذوق از دستش گرفتم  با

 ی؟برام گرفت  یسوغات  یجد یجد -

 بغلش. یدمنگاهم کرد که پر  یلبخند مهربون  با

 .یمجون یانآر یمرس -

 . یزمقابلت رو نداره عز -

شرکت سمت  یمخوشحال راه افتاد یمباهم صبحونه رو خورد کهیناز ا بعد
 .یدمشد یستمنشسته پشت س یم،عرفان. داخل دفترش که شد
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که با   یابود با شلوار کتون قهوه یدهپوش یاسورمه یارخونه قهوههاچ پیراهن 
 یگوشه  ییطال  یز هم به آو  رنگشیادفترش ست شده بود. کت اسپرت سورمه

علوم م یز م یر هم از ز شیرهت یاقهوه یبود و کفش مارک ِاکو یزوندفترش آو
ت اما . با لذدبوش هم کل دفتر رو برداشته بوعطر گرم خوش یبود و بو

 که به حرف اومد:  یدمکش  یقیامحسوس، نفس عمن

 !یزعز  یاحسان  ینسالم مهندس -

 گفت:  یکه با شوخ   یمباهم جوابش رو داد یانآر با

 پروژه؟ یقاتاز تحق یابه ارمغان آورده یمانجان چه برا یانآر -

 یرو  یختش درآورده بود رو رکه از سفر دو روزه  یخوشحال کل اطالعات   آریان
 .یرهدا

 یخسته شده بودم برا یگهو د زدیداشت حرف م یانساعت بود که آر سه
 بلند گفتم: ینهم

 دهنت کف نکرد تو؟ یم،بذار چاق کن ینفس یک داداش  یانآر -

 یزیانگار چ ملچ مولوچ کردن یتفکر چند لحظه سکوت کرد و بعد از کم با
 کشف کرده باشه گفت:

 ها! دهنم خشک شده! یگیراست م -

 رو کرد به سمت عرفان: یشاک  بعد

 دید؟یبهش نم یزیچ ینون  یآب  یه یادشما براتون مهمون م -
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 پشت سرش رو بامزه خاروند. عرفان 

 .یمخب واهّلل مهمونمون امون نداد تکون بخور -

ت سمت تلفن و سفارش کرد برامون خنده و عرفان بلند شد رف  یر ز  یمزد  همه
 .یارنب یزیچ یه

اومد داخل   ینیدست به س  یشد و منش  ر باز که د  یمنشسته بود  طوریهمین
 :یدکه عرفان پرس  یز م یرو گذاشت رو ینیو س

 مش حسن نبود؟ ید؟چرا شما آورد -

 ِمن گفت:چند لحظه بعد با ِمن یسادجور واهمون منشی

 هاینا  یام،شد که گفتم دارم م  ینازتون داشتم؛ ا  یدرخواست   یک راستش من    -
 .یارمرو هم با خودم ب

 بهش نگاه کرد و گفت: یدج عرفان

 یید؟آهان، بله بفرما -

و  یینگفتن حرفش سرش رو انداخت پا  یکه انگار معذب بود برا  منشیش
 گفت:

اجازه  یشهبدونم م خواستمیخواهرم هستش، م یراستش من فردا عروس -
 یرم؟بگ یکم زودتر برم و فردا هم مرخص  یک امروز  یدبد
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از   یشتر ب  یلیخ  جاینا  یشوجود منشعرفان فردا شرکت ماست و    دونستممی 
بارش   یزیبشه و چ  یعصب  یابگه نه،    یشو منتظر بودم به منش  یازهمعمول، ن

 گفت:  یممال یول ینمت یلیسکوت خ یهاز چند ثان بعد یکنه، ول

 خواهرتون خوشبخت بشن. یشاهّلل. اییدنداره، بفرما یمورد -

 کرد و رفت.  یتشکر  یبا خوشحال منشی

 یکمک   کهینا یبرا یاحسنت گفتم. ول یشو مهربون یباشعور یندلم به ا ته
 کرده باشم گفتم:

 که شرکتت به مشکل برنخوره؟  جاینا یایمفردا هم ما ب خواییعرفان م -

 تکون داد: یتفکر بهم نگاه کرد و بعد سر  با

 . ممنونشهیخوب م یلیکه خ  یمکار رو کن  ینآره اگه ا -

 .ذاریمیقرار م جاینم همکه فردا ه  یمکرد  ییدباهم تأ همه

دور  یمشش عصر بود و همه کارها انجام شده بود و همه لم داده بود ساعت
 .خوردیمیقهوه م یمهم و داشت

 فردا پروژه تموم بشه. کنمیمن فکر م -

 تکون دادم و گفتم: سری

ست پروژه تموم شه، فردا که چهارشنبه کنم،یفکر رو م ینآره من هم هم -
 بره ارگان. یمبفرست یگهو د یمکن  یشبه جمع بندجشنپن تونیمیم

 گفت:  آریان
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 طرح رو. یمو ما ارائه بد یرنرو بگ یهتا اختتام یمصبر کن یدبعد هم با - 

 شد. یانهامون نماچشم یتو یسه برق خوشحال هر 

و  یمو بعد هم جمع کرد یمکار کرد  یگهاز تموم شدن قهوه، سه ساعت د بعد
 .یمفتادهمه به سمت خونه راه ا

*** 

 یجد  یلیو همه خ  کنیمیم  یجمع بند  یمدار  ایسابقهیسکوت ب   یصبح تو  از 
 یبرا یمکه شد بعد از ناهار بر  ۲ساعت  یمکار متمرکزن. قرار گذاشت یرو

عرفان سکوت اتاق   یبودم که صدا  یطرح   یک   یرایشاصالحات آخر، در حال و
 رو شکست.

 ها؟بچه -

گرده کرده منتظر نگاهمون   یبا ابروها یدمکه د  آوردم باال یوتر رو از کامپ سرم
 .کنهیم

 :یمگفت  یانبا آر همزمان

 بله؟ -

 هاش رو با دستاش فشار داد و گفت:چشم که

 ید؟مسکن دار -

 یبا حالت سوال یانبا خودم دارم آر مسکن یکل یشهکه هم ییجااون از 
 عرفان: تکون دادم و نگران رو کردم سمت یبرگشت من رو نگاه کرد که سر 
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 یست؟شده؟ حالت خوب ن یچ  - 

 سردرد دارم. -

اومدم و به سمت  یروناز اتاق ب گردمیجام بلند شدم و با گفتن االن برم از 
 آبدارخونه راه افتادم.

مسکن  یفمک  یبرداشتم و آب کردم و برگشتم و از تو یوانیشدم و ل داخل
 بودمش برداشتم. یدهکه تازه خر   اییقو

نفس  یککرد و    یتش دادم که تشکرو آب رو به دس رو گرفتم سمتش  قرص
 .یدسر کش

بهش   یمتداد، با مال  یهتک  یهاش رو بست و سرش رو به صندلهم چشم  بعد
 گفتم:

 خونه؟ یبر  خواییم -

 بسته جواب داد: یهاچشم با

 االن. شهیبهتر م کنم؛ینه صبر م -

نوش مها، دنوشآبدارخونه و از دم یبرگشتم تو ینگفتم ول هیچی
مخصوص در دار و بردم؛ با  یوانل یتو یختمر اسطوخودوس رو برداشتم و

رو بهش بدم گذاشتم بمونه تا  یوانل کهینش بدون ابسته یهاچشم یدند
 و برگشتم سمت ادامه کارم. یوانل یدم بکشه تو

ست سرجاش. صاف نش یقیربع سرش رو بلند کرد و با نفس عم یک از  بعد
 گفتم:  ینهم یحواسم بهش بود برا
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 عرفان؟ - 

 شده بود برگشت سمتم یز که ر  ییهاچشم با

 جان؟ -

 ی؟دار یگرنم -

 رو تکون داد. سرش

 دارم. یول کنهیآره، به ندرت عود م -

 برداشتم و به سمتش رفتم: یز م یاز رو یوانجام بلند شدم و ل از 

 نوش درست کردم.برات دم یاب -

 رو گرفتم سمتش. یوانل یدمرسکه   بهش

 بخور. یاب -

که با   یزمزدم و برگشتم سمت م یکرد، لبخند  ینگاهم کرد و تشکر  مهربون
 رو شدمبهرو یاننگاه مشکوک آر

همه تمرکزم رو دادم سمت  یگهسراغ ادامه کارم رفتم و د اهمیتیب  ولی
 طرحم.

آماده   یمو حاال هم داشت  یمرو که آوردن در سکوت به خاطر عرفان خورد  ناهار 
 .شدیمیه ماصالح پروژ 

استارت انجام اصالح   یحالش بهتر شده بود و با سفارش قهوه به منش  عرفان
 .یمرو زد یینها
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 گفتم:  یاز دو ساعت انجام اصالحات با خوشحال بعد 

 !یدخسته نباش یپروژه مشترکمون. همگ  یانهم از پا ینخب! ا -

نفس ها راحت و آسوده باآلخره بعد از مدت یالهمه و با خ یمزد لبخندی
 .یدیمکش  یراحت 

اآلن بره خونه و تخت بخوابه تا   تونهیباالخره م  کهیناز ا  یبا خوشحال  عرفان
هم به   یانکرد و رفت، من و آر  یعیسر  یسردردش کامال خوب شه خداحافظ 

 .یمسمت خونه راه افتاد

ازش سراغ   دید،یم  یالکه داشت سر   یدمدر خونه رو باز کردم مامان رو د  وقتی
کنه.   یس و امروز نوبت اون بوده که آشپز نهفتم که گفت تو آشپزخوبابا رو گر 

از تولد فردا، تمام  یگرفتم و با ذوق ناش  یعیمن هم رفتم دوش سر  ینبنابرا
ها دادم و بعد هم به بچه  اییادآوری  یامچک کردم و پ  یگهبار د  یککارها رو  

 ونه راه افتادم.شام به سمت آشپزخ  یبرا  کردیبابا که همه رو صدا م  یبا صدا

 !ییبه به چه بو -

. بعد از شام، یمزد و با گفتن نوش جان همه شروع کرد یمهربون لبخند بابا
 یتو یمدم کرد. همه باهم نشسته بود یچا یانها رو شستم و آرهمه ظرف

 که بابا گفت:  یراییپذ

 ها اوضاع شرکت چطوره؟بچه -

و پروژه  یمگرفت  یاپروژه که چه  یمداد یحبراش توض یانبا آر یخوشحال با
 رو به اتمامه. یگهد
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رو بهمون  ییهانکته ییجاها یک و  دادیهامون گوش محوصله به حرف با 
 .کردیم یقمونتشو ییجاها یهو  کردیم یادآوردی

 و گفت: یدکش  اییازهما خسته شده بود خم یکه از بحث کار  مامان

 ندارند!خوش به حال من که شاگردهام انقدر دنگ و فنگ  -

به سمت اتاق خودشون  یریکه با شب به خ  یمحرفش لبخند زد ینبه ا همه
 رفت.

ما  یهابه بحث یشهبود و عاشق شغلش بود و هم یرستاندبمعلم  مامان
 بود. عالقهیب 

 یو بابا کل یمراجع به شرکت حرف زد یگهکم د یک از رفتن مامان  بعد
 بهمون کرد. یارزشمند هایییراهنما

 !یمزد  یو خاموش  یمهامون رفتدوازده بود که همه به سمت اتاق  یگهد  ساعت

که از   کردمیچک م یمگوش  یرو تو یزیتختم و داشتم چ یبودم رو نشسته
 یز چرو باز کردم که نوشته بود »همه یامشصفحه. پ یعرفان اعالن اومد باال

درصد  یک یحت  یانزدم و جواب دادم: »آره. آر یلبخند «یفه؟فردا رد یبرا
 بو ببره!"« یستن نهم ممک

که شکلک خنده   گذاشتم و فرستادم  یاممآخر پ یآفتاب  ینک شکلک ع یک  و
 فرستاد.

 نوشتم: »سرت بهتره؟« براش

 نوش شما کار خودش رو کرد.«جواب داد: »بله، دم بالفاصله
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 »خداروشکر.« نوشتم 

 .یمکرد  یاز هم خداحافظ  بینمتیبعد با فرستادن فردا م و

 خوابم برد! یدهسه بالش نر شب سرم ب اون

 رفتمیم یساده و رسم که  یشهبود، برخالف هم یدهروز تولد باالخره رس صبح
ساپورت کلفت و  یک با  یدمپوش یجلوباز سبز خردل یمانتو یک سرکار؛ امروز 

سرم کردم و همه   یتوربان مشک   یککردم و    یخودم خال  یعطر محبوبم رو رو
 یلیخ  ایشآر   یک و در آخر   یدمپوش  یردموهام رو کردم داخل بعد هم شال ز 

 یادهصورتم پ یتر کرد رورو خوشگل میافهق یلیکه خ  یجور ینامحسوس ول
 یانوارد آشپزخونه شدم آر یوقت  یرون،از اتاق زدم ب یفمکردم و با برداشتن ک

 .یدکش  یسوت 

 .بارهیم یپتاز ت یخوشحال یخانم کجا کجا؟ روز آخر  یآ  -

 شک نکنه گفتم: کهینا یرانازک کردم و ب یچشم پشت

 .یمرو تموم کرد یباآلخره پروژه مهم -

 کردم و نامحسوس ادامه دادم:  یپشبه ت یم نگاه ه بعد

که نرفته   یادتست  بپوش چون پنجشنبه  ترییک به نظرم تو هم برو لباس ش  -
 رو! مونیشگیقرار هم

 تکون داد و رفت سمت اتاقش و در همون حال گفت: یتفکر سر  با

 .یریمبگ یلخودمون رو امروز تحو یکمبذار  گییست مرا -
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 و شروع به خوردن کردم. یختمر یخودم چا یزدم و برا یبدجنس لبخند 

و به سمت شرکت راه  یرونب یمکارمون تموم شد از خونه زد  کهیناز ا بعد
 .یمافتاد

دخترکشش دهنم   یپعرفان با ت  یدندر دفتر رو باز کردم که با د  یدیمرس  وقتی
 هاش برق زد.ما چشم یدنمتر باز شد، ناگفته نماند که اون هم با د یمن

پروژه   ییشروع به ارائه نها  یکردن و سفارش قهوه به منش  یک از سالم عل  بعد
 .یمکرد

و من کم کم روده  دادیمیپروژه رو ارائه م وقفهیب  یمساعت بود که داشت پنج
 ییبه جا کهینحض ا. به مدادیرو قورت م یکهم داشت روده کوچبزرگه

 وقفه داد، گفتم: شدیکه م  یدیمرس

 یم؟ها ناهار بخوربچه -

تکون دادند و غذا  یسر  ۳ساعت  یدندو ساعت رو نگاه کردند و با د هر 
 و استراحت شروع شد. یمسفارش داد

رو   یگوش  یع اسم رضا سر   یدنزنگ خورد با د  یمکه گوش  خوردمیغذا م  داشتم
دم گوشم صداش رو کم کردم تا اگه  ذاشتمیه مک  ینبرداشتم و در همون ح

 نشنوه، تماس رو وصل کردم یاندرمورد تولده، آر

 بله؟ -

 ی؟سالم افسانه خوب  -

 ی؟ممنون، شما خوب  -
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 افسانه.... . یگمم ی،من هم خوبم مرس - 

داره به من گوش  یدمد یانبه آر یرچشمیبا نگاه ز کرد،یِمن مِمن داشت
گرفت و همون   یع فان اشاره کردم که سر س به عر نامحسو ینهم یبرا یدهم

من هم فرصت   یدن،کش  یشرو پ  یو شروع کرد بحث   یانلحظه رو کرد سمت آر
 تر گفتم:دونستم و آروم یمترو غن

 راحت باش رضا -

 یارمش؟نداره ب یداده من رو هم ببر...اشکال یر دوست دخترم گ -

 شده! یفکر کردم چ  یدم،کش  یراحت  نفس

 .یارشنداره ب ادیر یبابا انه  -

 زده گفت: ذوق

 بینمتونیپس م ی،دمت گرم آبج  -

 باشه قربانت خداحافظ. -

 خداحافظ. -

منتظره   یر غ  یلیو ناهارم رو ادامه دادم که خ  یدمکش  یقیکردم و نفس عم  قطع 
 برگشت سمت من. یزدکه داشت با عرفان حرف م  یانآر

 بود؟ یک   -
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 ینانتظار ا  پرسیدینم  یزیم چهاتلفندرباره وقت از من    یچکه ه  ییجااون  از  
 ینکارم نبود بنابرا  یوقت دروغ هم تو یچخب ه  یسوال رو ازش نداشتم، ول

 راستش رو گفتم:

 رضا بود. -

با تعجب  یانبهش زدم، دوباره آر یشوکه نگاهم کرد که لبخند مطمئن عرفان
 :یدپرس

 داشت؟! کار یرضا با تو چ  -

گفت، براش چشم و ابرو اومدم و بعد   هشین نمعرفا یکه مثال جلو  جوری
 گفتم:

 .گمیحاال بعدًابهت م -

 سوال جواب شد. خیالیگرفت منظورم رو و خداروشکر و ب   که

 رو شدم.عرفان روبه یننگاه پر از تحس یدنسمت غذامون که با د برگشتیم

 که رزرو کرده بودم  یبود؛ رستوران   ۶پروژه باالخره تموم شد و االن ساعت    ارائه
شرکت   یتو  یمباش  ۷گرفتم که تا    یمتصم  ینساعت راه بود بنابرا  یک   جاینتا ا

 رفتیساعت زودتر از ما م  یمن  یدبا  یانآر  یسمت رستوران ول  یفتیمو بعد راه ب
 یدبا رسیدیمیما م یوقت که نیبرداره و هم ا رفتیم یدرو با یکچون هم ک

 یانبا عرفان و آر یمنوتا شش یمگرفت یمبودند رستوران، تصم یدههمه رس
 یک  ییبعد هم من برم دستشو یک،و بعد عرفان بره دنبال ک یمبخور ییچا

 سمت رستوران. یانبا آر یفتیمبشه و بعد راه ب ۷کم معطل کنم تا 
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در   یدن،به نوش  یمشروع کرد  و  یمبرداشت  یکیرو آوردند هرکدوم    هایچا  وقتی 
 بارون گرفت. ینح ینهم

واقعًا دوست داشتم  یچرا ول دونمیفصل بودم! نم ینبود و من عاشق ا پاییز 
 باشه! ییز کل سال پا

ما رو  یروکنار و پشت به پنجره بود و عرفان روبه  هامونیصندل یانو آر من
سرم رو  یادبودم داره بارون م یدهفهم کهینبه پنجره نشسته بود؛ بعد از ا

رو از پشت پنجره با  برگردونده بودم و گردنم رو کج کرده بودم داشتم بارون
 هاینماش  یهاو چراغ خوردیم یشهکه به ش  ییهاقطره  کردم،یذوق تماشا م

. آوردیآدم رو به ذوق م دادیها رو از پشت پنجره کج و تار نشون مو خونه
 یبارون و چا ینجمع سه نفره با هم ینو هم یستهزمان با خواستیدلم م

 من کرد: شد و رو بهاز جاش پا دفعهیک بمونه. عرفان  یباق 

 من، گردنت شکست دختر! یجا ینبش یاب -

 یم،زدم و تشکر کردم و جامون رو باهم عوض کرد یلبخند یشباشعور به
عرفان رو  ینو سنگ یرهو نگاه خ کردمیرو تماشا م یرونب ریطوینداشتم هم

 خطاب به عرفان گفت: یانکه آر  کردمیخودم حمل م یهم رو

مکه ها! باهم در  یحاج  یحاج  یپروژه تموم شد نر  نیحاال آقا عرفان ا -
 داداش. یمارتباط باش

 و گفت:کرد   ییدبعد هم تأ یان،رو از من کند و داد به آر شیرهنگاه خ عرفان

 داداش. یقیمکردم! رف  یدانه بابا کجا برم من تازه شماها رو پ -
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داشتند رو محکم زدند قد هم و بعد نگه    یگهزدند و دست همد  یلبخند  هردو 
لحظه  یک ! یم؟عرفان رو کنارمون ندار یگهنبود که د یادمو فشار دادند. چرا 

داره  یلیزدم که اصال چه دل یببعد به خودم نه یول یختغم عالم به دلم ر
کردم   یسع  ینهم  رایو از االن دلت براش تنگ شده؟ واهّلل! ب  یکه انقدر ناراحت 

رم رو گردوندم سمت نکنم. س  بهش فکر   یگهفکرم رو از موضوع منحرف کنم و د
رو کردم سمت عرفان و بهش اشاره کردم که  یمه،شش و ن یدمساعت که د

 بلند شد و گفت: یعسر 

 برم. یدبا یگهکار دارم د  ییها من جابچه ،یگهخب د -

 ینیمها هم رو ببمدت یستقرار ن یگهکه د یجور یعاد یلیمثال خ بعد
 کرد و رفت.  اییخداحافظ 

 و گفتم: یانشد. رو کردم سمت آر یشتر ب یجانمرفان، هاز رفتن ع بعد

 عشق و حال. یمبعدش آماده شو که بر  ییشودست رمیمن م -

 زد. یلبخندتکون داد و  سری

 یکردم و بعد از انجام کارها  یدرو تجد  یشمجا آراو اون  ییسمت دستشو  رفتم
 ته اومدمربع گذش  یک   یدمد  کهینلفتش دادم و بعد از ا  یگهکم د  یکمربوطه  

 .یرونب

 من گفت: یدنبا د آریان

 .یمبعد بر  ییدستشو یک من هم برم  -
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موافقت کردم که رفت و بعد از  یلباز شد از شانس خوبم، با کمال م یشمن  که 
درها رو قفل  ینشرکت رفته بودند بنابرا یاومد، همه کارمندها یقهپنج دق

رو کردم  ینماش یتو یمنشست یوقت  یم،حرکت کرد ینو به سمت ماش یمکرد
 .یانبه آر

کافه   یبه جا  یم،رو تموم کرد  یپروژه مهم  کهینبه نظرم امشب به مناسبت ا  -
 نظرت؟ ی،رستوران مشت  یه یمبر  یشگی،هم

رو بهش دادم  یکرد که من هم از خدا خواسته آدرس رستوران رزرو  موافقت
 کرد.کت  حر  یم،دور بر یغرغر که چرا حاال انقدر جا یکه بره. اون هم با کل

 یز اومد که همه چ یاماز طرف عرفان پ یمکه به گوش  یمرستوران بود نزدیک
 ست و همه منتظر ما هستند.هآماد

 یوقت  یدم؛کش یاراحت نفس آسوده یالزدم و با خ یلبخند یخوشحال با
. در یمبه سمت رستوران راه افتاد یانو با آر یمرو پارک کرد ینماش یدیمرس

 یناز ا یانآر کهینا یو برا یدمها رو دداخل. از دور بچه یمو رفت یمرو باز کرد
 برگشتم سمتش و گفتم: یع فاصله زودتر متوجه نشه، سر 

 هام رفته؟تو چشم یزیچ ینبب یانآر -

 کردیهام نگاه مبا دقت به چشم  یز سمت م  رفتیمیم  یمکه داشت  طوریهمین
 کم ازم دور شد و گفت:  یک  یدند یزیچ یو وقت 

 .یستن یزینه چ -
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با بهت برگشت   یز،م  یکها جلومون سر  بچه  یدنسرش رو باال آورد که با د  بعد 
 ها بلند شد:بچه یصدا یهوسمت من، که با لبخند ژکوند نگاهش کردم، 

 !یانتولدت مبارک آر -

روشن  یهارو با شمع  مونیسفارش یکهمه با هم دست زدند و عرفان ک و
 .ید گرخماً جا رسونعرفان ا یدنبا د یانآورد سمتش، آر

 عرفان! -

دار شدند هاش نمکرد، چشم  یهتجز   ینکهکاًل تو هنگ بود؛ بعد از ا  یهچند ثان  تا
 گوشم گفت:  یر بغلش و فشار داد و ز یتو یدکش  دفعهیک و من رو 

 خوشگلم. یآبج  یاصال انتظارش رو نداشتم! مرس یطونکش -

 .یز سر م یمنشست یمزدم و بعد با هم رفت لبخندی

بود که شب  جوریینکرد و ا  یگرم  یپرساحوال یهبا بق یانآر یمنشست تیوق
 تولدش شروع شد.

حرف  یگریداشت با د یو هرکس یماز خوردن شام، همه نشسته بود بعد
بود. از جام بلند شدم و رفتم سمتش،   یبغر   یجمع کم  یفقط عرفان تو  زدیم

ارش که رضا و کن  یحس کرد برگشت بهم نگاه کرد. صندل یکشمن رو که نزد
 یدمقدم بزنند رو کش  یاالن رفته بودند کم  یدوست دخترش نشسته بودند ول

 و نشستم. یرونب

 عرفان؟ یخوب  -

 قربونت. یمرس -
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 .یامشب تو دردسر افتاد یدببخش - 

 ید؟خوب بود تا برس یز بود، همه چ یفهحرفش هم نزن، وظ -

 ی؟نداشت  یتو مشکل ی،آره خوب بود همه چ  -

 یزشونهستند که برم سر م  یابفهمم آشناهاتون ک  کهینفقط سر ام  نه من ه  -
کدومه   یخانم احسان  یرزرو یز م یدمکردم که از خود رستوران پرس  یر گ  کمیه

 کرد.  ییکه راهنما

 خجالت نگاهش کردم. با

 ها رو بهت بدم!از بچه یکیمن اصال حواسم نبود شماره  یدببخش یوا -

 تکون داد: یسر  مهربون

 نداشت. یتم که...مشکلابا گفنه ب -

 بلند گفت: یانآر یهوکه   زدیمیحرف م داشتیم

 شد؟ یخب خب دوستان کادوها چ  -

 گفت:  یدبا تأک یز بود سر م یدهاز اون ور رضا که تازه رس که

 شد؟ یما چ  یکک  -

و بعد از انداختن چند تا عکس با هم   یک رفت سراغ ک  یانو آر  یدندخند  همه
 .یمخورد یککادوها رو باز کرد و در آخر ک  یانم آرد هبع یدم،رو هم بر  ک یک

و  کردیاز همه بچه ها تشکر م یکییکیبود  یسادهوا یانشب بود و آر آخر 
 نفر آخر عرفان بود. کرد،یم یهمه رو راه 
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 خالصه. یدیکادو، زحمت کش  یک،داداش، بابت ک یمرس - 

 زد یلبخند جذاب  عرفان

 .یریمرو جشن بگ یتسالگ شاءاهّلل صدان یه،ها چحرف ینا -

 هم رو بهش گفتم: من

 عرفان. یواقعا مرس -

لب گفت و لبخند  یر ز «کنمیهام شد و »خواهش مچشم یرهخ ینگاه گرم با
 زد که دلم براش رفت. یجذاب 

 رو کرد. کار یننگاهم رو ازش گرفتم که اون هم هم سریع

عد از حساب شد و رفت و ما هم ب ینشازمون سوار ماش یاز خداحافظ  بعد
 .یمخونه شد یرستوران راه  کردن پول

شاد شده بود  شیهروح یلیخ یانآر کهینبود در کل، مخصوصًا ا یخوب  شب
 .کردیتشکر م یلبخند به لب داشت و ه  یر و کل مس

 یقبلش برگشته؛ ول یو شرکت به روال کار گذرهیهفته م یک  یانتولد آر از 
! یهاز چ یارمبه روم ب خوامیه نمرو دارم ک یزیش احساس کمبود چمن همه

که مناسب  ییهالباس ینو من دارم از ب ستیهخواهر عط یامشب عروس
 ینکدوم رو بپوشم. سه تا لباس از ب کنمیباشه، انتخاب م تونهیامشب م

 کهینه از اباغه و مختلطه. کالف  یتو  یآورده بودم. آخه عروس  یرونهام بلباس
رفتم   یانم. برشون داشتم و به سمت اتاق آراب کنانتخ  ینشوناز ب  تونستمینم

 تابشه.پشت لپ یدمداخل شدم که د یاو با زدن تقه
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 یان؟آر - 

 سرش رو بلند کنه گفت: کهینا بدون

 جان؟ -

 تره؟سه تا کدوم قشنگ  ینا یناز ب -

 رو نشون داد. یکیشیونبهشون انداخت و  یرو بلند کرد و نگاه  سرش

 یاسیکه انتخاب کرده بود   یراهنیپسمت اتاقم؛  کردم و رفتم  یتشکر  ازش
 یشدکم باز م  یلیکه از کمر خ  یخوش دوخت بود؛ طور  یلیو خ  یبود و ماکس

بلند و توِر  هاشین. آستیول کردیم یجادموج خوشگل رو ا یک  یتو در نها
 یراهنپ  ینهم بسته بود. ا  شیقهمد شده بود،    یلیخ  یداً پف کرده بود که جد

 یدنشباشه. با پوش یزمهنوز سا کردمیبودم و خدا خدا م یدها خر رو از کاناد
 یممجلس  یتوش جا شدم! بعد هم توربان مشک   کهیناز ا  یدمکش  ینفس راحت 

پاشنه پهِن هفت   یرو سرم کردم و موهام رو کامال دادم تو. در آخر کفش مشک 
کردم و بعد نشستم   پامرو  خوردیبه سمت ساق پا م یکه روش بند  یسانت 
خوش  یول یک کوچ  یهاانجام دادم. به لب یصورت  یتچشم ال یشآرا یک 

 کار رو تموم کردم.  یزدم و با زدن عطر  یپررنگ  یفرمم رژ صورت 

از اتاق خارج شدم.  ینگاه کردم و راض ینهآ  یبه خودم تو یلبخند مغرور با
 هم همانا. یانآر یکه خارج شدنم همانا و سوت بلند باال

 بابا جذاب! -
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زدم و باهم  یبهش چشمک  ینگاه کردم و راض یانآر یپزدم و به ت لبخندی 
 سمت باغ. یمراه افتاد

 یحوصله اومدن نداشتند، ما هم اصرار یو بابا هم دعوت بودند ول مامان
 .یمراه افتاد نیاآر ینو با ماش یمنکرد

 یکو بهشون تبر  یمبه سمت عاطفه و مادرش رفت یانبا آر یدیمرس وقتی
 .یمگفت

صورتش نشسته بود و لباس قرمز   یرو  یقشنگ   یلیخ  یاسموک   یشآرا  عاطفه
پاشنه   یها. کفشیومدبهش م  یلیبود که خ  یدهپوش  یبلند  ینآست  یکوتاه ول

 رو کامل کرده بود. یپشبلند و قرمزش هم ت

 ینه،بش  یشمونپ  یبا مادرش، عاطفه همراهمون اومد تا کم  یپرسز احوالا  بعد
 کرد.  نگاهم ینبا تحس یمنشست یوقت 

 تون برام آشناس!! خانم شما چقدر چهرهیپیاوالال! چه ت -

 !شهیمزاحم نشو خانم مخ من زده نم -

 گفت:  یجد یهوو  یدحرفم خند از 

اونوقت  کنییهمه پسرا رو تور م یایب یافهق ینبا ا گییگرفته نم  یگر جز ج -
 مونه؟ینم یچیواسه من ه

 بهش رفتم یاغّره چشم

 !ییدنفرما یشکسته نفس کنمیخواهش م یم،تر نشداز شما که قشنگ  -
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کرد رفت   یباهامون حرف زد و شوخ  یکم  ینکهبابا« نثارم کرد و بعد از ا برو» 
 ها برسه.مهمون یهبه بق

 یقشنگ  هایییآرااز گل یباییشز یشتر گفت ب  شدیبود و م ینسبتًا بزرگ  باغ
 بود که داخلش انجام شده بود.

داشتم خودم  یلیکه خ  ی! طوریبه شدت قر  د وبو یادز یلیآهنگ خ صدای
 نرم وسط! کردمیرو کنترل م

 یداداداش عاطفه رو پ یانوآر یمنشسته بود یانکه با آر  شدیم یساعت  یک
 .یفکرده بود و نشسته بود باهاش به تعر 

 اون اطراف بزنم. یدور یک م سر رفت بلند شدم برم که حوصله  من

که احساس   بردمیو لذت م کردمینگاه مبه اطراف باغ  جوریینهم داشتم
 یارو برگردم که با صحنه  یر اومدم مس  ینهم  یبرا شمیدارم دور م یکمکردم  
 خشکم زد. یدمها داز درخت یکیر که کنا

از همه بدتر  کرد؟یم کار یچ  جایناون ا یعرفان بود؛ ول کردمینم اشتباه
بود   یدهپوش  یت. لباستعجب داش  یبود برام جا  یسادهکه روبروش وا  یدختر 

 یک داشت به عرفان نزد طور ینمتر پارچه داشت و هم یه یدکه سر جمع شا
 .شدیم

 یداشت دختره رو کنار بزنه ول یرخ شده بود و سععرفان دقت کردم س به
دختره خودش رو بهش  اومدیذره جلو م یهو تا اون  ذاشتیدختره نم

 وسط راه خشک شدم! یهوکه . به سمتشون راه افتادم،  کردیم تر یک نزد
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 ن رما  کی

زمزمه کرد. از جام کنده  یزیلب چ یر هاش رو بست و زچشم یعسر  عرفان 
دختره رو  یصدا یدمرس یکشوننزد یشدم و به سمتشون پا تند کردم. وقت 

 :گفتیم یزن همبهحال یکه داشت با صدا  یدمشن

 !ندازمیراهت م یای؟راه نمـــ یهان  -

 یانشدنم به آر یک با نزد ع بهم دست داد.دختر حالت تهو ینوقاحت ا از 
. همون موقع یدمشن گفتیم یرلبرو که ز »استغفراهّلل« یزمزمه یصدا

سمت عرفان رو تو هوا  رفتیو دست دختره که داشت م یدمبهشون رس
عرفان باز شد  یهادختره بلند شد؛ همزمان چشم یغ که ج  یچوندمگرفتم و پ

بهش رو  توجهیشحال بهم نگاه کرد. ب من اول متعجب و بعد خو دیدنو با 
هاش م بهش و با جذبه معروفم تو چشمزل زد  یتکردم سمت دختره. با جد

 شدم: یرهخ

بنده خدا  ینبه زور ا ینبود که نخوا یگهد یچکسباغ ه ینکل ا  یتو یکهزن -
 ی؟رو راه بنداز

 بهم نگاه کرد. یتعصبان با

 یاز؟ته پ یا یازیبه تو چه مربوط؟ سر پ -

 بهش انداختم و صدام رو بردم باال: یچندش اهنگ

 یکثافت؛ آبرو  یستیهم ن یصحبت هم یقال ی! حت دمیتو ند یدختر به خار -
 !یدختره برد یهرچ 
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 ن رما  کی

صورتش بود  یک هاش رو از مچ گرفته بودم و صورتم نزدکه دست  طور همون 
 انداخت. یپمبه ت ینگاه 

 .یعروس یتو یُامل بهترم که چادر چاقچوق راه انداخت  یاز تو -

رو با اتاق خوابت  جاینتو که ا یکلنخ لباس من شرف داره به کل ه یک  -
 .یاشتباه گرفت 

طرف صورتم که از  یکبه  یددفعه با اون دستش که آزاد بود محکم کوب یک 
 یمن رو وسط راه تو یشدم و پرت شدم عقب که دست  حسیشدت ضربه ب 

 هوا نگه داشت.

فرصت استفاده کرد و پا  تم شل شده بود از دختره هم که دستش از دس اون
 به فرار گذاشت.

 نگران عرفان از بغل گوشم بلند شد: صدای

 ی؟افسانه؟ خوب  -

 ی کردم خودم رو  یکه از شدت درد بسته شده بود رو باز کردم و سع  هامچشم
 ینخودم رو از ب ینهم یبود؛ برا یجسرم هنوز گ یول یسمخودم وا یپا

 جا بود نشستم.ونکه ا  یجدول یلبهبازوهاش جدا کردم و 

زدم و  یناراحت بهم زل زده بود. لبخند مهربون  یافهنگاه کردم که با ق بهش
 گفتم:

 من خوبم. -

 روم و گفت:دو زانو نشست روبه روی
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 کرد؟  کار یچ  یعوض ینا ینمور بباون یر سرت رو بگ - 

 :یدمرو شن یانآر یکه صدا  یستن یزیبگم چ اومدم

 .گردمیدوساعته دارم دنبالت م جایی؟یناافسانه تو  -

 به اوضاعم گفت: یبا نگاه  بعد

 ی؟خوب  ی؟نشست  جاینچرا ا -

 عرفان اشاره کردم که تازه نگاهش به عرفان افتاد. به

 کنی؟یم یکار چ جاینعـــه! پسر تو ا -

به  یقبرگشت سمت من و دق یانسالم کردند و دست دادند بعد آر باهم
 تعجب گفت: اصورتم زل زد و ب

 شده؟ تو حالت خوبه؟! یصورتت چ  -

 تکون دادم و گفتم: سری

 .یستن یزیچ -

که عرفان نشسته بود و صورتم   ییجانداد و نشست جلوم همون یترضا باز 
 لپم رو فشار داد که دادم در اومد. یهاش و رودست ینرو گرفت ب

 چته؟ یواش! یآ  -

بود،  یسادهشرمنده و نگران وا هک  یگرد شده پاشد و کنار عرفان   یهاچشم با
 .یستادا
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 ن رما  کی

 !یگهچت شد تو؟ بگو د - 

خوابوند در گوشم و  یهو  رفتیراه م  جاینداشت ا  اییوونهد  یکبابا    یچیه  -
 فرار کرد.

زده نگاهم کرد؛ بعد برگشت سمت  یروناز حدقه ب یهاتعجب و چشم با
 عرفان.

 ؟یبود جاینباز دستم انداخته؟ تو ا یا گهیراست م -

 نگاهم کرد و بعد جواب داد: یو قدردان  یبا شرمندگ  عرفان

 آره من هم مات و مبهوت مونده بودم. -

 یدنچون از د یمتعجب بود ول یهنوز کم کهینتکون داد و با ا یسر  آریان
نشد و دست من رو گرفت بلند کرد   یپاپ  یگهخوشحال شده بود د  یعرفان کل

 .یمراه افتاد یتبا هم به سمت جمع و

شوک اون   یو من هنوز تو  زدندیباهم حرف م  ییبود داشتند دوتا  یساعت   نیم
 دختره جلف بودم.

. گرفتیدرد م  زدمیدست که م  یخوب بود ول  زدمیتا دست بهش نم  مگونه
 دونهیخدا م  یگهکم قرمز بود د  یک صورتم بود باز    یپودر که روبا اون همه کرم

 .یرهاون ز یخبر  چه

رو صدا زد و بردش وسط، که عرفان از فرصت   یانآر  یهطلحظه داداش ع  همون
 استفاده کرد و رو بهم با دقت نگاه کرد.

 درد نداره؟ -
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 نه خوبم، نگران نباش. - 

 گفت:  یشرمندگ  با

 تورو خدا. یدببخش -

 بهش رفتم: یاغّره چشم

 ر معذرت نخواه!قدبه خواسته خودم بود که اومدم جلو، پس ان -

 یدلم مونده بود دستم رو مشت کردم گرفتم جلو یتو که  ییاز اون جا بعد
 گرد شده گفتم:  یهادهنم و با چشم

 احمق؟! چش بود واقعًا؟ یبود دختره یحچه قدر وق یدید -

 گفتم:  یبلندتر  یکشف کرده باشم با صدا  یزیانگار چ بعد

 مصرف کرده بود؟ یزیبه نظر تو هم چ -

 باال انداخت و گفت: ایشونه

 .یفرشته نجات من شد نمدویفقط م -

 گفت:  یرلبهام زل زد و زتو چشم یبیجور عج یک بعد

 !یهست  یباییقدر هم فرشته زچه -

با دهن باز بهش زل زدم که با لبخند ژگوند   شمقدمهیب   حرف  ینشوک از ا  با
 ش رو برگردوند.رو یارهخودش ب یبه رو کهینبدون ا



 

 
148 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یزیو چ  یینسرم رو انداختم پا  یدبدنم به پنجاه درجه رس  یکردم دما  احساس 
 نگفتم.

جلوش  یهمثل بق تونستمیبشر با من؟ چرا نم ینا کردیم کار یچ  داشت
 کنم به حرفاش؟  محلییو ب  یامدرب

که زد رو فراموش کنم و   یکردم فعاًل حرف   یرو محکم تکون دادم و سع سرم
 گفتم:  ینمونکستن سکوت بش یبرا

 ی؟تا از دستش خالص ش یزددختره ن ینگوش ا  یچک تو یهچرا  -

 سکوت گفت: یبهم نگاه کرد و بعد از کم برگشت

 ی. ولکشیدیجاها هم ماحتمااًل کار به اون رسیدییم یرتر د یخب اگه کم -
 خانم! یهبلند نکردم؛ چه برسه به  یکس  یدرکل، خب... تاحاال دست رو

 خنده: یر زد ز بعد

 دم!انجامش ب یدبا یجورچه کردمیداشتم فکر م -

مادرش، ته دلم  یتقدر به تربخنده و من چه یر ز یمحرفش هر دو زد ینا با
 احسنت گفتم.

برگشت و تا آخر شب ما سه   یانآر  یزده نشد و بعد مدت   ینمونب  یحرف   دیگه
 .یمحرف زد یو از هر در میتا کنار هم نشست

 گرفتم که دو تا  یانکه پوست کنده بودم رو قاچ کردم و به طرف آر  ایمیوه
برداشت و باز جور   یبرداشت. به عرفان تعارف کردم که اون هم با تشکر  یکهت

 و مشغول خوردن شدم. یاوردمخودم ن ینگاهم کرد که به رو یخاص
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 ا؟جینا یکدوم طرف   یلفام یعرفان تو راست  - 

 مشتاق به عرفان نگاه کردم. یان،حرف آر ینا با

 ی؟من دوست دومادم. شما چ  -

 .جوابش رو داد آریان

 .یمما هم با خانواده عروس دوست -

 تکون داد. یزد و سر  لبخندی

جوجه   یخودم کم  یبود بلند شدم و رفتم برا  یسسرو شام که سلف سرو  موقع 
و عرفان برگشتند و  یانآر یدمکه د یز برداشتم با نوشابه و برگشتم سر م

 نشستند سرجاشون، چشمم به ژله که جلوشون بود افتاد و با حسرت گفتم:

 رفت. یادمعه ژله  -

 نگاهم کرد: یسپوکرف آریان

 خب برو بردار. -

 م رو انداختم باال.پاشنه بلند کله یهااز راه رفتن با کفش خسته

 ولش کن. یگهد خوادینم -

درآوردم  یز م یر رو از ز کردنیم یتمپاهام که اذ یز،م یاز گذاشتن غذام رو بعد
دستم و  یدر آوردم و پام رو گرفتم تواز پاهام رو آوردم باال و از کفش  یکیو 

 یبردم، داغ کرده بود پاها یمالوندم که اون لحظه تازه به عمق فاجعه پ
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پام رو ماساژ  ینطوریو هم ودم! صورتم از درد تو هم رفته بله شده ییچارهب 
 عرفان آورده. یدمظرف ژله جلو روم قرار گرفت، برگشتم د یک که   دادمیم

 یزدم بهش و ازش تشکر کردم که لبخند  ینکن! لبخند  یرقدر دلبپسر ان  بسه
 زد.

 یمکفش، صندل  یتو  کردمیکه پاهام رو م  طور ینپسر مهربونه! هم  ینقدر ا  چه
 یم،دن غذام کردم. بعد از شام عزم رفتن کردرو درست کردم و شروع به خور 

ش بهشون، از عاطفه و مامان بابا یک با دادن کادوها به عروس و داماد و تبر
 .تیمگرف  یشو راه خونه رو پ یمکرد  یعرفان خداحافظ  ینو همچن

 زنگ زد. یکه منش  یمبود شرکت

 جان؟ -

 که پروژه سفارش داده بودند اومدند.  یمهندس از طرف سازمان  -

 باشه بفرستشون داخل. -

 .کردیکه منتظر نگاهم م  یانرو گذاشتم و رو کردم سمت آر تلفن

 از طرف سازمان اومدند. -

خودش رو مرتب کرد که بعد از چند لحظه در باز شد  یتکون داد و کم سری
 داخل شد. یو خانم

 سالم. -

 .یماز جا بلند شد یانآر با
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 .کنمیخواهش م یید. بفرمایدسالم، خوش اومد - 

 که با لبخند نشست.  یمرو اشاره کردبه مبل روبه و

 .یدرو گذروند ینیواقعا پروژه سنگ ید،خسته نباش -

 :یمهر دو گفت نایآر با

 ممنون. -

 ادامه داد: که

و شما   یمکرد  ینههز   یلیدست شما بود خ  یشقسمت  یک که    یاپروژه  یما برا  -
از  یکیو الحق که  یمرارداد بستکه باهاش ق یدهست یاز ده تا شرکت  یکی
 یمو تصم یمازتون ممنون یلیخ یلی. ما خیدداد یشنهادها رو پطرح ینبهتر 
هتل  یکشمال داخل  یاز شهرها یکی یرو تو یاصل وژهپر  یهاختتام یمگرفت

 یسه روز هم پا ینا هایینهروز هستش و تمام هز  ۳ یه. اختتامیمبرگزار کن
 ماست.

 و ادامه داد: یدنوش ییشاز چا کمی

 یز آم یتاتمام موفق کهینا یو هم برا یمکن  یاز شما قدردان  کهینا یما برا -
 .یاریدب  یفتشر   یدوارمام  کنیم؛یم  یمداررو    کار   ینا  یریمپروژه رو جشن بگ  ینا

 گفت:  یانو آر یمزد لبخندی

 هست؟ ی. چه روزیایمم یمممنون، حتما اگر بتون -

 جشنبه و جمعه.هفته چهارشنبه، پن ینآخر ا -
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 چیدنیبرنامه رو هم نم  ینمسافرت و اگر ا  یک داشتم به    یاز ن  یلیبود! خ  خوب 
تکون   یسر   یانمطمئن به آر  یبا نگاه   نی. بنابرایمبر   یمداشت  یمخودمون تصم

 .یمدادم که اون هم موافقت کرد و قرار شد آخر هفته بر 

 .یاناز رفتن خانمه با ذوق برگشتم سمت آر بعد

 چه به موقع! دمشون گرم! یولا یوا -

 یم؟حتما به عرفان هم گفتند، زنگ بزنم بهش بگم با هم بر  یگمآره واقعا. م -

 ین؟ماش یهبا  یعنی -

 .یمآره، کال باهم باش -

 تکون دادم. سری

 باشه موافقم. -

 تکون داد و زنگ زد همون لحظه و عرفان هم موافقت کرد. سری

 ینار بخش سم ینتا به اول افتادیمیراه م یدچهارشنبه بود و صبح زود با امروز 
 .یمبرس شدیکه عصر برگزار م

هم  یانکه آر  یمکنراه جامون رو عوض   یو تو یمبر  یانآر ینشد با ماش قرار 
 یمار بود آماده منتظر باشه که بر شون قر دم خونه  ۷خسته نشه. عرفان ساعت  

 .یفتیمو راه ب یمبرش دار
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و بعد از خوردن صبحانه   یرونب  یمهامون زداز اتاق  یانبود که با آر  ۶:۳۰  ساعت 
که کردند، از  ییهاو گوش دادن به سفارش هایناز مامان ا یبا خداحافظ 

 .یرونب یمزد ینگپارک

بود؛ با تک  یقهو دو دق ساعت هفت هایندم خونه عرفان ا یدیمرس وقتی
 .یروندر خونشون باز شد و اومد ب یزنگ 

 یچمدونش رو گذاشت صندوق عقب و سوار شد و نشست پشت صندل  سریع 
 من.

 .یر ختون بهها، صبحسالم بچه -

صبح توهم برگشت و باهاش دست داد و من هم با گفتن »سالم  آریان
 .یمراه افتاد «یرخبه

 . یمو همه ساکت نشسته بود  یمکه از تهران خارج شده بود  شدیم  ساعتینیم

 یبود و صبح زود، لزر ییز که پا  ییجاو از اون یینپنجره رو داده بود پا آریان
 بهم کرد. یکردم. نگاه 

 ی؟بپوش یرو بردار ییشرتتاز پشت سو ینگه دارم بر  خواییم -

گرفت  خودش رو ییشرتسو یع بود، سر  یدهرو شن یانآر یصداکه  عرفان
 جلوم.

 رو بپوش. ینا یر بگ یاب -

 گفتم:  فوری
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 نه بابا خوبه. راحت باش تو. - 

 .یرشاالن؛ بگ یستمن سردم ن -

گرم عطر  یدوشم که بو یکردم و ازش گرفتم و انداختمش رو تشکری
 رو نوازش داد. ینیمش بمردونه

دست بردم ضبط رو روشن کردم  بردیخوابم نم یناشم یکه تو  ییجااون از 
هام رو بستم؛ زدم و چشم  یلبخند  ین؛ماش  یپخش شد تو  یانشجر   یکه صدا

 کردم و به آهنگ گوش دادم.  یلکسر

رو  یانآر یمتوال هاییازهخم یدنکه با د  یمکه تو جاده بود  شدیم یساعت  دو
 کردم سمتش:

 ینم؟من بش خواییم -

 سمت من.رو کرد  یخستگ  با

 خوابم گرفته. کمیک آره؛  -

که   یمجاهامون رو عوض کرد  یمشد  یادهزد و بغل جاده نگه داشت و پ  راهنما
 عرفان از پشت صداش اومد:

 یمن هم هستم برا یدها! هر وقت دوست داشت  کنمیها من تعارف نمبچه  -
 .یرانندگ 

 نگاهش کردم. ینهآ  یتو از 

 کن.   استراحتآقا؛ فعال رسهینوبت به شما هم م -
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نگاهم   یفتمب  یر باز گ یراشنگاه گ یتو  کهیننگاهش کردم و قبل از ا نیطوش  و 
 و حرکت کردم. یمرو ازش دزد

به تأسف  یو هر دو خواب بودند! سر  کردمیم یکه رانندگ   شدیم یساعت  یه
 بلند گفتم: یذره با صدا یکتکون دادم و 

تند! کاًل هس ییهاکمک رانندهه  چ یگهد هاینخان؟ آقا عرفان؟ بابا ا یانآر -
 خوابند.

 عرفان از پشت بلند شد: یکه صدا  کردمیداشتم غرغر م طوریهمین

 ید؟دار یخانم راننده چه امر  -

 بوده. یزیچ یخرس یشقبل یزندگ  یکه تو  یانآر ینشد، ا ینآهان! ا -

 و گفت: خندید

 یرم؟برات پوست بگ خورییم یوهم -

 ها.دارم یاز ن نآخ دمت گرم، واقعًا اال -

 چشم خانم. -

جلو با   کشیدیخودش رو م  ی،که از وسط دو تا صندل  یلحظه بعد درحال  چند
که   یدهنم که دهنم رو باز کردم و طور یآورد جلو یگالب   یکهت یک دست، 

 دهنم. ینداشته باشه گذاشت تو یدستش بهم برخورد

 .بود یرینش یشگالب  یبیطرز عج به

 .خوامیبازم م ین؟ود اقدر خوشمزه بواو! چه -
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 دهنم که با لذت خوردمش. یگذاشت تو  یگهد یکهت یک بالفاصله 

 یحاو یهاو بعد دست ینماش یتو یچیدپ ینارنگ  یاز چند لحظه بو بعد
 یرانندگ   یحواسم پ  گرفتمیچون داشتم سبقت م  بار یناومد جلو که ا  یشنارنگ

 یع رخورد کرد که سر کردم که انگشتش به لبم ب دهنم رو باز  هوایبود و ب 
 خدابنده    یشد. مدت   یجادا  مونینب  ینیعقب و سکوت سنگ  یددستش رو کش

 گفتم:  یمعمول یلیخ یایمجو درب یناز ا کهینا ینکرد که من برا یحرکت  یگهد

 عرفان، خودت هم بخور. یمرس -

 !یچاره! از قصد که نبود بواهّلل

 ینخاطر هم! بهیدمشنگاهش کردم که ند  ینهآ   یکه از تو  یومدازش ن  صدایی
باال انداختم و حواسم رو دادم به  یاشونه کنه،یم کار یداره چ  یدمنفهم

 یک بار ینروم و ادستش دراز شده روبه یدمد یقهکه بعد از چند دق  یمرانندگ
 کنارم نگه داشته.  ییچا یوانل

 زده از دستش گرفتم. ذوق

 االن! چسبهیقدر مچهپسر.  یمرس یوا -

 گفت.  «کنمیلب »خواهش م یر زد و ز ین مهربو لبخند

کردم، راهنما زدم و زدم کنار که   یکه رانندگ   یگهساعت د یکاز حدود  بعد
 گفت:  یع سر 

 ی؟خسته شد -
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طرف در  رفتیکه م  ی»آره« تکون دادم که درحال یسرم رو به معن مظلوم 
 گفت:

 شو. یادهپس پ -

لقب خرس رو  یگهد ار ب یک  یاندلم به آر یشدم و تو یادهخدا خواسته پ از 
 کردم.  یتعنا

 اونه! ینانگار ماش! بچه پررو انگارنهواهّلل

 یدمجام رو با عرفان عوض کردم، رفتم پشت و دراز کش کهینبعد از ا خالصه
 .یدمنفهم یزیچ یگهو د

 شدم: یدار عرفان ب یصدا با

 افسانه جان؟ -

 انم؟افسانه خ -

اره صدام مون نشسته و دعرفان پشت فر  یدمرو باز کردم که د هامچشم
 .یستهم ن یانو آر کنهیم

بودم گردنم درد گرفت که   یدهبد مدل خواب  کهینخاطر ابلند شدم که به  ازجام
 هم. یهام رفت تواخم

 .یدیمساعت خواب خانم، رس -

 کو؟  یانآر ی،مرس -

 رفته آدرس هتل رو بپرسه. -
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 ان.آه - 

در رو باز کرد سوار  یانموقع آرکه همون   کردمیبه اطراف نگاه م یکنجکاو  با
 شد.

 .یمکرد  یداجو باالخره هتل رو پوجست یکم  با

اتاق و به  یه یانبه من و آر یم،داد یلهامون رو تحوشناسنامه کهیناز ا بعد
و به   یمها رو گرفتکارت  یمعطل  یاتاق کنار اتاق ما دادند و بعد از کم  یهعرفان  

 .یمهامون راه افتادسمت اتاق

 یدیمتا رس  یعبدنم رو کوفته کرده بود سر   یدن،خواب  ینماش  یکه تو  ییجاونا  از 
 یشنشستم آرا یروناومدم ب کهینگرفتم و بعد از ا  یدوش یدماتاق، پر  یتو
 کردم.  یحیمل

 یمو از اتاق زد  یدیمپوش  یکیهم از حموم اومد لباس ش  یانآر  کهینمحض ا  به
 .یمو به سمت اتاق عرفان راه افتاد یرونب

زدم و با  یلبخند یپشدر حاضر شد، به ت یکه آماده جلو  یماتاقش رو زد ر د
 .کنهیمدل بهم نگاه م یناون هم داره هم یدمنگاهش کردم که د ینتحس

 یکه آقا  یمناهار بود یز . سر میمراه افتاد با هم به سمت رستوران هتل همه
 شیسالن هما یما و اطالع داد که ساعت سه تو یز اومد سمت م ینیحس

 هتل منتظرمون هستند.

رو نشون  یمبعد از تموم شدن ناهارمون با توجه به ساعت که دو و ن ماهم
 .یمپا تند کرد یشبه سمت سالن هما دادیم
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هم  ییهابود وبه شخصه انتظارش رو نداشتم. پروژه یمجموع هتل خوب  در  
 َقَدر و خفن بودند. یار که ارائه داده بودند همه بس

 یمه خسته و له به سمت اتاقمون در حرکت بودبود و هم  تموم شده  کنفرانس
 که عرفان گفت:

 یرون؟ب یمبعد بر  یمتا هشت استراحت کن یشه؛ها ساعت شبچه -

 .یمها از هم جدا شدبه اتاق یدنو بعد از رس یمموافقت کرد یانو آر من

خودم رو انداختم روش و  یفکر  یچبدون ه یدمتخت رو د کهینمحض ا به
 .یدمنفهم ییز چ یگهد

پچ دو نفر از سمت در توجهم رو شدم که پچ یدار از خواب ب یگنگ   یصداها با
 به خودش جلب کرد.

 فوقش. ریمینم یکن  یدارشب خوادیولش کن نم -

 .برهیوقت شب خوابش نمهم بخوابه اون یادنه بابا ز -

ر دو از جام بلند شدم و به طرف در رفتم که نگاه ه  یپماوضاع و ت  یلتحل  بدون
 برگشت سمتم

 سالم! -

اومد   یادم  یهو.  یدهاش خندعرفان چشم  یاخم کرد ول  ین کمم  یدنبا د  آریان
 پشت در. یدمپر  یدمکش  یانکه سر آر  یغیکه با ج  یستسرم ن یزیچ

 ببند در رو خب! -
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 از عرفان در رو بست روش و برگشت سمت من. یبا عذرخواه  آریان 

 خانم خرسه. خوابیدییم یشتر ب -

 بهش رفتم و شروع کردم آماده شدن. یاغّره چشم

 .یامتا من آماده شم ب یتو الب  یدشما بر  -

 تکون داد. سری

 .یمهساعت هشت و ن یاب تر یع باشه پس سر  -

 تکون دادم و رفت. سری

 که در بسته شد شروع کردم به آماده شدن،  یناز ا بعد

م کردم هم سر   ین آسمو  یشال آب   یهو    یدمپوش  یبا شلوار ل  یاسرمه  یهود  یک 
 .یروناز اتاق زدم ب یرژ صورت  یهکردم رو سرم؛ بعد هم با زدن   یکسو کامل ف

سمت  یماز جا بلند شدند و راه افتاد یدندتا من رو د یدم،رس یبه الب  وقتی
 .ینماش

 یم؟خب کجا بر  -

 جا؟ینباشه نداره ا یاکه لب در  یرستوران  -

 تکون داد یسر  عرفان

 همون جا؟ یمتم بر گرف  س همآدر  یدم،چرا من پرس -

 ذوق گفتم: با



 

 
161 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 و پرسش؟ یکین - 

 یدمبه آب رس یو با ذوق رفتم سمتش وقت  یدمرو د یادر یدیمرس وقتی
ها که عرفان رو پشت هام رو درآوردم و برگشتم عقب که بدم دست بچهکفش
 .یدمسرم د

 کو؟  یانآر جایی؟ینعه ا -

 هات رو.من کفشرزرو کنه. بده  یز رفته غذا سفارش بده و م -

 ذوق دادم دستش و رفتم داخل آب. با

نگاه  دادیو پاهام رو قلقلک م اومدیو م رفتیکه م  یآب  یعشق به خنک  با
گوش سپرده   شکستیاون رو م  یادر  یو به سکوت شب که فقط صدا  کردمیم

 بودم.

عرفان رو  یبودم و توش غرق بودم که صدا یرهخ یادر یاهیبه س طور همین
 .یدمشن کنارم

 .یاحال درخوش به -

 جذابش. رخیمشده بودم به ن یرهبار من بودم که خ ینسمتش و ا برگشتم

 چرا؟ -

 کرد.  یر و نگاهم رو غافلگ برگشت

 .کنهیقدر عاشقانه نگاهش ممثل تو ان یکه خانم خوشگل  -
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 یایدر  یبار غرق شدم تو  ینهام و اچشم  یزل زده بود تو  حرفی. ب یدلرز  دلم 
 اون. یهاشمچ یاهس

 هاش نه؟منظور دار بود حرف -

. نگاهم رو از یامباعث شد به خودم ب ینکه لرز کردم و هم  یدوز یسرد باد
 بلندش اومد. یکه صدا  یدکش  یقیدارش گرفتم که نفس عمنگاه تب

هام که شونه یمن که دستش بود رو آورد باال و انداخت رو سوییشرت
 متعجب گفتم:

 کرد؟یم ار یکدست تو چ ینعه ا -

 موقع الزمت شد بهت بدم.  یکبود با خودم برش داشتم که اگه    ینماش  یتو  -

 کردم و گفتم:  تشکری

 یم؟راه بر  -

 .یر دستش رو به جلو باز کرد و حالت مودبانه گرفت سمت مس یه

 .ییدابفرم -

 .یمراه افتاد حرفیو ب  آروم

 یزیبه چ  کهینبدون اشده بودم و    یر از اون خ  تر یرهت  یایو در  یرهآسمون ت  به
 .بلعیدمیها رو ملحظه ینفکر کنم داشتم آرامش ا

خودش رو  یهاآرامش، موج یناما در ع یانهنگاه کردم که وحش یادر به
 .بلعیدیم
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 یبه من نگاه کنه صدا کهینبدون ا ومد،ایکه کنارم راه م  طور ینهم عرفان 
 گوشم:  یتو یچیدبمش پ

 قدر قشنگه!ماه چه -

 سرمونه. یماِه کامل درست باال یدمش سرم رو گرفتم باال که درفح ینا با

 کردم:  زمزمه

 .نظیرهیآره ب  -

 یکاز ساحِل نزد یمدار کهینزده نشد که با احساس ا ینمونب یحرف  دیگه
 .یمبه عرفان گفتم دور بزن شیمیرستوران دور م

 که گفت:  رفتیمیراه م طور همین

 !یچه آرامش -

 :کردم و گفتم  تأیید

 .ینههم یشههم یادر یهااصاًل شب -

 سرجاش و سرش رو برگردوند سمتم. وایساد

 نگاهش کردم که گفت: یو سوال یسادمازش وا یتهم به تبع من

 نبود. یامنظورم در -

 کنار گوشم آروم گفت:  یک نزد یلیخ یاشد و با فاصله تر نردیک 

 رو منظورمه. رمیکه کنارش دارم راه م  یآرامش کس -
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 که زد.  یبهم، هم از حرف  یکیش؛ هم از نزدفتمگر   گر  

 .یدمنگفتم که دوباره صداش رو شن یزیو چ یینرو انداختم پا سرم

 جذابه؟ یزتچقدر همهان یطورچه -

تر نور ماه جذاب  یر ز  یقدر هم لعنت واقعًا اون هم حسش مثل من بود؟ چه  یعنی
 ش.شده بود چهره

 من نبود. یدچارچوب عقا یتو نیهاش و ادگرگون شده بود از حرف حالم

 کهینو بدون ا  یرونازش فاصله گرفتم و از آب اومدم ب  یناگهان   یلیخ  بنابراین
 بلند گفتم: یدم،شن یزیکه چ  یارمخودم ب یبه رو

 یدی؟هام رو مکفش  یان،آر یشپ یمبرگرد یدبا یگهفکر کنم د -

و هام ر کفش  یحرف  هیچینگاهم کرد و بعد ب  جوریینهم یرهلحظه خ چند
 پام و آروم رفت سمت رستوران! یگذاشت جلو

 یاچاره یول یششدم؛ ناراحت شدم از ناراحت یرهکرد خ  یکه ط   یریمس به
تر اون طرف یتخته چوب کم یک  یدنفکر بودم با د یکه تو  طور یننبود. هم

و کفشم رو بپوشم. دو قدم که رفتم احساس  ینمبه سمتش راه افتادم تا بش
برداشتم و  ینزم یپام رو از رو یعسر  ید؛کش یر ت عهدفیک کردم پام 

 یکشون خودم رو رسوندم تا تنه درخت و نشستم روش. پام بدجورکشون
شکسته رفته  یشهش یک  یدمپام که د یاختم رورو اند یمنور گوش سوختیم

که  ییبه پدر اون کسا یرلبز یلعنت  یاد؛داره خون م جوریینتوش و هم
رو  یشهفرستادم و دست بردم تا ش یعتطب یتو نیدهاشون رو ول مآشغال
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که نتونستم و از درد ضعف کردم. اشکم در اومده بود و   یارمپام درب ویاز ت 
بود و من  یانزنگ خورد؛ آر یمشده بود. همون لحظه گوش یتمام لباسم خون 

رو  یرو هم قراره کوفتشون کنم گوش هایچارهب ینشام ا کهینمعذب از ا
 :یچیدپ یگوش  یش توبرداشتم که صدا

 تو پس؟ یکجا موند  یاف  -

 از درد پام بود گفتم: یناشم که گرفته  یصدا با

 جا.اون یالحظه باهاش ب یک کجام   دونهیعرفان م یان،آر -

 متعجبش اومد: صدای

 تو؟! یخوب  -

 نباشم. یفکردم ضع  یهم فشار دادم و سع یرو محکم رو هامچشم

 .یاآره فقط زودتر ب -

 ومدم.اومدم ا -

 اومد. ییهاقدم یبعد صدا یقهکه قطع شد حدود دو دق  گوشی

 سمتم. یاندارند م یانعرفان و آر یدمکه د  رگشتمب

 گفت:  کردیکه با دقت نگاهم م  ینجور هم یانآر یدندرس وقتی

 !ی؟نشست  جاینچرا ا -

رو انداخت روم که هر  یشکه تا اون موقع ساکت بود چراغ قوه گوش  عرفان
 شدن. یکمفاطمه زهرا« گفتند و نزد یامن » یتوضع یدندو با د
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 یرهگرد شده به اوضاع من خ  یهابا چشم یانبود و آر یدهرنگش پر  عرفان 
گفتم که   ی»آخ« بلند یچیدپام پ یتو یهوکه   یاز درد وحشتناک  کرد؛ینگاه م

 به خودش اومد و دستم رو گرفت. یانبالفاصله آر

 آخه تو؟! یشد یچ  -

 ود.دو رگه شده ب زور درد صدام از 

 پام. یتو رفت یدمبود ند جاینشکسته ا یشهش -

 گفت:  نگران

 یمارستانب یمتببر  یدبا -

 رو گرفت و رو به عرفان گفت: دستم

 .ینسمت ماش یمشببر  یمتا بلندش کن یر رو بگ یربغلشور زعرفان تو اون -

م از درد اومد سمتم و هردو من رو بلند کردند که با تکون دادم پا  یعسر   عرفان
گلوم   یدادم و آخم رو تو محکم فشار  یهودست عرفان رو که دم دستم بود 

 خفه کردم.

رو گرفته بود و من بدون  یربغلمز ییگهسمتم و عرفان سمت د یک  آریان
 هاییک اومدم، نزد  ینباهاشون تا ماش  ینزم  یرو بذارم رو  یمزخم  یپا  کهینا

همه جا رو روشن کرده بود.  ابیتقر  ینگپارک یهاو نور چراغ یمبود ینماش
 .کردمنگاهم افتاد به پام و تازه عمق ماجرا رو درک   یالحظه یبرا

 .رفتیداشت ازم خون م طوریینشده بود و هم یخون  یکلمه کل
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 کرده بود.  یجادرو ا یبزرگ بود و صحنه بد یلیپام بود خ یکه تو  ایشیشه 

تمرکز کنم؛ کل  یناشم به یدنرس یکردم به پام نگاه نکنم و فقط رو سعی
هام . چشمبریدیدرد داشت امونم رو م یگهعرق شده بود و د یسصورتم خ

 یخال یعرفان رو که برا یهادست یگهو د دیدیو تار م یرهکم داشت تکم
من رو  یهااون دست یرو ول کرده بودم ول دادمیکردن دردم فشار م

 :یلِ از قب یدوارانهام یاهگرفته حرف  یبا صدا یرگوشمگرفته بود و ز  همچنان

 ینبه ماش رسیمیاالن م شی،یخوب م یمارستانب یریماالن م یستن چیزی»
 تحمل کن و... .« یگهد یکم یزمعز 

 پرسیدیم یو هر از گاه  فرستادیصلوات م یرلبهم همش ز یانآر میزد،
 «ی؟»خوب 

 هگیتنم نمونده و د یتو یکه حس کردم جون   یمبود یدهرس یندم ماش تقریبا
 .شمیرو متوجه نم یچیه

 مطلق فرو رفتم. یکیبرام گنگ شد و بعد هم به تار یرهاصداها و تصو کمکم

*** 

 عرفان

مطمئن بودم؛ من  یممو از تصم یرمخودم رو بگ یجلو تونستمینم دیگه
نظرش   فهمیدمیم  ید. فقط قبلش باگفتمیبهش م  یدعاشقش شده بودم و با

که  یاها رو بهش زدم که با فاصلهرفن حاو ینهم ی. برایهدرباره من چ
 ت.یسدلش باهام ن  یدمموضوع، فهم  یناگهان   ییر از من گرفت و با تغ  دفعهیک 
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 پاش و به سمت رستوران راه افتادم. یهاش رو گذاشتم جلوناراحت کفش 

من غرغر   یدنبا د  یز؛کردم که نشسته بود سر م  یدارو پ  یانداغون آر  یاعصاب   با
باشه،  یالب در کمیک  خواستیکه گفتم افسانه م  یدا رفتکرد که شماها کج

 .یاداالن هم داره م

بود! من هم که دلخور بودم   یومدهگذشته بود و هنوز افسانه ن  یقهده دق  حدود
رو  یشوشباالخره گ یانکه کجا مونده که آر  آوردمیخودم نم یازش به رو

ازش   یدم و ه ان شنگر   یانش رو گرفت، از طرز حرف زدن آربرداشت و شماره
 شده که گفت: یچ  یدمپرس

 .یدجا که بود! من رو ببر اوندونمینم -

 .یمکه ازش جدا شده بودم راه افتاد  ییو به سمت جا یمبلند شد یگهد باهم

راحت شد   یالمخ  کمیک   یدنشنشسته بود، با د  یتنه درخت   یورتر رواون  کمی
 .یسادیمجلوش وا یمو رفت

تش افتاده بود با دقت نگاهش کردم که متوجه ور ص ینور کم ماه که تو با
رو انداختم  یمنور گوش یانآر یهابدون توجه به سوال یده،شدم رنگش پر 

 شد؟! جوریینا یک   ین! ایختروم دلم رصحنه روبه یدنروش که با د

 گیرهیخودش رو م  یبود که داره جلو  یناز ااز دردش نشون    مچاله شده  قیافه
 ندازه.که آه و ناله راه ن

 یکه تا نصفه تو  یشکسته بزرگ  یشهش یدنکه با د  یکشنزد یمسرعت رفت به
 یر رو بگ یربغلشز گفتیکه م  یانآر یشد؛ با صدا یجور یک پاش بود حالم 
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که از   یمحرکت بلندش کرد یک بازوش رو چنگ زدم و با  یعسر  یمش،تا ببر  
 بااب شد. گفت که دلم براش کب  یادرد محکم دستم رو فشار داد و آخ خفه

 یپاهاش تو یدن. با دیمشبرد ینگ شده بود تا سمت پارک یهرجور یانآر
به خودم لعنت فرستادم که چرا تنهاش گذاشتم و رفتم؛ حالم  ینگ نور پارک

. افسانه داشت از درد به شدیمدست خودم نبود و قلبم داشت از جاش کنده  
 براش بکنم. تونستمینم یو کار پیچیدیخودش م

از قبل   یشتر و وزنش رو ب  دادیدستم رو فشار نم  یگهکه د  شدیم  ایهیقدق  چند
 شه،یم حالیکم ب داره کم یدفهم شدیوضع م ینرومون انداخته بود که از ا

 نگران از اوضاعش صداش کردم

 افسانه؟ -

 جواب داد: لیحایب  با

 هوم؟ -

 ی؟خوب  -

 ینمتش که بب. برگشتم سمت صور یگهد  یندم ماش  یمبود  یدهنگفت؛ رس  چیزی
 یانمن و آر یهادست یتمام وزنش فرود اومد رو یهوکه   گهینم یزیچرا چ

 هاش بسته شد.و چشم

رو زد و با عجله افسانه  ینقفل ماش یع بلند شد و سر  یانزهرا« آر یا» صدای
 یعهم سر  یانعقب و من موندم کنارش و نشستم؛ آر یصندل یمرو گذاشت
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رو وارد کرد  یمارستاناسم ب ینماش اسپییج  ینشست پشت فرمون و تو 
 به سرعت از جاش کنده شد. ینکرد و ماش  یدارو پ یر مس اسپییکه ج 

نگاه کردم. حالم دست   دکر یبغلم ناله م  یبسته تو  یهاافسانه که با چشم  به
 :گمیم یدارم چ  فهمیدمیخودم نبود و نم

 .یرممن بم یاله رسیم؛یجان، جان االن م -

 هم داشت. یین. چون سابقه فشار خون پایاز نگران  شدمیم یوونهد داشتم

 یهو چند لحظه بعد با  یداز جاش پر  یانآر یمارستانبه ب یدنمحض رس به
باز  یعرو سر  یندر ماش یدمصحنه رو د ینمن که ا ین؛تخت اومد سمت ماش

 تخت. یهام بلند کردم و گذاشتمش رودست یکردم و افسانه رو رو

 .یمو ماهم همراهشون رفت ارستانمیبردنش داخل ب سریع

سرم زد براش و بعد  یک یع اطالعات الزم رو گرفت سر  کهینبعد از ا پرستار 
 دکتر رو صدا کرد.

صحنه مردم و زنده  ینا یدنکه من ده بار سر د  یشهبعد از درآوردن ش دکتر 
تموم شد برگشت سمت ما و  یهکار بخ  یزدن، وقت  یهشدم، شروع کرد به بخ

 گفت:

بخوره که  یادز یمقو یغذاها یدعصبش وجود داره با یدند یبآس تمالاح -
اون   یو تودرد ر   یادیحال ممکنه مدت ز  ینشه؛ با ا  یمزخمش و عصبش ترم

که در  نویسمیقرص براش م یکمسکن بخوره.  تونهیحس کنه؛ م یهناح
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به بهبودش کمک کنه. سرمش  تونهیباشه م یدهد یبکه عصبش آس  یصورت  
 .یینهپا یلیآخر تموم بشه چون فشارش خا ت یدهم با

 رو درآورد و گفت: ینکشهم ع بعد

 یست؟ن یامر  -

 که رفت.  یمکرد  یو تشکر  یمتکون داد یسر  یانآر با

رو  یجگاهمفرود اومدم و گ یصندل یاز استرس رو یو با سردرد ناش خسته
 شونم. ینشست رو یهام رو بستم که دست کسهام و چشمگرفتم تو دست

 کنه.  یداره نگاهم م یابا لبخند خسته یانآر یدمرو آوردم باال که د سرم

 نه؟ یدوستش دار -

 فت:بهش نگاه کردم که گ شوکه

 .ییهم تابلو یلیبابا! خ ییتابلو -

 نگفتم که ادامه داد: یچیو ه یینخجالت سرم رو انداختم پا با

 اما... . یارم،برادرها رو در ب هاییخرک  یرتادا غ خوامینم -

 استرس، منتظر نگاهش کردم که گفت: با

باهاش  یقشهکه ال  یجور تونییاگه م ی،اگه واقعا دوستش دار ی،اگه مرد -
 یدرست  یتکنم اگر بفهمم ن  یجلو. وگرنه قلم پات رو خورد م یاب یفتار کنر 

 .یندار

 و دهن باز کردم: ییننگاه کردم و سرم رو انداختم پا یشچهره جد به
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 یشتر شناختمش، ب یشتر ب یهر چ  یدم،هاش رو دتار رف یشتر ب یهر چ  - 
نفس  کنمیبدون اون حس م فهمم؛یشدم. خودم هم خودم رو نم شیفتهش

 . وجودش پر از آرامشه برام.ستیشهتر از همهم سخت یدنکش

 .یانآر یهانگاهم رو دوختم تو چشم یتسرم رو گرفتم باال و با جد بعد

عوض شده گردنم رو بشکن  یتمکه ن  ییدفهم یآره دوستش دارم. اگر روز -
 .یانآر

 زد و بغلم کرد. یلبخند با آرامش مردونه

 گفتم:  حتنارا

 .کنهیاما اون من رو اصال آدم هم حساب نم -

 تعجب گفت: با

 یدی؟وقت از کجا فهماون -

 .دهینشون م توجهییبهم ب  گیره؛یش ازم فاصله مهمه -

 گفت:  یناناطم با

 .یستما ن یدچارچوب عقا یکارها تو  ینا کهینخاطر ابه -

 گفتم:  یکنجکاو  با

 ... .یحرف بد یا یآخه من که کار بد -

 حرفم تموم شه: نذاشت
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 ذره هم احتمااًل معذبش کرده. یک ینهم یول دونم؛یم - 

 کنم؟  یکار خب پس چ -

 رابطه؟ یناز ا یهچ یتقصدت در نها -

 خب معلومه! ازدواج. -

 زدواج بده.است ادرخو یماً پس بهش مستق -

 شدم که مطمئن سر تکون داد. یرهتفکر بهش خ با

 داداش. یمرس -

که افسانه توش   یو داخل اتاق   یمزد و بعد از چند لحظه در رو باز کرد  لبخندی
 .یمبود شد

*** 

 افسانه

هام رو زد؛ دستم رو آوردم هام رو باز کردم که نور المپ چشمچشم  حالییب   با
 یکرد چه اتفاق   رییادآونور که سرم وصل شده بهش بهم   یجلو  یرمباال که بگ

 افتاده و کجام.

ها رو زل زدم و اتفاقساکت به روبه طور ینهم یناتاق نبود بنابرا یتو کسی
داد و درد پام داشت شروع  یصکم مغزم درد رو تشخ. کمکردمیرو مرور م

 نبود. یشبه اندازه چند ساعت پ یول شد،یم
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 ینمم آروم بشبلند ش کردمیم یسع ده بود. داشتمبه شدت خشک ش دهنم 
 «یمچاله شد و »آخ   میافهتوش؛ ق  یچیدپ  یسرجام که با تکون دادن پام درد بد

 اومدند تو. یانگفتم که همون موقع در باز شد و عرفان و آر

 اومدند سمتم. یع من سر  یدنبا د دوتایی

 فعاًل. یزمبخواب عز  -

 عرفان گفت: د نگاه کردم کهحرف رو زده بو ینکه ا  یانآر به

 خواستی؟یم یزیچ -

 آره، آب. -

در آورد و درش   یوهآبم  یبطر   یککه دستش بود    یلونینا یسهک  یاز تو  سریع
 رو باز کرد و داد دستم.

 ینشدم که دوباره کف پام سوخت خسته از ا خیز یمخوردنش باز ن برای
 یچیدپ بونشمهر  یهم فشار دادم که صدا یهام رو محکم روچشم یتوضع

 گوشم:  یتو

 تا خوب شه. یتحمل کن یدمدت با یک  یتی؟اذ -

 رو از دستش گرفتم و خوردم. یرو تکون دادم و بطر  سرم

 که تا حاال ساکت بود گفت:  آریان

تا  یمآخه دختر؟ ما که نصف جون شد یسر خودت آورد ییچه بال -
 .جانیا یمتبرسون
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 گفتم:  یناراحت  با 

 دردسر یاختم توجفتتون رو اند یدببخش -

بهش رفت و بعد   یاو چشم غّره  یانرو کرد سمت آر  یتبا عصبان  یع سر   عرفان
 گفت:

 حالت بهتره االن؟ یم،ما نگران تو بود -

 تخت. یدادم به پشت  یهتک ناراحت

 پا بشه برام یگهپا د ینفکر نکنم ا یآره، ول -

 بهم رو کرد آریان

مت جوش بخوره؛ از دتر زخکه زو  یبخور یمقو یغذاها یددکترت گفت با -
 .کنمیبه بعد خورد و خوراکت رو کنترل م ینا

 بهش رفتم. یابودن به خودش گرفت که چشم غّره یسژست رئ بعد

هتل، داخل اتاق  یمدردسر و جون کندن رفت یاز تموم شدن سرمم با کل بعد
 یبودم رو حالی. من هم چون ب یارنو عرفان رفته بودند شام ب یانبودم و آر

 کردیپخش م یزیونکه تلو  یامسخره یلمتخت نشسته بودم و داشتم به ف
اعالم کرد  «یااهّللاومد تو و با گفتن » یانکه در اتاق باز شد و آر  کردمینگاه م

رو که کنار دستم گذاشته بودم  یمروسر  یع سر  ینهم یعرفان هم باهاشه. برا
 رو سرم کردم و آروم گفتم:

 ییدبفرما -
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 بزرگ غذا اومدند داخل. یسهک  یک عد عرفان با ب و یاناول آر که 

 ید؟االن گرفت یهمه رو برا هاینامام! ا یا -

 گفت:  یبا بدجنس کردیطور که غذاها رو باز مهمون آریان

 .یش رو هم تو بخورهمه یدآره، با -

براش نازک کردم و روم رو برگردوندم   هاشیباز  مزهیب   ینبه ا یچشم  پشت
 .زنهیمبل نشسته داره چرت م یکه رو  یدمکه عرفان رو د

 گفتم:  یاننکنم به آر یدارشکه ب  یطور یواش

 شد به خاطر ما. یتقدر اذبنده خدا چه -

 کرد؟!  جوریینچرا ا یننگفت. وا! ا یزیتکون داد و چ یخونسرد سر آریان

بود. دماغ  یدههم رنگش پر  یبه عرفان در حال چرت نگاه کردم که کم باز 
فرش هم با  یهاچشم بود؛ مژه یتو یهاز اون زاو یورخوش فرمش بدج

قدر اضافه کرده بود. چه یباییشز ینمرتبش به ا یدست نخورده ول یهاابرو
بودم   دهها بود که زل ز حواسم باشه مدت  کهینتودل برو بود! بدون ا  شیافهق

 به خودم اومدم:  یانآر یبهش که با صدا

 یکپسر مردم رو خورد -

 یاناومدم و با خجالت چشم از چهره عرفان گرفتم و به آر ونیر هپروت ب از 
 بهش گفتم. یرلبنگاه کردم و »مرض« ز کردیبهم نگاه م یطنتکه با ش

 بخور تا سرد نشده. یاب -
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 م که نگاهش کردم.من رو گذاشت جلو یغذا بعد 

 یم؟نکن یدار عرفان رو ب -

 .یدفکر کرد و بعد از جاش پر  کمی

 رفت. یادم ییناز پا یرمبگ یدنیمن برم چندتا نوش چرا تو صداش کن تا -

 باشه. -

 .شدیم تر یکه برام روز به روز خواستن  یاو من برگشتم سمت چهره رفت

 .کردیم یخخب غذاش  یکنم ول  یدارشب اومدینم دلم

 صداش زدم: یآروم یبا صدا یقهگذاشتم بخوابه و بعد از دو دق  یگهد ذرهیک 

 عرفان؟ -

 آقا عرفان؟ -

 بلندتر کردم: یرو کم صدام

 مهندس؟ -

 ی؟حام یآقا -

به اطراف نگاه کرد. من رو که  یجهاش رو باز کرد و گخورد و چشم تکونی
 صاف نشست سر جاش و با تعجب گفت: یدجلوش د

 خوابم برد؟! -

 نگاهش کردم. مندهشر 
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. غذات رو بخور تا سرد نشده بعد یدببخش یخسته شد یلیخاطر من خبه - 
 بخواب.برو 

 بهم رفت. یاغّره چشم

 من بود. یر ش تقصهمه ید،قدر نگو ببخشان -

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: با

 یزادآدم ینبرم و ع ذاشتمیو بعدش نم زدمیبهت نمها رو اگه اون حرف -
 طوریینرستوران ا گشتیمیباهم برم پوشیدییهات رو مکفش  ایستادمیم

 .شدینم

 ردم.بهت نگاهش ک با

 عرفان؟ گییچرا چرت م -

 حدقه چرخوند. یرو تو هاشچشم

 .یقتهحق -

از دلش  کهینا یبرا یدمبهش نگاه کردم و فرصت رو مناسب د یتجد با
 م رورفتار اون لحظه یارمدرب

 یکه به جلو  کردمیحرفات شده بود و داشتم به تو فکر م یر من فکرم درگ -
 پام دقت نکردم.

 نگاهش کنم ادامه دادم: کهینو بدون ا نییرو انداختم پا سرم
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 یزهااز چ ینشو. من فقط مالحظه بعض ازت فاصله گرفتم ناراحت کهیناز ا - 
 .کنمیرو م

 رو شدم.خوشحالش روبه یافهرو آوردم باال نگاهش کردم که با ق سرم

 یست؟ن ینظرت راجع به من منف  یعنی -

 .شدیت پررو ماشد یگهندادم. د یبهش رفتم و جواب  ایغّرهچشم

بود به  یدار عرفان که ب  یدناومد داخل که با د  یانلحظه در باز شد و آر  همون
 گفت:  یشوخ 

 بود. یقعم یلیپات زخمش خ کهینمثل ا ی،داداش خسته نباش -

 به خوردن. یمخنده و شروع کرد یر ز یمسه زد هر 

ه هنوز به اتاقش رفت و من هم ک  «یریخبهاز خوردن شام عرفان با »شب  بعد
 خوابم برد. یع بودم سر  حالیب 

*** 

 یم،پروژه عظ ینا یهاطرح ترینیدهاز برگز  یکیدعوت کنم از  خوامیم -

 یحطرحشون رو توض یارندب یفتشر  ی،و حام یاحسان  ینموفق مهندس تیم
 .یدکن  یقشونتشو کنمیبدند، خواهش م یکل

که   یمر گذاشته بودو عرفان بلند شدند و به سمت سن راه افتادند. قرا آریان
 فقط اون دو تا برند باال.
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 ینار من سم یدنچالقم برم باال که احتماال با رس یپا ین! کم مونده من با اواال 
 !شدیتموم م

اون جوک  یادباال چقدر جذاب بودند جفتشون ماشاال هزار ماشاال!  ینا از 
 م گرفت.سوسکه افتادم و خنده

دادن، با لذت داشتم   یحتوض  شروع کردند به  تشکر کردند از حضار،  ینکهاز ا  بعد
 همه! ینو واقعا که طرحمون تک بود ب دادمیبهشون گوش م

هاشون تموم شد، همه بلند شدند از جاشون و سرپا دست صحبت  ینکهاز ا  بعد
زد و  یبود. عرفان لبخند یوفتادهدو روز تا حاال ن ینا یاتفاق تو ینزدند که ا

 شد گفت:وم تم هایقتشو ینکهبعد از ا

که در حال حاضر   شهیهم م یز عز  یما شامل خانم مهندس احسان  یملبته تا -
 یفسن تشر  یکه به پاشون وارد شده بود، نتونستند رو  یابه خاطر صدمه

 بودند. هایدها ینطرح ا یمهم و اصل یار بس یمهره یشونا یارن،ب

 د.قرارمون نبو زوج ینهم به من اشاره کرد که همه به من نگاه کردند. ا بعد

تشکر از عرفان تکون  یو سرم رو به معن یسادمجام بلند شدم و سرجام وا از 
 کردم.  یدادم که همه دوباره دست زدند و من با لبخند تشکر 

 برگشتند و سرجاشون نشستند با ذوق رو کردم بهشون. یانعرفان و آر وقتی

 !یدها، گل کاشتبچه یدبود یعالـــ -

 نگاه کرد همب یجانبا ه آریان

 گی؟یراست م -
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 تک. یدآره جون تو! تک بود - 

 لب سه تا صلوات فرستادم و فوت کردم طرفشون یر ز بعد

 شاءاهّلل.چشم بد ازتون دور ان -

و حواسمون  یبه حالت عاد یمبرگشت یهزدند هر دو و بعد از چند ثان لبخندی
 .یمداد ینار رو به ادامه سم

سخت بود   یلیخ  یم؛قدم بزن  یرونب  یمبر  یکم  یمداشت  یمشده بود و تصم  شب
بهتر شده بود تعادلم، در اتاق رو  یخب کم یم که به عصا عادت کنم ولواسه
به دست برگشت سمت   یچسوئ  یانسمت آسانسور که آر  یمو راه افتاد  یمبست

 من و عرفان.

 یتتا افسانه اذ  یایدتر بدر؛ شما هم آهسته  یجلو  یارمرو ب  ینماش  رمیمن م  -
 .نشه

 که رفت.  یمتکون داد سری

عرفان زنگ خورد و بعد از چند  یلکه موبا کردیمیم یرو ط  یر مس داشتیم
 اومد: یشجد یلحظه صدا

 .ییدبله بفرما -

 اومده؟ یشپ یسالم، ممنون. اتفاق  -

 کار رو کرده؟  ین! به چه اجازه ای؟مهندس طاهر  -

 :یچیدراهرو پ یو محکمش تو یعصبان  یگذشت و بعد صدا  کمی
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کرده! مگه من نگفته   یکار  ینکرده که سرخود همچ  یخودب یلیخ یشونا - 
نقطه به اون قرارداد اضافه و کم  یک  یحت  یزیچ یچبودم بدون دستور من ه

 کنن؟ینم

 یخخب. شما لطفا بهش از طرف من بگو مهندس گفت منتظر توب یلیخ -
 .زنهیدست نم یاپروژه یچه یباشه. فعال هم تا فردا تو

 ش اوج گرفت:داص یهو

 !دیدیکه گفتم رو فقط انجام م  یکار  ینخانم هم یر خنه -

 خداحافظ. -

ش مات و مبهوت و برگشت سمت من که از جذبه یدکش  یانفس کالفه بعد
 .کردمیبودم نگاهش م یسادهوا

 لحنش رو به من گفت: یاصدوهشتاد درجه ییر تغ با

 ی؟درد دار یسادیشد چرا وا یچ  ی؟خوب  -

 .یرونبهت اومدم ب یتو از 

 .یمهان؟ نه، بر  -

که تا االن   یشاخالق جد  ینفکر بودم به ا  یجور که تو  ینراه افتادم و هم  بعد
 بودم فکر کردم. یدهند

 با اخم و تحکم! شدیجذاب م یلیخ یول خودمونیم
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با  طوریینتا هم یمو راه افتاد یمشد ینسوار ماش یدیمدر هتل که رس به 
 .یمشهر بگرد یتو ینماش

 یسوال جواب هم باز یباز زنیمیکه دور م  طور ینهم یمگرفت  یمراه تصم توی
 اختالف که جرأت نداره! ینبا ا یقتجرأت حق هاییهتو ما یزیچ یک یمکن

 یانکرد و قرار شد آر  یدارندوم ساز پ یکیشناپل یک  یشگوش  یاز تو عرفان
از ما که رندوم من شماره دو و عرفان شماره سه باشه؛ بعد هرکدوم    یکه  شمار 

 جواب بده. یفتهکه دوباره رندوم بهش ب  یبه سوال کس یدبهش افتاد با

شماره سه از شماره   یدبا  یعنیکه    3اومد و بعد شماره    یک رندوم شماره    اولین
 سوال بپرسه یک 

 :یدفکر کرد و بعد از چند لحظه پرس یکم  عرفان

 یمن چ اومد درباره که به ذهنت   یزیچ یناول یدیدکه من رو د  یبار یناول -
 بود؟

 فکر کرد و بعد گفت: یکم  آریان

 !یهچه پسر مؤدب کهینا -

من هم باهاش  گفتیم گرفت. راست مو من هم خنده یدبلند خند عرفان
 موافق بودم.

 :پرسیدیاز من سؤال م یدبا یانبار آر ینرندوم انجام شد و ا دوباره

 ی؟دار یبد خاطره یاد؟غذا بدت م یقدر از مو توچرا ان -
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 موئه بلند هم باشه. کهینآره! متنفرم. مخصوصًا ا یوا - 

 کردم:  یفرو مچاله کردم و تعر  میافهق بعد

ته حلقم  یزیچ یک  یهو خوردمیداشتم آبگوشت مروز  یکبچه که بودم  -
 یموئه. حاال هرچ   یدمدهنم درش آوردم که د  یاحساس کردم؛ دست کردم تو

نصفش رو  یِمر  یر کنم از تومه داشت. فکباز هم ادا یرونب کشیدمیم
 درآوردم.

 در هم رفت و متأثر نگاهم کردند. شونیافهدو ق هر 

 :یده عرفان پرسک  یان،افتاد به عرفان و آر دوباره

 ید؟معروف هست یاحسان  یهاشما دو تا بچه -

 سرش رو تکون داد و جواب داد: آریان

و شرکت مستقل  یماشخودمون ب یپا یرو خواستیدلمون م یآره، ول -
بدون  یم،از کانادا برگشت یبا اف  یوقت  ینهم یبرا یم؛خودمون رو داشته باش

 .یمکرد  یسشرکت خودمون رو تأس یریمبگ یکمک   ترینیک از بابا کوچ کهینا

 حرفش در ادامه گفتم: ییدرو تکون دادم و در تأ سرم

هردومون   ر؛طوینهم هم  یانخودم رو داشتم و آر  یزندگ   یایمن هدف و رو  -
 و... . یمبزن یبزرگ  یهرم یهاکه شرکت  خواستیدلمون م

رو به  یمونبعد ینداره که آرزو ینگاه کردم که بدونم اشکال یانبه آر یدترد با
 »مثبت« تکون داد که من ادامه دادم: ینه که سرش رو به معنا  یاعرفان بگم  
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کاًل  امون روهشرکت ینسود چند تا از ا یتدر نها خواستیو دلمون م - 
دانشگاه و بعد هم در آخر  یمشونبه کودکان کار و بفرست یماختصاص بد

 .یمها استخدام کنشرکت ینهم یهاشون رو تومهندس

من  ینهام گرد شد و بعد مشتاق بعرفان بعد از تموم شدن حرف هایچشم
 .یدچرخ یانو آر

 .یدبابا! دمتون گرم که انقدر با اراده و هدفمند هست یولا -

 زدم و گفتم: لبخندی

 یزیچ یبه کس کنمیخواهش م ی! ولیاییرو ینبه همچ یمحاال کو تا برس -
شرکتمون و  یانهمه به خاطر اعتبار بابا، ب خوادینگو؛ چون دلمون نم

رنج حاصل دست یدیمرس ییاگر به جا خوامیدرخواست پروژه بدند. م
فت یشر قدر پاون یروز یک  اگر  خوادیعالوه اصاًل دلمون نمخودمون باشه؛ به

 ببره. ییکودکان کار بو  یاناز جر  یکس  یمکرد

بار افتاد به   ینداد و دوباره برنامه رندوم رو زد که ا  تکون  یمطمئن سر   عرفان
 خودش و من که قرار بود من ازش سؤال کنم.

 ی؟تا حاال دوست دختر داشت  -

 بحث و بعد جواب داد: یناگهان  ییر تغ ینمکث کرد از ا کمی

که بود، کال دو تا دوست   یناسالم ا  یستب  یعنیتر که بودم آره،  راستش جوون  -
بودم که حدود پنج   یناا  یسالگ   یستب  یتو  یکیشعمرم، که    یودختر داشتم ت

که حدود چهار ماه   یسالگ  یک و  یستب یهم تو یکیش یم؛ماه دوست بود
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 یر حد کاف واقعا با هم. د یمنداشت یبیغر  یبوقت ارتباط عج یچه یشد؛ ول 
عالقه هم  ی. اصال حت یمجاست فرند بود یشتر رفتن و ب یرونشاپ رفتن و ب

 ی؛جوون  یهم اقتضا ینداشتم بهشون. فقط در حد وقت گذروندن بود و کم
و هشت سالمه و  یستندارم. االن هم ب یاصاًل ازشون خبر  یگهبعد هم که د

 .یستممودها ن ینا یاصاًل تو یگهد

 بود. یرام دوست داشتنزدم، صداقتش ب لبخندی

 :دادیو عرفان جواب م کردیسؤال م یدبا یانبار آر ینرو که زد ا رندوم

 در چه حده؟ یتاعتقادات مذهب -

 یول  خونم،یبزرگ شدم؛ خودم هم نماز م  یخانواده مذهب  یخب...من کال تو  -
عادت بود نه  یاز کارهام از رو یلیخ یو دو_سه سالگ  یستتا سن همون ب

اون به بعد  از  یگهکردم و د  یشتر م رو ببه بعد مطالعه ییجا یهاز  یول یمان؛ا
م طبق چارچوب کنیم یسع یشهاالن هم هم خونم؛یمثاًل نماز م یباآگاه 

کردنه،  یبتهم غ یادازش بدم م یداً هم که شد یزیاسالم باشه حرکاتم. چ
 .نمشدویم یاسالم منعش کرده واقعًا کار منفور کهینا یر چون کال به غ

سؤال جواب االن سوال افتاده بود به عرفان و جواب از  یگهاز چند بار د بعد
 یجا شد طورجاش جابه  یمکث کرد و تو  ی. کمکردمیمن، منتظر نگاهش م

 بعد با زبونش لبش رو تر کرد و زل زد بهم:   یمباش  یگههمد  یدد  یکه راحت تو

 کنی؟یبا من ازدواج م -
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 ن رما  کی

شده  یرهبهش خ نداشتم و با دهن باز  یکاریچنگاهش کردم. قدرت ه شوکه 
 بلند شد: یانآر یبودم که صدا

 .رهیببند خواهرم االن توش مگس م -

که داشت با لبخند ژکوند   یانرو از عرفان مضطرب برداشتم و به آر  میرهخ  نگاه
 نگاه کردم. کردیم یرانندگ 

 بود؟ یو عاد یلکسقدر رچرا ان این

 از کردم:گذشت، دهنم رو ب  یحرف  یچهکه بدون   یهاز چند ثان بعد

 نه! -

و  یرونبا تعجب برگشت نگاهم کرد و عرفان نفسش رو محکم داد ب آریان
 ناراحت لب باز کرد؛

 چرا آخه؟ -

 رو کردم سمتش. یمهربان  یو کم یخونسرد با

 یندو ماه شناخت؛ دو نفر به ا یکه تو  یستشن یکشک   یز چون ازدواج چ -
 دواج کنند.برسن که با هم از  یجهنت

 .یدموش برداشتم و دزدرو از ر  نگاهم

 ینیمکه بب  یمباهم آشنا بش  یشتر ب  یدبا  یول  یستن  یمن نظرم راجع بهت منف   -
 یمکن  یسقف زندگ  یه یر با هم تا آخر عمر ز یم؟اصاًل هم رو تحمل کن تونیمیم
 نه! یا
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 ن رما  کی

در اومد و   یاز َپکر   یکم  شیافهو عرفان هم ق  کردیبا افتخار بهم نگاه م  آریان 
 حرفم بست و باز کرد. «یید»تأ یهاش رو به معنچشم

 قدر عجول رفتار کردم.که ان  یدببخش گی،یراست م -

 زدم. لبخندی

 نداره. یاشکال-

 ِمن کرد و بعد دهن باز کرد:ِمن کمی

 یم؟با هم آشنا ش یشتر ب شهیپس م -

واقعًا باارزش  ازم برام گرفتیاجازه رو م ینداشت ا یاندر حضور آر کهاین
 یعلنًا از اون اجازه نخواست ول کهینا رسوند؛یشعورش رو م یتبود و نها

 داشت. یادیز یکار رو کرد معن  ینگرفتن اجازه از من در حضور اون ا  یبرا

من همچنان به  یول کردیخودش م یر کم دلم رو اسکارهاش داشت کم  این
 .آوردمیخودم نم یرو

 رو تکون دادم. سرم

 .آره -

 زده گفت:لبخند و ذوق با

 .یمرس -

کرد و همه با هم بعد از خوردن   یداجا خاتمه پ ینهم هم یباز ینا خالصه
 هتل. یمبرگشت یبستن یک 
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 ن رما  کی

 .یمخودمون رفت یهابه طرف اتاق «یرخبه»شب با 

 رو کرد سمت من. یجد یاندر اتاق رو بستم آر وقتی

فکر کن. من  یجدواقعًا روش  یه؛پسر خوب یلیعرفان خ ینا ی،اف  -
اون، واقعًا دوستت داره.  کهینعالوه ابه شناسم؛یخودم رو م یهاجنسهم

 .جدییجد کردیداشت به خاطرت سکته م یمارستانب یاون روز تو

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 آقا داداش نگران. دمیباهم رو م ییباشه، به خودمون فرصت آشنا -

 و رفت. تخیرو به هم ر زد و موهام لبخندی

 یرو که جمع کردم ساکم رو عمود یلمتهران؛ وسا گشتیمیبرم یدبا امروز 
تا راه  یاداز حموم ب یانبرداره ببره و منتظر نشستم تا آر یانگذاشتم که آر

 .یفتیمب

از جام بلند  یدر اتاق بلند شد، به سخت  یکه نشسته بودم صدا  طور همین
نفس افتاده بودم به در به نفس  یدمرس  یوقت   یدطول کش  یشدم و تا برسم کل

 .یدمدر رو باز کردم که عرفان رو د

 س...سال...م.  -

 من شرمنده گفت: یدند با

 هست. یانفکر کردم آر یدببخش -

 نداره بابا. یحمومه؛ اشکال یآره هست ول -
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 ن رما  کی

 عصات کو؟ - 

 رو از پشت در برداشتم و نشونش دادم. عصام

 بود. جاینا یناهاشا -

 شرمنده. -

 زدم و عصا رو گرفتم دستم و به سمت داخل اتاق حرکت کردم. ندیلبخ

 .یادم یانتو االن آر یاب -

و با چهره  یبه صندل  یدمرس  یبترو بست و داخل شد. باالخره با هزار مص  در 
 که انگار قصد بهتر شدن نداشت نشستم.  یدرهم و درد

 بهتر نشد پات؟ -

 شاءاهّلل.حاال ان شهیخوب م -

 .یلعنت  یشهاون ش یتو رفتیم من یکاش پا  -

 زنی؟یم یهچه حرف ینعه! ا -

 بذارم. یابونسر به ب خوادیاصال دلم م بینمتیبه خدا م -

 حواسش رو پرت کنم نگاهش کردم. کهینا یبرا یطنتش با

تخت اون پشت بخوابم و  تونمیم یبرگشتن یگهدر عوض د یه؟چ دونییم -
 ها.ت! تازه اون هم تا مدیلتعط یرانندگ 

 اومد. یاندر حموم اومد و آر یصدا موقع همین
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 ن رما  کی

 گلتون کمه که در اومد از حموم.  بینمیبه! مبه - 

 با حرص نگاهش کرد. عرفان

 .هایمبد یلها رو تحواتاق یدبدو پسر خب، با -

چالق خواهر بنده تا  یپا ینبا ا یفتیدراه ب یداگر شما دو نوگل شکفته پاش -
 .میدمن هم رس یالب  یدبرس

 جام بلند شدم و راه افتادم سمت در. از 

 زودتر. یفتمعرفان من راه ب گهیراست م -

 لطفًا. تر یع سر  یانباشه پس آر -

 چشم. -

 گفت:  که عرفان  رفتمیداشتم به سمت آسانسور م طوریهمین

 ... .یاف  گمیم -

 هوم؟ -

 ِمن کرد و در آخر گفت:ِمن کمی

 نه؟ ینیمبهم رو بکو تا   یگهتهران، د یمبرس گمیم -

 گفتم:  یطنتش با

 منظور؟ -

 هول کرد: کمی
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 ن رما  کی

 !طورییننداشتم هم یمنطور خاص یچی...هیه  - 

 سرم رو تکون دادم. یبدجنس با

 یها هم کلشرکت یم،نبودهم  یمخصوصًا چند روز یگه،آهان. خب آره د -
 کار عقب افتاده دارند.

 قدر ینا یومدم نکه گذشت دل یسکوت کرد. کم یگه»اوهوم« گفت و د پکر 
 کنم.  یتشاذ

 یان،به بعد تو هم با من و آر  یناز ا  یفکر کنم بتون   کنم،یخب اآلن که فکر م  -
 کافه.  یایها بپنجشنبه

 ذوق برگشت سمتم. با

 گی؟یراست م -

 اوهوم. -

با  یبه الب  یدنبرگشت! بعد از رس شیهروح یباز شد و کل یششن مبچه
 یعیطب یوهعد از چند لحظه با آب منشستم که عرفان رفت و ب یخستگ 

 برگشت و گرفت سمتم.

 تا زودتر زخمت جوش بخوره. یبه خودت برس یدبخور، دکتر گفت با -

از  رفتیدلم غنج م یشو بافکر  یشاز مهربون یازش کردم و در حال تشکری
 دستش گرفتم.
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 ن رما  کی

ز هامون اهم اومد و بعد از گرفتن شناسنامه یانگذشته بود که آر  یقهدق چند 
 .یمزد یرونهتل ب

 یکنزد  یباً و دراز کردن پام خوابم برد. تقر   ینماش  یبعد از نشستن تو  بالفاصله
 شدم. یدار ب یانآر یهاکه با صدا زدن  یمتهران بود

 !یمهم در جوارتون باش ی. کمهارسیمیم یمخواب دارشخانم خو -

 هام رو باز کردم.به بدنم دادم و چشم یو قوس کش

 رسیم؟یم آخ جون االن -

 حوالم کرد ینهآ  یاز تو غّرهچشم

 راه. یتو یشد یتقدر هم اذکه تو چه  یرمآخه بم -

 گفت:  یبا مهربون  عرفان

 نشد؟ یتنبود؟ پات اذ یتجات اذ -

 زدم. لبخندی

 نه خوب بود. -

 عوق زدن رو درآورد. یادا آریان

 جب وجب! ها وشانس دارن. طرفدارها طبق طبق، افاده  هایخوبه واهّلل بعض  -

 ته؟از عرفانه یریبگ یادرو  یباشعور کهینا یجا -

 .یمو به سمت خونه راه افتاد یمکل باهم، عرفان رو رسوندکل  یاز کل بعد
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 *** 

سرم و فرصت سر خاروندن هم نداشتم؛   یبود رو  یختهکار ر  یکلاز صبح    امروز 
باز هم  یاز اون شب ول گذشتیهفته م یک کهیناوضاِع پام با ا ینبا ا یول
 .رسیدمیدرست به کارهام نم یجهروش راه برم و در نت تونستمینم

و من خودم با آژانس اومده  یادهم سرما خورده بود و امروز نتوست ب آریان
 .بودم

 حوصلگییزنگ خورد با ب  یماوضاع که گوش یناز ا خوردمیحرص م داشتم
 جواب دادم:

 بله؟ -

 :یگوش  یتو یچیدشاداب عرفان پ صدای

 طوره؟چه یاحوال شما؟ اخو ی،سالم خانم احسان  -

 کهینبود که هر وقت خودم اعصاب نداشتم، از ا ینکه داشتم ا  یبد عادت
 .شدمیو بداخالق م گرفتیو خوشحال باشن لجم م یبا انرژ یهبق

 خراب جواب دادم: یاعصاب  با

 خونه. یهم سرما خورده افتاده تو یگرام  یخوبم. اخو -

 شرکت با اون پات؟ یرفت  یجوروب شه. پس تو چهاهّلل زودتر خشاءعه، ان -

 مسخره دهن باز کردم: یهاسوال جواب یناز ا حوصلهبی

 .یگهها گذاشتن دوقت ینآژانس رو واسه هم یچی،ه -
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 کم مکث کرد و بعد گفت:  یک  

 تو حالت خوبه؟ -

 طور؟آره چه -

 .یستیسرحال ن کمیه کنمی! فقط حس میچیه -

برم؛  تونمیشرکت نم یجا یچچالق ه یپا ینسرحال باشم؟! با ا یخوایم -
 بکنم. تونمینم یکار  یچه

 کمکت؟  یامب خواییم -

رو نگفتم   هاین! بعد هم، ازنییها مفحر   ی؟مگه خودت شرکت ندار نه بابا  -
 که دلت برام بسوزه.

ت ودخ کهینبه ا کردمیقدر خاص نبود شک مت اناگر لهجه یافسانه! جد -
 !یپشت تلفن باش

 یچارهب ینبه ا یگهقدر دکردم ان  یکم خودم رو جمع و جور کردم و سع  یک 
 ندم. یر گ

 یگه؟د یندار یفان اعصابم خورده، کارعر  یدببخشهوف... -

 برو. خداحافظ. یزمنه عز  -

 خداحافظ. -

اوقات  یگاه   تونستمیدادم که چرا نم یدلم به خودم فحش یکردم و تو  قطع 
 کنترل کنم!  خودم رو
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 ن رما  کی

آرامش  یکه کم  یدبرام شا یارهب ییچا یوانل یک مهسا زنگ زدم و گفتم  به 
امروز رو  یهاکردم کار  یلپتابم خم شدم و سع یبهم برگشت و بعد باز رو

 انجام بدم.

اومد داخل و  یغفار یگفتم که آقا  ییدیبه صدا در اومدن در اتاق بفرما با
 رو بست و رفت.ر د صدایو ب  یزمم یرو گذاشت رو ییچا

*** 

که   کردمیم یرسشرکت رو بر  یوتریکامپ  یکه داشتم کارها  شدیم یساعت  یه
عصام   ی؛بخش حسابدار  یینبر خوردم که مجبور بودم برم طبقه پا  یبه مورد

تلفن اتاق شروع  یدمبغلم و به سمت در راه افتادم. به در که رس یر رو گرفتم ز
 کهینرفتنم، بدون ا  هدقت به را  کردم و با  در رو باز   یعبه زنگ خوردن کرد. سر 
 به مهسا نگاه کنم گفتم:

 صاحاِب یبرم اون بخش ب  یدبا ی؟دار یکار  یرون،ن تلفن رو اومدم بقطع ک -
وسط   ینشدنم کم بود ا  یلارقام بود. آخ خدا عل  یتو  یمشکل  یک   ی،حسابدار

حل. وسط سا دهیهاش رو ول مکه آشغال  ی. لعنت به پدر هرکسیمکه شد
 چرا پدر بدبختش؟ خود الدنگش اصاًل! ینم،بب یساوا

 :یدممهسا رو شن یکه صدا  زدمیغر م جوریینهم داشتم

 مهندس؟ -

 عرفان، دهنم باز موند. یدنرو گرفتم باال که با د سرم

 خودش لب زد: ینگاه من، رو یدنکه با د  خندیدیداشت م یز ر ریز 
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 سالم. - 

 ش کردم و با حرص گفتم:نگاه  یبرزخ   یهامبا چش  کرد؟یم  یکار چ  جاینا  این

 !یدخوش اومد یلی! خیَبه سالم مهندس حام -

 جواب داد: یموذ ینگاه  با

 ! ممنونیسالم مهندس احسان  -

 زدم و گفتم: اییمصنوع  لبخند

. البته اگر تا اون یامدارم انجام بدم ب یکار  یک تا من برم  ینیدداخل بش -
 نه!موقع، آفتاب صبِح فردا طلوع نک

 دهن باز کرد: سریع

 ینهم یمن هم برا کنم،یداخل خواهش م ییدلحظه بفرما یک نه نه،  -
 .جامینموضوع ا

 کرد.  یابه مهسا اشاره یرچشمیز بعد

همه  ینباز دوباره برگردم ا شهیبهش دادم که داره باعث م یدلم فحش توی
نگفتم و راه  یزیچ یممهسا بود یچون جلو یول یام،راه رو و بعدًا دوباره ب

 افتادم سمت اتاق.

 بود دم در تا من برم داخل بعد اون داخل شه. وایساده

درهم رفتم داخل که اون هم اومد و در رو که پشتش بست برگشتم   یهااخم  با
 به حرف اومد: یع کنم و بهش غر بزنم که سر  سمتش و خواستم دهنم رو باز 
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 ن رما  کی

نکنم. واسه  یشرکت و کار ینمو بش یامب یرونبه خدا نتونستم از فکرت ب - 
تابم جا انجام دادم و لپرو اون  دادمیانجام م  یدبا  یکه حضور  ییکارها  ینهم

 انجام بدم. جاینرو هم ا شیهرو هم آوردم تا بق

 گفتم:  یتکون دادم و شاک  سری

 .یبرم حسابدار خواستمیهمه راه داخل؟ م ینا یچرا من رو کشوند خب -

 م کرد.حق به جانب نگاه یافهق با

انجام   رمیرو بده من م  یکه دار  یکار  جا؟یناومدم ا  یچ   یخب پس من برا  -
 برات. یگهد دمیم

به سمت  حرفیسرم رو تکون دادم و ب  یتفکر نگاهش کردم و بعد از مدت  با
 ادم.راه افت یمصندل

خاطر من اومده بود به کهیناومدم و ته دلم هم از ا ییناز موضعم پا کمی
 .آب شدقند  جاینا

 .یکه اومد  یشدم! مرس یهباشه. توج -

دادم و   یحداشت رو براش توض  یرادکه ا  ییجازد و اومد سمتم و اون  لبخندی
 ماجرا به سمت در رفت که گفتم: یدنبعد از فهم

تو  یکه دار  یهماهنگ کنم با مسئول بخش حسابدار یدصبر کن! قبلش با -
 .رییمن م یبه جا

ظر به من نگاه کرد که تلفن رو برداشتم و بخش نتم  یسادتکون داد و وا  سری
 رو گرفتم یحسابدار
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 .یصبور یالو؟ سالم آقا - 

 سالم خانم مهندس، جان؟ -

شما که  یشپ یارندم یفمن تشر  یبه جا یاالن مهندس حام ینهم ینبب -
 .یدباهاش مواجه شدم رو برطرف کن یحسابدار یکه تو  یمشکل

 یگه؟چشم حتما. امر د -

 فعاًل. ممنون، -

 عرفان رفت سمت در یاز گذاشتن گوش بعد

 فعاًل خانم خانما. -

 خارج شد. یبهش زدم که با چشمک  لبخندی

 و تا شرکت با کمک عرفان تموم شد رو کرد به من.د یکارها  کهیناز ا بعد

 یم؟بگرد یمبر  کمیک  یهست  یهپا -

 نبود. یبد فکر 

 آره موافقم! -

 .یمشد ینشو سوار ماش یرونب یمت زدزد و با هم از شرک یبرق  هاشچشم

 رو پر کرد. ینماش یریخواجه ام یاز روشن کردن ضبطش صدا بعد

آرامش  یکردم بعد از اون همه کار، کم  یهام رو بستم و سعآرامش چشم با
 .یرمبگ
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 :ینماش یتو یچیدعرفان پ یضبط کم شد و صدا یکه صدا  یمرفته بود کمی 

 افسانه؟ -

 بله؟ -

 یه؟اون چ یرو بخور ییغذا یک فقط ه تا آخر عمرت اگه قرار باش -

 دونمیم یذهنم اومد ول یوت یتزااوم، خب من کاًل تنوع طلبم؛ اآلن مثال پ -
 .یارمباال م یدنشهفته، با د یک که بعد از حداکثر 

 فکر و سرش رو تکون داد. یتو رفت

 ی؟تو چ  -

 من؟ اوم، فکر کنم اون غذا فسنجون باشه. -

 ی؟اردوست د یلیخ -

 عاشقشم! -

 که گذشت گفت:  یفکره، کم یسکوت بود و حس کردم عرفان تو مدتی

 ی؟اف  یگمم -

 هوم؟ -

 ی؟تنوع طلب یز همه چ یتو یعنی -

 سرم روشن شد. یباال یالمپ یهوکه   یهمنظورش چ ینمفکر کردم که بب کمی

 .یدبهت برگشتم سمتش و نگاهش کردم که نگاهش رو دزد با
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 آخه! یدر اسکلقعرفان واقعًا چه - 

 برگشت سمتم. یتمظلوم با

 ... .یادم یشپ یگه،خب سؤاله د -

 خمار نگاهش کردم. یهاچشم با

 باشم؟ یمدل آدم ینا یادمن م یپآخه آدم باهوش، اصال به ت -

 نه. -

 دونمیچه م  یا  یهمسر آدم که بستن  کنی؟یکه م  ییهچه فکرها  ینپس آخه ا  -
 ش کنه.تنوع خواست عوض که هر موقع دلش  یستن یبازاسباب

 هم و با غرغر گفت: یرفت تو هاشاخم

بپرسم که  ییهاسؤال یهمجبورم  شهیازت بلند نم یاصاًل بخار یخب وقت  -
 .یگهبشه د یدهکش  یگهبه سمت د جوریینبعدًا ا

به بعد  ینگرفتم از ا  یم. گناه داشت. تصمگفتیگرفته بود. راست م  مخنده
 تر باشم.نرم یکم

 یرو لبه ینماش یقهبام. بعد از چند دق یمدقت متوجه شدم که اومد یکم  با
 ه نگه داشت و برگشت سمتم.کو

 طوره؟چه -

 رو نگاه کردم.عشق به منظره روبه با

 شبم. ی! من عاشق منظره شهر تویعالــــ -
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 .یمشد یرهرو خسکوت به منظره روبه یتکون داد و تو سری 

 ی؟دوست دار یچ  یوهآبم یاف  -

 نگاهش کردم. یدتهد با

 بپرس. یزادآدم ینع یدار یباز شروع نکنا. سؤال -

 رفت هوا. شقهقهه

 بخرم. یوهشم برم آبم یادهپ خواستمینه بابا، م -

 گرفت.  مخنده

 .یر آهان! آب پرتقال بگ -

 .یامچشم. االن م -

*** 

اومد سمت  یوهآبم یواننگذشته بود که عرفان با دو تا ل یشتر ب یقهدق چند
و  کرد و نشست  یرو براش باز کردم. تشکر ینکه خم شدم در ماش  یناشم
 من رو داد دستم. یوانل

 دستت درد نکنه. -

 نوش جون. -

 بنده ازتون سؤال کنم. دفعهینا خوامیخب آقا عرفان م -

 برگشت سمت من. فوری
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 خانم خانما. ییدبفرما - 

 یاز اعضا یکیاز  خانواده ما و مجبور باشم یبرا یفتهب یفرض کن اتفاق  -
 مونیندهخونه مشترک آ  یارمشب! مثاًل یم مراقبت کنم. حاال هرطورخانواده

 یت؟موقع یندر ا یه. شما واکنشت چیمدت  یششمثاًل من برم پ یا

 هاش رو بست و باز کرد.چشم یناناطم با

شما که مراقبت  کنیدیم یخوب  یار هم کار بس یلیکه خ ینهواکنش بنده ا -
 یچ  یپس داماد برا کنم،یشما کمک م یپابه. من هم اصاًل پاین توخانواده
 گرفتن؟

 افتخار نگاهش کردم. با

 ی؟جد -

 خانم! میجد ی،جد یهابحث یداشته باشم تو یشوخ  یزیهرچ یمن تو -

 تکون دادم: یزدم و سر  لبخند

 خب حاال من بپرسم؟ -

 !ییدبفرما -

 یاد؟بدت م یشتر از همه ب یاز چه اخالق  -

 فکر کردن گفتم: نبدو

 !یفتگیو خودش یدوتاست، لجباز -

 ی؟جد -
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 یدوتا اخالق رو داشته باشن آبم باهاشون تو ینکه ا  ییاوهوم، واقعا کسا - 
 .رهیجوب نم یه

 روش.دفعه دستش رو بلند کرد و حالت دعا گرفت روبه یک یشیطور نما به

 .یمها نداراخالق ینخدا رو شکر ما از ا -

 اومد.به ذهنم  یسؤال وهیزدم.  لبخندی

رفتنم،  یرونبه ب دونمیچه م یابه کار کردن من،  یعرفان، ممکنه زمان  -
 ی؟بد یر اگر بخوام تنها برم گ ییمسافرت، هرجا ی،مهمون 

 یهمه کارها یدخالت تو یکه معتقدن اجازه یهست  ییاز اون مردها کالً 
 همسرشون رو دارن؟

 فکر کرد و بعد جواب داد: کمی

 یتو یرهاز شوهرش »اجازه« بگ یدکه زن با  یستن ینتقادم بر ااًل اعمن ک -
 کنن؛یم یس؟ دو تا آدم بزرگ دارن با هم زندگ کارهاش. اصال مگه زن بچه

نداره که. بعد هم شما خودت پنج سال خارج از کشور  یچیدگیقدر پان یگهد
خب  یلو همی،بف یشتر ب اییگهز هر مرد دممکنه ا یو حت  یعاقل یگهد یبود

کارهامون   یتو یمو نظر بخوا یمکاًل، اگر مثل دو تا دوست با هم مشورت کن
 به نظرم. یمباش یبهدوتا غر  یهتره تا شبقشنگ  یلیخ

 .کردمیبهت داشتم نگاهش م با

 شیفتهداشتم ش  یشتر ! لحظه به لحظه بنشستیهاش به دلم محرف  بدجور 
 .شدمیم
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 جلوم تکون داد. یم که دست بود فکر  یزل زده بودم بهش و تو جوریهمین 

 !یی؟کجا  ی؟خوب  ی؟اف  -

 باز کردم و گذاشتم اون سد محکمم جلوش شکسته بشه. دهن

 گفتم:  یرماحساساتم رو بگ یکنم جلو  یسع کهینبدون ا یآروم یصدا با

 عرفان؟ -

 نگاهم کرد. یفتگیش با

 جان؟ -

 ی؟کدوم کار خوبم  یجهتو نت -

 بشه. یرهبهم خنوبت اون بود که با بهت  حاال

 یطبندازه و اگر شرا  یسر کار نرفتم؛ چون قرار بود برم دکتر تا به پام نگاه   امروز 
 پانسمانش رو باز کنم. یگهخوب بود د

که   خوردمیبلند شدم. نشسته بودم داشتم صبحانه م  یرتر صبح د  ینهم  برای
 عرفانه. یدمزنگ خورد. نگاه کردم د یمگوش

 الو سالم. -

 نما حال شما؟سالم خانم خا -

 ی؟طورخوبم تو چه -

 ی؟من هم خوبم، امروز وقت دکتر دار -
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 نرفتم شرکت. یانامروز با آر ینآره، واسه هم - 

 ی؟مطب دکتر باش یدساعت چند با -

 طور؟چه یفتم،راه ب یدبا یگهساعت د یک  -

 تونم.دم در خونه یگهساعت د یهخب پس من  -

که   یشرکتت کار ندار یها! تو مگه تو یاریدرب یبازعرفان به خدا مسخره -
 ی؟ش ور دل منهمه

 .ییمن تو یکار و زندگ   یهمه یزم،عز  -

 .یطرفا! با ینا ینمتخودت رو لوس نکن! نب -

نشستم   یخیالقطع کردم و ب  یع بهش بدم سر   اییگهاجازه حرف د  کهینا  بدون
 م رو خوردم.ادامه صبحونه

 ینا  یگرفتم برا  یمت اتاقم و تصمخوردنم تموم شد بلند شدم رفتم سم  وقتی
بزنم. پس شلوار سبز  یخفن یپکه قرار بود پام رو باز کنم ت یمعظ یشاد

 یدهتاپ سبز پوش یرشز که  یجلوباز یمشک  یبرداشتم و با مانتو اییشمی
 اشتد  اییرهدرشت سبز ت  یهاکه روش برگ  اییبودم ست کردم و شال مشک 

 کردم. بعد هم با عطرم دوش گرفتم.رو سر کردم و همه موهام رو داخلش  

با اعتماد به نفس به سمت در خونه راه  ینهآ  یاز چک کردن خودم تو بعد
 افتادم.

بشر عجب   ینرو شدم. ابهدرست دم در روعرفان،    ینرو باز کردم که با ماش  در 
 !یهکّله شق
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 یگرفته بودم کم  یمراننده، تصم یشهرو زدم و رفتم سمت ش یمآفتاب عینک  
 کنم.  شیتاذ

 لبخند زد یدنمو با د یینپا یدرو کش یشهدوتا تقه، ش با

 جانم؟ -

- Hello sir 

 )سالم آقا(

 جذابتون خانم! یسالم به رو -

- It seems you are not familiar to Persian language sir! 

 !(یستیدآشنا ن یشما با زبان فارس ینکه)آقا مثل ا

- of course I am! Madam 

 م(هستم! خان )معلومه که

-So why are you here when I said It’s not necessary to come? 

 (یاید؟ب یستکه بهتون گفتم الزم ن  یوقت  ینجایید)پس چرا ا

و سرش   ییننزد بعد صداش رو آورد پا  یشد و حرف   یرههام خچشم  یتو  کمی
 گفت:  یصورتم کرد و با لحن پر از احساس یک رو نزد

- Because I love you! I want you! I can not living without you 

 کنم(  یزندگ  تونمی! چون بدون تو نمخوامتی)چون عاشقتم! چون م
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نقص  یش ب ش قشنگ بود، چقدر لهجهقدر لحنشدم. چه یرهبهت بهش خ با 
 بود!

 ینپرت شدم به ا یمهاش غرق بودم که با زنگ گوشچشم یتو جوریهمین
 !ی. لعنت یادن

 هاش کنده شد و جواب دادم:از چشم یت سخ به هامچشم

 الو؟ -

 ی؟سالم، خانم احسان  -

 یید؟سالم خودم هستم بفرما -

 یفزنگ زدم. تشر  ادآوریی یبرا ید،وقت دکتر دار یگهساعت د یمشما ن -
 یگه؟د یاریدم

 .تونیادآوریراهم. ممنون از  یبله بله من تو -

 خدانگهدار. کنمیخواهش م -

 شده. یرهرو خبه روبه یدمکردم برگشتم سمت عرفان که د  طع ق کهیناز ا بعد

 یشپ  یقیرفتم سمت کمک راننده و نشستم و بدون توجه به دقا  یحرف   بدون
 گفتم:

 شد. یر عرفان د یمبر  -

 تکون داد و راه افتاد. سری



 

 
209 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 ینقدر ابود که گفت. پروردگارا چه یااون جمله یر ش ذهنم درگراه همه توی 
 موجود دلبره!

شدم و داخل  یادهو من باعجله، زودتر از عرفان پ یدیمساعت رس یماز ن دعب
 .یادمطب رفتم تا اون پارک کنه و ب

 یمکرد داخل و من مستق  ییمراهنما همون موقع  یمطب که شدم منش داخل
 رفتم تو.

کاًل باند رو   یگهنداره و د یکرد، گفت مشکل  یپام رو بررس کهینبعد از ا دکتر 
 .یدرو کش هاشیهباز کرد و بخ

 زخمم، کارم تموم شد. یجا یپماد نوشت برا یک  ینکهاز ا بعد

 .یدمد  یصندل  یتشکر کردم و از اتاق خارج شدم که عرفان رو نشسته رو  ازش

 بلند شد و گفت: یمن با نگران  یدند با

 شده؟ یمشد خوب بود؟ عصبش ترم یچ  -

 رو هم باز کرد و تمام. هامیهآره، بخ -

 .یمال از مطب خارج شدخوشح زد و لبخندی

دربند. باهاش  یمداد بر یشنهادعرفان پ ینماش یتو یمنشست کهیناز ا بعد
 موافقت کردم که راه افتاد.

داشت   یفیتیبا ک  یغذاها  یلیکه خ  یسمت رستوران   یمراه افتاد  یدیمرس  وقتی
 .یمتا اون جا راه رفت یادههم پ یو کم
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 رستوران گل از گلم شکفت. یدند با 

اون هم  کهیندر رستوران رو نگه داشت و من داخل شدم و بعد از ا نفاعر 
بود،  یدنج  یو پنجره بود و جا یوار که کنج د  یزیداخل شد باهم به سمت م

 .یمو روش نشست یمراه افتاد

 به هم. یدممال یرونب یهوا یرو از سرما هامدست

 .یادزمستون داره م یگهقدر هوا خنک شده، دچه -

 و گفت: یدکش  یدبلننفس  عرفان

 .ییزممن عاشق پا یآره. ول -

 !طورینمن هم هم ی؟عه! جد -

 به آدم. یدهم یواقعًا حس خوب  ییز آره، اصاًل پا -

 با منظور بهم نگاه کرد و ادامه داد: بعد

 هاست.فصل عاشق ییز که...پا  دونییم -

 ناز گفتم: یاما همراه با کم یبراش نازک کردم و با شوخ  یچشم پشت

 !یگهد  یز نه چ  یدم،م  یحرو ترج  ییز خوبش، پا  یبته که من فقط به خاطر هواال  -

 بله بله! خانم تخسه! -

سفارش  یخودم ماه  یبه منو، برا یموقع منو رو آوردند که با نگاه  همون
 از من همون رو سفارش داد. یتدادم و عرفان هم به تبع
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 یدننم شروع به باررت نمهامون رو گرفتند، بارون، به صوسفارش  کهیناز ا  بعد 
خرذوق شدم و نشستم و با شوق به  یمپنجره بود یک کرد که چون ما نزد

 اییگهد  یشدم. عرفان اما جا  یرهخ  نشستیم  یشهش  یبارون که رو  یهادونه
 .کردیم یر س

 یدم،سب درو منا یتکه موقع  یمگذشته بود و هر دو سکوت کرده بود  مدتی
 :پس رو کردم سمت عرفان و گفتم

 عرفان؟ -

 اومد و حواسش رو داد به من. یرونفکر ب یتو از 

 جان؟ -

 یمهربونش، به موها  یافهپرپشتش و ق  یهاهاش نگاه کردم، به مژهچشم  به
 .رفتیهاش کنار ملب یاز رو یکه به سخت   یحالتش. به لبخندخوش

مرد رو  ینخوبش فکر کردم؛ من اادب و فرهنگش، به شعور و اخالق  به
نگاه نه!  یک عشق در  یا یهوییو  دلیلی. واقعًا دوستش داشتم! ب تمخواسیم

 دلم جا باز کرده بود. ینمه توکه نمه  یطور

به جلو خم شدم و صدام رو  یهاش زل زدم و کمچشم یخودش تو مثل
 و با احساس گفتم: یینآوردم پا

- I love you too 

 )من هم عاشقتم.(

 ! شوکه شده بود.زدیهم نم لکپ یهتا چند ثان ینگاهم کرد. حت  مات
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از جاش بلند شد و  یهوکرد،   یلاز چند لحظه که انگار حرفم رو تازه تحل بعد 
سر جاش و به من  یستادزد؛ بعد دوباره وا یدور خودش دور هایوونهد ینع

 نگاه کرد.

هاش نم اشک جا چشم یهاش متوجه شدم تواره به چشمنگاه کردن دوب با
 جام بلند شدم و با تعجب گفتم: خوش کرده! با بهت از 

 !کنی؟یم یهگر   یدار -

 هاش و دوباره نشست سر جاش.به چشم یدکش  یدست  سریع

 شدم. زدهیجانفقط ه ین،. بشیزمعز  یدببخش -

 گفت:  یکه رو بهم با لحن جد  نشستم

 .یرمبم تونمیم یگهاالن د -

 گفتم:  یکردم و با لحن تند  اخمی

 .یوونهخدا نکنه! د -

 شد و گفت: یرهزد و با عشق بهم خ لبخندی

 .یبه سر قلبم آورد ییت چه بالجمله ینبا ا دونیینم -

 گفت:  یکه با مهربون   یینرو با خجالت انداختم پا سرم

 خانم خوشگله خجالت هم بلده بکشه؟ ینعه! پس ا -

 ش رفت هوا.خنده یکبهش رفتم که شل ایغّرهچشم
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 !یعنی ایتمیهانصدم ث یهاموضع  ییر تغ ینمن عاشق ا - 

 یرونو عرفان رفت حساب کرد؛ من هم ب  یماز تموم شدن غذامون بلند شد  بعد
 یسبز   یسمت فضا  یماومد با هم راه افتاد  کهینو بعد از ا  یستادممنتظرش ا

 جا بود.اون یککه نزد

. عرفان هم کردمیم  یبه عرفان اون حرف رو زدم، احساس سبک   کهیناز ا  بعد
خوب بود  یلی. هوا خشدیبسته نم یگهد یششوقع تا حاال نکه کاًل از اون م

 .یمبمون یرونب یشتر که ب  کردیم یقمونتشو ینو ا

درش   یفمک  یبلند شد، از تو  یمگوش  یکه صدا  یصندل  یرو  یمنشسته بود  تازه
 انهیآر یدمآوردم که د

 برادر! یکمسالم عل -

 طور بود؟سالم خواهر، پات چه یکعل -

 شده خداروشکر. یمخوب بود، ترم -

 یی؟شکر، االن کجا یاله -

 شده بود. یرهعرفان نگاه کردم که با لبخند بهم خ به

 .یرونب یمبا عرفان اومد -

 عه؟ سالم من رو بهش برسون. -

 یست؟ن یباشه، امر  -

 گفت:  یطنتش با
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 .ینوچ، خوش بگذره، بابا - 

 خداحافظ. -

 به لبم اومد. یلبخند یطونشلحن ش از 

از  یناش یبار با دماغ سرخ شده ینسمت عرفان که ا یدمخکردم و چر   قطع 
 رو شدم.سرماش روبه

 یه؟چ یندهآ  یتون برابرنامه ی،خب جناب حام -

 گفت:  یبانمک  یول یلحن جد با

فرصت، رخصت   یندر اول  یامر کنه. ول  میندههمسر آ   یواهّلل، برنامه که هرچ   -
 هاس.معارفه خانواده یبرا

 کر رو بهش گفتم:و بعد متف تکون دادم یسر  نمایشی

 ی؟اومد یاعرفان تو شش ماهه به دن -

 اییافهبعد که متوجه منظورم شد با ق یبا تعجب بهم نگاه کرد ول یکم  اول
 گفت:  ایچارهیناله و لحن ب

! االن سه چهار ماه شد که هم رو کنمیدارم دق م یگهافسانه! به خدا د -
 .یگه. بسه دشناسیمیم

 نگاهم کرد. یدوار خنده که ام یر زدم ز شیافهق یدند با

 با خانواده؟ یمصحبت کن -

 گربه شرک شد.  یهشب شیافهبهش رفتم که ق ایغّرهچشم
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 خواهش! - 

 کون دادم.زدم و سرم رو ت لبخندی

 باشه. -

 گفتم:  یع که باز شه، که سر   رفتیداشت م یششن خوشحال

 ها باهم ها!خانواده ییفقط در حد آشنا یول -

 تکون داد که بلند شدم. یسر  خندلب با

 یخیالب جوری،ینهم یاون شرکت بدبختت رو ول داد یگه،د یمپاشو که بر  -
 ور دل من! ینشست  یاومد

 شما بانو! یتار مو یک  یهمه شرکت فدا -

 زدم. یلحن مهربونش دلم غنج رفت و لبخند از 

 شرکت شد. یتا خونه من رو رسوند، راه  کهیناز ا بعد

. پختنیآشپزخونه داشتند با هم شام م  یابا و مامان توه شدم بخونه ک  داخل
 یالشدن، با خ  از سالم بودن پام مطمئن  کهینکردم و بعد از ا  ییسالم بلند باال

هام رو درآوردم و لباس یمشغول شد. با خستگ  یشونراحت به ادامه آشپز 
بدون   ؛یمگوش  یرو  داوم  یامتخت که از طرف عرفان پ  یخودم رو پرت کردم رو

 صفحه خوندم که نوشته شده بود: یرو از رو یامبازش کنم پ کهینا

 بانو؟ کنیدیشماره منزل رو لطف م -

 رو باز کردم و جواب دادم:  یمگوش  یع به سرم زد و سر   یکر کردنش ف  یتاذ  برای
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 تلفنش قطعه آقا. یهمون چند روزخونه - 

 داد: یامپ یننوشت؛ بعد از مدت  یزیلحظه چ چند

 بانو؟ کنیدیمراه پدر رو لطف مماره هپس ش -

 نوشتم: فوری

 پدر تلفن همراه ندارند آقا.-

 داد: یامپ یاز مدت  بعد

 .رسهیباشه افسانه خانم نوبت ماهم م -

چند تا شکلک  ینهم یبود سرکارش گذاشتم. برا یدهگرفته بود؛ فهم  مخنده
 خنده براش فرستادم که نوشت:

 بخند. هات رو قربون! شما فقطخنده -

جواب ندادم که اون   یزیچ  یگههام گل انداخت و دازش لپ  یامپ  ینا  یدند  با
 تخت خوابم برد.  یرو  یجورخسته بودم که همون  نزد. انقدر   یحرف   یگههم د

از اتاق  یلباس رسم یدنشدم و با پوش یدار از خواب ب یشهزودتر از هم صبح
 یبرا یانه مفصلبحص ینهم یهمه خانواده خوابن. برا یدمزدم که د یرونب

اومدن و  یکییکیو خودم هم نشستم و مشغول شدم که همه  یدمهمه چ
 گفت:  یانکه آر  خوردمیرو م ییملپ آخر چا. داشتم قیز نشستن سر م

 نظارت برم، خودت برو شرکت. یبرا ییچندجا یه یدافسانه امروز با -

 باشه پس خداحافظ. -
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 راه افتادم. ینمسمت ماش و به کردم  یسر جام پاشدم و از همه خداحافظ  از  

 رو پارک کردم و طبقه مورد نظر رو زدم. ینشرکت ماش یدمرس کهیناز ا بعد

از جاش بلند شد و سالم کرد که جوابش رو  یعبه دفتر، مهسا سر  یدنمرس با
 دادم. ییروبا خوش

 دستش باهام داخل اتاق شد یهم دنبالم راه افتاد و با چند تا کاغذ تو اون

 مهمه. یلیخ یکیشکه   یدروز دو تا قرار مالقات داردس اممهن -

 ه؟یبا ک -

 با شرکت آفاق. یمهندس لطف  -

 تعجب برگشتم سمتش با

 دونستم؟یقرار گذاشته و من نم یانآر یشرکت بزرگ  ینوا؟ امروز با همچ -

 نگاهم کرد که گفتم: حرفبی

 یان؟ساعت چند م -

 چک کردن، گفت:قرارها انداخت و بعد از  یستبه ل نگاهی

 آم...پنجشنبه...آهان! ساعت چهار عصر. -

 ن دادمتکو سری

 خب. ادامه بده. یلیخ -
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 یبرا یروز،هم جهت رفع اشکاالت پروژه آفتاب، باهاتون پر  یزادهمهندس عل - 
 کردند.  یمامروز، جلسه تنظ

 یگه؟. دیارنب یفبگو االن تشر  یشونخب به ا یلیخ -

 .یدامضا بزن یهرو  ینجا. فقط ایستن یزیچ یگهد -

 که رفت.  کردم  یرو ازش گرفتم و با خوندش امضائ  برگه

 یدگیشرکت رس یبه کارها یاومد و رفت من هم کم یزادهعل کهیناز ا بعد
زنگ زدم و متذکر شدم که ساعت چهار   یانظهر بود که به آر  هاییک کردم. نزد

 رفتم نمازخونه.جلسه، حتمًا شرکت باشه و بعد رفتم وضو گرفتم و    یعصر برا

 یضشکه مادر مر   ینمازم تموم شد، اومدم بلند شم که کارمند کهیناز ا بعد
 عمل داشت، اومد جلوم نشست.

 سالم مهندس، قبول باشه. -

 به روش زدم. لبخندی

 شاءاهّلل؟. حال مادرت بهتره انیزمعز  یسالم، مرس -

 زد. یرق ب هاشچشم

 مهندس. کنهین مقدر دعاتوچه دونیدیآره خداروشکر، نم -

 شکر. یخب پس اله -

 یهو من بعد از خوردن ناهار بق یمحرف زدن باهم، از هم جدا شد یاز کم بعد
 .یدهم رس یانکارها رو انجام دادم که آر
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 رو اطالع داد. یچهار بود که مهسا، اومدن مهندس لطف  یقاً دق ساعت 

از جا بلند   یانداخل شد که با آر  یو محترم  پوشیک خانم ش  یکز شد  که با  در 
 .یمسمت مبلمان و خودمون هم کنارش نشست یمو تعارفش کرد یمشد

*** 

 یمشرکت تا قرارداد رو با هم تنظ  یاریدب  یفروز تشر   یک خب پس دوستان،    -
 .یمکن

 .یمزد یهردو بهش لبخند یان،آر با

 .رسیمیم فردا خدمتپس یاحتمًا، فردا  -

و از جاش بلند شد  یدبه روش پاش یینلبخند مت یانحرف از آر ینا یدنشن با
 که گفتم:

 از مالقات باهاتون خانم مهندس. یمخوشحال شد یلیخ -

 نگاهم کرد و جواب داد: یجد یول مهربون

 باهاتون. یباعث افتخاره همکار -

برگشتم سمت  یجانبا ه یهوازش، در دفتر رو بستم و  یاز خداحافظ  بعد
 .یانآر

 رو به ما بدند؟ ادییشنهپ ینکه همچ  شهیباورت م -

 باز بهم زل زد. یشبا ن آریان

 .دیدمیخواب هم نم یرو فعاًل تو یاپروژه ینهمچ -
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 یم،و ذوق کرد  یمحرف زد  یکم  یدمونراجع به پروژه جد  یانبا آر  کهیناز ا  بعد 
 شاپیر تموم شد و ما هم چون پنجشنبه بود، به سمت کاف ساعت کا

 .یمراه افتاد مونیشگیهم

 گفت:  یانکه آر  یمو سفارشمون رو داد یمجمون نشسته دنگوش  وقتی

 که اصاًل متوجه نشدم؟  یاستخدام کرد یرو ک  یهعط ی،اف  -

 زد. یکردم که لبخند  یفرو براش تعر جریان

 .یکرد  یکار خوب   -

 گفتم:  یجانفاطمه افتادم با ه یاد یهوکه   من

 ید؟خان! کارت با فاطمه به کجا رس یانآر یراست  -

 زد و گفت: یالخوشح لبخند

ها باهم مثل اون موقع  یباز شده و کل یخمون یکل  یم،چت کرد یلیبا هم خ -
 .یماز عالقه زد ینه حرف  یدیم،هنوز نه هم رو د یول یم،شد یمیصم

 تفکر بهش نگاه کردم. با

 یرونقرار ب  یگهد  یدبا  یول  یدشد  یمیخوبه که باهم صم  ینا  دونی،یخب...م  -
. عالوه شهیرودر رو شروع م  یدارهایاز د  یجد  یهارابطه  یشههم  ید؛هم بذار

که بهش درخواست  یخودت رو آماده کن یدکم باکم یگهتو د کهینبر ا
 .یازدواجت رو بد

 تعجب نگاهم کرد. با
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 یست؟االن؟! زود ن - 

 .یشخنگ باز ینزدم به ا لبخندی

رد هات خردخبا حرف یعنی ی؛منظورم االن نبود! گفتم خودت رو آماده کن -
 شه. ید. چون ممکنه ازت ناامیحرفت هست  یکه هنوز رو  یبهش بفهمون 

 هامون رو آوردن.حرفم تکون داد که سفارش «ییدبه »تأ سری

 یزنگ زد ازم شماره خونه رو خواست. جد  یروز خبر با عرفان؟ دخب، تو چه  -
 تون؟شده رابطه

 بهت بهش نگاهش کردم. با

 نداد. یامبهم پ یگهراحت ول کرد ده چ یگمبشر! م ینها ا یهعجب مارموز -

 خنده. یر رو گفتم که بلند زد ز یاننگاهم کرد که براش جر  سؤالی

 .یرو جون به لبش کرد رهیچا. بچه بیگهخب حقته د -

 نازک کردم و مشغول خوردن شدم. چشمیپشت

 .یمخونه شد یراه  یگهگپ زدن، د  یاز کل بعد

با تعارف   یو کل  زنهیحرف م  با تلفن  که داره  یدمبه خونه مامان رو د  یدنرس  با
با  یبا تعجب نگاهش کردم که بعد از مدت  کنهیادب صحبت م یو مباد

 رد و رو کرد سمتم.قطع ک یکوتاه   یخداحافظ 

 .یسالم مادر، خسته نباش -

 بود؟ یک   ی،سالم مامان جان، سالمت باش -
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 خواستگار بود مادر. - 

 گفتم که ادامه داد:  یاسرعت عمل عرفان ماشاءاهّلل یندلم به ا توی

 .یمفردا قرار گذاشت یبرا -

 عجول باشه! یگهقدر دان کردمیبار با بهت نگاهش کردم. فکر نم این

 قدر زود؟را انچ -

بود که  ین. ایضشخواهر مر  یشسفر بره پ یه خوادیمادرش م کهینمثل ا -
 کرد.  یهم عذرخواه  یشد. بنده خدا کل یهولک هول جوریینا

 به سمت اتاقم رفتم.  آوردمیمهام رو در که لباس  طور ینن دادم و همکوت  سری

*** 

 عرفان

. رسنیهاشون و دارن به خودشون ماتاق یصبح مامان و عارفه رفتن تو از 
. امروز نوبت من بود غذا درست کنم؛ چون یادنم یرونبابا هم رفته حموم ب

. بعد از کنیمیت ممن و عارفه غذا درس یونهفته در م یک یلتعط یروزها
اومدم   نهخودر قابلمه رو گذاشتم و از آشپز   یختمرب رو داخل خورش ر  کهینا
 .یرمبگ یدوش یکو رفتم تا  یرونب

 هاینکه داره به سمت اتاق مامان ا  یدمخارج شدنم از حموم عارفه رو د با
 . صداش کردم:یرهم

 عارفه؟ -
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 طرفم. برگشت 

 جان داداش؟ -

 .یماتاق من واسه امشب لباس برام انتخاب کن یمبر  یاکارت تموم شد ب  -

 برق زد. هاشچشم

 .یپخوشتچشم آقا دوماد  -

از جا افتادنش   یبزنم. وقت   یزدم و رفتم سمت آشپزخونه تا به غذا سر   لبخندی
 م.رو خاموش کردم و صدام رو انداختم پس کّله یرشمطمئن شدم ز

 .یاریدب یفس تشر غذا آماده یتاهل ب -

سر  یممامان و بابا اومدن و همه نشست یباومد و بعد هم به ترت رفهعا اول
 .یز م

ها ن ناهار همه ازم تشکر کردن و عارفه مشغول جمع کردن ظرفاز خورد  بعد
رفته بودم   یروز به صورتم بدم. د  ییشد؛ من هم راه افتادم سمت اتاقم تا صفا

نده بود. گرچه و موهام رو مرتب کرده بودم و االن فقط صورتم مو یسلمون 
 خوب بود. یضهنبودن عر  یخال یبرا یاون هم مرتب بود ول

 هام.سراغ کمد لباس یمبعد عارفه هم اومد داخل و رفت مدتی

 خب داداش کت شلوارهات کدوماست؟ -

 یمشک   شیکیشلوارهام رو نشونش دادم که دوتا ست رو درآورد که  کت  ردیف
 ی بود؛ دوم  یمشک   شیقهکت و  برگشته    یکه جلو  یاسرمه  یکیشتمام بود و  
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خودم   یدنکه با د  ینهآ   یصورتم و رفتم جلو  یرو از دستش گرفتم و گرفتم جلو 
 سرجاشرو  یو مشک  یرونرو گذاشتم ب یااحسنت گفتم. سرمه شیقهبه سل

کمرنگ   یلیخ یآب  یک  هایراهناز پ ها؛یراهنسراغ پ یمبرگردوندم. بعد رفت
 سر تکون داد و با ذوق گفت: یفه راضبرداشتم و گرفتم کنار کت که عار 

 . خوش به حال عروس.یخوشگل شد یلیداداش خ -

 .یدمخنده و لپش رو کش یر زدم ز بلند

 وروجک حسود! یا -

 اومده باشه گفت: یادش یزیانگار چ یهو

 ها! یریمبگ یدهم با یرینیگل و شداداش دسته -

 تکون دادم. سری

هات رو ست؛ برو تو هم لباست سهن ساع. االیفتیمپنج راه ب یگهد یدآره با -
 .یزمآماده کن عز 

 تکون داد و از اتاق خارج شد. سری

از  یدمرو باز کردم که د ینستاگرامزدم ا ینت چرخ  یتو یکم  کهیناز ا بعد
 یوانل  یک عکس از    یدمهست. بازش کردم که د  یدجد  یافسانه اون باال استور

 نوشته: یرشگذاشته و ز  ینشکسته پخش زم

 !"«شکستی؟یم یداالن با آخه»

 گذاشته.  یهشتگ مورف  یرشز و
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 آخه امروز؟! گفتیگرفته بود، راست م  مخنده 

 یواشیواشهام و چهار بود که بلند شدم و رفتم سراغ لباس ساعت
جوراب بودم که در باز شد و مامان با اسفند  یدندرحال پوش یدمشونپوش

 .یدچرخ لب صلوات فرستاد و دورم یر اومد داخل و ز

پسرم، ماشاءاهّلل هزار ماشاءاهّلل، چشم   یشد  یپتقدر خوشقربونت برم که ان  -
 بد دور.

 جان. مامان یمرس -

 گفتم:  یبا لحن شوخ  بعد

 دوماد اهل دود و دمه! گنیم گیرهیهام االن بو مفقط لباس -

 لب »پدرسوخته« گفت و رفت. یر خنده و ز یر ز زد

سالن تا همه آماده   یو نشستم تو  یروندم رفتم بکاماًل آماده ش  کهیناز ا  بعد
پوش اومد و و محکم، باوقار و خوش یجد یشه. بابا مثل همیانشن و ب

 من. یروروبه یصندل ینشست رو

و  یاکثرًا جد ینهم یمدرسه بوده؛ برا یر بازنشسته آموزش پرورشه و مد بابا
 زد و گفت: یبون کرد و لبخند مهر   یحال مهربون و کم حرفه. بهم نگاه  یندرع

از  یدارم ول نینابهت اطم کنی؛یانتخابت اشتباه نم یتو دونمیبابا جان، م -
موضوع رو، من رفتم راجع  ینا یگذاشت   یونکه باهامون در م  یشچند روز پ

خوشبخت   ی،کردم و الحق که باز هم از انتخابت سربلندم کرد  یقبهشون تحق
 شاءاهّلل.ان یش
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ما رو  یدورادور هوا طور ینهم یشهبابا همم؛ شد یرهخ یشجوگندم یشر به 
 یبود. لبخند ینبرام دلنش هاشیتاحم ینقدر اداشت و مدلش بود و چه

موقع مامان و عارفه باألخره اومدن که ما  ینکردم ازش. هم  یزدم و تشکر 
 .یمبابا راه افتاد ینو به سمت ماش یمهم از جامون بلند شد

درآورد   یفشاز ک  یعارفه فلش  یر،مس  ی. تویمیدو گل رو هم خر   یرینیش  باألخره
شد و خودش  یپل یشاد و عروس یهاوصل کرد که آهنگ  ینو به ضبط ماش

 و عشوه باهاشون خوند. یطنتهم با ش

 حال و هوا زدم و از ته دلم خداروشکر کردم. ینبه ا لبخندی

 و مامان زنگ خونه رو زد. یمرو پارک کرد ینشون ماشبه خونه یدنرس با

*** 

 افسانه

 اومدیرونم م یکه تا رو  کمرنگ بلند  یصورت  کت  یک باألخره  یبدبخت  یکل  با
ست کردم و بعد   یدوخت خوش  یدرو با شلوار سف  خوردیکمربند روش م  یک و  

 یلیخ  یشآرا  یک رنگم رو سرم کردم و   یدسف یتونو  ییقواره بزرگ لو  یروسر 
مل و یمات و ر یصورتم نشوندم که فقط شامل رژلب صورت  یهم رو یمحو

که زنگ   یروناز اتاق زدم ب هینآ  یمدادچشم بود. بعد از چک کردن خودم تو
 به صدا دراومد.

و منتظر  یمدر حاضر شد یاومدن، همه جلو گفتیمامان که م یصدا با
 یهکه به شدت شب  سالیانم یاومدن باال، اول خانم کهینبعد از ا یستادیم،ا
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رو به همه سالم کرد و به اومد داخل و خنده یرینیجعبه ش یهعرفان بود، با  
دستم که ازش   درو دا  یرینیبغلم کرد و جعبه ش  تر یمانهصم  یلیخ  یدمن که رس

 یافهپوش که قخوش یلیخ یول میزهیزهر یکردم. بعدش دختر  یتشکر 
هجده نوزده سال داشته باشه داخل شد  خوردیهم داشت و بهش م یبانمک 

که قطعًا پدر عرفان بود   ییکرد و بعد هم آقا  یک لعو با خجالت با همه سالم
 یو رسم بمؤد یلیمهربونش با همه خ یول یجد یافهاومد تو و با ق

 یگل تودسته یک با  یحیکرد و در آخر عرفان بود که با لبخند مل  یپرساحوال
 کرد.  یپرسوارد شد و سالم و احوال یر دستش سر به ز

 کت و شلوار المصب!  اومدیمقدر بهش جذاب شده بود! چه قدر چه

 نشنوه، گفت: یکه کس  یآروم طور یلیرو که داد دستم خ گل

 .یامشب خانم احسان  یدشد یباقدر زچه -

خودش شدم!  یپکه هالک ت یاوردمخودم ن یبه رو یگهزدم و د لبخندی
 .یمشد یراییباألخره ما هم آخر همه داخل پذ

ها شروع نشستم که صحبت هیو رفتم کنار بق یز م یرو گذاشتم رو گلدسته
که گذشت مامان   یباز شد. مدت  یخشونها بعد خانواده یمدت  یباً شد و تقر 

برگشت و به همه تعارف کرد و بعد من بلند  یچا ینیرفت آشپزخونه و با س
 رو تعارف کردم.  هایرینیشدم ش

 صداش رو رسا کرد و گفت: تر یرسم یکم  یبعد بابام با لحن کمی
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 یاریدب یفم بنده، به من اطالع دادن که قراره شما تشر انخ یراستش وقت  - 
با شما   یدماز دخترم اطالعات گرفتم و بعد هم که فهم  یبنده کم  یر،امر خ  یبرا

آشنا هستن و با پسرتون همکار هستن، به خانم عرض کردم که قدمشون 
ها هم  هودن، گفتم خوبه که خانوادهماهنگ ب یاها که گوچشم؛ بچه یرو
کار  یطدر مح یاها که گوچون بچه یشتر؛ب ییآشنا یبشن برا مقدیشپ

 الزم رو باهم داشتند. ییتآشنا

 تکون داد و گفت: یعرفان سر  پدر 

 یگه. ماهم دیستندرسوم ن  یبندپا  یادز  یگهها دامروزه بچه  ی،بله جناب احسان   -
 یل تابع م یشتر و ب یاریمرسوم رو به جا نمرسم و  یلیها خاز بچه یتبه تبع

 .ییمهااون

 باز گفت: بابا

جلسه  یشتر باآلخره، امشب هم که ب یگهخودشونه د یدرسته، البته زندگ  -
ها فعاًل باهم بچه یازتون که مدت  خوامیحاال من م ی؛س تا خواستگارمعارفه

تفاهم  ینشوناگه ب یگهتا د ی،مثل حالت نامزد یان،در ارتباط باشند؛ برن ب
 ماجرا رو. یمکن  یشبود، علن

 .یقبل یهازدن و بعد هم باز، برگشتن سر صحبت یلبخند یراض همه

بودن، ساکت   یدهکش  یشرو پ  یاستکه طبق معمول مردها بحث س  طور همین
 هاینخانواده عرفان ا یاسیبه موضع س یکنجکاو  نشسته بودم و داشتم با

بغلم نشسته بود، از کنارم اومد جلوتر و  یکه مامان که صندل  کردمیگوش م
 ر گوشم گفت:د
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 یهخب. چ  ییجا  یبالکن  یاطیح  یتو  یدبزن  یگشت   یک با آقا عرفان    یدمادر بر   - 
 ور دل ما ُصم ٌبک! یدنشست یخس جوریینا

گفتم و بلند شدم از جام که مامان بلند   یناچار چشمکه! به   ذارنیبابا نم ای
 گفت:

اف طر ا ینا یگشت  یهباهم  یدبا افسانه جان بر  یدعرفان جان پسرم پاش -
 .یدبزن

که رو   یهم از خدا خواسته بلند شد و من جلوتر رفتم سمت بالکن بزرگ   عرفان
توش و عرفان هم پشت سرم اومد.   یمبود  یدهچ  یو صندل  شدیباز م  یاطبه ح
 رو کرد سمتم. ها،یصندل یرو یمنشست یوقت 

 ی؟بود اون جو سم ی! چ یشآخ -

 گفت:  یهو یطنتو ش یجانبا ه بعد

 حالش چطوره؟ د خودم! نامز یراست  -

 باز نگاهم کرد که گفتم: یشبا ن و

ابام خانواده ب  یهامون اصاًل به رسم و رسومکه خانواده  یشانس آورد  یعنی  -
و اگرنه عمرًا انقدر راحت و بدون مراسم، بابام نامزد  یست،ن یبندپا هاینا

 ما دو تا رو. کردیاعالممون م

 شکر کرد.خدارو  جلوش و یشیرو گرفت به صورت نما دستش

 انقدر بافهم و درکن. میندهخدا رو هزار مرتبه شکر که خانواده همسر آ  -
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 افتادم. یزیچ یک  یاددفعه  یک  

 ان؟عرف -

 جان؟ -

راحت با نامحرم در  جوریینا یستن یدمچارچوب عقا یکه تو دونییم -
 ارتباط باشم.

 خانم. شناسمتیبله م -

 .یمباهم نمون جوریینا یادکن که زخب پس لطفًا با خانوادت مطرح   -

 سر تکون داد و گفت: مطمئن

ماه  کیتا  یت. هر جور شده نهاجوریینا یارماصاًل من خودم طاقت نم -
 .کنیمیم یعقد و عروس یگهد

 گرد شده نگاهش کردم  یهاچشم با

کجا بود؟ مگه تو   یعروس یه؟کشک  جوریینتو بچه؟! مگه هم گییم یچ  -
 من جهاز دارم اصاًل؟ ؟ مگهاالن یخونه دار

 گفت:  یشد و با لحن آروم یرههام خعشق به چشم با

 زود انجامش بدم. فقط زودتر خانمم شو لطفًا. یدمهمه کارها رو قول م -

 یتر آروم یرفت که با صدا یلیو یلیلفظ خانمم از دهنش دلم ق یدنشن با
 زمزمه کرد.

 که!بشم   یدنتموقع خجالت کش یتگل  یهاقربون لپ -
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! نگاه تخسم رو با حالت اخطار بهش ذاشتیداشت پاش رو فراتر م دیگه 
 ش رفت هوا.دوختم که قهقهه

 .یگهد شهیچشم چشم، تکرار نم -

 گفت:  یاهم با حالت بامزه بعد

 .یکی یمما؛ خودمون دار یمگشت ارشاد الزم ندار  -

 یرونب هگید ییقه. بعد از چند دقیاوردمخودم ن یبه رو یگرفت ول  مخنده
موندن و بعد  هاینهم خانواده عرفان ا یگهد یداخل و کم یمموندن برگشت

 رفتند.

 گفت:  یجاناز رفتنشون مامان رو کرد سمتم و با ه بعد

 بود. یبچه خوب  یلیبودن، پسره هم خ یخانواده خوب  یلیخ -

 رو کرد سمت بابام. بعد

 ی؟نه حاج  -

 تکون داد و گفت: یسر  یراض هم که انگار خوشش اومده بود ازشون، بابام

 هایآسون  ینگلم رو به اهنوز زوده واسه قضاوت، من دختر دسته یآره، ول -
 دستشون. دمینم

و رفتم جلو  یدمهم با محبت بهم نگاهم کرد، که لبخندم رو به روش پاش بعد
قدر خسته . انیدکه اون هم سرم رو بوس  یدمو دستش رو آوردم باال و بوس
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گفتم و به   یریخبهبه همه شب  یننداشتم بنابرا  یکار  یچه  ینا  یگهبودم که د 
 شدم. یهوشبعد ب یسمت اتاقم راه افتادم و لحظات 

*** 

که عرفان   گذشتیمون ماومده بودند خونه  هاینعرفان ا  کهین_سه روز از ادو
 ین. من هم به خاطر همیرونب یمامشب بر  یمهماهنگ کرد که قرار بذار

انجام بدم تا  یگرفتم دورکار  یمتم شرکت و تصمز صبح نرفموضوع امروز رو ا
روش  یلیخ هسر پروژه آفاق ک یکم  کهینداشته باشم. بعد از ا یعصر انرژ

حساس بودم وقت گذاشتم و جلو بردمش، از جام بلند شدم و رفتم سمت 
م به اتاقم درست کردم. بعد هم با قهوه یاخودم قهوه یآشپزخونه و برا

استراحت کردم رفتم  یکم  کهینو بعد از ا یدمچرخنت  یتو یبرگشتم و کم
امروز رو من   یاد،ب  همامان از مدرس  کهینگرفتم تا قبل از ا  یمآشپزخونه و تصم

 گرفتم کتلت درست کنم و مشغول شدم.  یمناهار رو آماده کنم. تصم

 یقهسرخ شده رو با سل یهاآشپزخونه بودم. کتلت یکه تو  شدیم یساعت  دو
داخل ظرف و گذاشتم کنار و گاز رو خاموش کردم؛ بعد هم رفتم اتاقم و   یدمچ

 گرفتم.  یدوش

 یم ناهار خورد  یمخونه و با هم نشست  یدبرگشتن من از حمام، مامان هم رس  با
 ییجاعصر که با عرفان قرار داشتم. از اون یو بعدش من رفتم حاضر شم برا
رو همراه شلوار   یشمربند مشکقرمزم با ک  یکه زمستون بود و هوا سرد، پالتو

 یمشک   یچرم  ندسرم کردم و ساعت ب  اییتنم کردم و شال مشک   یکتان مشک 
رولکسم رو دستم کردم و با زدن عطر النکومم از در خارج شدم. به ساعت نگاه 



 

 
233 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

زد که بالفاصله  یهمون موقع عرفان تک زنگ  داد؛یکردم که پنج رو نشون م 
 ارج شدم.از مامان، از در خ یبا خداحافظ 

که عرفان   یرونو از در زدم ب یدمپوش یبدبخت  یرو با کل یمبلند مشک هایبوت
 یو با لبخند ینشماش یتو یدمپر  یفور یدم،در د یجلو ینشرو داخل ماش

 برگشتم سمتش.

 سالم سالم. -

 دلم بذارم آخه دلبر؟ یرو کجا یپتماهت خانم، ت یسالم به رو -

و  یکت بلند مشک   یهجلب شد که خودش  یپحرفش توجهم به ت ینا با
 یطوس  یراهندور گردنش و پ  یطوس  یبود با شال گردن   یدهپوش  یشلوار مشک 

 کتش.  یر ز

 شما رو بذارم آقا! یپت یدکه من با  ییجاهمون -

 رو روشن کرد. ینزد و ماش ینیمت لبخند

 یم؟که بر  یمد نظرت دار ییجا یخب اف  -

 نداره! یحیتفر  یجا یچشهر ه ینچرا ا دونمینه! من کاًل نم -

غصه   ی. ولیگهد  یکشورمون نسبت به جاها  یحیتفر   یکمه جاها  یلیآره خ  -
 باحال، خوشگلم. یجا یهببرمت  خوامینخور امشب م

 تکون دادم. سری

 !یمکن  یفو تعر  ینیمبب -
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فضا رو به خودش  یک موز یزده نشد و صدا یحرف  یگهزد و د لبخندی 
نگه داشت و پارک کرد و  یباغ  ک ی ید جلوساعت بع یکاختصاص داد. 

 برگشت سمت من.

 مادمازل. ییدبفرما -

و به سمت در باغ  یمشد یادهزمان پهم ینباز کردن کمربندهامون از ماش با
 .یمراه افتاد

تا باألخره   شدیم  یشتر ب  یسنت   یکموز  یبه در، صدا  شدیمیم  تر یک نزد  هرچی
به اطراف   ی. با کنجکاویمداوم  یبا ورودمون متوجه شدم که باغ رستوران سنت 

 جذاب بود. یار نگاه کردم که بس

 یهاوسط اونجا بود و کل باغ، گلدون شدییفواره همون اول که وارد م یک 
بود.  یجا چراغون شده بود و همه یدهرنگارنگ و خوشگل که پر از گل بودند چ

 و یشهش یبا کل رسیدییم یمیقد یبزرگ ول یخونه یک باغ به  در آخر، ته
 یجان که محل پخت غذاشون بود. با ه  یکارمشبک و خاتم یرنگ  یهانجرهپ

 برگشتم سمت عرفان و گفتم:

 خوبه تازه! یلیمحشره عرفان! هواش هم خ جاینا یوا -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 یاز فضاش خوشم اومد ول  یلیخ  جاینبار که اومده بودم ا  ینآره من هم اول  -
 !یذهقدر که لذ. انکنییرو هم فراموش ماش فض خورییغذاش رو م یوقت 
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داد و رفت. منو   یلموناومد و منو رو تحو  ییتخت آقا  یک   ینشستنمون رو  با 
 :یدمتنوع غذاهاش از عرفان پرس یدنرو باز کردم و با د

 تره عرفان؟مزهکدومشون خوش  -

 س.معرکه یلیخ شمیچهچلو ماه یه،عال اوم...برگش -

من برگ سفارش بده؛ بعد هم برگشتم   یگفتم که براتکون دادم و بهش    سری
 شون گوش سپردم.زنده یک به موز یاقها و با اشتسمت نوازنده

 یدخودش رو کش یغرق بودم که عرفان کم یقیموس یصدا یبود تو مدتی
نگاهش کردم  یهم بود. سؤال یهاش توجلو که برگشتم نگاهش کردم. اخم

 که سرش رو آورد جلو و آهسته گفت:

 ی؟جات رو با من عوض کن یایم یزمعز  -

طرف، اون ینح ینکه در هم  یمجا شدقبول کردم و جابه یکردم ول  تعجب
و به   کامل داشتند  یدکه من نشسته بودم د  ییکه به جا  یدمپسر رو د  یتعداد

 .کردندیپچ متخت ما زل زده بودند و پچ

 کردم.  وقذ یشخوددار ینتوجهش به وجد اومدم و ته دلم از ا ینا از 

از انتخاب   یشتر شب به شدت بهم خوش گذشت و واقعًا لحظه به لحظه ب  اون
 یخاک   ینش در عو رفتار جنتلمنانه  یت. شخصشدمیم  عرفان به خودم مطمئن

 .کردیمت خودش جذب مرو به س یبودنش هرکس

ازش تشکر و  یدوازده شب بود که من رو رسوند خونه. با خستگ  ساعت
 بودم. یهوشتختم ب یبعد تو یقیدقاکردم و   یخداحافظ 
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 *** 

 کردمیم  یشده بود بررس  یلاز کارمندها که تکم  یکی  یهااز پرونده  یکی  داشتم
 که مهسا زنگ زد.

 جانم مهسا؟ -

 آوردند. یفتشر  یخانم، مهندس حام -

 کن داخل.  ییشونراهنما -

 چشم. -

در دفتر به  ینکردم. وقت  یاومده بود و تعجب خبر یمثل اکثر اوقات ب  عرفان
 گفتم که در رو باز کرد و داخل شد.  ییدیصدا اومد بفرما

و متمرکز پرونده  یجد یلیخندان و خوشحال بود برخالف من که خ شچهره
رفت سمت   ییرواز جاش بلند شد و با خوش  یان. آرکردمیم  یبررس  رو داشتم

 عرفان و باهاش دست داد.

 یدخترکشش نگاه  یپشدم؛ به ت رو از پرونده گرفتم و از جام بلند نگاهم
دستش بود  یدیش رفتم! شاخه گل رز سفدلم قربون صدقه یانداختم و تو

 که اومد به سمتم و به طرفم گرفت.

 خودم. یبایز یندهر آ به همس یمتقد -

 نبود. یازیگل ن  یگهد یخودت گل یزمعز  -
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کرد   نگاه یانبه آر یرچشمیمکث ز یهشد و بعد از چند ثان یرهعشق بهم خ با 
 و رفت سمت مبل.

طور که سرم رو و همون یزمنشست، من هم رفتم پشت م مبل یرو وقتی
 تابم گفتم:لپ یتو کردمیم

 یگه؟هواست د یعرفان خان شرکت رو -

 با لحن خودم جواب داد: کردیکه داشت لپتابش رو باز م  عرفان

 جا،یندم اشرکتم رو آور  یخانم مهندس، اتفاقًا بنده کارها کنمیخواهش م -
 هم گرفتم. یمهم یهاپروژه ی. تازه کلدمشونیدر محضر شما انجام م

از جاش  یانگفت که آر  یزیرو گرفت و چ یانآر یلحظه مهسا داخل همین
 .یرونبلند شد و رفت ب

 حالت پز دادن به خودم گرفتم و گفتم: یشوخ  با

 کدوم شرکت بهمون پروژه داد.  دونییکه نم  ییکجا  -

 و بدون فکر گفت: گاهم کردلبخند ن با

 جوریینا یاریسرم م ییبانمکت چه بال یهاژست ینبا ا دونستییاگه م -
 گرفتیینم یافهق

شدم من؟ چه  جوریینچرا ا ییحرفش ضربان قلبم رفت باال. وو ینا با
 !مجنبهیب 

 که باز صداش اومد:  رفتمیداشتم با خودم کلنجار م همینطوری
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 ید؟ا گرفتوژه از کجخانم، پر  یخب؟ نگفت  - 

 بود، جواب دادم: تر یینکه از قبل پا  ییصدا با

 شرکت آفاق. -

 بلند گفت: یخوشحال با

 گی؟یم یجد -

 از در اومد تو و با تعجب گفت: یانلحظه آر همون

 شد؟! یچ  -

 به خودش گرفت و گفت:  یارو عرفان براش گفت، ژست بامزه  یهقض  یوقت   که

 ما! ینیمبله ا -

آخرهاش   یگهو د  گرفتمیبود که داشتم اشکاالت پرونده رو م  دهش  یساعت   یک 
هام رو از چشم ینکمبه پرونده بستمش و ع ینگاه اجمال یکبود. بعد از 

 درآوردم.

 یدمانداختم که د یبه بدنم دادم و به عرفان نگاه  یکش و قوس  یخستگ  با
 غرق کارشه.

نشستم که مبل عرفان  مبل کنار    یجام بلند شدم و رفتم سمت مبلمان و رو  از 
 .یدبا نشستن من حواسش بهم جمع شد و دست از کار کش

 .زمیعز  یخسته نباش -

 خبرا؟. چهطورینتو هم هم یمرس -
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 شما. یبرا یخبر که...دلتنگ  - 

 مجرد نشسته ها! جاینِاهم ِاِهم. ا -

رو انداخته بود نگاه کردم، که با  یکهت ینا یطنتکه با ش یانبه آر برگشتم
 ت نگاهم کرد.خباث

 موقع تقه در به صدا در اومد که بلند گفتم: همون

 تو مهسا. یاب -

 مضطرب نگاهم کرد یافهدر رو باز کرد و با ق مهسا

 اومده. یشپ یمشکل تییبخش آ  یبرا یامهندس، گو -

 هم. یهام ناخوداگاه رفت توجام بلند شدم و اخم از 

 شده؟ یچ  ی؟چ  یعنی -

 !هک شده یستممونه سداده ک یصمتخصصمون تشخ -

درهم  یهاکه با اخم  یانبهت به مهسا نگاه کردم و بعد برگشتم سمت آر با
 ناظر ماجرا بود.

 سکوت رو شکست. یانآر یسکوت شد و بعد صدا یهثان چند

 باشه؟ تونهیم یکار ک   یعنی -

افتاده به سمت در حرکت کردم  یچه اتفاق  یقاً بفهمم دق کهینا یبرا حرفبی
 گفتم:  یانخطاب به آر رفتمیکه م  طور ینسر بزنم. هم تییش آ تا به بخ
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 ینمبب یرم. من هم میمعقب یلیتو لطفًا به پرونده شرکت آفاق برس خ یانآر - 
 شده. یچ 

 باشه برو. -

از خارج از شرکت دست برده  یکیها صحبت کردم متوجه شدم با بچه وقتی
به بار آورده و  یخراب  یبار هم کل یک . کنهیم یتما و داره اذ یستمبه س
بوده  یفکر که اشتباه داخل ینها متوجه نشده بودند هک شدند و با ابچه

 تالش درستش کرده بودند. یخودشون با کل

اطالعات گرفتم و باهاشون صحبت کردم برگشتم سمت  یکم  کهیناز ا بعد
باشه در  تونهیم یفکر بودم که کار ک  ینا یکه تو  طور یندفتر خودمون. هم

 از کردم و داخل شدم.دفتر رو ب

با ورودم از جاش بلند شد و اومد سمتم و عرفان نگاهش برگشت  آریان
 سمتم.

 خبر؟خب؟ چه -

 شدم و گفتم: یرهخ یاناز تفکر به آر یدرهم ناش یهااخم با

ها برش اول بچهشرکت تا حاال دو بار هک کردند. بار  یرونرو از ب یستمس -
 کنن؛یرو م یشوندارن سع یشتره،ب یخراب  کهینثل ابار م ینا یگردوندن ول

 یدبا کهین. ضمن ایمدار یاز ن یستممونس یبرا یشتریب یتما به امن یول
 باشه! تونهیم یکار ک   ینیمبب یمبگرد

 عرفان حواسم بهش جمع شد. یصدا با
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 مطمئنم کار صدره! - 

 برگشتم سمتش. یجانه با

 !یادبرم  یشق احمق هرکار! از اون کّلهید! چرا به فکر خودم نرسگیایراست م  -

که مهندس   یاون روز  ینگاهمون کرد که ماجرا  ینبود سؤال  یانکه در جر   آریان
بود رو  یختهراه انداخته بود و شرکت رو بهم ر دادیصدر اومده بود و داد و ب 

 و گفت: براش گفتم. با ُبهت نگاهم کرد

 !؟یرو زودتر بهم نگفته بود یزهاچ ینپس چرا ا -

 باشه. یمهم یز چ کردمیخب فکر نم -

 یجورچه یابونخ یبار هم تو یک که   یاوردیمبا عرفان صداش رو در ن دیگه
 گفت!  یو چ  یچیدجلوم پ

که االن   یکار درست   دونستمینم یول یمکرده بود  یدامضنونمون رو پ کهینا با
 !یهچ یمانجام بد تونیمیم

 بلند گفت: یصدا عرفان با یهو یمکه نشسته بود  طوریهمین

 !یدمفهم -

ش که عرفان خنده  یدیماز جامون پر   یهو  یمفکر بود  یتو  یقاً که عم  یانو آر  من
 گرفت.

 رو بست. یششبهش انداختم که ن یننگاه سنگ یک 

 !گماینم -
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برداشت پرت کرد  یال کاغذجعبه دستم یک که نشسته بود   ییاز جا آریان 
 سمت عرفان.

 نفله! یگهبگو د -

شد و رو به ما  یجد یهوبعد  ینازک کرد ول یپشت چشم یشوخ به  عرفان
 دو تا گفت:

 !یمکه باهامون کردن رو بکن  یهمون کار یستمشونبا س یدما با -

 شدم و گفتم: یرهتفکر بهش خ با

 ادامه بده. -

 رو کرد سمت من. یجانه با

با دم بفهمه    یدآدم متوجه قدرت ما بشه؛ با  ینکه ا  یمکن  یکار  یدما با  ،ینببب  -
 اییگه. چون راه دیمشبترسون یدبا ینما بشه. بنابرا یخیالکرده. ب  یباز یر ش

 .یدمکه من د  یخرفت  یر پ یننداره ا

 یبه راه حلش فکر کردم، به مشکل بزرگ  یکم  کهینفکر. بعد از ا یتو رفتم
 برخورد کردم و به زبون آوردمش.

 .یمحد نخبه ندار یندر ا یوتر ما مهندس کامپ یول -

 زد و گفت: یمطمئن ندلبخ

 هم هست. یمیمدارم. اتفاقًا دوست صم یکیشرکتم  یمن تو -

 قابل وصف نبود؛ چه راحت مشکلمون رو برطرف کرد. خوشحالیم
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 فکره، صداش زدم که برگشت سمتم. یتو یدمکه د  یانسمت آر برگشتم 

 یی؟کجا  -

 .یمنع کجم یجورکه به بار اومده رو چه  اییکه خراب   کردمیداشتم فکر م -

 فکر و بعد گفتم: یرفتم تو کمی

. گفت که داره روش کار یدمسر راهم د یوتر بخش کامپ یرو تو یهاواًل که عط -
که من  یزیچ یًا،برش گردونه. ثان تونهیمطمئنم کرد که م یباً و تقر  کنهیم

بره و اطالعات  یشنتونسته هکرشون پ یلیکردم، متوجه شدم که خ  یبررس
بتونه   یهم عطیدوار بخشش مهم بود که ام  یکنکرده. فقط    یرو دستکار  یمهم

 برش گردونه.

بعد با اون دوستش   یراحت شد. عرفان هم کم  یالشخ  یتکون داد و کم  سری
 شرکت ما. یادهماهنگ کرد و قرار شد فردا ب

سر پروژه آفاق  یمبرگشت یانراحت شد، من و آر یالمونار ماجرا خ یکم  وقتی
شرکت  یداشت و عرفان هم برگشت سراغ کارها یادیز یتکه برامون اهم

 خودش.

به عرفان  یتموم شده بود و همه کارمندها رفته بودند که گوش یکار  ساعت
 دفتر. یتو یچیدصدا در اومد و بعد صداش پ

 جانم مامان، سالم. -

 .هامینشرکت افسانه ا ی،آره مرس -

 چشم. -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 خسته شدن. یلیخ. آخه امروز یادکه نم  دونمینه به خدا مامان م - 

 دور کرد و رو کرد سمت من. یرو از سرش کم یگوش  یکالفگ   با

 یای؟جا! مشب با خودم ببرمت اون گهیمامان م یاف  -

 یمکث کردم تا جوانب امر رو بسنجم! خب از نظر لباس که مشکل کمی
نبود.   یر بودم؛ از نظر زمان هم تازه ساعت شش بود و د  یک ش  یشهنداشتم، هم

ها حرف  یناز ا  یشتر ب  یلینداشت چون عرفان خ  یمشکلودم که  خسته ب  یکم
 نم،ک  یتراشکالس بذارم و بهانه  کهینبدون ا ینهم یبرام ارزش داشت. برا

 عالمت تعجب شد. یهقبول کردم که عرفان شب

 بود. یدممن ند تعارفییگرفته بود بنده خدا آدم به ب   مخنده

 م کرد. برگشتم سمتم و قدردان نگاهتلفنش با مامانش تموم شد    کهیناز ا  بعد

 .کنمی. جبران میزمعز  یمرس -

 .یزمبچه! عز  ینباشعور بود ا قدر چه

 حس ما رو به فنا داد. یانآر یتپاراز یمحبت نگاهش کردم که باز صدا با

 بگم... . یگهکه د  یستاهم اهم. الزم ن -

 وسط حرفش و با حرص گفتم: پریدم

 مجرد نشسته« به کارت برس شما. سر پ جاین»ا یبگ  یسته الزم نن -

 تابش.لپ یباز برگشت تو یشهم نفسم رو محکم فوت کردم که با ن بعد
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 ن رما  کی

با  یانآر ینکارهامون تموم شده بود. بنابرا  یگهبود که د یمشش و ن ساعت 
به سمت  ینشخودش برگشت خونه و من با عرفان سوار ماش ینماش

 .یمتادشون راه افخونه

در رو باز کرد و داخل شد. خونه  یموتدم خونشون با ر یمیدرس کهیناز ا بعد
 .کردیداشت که آدم رو جذب م یجالب یمعمار

کرده   یجالب یبازساز یباشه، ول یمیقد خوردیساختمون بهش م کهینا با
 یز هم مدرن و تم  یخودش رو حفظ کنه و هم کم  یسنت   یبودن که هم معمار

و به سمت  یمشد یادهارک کرد پبزرگشون پ یاطرو که داخل ح ینبشه. ماش
 .یمحرکت کرد یدر ورود

 که رو کرد سمت من.  رفتیمیم داشتیم

 به خونه خودت. یزمعز  یخوش اومد -

 جوابش رو دادم. یحمل یلبخند با

 .یمرس -

 .یطنتفاز ش یزدم تو بعد

 صفا آوردم. -

 ر باز شد.رفت هوا که همون موقع د شقهقهه

زدند   یمن لبخند مهربون   یدنفان ظاهر شدند. با دباز شدن در مادر و پدر عر   با
 و اول پدرش به حرف اومد.



 

 
246 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 .ید. خسته نباشیسالم دخترم. خوش اومد - 

 مادر عرفان گفت: یحام یاز آقا بعد

 ی؟تو. افسانه جون مادر خوب  یید. بفرمایزانمسالم عز  -

سالم و  شدمیکه داشتم داخل م طور ینزدم به هر دوشون و هم لبخندی
 گوشم گفت:  یک عرفان نزد یم. داخل که شدیمانجام داد یپرسالاحو

 مانتوت رو؟ یار درب خواییم یمانتوت دار یر اگر لباس، ز -

 گفتم:  سریع 

 راحتم. یست. مهم نیستنه نه، لباسم مناسب ن -

و  یانمبل تک نفره نشستم و آر ینگفت. من رو یزیتکون داد و چ سری
که   کردمینگاه م یا کنجکاوتم به اطراف بدو نفره. داش یاکاناپه  یپدرش رو

 یاومد و تعارفم کرد که با لبخند برداشتم و تشکر  یچا ینیحاج خانم با س
 زد. یکردم که لبخند

 .یفر همه به تع یمشروع کرد یز م یرو گذاشت رو هایچا کهیناز ا بعد

 یگه؟خبر دخب مادر، مامان بابا خوب هستن؟ چه -

هم خوبن، سالم دارن  هاین. مامان ایناسو ا ش کار شرکتخبر که همه -
 خدمتتون.

 .یزمتو هم عز  یشاءاهّلل. خسته نباشسالمت باشن ان -

 یستن؟ممنون. شما حالتون خوبه؟ عارفه جون خوبه؟ ن -
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 ن رما  کی

هاس که دانشگاه کالس داشت. االن . عارفه خوبه.یمشکر خدا ما هم خوب - 
 برسه.

 ت:عرفان گف یکه بابا  یمحرف زد یگهد کمی

به صورتت  یآب  یهبرو  یدخترم راحت باش. منزل خودته اگه دوست دار -
 اتاق عرفان. هوم؟ یدبزن بعدش هم بر 

 الزمم. بلند شدم و گفتم: ییاز دهنت بشنوه مرد! واقعًا دستشو خدا

 برم؟ یدکجا با  یسسرو یا. بر شمیآره ممنون م -

 از جاش بلند شد و گفت: یع سر  عرفان

 .دمیمن بهت نشون م -

 کردم سمتشون.  رو

 .یدپس ببخش -

 زدند. من هم دنبال عرفان راه افتادم. یتکون دادن و لبخند سری

که حاج   یراییاومدم برم سمت پذ یروناومدم ب ییاز دستشو کهیناز ا بعد
 .یدمبه دست د ینیخانم رو وسط راه س

. یدخوراتاق عرفان ب یارمم یوهدارم براتون م یمبر  یاب جایی؟ینعه مادر ا -
 دخترم. یدراحت باش

 آشپزخونه کمکتون کنم. یامب خواستمیآخه م -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

من و  ید. شما با عرفان استراحت کنیده! هنوز نرسیزمعز  یهچه حرف ینا - 
 بگو بهم. یدهم خواست یزی. چمیاباباش آشپزخونه

از  کهینمحبتش به دلم نشست. بعد از ا یزدم و کل یلبخند یشمهربون به
رو داد  ینیدم در عرفان رو صدا کرد و س یمگذشت پیچیچیپ یراهرو یکل

 دستش و من رو به داخل تعارف کرد و رفت.

تا من   یستادا  یروناز دست مامانش گرفته بود و ب  یرو با تشکر   ینیس  عرفان
 اول برم تو.

از  یابهم دست داده بود . به پرتره یداخل شدن به اتاقش حس خوب  با
 شدم. هیر جا بود خش که اونچهره

 عرفان! ینقدر خوبه اچه -

 ها؟ینقاش یناز ا یدوست دار -

 طرف. یدتتخوب هم کش یلیآره خ -

 ست.کار عارفه  -

 برگشتم طرفش. زدههیجان

 !گی؟یم یجد -

چشم  یوار د یرو ییبه من نگاه کنه به جا ینکهرو تکون داد و بدون ا سرش
 دوخت و گفت:

 .شییجذاب م یلیذوق نکن خ جوریینا -
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 ن رما  کی

 و از خجالت آب شدم. یروناز بحر تابلو پرت شدم ب یهوحرفش  ینا با 

ش و خودش مطالعه  یز م  یرو گذاشت رو  یوهو ظرف م  یاوردخودش ن  یرو  به
 کنار اتاقش.کوچک    یصندل ینشست رو

 ش.مطالعه یز م یصندل یرفتم نشستم رو حرفیهم ب  من

 طور بودند؟چه -

 ت:بهش نگاه کردم که گف یحالت سؤال با

 برخورد مامان بابا. -

 مهربون و محترمن. یلیآهان. خ -

 اضافه کردم بعد

 مثل خودت. -

 هاش پروژکتور روشن کردند.چشم یتو انگار 

 .بینیدیرو خوب م همه یفداتون آخه...شما خوب  -

که تا حاال تجربه نکرده بودم رو کنار عرفان   یاحساسات قشنگ و خاص چه
 شکرت. یا. خداکردمیداشتم تجربه م

 یتو یچیدشاد عارفه پ یصدا یمو استراحت کرد یمکه با هم حرف زد  کمی
 خونه.

 سالم بر اهل منزل، سرورتون اومد. -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

من و  یدنباز شد و عارفه با د هویتموم نشده بود که در اتاق عرفان  حرفش 
مامانشون   ی. پشت سرش فوریینعرفان با هم با خجالت سرش رو انداخت پا

 شد. یرهخم بهش خظاهر شد و با ا

 .جاییینشما هم ا دونستمی. افسانه جون نمیدببخش یوا -

 گفت:  یرلببا حرص ز مامانش

 بهت بگم. اومدمیبه آدم داشتم م یفرصت بد رسییم یاگه وقت  -

 از جام بلند شدم و رفتم سمت عارفه. یمهربون  با

 که.  یفتادهن ینداره بابا اتفاق  ی. اشکالیخسته نباش یزم،سالم عز  -

 سرش رو باال آورد. یخوشحال با

 ی؟ناراحت نشد یعنی -

 قدر عذاب وجدان گرفته.چه بیچاره

 یرونب  یایمب  خواستیمیاتفاقًا من و عرفان هم االن م  ی؟ناراحت چ   یزمنه عز   -
 .یگهد

 زد و به عرفان نگاه کرد. یلیطو لبخند

 .نقصیجونم به انتخابت پسر! ب  -

چسوند به هم و برگشت رفت   یعالمت عال  انگشت اشاره و شصتش رو به  و
 به طرف اتاقش.
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 ن رما  کی

 یوت یمبر  یدهام رو عوض کنم شما هم جمع کنخب پس تا من لباس - 
 .یمپهن ش یراییپذ

رو تکون دادم که نگاهم افتاد به مادرش که لبش رو با دندون گاز گرفت  سرم
 گفت:  یرلبو ز

 .یستبلد نکردنم! حرف زدن هم   یتبچه ترب ینخاک بر سرم با ا -

م رو خوردم و برگشتم سمتش و با خنده یگرفته بود از کاراشون ول  مخنده
 گفتم:  یلحن آروم

 هم رو. کنیمیترها درک محاج خانم، ما جوون یدنکن یتخودتون رو اذ -

 نگاهم کرد. یدترد با

 بگم واهّلل. یچ  -

 دم در و گفت: یدمخلفات رو دستش گرفته بود رس یحاو ینیکه س  عرفان

 ص بخور!. مامان جان تو هم کم حر یراییپذ یتو یمبر  -

 یلو با اومدن عارفه جمع تکم یراییپذ یتو یمنشست یمهمه رفت باألخره
 گرفت.  یشتریمون شور و حال بشده

 خوش گذشت. یلیعرفان خ یمیبود و کنار خانواده صم یخوب  یلیخ شب

*** 

بهشون قرار  یمع داداطال کهینشرکت آفاق تموم شده بود و بعد از ا پرونده
 .یمبد یلو پروژه رو تحو شرکتشون یمبود االن بر 
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 ن رما  کی

داخل شرکت  یانو االن رأس پنج بود. همراه آر یمپنج عصر قرار داشت ساعت 
 .یمشد

 شدند،یم یراییپذ یشجلسه بود و همه داشتن داخل سالن هما آخرهای
سخنران گوش   به  یمداشت  یمو االن نشسته بود  یمهم ترکونده بود  یانمن و آر

 مد و نشست کنار من.شرکت آفاق او یسکه رئ  دادیمیم

 یناز بهتر  یکی. یدکاربلد هست  یلیبهتون، معلومه خ گمیم یک دوستان تبر  -
 ها بود کار کردن با شما.تجربه

کم جمع و جورتر  یکخانم مهندس  یدنسرش رو برگردوند و با د آریان
 ش گفتم:زد. من هم در جواب ینشست و لبخند کمرنگ 

 .یدشما لطف دار -

 ید؟دار یهم بهتون بدم. آمادگ  یگهد یشنهادپ یه خوامیم -

 بهش نگاه کردم. یو با کنجکاو یشنهادپ ینذوق کردم از ا کلی

 یه؟چ یکی ینخب موضوع ا -

 نگاهش رو به اون دوخت و ادامه داد: یانحرف آر ینا با

پروژه جدا  یهر کدومتون بار به ه ینا خوامیدر واقع دوتا پروژه هست. م -
 بدم.

انقدر  ین. به خاطر همکنیمیهامون رو حل مچرا؟ ما معمواًل با هم پروژه -
 !یادخوب در م
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 ن رما  کی

 زد و در جواب من گفت: لبخندی 

 یمشقدر بزرگه که ما تقسان  ی! ولیکیهپروژه هم در اصل    ینا  کهینبه خاطر ا  -
و  شینیم ک ینتا به هم لباز هم شما دو یتدر نها یعنیکردم به چند فاز. 
هم شما دو برابر کارمزد  یطورخب اون یبه هم. ول شنیهمه فازها وصل م

 .شهیهم کار ما زودتر انجام م گیریدیم

 :یدمذهنم بود رو پرس یکه تو  سؤالی

از پروژه دستش  یهست که فاز یدر دست ما، باز هم شرکت  یبه جز فازها -
 ید؟بد

خودمون  ی. کارمندهاگیرهیپروژه رو م ینا ییگهفاز د یبله. شرکت حام -
 .یلندهم که دخ

 .یمشد یک شر  یباز با حام کهیناز ا یدلم خوشحال شدم کل ته

 زد و رو کرد سمت خانم مهندس. ینگاه کردم که چشمک  یانلبخند به آر با

 با شرکت شما. یافتخاره همکار یهقبوله. ما -

 تکون داد و گفت: یسر  مهندس

 یم؟خدمت برس یقرارداد و امضاها کِ  یطشرا یخب پس برا -

 جواب دادم: من

 . خوبه؟یاریدب یفخدمت از ماست. فردا تشر  -

 بلند شد از جاش. یتکون داد و راض سری
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 . فعاًل.یدکن  یراییاز خودتون پذ یید! بفرمایعال - 

 که رفت.  یمبه احترامش بلند شد خیز یمجامون ن از 

*** 

سفر رو،  ینکار و شرکتم برم ا  یشرفتپ  یرم برابابا خب من واقعًا دوست دا  -
 کنید؟یچرا درک نم

 .گفتینم یچیبدون حرف با اخم نشسته بود و ه بابا

نوشته که احتمااًل مجبور بشم دو ماه برم   یدمکه قرارداد رو خوندم و د  یروز د  از 
که اجازه بده   کنمیم یدارم بابا رو راض یفته،که دست من ب  یفاز یبرا یراز ش
 !دهیکه نم  دهیگوش نم  یم ولبر 

فاز  یتماس گرفته بود با شرکت آفاق و صحبت کرده بود که جا یکل  آریان
ها معتقد بودند اون  یبره، عوض کنن ول  یستالزم ن  ییمن رو با خودش که جا

تره؛ که موافق هم بودم. من مناسب یرشته من اون فاز برا یکه طبق شاخه
 یکس  هک  ییکه تنها برم جا  یستصالح نو  یستدرست ن گفتیبابا م یول

 .یمرو ندار

 عرفانه.  یدمزنگ خورد. نگاه کردم د  یمکه گوش  کردمیاصرار م  جور ینهم  داشتم

 الو سالم. -

 .یگوش  یتو یچیدشادش پ صدای

 ی؟طور. چهیزمسالم عز  -
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 ن رما  کی

 . همه خوبن؟یستمبد ن - 

 !یبگو چ  یهمه خوبن. اف  -

 ی؟چ  -

 .یهمکار یداد برا یشنهادت بود. پشرک جاینشرکت آفاق االن ا -

 کاسه چرخوندم.  یرو تو هامچشم

 .دهی. به ما گفته بود فاز سومش رو به شرکت تو مدونستمیم -

 تعجب گفت: با

 بهم؟ ینگفت  یزیواقعًا؟! پس چرا چ -

 کم.  یهبودم  یر درگ -

هست. که ماجرا رو سخت  یمشکل یهفقط  یه؟چ دونیی. میآهان. اوک  -
 ام.بر  کنهیم

 !ی؟چه مشکل -

 از تو! یدور -

 گفتم:  ید! با تردیگه؟شهر د  یکرو هم فرستادن    ینا  ی؟چ   یعنیکردم.    تعجب

 طور مگه؟وا؟! چه -

 .یرازقراره برم ش -

 گفتم:  زدهیجانبلند و ه یسرم روشن شد. با صدا یباال چراغی
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 !گی؟یم یجد - 

 گفت:  یشوخ  کرد و با  یاخنده تک 

قدر بهم وابسته نباش جون عرفان. ان ی؟در خوشحال شدقآره. چرا حاال ان -
 !گیرمیم یافسردگ 

اوضاع رو دارم   ینکردم که من هم هم  یفگرفت از لحنش و براش تعر   مخنده
 که برم، که گفت:  ذارهیبابام نم یول

. کنمیحل مرو    یجا، من همه چ اون  یمتخت. حاال که قراره باهم بر   یالتخ  -
 خودم. کنمیبا بابات صحبت م

 ذوق گفتم: با

 جان من؟! -

 گفت:  یلحن جد با

 قسم نده. مگه من دروغ دارم بگم بهت آخه؟ یجون خودت رو الک  -

 باز شد. نیشم

 واقعًا. ی. مرسیزمباشه عز  -

 ی؟ندار یشما خانم. کار یفدا -

 نه قربونت. خداحافظ. -

 خداحافظ. -
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بابا، به سمت  به اییگهرو قطع کردم و بدون حرف د یگوش یخوشحال با 
 ی آشپزخونه راه افتادم، که نگاه متعجبش رو پشتم حس کردم و لبخند ژکوند

 زدم.

که نشسته   یدماز شرکت برگشتم خونه بابا رو د کهیناون روز بعد از ا فردای
 شده بود. داخل یرهخ ینامعلوم یو به جا یزیونتلو یجلو یراییپذ یبود تو

 ر بود متوجه حضور من نشد.فک یقدر که توان یشدم؛ ول یراییپذ

 سالم بابا. -

به  یمن لبخند  یدنخورد و سرش رو برگردوند طرف من. با د  یتکون   یک  یهو
 روم زد.

 .یخسته نباش یزم،سالم عز  -

 مامان کو؟ ی،مرس -

 .یدهداشتن کارش طول کش یانمرب یاءمدرسه جلسه اول -

 عوض کنم که گفت:سمت اتاقم راه افتادم تا لباسم رو  تکون دادم و به سری

باهات صحبت   یراجع به موضوع   خوامیم  یاب  ی،افسانه بابا کارات رو که کرد  -
 کنم.

 چشم بابا. -

داشته باشه؟ با تعجب رفتم سمت اتاقم و بعد از عوض   تونهیم  کار یچ   یعنی
خودمون   یبرا  ییهام و شستن دست و صورتم برگشتم، دو تا چاکردن لباس

 ار بابا.و رفتم نشستم کن یختمر
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 .یزمممنون عز  - 

 شده؟ ینوش جون. خب، چ  -

 .یلمراستش امروز عرفان زنگ زده بود به موبا -

 هام نگاه کرد.برگشت و به چشم کامل

که   کردییاصرار م  یشبکه بهتون دادند؛ همون که د  یدیدر مورد پروژه جد  -
 .یبر 

 کرد.  دلم خوشحال شدم که عرفان به حرفش عمل یرو تکون دادم و تو سرم

 خب؟ -

 یشنهاداز پروژه رو هم دادن به شرکت اون و خب پ یگهد یفاز کهینمثل ا -
 یالمتا اون مواظب تو هم باشه و من خ یراز ش یدداد که شما دو تا باهم بر 

 راحت باشه از بابت رفتن تو.

 جانب ابروهاش رو برد باال و ادامه داد: کرد و حق به  ییر لحنش تغ یهو

گفته اگه   یو برگشتم بهش گفتم که اصالًًً ک  یومدمل کوتاه نگرچه! من هم او  -
جواب  یکه تو  یکه خب ادب و شعور  شه؟یراحت م یالمبا تو بفرستمش خ

 .یهکرد. الحق پسر خوب  یمراض یسؤال من بهم نشون داد، کم

خودم   یبه رو  یم گرفت ولدلم خنده  ینازک کرد که تو  یهم پشت چشم  بعد
 که ادامه داد:  یوردم،ن

 رو گرفتم. یممخالصه من تصم -
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 که گفت:  گهیم یچ  ینمدقت نگاهش کردم که بب با 

 .یدبر  تونیدیبا هم، بعد م یدکه اول عقد کن  ینهشرطم ا -

زل  حرفیب  جوریینحرف هم ینا یدنبهت نگاهش کردم. متعجب از شن با
 که گفت:زده بودم بهش  

عصر داشتم راجع بهشون . امروز تا یننگران نباش، خانواده با اصل و نسب -
 .کردمیم یقتحق

 شد: تر یک بهم نزد یو خم شد و کم یینلحنش رو آورد پا کمی

 ی؟. دوستش داریگهد یاالن به قلبت رجوع کن یدفقط با -

 یکه صدا  یینحرف از دهن بابا با خجالت سرم رو انداختم پا ینا یدنشن با
 .یدش به گوشم رسخنده

وقته هم رو  یلی. شما دو تا خیگهد . به نظر من هم بسهیپس دار -
 .یستدرست ن یطور یندخترم. ا شناسیدیم

 حرف بابا، متعجب بهش نگاه کردم. ینا با

 دونستی؟یبابا! شما م -

 داد. یهتک یشلصند یبه پشت  یخونسرد با

 .شمیدخترم. از رفتارات متوجه م شناسمتیمن م -

 تر کرد و ادامه داد:رو آروم لحنش

 هم هست. نگو که به تو نگفته. یانم به آرحواس یحت  -
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 شدم. یرهبهت به بابا خ با 

 بودم! یز اندازه شما ت یاشما. کاش من هم ذره یزیبابا! چقدر ت -

 گفت:  ینانزد و با اطم لبخندی

 مثل خودم. یقاً . دقیهست  -

 جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش. از 

هفته   یدمشخص کن  یختار  هی.  یسفر کار  ینبه ا  یبر   خواییپس اگر واقعًا م  -
 محضر. یبرا یگهد

 جام بلند شدم و رفتم سمتش از 

 بشناسمش! یشتر ب خواستمیکار؟ من م  یناما بابا! واقعًا الزمه ا -

 نگاه کرد و گفت: یقعم بهم

 یپسر برا ینا دونییخودت هم خوب م خوام؛یدخترم، من صالحت رو م -
دست دست ینا ی،ش دارتو مناسبه، دوستت هم داره، تو هم که دوست

هام فکر . به حرفدهیاجازه جولون دادن م یطانبه ش یشتر ها فقط بکردن
 .شییکن. خودت متوجه م

 و گفتم: یینرو انداختم پا سرم

 چشم. -

 و رفت. یدرو بوس یشونیمشد پ خم
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شب  یکخودم غرق شدم. ساعت  یالفکر و خ یافتادم سمت اتاقم و تو راه 
 عرفانه یدماومد. د یامبراش پ یمبود که گوش

 یداری؟ب ی؟خوب  یزم،سالم عز  -

 کردم:  یپتا براش

 سالم. آره. -

 زنگ خورد که برش داشتم یمگوش  فوری

 سالم مجدد. -

 سالم عرفان. -

 ی؟ست؟! خوب قدر گرفتهچرا صدات ان -

 جواب دادم:  صادقانه

 نه! -

 بود یداصداش به وضوح پ نگرانی

 شده؟ یزیچرا؟ حالت بده؟ چ -

 سفر رو.  ینتا بذاره برم ا  یمباهم عقد کن  یدبا  گهینه نه. خوبم. فقط، بابام، م  -

 :یگوش  یتو یچیدخوشحالش پ یصدا یهو ینگفت ول یزیلحظه چ چند

 .شدمیراه وارد م ینداره زودتر از ا یراهکار ینهمچ دونستمیم -

 اسمش رو صدا زدم. یتعصبان با
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 ها! یمعرفان؟! من االن کاماًل جد - 

 ی! تو ناراحت ینمخوشحالم! بب یاالن من هم کاماًل جد یول یزم،عز  یدببخش -
 !یم؟که قراره مال هم بش

 .یدمکش  یپوف  کالفه

 رو ندارم. یشهنوز زوده، آمادگ کنمیمعلومه که نه! فقط...االن فکر م -

 :یگوش  یتو یچیدمهربونش پ لحن

خدا اصاًل من قول به   خواد؟یم یخطبه عقد آمادگ   یهقربونت برم من، مگه    -
دستور   یاحضرتباهات حرف هم نزنم بعد از عقد تا هر موقع که عل  یحت   دمیم

 ! هوم؟یندبفرما

 از قبل عاشقش شدم. یشتر درک و شعورش زدم و ب ینبه ا لبخندی

 برام واقعًا ارزش داره. یانقدر مهربون و بادرک  کهینعرفان، ا یمرس -

 گفت:  مهربون

 ی؟آروم شد یگهاالن د -

 یدمکش  یقیعم نفس

 .یبابت همه چ  یآره. مرس -

 .یگهشما. برو بخواب د یفدا -

 .یزمعز  یر باشه. شبت بخ -
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 شب خوش. - 

خودم از  یبرا یکه چه غول بزرگ   یدمتلفن رو قطع کردم، انگار تازه فهم وقتی
 ساخته بودم. یازدواج، الک 

*** 

و زمان عقد،  یهمهر  یینتع یتا برا یانش بقراره عرفان و خانواده امروز 
 ها با هم صحبت کنند.خانواده

استرس و   یگهاون شب با عرفان حرف زدم، د  کهینبعد از ا  یچرا ول  دونمنمی
 ینامشب از ب یبابت ندارم. خدا رو شکر کردم. داشتم برا یناز ا ایینگران 
به دست،  یگوش  یانباز شد و آر یهوکه در   کردمیهام، لباس انتخاب ملباس

 ارد شد.دستپاچه و

 ؟وقت یهبدم! گند نزنم  یاالن جواب فاطمه رو چ  یدبا ینبب یاب ی،اف  -

 یامرو ازش گرفتم، پ یو گوش یستادمو رفتم کنارش ا یدماز کمدم کش دست
 صفحه بود یفاطمه رو

کنم.   یازت عذرخواه  یشبابت چند سال پ خواستمیم ی؟خوب  یان،سالم آر -
هامون چت یتو خواستمیچند روزه مم واقعًا. بد برخورد کردم و شرمنده

 .یدگرفتم. ببخش  یمتصم یهوامروز  یگهواقعًا روم نشد. د یبهش اشاره کنم ول

 گفتم:  یانزدم و رو به آر لبخندی
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االن  یه،. وقت مناسبیدوباره درخواستت رو تکرار کن یادظاهرًا بدش نم - 
ها فکرم کننده بود و تا مدت یتنداره، درسته اذ یجواب بده بگو اشکال

 .یمکه االن باز هم با هم  ینهاشکال نداره. مهم ا یبود ول یرتدرگ

خجالت و  یموجیکرد که فاطمه ا یپرو تا ینتکون داد و هم یسر  آریان
 براش فرستاد و نوشت: یشرمندگ 

 .«شدیینم یتقدر اذکه ان  زدمیاون حرف رو بهت نم شدمیالل م کاش»

 کرد:  یپبراش تا یع سر  آریان

 خانم.« یابها گذشته، حال رو درنزن، گذشته یگهرف رو دح این»

 داد: جواب

 .«چشم»

 گفتم:  یانآر به

حاال اگه باز اون درخواست رو مطرح کنم، باز هم ممکنه   یس،بنو  یعاالن سر   -
 شکراب شه؟ ینمونب

 گفت:  یرلببرق زد و ز هاشچشم

 .گییراست م -

که گذشت   یکم  یز فاطمه ولا  یومدن  یجواب   یکرد که مدت   یپرو تا  ینهم  سریع
 اومد که یامپ

 فقط با چت کردن بمونه.« جوریینکه رابطمون هم  دمیقول نم یول نه»
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 گذاشت.  یآفتاب  ینکو ع یطنتکنارش شکلک ش  و 

من  یهوزد و  یهاش برق هم چشم یانآر یدم،کش  یزدم و نفس راحت  لبخندی
 رو بلند کرد و دور خودش چرخوند.

 .ی. مرسیمرس یا. خدایکرد اف قبول کرد! اون قبول   -

 م.صدام رو انداختم پس کّله چرخوند،یکه داشت من رو م  جور همین

 .ینبذارم زم یوانهرفت! د یجاحمق، سرم گ ینمن رو بذار زم -

چرخونده بود،   یلیکه چون من رو خ  ینزم  یو من رو گذاشت رو یدخند  بلند
 یرلبزش بلند شد. هقهق یرفت و با کّله افتادم کف پارکت که صدا یجسرم گ

گذاشت  کردمیکه داشتم غرغر م طور ینحواله کردم و هم اییوانهبهش د
 رفت!

 !یستشون نکّله  یها عقل توها و عاشقمجنون گنیکه م  یستن بیخود

 یکباآلخره  ینشونهام و از باز اتاقم، باز برگشتم سراغ لباس یانرفتن آر با
 رسیدیزانوم م یانتخاب کردم که تا رورنگ  یریبلند ش ینآست یر حر  یراهنپ

 یرو با شلوار چسبون و شال صورت   خوردیگشاد بود و کمربند م  یو مدلش کم
و  برداشتمرنگم رو  یریتخت ش یهاست کردم. بعد هم صندل یکمرنگ 

هم به پشت پلکم  یصورت  یهسا یزدم و کم یکمرنگ   یو رژلب صورت  یدمپوش
رو هم زدم و از اتاق خارج شدم. مامان و بابا کومم  . عطر النیدمهام مالو گونه

که   کردندیرو آماده م  یراییپذ  یلهم وسا  یآشپزخونه داشتند به همراه   یتو
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 طور ینشدن. مامان هم  یرهو با محبت بهم خ  یستادنمن سر جاشون ا  یدنبا د 
 شده بود گفت: یسهاش خکه چشم

شاءاهّلل خوشبخت ندر! اما یها شدفرشته یهقدر شبقربونت برم چه یاله -
 .یزمعز  یبش

شدم و به سمتش رفتم و  یحرف مملوء از احساساتش من هم احساسات  از 
 یادن یجا یچکه آغوش مادرها داره. به شخصه ه یبغلش کردم. آرامش

احساس و حرف توشونه. با لبخند ازش جدا شدم و  یلیش نکردم. ختجربه
رمون و داشت با لبخند نگاهمون بود کنا  یستادهکوه ا  ینبه بابا نگاه کردم که ع

آغوشش خودم رو انداختم و گم شدم  ی. من هم رفتم سمتش و توکردیم
 کردیم یشنهادرو بهمون پ هایمتصم ترینیمنطق  یشهکه هم  یبغل پدر یتو

ممکن بود اون لحظه، آدم بِد  کهینحال با ا ینو در ع کردیمو گاهًا زور 
 یکه متوجه درست  یشههم یمبودما  ینا یتدر نها یداستان بشه ول

 .شدیمیم صمیماتشت

زنگ در بلند شد!   یکه صدا  کردیم،یم  یادهرو پ  یهند  یهاصحنه  ینا  داشتیم
ز کرد. من رفت و در رو با یفونسمت چادرش و بابا به سمت آ  یدمامان دو

 یسر جاشه، خودم رو تو  یز مطمئن شدم همه چ  یهم با چک کردن خونه وقت 
 .ایستادیمکنار بابا و مامان پشت در باز، منتظر   یتدر نهاچک کردم و  ینهآ 

داخل شدن و  یرینی،اون دفعه اول مادر عرفان و خواهرش با لبخند ش مثل
دفعه، به  یند که اکردن بعد هم پدرش و در آخر خود عرفان بو  یک سالم عل

دستش بود که به مامان داد   یقشنگ   یلیخ  یمصنوع   یهاگل  یعی،گل طب  یجا
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 شنهاش پروژکتور روچشم یذوق کرد و تو یحرکتش کل ینن هم از او ماما 
 شد.

رو آورد و تعارف کرد و بعد  ینشستن، مامان بلند شد و چا کهیناز ا بعد
رو آورد و تعارف کرد و بعد نشستند به  یرینیش یسهم پاشد رفت د یانآر

 .یفتعر 

بهش  یلیه خکرم ک  یراهنبود با پ یدهپوش یاکت شلوار اسپرت قهوه  عرفان
بودن که بلند   یفها گرم تعر گذشته بود و خانواده  یساعت   یکناکس!    اومدیم

 یاطکم با احت  یهبود    ینسنگ  یرو آوردم و چون ظرفش کم  هایوهشدم و رفتم م
 یهبه من افتاد. بق  هشعرفان نگا  یرون. از در آشپزخونه که اومدم بفتمر یراه م

 بلند شد و اومد سمتم. یع سر  د،یعرفان تا من رو د یحواسشون نبود ول

 .ینهبده من سنگ -

 کرد،یبهمون نگاه م یطنتبا ش یانحرکتش توجه همه جلب شد. آر ینا با
 یینت سرم رو انداختم پامامان با محبت و خانواده خودش با افتخار. با خجال

و رفت  یز م یرو گذاشت رو یوهظرف م کهینکردم. بعد از ا  یتشکر  یرلبو ز
بعد  خره. باآلیدمرو چ هایوهگذاشتم و م  یهمه وردست  یبرا نشست من هم

مراسم ما رو گرفت.  یتموم شد. حرف سمت و سو هایوهم یدنچ کهیناز ا
)ع( باشه و یعقد، هفته بعد، روز والدت حضرت عل یخشد که تار ینقرار بر ا

ه ها انجام شد، همتوافق کهینباشه. بعد از ا یسکه بهار آزاد ۱۱۴هم  یهمهر 
انگشتر رو  یهبلند شد و  اشگفتند و مادر عرفان از ج  یکیزدند و تبر  یلبخند
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 یکه من هم لبخند  یدرو بوس  یشونیماز جعبه در آورد و اومد دست من کرد و پ 
 دم و ازش تشکر کردم.ز 

موندن و بعد رفتن. که البته، عرفان تازه حضورش بعد از   یگهد  یکم  هامهمان
و   هایدادررنگ شد! تا آخر شب داشت راجع به روشون پخونه  یدندرس  کهینا

و  آوردیدر م یبازمسخره یو گاه  زدیپشت تلفن حرف م ی،اتفاقات مهمون 
 .خندوندیمن رو م

 یبرا یرونب یمکه با عرفان بر  یمباآلخره ما وقت کردس و جمعه امروز 
 حلقه. یدو خر  یشگاهآزما

 یعرفان رو جلو ینماش زدم و یرونهشت صبح بود که از در خونه ب ساعت
رو درآورد و لبخند زد. من هم  یشآفتاب ینکمن ع یدن. عرفان با دیدمدر د
زدم و سوار شدم. با  یلبخند ینسمت در ماش رفتمیکه داشتم م  طور ینهم

 بستن در برگشتم سمتش.

 !یمتعال یسالم آقا عرفان صبح عال -

 سالم افسانه خانم، ممنون ملکه. -

 که ادامه داد.  نگاهش کردم مشکوک

 !یگهملکه قلب بنده د -

بهش نگاه کردم. که  یحرفش و جور خاص ینرفت از ا یریو یلیدلم ق ته
 »استغفراهّلل« گفت. یرلبو زو نگاهش رو از من گرفت  یاوردطاقت ن
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 ینمورد نظر و بعد از پارک کردن ماش یشگاهبه آزما یدیمربع رس یک از  بعد 
 داخل. یمو رفت یمشد یادهپ

بدون  یمبود یدهاز قبل عرفان وقت گرفته بود و ما هم سر وقت رس چون
 یهاساعت نشستن سر کالس یمکارمون رو انجام دادن و بعد از ن  یمعطل
 .یمزد یرونب یشگاهاز آزما نیشوبرسر خاک

 یمنشست  ی. وقت مردمیم  یداشتم از گشنگ   یم،نخورده بود  یچیاز صبح ه  چون
 انداخت. یعرفان بهم نگاه  شکمم بلند شد که یصدا ینماش یتو

 رنگ به روت نمونده. یرم،بم -

 عه! خدا نکنه. -

 گفت:  کردیرو روشن م ینکه داشت ماش  طور همین

 .یمبرس مونیچارهب یهاتوپ تا به معده یجا یه یمبر  -

 تکون دادم و گفتم: یترو با رضا سرم

 داشت. یقدر معطل. چهیمواقعًا خوب شد زودتر اومد -

 رو به حرکت درآورد. ینن داد و ماشرو تکو سرش

 یالبا خ یماز عزا در آورد یبه بدن و دل یمزد یصبحانه مشت  کهیناز ا بعد
 حلقه. یکه من در نظر گرفته بودم برا  یدیکز خر سمت مر  یمراحت راه افتاد

 کردیم یکه رانندگ   ینطور که مادر عرفان زنگ زد. عرفان هم  یمراه بود توی
 جواب داد.
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 م مامان.الو سال - 

 .یمحلقه بخر  ریمیم یمتموم شد، دار یشگاهآزما یآره کارها -

 .مونهیم یادمعه؟ باشه  -

 نه قربانت؛ فعاًل. -

 سمت من برگشت

 مامان سالم رسوند. -

 سالمت باشه. -

بود؟  یتلفن حرف زدنش تموم شد، ازش بپرسم، ک  یکی ینداشتم وقت  عادت
بگه   یزیا. واهّلل! اگر طرف بخواد چهحرف  ینکار داشت؟ و از ا  یگفت؟ چ   یچ 
 !یستکه ن  یی. بازجویگهد گهیم

 یستادمشدم و ا یاده. من پیدیمتا باآلخره رس یمموند یک تراف یتو یگهد یکم
 .یادپارک کنه و ب ینگ پارک یرو تو ینتا عرفان بره ماش یددم در مرکز خر 

رو به  یذاومد سمتم و کاغ یابودم منتظر که پسر بچه یستادها جوریهمین
 نگاهش کردم که گفت: یسمتم گرفت. سؤال

 ن گفت که بدمش به شما.داد به م یابونور خاز اون ییآقا یهرو  ینا -

 کجا؟  -



 

 
271 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

نبود. سرم رو تکون دادم و کاغذ رو   یکس  یرو نشون داد، ول  یدستش سمت   با 
 یشدم، پسره رفت و من بعد از مدت  یرهاز دستش گرفتم و با تفکر به کاغذ خ

 .یدم بازش کنم که عرفان رساومد

 ی؟اف  یمبر  -

و سرم رو  بمیج یکاغذ شدم و گذاشتمش تو  یکهاون ت یخیالب یدنشد با
 تکون دادم.

 .یمآره، بر  -

 دونستمیچون م یمبا آسانسور به طبقه سوم رفت یم،که شد  یدمرکز خر  وارد
 کردیمیرو نگاه م هایترینبا عرفان و یمجاست. داشتبخش جواهراتش اون

 .زدیمیو حرف م شدیمیو رد م

 عرفان؟ گمیم -

 جانم؟ -

 حلقه بندازن؟ کشهیشون نمحوصله وقتیچبه نظرت چرا مردها ه -

 یچون کارها  هایمقد  ید. شاطورنینا  یمیقد  یمردها  یشتر اوم...خب البته ب  -
 سختشون بوده. مزاحمشون بود. دادن،یانجام م یتر سخت

 ! یدمن هم من دطور؟ االچه هایخب االن  -

ها بحثشون جداست رفتنن؛ اون  یرآبیکه کاًل اهل ز  یاعده  یه! خب  دونمینم  -
تره. ها کمشون از خانمهم سختشونه. آخه کاًل مردها حوصله هایلیخ یول
 دونی؟یم
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 آره. قبول دارم. - 

برگشت سمتم و جور  کردم،یها نگاه مکه داشتم با دقت به حلقه  طور همین
 نگاهش برگشتم طرفش. ینیم کرد؛ که من هم از سنگنگاه یخاص

 گفت:  ینگاه من آروم و با لحن خاص یدند با

 چرا؟ دونیی. مآرمشیوقت از دستم در نم یچمن ه یول -

 نگاهش کردم که ادامه داد: سؤالی

 بفهمن که من ازدواج کردم. یاهمه دن خوامیچون م -

صحبت کنه  یدرگوش خوادیکه انگار م  یجلوتر و طور یدخودش رو کش کمی
 دهن باز کرد:

 مثل تو. یاون هم با فرشته مهربون  -

 خودش کنه! مطمئنم. یوونهکارهاش قصد داشت من رو د  ینا با

مغازه  یک یترینشده بودم و پشتم به و یرههاش خچشم یکه تو  طور همین
 یهوکه گذشت    ی. کمشدینگاه من غرق م  یبود، اون هم رو به من داشت تو

تر رو نشونه گرفت و به پشتم دقت هام اون طرفاز چشم یهاش کمچشم
 گفت:  یجانبا ه یهوکرد. 

 کردم!  یداشپ -

جفت حلقه  یک تعجب ازش فاصله گرفتم و رد نگاهش رو گرفتم که به  با
 .یدمحال ساده رس ینخوشگل در ع یلیخ
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 ذوق نگاهش کردم. با 

 !هاینقدر خوبن اها. چه گییراست م یوا -

 .شونینیمتو بب یمبر  ایب -

اول گذاشت من وارد  یشه. مثل همیمرو تکون دادم و با هم وارد شد سرم
 شم و بعد خودش داخل شد.

 . در خدمتم.یدسالم. خوش اومد -

 عرفان بلندتر جواب سالمش رو داد و ادامه داد: یآروم ول من

اج طرح تش که زنونه  یدگذاشت  یترینتونکه پشت و  ییهااون جفت حلقه -
 و... . یدهو مردونش هم تمام سف یدهزرد و سف یببرگ هست و ترک

 گفت:  یع که آقاهه سر   دادیم یحتوض داشت

پرفروشمون هم هست  یکارها  ی. از سر گیدیکدوم رو م  دونمیبله بله م -
 .یارماتفاقًا؛ االن خدمتتون م

پشت سرش و درش آورد و گذاشت  یازد و رفت سمت جعبه لبخندی
 ون.جلوم

 خدمت شما. -

 یشتر ب یک ها از نزدحلقه یدنکردم و جعبه رو برداشتم و با د تشکری
 شدم. شونیفتهش
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جعبه برداشت و  یکه عرفان حلقه من رو از تو  کردمیم یشونبررس داشتم 
لبش  یرو یتنگاهش کرد، لبخند رضا یقدق کهینگرفت دستش و بعد از ا
پام زانو زد و  یجلو یم،دکه وسط مغازه بو  جورییننقش بست و ناگهان هم

 گفت:  یحلقه رو گرفت جلوم و با لحن خاص یشبه نما

- ?Would you marry me 

 (کنی؟ی)با من ازدواج م

 .کردیبهم نگاه م یهاش نگاه کردم که با عشق خالصچشم به

و مرد  یرماحساساتم رو بگ یلوج یناز ا یشتر ب تونستمیکرده بودم، نم  بغض
 .شدیتر از قبل مام جذابروم هر لحظه بر روبه

 یحرکت عرفان چشم دوخته بود و ه   ینفروشنده نگاه کردم که با ذوق به ا  به
 من و عرفان در چرخش بود. یننگاهش ب

 شدم. یرههاش خچشم یرو پاک کردم و تو یسمخ یهازدم و چشم لبخندی

- For the last time. Yes 

 بار آخر، آره.( ی)برا

بار دستم رو گرفت  یناول یاز جاش بلند شد و برا یسخ یهابا چشم عرفان
 انگشتم کرد.  یگرمش، دست سردم رو فشار داد و حلقه رو تو  یهاو با دست

دلم جا خوش  یتو یبیشدم و حس غر  یرهکه حلقه توش بود خ  یانگشت  به
فروشنده به گوشمون   یکه صدا  کردیمیبا هم به انگشترم نگاه م  یمکرد. داشت

 .یدرس
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 شاءاهّلل.انمبارکه  - 

 سمتش که ادامه داد: یمو با لبخند برگشت یرونب یمدو از هپروت پرت شد هر 

 .یفتهمغازه اتفاق م ینا یتو یکیصحنه رمانت ینباره همچ یناول -

ها رو حساب کرد و از حلقهم گرفت. باآلخره عرفان همه ذوقش خنده ینا از 
 .یممغازه خارج شد

بعد من پول حلقه اون رو براش کارت به  اون حساب کنه و جاینتا ا گذاشتم
 انجام بدم. یها رو علنحساب کتاب جور ینا خواستیکارت کنم چون دلم نم

هوا  یزمستون بود ول ی. آخرهایمو از پاساژ خارج شد یدیمرو خر  هاحلقه
پالتوم که دستم به  یبج یسرد داشت. دستم رو کردم تو سوز  یهنوز گاه 

 یبمج  یپاک فراموش کرده بودم! برش داشتم و از تو  برخورد کرد. اصالً   یکاغذ
باز  خودم یدر رو برا ین؛به ماش یمبود یدهدرش آوردم و گرفتم دستم. رس

توش   یچ   ینمکردم و نشستم و باآلخره فرصت کردم که اون کاغذ رو باز کنم بب
 وشته.ن

باز کردم در باز شد و عرفان هم نشست سر جاش. بدون  کهینمحض ا به
 رو روشن کرد. ینبه من ماشتوجه 

که   یو حرص سرخ شدم، طور یتکاغذ، از عصبان  یتو یهاخوندن نوشته با
 .یچیدپ ینماش یتو یمعصب یهانفس یصدا

 با ترس گفت: میافهق یدنبا تعجب برگشت سمت من و با د عرفان

 ی؟شده افسانه؟! خوب  یچ  -
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کاغذ رو   یزیچ. بدون گفتن دادمیهم فشار م یرو از حرص رو هامدندون 
 بلند خوند: یگرفتم سمت عرفان که با تعجب ازم گرفت و با صدا

ظر ! منتیدیرو هم دزد یشدم مهندس! پروژه دوم تونیخیالنکن ب فکر »
 عاقبتش باش!«

 به فرمون زد. یتموم شدن جمله با حرص کاغذ رو مچاله کرد و مشت  با

 !یلعنت  -

با  یدکه چه کار با  یمبود نیفکر ا یو تو خوردیمیحرص م یمداشت جفتمون
 زنگ خورد. یمکه گوش  یمبکن یفموجود کث ینا

 هیکردم به خودم مسلط شم و بعد از چند ثان  یسع یگوش  یاسم رو یدند با
 جواب دادم:

 جانم مامان؟ -

 رفت؟ تموم شد؟ یشکارهاتون خوب پ  یید؟. کجایزمسالم عز  -

 .یدیمها رو خر هم حلقه یشپ یقهچند دق ینآره هم -

 قربونت برم. مبارکه. یسالمت به -

 .یمرس -

 خونه. یار شام عرفان رو هم با خودت ب یمادر، برا گمیم -

 نداره. یکار  ینمبذار ازش بپرسم بب -
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فکر  یزل زده بود و تو یابه نقطه یقعم یهاسمت عرفان که با اخم برگشتم 
 بود.

 عرفان؟ -

 برگشت سمتم. یر تأخ با

 جانم؟ -

 تونی؟یجا. ماون یمم با هم بر شا گهیمامان م -

 رو تکون داد. سرش

 زحمت نندازن. یبگو خودشون رو تو یآره. ول -

 رو دوباره چسبوندم به گوشم. یبه حرفش گوش توجهبی

 .یادحله مامان. م -

 باشه مامان جان سالم برسون بهش. خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 یچه یب  اییقهچند دقشدم.  یرهرو خبه روبه حرفیرو قطع کردم و ب  گوشی
 شد که عرفان باآلخره به حرف اومد. یسپر  یحرف 

 موضوع رو. ینا یماطالع بد یسبه پل یدابه نظرم، ب -

 نگاهم رو دوختم بهش و بعد از چند لحظه جواب دادم: برگشتم
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برامون افتاده که   ی. نه چنان اتفاق یمدار  یآخه نه مدرک   یبهش فکر کردم. ول  - 
 سند ادعامون باشه.

 حرکت کرد. یرو روشن کرد و به طرف مقصد نامشخص ینماش عرفان

با  هدفیب  طور ینو هم یمفکر بود یتو حرف،یهر دو ب  یساعت  یه حدود
ساعت شش عصر بود و به خاطر   یم. به خودمون که اومدچرخیدیمیم  ینماش

 گرفت.  یشعرفان راه خونه ما رو در پ ینبنابرا یک؛زمستون، هوا تار

. کاًل کنمیاصاًل من هم قبول نم ی؟ش یخیالپروژه رو ب ینا خواییافسانه م -
 ! هان؟یمشراکت ش ینا یخیالب

 آرامش برگشتم سمتش. با

 ینچون اون وقت تا آخر هم یایم؛ب یدمن! نه من نه تو کوتاه نبا یز نه عز  -
هامون فرصت ینخرفت از بهتر یر به خاطر اون پ یدما با یچ  ی! براشهیم

 یم؟بگذر

 یم؟کن  کار یچ  گییوب پس مخ -

 ! تونیمیزور بگه، ما هم م  تونهی. اگه اون میایمخودمون از پسش بر ب  یدما با  -

 ذهنته؟ یتو یچ  ی؟چ  یعنی -

پوزخند شد.  یهشب یگوشه لبم رو به سمت باال کج کردم که کم  یجد یافهق با
 ذهنم بود رو به زبون آوردم: یکه تو  یزیبعد هم خمار نگاهش کردم و چ

 .کنیمیمثل خودش رفتار م یعنی -
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 یه،باشه منظورم چ یدهنگاهم کرد و بعد انگار که تازه فهم یرهخ یهثان چند 
 نگران شد. شیافهق

 خطرناک انجام نده. یافسانه تو رو خدا کارها -

 گفتم:  یتعصبان با

 یابو  ینمسخره ا  یدهایدست و تهد  یرو  یمکه دست بذار  ینهکار خطرناک ا  -
 .یمنرو تماشا ک

 باشه. یدهم با اییگهد حتمًا راه یول دونمیم -

 گفتم:  یبهش رفتم و خسته از کش اومدن بحث، با لحن بد ایغّرهچشم

 .یزمعز  یماجرا دخالت کن ینا یتو یستیمجبور ن ترسییاگه م -

 یچیبهم انداخت و چند لحظه ه یبرگشت سمتم و نگاه ترسناک  یتعصبان با
 کرد:بعد دهن باز   ینگفت ول

 که نگران توئم. وگرنه که... .  ینهنه که به خاطر ا گمید آخه من اگه م -

 رو روشن کرد و راه افتاد. یننگفت و ماش یچیه یگهسکوت کرد و د یهو

کرده   یحرصم رو خال یچارهب یننزدم. چرا سر ا یحرف  یگهاز جوابم د شرمنده
 بودم آخه.

گرفته   یافهه بود. عرفان با قرو فرا گرفت ینو سکوت ماش یمبود یکتراف پشت
رو نگاه  یرونفکر سرش رو به سمت پنجره اون طرف کج کرده بود و ب یو تو

و اصاًل   کردیشده بودم. سرم به شدت درد م  یرهرو خو من هم به روبه  کردیم
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به خونه  یدنگرفتم تا رس یمهام رو باز نگه دارم. تصمچشم تونستمینم 
هام . چشمینماش یصندل یبدم به پشت  یهتکدم و سرم رو هام رو ببنچشم

توقف کرد  ینربع ماش یک بودم. بعد از  ینمتوجه حرکت ماش یبسته بود ول
 و بعد هم خاموش شد.

هام رو باز کنم که حس کردم خونه. اومدم چشم یدیمرس کهینحدس ا با
فهمم طور که بودم بمونم تا بگرفتم همون یمشد، تصم یک عرفان بهم نزد

و  یدمگوشم شن یکهاش رو از نزدنفس یبکنه که صدا خوادیم کار یچ 
 آرومش رو. یلیخ یزمزمه

 قدر دوستت دارم.چه فهمیدییکاش م  -

. که همون موقع خودش رو دادمیحرف از دهنش داشتم وا م ینا یدنشن با
 صدام کرد. یبا لحن معمول ی،. بعد از مدت یدکش  یعقب و نفس بلند یدکش

 سانه؟اف -

 یصورت  یهام رو باز کردم و برگشتم سمتش که با نگاه مهربون ولشمچ آروم
 گفت:  یجد

 شو. یادهپ یدیمرس -

رو  یفمشد. ک یادهپ تر یع رو تکون دادم و کمربندم رو باز کردم که اون سر  سرم
 .یدکش  یر شدم که سرم ت یادهپ یع برداشتم و در رو باز کردم و سر 

 هم محکم فشار دادم.  یرو از درد روهام  دستم رو به سرم گرفتم و چشم  سریع
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دادم که  یهتک ینو به ماش یستادمجا اسرم! همون یمته فرو کردند تو انگار  
 نگران عرفان از کنار گوشم بلند شد. یصدا

 !ی؟! خوب ی؟شد یچ  -

 زییچ کهینجواب دادن نداشتم. بدون ا یکه نا  کشیدیم یر مغز سرم ت انقدر 
هام رو باز کردم که باآلخره بهتر شد. چشم  موندم یهچند ثان یطوربگم همون

 روم مواجه شدم.روبه یقاً جفت چشم نگران دق یک که با 

 !ی؟افسانه؟ خوب  -

 کردم و گفتم:  یینسرم رو باال پا ییدنشونه تأ به

 .شهیخوب م خورمیمسکن م یهداخل  ریمیخوبم. م -

 بسنده کرد. ی»باشه« کوتاه و به  یدکش  یاکالفه  نفس

و برگشتم سمتش و با لحن   یسادموا  یهو  یمداخل ش  یاطاز در ح  کهینااز    قبل
 گفتم:  یخاص

 عرفان؟ -

 و برگشت طرفم. ایستاد

 جانم؟ -

 گفتم:  یشدم و با شرمندگ  یرههاش خچشم یکنم. تو  یبود عذرخواه  وقتش

 . اعصابم خورد بود چرت و پرت گفتم.یدببخش -

 جواب داد: یطونزد و مهربون اما ش لبخندی
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 بچه. یرهاسالمم به فنا م یره،نگو کنترلم از دستم در م جوریینا - 

دلم  یشهمه متانت و مهربون یننگفتم و از ا یزیو چ یدمکش  یقیعم نفس
 هاش گفتم:چشم یبودم تو یرهطور که خغنج رفت. همون

 .یمرس -

 شد و با عشق گفت: یهم جد اون

 از تو قشنگم. یمرس -

 یعاسم مامان جواب ندادم و سر  یدنه با دزنگ خورد ک یمموقع گوش همون
 باز شد. یکیزنگ در رو زدم که بالفاصله در با ت

صبر کرد تا من داخل شم؛ بعد پشت سر من داخل شد و در رو پشت  عرفان
ش دلم قربون صدقه یتو یتیشهمه با شخص ینم از اسرش بست. داشت

 .یدیمشن یرو از صد فرسخ  یانآر یکه صدا  رفتمیم

کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا   یان؛دو بدو عروس و دوماد دارن مبدو ب -
 .یانطبق جهاز م

 یشهدو تا گل هم ینو نقل بپاشن؛ دعا کنن ا یزنبگو حاضر باشن گل بر  بدو
 عمر با هم باشن.

که مامان و بابا دم در   خندیدمیم  هاشیمسخره باز  ینبه ا  یمعرفان داشت  با
 ظاهر شدند.

 قدم شد. یشسالم دادن پ یتو یدنشونبا د عرفان
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 شاءاهّلل؟ان ید. خوبیر خسالم، شبتون به - 

از  کهینباآلخره بعد از ا یاندادند و آر ییروو بابا جوابش رو با خوش مامان
دست برداشت مردونه با عرفان دست داد و به من سالم کرد و  یبازمسخره

 داخل. یمبعد همه با هم رفت

هام رو و من رفتم تا لباس هاینکنار مامان ا  هامبل یرفت نشست رو عرفان
 عوض کنم.

 ی چا  ینیس  یک هام اومدم از اتاق خارج شم که عرفان با  لباس  یضاز تعو  بعد
 بود. یدهکه پشت در تازه رس  میدرو د یرینیو ش

 تعجب نگاهش کردم که آروم گفت: با

 یمبخور  یااتاق و چ  یتو  یمکم باش  یک   یماحاج آقا و حاج خانم گفتند خسته  -
 .یششونپ یمبعد بر 

 .یادرو تکون دادم و تعارفش کردم داخل ب سرم

موند که متعجب برگشتم  یرهجا خ یکدفعه نگاهش به  یکوارد شد  وقتی
تابلو کنار تختم  یرو حجابمیعکس ب  یدنشده که با د یرهخ یبه چ  ینمبب

سمتش و برعکسش کردم. با اعتراض  یدمدستپاچه شدم و با خجالت پر 
 رگشتم سمتش.ب

 عرفان؟! -

 ی" اید"ببخش یرلبمعترضم فقط ز یکه با صدا  یینرو انداخته بود پا سرش
 شدم. یخیالگفت که نفسم رو فوت کردم و ب
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وسط   ینیدست به س  یعرفان که هنوز همونطور  یترفت سمت وضع  حواسم 
 کنار اتاق رو نشونش دادم و گفتم:  یصندل یعبود. سر  یستادهاتاق ا

 جا.اون ین. بشیپا موندسر  یدببخش -

 ینیسکه اشاره کردم نگاه کرد و رفت نشست و    یرو باال آورد و به سمت   سرش
 .یزم یرو گذاشت رو

 کهینا  ی. برایائهم باح! چه بچهیزمبود. عز   یینکردم که هنوز سرش پا  نگاهش
 گفتم:  یمجو خارج ش یناز ا

 .یارمب یر فلفل از کجا گ یاسپر یدحاال با دونمیعرفان! نم یوا -

 تعجب سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. با

 کار؟یچ  خواییفلفل م یاسپر  -

 چند لحظه نگاهش کردم و بعد جواب دادم: ینث حالت خ با

 خرفت رو بشونم سرجاش. یر . اون پیگهم دنقشه یباهوش! برا -

 برات جور کنم. یجور یهمن بتونم  یدشا یآهان. خب...اگه بخوا -

 هش کردم.نگا یخوشحال با

 !گی؟یم یجد -

 پروندم واقعًا جواب بده. یکه الک   یحرف  ینکه ا  کردمینم فکرشم

 رو تکون داد و گفت: سرش



 

 
285 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 .یزهاستجور چ ینکار مجوز ا  یدارم، تو یدوست  یهآره،  - 

 !ی! دمت گرم حاج یولا -

 ش بلند شد.خنده یکشل یصدا یهولحنم نگاه کرد و بعد  ینتعجب به ا با

 :که هنوز توش آثار خنده بود گفت  اییافهبا ق  یدسه ساعت خند  هکیناز ا  بعد

 بودمت. یدهند طوریینبود لحنت. تا حاال ا یعال یوا -

 براش زدم و گفتم: یینمادندون لبخند

 استاد. ینیمن رو بب یگهد یحاال مونده تا روها -

 خودم رو برداشتم و بهش اشاره کردم: ییهم چا بعد

 اد!سرد نشه است ییتچا -

 کرد.  »پدرسوخته« نثارم یرلبرو برداشت و ز یییشزد و چا لبخندی

خرفت کرمو گفتم و اون   یر اون پ  یم برااتاق و از نقشه  یتو  یمموند  یگهد  یکم
 یشپ یگهتا د یرونب یمرفت یمهم نظرات خودش رو داد، بعد هم بلند شد

ا عرفان عقد محضر و ب ریمیکه م  یه. امروز باآلخره روزیمباش هاینا مامان
 گفت؛یمامان که دائم م ی. صبح با صداکنمیم

 ! مثاًل امروز روز عقدته!«یگهلنگ ظهره بلند شو د دختر »

. ساعت چهار وقت دادیرو نشون م یازدهشدم. ساعت رو نگاه کردم که  بلند
و بعد رفتم سراغ  یختمخودم قهوه ر ی. بلند شدم و برایممحضر داشت

 یکفقط شب، و  یمسالن مراسم نداشت یکردم. توشون هام و آمادهلباس
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زنده داشت، جا رزرو   یقیبود و موس  یسکه غذاش سلف سرو  یکیرستوران ش 
 یدکهمانتو سف یهبودم،  یدهکه از قبل خر  یلباس ینهم ی. برایمبود دهکر 

بلندتر بود و  یتر و از پشت کمپف و تور داشت و از جلو کوتاه هاشینآست
توربان  یرشز یکه برا  یدو شال سف یدرو با شلوار سف ردخویکمربند ساده م

رو تموم  مهقهو ینح یندر نظر گرفته بودم رو گذاشتم رو تخت. در هم یدسف
 کردم و بعد از گذاشتن فنجون داخل آشپزخونه، رفتم حموم.

ناهار.   یبود؛ مامان صدام زد که برم برا  یمحموم که اومدم ساعت دوازده و ن  از 
رفته  یان. بابا و آریمو رفتم و ناهارمون رو شروع کرد یدمپوش اسلب ینبنابرا

. یمو باهم ناهار رو باهم خورد  یدنکه همون موقع سر ناهار رس  یشگاهبودن آرا
بدم. باآلخره  ییبه صورتم صفا تابعد از تموم شدن ناهارم بلند شدم و رفتم 

 !یعروسم ناسالمت 

کردم و   یدام بود رو پکه مدنظر   ییشگشتم و باألخره آرا  ینترنتا یتو یکمی
 کردن.  یششروع کردم به آرا

 یشگاهنرفتم آرا ینکه! داشتم از ارفتمیبود که داشتم با صورتم ور م یساعت  یه
 که مامان در زد و داخل شد.  شدمیم یمونپش

 گفت:  یجانمن با ه یافهق یدند با

د دو یارمد بمادر! ماشاءاهّلل بهت. من برم اسفن یافسانه چه خوب شد یوا -
 کنم.

 فاجعه رخ بده گفتم: ینا ینکهقدم شدم و قبل از ا یشپ سریع
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دود  یهام بو! به خدا تمام لباسیاکار رو نکن  یننه نه! مامان جان امروز ا - 
 .گیرهیم

 اکراه قبول کرد و سر تکون داد، بعد دوباره به صورتم دقت کرد وگفت: با

 یگفت   یبدم برات! وقت  یاصدقه یه حداقل یدالحق که کارت درسته! با یول -
 ینگفتم حاال انگار خودش از ا  یشگر،صورتم رو بدم دست آرا یادخوشم نم

 .ییپا اوستا یهکه نه! شما واسه خودت   بینمیدارم م یکارها بلده! ول

 با مهر نگاهم کرد و با عشق گفت: بعد

 .یزمعز  یش یر قربونت برم مادر. عاقبت به خ یاله -

 گرفت و با اعتراض گفتم:  لحنش بغضم از 

 کل زحماتم به باد بره؟  یاشکم رو درآر تونییم ینمامان...بب -

 و سرش رو تکون داد و رفت سمت در خندید

 باشه بابا! من رفتم اصاًل. -

 داد بزنه کردیم یحال اومد که سع یکه دور شد باز صداش از تو  کمی

 .یوفتیمب راه یده باشد. س یمفقط بجنب مادر، ساعت دو و ن -

 گفتم:  بلند

 باشه چشم. -

 ادامه کارم رو از سر گرفتم. بعد
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 بعد کارم تموم شد. کمی 

دلم گفتم »خوب شد به حرف  ینگاه کردم و تو ینهآ  یافتخار به خودم تو با
 گوش ندادما!«  یهبق

 ینکهو کاًل بدون ا یشگر دوست نداشتم صورتم رو بدم دست آرا وقتهیچ
 !یگهد یکیصورتم رو بدم دست  یچیقو  یشکنم ر  یخودم دخالت 

خودم انجام بدم، تا   یقهرو طبق سل  ییراتو درشت تغ  یز داشتم تمام ر  دوست
 نباشم!  میافهاز ق یمونپش یا یبعدًا ناراض

طالم رو هم  یز ! بلند شدم و ساعتم رو انداختم و آویگهجورشه د یک هم  این
د رو دستم کردم؛ بعد که مادر عرفان بهم داده بو  یبهش وصل کردم و انگشتر 

و  یدمهم پوش اییمشک  یو کفش پاشنه ده سانت  یدمهام رو پوشهم لباس
 یلو وسا هو شناسنام یکوکو شنل، گوش  یعنیم بعد از زدن عطر مورد عالقه

و  یکمشده کوچ یدوزمنجوق یمشک  یفرو گذاشتم داخل ک میگهد یاز مورد ن
 از اتاق خارج شدم.

 ینو پشت سرش ماش  یدعرفان هم رس  ینضر، ماشما به مح  ینماش  یدنرس  با
و بعد از پارک   یمکرد  یک با هم سالم عل  ی. همگ یدمشون رو دباباش با خانواده

 یخوشگل  یلیخ  یهادسته گل بزرگ از گل  یک . عرفان  یمکردن، وارد محضر شد
قشنگش   دیو داما  یک ش  یپو گرفته بود دستش بود و تکه بوشون کل راهرو ر 

 یتمون رضاچهره همه  ی. همه لبخند به لب داشتند و توکردیم  یداشت دلبر 
ادامه   ی. همون لحظه خدا رو بابتش شکر کردم و براشدیم  یدهد  یو خوشحال

مربوطه انجام شد و من و  یبه خودش توکل کردم. باآلخره کارها یر مس ینا
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 یمخصوص عروس و داماد و خطبه جار هاییصندل یرو یمعرفان نشست 
 یهاصحبت  کهینخوندم؛ بعد از ا  یهقرآن رو باز کردم و چندتا آ   شد. با آرامش

 و با توکل به خدا زبون باز کردم: یدمکش  یقیعاقد تموم شد، نفس عم

 با اجازه پدر و مادرم بله. -

 یخوشگل که طال  یلیخ  دستبند  یکاز تموم شدن حرفم، بالفاصله عرفان    بعد
 .یدبود رو دستم کرد و پشت دستم رو بوس یدسف

 ینزدم و با عشق بهش نگاه کردم که عاقد دوباره صداش بلند شد و ا  لبخندی
 .یمبار عرفان بله را داد و ما رسمًا و شرعًا مزدوج شد

ها و باباها هم اومدند به همه تعارف کرد و مامان یرینیبلند شد و ش آریان
 برامون کردن. یخوشبخت  یون و بغل و ماچ کردند و آرزوسمتم

امضا  یش نکرده بودم. بعد از کلداشتم که تا حاال تجربه ظیرینیب  احساس
 یمامان عرفان کم یرون؛ب یماز دفتر زد یمربوطه باآلخره همگ  یو کارها

 و گفت: هایناصداش رو رسا کرد و رو کرد سمت مامان

 یمخونه ما تا عصر که قراره بر  یاریدب یفشر به نظرم شما ت گمیمن م -
 باهم بگردن. ییدوتا یرونب یسانه جان هم برن کمرستوران، عرفان و اف

من و عرفان سوار   یه،از بق  یکوتاه   یو بابا موافقت کردند و با خداحافظ   مامان
 ها هم از ما جدا شدند.و خانواده یمعرفان شد ینماش
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در سمت عرفان باز شد و عرفان هم باآلخره رو که بستم همون موقع    ینماش  در  
حرکت من  ینباز بهش نگاه کردم که با ا یشا ننشست. برگشتم سمتش و ب

 ش گفت:خنده. بعد از تموم شدن خنده یر بلند زد ز یهو

 وروجک! یرو تا حاال رو نکرده بود تیافهق ینا -

 گفتم:  یصدام ناز دادم و با عشوه خرک  به

 رو کنم. خواستمیآقامون م یها رو فقط براکار   ینا -

 نگاهم کرد و لب زد: یمهربون  با

 آقاتون به فدات آخه. -

 خدا نکنه. -

هاش برق دستم انداخت و چشم ینگاه به حلقه تو یهرو برداشت و  دستم
و آروم گذاشت رو پام و بعد سرش رو با آرامش  یدزد، پشت دستم رو بوس

 برگردوند و راه افتاد.

رو روشن  ینبهتر بود. ضبط ماش یشهپر از عشق شده بود و حالم از هم قلبم
و از بودن کنار همسرم لذت  کردمینگاه م هایابونبا آرامش به خ کردم و

 که رفت برگشت طرفم و گفت:  ی. کمبردمیم

 عشقم؟ میبر  یکجا دوست دار  -

کردم جواب   یکه به کار برد برگشتم سمتش و سع  یلفظ   ینپرتالطم از ا  یقلب  با
 سؤالش رو بدم.
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 یچ. بدون هییجا یباغ  ی،سرسبز، پارک  یجا یهدوست دارم برم  دونم،ینم - 
 خلوت و آروم. ی؛تجمالت 

 رو تکون داد سرش

 آره واقعًا، من هم موافقم. -

رو در نظر گرفت   یریمس  یکذهنش    یوبزنه حس کردم ت  یحرف   کهینا  بدون
 گفت:  ینح ینو دوربرگردون رو دور زد، در هم

 یم؟که انقدر جمع و جور عقد کرد  یمکرد  یافسانه، به نظرت کار درست  -

 فکر کردم و بعد جواب دادم: میک

مون جشن مفصل  یگه؛د  یریمبگ  یعروس  یگهآره بابا، چون که قراره چند ماه د  -
 یم که قراره بر   یمهامون رو ورشکست کنکه کل خانواده  یست. قرار نشهیاون م

رو؛ طرف به نون  هایبعض کنیمیکه. من واقعًا درک نم  یمونسر خونه زندگ
 ی،عقدکنون، عروس  دی،داره که حتمًا حنابندون، نامز   شبش محتاجه بعد اصرار 

 ... .یپاتخت 

 گفت:وسط حرفم و با خنده   پرید

 باشه باشه، آروم باش من غلط کردم. -

 گرفت و گفتم:  مخنده

ملت با  کننیم ین. چرا آخه همچگمیکه م  یدمد ینهآخه واقعًا من به ع -
واقعًا توان  کهیناره؛ با اند یتاهم یابرامون ذره ین؛خودشون؟ ماها رو بب
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 یول یمدرو دعوت کر  هایک مثاًل امشب فقط درجه  یول یمرو هم دار یشمال 
 واقعًا برعکسه کارشون. هایبعض

 کرد.  ییدسرش تأ با

 هایاصاًل خارج   ینهم نداره. تو بب  یآخه واقعًا لزوم  گی؛یم  یچ   دونمیآره، م  -
 یرنبعد هم م  کننیازدواج م  سایکل  یرن. فقط مگیرنینم  یمراسم  یچاکثرًا ه

 شون.خونه  یرنو بعد م  خورنیم  یدنینوش  یکاشونبا دوستاشون و نزد  یرونب

 تأمل گفتم: یرو تکون دادم و با کم سرم

 ش.به اندازه یزیهر چ یول پسندمیقدر جمع و جور هم نمحاال من اون -

تم که باآلخره عرفان نگه داشت و من تونس یمهر دو ساکت بود مدتی
 .یرانیباغ ا یمبدم که اومد یصتشخ

پارک راه  ینان به سمت ورودز و هر دو با هم قدم یمشد یادهعرفان پ با
شد و دستم  یک عرفان نزد شدیفاصله هم حس م ینگل از هم  ی. بویمافتاد

تمام وجودم رو در  یرینیهامون به هم قالب شد و حس شرو گرفت و دست
 بر گرفت.

عرفان با طنز  یدستش بودم برا یر که ز یشگریاز آراو  رفتمیراه م داشتم
 بر شده بود.نده رودهو اون هم از خ کردمیم یفتعر 

آغوشش   یدفعه عرفان محکم من رو تو  یک   زدمیکه داشتم حرف م  طور همین
 جا داد و فشار داد.

 .یماآقاهه له شد یآ  یآ  -
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 آروم در گوشم زمزمه کرد: یصدا با 

 خانم. یمدارت رو هم قبول له شده -

 یزیچ یچبهم دست داد که با ه یمختلف  یهاآغوشش احساس توی
 آرامش، عشق. یت،. امنکردمیعوضشون نم

 گوشم:  یتو یچیدش پزمزمه صدای

 !یک از نزد طوریینا ترییقدر خواستنچه -

 عرفان؟ -

 آرومش جواب داد: یهمون صدا با

 جان دلم؟ -

 دوستت دارم. یلیخ -

 خانمم. یشتر من ب -

 عرفان؟ -

 یزم؟جانم عز  -

 دارم. ییدستشو -

 میافهخنده بعد هم ق  یر ولم کرد و برگشت نگاهم کرد که زدم ز  یحالت خنث   با
 رو مظلوم کردم

 .یگهدارم د یه؟خب چ -
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 گفت:  یبازرو تکون داد و با حالت مسخره سرش 

 .ییببرمت دستشو یا. بییبابا یاب -

 بچگونه گفتم:  یرو گرفتم و با صدارفتم دستش    یطنتزدم و با ش  یپهن  لبخند

 .ییبابا یمرس -

 قلبش. یو دستش رو گذاشت رو یسادوا یهو

 آخ. -

قلبش بود  یشدم و دستش رو که رو یکشترس برگشتم سمتش و نزد با
 گرفتم.

 ی؟شد عرفان؟! خوب  یچ  -

اومد جلو و لپم رو گرفت ماچ کرد و  یهو یبًا؛ده سانت بود تقر  مونفاصله
 گوشم گفت:جا در  همون

که   یزیاز چ یشتر ! بزنییحرف م یمدل ینا ابونیدفعه آخرت باشه وسط خ -
 .شییجذاب م کنییفکرش رو م

 با داد و اعتراض گفتم: یهو

 .یبد یلیکارت! خ  ینعرفان! زهره ترک شدم با ا -

و دستم رو   یدکه از پشت دو  ییهم اخم کردم و راه افتادم سمت دستشو  بعد
 غوشش به زور جام داد.آ  یگرفت و باز تو

 که گفت:  رفتمیطور با اخم داشتم راه ممن همون اما
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 .کنهیآدم که با باباش قهر نم ییدل بابا یز عز  - 

 تر ادامه داد:شد و آروم تر یک نگفتم که نزد هیچی

 یی؟نفس بابا -

رو  یشمخودم رو گرفتم و ن یکه جلو  گرفتیم محرفش داشت خنده ینا از 
 داشتم. به زور بسته نگه

 خانمم؟ -

 عشقم؟ -

 افسانه؟ -

من رو برگردوند سمت خودش و  یهوکه  یمبود یبهداشت  یسسرو نزدیک
 پر کرد. یهرو در صدم ثان ینمونفاصله ب

 شوک بودم که ولم کرد و با لبخند ژکوند گفت: توی

 .ییبابا یریزهم یشتاالن ج یگهبرو د -

و به اطراف نگاه کردم که با بهش رفتم    یاغّرهمبهت خارج شدم و چش  یتو  از 
بعد برگشتم  یدمکش ینفس راحت  یستاون دور و بر ن یکس کهینا یدند

 باز نگاهش کردم و گفتم: یشسمتش و با ن

 !بخشمتیم یدچسب یلیچون خ -

راه افتادم. احتمااًل داشت   یسبه سمت سرو  یخیالبهت بهم نگاه کرد و من ب  با
 ه!قدر پرروعدختر چه ینا کردیفکر م
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قدر . چهکردمیبودم داشتم به اون لحظه فکر م یسسرو یکه تو  یمدت  تمام 
 !یدمبد یدبود! خاک بر سر ند یجذاب و خواستن

و دو   یفروش  یسمت بستن  یمبا هم رفت  یروناومدم ب  یساز سرو  کهیناز ا  بعد
 .یدیمخر  یتا بستن

 یلیعرفان خ یبستن یدمکه د خوردمیرو م یمو بستن رفتمیراه م داشتم
اون دستش بود   یشرفتم سمت راستش که بستن  ینهم  یبرا  زنهیچشمک م
 یککه دستش بود دستش رو گرفتم و نزد  یطورحرکت همون یک و بعد در 

 گاز بزرگ زدم.  یه یشدهنم کردم و از بستن

نگاه به من کرد و تا  یهکرد بعد   یشستننگاه به ب یهبهت برگشت سمتم و  با
 بنده پا به فرار گذاشتم. کنه  یهاتفاق رو تجز  یادب

 ین. همخوندیمیم یهم کر  یو برا دویدیمیم طوریینبدو اون بدو هم من
و داشتم   یدماز پشت جوب رو ند  یهوش با من چقدره  فاصله  ینمکه برگشتم بب

 و افتادم بغلش.  یدو دستم رو کش  یدتوش که عرفان همون لحظه رس  یوفتادمم

عرفان رو از بغل  ینشد که صدا یچ  شد یکه چ   کردیم یهداشت تجز  مغزم
 .یدمگوشم شن

 ی؟خوب  -

 تکون دادم و ازش تشکر کردم. یدرو به تائ سرم

 دهنم. یدختر مواظب باش قلبم اومد تو -

 برگشتم سمتش و گفتم: یجانه با
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 !طورین! چه جالب من هم همی؟جدعه  - 

. یستادرم اتکون داد و بعد ازم جدا شد و کنا  ینگاهم کرد و با تأسف سر   خنثی
 کرد  یبه ساعتش نگاه 

 رستوران منتظرمونن. یها االن توخانواده یگه،د یمبر  یدفکر کنم با -

 تا من خودم رو به فنا ندادم. یمآره بر  -

 و گفت: یدسرم رو بوس لبخند اومد جلو دستم رو گرفت و با

 خانمم به فنا بره؟ ذارمیمگه من م -

. شدمیش موابسته  یشتر و ب  شدیم  دلم آب  یهاش و کارهاش قند توحرف  با
 .یمراه افتاد ینزدم و با هم به سمت ماش یلبخند

خودم و خانواده  یبود. خانواده یمزندگ یهاشب یناز بهتر  یکیشب،  اون
 یکه چند ساعت   ی. همسر یمکنار هم جمع شده بود  یهمسرم همه با خوشحال

 یخوب خودش رو تو تونسته بود یلقب رو گرفته بود، ول یننبود که ا یشتر ب
 م جا کنه.دل خانواده

و  یممون حرکت کردش، به سمت خونهبا عرفان و خانواده  یاز خداحافظ   بعد
 .یردم از خستگ اون شب غش ک یباً من تقر 

ساعت  یدنشدم و با د یدار اعصابم ب یکه رفته بود رو  یمآالرم گوش یصدا با
از صبحم رو که چند اتاقم و وضو گرفتم و نم ییسمت روشو یدمبا عجله دو

نمونده بود قضا بشه خوندم و بعد شروع کردم به جمع کردن  یشتر ب یقهدق
خواب   یتو  هک  ییهاآدم  ینعاومده بودم    یرونطور که از بهمون  یشباتاقم. د
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. یدمرو پاک کردم و خواب یشمهام رو کندم و آرافقط لباس رنیدارن راه م 
قهوه   یک خودم    یشون گذاشتم رفتم براهام رو سر جاتمام لباس  کهینبعد از ا

 هام رو بپوشم تا برم سرکار.و گذاشتم تا خنک شه بعد رفتم لباس یختمر

 اومد. یامکه از عرفان برام پ  پوشیدمیهام رو ملباس داشتم

 نداره؟« ی. امروز چتر بشم شرکت شما اشکالیمعشق زندگ سالم»

 م گرفت و جواب دادم:خنده یامشپ ینا یدند با

 !«یدسر ما جا دار یشما باال یه! چتر چیبر همسر گرام سالم»

 یرونرد و بدل نشد. از اتاقم که ب یامیپ یگهقلب فرستاد و د یکجوابم  در 
 .یرونآلود اومد بخواب یافهبا ق یاناومدم آر

 گفتم:  یغ آمپر چسبوندم. با ج یدنشد با

 شرکت. یمبر  ید! بایستان یل! امروز تعطیانآر -

 لوم گردنش رو کج کرد و گفت:حالت مظ با

 .یدمخواب یر د یلیخ یشبم. دگلم! به خدا لِه له  یآبج  -

 گفت:  تیطنبا ش بعد

 یس؟رئ یرمبگ یامروز مرخص یشهآخه مراسم عقد خواهرم بود. م -

 رفتم. ییشپررو ینبه ا ایغّرهچشم

 شهیروت م یجور. چهیسادهخود عروس جلوت حاضر و آماده وا یدببخش -
 یی؟خدا
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آخه ممکنه؟ من واقعًا  یجور. چهیدار یتو چه جون  دونمیبه خدا من نم - 
 .یادخوابم م

 براش سوخت. کم مونده همون وسط راهرو دراز شه. دلم

 . خداحافظ.یرمخواب خان. من خودم مباشه تو برو بخواب خوش -

 باز شد و بعد به سمت تختش پرواز کرد. یهدر ثان نیشش

شدم و به سمت  ینمز خونه خارج شدم و سوار ماشم ااز خوردن قهوه بعد
 ت روندم.شرک

رفتم باال و با باز کردن در واحد با کارمندها مواجه شدم  یدمرس کهیناز ا بعد
راه انداخته بودند واسه خودشون و عرفان با  یپارت  یرینیجعبه ش یهکه دور 

ند من همه برگشت یدن. با دکردیباز داشت باهاشون خوش و بش م یشن
 رو شدم.روبه یکاتتبر  یمعظ یلسمتم و با س

سر کارهاشون با  یمهمه رو به زور بفرست یمموفق شد کهینبعد از ا خرهباآل
 بکشم. یداخل اتاق و تونستم نفس راحت  یمعرفان رفت

 !یدارن همه ماشاءاهّلل سر صبح  یقدر انرژبال به دور! چه یوا -

عرفان دستم رو  آوردم،یو در مو پالتوم ر  یزدمکه داشتم حرف م  طور همین
 آغوشش و با تمام وجود چلوند! یکرد توگرفت و من رو پرت  

 قدر دلم برات تنگ شده بود خانمم!چه -

 هام رو دورش حلقه کردم.زدم و من هم دست لبخندی
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 خانمتون هم دلش براتون تنگ شده بود آقاهه. - 

 ی؟کو راست   یانآر -

 از خواب. شدیاشت هالک متنبل خان موند خونه بخوابه. د -

 خنده گفت: با

 ست؟خسته ینبعد ا یشببودن د یگهد یکیعروس و دوماد  -

*** 

اذان بلند  یکه صدا  دادیمیکارهامون رو انجام م  یمبود که داشت یساعت  چند
 شد.

. از نگاه هم کنهیاون هم داره به من نگاه م یدمکردم سمت عرفان که د  رو
 یمو رفت یمسرهامون، از جامون بلند شد ییدأحرفمون رو و با ت یمخوند

و بعد  یمهم ناهار رو سفارش داد ین. در همون حیریمتا وضو بگ ییدستشو
 .یمنمازخونه تا نماز بخون یمرفت

عرفان هم  یدمکه د  یدماز خوندن نماز بلند شدم و رفتم کفشم رو پوش بعد
 کهینعد از او ب یستادممنتظرش ا ینهم یبرا یرونهمون موقع از در زد ب

 یمو رفت یستاداومد سمت من و با فاصله از من کنارم ا یدکفشش رو پوش
 سمت دفتر.

خودش رو   یممحرم بود  کهینکه با ا  اومدیخوشم م  یلیمالحظاتش خ ینا  از 
 م.به چسبوندینم یهبق یشرکت جلو یطمح یتو
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و شرکت ر  یسمت کارها. داشتم کارها یماز خوردن غذامون، باز برگشت بعد 
خسته شده بودم و  یلی. خکردمیم یسراس و ر یستیمکه ن  یچند وقت  یبرا
شون. رو کردم به عرفان و خونه رفتندیهمه کارمندها هم داشتند م یگهد

 گفتم:

 یگه؟د یمبر یشه! میشمم. االن خاموش مخسته یلیعرفان من خ -

 ینماش  یتو  خوامیبانک دارم. نم  یتو  یککار کوچ  یک . من فقط  یزمباشه عز   -
 .یامم یعت کنم تو بمون تا من برم کارمو انجام بدم سر خسته

 .یگهد یرمدارم. خودم م ینخب من که ماش -

 رفت سمت در. کردیکتش رو تنش م  کهیکرد و درحال  یبا نمک  اخم

 شون اسکورت کنم مهندس.خونهخانم خودم رو تا  یدبنده با -

 د و رفت.ز  یزدم که چشمک  یشهمه مهربون یناز ا لبخندی

مونده بود که اون هم داشت  یمشده بود و فقط منش یشرکت خال تقریباً 
اومد و چون در اتاق باز بود  یقه. بعد از چند دقکردیرو جمع م یلشوسا
 داخل شد و با لبخند گفت: ینطوریهم

 .رمیدس؟ من دارم ممهن یدندار یامر  -

 یکردم و خداحافظ   ازش تشکر  یبود! با لبخند یادن یمنش یندختر بهتر  این
 و رفت. یمکرد

پس  شدیم یداشکم پحتمًا کم یگهبود که عرفان رفته بود و د یساعت  نیم
که   پوشیدمی. داشتم پالتوم رو میدمشبلند شدم رفتم سمت پالتوم و پوش
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رفتم  یعرفان برگشته با خوشحال کهین. با فکر ایدماتاق د یروناز ب اییهسا 
 یع . سر شیدمک  یغیج  اختیار یب   یدها صورت پوشب  یشخص  یدنسمت در که با د

 یکه داشت دهنم رو محکم گرفت بعد از تو  یادیاومد سمتم و با قدرت ز
 .یرگلومرو درآورد و گرفت ز یغ ت یول یک کوچ  یچاقو یه یبشج

اخطار   یک   خوامیم  یدفعه ول  ینندارم ا  یتکوچولو. کار  یبه نفعته ساکت ش  -
دختر   یک   ینو ع  یرونب  یبکش  یدتشراکت جد  ینبهت بدم. بهتره پات رو از ا

 کار خودشون رو بکنن.  یباالدست  یهاشرکت یخوب بذار

 خودم رو نباختم و گفتم: یول کردمیداشتم سکته م کهینا با

قدر ترسوعه که آدم فرستاده. انخرفت  یر آهان! پس بگو. تو رو همون پ -
 هه! فرسته؟یم

 دم.حس کر  یفشار داد که سوزش یرو کم چاقو

. یرونب کشییمعامله م ین! پات رو از ایبهتره حرف دهنت رو بفهم -
 یدی؟فهم

 و اگه نکشم؟ -

 سراغت! یانم اییگهجور د یگهدفعه د -

 ینو ع یبشج یچاقو رو کرد تو یع از داخل راهرو سر  ییپا یصدا یدنشن با
 شد! یدباد از جلوم ناپد

. ینزم  یجا نشستم رونرفتنش از استرس و وحشت زانوهام شل شد و همو  با
در آن واحد دود شده بود  کردمیشرکتم م یتو یشهکه هم  یتیاحساس امن
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 ید. داشتم مثل بیشعوض یهاشهر و آدم ینرفته هوا و حالم بد بود از ا 
 ردمبا وحشت سرم رو آو  یدمرو شن  یکس  یهاقدم  یدوباره صدا  که  لرزیدمیم

 .یدمباال که عرفان رو د

 شد یک به سرعت بهم نزدمن  یتوضع یدند با

 شده افسانه؟ ی! چ ینحس یا -

حرف زدن  یقدر حالم بد بود ناکتش رو انداخت روم و بغلم کرد. ان  سریع 
 .یشمگشت پرفت سمت آشپزخونه و آب قند به دست بر  یدنداشتم. دو

 رو بخور قربونت برم. ینا یاب -

 م برگشت.به یانرژ یصورتم کرد و من باألخره کم یک رو نزد یوانل خودش

 ی؟قندت افتاده بود نه؟ اآلن بهتر  -

 .پرسیدیحالم رو م یبود که هنوز داشت با نگران  عرفان

 رو تکون دادم و جواب دادم: سرم

 .یبهترم مرس -

 یهو؟شد  یخداروشکر. چ  -

 .یدپر  یهوم افتاده باشه رنگش چونه یر انگار که تازه نگاهش به ز بعد

 زخم شده. جاتینخدا! ا یا -

 رفان.ع -
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 جانم؟ - 

 یزیچ  یکردم. با بهت بهم زل زده بود و تا مدت   یفتمام اتفاقات رو تعر   براش
از  یتبانرفت و از عص یرو به سرخ  شیافهکم قکه گذشت کم  ینگفت. کم

 رو نگاه کرد. یابونخ یجاش بلند شد و رفت دم پنجره و تو

 داد. یارو و چند تا فحش آبدار به یز م یرو یدباز برگشت با مشت کوب بعد

 کردمیفکر م  ینآروم شه. همزمان داشتم به ا  یتا خودش کم  گفتمینم  هیچی
 که گذشت آروم شد و گفت:  یکنم. مدت   کار یکه چ 

 یهر غلط  یرن،پروژه رو بگ یان. بذار بیمماجرا بش ینا یالیخب یاافسانه. ب -
 باهاشون بکنن. خوادیدلشون م

 تم:م اشاره کردم و گفبه حلقه یناراحت  با

 .یمپروژه برس ینکه به ا  یمانجام داد یهولک کارها رو هول  یناما ما تمام ا -

 م رو لمس کرد و گفت:چونه یمهربون  با

 یارهسرت ب  تونستیم  ییکه چه بال  کنمیفکر م  ینبه ا  یاما من نگرانتم. وقت   -
 .یاداز جا در ب خوادیقلبم م

 رو گرفتم و گفتم: دستش

باز سر  یگهپروژه د یهپروژه نباشه سر  ین. ایستن یاه بکوتا  یارو ینعرفان، ا -
 .شهیم یداش پو کّله

 !یصحر  ینبشم به خاطر ا شرکتم یشرفتپ یخیالکاًل ب  تونمیکه نم  من



 

 
305 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 نشست و به فکر فرو رفت. یناراحت  با 

. از فشار شکستیباد م یرو صدا ینمونو سکوت ب یمفکر بود یتو جفتمون
 ینهم یبرا کردمیاحساس م یبیعج ید خستگ که بهم وارد شده بو  یعصب

 رو کردم سمت عرفان و گفتم:

 یم؟بر  -

حرفم به خودش اومد   ینکه غرق فکر بود و حواسش به اطراف نبود با ا  عرفان
 بلند شد و دستش رو سمتم دراز کرد. یع و سر 

 .یزمعز  یم. بر یدآخ ببخش -

به سمت در راه رو برداشتم و با هم  یفمرو گرفتم و بلند شدم و ک دستش
 .یمافتاد

گرفت سمتم که ازش تشکر کردم و   یدهارودرهارو قفل کرد کل کهیناز ا بعد
 .ینماش یتو یمنشست یمرفت

 ینهم یهاش، براداشت شب یهمچنان سوز سرد یبهار بود ول یکنزد هوا
رو روشن کرد   ینماش  یبخار  یع لرز کردم که عرفان سر   یبه محض نشستن کم

 برد. برگشت سمت من و گفت: ش رو باالو درجه

 ی؟ضعف ندار ی؟خوب  -

هام رو باز و بسته کردم و دستش رو و چشم یشنگران ینزدم به ا لبخندی
 هاش.چشم یگرفتم و زل زدم تو

 من خوبم. ی،تو هست  یتا وقت  -
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 آغوشش و محکم فشار داد. یو من رو پرت کرد تو یدرو کش دستم 

 .کنیمیبا هم حلش م -

 رفت. ینو احساس کردم تمام استرس جفتمون از ب دیکش  یقیعم نفس

*** 

فکر هستم که  ینا یچنان توو من هنوز هم گذرهیاون اتفاق م از  یروز چند
 .یطشرا ینبکنم با ا یدکار باچه

زل  یگهد یروشن بود به جا یوتر که کامپ  طور ینرو خورده بودم و هم ناهارم
 اییکه جعبه دستمال کاغذ  کردمیمسئله فکر م  ینزده بودم و داشتم باز به ا

 نگاه کردم که گفت: یانپرت شد سمتم! برگشتم به آر

 ! کنمیساعته دارم صدات م یهتو  ییکجا  -

 و گفتم: یاوردمخودم ن یرو به

 بود؟ ی! کارت چ یچیه -

نگفت و درمورد کارش حرف رو ادامه  یچیه یگهد ینگاهم کرد ول مشکوک
 داد.

و  یدنم رسبه ذه یزیدفعه چ یه دادمیم یحضکه داشتم بهش تو  طور همین
 و گفتم: یدماز جام پر 

 !یدمفهم -
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 یدبا گفتن »ببخش یمنگفتم و با برداشتن گوش یزیتعجب نگاهم کرد که چ با 
 از اتاق خارج شدم. «گردمیبرم

 سمت اتاق کنفرانس رفتم و نشستم و شماره عرفان رو گرفتم. به

 بوق برداشت. یندوم با

 ی؟طوره خانم خودم. چهبه سالم ب -

 گفتم:  یو سرسر عجله  با

 خوبم. یسالم عرفان. مرس -

 شک گفت: یکم  با

 افتاده؟ ی! اتفاق ی؟خوب  -

 .یمکن  کار یچ  یکهمرت ینبا ا یدبا یدمنه نه! فقط فکر کنم فهم -

 جواب داد: یدترد یکم  با

 کار؟یخب؟ چ  -

 وتاب گفتم:ذوق و آب با

که موضوع از چه قراره و ازشون   یمدهنده بگ  ادیشنهبه شرکت پ  یدما با  ینبب  -
 طوریینا  ی؛معمول  یدهنه مزا  یبذارن ول  یدهپروژه رو به صورت مزا  ینا  یمبخوا

 یمداده و قرارداد نوشت  یشنهادپروژه پ  ینا  یکه شرکت ما برا  ایینهکه مقدار هز 
اًل معمو  یکهمرت  ینکه شرکت ا  بلغیم  یک ببره باالتر و نزد  یشیرو به صورت نما
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که بهتر بود رو قبول   یببرن. بعد اعالم کنن که طرح هر شرکت   نویسهیقرارداد م 
 .کنندیم

 داره؟ یدهچه فا ینخب ا -

 ینا دیم؛یها طرح ارائه مکه ما که قطعًا بهتر از اون ینها شیدهخب فا -
که ما   فهمهیما بشه و در آخر هم م  یخیالب  یارو  ینکه ا  ینهبه خاطر ا یشنما

روندها، خصوصًا  جور ینا یتو کهینهم ا یم،اونا هستندتر از شرکت قدرتم
 تونیمیم  یمشد  یدتهد  رهو ما اگر دوبا  شهیم  یدهوسط کش  ینقوان  یپا  یده،مزا

 یخرفت رو برا یر پ ینا ی. هم آبرویمو اثباتش کن یمداشته باش یلهم دل
 .یمببر  یشههم

 که گذشت گفت:  یکمسکوت کرد و   یهام عرفان کماز تموم شدن حرف بعد

 ! دمت گرم.یاف  یواقعًا که تک  -

 گفتم:  یبازکردم و با مسخره  یرو لوت  صدام

 چاکر شما آق عرفان! -

 رو شروع کردم. یاتماز عرفان و قطع کردن تلفن، عمل یاز خداحافظ  بعد

از  یلبا کمال م یم؛کردهامون رو با شرکت رهنما صحبت کهیناز ا بعد
اون شرکت متعلق به  یاگو  کهینخاطر ا. بهیرفتو پذ مون استقبال کردنقشه

که فروخته و رفته خارج   شدهیم یسال یکمهندس ماهر بوده که طرف  یک 
و در حال حاضر اسمًا فقط همون شرکته و  یدهازش خر  یرمردپ ینو ا

 بودند. یتاذ یرمردپ ینا هاییعوض شده و همه از خرفت باز مدیریتش
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. چون یمماجرا قرار داد  یانرو هم در جر   یانافتاد، آرروال   یکه کارها رو  کمی 
 تر یش با فاطمه جدرابطه هاینگرانش کنم. تازگ  یخودیب خواستمیمن نم

 .شنیدمیو ازدواج رو ازش م یشده بود و زمزمه خواستگار

که   یابه اون منطقه یمترف یانغلطک افتاد و من و آر یکارها رو  یع سر  خیلی
 .رفتیمیم یدپروژه با یبرا

به شدت برام   ی،و قبل از عروس  ییبا عرفان اون هم خارج از مدل زناشو  زندگی
 شدیو باعث م گذشتیباهاش خوش م یو بامزه بود! کل انگیز یجانه

 .یاددست هم ب یشتر هاش هم باخالق

داشتم با   یرون،اقم اومدم بشدم و از ات یدار از خواب ب  یمهشدار گوش  یصدا با
که با کله رفتم   ییسمت دستشو رفتمیکورمال م  یباً قر خواب و ت یهاچشم

 دل عرفان. یتو

 آخ! -

عرفان هم مثل من  یدمهام رو تا ته باز کردم که دو چشم یداز سرم پر  خواب
 توالت! رفتهیداشته م

 یدمو چپ ییطرف در دستشو یدمقبل عرفان پر  یعسر  یهقض ینا یدنفهم با
 قهقهه عرفان بلند شد. یصدا توش و در رو قفل کردم. چند لحظه بعد

که عرفان دم در  یدمکه د یرونشدم ب یابشرف یاتاز انجام عمل بعد
 یرمخودم رو بگ  یصحنه نتونستم جلو  ینا  یدنخوابش برده با د  ییشودست
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 یدبلند شد و چپ یعسر من  یدن. با دیدخنده که از خواب پر  یر زدم ز یو پق  
 شد. یدتر م شدکه خنده  ییشودست یتو

مون رو شروع و صبحانه یز سر م یمداستان هر دو نشست یبعد از کل خرهباآل
 .یمکرد

 .یمافاز دوم پروژه رو شروع کن یدعرفان، امروز با -

 رو تکون داد که گفتم: سرش

بگردم،  ونیر کم برم ب یک زودتر کار رو تموم کنم،  یعصر  خوامیمن م -
 یمبار هم نرفت یک جانیا یماومد یخونه به خدا! از وقت  یتو یدم پوکحوصله

 .یرونب

 که انگار حرف دلش رو زده باشم گفت:  عرفان

 .ریمی. حتمًا میگفت   ی! آ یقاً آخ دق -

غذام رو زودتر تموم کردم و رفتم که لباس  یشتریب یزدم و با انرژ لبخندی
. سر صبر موهام کردیبودم و عرفان هم جمعش م یدهرو من چ یز بپوشم. م

متناسب با سرکار و البته  یهالباس یدنو بعد با پوش رو شونه کردم و بستم
عرفان نبود  یاجا شرکت من تر از حد معمول )چون که باآلخره اونساده یکم

 ( به سمت در راه افتادم.کردیق مفر یکم  یطشو مح

 یهاش رو بپوشه با حرص نشستم رولباس  رهیعرفان که تازه داره م  یدند  با
 .یادبگردم تا ب یم تا کمرو باز کرد ینستامبل و ا

 تا آماده شن؟! دنیطول م یشتر ها بگفته خانم  یک   واقعاً 
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 ن رما  کی

 !یدمبرعکسش رو د یشهمن که هم واهّلل 

 .یمشدند و حرکت کرد یابآقا شرف مدت باآلخره یاز کل بعد

. البته یوردمخودم رو ن  ینماش  یگهو من د  یمعرفان رو آورد  ینفقط ماش  جااین
رو بردارم.   ینشماش  تونمیبرم م  ییموقع که خواستم جاعرفان گفته بود که هر  

نشده بود. چون  یمن عاد یهنوز برا ینو ا یدیمرس یبعد از مدت کوتاه 
تا  موندمیم یکراه و تراف یساعت تو یه یساعت ال یمتهران ن یتو یشههم

و  بردیمیم یشقسمت پروژه رو پ ینا جاینبرسم شرکت. من و عرفان از ا
و هر روز  یمباهم هماهنگ بود یرو. ول یگهقسمت د یک بوشهر هم از  یانآر

که تنها کسم   یبودم و عرفان   یراض  یلی. خالصه که از کارمون خکردیمیچک م
 تونست برام باشه.یبود که م یآدم ینبهتر  یبشهر غر  ینا یبود تو

و از  کردمیروز داشتم درک مروزبه یشتر و ب یشتر عشق و دوست داشتن رو ب
 .کردمیت خدا رو شکر مباب ینا

 .یمبگرد  یتاکم  یمو رفت  یمکارها تموم شد بساطمون رو جمع کرد  کهیناز ا  بعد

آهنگ دوبس دوبس گذاشته بود و  کینشسته بود پشت فرمون و  عرفان
چشمم خورد به  گشتیمیکه م طوریین. همیمفاز برداشته بود یبدجور
 داد زدم: یعسر  ینهم یبرا یفروش یبستن

 ار.دنگه -
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کرد   یبوق رو خال یعقب ینترمز که ماش یمحکم با ترس زد رو یابونخ وسط 
ضبط رو کم  یاز کنارمون رد شد. عرفان با نگران  یغّره توپسرمون و با چشم

 کرد و برگشت سمتم.

 شده؟ یچ  -

 بود؟ یبستن یبگم برا هاینبعد از همه ا یشهمگه روم م حاال

 یجورکه چه  کردمیم با خودم فکر مداشت  کردمیکه بهش نگاه م  طوریهمین
 تر شد.رو که از سکوتم انگار نگران یهجمعش کنم قض

 یست؟حالت خوب ن -

 گفتم:  یع نگرانش نگاه کردم و سر  یافهق به

 نه نه خوبم . -

 شده؟ یپس چ  -

 نبود یاچاره دیگه

 خب، خب راستش... . -

 رو مظلوم کردم و با خجالت گفتم: مقیافه

 .یرو رد نکن یفروش یم اون بستنبگ خواستمیم -

 اشاره کردم. یابونبا انگشتم به اون طرف خ و

خنده  یر بلند زد ز یهو یه،هم کرد و بعد از چند ثانمتعجب و مبهوت نگا کمی
 به سقف. یدمکه از ترس چسب
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 دختر. اییوونهقدر تو دخدا چه یوا - 

 .یدباز دوباره خند و

پارک کرد و باألخره رفت  یابونکنار خبرد   خندیدیکه م  طور ینرو هم ماشین
 برگشت. یو با دو تا بستن

 بخور کوچولو. یاب -

گاز بزرگ زدم   یک بهش رفتم و از دستش گرفتم و همون لحظه  یاغّره چشم
 دادم رفت هوا. یش،که از سرد

 !یآ  یآ  یکردم! آ   یخ یوا -

 بستم و محکم عضالت صورتم رو منقبض کردم که یهرو چند ثان هامچشم
هام رو باز کردم کم بهتر شد باآلخره چشم  یک  کهینکمتر حس کنم. بعد از ا

 بازم گفت: یهاچشم یدنبا د خندهیبهم م یز ر یز ان داره رعرف یدمکه د

 ی؟نخورد یچند ساله بستن ی؟دختر مگه مجبور -

آروم رو آروم یمرو در آوردم و پشت چشم براش نازک کردم و بستن اداش
 رو خورد. یشرو روشن کرد و همزمان بستن ینان هم ماشادامه دادم. عرف

 اومد. یادم یزیچ وردمخیرو م یمکه داشتم بستن  طور همین

 ... .گمایعرفان م -

 جان؟ -

 یلکسی؟قدر ران یشهتو هم -
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 مکث کرد و بعد بهم نگاه کرد. کمی 

 .یدمخب براش زحمت کش -

 لبشه. یور  یتلبخند رضا یدمتعجب برگشتم نگاهش کردم که د با

 ی؟چ  یعنی -

 کردبده با حوصله دهن باز   یمرو بهم تعل یزیچ خوادیکه انگار م  جوری

براش   ینداتفاق ناخوشا  یه  یوجود نداره که وقت   یآدم  یچاصواًل ه  ینخب بب  -
بودم اما  طور یننشه من هم هم یمخش عصب یبره رو یزیمثاًل چ یا یفتهب

 ینط باشم به خودم که بتونم او مسل یقدر قوکه خواستم ان  یدرس یزمان 
 کار هم   یلی. خیرمبه دست بگ یست،خشم رو که کنترلش دست خود آدم ن

 شد. یاد،ز ینبود اما خب با تمر  یسخت 

تر از قبل رو بخواد بگه ابروهاش رو برد باال و شمرده یکه انگار نکته مهم  بعد
 گفت:

 طور ینا شم؛یم یها عصبان وقت یلیبگم که هنوزم هم خ یدرو هم با ینا -
باشه  یاتیبرام مسئله ح یدبا یلیتموم شده باشه اما خب خ یگهکه د  یستن

 به مرز انفجار برسم. یگهکه د

به  طور ینهم یر مس یکردم. تو ینشدلم بهش غبطه خوردم و تحس توی
 .کردمیهاش فکر محرف

 یادهکه سرچ کرده بودم، پ  ییبه جا  یدیمتازه تموم شده بود که رس  بستنیمون
 باغ گل قدم زدن. یتو یمو شروع کرد یمشد
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 یو دستم رو تو یکمعرفان اومد نزد رفتیمیم یمکه داشت طوریهمین 
 کاپشنش.  یبج یهاش قفل کرد و گذاشت تودست

 رو برگردوندم سمتش نگاهش کردم که برگشت و بهم لبخند زد. صورتم

 خبر؟چه هایناز مامان ا -

 دادم: و جواب یرونافکارم پرت شدم ب از 

 یست،هم ن یانحرف زدم اتفاقًا. خوب بودن. فقط چون آر باهاشون یروز د -
 .رهیشون سر محوصله یلیخ هایچارهب

 یره؟م یشخوبه؟ کارش خوب پ یانآر -

چون از فاطمه دور افتاده   یچارهب  ی. ولگیریمیو خبر م  دیمیم  یامآره به هم پ  -
 .نالهیم شتنهاست همه یب،اون شهر غر  یو کاًل هم تو

 .یمرو دار یگهسخته واقعًا. خوبه که ما حداقل همد -

 تکون دادم. ییدزدم و سرم رو به نشونه تأ لبخندی

 با مامان بابات؟ یحرف زد ی؟تو چ  -

 .گذرهیم یچند روز یآره، ول -

 اآلن بهشون زنگ بزن من هم باهاشون صحبت کنم. ینخب هم -

 بهم نگاه کرد و گفت: یمهربون  با

 .یزمه عز باش -
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و  زدیو اون حرف م زدیمیرو درآورد و مشغول شد. کنار هم قدم م وشیشگ 
 .کردیاون دستش رو نوازش م یدستم که تو

سمتش و خودم   یدمدو  یمکتن  یناول  یدنخسته شدم و با د  یمکه راه رفت  یکم
شد و اون  یدهدستش بود کش یرو پرت کردم روش. عرفان هم که دستم تو

نگاهم کرد که  یخنث  زدیطور که حرف م. همونیمکتن یهم پرت شد رو
رو   یحرف زد گوش  یکم  کهینگذاشتم. بعد از ا  یشهام رو براش به نمادندون

 .یماز دستش گرفتم و من هم صحبت کردم و بعد هم قطع کرد

لرزم گرفت و عرفان که  یهو ید،وز یکه باد خنک   یمکتن یرو یمبود نشسته
بغل گرمش فرو  یتو یباً سمت خودش و تقر  متوجه شده بود من رو کشوند

 رفتم.

 گفت:  آروم

 عروسک. یقدر خوب که ان  یمرس -

 جا لپش رو بوس کردم.زدم و همون لبخدی

آرامش رو  ینآغوشش فشرد که سرم رو کنار سرش گذاشتم و ا یرو تو من
 حس کردم.

با  در آوردم و یبمج یدم از توزنگ خورد که با دست آزا  یلملحظه موبا  همین
شرکت آفاق تماس گرفتن،   یمتوجه شدم که از دفتر مرکز   یصفحه گوش  یدند

 :یگوش  یتو یچیدنگران مهندس پ یتماس رو وصل کردم که صدا

 .یالو سالم مهندس احسان  -
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 ن رما  کی

 سالم، حال شما خوبه؟ - 

 خبر بد دارم! یک ممنون. راستش  -

 شده؟! یچ  -

امروز  یعصبان  یلیخ یلاز کجا و دونمی. نمیدهفهمرو  یهقض یمهندس صدر -
. زنگ یرونو زد ب کنهیم یبارمون کرد و گفت تالف  یچار ل یو کل جایناومد ا

 .یدزدم بگم مواظب باش

 و جواب دادم: یدمکش  یقیحرص نفس عم با

 .یدباشه، ممنون که بهمون اطالع داد -

 .ید. مراقب خودتون باشکنمیخواهش م -

 باشه خداحافظ. -

 فکر. یشدم و رفتم تو یرهروم خبا حرص به روبهرو قطع کردم و  گوشیم

فکر بودم که عرفان تکونم داد. با تعجب برگشتم سمتش که   یتو  طوریهمین
 نگاهم کرد. یخنث 

 شده. یچ  یساعته منتظرم بگ  یه -

 یکردم چ   یفکردم، براش تعر   سرم و دهنم رو باز   یکوبوندم تو  یپرت حواس  با
 شده.

که  یمبکن یدبا یچه کار کردیمیفکر م یمو داشت یمسکوت بود یدو تو هر 
 فضا. یتو یچیدعرفان پ یصدا
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 .یریمخودمون موقتًا محافظ بگ یبرا یدبا - 

 بود؟! یده! چرا به فکر خودم نرسگفتیم راست

اومده بود رو به  یشکه برام پ  یهست. سؤال یمشکل یه. ینمصبر کن بب اما
 زبون آوردم:

 یم؟کن  یداپحاال از کجا محافظ خوب و مطمئن  -

رو درآورد و بعد از چند لحظه  یشگوش  یحرف  یچفکر کرد و بعد بدون ه کمی
 چسبوند به گوشش

 طوره؟الو. سالم داداش! حال و احوال چه -

 قربونت. اون هم خوبه. -

 .یمشد دار یالما هم مثل تو ع یگهآره د -

 شما خوب هستن؟ یالآره خوبه، ع -

 خداروشکر. -

 نه؟ یا یروزها سر کار هست  ین...ایدفر  گمیم -

 برات سراغ دارم کوتاه مدت. یکار  یک راستش  -

 . آخه کارت دارم. یهم آزاد شد یچه خوب موقع ی؟عه جد -

 مثاًل. ی. الک یمما مهم شد یلیخ یگهآره د -
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باشه،   یتپس تو فقط حواست به گوش  کنمیم  یفر رو تع  یانشحاال برات جر   - 
 ا.امروز و فرد کنمیباهات هماهنگ م

 .یاعلیفعاًل.  -

 باز برگشت سمت من. یشرو قطع کرد و با ن گوشی

 خودمون جور کنم. یبرا یدفلفل که با یحاال فقط مونده چند تا اسپر  -

 گفتم:  یبهش نگاه کردم و با لحن لوت  یطنتش با

 ها! یمو خبر نداشت یالف بودتو هم خ یحاج  -

 حرکت از جاش بلند شد. یک و با  یدلحنم خند به

 .یمکار دار  یاشو که کلپ -

 ینلباسم رو نماد یرو یاز جام بلند شدم و خاک نامرئ  یهمون حالت لوت  با
 گفتم:  یمتکوندم و با لحن لوت

 داداش. یمکه شاخ شده رو بکن  یارو ینکلک ا  یمبزن بر  -

تا همراه  یارهب یر فلفل گ یعرفان تونست اسپر  یدوندگ  یبعد از کل باآلخره
 .یمخودمون داشته باش

ما باشه تا  یگاردماه باد یکهم قرار شد فعاًل به مدت  یدعرفان، فر  دوست
که شرکت آفاق زنگ   شهیم یاهفته یک. اآلن حدودًا یادم یشپ یچ  ینیمبب

جا رو اون یدو با تهد یدهفهمزد و بهمون خبر داد چه مهندس صدر ماجرا رو 
 یبوده و کار  یلمشش فهمه  کنمینشده و من که فکر م  یخبر  یترک کرده ول
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 ذارمیو دارم تمام تمرکزم رو م  یگهراحت شده د  یکم  یالمخ  یاداز دستش بر نم 
. داشتم با دقت یمنحو تمومش کن ینزودتر و به بهتر  یمپروژه تا بتون یرو
 که عرفان صدام کرد:  کردمیم یرو بررس یزیتابم چلپ یتو

 ی؟اف  -

 بود جواب دادم:  یینکه سرم پا  طور همین

 جان؟ -

با مهندس  یینطبقه پا یرمداره. من دارم م یرادیا یهجاش  یهپروژه  ینا -
 کنم.  یشبررس ییروستا

 برو. یزمباشه عز  -

 پشت دره. یدفر  -

 باشه. -

 تابم.لپ یو من متمرکزتر از قبل سرم رو کردم تو یرونرفت ب یاز مدت  بعد

 نگذشته بود که در رو زدند. یشتر ب یقهدق چند

 .ییدبفرما -

 اومد داخل. یدز شد و فر با در 

 تونمیاومده، مادرم حالش بد شده. م یشبرام پ یمشکل یکمهندس، من  -
 یرم؟بگ یساعت مرخص یک 
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هفته با تمام  یک  ینومد اا یادمنگاه کردم و  یشجد یول یشونچهره پر  به 
بدون مکث با لبخند  ینهم یجون و دل حواسش بهمون بود. برا

 رو راحت کردم و اون رفت. یالشخمرخصش کردم و  یاکنندهدلگرم

 که در باز شد و عرفان داخل شد.  گذشتیاز رفتنش م یساعت  نیم

 گفت:  یتعصبان یتعجب به من نگاه کرد و بعد با کم با

 کجاست پس؟ چرا پشت در نبود؟!  یدفر  -

 جواب دادم: یخونسرد با

مادرش حالش بد شد و اومد ازم اجازه خواست که بره. من هم مرخصش  -
 ردم.ک

 رو برداشت. یشگوش  یرلبهم و با غر غر ز یتو یدرو کش هاشاخم

و بگو که بهش اعتماد کردم تو رو سپردم ! من ر مسؤلیتیپسره احمق ب  -
 واقعًا که. شعور؟یقدر آدم ب دستش. ان

رو از دستش  یو گوش یدمپر  گیرهیرو م یدکه داره شماره فر   ینا یدند با
 قطع کردم. یع و سر  یدمقاپ

 تو؟! کنییم کار یچ  -

 گرد شده برگشت سمتم و گفت:  یهاچشم با

 ی؟چرا تماس رو قطع کرد  یدی؟دستم کش  رو از   یمچرا گوش  کنی؟یم  یکار تو چ  -
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و  یماآلن که ما با هم ی؟قدر استرس دارتر! چته انذره آروم یهبابا عرفان  - 
نباش!  یقدر عصبان بهمون. ان رسونهینم یبیآس یو کس یمشرکت یفعاًل تو

آخه؟   یهچه رفتار  ینهفته چشم از ما برنداشت ا  یک  ینا  یتو  یدبنده خدا فر 
 مادرشه ها!

هام که چشم یتو یزمکردم آرامش رو بر   یهام نگاه کرد که سعبه چشم کمی
مبل و سکوت کرد. بعد   یلم داد رو  یآروم شد و کم  یانگار اثر کرد. بعد از مدت 

 به حرف اومد: یاز مدت 

که   ییهابودم از حرف  یموناآلن پش  زدیینه. اگه باهام حرف نمافسا  یمرس  -
 بهش بزنم. یقرار بود پشت گوش

شدم بدون   یعصبان   یداون حرفش افتادم که گفته بود اگر د  یادزدم و    لبخندی
قدر من رو دوست داره و جونم براش بوده، پس ان  یاتیح  یلیموضوع برام خ

 شد. یقدر عصبان ارزش داره که ان

و  شهینس یکاناپه و سرم رو گذاشتم رو  یسمتش و نشستم کنارش رو رفتم
دستم رو حلقه کردم دورش که اون هم دستش رو باز کرد و من رو در آغوشش 

 جا داد.

قلب  یسکوت به صدا یو تو گرفتیمیاز هم آرامش م یگهدو کنار هم د هر 
 .دادیمیهم گوش م

 ی. تویمون از خواب بپر که باعث شد جفتم  زدیعرفان داشت زنگ م گوشی
همون حالت خوابمون برده بود. از جام بلند شدم و گردنم رو به زور صاف 

که بلند   دادمیکردم. از دردش صورتم جمع شد و در همون عرفان رو تکون م
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 انکه عرف  خوردیآخرش رو م یهاداشت زنگ  یگهرو برداره. د یششه گوش 
 :گفت  یاگرفته  یرو برداشت و با صدا یشگوش

 الو؟ -

 .یایمشه. اآلن مخب با یلیخ -

و با صورت جمع شده گردنش رو  یز م یرو پرت کرد رو یشکرد و گوش  قطع 
 ماساژ داد.

 بود؟ یک   -

تا حاال باز   یشکه دستشه از دو ساعت پ  یاپروژه  یل. گفت فایمهندس قادر  -
 شده باشه. یروسیو کنهیو فکر م شهینم

 نه! یوا -

 داد و از جا بلند شد. تکون حوصلهیرو ب  سرش

 خبره.چه ینیمبب یمبلند شو بر  -

 .یمشدم و مانتوم رو صاف کردم و با عرفان از دفتر خارج شد بلند

جلوتر از عرفان رفتم پشت   یعسر   یدیمرس  یبه اتاق مهندس قادر  کهیناز ا  بعد
 و چکش کردم. یستمس

 و با حرص از جام بلند شدم. یز م یزدم رو یتعصبان با

 .یلعنت  -

 نگاه کردم و آروم گفتم: یشونسؤال یافهق به
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 هک شده. - 

 ی. مهندس قادر یصندل یباشن وا رفت رو یختهروش ر یخانگار آب  عرفان
 شد. یرهبهم خ یصالبا ترس و است

*** 

ذهنم دنبال راه حل  یو داشتم تو رفتمیور به اون ور رژه م یناتاق از ا کف
 .گشتمیم

 یدتر ناام  شیافهنشسته بود هر لحظه ق  یستمت سود پشکه حاال رفته ب  عرفان
 .شدیاز قبل م

از  یکار یدرو فرستاده بودم دنبال چندتا هکر خوب که شا یقادر مهندس
 .یاددستشون برب

رو  یشو گوش یرونبود ب یدهکش یستماز س یگهسمت عرفان که د برگشتم
 دستش گرفته بود.

 یه؟به نظرت کار صدر -

 گفت:  یدمکث و ترد رو بلند کرد و بدون سرش

 آره. -

ذهنم پروژه رو بدون   یتمرکز کنم و تو  یکردم کم  یو سع  یدمکش  یاکالفه  پوف
 جلو ببرم. یلفا ینبه ا یاز ن
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از جام بلند شدم و   یهو  ینبنابرا  رسیدمیم  یخوب   یذهنم به جاها  یتو  داشتم 
برسم  یرتر لحظه د یهاگر  کردمیبه سمت دفتر خودمون راه افتادم. فکر م

که در رو ببندم   ین. با سرعت وارد دفتر شدم و بدون ایرنافکارم از مغزم در م
 کاغذ.  رویکردم   یادهبرداشتم و تمام فکرم رو پ یکاغذ و خودکار

در سرم رو باال آوردم. عرفان  یکه با صدا  نوشتمیساعت داشتم م یمن حدود
 .یستمشبود که اومده بود و نشست پشت س

 ک کنم.رو چ هایندورب یدبا -

تکون دادم و دوباره   یسر   ییدشتأ  یانداختم و برا  یحرفش بهش نگاه   ینا  با
 رفتم سراغ کاغذ خودم.

به ساعت نگاه کردم.   یساعت سرم رو باال آوردم و با خستگ   یک بعد از    باآلخره
 :یدماز عرفان پرس

 ی؟شد راست  یچ  یرو چک کرد هایندورب -

 گفت:  یدیبا ناام عرفان

 لحظه متوقف شده بودند. اون هایندورب -

 هستند! یاحرفه یهاقدر آدمشوک بهش نگاه کردم. چه با

افتاد خدا قطعًا هوامون رو داره. سرم   یادمبعد    یازشون ول  یدملحظه ترس  یک 
 رو از خودم دور کنم. یکردم افکار منف   یرو تکون دادم و سع
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مه رفته باشن اآلن ه دادمیذشته بود و احتمال مگ  یادار یمساعت از تا نیم 
و از دوستش کمک  زدیخونه. به عرفان نگاه کردم که داشت با تلفن حرف م

 .خواستیم

 شدم. یرهخ یزمم یجام بلند شدم و به کاغذ رو از 

هم پروژه رو ادامه بدم.   یلبدون اون فا  تونستمیم  یگهشده بود. حاال د  خوب
 .اومدیدرنم یفیتقدر با کونا یگهاما خب، قطعًا د

 زمزمه کردم: بزیرل

 بهتره. یچیاز ه -

عرفان صحبتش با دوستش تموم شد و تلفنش رو قطع کرد و برگشت   باآلخره
 سمت من.

 ینهکار دورب  یبندازه. آخه تو  هاینبه دورب  یشرکت تا نگاه   یادفردا دوستم م  -
 .کنهیم یشهر هم زندگ  ینو هم

 رو تکون دادم که گفت: سرم

 اون کاغذ؟ یرودو ساعت  کردییم یکار تو چ -

از اون حالت  یدادم که کم یحم رو براش توضکردم و نقشه یفتعر  براش
 در اومد. یدپرس

 کارت درسته شما خانم.  -

 حرص گفتم: با
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 بره. یشبذارن درست پ هایلاگر بخ - 

 رو با تأسف تکون داد که گفتم: سرش

 عرفان؟ یگهد یمبر  -

د و با بلند شدن از جاش من هم سر تکون دا  یهاش گره بود توکه اخم  عرفان
 هم از جام بلند شدم.

 .یماز ساختمون خارج شد یمشرکت رو قفل کرد یدرها کهیناز ا بعد

 یچو ه یمفکر بود ی. هم من هم عرفان تویمربع بعد خونه بود یک  حدود
عرفان هر دو سرهامون برگشت   یزنگ گوش  یکه با صدا  زدیمیکدوم حرف نم

 گفت:  یرلبانداخت و ز ی. به صفحه نگاه یشسمت گوش

 .یهقادر -

 رو وصل کرد و جواب داد: تماس

 ی؟کن  یدارو پ یکس  یشد؟ تونست  یجان. چ  یسالم قادر -

 .یادعه؟! چه خوب! باشه پس بهش بگو فردا ب -

 .یاعلی -

 نگاهش کردم که گفت: یو سؤال منتظر 

 .یادکرده فردا ب  یهکر شهر رو به زور راض ینماهرتر  -

 کهینبود. بعد از ا  یروقتخدا رو شکر کردم. شب شده بود و دزدم و    لبخندی
 .یمهر دو غش کرد یباً تقر  یمو خورد یمکرد  یسرهم بند یزیچ یه
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 *** 

 ینهس یو نفس تو صدایکرده بود ب   یداپ یکه قادر  یپشت اون هکر  تاییسه
 ی. حدود دو ساعت فرستادمیدلم صلوات م یو من تو یمبود یستادهحبس ا

 از اطالعات رو هم که شده برگردونه. یقسمت  کردیت تالش مبود که داش

چون احتمااًل  یکه هک کرده کارش رو بلد بوده ول  یبود که کس ینا نظرش
 عجله داشته نتونسته کارش رو کامل انجام بده.

ذهنم بود رو  یکه تو یبتونه اون قسمت از اطالعات  کردمیدا مخ خدا
رو  شیهبق تونستیمیبا دو روز کار م دوندگر یبرگردونه. چون اگر اون رو برم

 .یمکن  یبازساز

 فرستادمیهام رو بسته بودم و داشتم رو به قبله صلوات مچشم طوریهمین
با سرعت برگشتم سمت خانم  «ینه! اینه»ا گفتیکه م  یبلند یکه با صدا

 هکر.

 گفتم:  یخوشحال با

 ی؟برگردوند -

 :گفت  یزد و با لحن خونسرد یمغرور لبخند

 رو نتونم انجام بدم؟ یاصاًل کار یشهمگه م -

 تعجب گفتم: با

 .ینمبده بب -
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 و به اطالعات برگردونده شده نگاه کردم. یستمرفتم پشت س سریع 

 بغل دختره. یدماه پر و ناخودآگ یدمکش  یغیج یخوشحال با

 شکرت!   یا. خداخواستمی! دمت گرم دختر! ناز شصتت آخه. همونه که میولا  -

ازش   یشچند لحظه پ  ینکه تا هم  ینگاه کردم که با لبخند و آرامش  عرفان  به
 نبود گفت: یخبر 

 .یدخانم. واقعًا لطف کرد یمرس -

ش تماس گرفت عرفان با دوست  یمدستمزد هکر رو پرداخت کرد  کهیناز ا  بعد
 .رسهیم یگهساعت د یمکه اون هم گفت تا ن  یادم یک   یدو ازش پرس

همه  تر یع سر  کنمیم یکه برگشته و سع  یعات سر اطال یرمعرفان من پس م -
 .یارمرو به شکل روز اول درب یچ 

 .رسمیم هاینمن هم به دورب یزمباشه عز  -

 .یستممآرامش برگشتم رفتم سمت دفتر و فلش رو زدم به س با

که عرفان کالفه   کردمیاطالعات کار م یسه ساعت بود که داشتم رو حدود
 کاناپه لم داد.  یرفت رو اومد و در رو پشت سرش بست و

 شد عرفان؟ یچ  -

بوده  یاحرفه طور که اون خانم گفت، آدم. همونشهی. درست نمیچیه -
 شهیداشته و نم هایندورب یکاردست یبرا یوقت کاف  یعتاً طرف و خب طب

 کرد.  یشکار  یگهد
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 بابا. یا - 

 افتادم. یادم یزیبهش نگاه کردم که چ یناراحت  با

 اصاًل؟ حال مامانش خوبه؟ یخبر؟ بهش زنگ زدچه یداز فر  عرفان!  یراست  -

افتاده براش؟ امروز   ی! اصاًل فراموش کرده بودم. نکنه اتفاق گییآخ راست م  -
 .یومدهم ن

 رو گفت که جواب داد. یدرد و شماره فر رو درآو یشگوش  سریع 

 رو قطع کرد و گفت: یحرف زدن گوش یاز کم بعد

کم   یک رو رد کرده و امروز حالش  یکته قلبسالم رسوند. گفت مادرش س -
 سرکار. یادبهتر شده و از فردا م

 خدا رو شکر. بنده خدا گرفتار شد. -

 یپا یمنشست ییدوتا یگهبار د ینرو تکون داد و اومد سمت من ا سرش
 .یمتا هر چه زودتر کار رو تموم کن یستمس

بلند   یستمز پشت سکه باآلخره ساعت دوازده شب بود که ا  یمکار کرد  وقفهبی
تمام اطالعات رو  کهینراحت از ا یالبا خ یخسته و له ول یافهو با ق یمشد

 .یمزد یتبه هم لبخند رضا یمبرگردونده بود

 که بهم دست داد گفتم:  یدیشد یاحساس گرسنگ  با

 باز هست؟ یشهر اآلن رستوران  ینا یعرفان به نظرت تو -

 تفکر گفت: یکم  با
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 ! هان؟ینیمبب یمشهر بزن یتو یگشت   یک  یمبر  تونیمیخب حاال م - 

 رو تکون دادم. سرم

 ! میهپا -

و تمام  یمبه سمت در رفت یلمونهامون و برداشتم وسالباس یدنپوش با
 .یمعرفان راه افتاد ینو به سمت ماش یمو بستضدسرقت ر  یهاقفل

مروز ها و اتفاقات اعرفان انگار که تمام اون استرس  ینسوار شدن داخل ماش  با
بهم دست داد. عرفان هم باآلخره  یبیآرامش عج یهدود شدند رفتند هوا. 

 .ینشست و شروع کرد به رانندگ 

بود حفظ بشه شب  یکیتار یکه تو  یگذاشتم سکوت   یخستگ  یآرامش ول با
 ینا یتهران تنگ شده بود. قطعًا اآلن تو یضبط رو نزدم. دلم برا یگهو د

 یکیچون شهر کوچ جاینا یشلوغه. ول هاشیابونساعت تهران هنوز هم خ
 بود همه جا سکوت و خلوت بود.

که  یمشهر بود ی. آخرهاگردوندیمیبه دنبال رستوران باز چشم م داشتیم
 یرونب یباً ها بود که تقر . از اون رستورانیمکرد  یدارستوران باز پ یک باآلخره 

خت داشت بودند؛ هم ت  یدهچ  یباز صندل یفضا  یشهر بود و باغ داشت و تو
 .یهم صندل

تخت و باألخره من  یک  یرو یمو نشست یمرو پارک کرد و داخل شد ماشین
 پاهام رو دراز کردم.

 !یشآخ -
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بودم! با دراز کردن پاهام انگار وزنه   یدهر پوشداپاشنه  یهاهم کفش  یروز  چه 
هام شروع رو از پاهام کنده بودم. پام رو آوردم جلوتر و با دست یلوییصد ک
 به ماساژ دادنش.کردم 

لحظه منو رو آوردن که عرفان گرفت و تشکر کرد. بعد از رفتن گارسون   همین
 عرفان منو رو داد دست من و گفت:

 خانم. مالمیات رو متو انتخاب کن من پاه -

 از دستش گرفتم و تشکر کردم. یخوشحال با

از   نیح  ینسفارش بدم. در هم  یک گرفتم است  یمبه منو انداختم و تصم  نگاهی
 یچارهب  یدمکه د  گذشتیداشت خوش م  یلیلذت ماساژ پاهام رو هوا بودم. خ

 س پس بهش رحم کردم و گفتم:عرفان هم گناه داره و اون هم خسته

 ی؟. تو چ خوامیم یک من است -

 منو رو گرفتم سمتش که گفت: و

 .یدمرو سفارش م ینمن هم هم -

 .یدهاژ پاهام ادامه مهمچنان داره به ماس یدمرو تکون دادم که د سرم

 بسه. ی. خسته شدیزمعز  یعرفان مرس -

 :یددستش رو برداره باز پرس ینکهاز ا قبل

 کنه؟یدرد نم یگهمطمئن؟ د -

 .یدمزدم و دستش رو گرفتم و بردم سمت لبم و بوس لبخندی
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 آره مهربون. - 

 ینگاهش که با صدا  یهام شد و من هم غرق شدم توبه چشم  یرهعشق خ  با
 .یماز هم کنده شد یشخص»اهم« 

خودم رو گرفتم   یجلو  یم گرفت ولبود خنده  یینگارسون که سرش پا  یدند  با
 و عرفان هم رو کرد سمتش:

 لطفا با دوتا دلستر. یکستدوتا ا -

 چشم. -

 با گرفتن منوها ازمون دور شد. و

 خنده. یر ز یمو زد یمرفتنش به هم نگاه کرد با

 یماز جامون بلند شد  یگهشب بود. د  یک   باً یساعت تقر   یمرو که خورد  غذامون
 یمراه افتاد  ین. به سمت ماشیمو بعد از پرداخت حساب از رستوران خارج شد

 ین. ماشرفتمیتر از عرفان لنگان معقب  یبلند بود کمپاشنهو من چون کفشم  
تا پاشنه  کردمیبود و دقت م یینپارک بود و من سرم پا یابوناون طرف خ

 یابون،خ یسرم رو باال آوردم ابتدا کهینجوب. به محض ا یکفشم نره تو
 ی. عرفان که سرش توروندیم یآورکه با سرعت سرسام یدمرو د ینیماش
 یابونخ یوقت شب تو ینا کهینا یالبود حواسش نبود و به خ یشگوش

خونسرد از  اشتبندازه، د ینگاه  یابونبه خ کهینبدون ا زنهیمگس پر نم
 یبیو به طرز عج  شدیم  یکنزد  یلیداشت خ  ین. ماششدیرد م  یابونوسط خ

. در رفتیطرفش م داشت به یره،به سمت مخالف عرفان بگ کهینا یبه جا
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 ن رما  کی

سمت عرفان و هولش دادم به اون  یدمفکر کنم، دو کهینلحظه بدون ا یک  
 سمت.

ما بود و  یدر پنج متر  یناون ماش یر ذهنمه، تصو یکه تو  یریتصو آخرین
 .یدمنفهم یچیه یگهو بعدش د یچیدتمام بدنم پ یکه تو  یک درد وحشتنا

*** 

 عرفان

 کردمیرخ داده بود فکر م  یهر از ده ثانکمت  یکه همه تو  یوحشت به اتفاقات   با
 .کردمیافتاده بود نگاه م  یابونکه غرق در خون وسط خ  یو با شوک به جسم

سمت اون افسانه کو؟ با ترس بلند شدم و رفتم  یهو؟شد  ی! چ ی؟چ  یعنی
 یاهیهام سافسانه چشم  یدنافتاده بود و با د  ینزم  یکه غرق خون رو  یجسم

ببرمش  یدبود که با ینا یدکه به ذهنم رس یزیچ ینرفت. در لحظه اول
 رتبود و قد  یکه هنوز خال  ی. پس به سرعت بلندش کردم و با مغز یمارستانب

 روندم. یمارستاننداشت فقط به سمت ب یلتحل

که   جونییبار به جسم ب  یک  یقهو هر چند دق لزریدیدت مبه ش هامدست
 .کردمیبود نگاه م ینپشت ماش

به جت نبود داخل  شباهتیکه ب   یچراغ قرمزها رو رد کردم و به سرعت  تمام
 شدم. یمارستانب یاطح

 یشخص  یناول  یدنشدم و به سمت اورژانس رفتم و با د  یادهپ  یناز ماش  سریع 
 یهرچ  یسمتش و دهن باز کردم ول یدما بود دوجاون یدکه با روپوش سف
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. با شدیاز دهنم خارج نم یکلمه مفهوم یچحرف بزنم ه کردمیم یسع 
که   فکه دم در اورژانس بود اشاره کنم که طر   ینمفقط تونستم به ماش  حالییب 

تخت و  یک سمت  یدمتوجه شد و دو یع بود، سر  یدهرو د یمخون یهالباس
 رفتند. ینمماشبه سمت  اییگهبا شخص د

ت کردن سمت تخت گذاشتند به سرعت حرک یافسانه رو رو کهیناز ا بعد
اون لحظه اصاًل متوجه نبودم که کجاست و فقط تونستم  یکه تو یاتاق 

 .ینمو بعد پشت در بش یفتمدنبالشون راه ب

 یبار  یننگاهم به ساعت خورد و متوجه شدم از آخر   یصندل  ینشستنم رو  با
 ینگذشته؛ ا  یقهبود و بعد اون اتفاق افتاد فقط ده دق یمشکه نگاهم به گو

 ش خواب بود.. انگار همهیقهده دق یوهمه اتفاق ت

 ییاصاًل توانا  یکنم ول  یلکه افتاد رو تحل  یکردم اتفاقات   یفکر کردم و سع  کمی
هام لحظه به لحظه فکر کردن نداشتم و تمام بدنم سرد شده بود و چشم

 یشدسرم اکو م یاسم تو یک خشک شده بود و فقط . دهنم شدیم تر یاهس
 »افسانه«

بوده و فقط  یکه اون چ   یارمن یادرو گم کرده باشم و اصاًل به  یزیکه چ  انگار 
 یمسن یآقا یکلحظه  ین. همگردمیدنبالش م یداریخواب و ب یدارم تو

 یلیاومد طرفم و بغلم نشست و بهم نگاه کرد. صداش رو انگار که از فاصله خ
 .شنیدمیم کنهیر داره باهام صحبت مدو

 پسرم؟ حالت خوبه؟ -

 شنوی؟یجوون صدام رو م -



 

 
336 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

بعد انگار که   یول  یدمنشن  ییحرف زدن نداشتم. چند لحظه صدا  ییتوانا  اصالً  
لبم حس کردم و بعد  یرو رو یزیدهنم فرو کنه. چ یبخواد تو یزیچ یکس
باز هم پشت سر هم  دهنم حس کردم. به ناچار قورتش دادم که یتو یعیما
حالم  وبرطرف شد  یاهیشهام سد تا باآلخره کم کم چشماتفاق تکرار ش ینا

 جا اومد.

که گذشت و بهتر شدم برگشتم سمت اون آقا و ازش تشکر کردم که   کمی
 گفت:

 با وضع؟ جاییینکه ا  یبد حال دار یضمراقب خودت باش پسرم. مر  -

 یاب از جام بلند شدم و با عذرخواه افسانه افتادم. با شت یادحرفش  ینا با
که برده بودنش راه افتادم. از پشت  یش دور شدم و به سمت در اتاق از 
جا اون ینگهبان  یکردم برم داخل ول یمشخص نبود. سع یزیچ هایشهش

 مانعم شد.

ذهنم  یشد و اتفاقات رو تو یچ  یادب یادمکردم   یباز نشستم و سع ناچاراً 
 کنم.  یلتحل

فردا از صبح زود دم  گفتیکه م  دادمیرو م یدجواب فر  یموشگ  یتو داشتم
طرف پرت  یک دفعه به  یک یابون. بعد وسط خیمیستهوا یکمنزل ما کش
 از کنارم رد شد. یادبا سرعت ز ینیشدم و ماش

متر  یستب یاومد و جسم یمحکم یز برخورد چ یلحظه صدا همون
 تر پرت شد.طرفاون
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 من. ی! خدای! وانــــه 

 ! افسانه افسانـــه.هافسان

 !ی. لعنت یودت رو به خاطر من به خطر انداخت جون خ چرا

به ساعت که دو و ربع  یو با نگران  زدمیته راهرو قدم م یاسترس و ناراحت  با
 .کردمینگاه م دادیرو نشون م

 امام زمان خودت به دادش برس. یا! ده؟ینم یخبر  یچه کسیچه چرا

 فرستادمیات مدلم صلو  ی. توشدمیم یروان   یران و نگ  یچارگیاز فرط ب  داشتم
 چشمم. یجلو اومدیافسانه م جونیجسم ب  یو ه 

اومد و به  یرونب یاز اون در لعنت  یچه مدت پرستار دونمیبعد از نم باآلخره
 سمت من اومد.

 ید؟هست یشما همراه اون خانم تصادف  -

 سرم رو تکون دادم که گفت: محکم

رو پر  یتو برگه رضا یددارن. لطفًا هرچه زودتر بر  یبه جراح  یاز ن یشونا -
 .یدکن

 گفتم:  یع که سر   گشتیبرم داشت

 شه؟یحالش خوب م -

 تعلل بهم نگاه کرد یکم  با
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 ن رما  کی

که اآلن انجام   یبه عملشون داره. شدت ضربه باال بوده و طبق چکاپ  یبستگ   - 
بحرانه. عمل  یتو یلینخاعشون خ یول یدهند یجد یبمغزشون آس یمداد

 هست. توکلتون به خدا باشه. یسکیهم و رم

 بعد با عجله برگشت. و

ها رو امضا برگه یع شد و حال بدم بدتر! سر  یشتر که زد استرسم ب  یحرف  با
 ها هم عمل رو شروع کردند.کردم و اون

خب حقشون بود بدونن.   یش اطالع بدم ولبه خانواده  خواستیاصاًل نم  دلم
 یدکه سپرد  یگلکنم و بگم دختر مثل دستهصورتشون نگاه   یتو شدیروم نم

 مواظبش باشم، به خاطر من فدا شد. جایندست من که ا

 رو گرفتم تا بلکه اون به پدر و مادرش خبر بده. یانناچار شماره آر به

 بوق باآلخره برداشت: یاز کل بعد

 یان؟الو آر -

 .یگوش  یتو یچیدخفه و نامفهومش پ صدای

 هوم؟ -

 م که سه نصف شب بود.ساعت نگاه کرد به

 به من؟ یدیعرفانم. گوش م یان؟آر -

 دار گفت:دفعه بلند شد و با استرس اما خدشه یه صداش

 شده عرفان؟ یچ  -
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 مکث کردم و باألخره زبون باز کردم:  کمی 

 یگه؟اآلن د یداریب -

 افتاده؟ یآره آره. بگو؟ اتفاق  -

 یول یدگلوم ترک  یوافتادم و بغض تلحن افسانه  یاد یانلحن آر یدنشن با
 آروم گفتم: یانمراعات حال آر یبرا

 .جاینا یایدب یدبا یان،آر -

 گفت:  ینگران  با

 شده؟ یچ  ی؟چ  یعنی -

 .یستخب افسانه حالش خوب ن -

 زنی؟یخب چشه؟ چرا درست حرف نم -

 ش رو امضا کردم.من برگه ی،فور شدیعمل م یدبا -

 مد.مبهوتش پشت تلفن او صدای

 ضل!ابالف یا -

 کهیننداشتن رو پاک کردم و بدون ا یکه تموم  ییهاپشت دستم اشک  با
 بشه گفتم: یمبذارم متوجه عمق ناراحت

 .تونمیها بگو من نم ینخودت به بابات ا کنمیخواهش م یانآر -

 م ادامه دادم:گرفته  یو با صدا یینرو آوردم پا صدام
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 فقط. یایدزودتر ب - 

 :پخش شد یگوش  یتو یفشضع صدای

 شد؟ یچ  -

 زمزمه کردم:  درمونده

 تصادف. -

 فاطمه زهرا! یا -

 یکه انگار از جاش پاشده و داره کار  یو بعد جور یومدن ییلحظه صدا چند
 صداش اومد: کنهیم

 رو برام واتس اپ کن. یشنتلوک -

 باشه. -

کنم نشستم و دستم رو  یهگر  تونستمیراحت م یگهکرد و من که د قطع 
 و با تمام وجود زجه زدم. صورتم یگذاشتم رو

اتفاق رو   ینا  یشتر داشتم ب  گذشتیم یشتر دست خودم نبود و هر چه ب  حالم
 .کردمیباور م

فقط  قرار یو ب  زدمیته راهرو قدم م یچارگیبود که نشسته بودم و با ب مدتی
که داشت  یپرستار یوشاذان از گ یکه صدا  زدمیاز ته دل خدا رو صدا م

 بلند شد. کردیکنارم عبور م
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از  ینهم ینگاه کردن به عقربه ساعت متوجه شدم اذان صبح رو گفتند برا با 
 ینا  یکه چند ساعت از مادرش دور مونده و تو  یجام بلند شدم و مانند کودک 

راه  یمارستانکتک خورده، به سمت وضوخونه و نمازخونه ب یمدت از کس
 افتادم.

 یردم و به محض اتمام نمازم با دلوضو گرفتم نمازم رو اقامه ک کهیناز ا بعد
تمام از خدا درخواست کردم افسانه رو بهم  یچارگیسجده کردم و با ب

 برگردونه.

 نشه. یزیشکه افسانه چ  کردمیدلم التماس م یو تو لزریدیم هامشونه

سبک شدم از سجده بلند شدم و دستم رو بلند کردم و ده  یکم  کهیناز ا بعد
 خوندم: یرلببار ز

 سو. یکشفالمضطر اذا دعاه و  یجیبمن ا -

 یلرو به خدا تحو  هامیدوشم و نگران   یتموم شدن کارم انگار که تمام بار رو  با
 یقهتا چند دق ینزم یگذاشتم رو  یداده باشم، سبک شدم. سر دردناکم رو کم

 شدم. یهوشب یدرس ینسرم به زم کهیناما به محض ادراز بکشم 

*** 

 وصل کردم یبلند شدم و گوش یعو سر  یدمواب پر از خ یمصدا زنگ گوش با

 الو؟ -

 نشستم سر جام. یخپدر افسانه س یصدا یدنشن با

 ید؟سالم پدر خوب -



 

 
342 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 .یمارستانیمب یتو؟ ما تو ییسالم پسرم. کجا - 

 محکم بود. همچنان یبه شدت گرفته بود ول صداش

 یداپ دم در هم رو یامطبقه سوم. من م یایدم. شما بنمازخونه یمن تو -
 .کنیمیم

 باشه. -

ساعت خواب  یک رو نگاه کردم و متوجه شدم  یمکردم و ساعت گوش  قطع 
 بودم.

 زدم. یرونو از نمازخونه ب یع شدم سر  بلند

 یکو بعد از سالم عل یدمو پدر و مادرش به سمتشون دو یانآر یدند با
 .یدمزد دو یرونکه همون لحظه از در اتاق عمل ب  یبه طرف پرستار یکوتاه 

 اتاق عمله؟ یهنوز تو یسالم خانم. خانم احسان  -

 عملشونه. یآخرها یسالم. بله ول -

 :یدماسترس پرس با

 چطوره؟ یتشوضع -

 .یرونب یانم یگه. چند لحظه دیداز دکترشون بپرس یدبا -

 معطل کنه محل رو ترک کرد. کهینبدون ا و

 یستادهم او پدر و مادرش پشت سر  یانآر یدمکه د  یدمکش  یو پوف  برگشتم
 بودند.
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 .یینکردم و سرم رو انداختم پا  یاحساس شرمندگ  یدنشوند با 

 من رو خطاب کرد: ینغمگ یحاج آقا آرام ول صدای

 پسرم؟ شدیچ  -

شروع کردم از اول به  گفتمیماجرا رو بهشون م یدبا یگهد ینکهفکر به ا با
 .یفتعر 

 متفکر گفت: اییافهبا ق آریان

 وده.ب یپس تصادف عمد یعنی -

 گر گفت:مالمت یآقا با لحن حاج

 .فکر یب  یدختره سربه هوا گفتیبهم م یدبا -

 :یدپرس یبا ناراحت  مادر 

 گفت؟  یدکترش قبل عمل چ  -

از قبل دست به دعا شدند   تر یچارهدکتر هر سه نگران و ب  یهاگفتن صحبت  با
 نزد. یحرف  یکس  یگهو د

دستش بود و پدر  یحدر مفاتقرمز شده بود. ما یههاش از زور گر چشم آریان
 .یروناومد ب یحال خودش بود که در باز شد و دکتر  یقرآن. هرکس تو

 نفر دهن باز کردم ینو اول یدمسمتش دو به

 چطوره؟ یدکتر اوضاع خانم احسان  -
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 متبسم گفت: یاز تموم شدن حرفم با التماس بهش چشم دوختم که کم بعد 

 یدد یدتًا خوب انجام شد. حاال بانسب یبود ول ی. عمل سخت یدنگران نباش -
 یحساس  یو چون جا  یادهدوران نقاهتشون ز  ید. فقط بدونشهیم  یچ   یجهنت

 داشته باشن. یادیو احتمااًل درد ز یممل کردرو ع

 یحبس شده بود رو فوت کردم و با کرخت  ینهس یحرفش نفسم که تو ینا با
 ولو شدم. یصندل یرو

 :گفتیکه م  یدممادر رو شن صدای

 شکرت. یاخدا -

 .مالیدیهاش رو مولو شده بود و چشم ینزم یکه همون جا رو  یانیآر و

بود.   یهوشاومد که روش افسانه ب  یروناز اتاق عمل ب  یتخت   یقهاز چند دق  بعد
بار چندم آرزو  یو رو شد و برا یر دوباره دلم ز یتاون وضع یتو یدنشبا د

 کردم کاش من جاش بودم.

آشکار   یتخت بلند شد و با بغض  یانه با اون وضع روافس یدنپدر با د  صدای
 به سمتش رفت.

 دخترم! -

 رو سر داد. شیهتازه شد و گر  داغ دلش یدنشهم با د مادر 

 .جوریینا ینمتبرات. نب یرمآخ مادر بم -
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از بابت  یالمخ کهینجا بمونم و بعد از اصداهاشون نتونستم اون یدنشن با 
 هوا بخورم. یراه افتادم تا کم یمارستانب یاطافسانه راحت شد به سمت ح

 بودم! یاآدم دن ینتر و له ینتر خودم که اومدم شب شده بود و من خسته به

 یکم  یکه احساس کردم شخص مشکوک  گرفتمیخودم قهوه م یبرا داشتم
. با یمارستانب یادزنگ زدم و گفتم ب یدبه فر  یع. سر یستادهتر ااون طرف

بالفاصله برگشتم  یارنسر افسانه ب یینکنه دوباره بال کهینخورد از ا یاعصاب 
 کردم یدقت م  طور ینکه افسانه رو برده بودند رفتم. هم  یباال و به سمت اتاق 

 .یومدن یدمنه که د یا یادکه اون شخص به دنبالم م

و  یصندل یکه نشسته بود رو  یدمرو د یانشدن به اتاق افسانه آر یکنزد با
 .کنهیکر کنم سرش درد م. فدادیسرش رو فشار م

 م رو گرفتم سمتش.و قهوه شدم نزدیکش

 داداش بخور. یاب -

تکون   یدستم نگاه کرد. سرش به عالمت منف   یرو بلند کرد و به قهوه تو  سرش
 داد و گفت:

 .شمیرو بخورم فقط بدتر م ینبخورم ا یرمبرم قرص بگ یدنه با -

 کردم.  یک گفتم و قهوه رو به لبم نزد  «باشه»

 مامان و بابا داخلن؟ -

 از بخونن.نه رفتن نم -
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 آهان. - 

 یدههاش بسته بود و آروم خوابافسانه که چشم  یدنشدم و با د  یشهش  نزدیک
خودت زودتر  یاآغوشش پر زد. خدا یافتادم و دلم برا هاشیطنتش یادبود 

 .ینمبب جوریینحالش رو خوب کن طاقت ندارم عشقم رو ا

به سمتم گرفته شد با  یکه دستمال  کردمیاه مداشتم بهش نگ طوریهمین
که دستمال رو به سمتم گرفته بود نگاه کردم که   یانیتعجب برگشتم به آر

 گفت:

 اشکات. -

 شد. یستعجب به صورتم دست زدم که دستم خ با

 رو ازش گرفتم و صورتم رو پاک کردم که گفت: دستمال

. از همه بدتر که یشیداون حالت د یبرات سخت بود که تو یلیحتمًا خ -
 .یدتنها بود یبشهر غر  یتو

 فهمیدمی. نمیقهشوک بودم چند دق یفقط نگرانش بودم. اولش اصاًل تو -
 یشرو پ یمارستانفقط بدون فکر راه ب یدمشغرق خون د یشده. وقت  یچ 

 تخت بودم اآلن نه افسانه. ینا یرو یدگرفتم. من با

 فشار داد یشونم و کم یرو گذاشت رو دستش

ه خواسته خودش جونت رو نجات داد. عشق مگه آروم باش پسر. اون ب -
 یست؟ن ینهم

 گفت:  ینانو اطم یترو تکون دادم که با جد سرم
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افسانه   یرو  یجلو  کنمیم  ی. کارکنمیم  یداشرو پ  پدر یب   یاون مردک عوض  - 
 .یفتهب یبه التماس و زار

 یننگاه کردم و به احرف رو زد  ینش اچفت شده یهاکه با دندون  یانآر به
 یسکنم و به پل  یداکار اون بوده پ  کهینا یمدرک برا یجورر کردم که چهفک

 گزارش بدم.

 یقهو بعد از چند دق ییمکجا  یدپرس یقادق یدزنگ خورد و فر  یمبعد گوش کمی
 ما بود. یرو یجلو

 سالم عرفان. -

 .یدسالم فر  -

 کردم  یشو معرف یانسمت آر برگشتم

 افسانه.برادر  یانآر -

 :یددست داد و پرس بهش

 طوره؟حالش چه -

 بود. یدهد یبخدا رو شکر خطر رفع شد. عملش کردند. نخاعش آس -

 شد و گفت: یرهبهم خ یترس و نگران  با

 ی؟ازش ندار یزیچ یطرف از قصد زده نه؟ پالک  -

 نگاهش کردم و گفتم: خنثی

 گی؟یم یچ شد.  یچ  یدمبود. اصاًل ند یچ  ینشماش یدمنفهم یمن حت  -
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 که ادامه دادم:  یدکش  یرو محکم بست و پوف  هاشچشم 

که   یمارستانب  یاطح  یتو  یدمرو د  یکیمراقب باش. من    جاینقشنگ ا  یدفر   -
 .زدیمشکوک م

 :یدبرگشت سمتم و با بهت پرس یدهگرخ  آریان

 کشتن افسانه؟  یمصممه تو یاروانقدر  کنییفکر م یعنی -

اومده  یشپ جاینکه تا ا  یارو ینخب ا یاشه ولب جوریینا یدآدم سالم نبا -
 فکر نکنم سالم باشه.

 متفکر گفت: فرید

 هم دنبال توعه! یدشا -

 گفت:  یدهترس آریان

 اطالع بده. یستو رو خدا به پل یدفر  -

 دادم: جواب

جا از ک ی؟خب ک  گهیقصد جون ما رو داره؟ م یکیبگم؟  یخب اآلن برم چ  -
 اونه؟ یمطمئن

 حلقه چرخوندم و آروم گفتم: یتورو  هامچشم

کنه و کار  یجادکار شرکت اختالل ا ی. طرف قصد داشت تویدنگران نباش -
 .یدکه به هدفش رس  ینزم یبمونه رو

 رو صدا کردم. یدفر  یاطاحت برای
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 گفت:  ینهبش رفتیطور که مسرش رو تکون داد و همون آریان 

 .یدهامل دشه. اون صحنه رو ک یار نه هوشافسا یدحاال بذار -

 کرده باشه گفت:  یدادست پ یمهم یز انگار به چ یهو فرید

اون اطراف  یزیچ ینیدورب ینیمبب یدکه بود یابونیاون خ یمبر  تونیمیم -
 که صحنه رو ضبط کرده باشه؟  یستن

 .یمو سر تکون داد یمهر سه به هم نگاه کرد یدواریام با

هاش باز افسانه چشم یدماز پنجره به داخل اتاق نگاه کردم که د یگهد بار 
 شده.

 در رو باز کردم و داخل شدم. یخوشحال با

 یآروم ول یلیخ ی. صدادیدیهنوز تار م یاگو یباز بود ول هاشچشم
 :یددارش به زحمت به گوشم رسخش

 عر...فان؟ -

رسوندم جلوش و دستش رو  یعکه خودم رو سر   زدیاسمم رو صدا م نگران
 گرفتم:

 جانم؟ -

 ینفس راحت  یدکرد و من رو که د  یز هاش رو رک زد و بعد چشمبار پل چند
 .یدکش

 .یخداروشکر خوب  -
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 ش بلند شد.باال که ناله یارهدستش رو ب اومد 

 آخ. -

 خوای؟یم یزی. چیزمتکون نخور عز  -

 من چم شده؟ -

 کردم.  یفر کردم و براش تع  شروع

بود.   یدهضربه دو نخاعت    یمارستانبهت زد آوردمت ب  ینماش  کهینبعد از ا  -
 عملت کردن. خداروشکر خطر رفع شد.

 داد. یرونرو بست و با حرص نفسش رو ب هاشچشم

 فطرت.پست یکهمرت -

بار مردم و زنده  یستقربونت برم؟ من ب یبود که کرد یچه کار ینآخه ا -
 کردم؟یم یکار من چ یومدسرت م ییشدم که. اگه بال

 یکار چ اومدیسرت م ییاگر بالفکر کردم.  ینمن هم اون لحظه به هم -
 کردم؟یم

اشکم افتاد   یو ناخودآگاه قطره  یدمرو بوس  یشونیشرفتم سمتش و پ  ارادهبی
 صورتش. یرو

 گفت:  یما با لودگ   یتوضع  یدنداخل شد. با د  یانلحظه در باز شد و آر  همون

 بد موقع مزاحم شدم! کهیناهم اهم. مثل ا -
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کنار من و دستش رو   یستادباز اومد و ا یشبهش رفتم که با ن ایغّرهچشم 
 دوشم و رو به افسانه گفت: یانداخت رو

 ینجهان گشود. بابا ا ینبه به خواهر دهقان فداکار باآلخره چشم به ا -
داشت. پرستارها تو رو ول کرده  یژهبه مراقبت و یاز از تو ن یشتر شوهرت ب

فکر  گیرییلحظه مدر  یماتتصم ین. از اکردنیرو جمع م ینبودن داشتند ا
 خواهر من. کچلمون کرد. یگهعواقبش هم باش د

 ادامه داد: یانکه آر  یدخند یکم  یانحرف آر ینبا ا افسانه

ه در بگه برو من جات بود ب یکنزد یگهتکونش داد. د شدیاز پشت در نم -
دور ختم  یک رو فکر کنم  یح. مامان هم که کل قرآن و مفاتیمیستموا جاینا

 کرد.

 هاش تموم شد گفت:حرف کهینبا لبخند بهش نگاه کرد و بعد از ا هافسان

 خب حاال کجان؟ -

 گفت:  یخیالیکنار تخت با ب  یصندل یرو ینهتا بش رفتیم کهیدرحال آریان

البالغه رو رفتن نهج بار یناحتمااًل ا یستیبشو ن یدار ب یدندد یگهد یچیه -
 شروع کنند.

 د و حاج خانم و حاج آقا وارد شدند.تموم نشده بود که در باز ش حرفش

باز افسانه بلند خدارو شکر کردند و رفتند سمتش و بغلش   یهاچشم  یدند  با
نگفت که من طاقت  یچیه یکردند که افسانه صورتش از درد مچاله شد ول

 دهنم رو باز کردم: یع و سر  یاوردمن
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 ی؟راست  یدمادر کجا بود - 

 سش رو داد به من.حرفم افسانه رو ول کرد و حوا ینا با

 بخرم.رو  هاینپسرم رفته بودم ا یچیه -

 یعیطب یوهمپر از کمپوت و آب اییسهحاج آقا اشاره کرد که ک یهادست به
 دستش بود.

 یگفتم و به افسانه نگاه کردم که قدردان نگاهم کرد. بهش چشمک   «آهان»
 .یستادما یازدم و رفتم گوشه

و ازشون  یشبیکه برم اون رستوران د ریختمیذهنم داشتم برنامه م توی
 یانآر یفکر بودم که با صدا ینه سؤال کنم. تو یادارن  ینوربد کهیندرباره ا

 حواسم بهش جمع شد پرسیدیکه داشت از افسانه سؤال م

 بود؟ یچ  ینشماش -

 .یپژو مشک  -

 یدی؟رو هم د شراننده

 آقا بود. دونمیم یدقت نکردم ول -

 اومده باشه گفت: یادش اییگهد یز د انگار که چکم فکر کرد و بع  یک 

 پالکش هم مال تهران بود. -

 هاییندورب یکرد از رو  یداشپ شدیبهتر م جوریینرو تکون دادم. ا سرم
 اطراف.
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 افسانه بلند شد: یسمت در راه افتادم که صدا به 

 کجا عرفان؟  -

 سمتش. برگشتم

 یزیهم اگه چ یدم. شااون اطراف رو چک کن هاییندورب رمیدارم م -
 اطالع بدم. یسشد به پل میر گدست

 گفت:  ینگران  یرو تکون داد و با کم سرش

 برو. یدبا فر  -

 بده بهتره. ینگهبان  جاینا یدنه فر  -

 اصرار گفت: با

 ی. تازه تویستمتنها ن جاینببرش. من که ا کنمینه عرفان خواهش م -
 کنه.  یکار  تونهیکه نم  یمارستانب

 حرف افسانه تکون داد و گفت: ییدنگاه کردم که سرش رو در تأ نیاآر به

 از کنارش تو برو و برگرد. خورمیمواظبش هستم. تکون نم جاینمن ا -

 خب. پس فعاًل. یلیخ -

 گفتند:  همه

 خداحافظ. -

 کردم  ید. رو به فر یرونمن رفتم ب و
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 .یمبر  یابا من ب یدفر  - 

 باشه. -

. به سمت رستوران روندم و یمسوار شد من و ینسمت ماش یمرفت دوتایی
اومد و حالم  یادماون صحنه به  یابوناون خ یدنجا با داون یدمرس یوقت 

کردم بهش فکر نکنم   یهام رو محکم بستم و باز کردم و سعدگرگون شد. چشم
 شدم. یادهپ ینو از ماش

 وجو کردن ازشون متوجهو بعد از پرس یمبه سمت اون رستوران رفت یدفر  با
 شناسندیم  یابونسر خ  یبانک   یکندارن اما    یابونبه سمت خ  ینربشدم که دو

رفتم و با  یابونداره. با تشکر ازشون به سمت سر خ یابونبه خ ینکه دورب
 یندورب  یدد  منهفعاله. با دقت به دا  ینشونسؤال از بانک متوجه شدم که دورب

 یالمت خهس یدشد یهم تو یابونمطمئن شدم که خ ینگاه کردم و وقت 
 یک نزد  یسپل  یستگاهشدم و به سمت ا  ینسوار ماش  یحت شد و با خوشحالرا

 جا روندم.اون

سرباز رو به همراه من فرستادند تا  یک گزارش دادم   یسبه پل کهیناز ا بعد
بانک رو اجازه چک   هایینافسانه رو ثبت و گزارش کنه هم دورب  یتهم وضع

 .یرهکردنش رو بگ

با  یدافسانه رو شن یهااستعالم گرفت و صحبت مارستانیاز ب کهیناز ا بعد
ضبط  یلمتا ف یاستاتاق ر یتو یم. نشسته بودیمهم به سمت بانک برگشت

 .ینیمو بب یارهرو باال ب یابونخ هایینشده داخل دورب

 بود؟ یچه ساعت  -
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 شب. یک ساعت  - 

ه کجلو و عقب کرد و بعد به من اشاره کرد   یخم شد و کم یستمسمت س به
 شدیکه رد م  هاییینقرار گرفتم و به دقت ماش یستمبرم سمتش. پشت س

 یاز جلو یادیکه با سرعت ز رنگییاهپژو س ینماش یدنرو نگاه کردم. با د
 استپ. یزدم رو یع رد شد سر  یندورب

 ! خودشه.جاستینا -

. چند بار یدکش  یرونحرفم سرباز از جاش بلند شد و موس رو از دستم ب  ینا  با
مطمئن شد همونه شماره پالک رو  کهینرو جلو و عقب کرد و بعد از ا ملیف

 کرد.  یادداشتداد و بعد  یصبه زحمت تشخ

. به همراه یمزد یرونجا ببانک تشکر کردم و از اون یساز رئ یخوشحال با
سرباز گزارشات خودش رو  کهینو بعد از ا یمبرگشت یبه آگاه  یدسرباز و فر 

 شد. سرگرد داد مرخص یلتحو

 .یرندبه شماره پالک کرد و بعد دستور داد ازش استعالم بگ ینگاه  سرگرد

 شد. یقسرش رو باال آورد و به من دق بعد

 ید؟بد یحسوء قصد توض ینا یلدل ینراجع به ا یشتر ب شهیخب جناب. م -

 هام گفت:موم شدن حرفکردم. بعد از ت  یفرو کامل براش تعر  داستان

کرده   یدشونتهران فرستادند و تهد  یهمسرتون تو  یکه برا  یشما اون کاغذ  -
 ید؟بودند رو هنوز نگه داشت

 گفتم:  یدترد با
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 .کنمیفکر نم یهمسرم هستش اگر باشه. ول یشپ دونمینم - 

 رو تکون داد و گفت: سرش

 . به هر حال... .شهیخوب م یلیاگر باشه که خ -

 بلند شد و ادامه داد: جاش از 

. فقط شماره تلفن خودتون و همسرتون رو هم شمیکارهاتون م  یگیر من پ -
 .یسیدمن بنو یبرا

 رو به سمتم گرفت که تا اومدم برش دارم تلفنش زنگ خورد. ایبرگه

 بله؟ -

 . باشه ممنون.طورینکه ا  -

 کرد و به سمت من برگشت.  قطع 

مورد  یگهد یبه من. راست  یدکارها رو بسپر  یهشد. بق یداپ ینمالک ماش -
 یشب؟از د یدیده ندک  یمشکوک 

 کردم که گفت:  یفتعر  براش

 یکتا دم در اتاق همسرتون کش فرستمیسرباز م یک پس من همراهتون  -
 بده.

 .یمجا خارج شدکردم و باآلخره بعد از انجام کارها از اون  تشکری

*** 
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 افسانه 

نگران عرفان   یتکون بخورم. از طرف   تونستمیو نم کردیبه شدت درد م کمرم
مبل خوابش برده بود و مامان و بابا رو فرستاده  ینشسته رو یانربودم. آ 

درد نفسم خم شم و آب بردارم که از  یخونه خودمون. خواستم کم یمبود
چه وضعشه آخه؟  ینا یانشست. خدا یشونیمپ یرو یرفت. عرق سرد

 و دادم رفت هوا. یدکش  یر سرجام که دوباره کمرم ت گشتمبر 

 آخ آخ! -

شده بود. با  یر د ینکنم ول یدار رو ب یانرو گرفتم که آردهنم  یجلو سریع 
 سرعت از جاش بلند شد و اومد سمتم.

 یست؟حالت خوب ن ی؟شد یچ  -

 یشونیمپ ینگاه کرد که عرق رو میافهجوابش رو بدم به ق تونستمیرد نمد از 
تمام  یرفت و پرستار رو خبر کرد و خودش برگشت. درد تو یعو سر  یدرو د

 بود. یچیدهبدنم پ

رو خشک کرد. همون   یشونیمپ  یعرق رو  یرو گرفت و با دستمال کاغذ  دستم
دستش داخل شد و رفت سراغ سرمم و  یتو یبا آمپول یلحظه پرستار

 یهوشو ب یدمنفهم  یزیچ  یگهربع بعد د  یک داخلش مواد رو وارد کرد. حدود  
 شدم.

*** 
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عرفان  یدمه دشدم ک یدار بدنم خشک و کوفته شده از خواب ب کهینحس ا با 
دستش و سرش رو گذاشته روش. پس برگشته   یکنار تختم دستم رو گرفته تو

 یدمهاش فهمنفس یشکرت. دقت که کردم از صدا یاابود. سالم هم بود خد
 صداش زدم: یاط. با احتیدارهب

 عرفان؟ -

 شد. یرهبهم خ یسرش رو بلند کرد و با نگران  سریع

 ی؟هنوز درد دار یا ی؟جانم؟ بهتر  -

 جواب دادم: یبهش گفته بود. با خستگ  یانآر پس

 یون بخورم؟ ک تک تونمیم ی. من ک یدمخوبم. فقط خسته شدم از بس خواب -
 شم؟یمرخص م

 شدم. یرهبهش خ یبه سرم زد با نگران  یفکر  با

 تونمینتونم تکون بخورم؟ عرفان راستش رو بگو من حرکت م یگهنکنه د -
 بکنم؟

 با استرس منتظر جوابش شدم.شدم و  یرهبغض بهش خ با

 اومد سمتم و لپم رو بوس کرد. یهوبهم نگاه کرد و  یشاک  یلبخند و کم با

 نگاهت کنه. خوادیمظلوم نشو. آدم دلش م قدر ینا یگهد -

 دهن باز کردم: معترض

 عرفان! سؤال کردم ها! -
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 شد و گفت: جدی 

 یگهکه د  یچ   نییعمزخرف و چرت و پرت ازت نشنوم.    یهاحرف  یناز ا  یگهد  -
 یداشتم با تو شوخ   جاینشده بود من اآلن ا  یزیتتکون بخورم؟ تو چ  تونمینم
 جا؟ینا نشستمیُسر و ُمر و گنده م جوریینهم یاصاًل فکر کرد کردم؟یم

 !یکردیم یداپ یژهو یهابخش مراقبت یتو یدمن رو با یجوراون

 ردم.باز نگاهش ک یشغّره بهم نگاه کرد که با نچشم با

 هاتم!عاشق ابراز عالقه یعنی -

لحظه   ین. همیدمگفت که نشن  یزیچ  رلبیکم شد و ز  یتشحرفم از جد  ینا  با
رو که افتاده بود سرم  یدر رو ضربه زد که عرفان اومد سمتم و روسر  یکس

 داخل شد. یدعرفان، در باز شد و فر  «ییدکرد و بعد با »بفرما

کرد و بعد رو کرد سمت   یم و احوال پرسهام باز بود سالمن که چشم  یدند  با
 عرفان:

 اطراف بود که سربازه رفت دنبالش. ینا یمورد مشکوک  یهعرفان  -

 یدبهم نگاه کرد و بعد رو به فر  ینانبه عرفان نگاه کردم که با اطم ینگران  با
 گفت:

 یک  یرونداخل، مواظب افسانه باش تا من برم ب جاینخب تو هم یلهخ -
 بزنم. یسر 

 صدام بلند شد: یفور

 .یادسرت ب ییبال ترسمیبمون م جاین! همینه عرفان! به خدا اگر بذارم بر  -
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 .یدکش  یشدم که کالفه نفس یرهالتماس بهش خ با 

 خب هستم. یلهخ -

که باألخره سرباز داخل   یمداخل اتاق منتظر بود ساعتییمو عرفان ن یدفر  با
 شد.

 که گفت:  یمشد یرهخ ییتابهش سه یحالت سؤال با

 یلهوس  یچکه اومده بود سرک بکشه چون ه  دمینبود. احتمال م  یصخا  یز چ  -
 همراهش نبود. یمشکوک 

 فعاًل دست نگه داشتند. یعنیفکر. خب پس  یتو رفتم

 رو کردم سمت عرفان. یقهفکر فرو رفتم و بعد چند دق به

خواب. . تو امشب برو خونه بیمزودتر شروع کن  یدشرکت رو با  یعرفان؟ کارها  -
کارهارو جلو   ی. بعد هم فردا صبح برو شرکت و کمیشمبفرست پمامانم رو 

 .یمتمومش کن رسیمینم جوریینببر. ا

 گفت:  معترض

 ول کنم؟ حالت خوبه؟ جاینمن تو رو ا -

 فرو رفتم. یمجلد جد توی

کارها رو  یبر  یدشون برسن. باها به خواستهبذارم اون خوامیعرفان! نم -
تا  جاینا یابه من بود ب یاز که ن  یی. هر جایمبد یلو پروژه رو تحو یانجام بد

 کمک کنم. باشه؟
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 لحظه مردد بهم نگاه کرد و بعد سر تکون داد. چند 

مواظبت هستند. مامان رو هم   جاینو هم سرباز ا  یدهم فر   یخب. ول  یلهخ  -
 بهم زنگ بزن. یهم خواست  یگهد یز کارهات رو بکنه. چ  فرستمیم

 درآورد و به سمتم گرفت. یبشج یاز تو ور  گوشیم

 ممنون. -

. بعد با همون فاصله یدرو بوس  یشونیملبخند بهش نگاه کردم که خم شد و پ  با
 گوشم زمزمه کرد:  یتو

. فقط امر کن شما دمیکنه انجام م  تر یک که تو رو به هدفت نزد  یمن هر کار  -
 عشق من.

 من جنتلمن بود پروردگارا!قدر مرد دلم آب شد. چه یحرفش قند تو ینا با

 کم خوابم برد.رفتن عرفان من هم کم با

*** 

 عرفان

 یاز خستگ  یباً برگشتم خونه و تقر  یمارستانکه مادر رو رسوندم ب دیشب
 اومد داخل آشپزخونه. یانکه آر  خوردمیشدم. داشتم صبحونه م یهوشب

 .یزد یپسالم داماد! ت -

پروژه  تر یع سر  یدارها عقب افتاده و باشرکت. ک رمیزن! دارم م سالم برادر  -
 . افسانه ازم خواست برم شرکت.یمرو جمع کن
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 کمک؟  یاممن هم باهات ب خواییخب م - 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 گردی؟یچرا تو برنم ی. راست یخودت   یتو خودت اآلن سر پروژه  خوادینه نم  -

 گفت:  بیخیال

 تمومه. یباً وژه خودم هم تقر گرفتم. وقت دارم. پر   یمن سه روز مرخص -

کم کارها رو   یک با من امروز  یاب یبه به! چه زرنگ. خب پس اگه انقدر فرز -
 بنداز جلو.

 رو تکون داد و رفت سمت اتاق. سرش

 آماده بشم. رمیباشه پس من م -

ر خودم و افسانه و سمت دفت یمشرکت، رفت یدیمرس یانبا آر کهیناز ا بعد
دو روز رو برام  ینداخل شد و تمام گزارش کار ا یشدرش رو باز کردم. من

 و رفت. یز م یگذاشت رو

به کار کردن. حدود پنج  یمسراغشون و بعد شروع کرد یمهم رفت یانآر با
به قار و قور افتاد. زنگ  یکه شکمم از گشنگ   کردیمیکار م  یمساعت بود داشت

که   یدمرو د انیا سفارش دادم. تلفن رو که قطع کردم آرزدم رستوران و غذ
 هاش رو بسته بود.مبل و چشم یولو شده بود رو

 ها! اندازه سه روز برات کار کردم. یعنیبرو حالش رو ببر  -

 !یعیسر  یلیآره دستت درد نکنه وجدانًا. خ -
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 دانشگاه. یتو شناختنیهمه من رو به فرز بودن م ی؟فکر کرد یچ  - 

 م بلند شدم.جا از 

 کنن؟یم یداداشت ما رو بکشه رو پ که قصد  یاروبه نظرت اون  -

 سر تکون داد. ینانبا اطم آریان

 ی رو کشمیخشتکش رو م کنمیم یداشنکنن من خودم پ یداشاگر هم پ -
 .یالقد یکهها نکنه! مرتغلط یناز ا یگهسرش تا د

 خبر؟از فاطمه چه یانآر -

 .یگهد یمعقد کن یمپروژه قصد دار ینخوبه اون هم. بعد از ا -

 تکون دادم. یسر  یوشحالخ با

 کو؟  یرینیتمبارکه! پس ش -

 غّره بهم نگاه کرد.چشم با

 هاتون؟یگانگسترباز  ینبا ا دیدیشما امون م -

*** 

 افسانه

 :یدمنال یخستگ  با

 شم؟یمرخص م یمامان! من کِ  -
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با  کردیم یگیریش رو پمدرسه یتابش کارهالپ یکه داشت از تو مامان 
 یینپا ینیشب یهاش تا رورو از چشم ینکشرد و عحوصله سرش رو بلند ک

 آورد.

 یصاف صاف بلند ش ی. انتظار دارمردییم یداشت  ی؛مادر تو تصادف کرد -
 واسه من؟! یراه بر 

 گفتم:  یکالفگ   با

 که.  ینمبش یکار ب تونمینم -

 .یدبه ذهنم رس یزیفکر کردم که چ کمی

 برگشتم سمت مامان. فوری

 به من؟ دیشیب تموم شد متامامان! کارت با لپ -

 لب »باشه« گفت. یر کرد و بعد ز  ینگاه  یتمبه وضغ یدترد با

 یمرو تنظ  یز تخت و م  یتموم شدن کارش باآلخره با هزار تا جون کندن طور  با
 راحت کار کنم.تاب کرد که تونستم با لپ

 یکه برا کردمیبهش فکر م یاهامرو یها تورو که سال یکردم طرح  سعی
افزار موردنظرم و بعد با باز کردن نرم یارمب یادمم انتخاب کنم رو شرکت دوم

 .یسازشروع کردم به مدل

تکون بخورم سرجام که دادم رفت   یاومدم کم  حواس،یب   ی،احساس خستگ   با
 هوا
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 خرفت! یرمردپ یسرد بخور ینبه زم یا،خدا یآخ. وا - 

 تاب رو از جلوم برداشت.لپ مامان

دو ساعت پشت  یطوروضع چه ینت که تو با امن موندم مات و مبهو -
 !گیرمیدرد مساعت گردن یم. من که سالمم بعد نیبود یستمس

 .یلشهعشق مادر! عشق به کار دل -

 یانشد و عرفان و آر که در باز  گرفتمیبه خودم م یسخنران  یگور ف داشتم
 وسط سخنان گوهربارم! یدندپر 

 ینسخت بوده ا  یلیمن براتون خ  یردو  دونمیسالم بر مادر و خواهر گلم! م  -
 چند ساعت.

 دلقک شد! یددوتا آدم د یننگاهش کردم. باز ا خنثی

 :یدپرس یآروم یو با صدا یدموهام رو بوس یاومد سمتم و رو عرفان

 ی؟بهتر  -

 زدم به محبت صداش. لبخند

 .یستمبد ن یمرس -

 سمت مامانم برگشت

 ید؟شما خوب -

 با مهر بهش نگاه کرد. مامانم
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 .یخوبم مادر خداروشکر. خسته نباش - 

 .یدسالمت باش -

 م کردحواله یسمتم و چشمک  برگشت

 .یباً پروژه تمومه تقر  -

جا  یک یانپس آر یولمرگ شده نگاهشون کردم. احرف ذوق ینا یدنشن با
 به درد خورد!

 کنار عرفان باشم.  یلتا بتونم موقع تحو شدیزودتر حالم خوب م باید

بودنش   پذیر یتاتفاق مسئول  ینا  یقدر توکه چه  کردمینگاه م  به عرفان  داشتم
. دلم رو به خودش اختصاص داد اییژهو یگاهدلم جا یبه چشم اومد و تو

آغوشش تنگ شده بود. همون لحظه  ی. دلم براکردمیبغلش م خواستیم
داره و با تموم وجودم حسش کردم.  یتبود که احساس کردم عشق واقع

 یکه برگشت و نگاهش رو تو کردمینگاه م یرهبهش خ داشتم طور همین
 هام دوخت و نگاهمون قفل شد به هم.چشم

بهم بود لب  یرهطور که خاون هم مشخص بود. همون یهااز چشم دلتنگی
 زد:

 دوستت دارم. -

که زد کل بدنم گر گرفت و  یبا حرف  ینگفته بود ول یبیعج یز چ کهینا با
هام رو از نگاهش گرفتم و سرم رو چشم  یفوراحساس کردم نفس کم آوردم.  
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برام   یناصاًل نبودم و ا  یکردم. آدم خجالت   یهام بازو با انگشت  یینم پاانداخت 
 شدم بعد از اون حرف. جوریینبود که چرا ا یبعج

و تا حاال  کنهیقلبم جا خوش م یکم تازه داره توعرفان کم کردمیم احساس
نه و دوست داشتن رفتارهاش بهش نداشتم. به جز احترام عاقال یصرفًا حس

به ما مشغول صحبت  توجهیافکارم رو جمع کنم و به جمع که ب کردم   یسع
 کردن بودن، چشم دوختم.

 یباً و تقر  رهیم یشخوب پ یسپل یبازرس یبودم که کارها یدهشن یانآر از 
. رفتن  یبرا  کردیم  یکم از همه خداحافظ داشت کم  یانراحت بود. آر  یالمونخ

ش رو هم تموم کنه کار پروژه  یش و آخرهاقرار بود برگرده به شهر محل پروژه
ارائه   یگههفته د  الً که عرفان گفت پروژه ما هم احتما  یطورو خالص شه. اون

که شل و پل سر ارائه حاضر شده   یشداده بشه و من باز هم مثل دفعه پ  یدبا
شد و قرار شد همه برگردند   . باألخره شبیوفتهاتفاق ب  ینبار هم هم  ینبودم ا
 خونه.

 . تو برو خونه.مونمیعرفان مادر، من م -

 یشپ مونمیخونه، من امشب م یدببر  یف! شما با بابا تشر وجهیچنه به ه -
 افسانه.

 بهم نگاه کرد. یدبا ترد مامان

 بهش سر تکون دادم و گفتم: یناناطم با
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 تونهیم یگههم فردا د م برو. عرفانندار  ینگران نباش مامان. من مشکل - 
 بره شرکت. یرتر د

در بسته شد عرفان  یشد و با بابا رفتند خونه. وقت  یباآلخره راض مامان
 یرهو بهم خ یستاددر ا یک جا نزد. بعد همونیدکش  یقنفس عم یهبرگشت و 
 یدمهام رو دزدو چشم  یارمکه نتونستم طاقت ب  ینگاه منظور دار  یهنگاه کرد.  

 و منحرف کنم.کردم بحث ر   یو سع

 یقًا؟دق شمیمرخص م یعرفان دکتر نگفت من ک  گمیم -

تخت شد و من باز اومدم دهن باز   یکتوجه به سؤالم اومد سمتم و نزد  بدون
گفت.  «یشلبم و آروم »ه یبگم که انگشتش رو گذاشت رو یزیکنم چ

 یتک اعضادستش رو برداشت و دو طرف صورتم رو قاب گرفت و به تک 
نظر  یر ها رو از زاون یکییکیطور که نگاه کرد. همون تابییصورتم با ب 

 آروم گفت: یلیکرد و خ  یشتریهام مکث بچشم یذروند روگیم

 !شدمیله م یداشتم از دلتنگ  -

 شدم و خمار نگاهش کردم. حالبی

کتش رو   یحرف  یچرو به زور از صورتم کند و بعد بدون ه شیرهنگاه خ عرفان
 .یرونزد ببرداشت و از اتاق 

که  ییکردم از درک باال ینشکار رو کرد و تحس ینممنون بودم که ا ازش
 بود. یبوسط عج ینا یزیچ یک داشت. اما 
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 یعنینشده بودم؟    جوریینبود که امشب داشتم؟! چرا تا حاال ا  یچه حس  این 
 بود؟ یدهاون هم فهم

هست واقعًا حس  یهرچ  یول یهاسمش چ دونمیبود؟ نم ینعشق ا یعنی
 !یهخوب

که   دیدمیدر اتاق، م  یشهکه از وجود عرفان که از پشت ش  یو آرامش  یرتح  با
به  گرفتم،یم کنه،یکار م  یشبا گوش یا رهیراه م یو گاه  یستادهپشت در ا
 فرو رفتم. یقیخواب عم

 یفمهام رو باز کردم و ناله خفچشم یچیدستون فقراتم پ یکه تو یدرد با
م تازه به . با احساس تکون خوردن دستم توجهیچیداتاق پ یناخودآگاه تو

کنار تختم و دستم رو گرفته   یقاً رو آورده بود دق یشعرفان جمع شد که صندل
 هامونتطور که سرش رو گذاشته بود کنار دسهاش و هموندست یبود تو

شد. سرش   یدار من از خواب ب یناله  یخوابش برده بود. همون لحظه با صدا
 بهم نگاه کرد. ینگران  رو بلند کرد و با

 ی؟درد دار یزمافسانه؟ عز  -

قرمز از خوابش نگاه کردم و دلم براش سوخت   یهاش و چشمدورگه  یصدا  به
 بود. جواب دادم: یدهدرد امون رو بر اما 

 کمرم و گردنم.  -

 جاش بلند شد. از 

 .کنمیپرستار رو خبر م یرماآلن م -
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 یهرفت سمت در. بعد از چند ثان حرف ینجاش فورًا بلند شد و با گفتن ا از  
 به همراه پرستار برگشت.

من که صورتم از درد جمع شده بود جلوتر خودش رو بهم رسوند و  یدند با
 سرم. یرو یددستش رو کش

 تو رو. ینمتنب جوریینا یرمبم یاله -

 کرد.  یقسرمم تزر یمسکنم رو باالتر برد و تو یتموضع یدنبا د پرستار 

ار اومد نشست سرجاش و دستم رو گرفت و با حوصله آروم از رفتن پرست  بعد
 گرم کننده زد.دل یهاآروم موهام رو نوازش کرد و حرف

 اییقهچند دق طور ین. همکردیترم ممسکن بود و آرومبرام مثل  هاشحرف
 گذشت تا باألخره خوابم برد.

*** 

 عرفان

حالم بد بود  یقاً و عم کردیاون حالت واقعًا ناراحتم م یافسانه تو دیدن
 خاطرش.به

 یشتر و دلم ب شمیدارم بهش وابسته م یشتر روز به روز ب کردمیم احساس
رو از  یدیاحساس جد ها،ین. عالوه بر تمام اخواستیوجودش رو م

 ینهاش ابخش بود. از رفتار لذت یلیکه برام خ  گرفتمیافسانه م یهاچشم
شتر یموضوع هم باز ب  ینه و خود ادوستم دار   یشتر که از قبل ب  کنمیرو حس م
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عاشقش شدم   کردمیکه از همون اول فکر م  ی. منکردیم  من رو بهش وابسته 
 که االن دارم عشقه.  یحس ینکه اون عشق نبود؛ ا  کردمیدرک متازه داشتم 

هاش بسته شد و خوابش چشم کردمیکه موهاش رو نوازش م  طور همون
 برد.

بکنم.  تونستمینم یکار یول شدیم شرییشر یتشوضع یداشت برا دلم
موضوع  ینمرخص شه و من حداقل از ا تونهیفردا مپس گفتیدکتر م

 .شهیداره بهتر م بودم که یدوار ام

و سرم رو به پشت  ینمنتونستم بش یگهکه داشتم د یاحساس خستگ  با
 دادم و همون لحظه خوابم برد. یهتک یصندل

هاش افسانه چشم یدمو باز کردم که دهام ر چشم یدبا احساس نور شد صبح
از ابروهام رو انداختم   یکیبهم زل زده. با شک بهش نگاه کردم و    یرهبازه و خ

 زد. ی که لبخند قشنگ باال

 .یر خبهصبح -

 .یشد یز سالم خانم! سحر خ -

 .کنمیکار م  یدطرح جد یک یدارم رو -

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 !ی؟با چ  یقاً دق -

 یادهتابش رو آورد پبعد که مامانم لپ یرمم یشپ ییجا یهتا ذهنم  یتو -
 .یدهرس یخوب  یاون تو. تا االن جاها کنمیم
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هدفش تالش کنه و   یانقدر برا  یطور ممکنه کسنگاهش کردم. چه  یشگفت   با 
 باشه. یگیر انقدر پ

 که در زده شد و حاج خانم داخل شد.  کردمیداشتم نگاهش م ینتحس با

 حالتون چطوره؟ها سالم بچه -

حالش بد بود. سرم رو  یشبکرد و بهم اشاره کرد که نگم د  یتشکر  افسانه
 یشترشکه ب  یسبد پر از خوراک  یکاه کردم که تکون دادم و به حاج خانم نگ

 .یز م یرو چیدیصبحونه بود آورده بود و داشت م

 .کنهینم یر هاش آدم رو سکه صبحونه  جاینبراتون صبحونه آوردم. ا -

 رو به من کرد و گفت: دبع

 .یضعف نکن یاب ینخورد یزیچ یشبپسرم. از د یاب -

 متش.لبم اومد و رفتم س یرو یمحبتش لبخند از 

 ممنون مادر جان. یلیخ -

 لقمه نون و کره عسل گرفتم و بردم سمتش. یهافسانه  برای

 .یزمبخور عز  -

 زد و ازم گرفت و گذاشت دهنش. لبخندی

 .ی! مرسیداوم چه چسب -

گرفتم و بردم  یگهلقمه د یکلذت نگاهش کردم و باز برگشتم و براش  با
 سمتش.
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 دستش رو شست اومد سمتم و گفت: ینکهخانم بعد از ا حاج 

 .گیرمیتو بخور مادر. من براش لقمه م -

که خوردم به ساعت نگاه کردم که   یرو تکون دادم و »چشم« گفتم. کم سرم
 سمت افسانه. . رو کردمدادیرو نشون م یمده ون

 یگهمونده رو انجام بدم که امروز جمع شه د  یذره شرکت کار ها  یهمن برم    -
 تهران. یمبر  یمرخص شد یمارستاناز ب کهینبعد از ا یمونکاًل که بت

 یتکون داد. با خداحافظ   یسر   یزد و با خوشحال  یهاش برق حرفم چشم  ینا  با
 .یرونازشون کتم رو برداشتم و زدم ب

به سرم زده بود و به نظرم افسانه با مامان و باباش   یشبود که دب  یفکر   این
و روز  بستمیو پروژه رو م دادمیم یلو من هم خونه رو تحو گشتیبرم

 .شدینم یتچندبار اذ یگهبهتر بود و افسانه د طوریین. اگشتمیبعدش برم

*** 

 افسانه

پروژه هم تموم شده.  ینا شدیامروز قرار بود برگردم خونه! باورم نم باألخره
 فهمیدمیهم اعصابم خرد بود! نم  یکم  یاز طرف   یداشتم ول  یخوب   یلیحس خ

 زودتر برگردم خونه؟! یهرچ  خواستیچمه! مگه من دلم نم

سمت  یمبر  یفتیمبودم و االن هم که قرار بود راه ب یدهعرفان رو ند یشبد از 
 تهران.
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 یکه کار خاصچمدون و من  یتو ریختیرو م یلمداشت وسا مامان 
به مامانم نگاه  یوار به د هیبکنم نشسته بودم گوشه تخت و تک تونستمینم
 .کردمیم

 گرده؟یبرم یمامان؟ عرفان گفت کِ  -

دور  یکی. یادکرد م  یس. گفت هر موقع کارها رو راست و ریزمعز  دونمینم -
 .کشهیروز طول م

 .گهید گشتیمیهمه با هم برم موندیمیآهان! خب ما هم م -

. یممراقبت  یشتر ب  یطوربهتره. گفت ما اون  یطورتو اون  یخودش گفت که برا  -
. من و بابات هم ییتنها یشهبره دنبال کارها و تو سختت م یداون با جاینا

 .دونییتهران خودت م یمکه کار دار

 رو برداشتم و شماره عرفان رو گرفتم. یمگوش  حوصلهیرو تکون دادم و ب  سرم

 الو جانم. -

 سالم عرفان. -

 ی؟. خوب یزمسالم عز  -

 ی؟خوبم. تو خوب  -

 .یستمبد ن -

 شد؟ یارائه پروژه ک  یدیفهم گمیم -

 هفته. ین. آخر ایزمآره عز  -
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 جا؟ینا - 

 نه تهران. -

 نظرت؟به یامب تونمیپس من هم م -

 یمدنبالت تا بتون  یامآره آره حتمًا. صحبت کردم باهاشون. فقط من زودتر م  -
 سالن. یتو ینیمبش یمر بر سر صب

 تهران؟ گردییمبر  یتو ک  -

 فردا.من پس -

 باشه. پس مراقب خودت باش. -

 باشه خانم. شما هم مراقبت کن. -

 چشم. فعاًل. -

 خداحافظ. -

 ی حالم بهتر شده باشه شروع کردم به گشتن تو یکردم و انگار که کم  قطع 
 .ینترنتا

شدم  یدار ب یرو خواب بودم! وقت  یر مسکل   یباً و من تقر  یمراه افتاد باآلخره
شدم و با  یادهپ ینو درد با کمک بابا از ماش یساعت ده شب بود. با خستگ 

باز درد به  ینبه خاطر راه و ماش کهین. حدس ایدمبه تختم رس یهزار بدبخت 
 نبود. یسراغم اومده کار سخت 
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شتم و بعد رو بردا  یم. گوشبردیش خواب بودم خوابم نمحال چون همه  ینا  با 
 کردم.  رو باز  ینستاگرامها امدت

دفترمون  یعکس از تو یککه   یدمعرفان رو که مال عصر بود تازه د استوری
 یرشگذاشته بود و ز  نشستمیپشتش م یشهکه من هم  اییصندل یقاً و دق

 نوشته بود:

 "و عمق عشق

 شودیشناخته نم گاههیچ

 در زمان فراق. مگر 

 جبران«" یلخل جبران»

 و جواب دادم بهش: یاستور ینا یدنباز شد با د یشمن دآگاهناخو

 عشق!« ینقربان ا آقا،»

 بعد جواب داد: کمی

 «ی؟درد ندار یدی؟. راحت رسیهخال یلی. جات خخدانکنه»

 نوشتم: یرو راحت کرده باشم الک  یالشخ کهینا برای

 نبود.« یخوبم. مشکل آره»

 . مراقبت کن خانمم.«خداروشکر »

 .«یزمعز  باشه»
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 خوش.« شب» 

کم خواب غلبه کرد و رو بستم. کم ینستاگرامخواب براش فرستادم و ا استیکر 
 هام بسته شد.با آرامش چشم

و بلند شم.  ینمراه برم و بش یکم حالم بهتر شد و تونستم به راحت کم  باآلخره
 یبود هم مشکل یکه هم رسم  یپیت ینامروز روز ارائه پروژه بود و من با بهتر 

باکالس بود حاضر و آماده نشسته  یلیهم خ و کردینم یجادخمم از  یبرا
 بودم تا عرفان برسه.

 یبودمش و اآلن منتظر بودم که برسه. داشتم تو  یدهکه اومده بود ند  یروز  از 
 یفونآ   یتر شه که صداکم  یپروژه کم  یتا استرسم برا  فرستادمیدلم صلوات م

رفتم و در رو باز کردم و  یفونت آ خونه بلند شد. بالفاصله بلند شدم و به سم
که  شدمیخودم آهسته آهسته به سمت در حرکت کردم. داشتم خم م

 .یدمعرفان رو شن یهام رو پام کنم که صداکفش

 شاءاهّلل.. انگار احوالتون بهتره ها انیباسالم خانم ز -

بودمش و  یدهبرگشته بود ند یدم. از وقت و بهش نگاه کر  یستادمراه ا نصفه
 زدم. یحالم جا اومد و لبخند یدنشبه کارها بود. با د یدگیال رسدنب

 ها! نه؟ گذرهیخوش م یلیخ بینییسالم جناب مهندس. ما رو نم -

کفش بپوشم، خم شد و نشست و کفشم   خواستمیم  یدبود بهم که تا د  رسیده
پام رو بلند کردم   طوریهینا  یدممن که درو گرفت دستش و کمک کرد پام کنه.  

 کفش.  یکردم توو  
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 گفت:  کردیهام رو پام مکه کفش  طور همون 

 حال ما خوب بود، اما تو باور نکن! -

بهم  یک نزد یلیروم و به فاصله خروبه یستادرو که پام کرد بلند شد و ا کفش
 آروم نجوا کرد:

 .رفتیم یشتر هم پچند روز کارها به ینا ذاشت،یهات ماگر چشم -

گاهش غرق شدم که نگاهش رو از نگاهم گرفت و ن ینگفتم و فقط تو چیزی
 ادامه داد:

 .یاهااگه سختته ن ی؟ندار یمشکل -

 کردم و جوابش رو دادم:  یندلم نجابتش رو تحس توی

چند روز که بتونم  ینکردم خودم رو ا  یتتقو ینه بابا. من خوب خوبم. کل -
 کنفرانس شرکت کنم.  یامروز تو

 رو تکون داد و گفت: سرش

 .یمتا بر  یفتخب پس راه ب یلیخ -

مالحظه حواسش رو به حرکات من  یو با کم یومدآروم راه ممن آروم کنار 
 .زدیحرف هم م ینح ینداده بود و در هم

 .خرفت یر به معاون اون پ یدرو زد و رس ینرد اون ماش یسپل -

که کار اون مردکه اما انگار ته دلم  دونستمیُبهت بهش نگاه کردم. م با
 بوده. یتصادف عمد ینباور کنه که ا ستخواینم
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 .شنیم یداپ یمزخرف  یهاعجب آدم واقعاً  

 .شهینم طوریین. ایرمحالش رو بگ یدبا -

 گوشه لب عرفان اومد که مشکوک بهش نگاه کردم.  یژکوند لبخند

 خندی؟یم جوریینچرا ا -

 ی؟جورچه -

 مشکوک! -

 گفت:  یطنتسر داد و با ش ایقهقه

 بهش دادم. یدرست و حساب  یآخه گوشمال -

 شدم. یرهو بهش خ یستادما یهو یناباور با

 !ی؟کرد  یکار چ -

 کرد و گفت:  یتمبه سمت جلو هدا کمی

 تا بهت بگم. ینماش یتو ینبرو بش -

و بعد  ینماش یکردم و نشستم تو  یبار کنجکاو راه رو ط  ینتندتر و ا کمی
نگاه  یرهش خعرفان در رو بست و رفت سمت خودش نشست. منتظر به

 که باألخره دهن باز کرد.  کردمیم

از   ییک گرفتم، رفتم به    یسمشخصات اون راننده رو از پل  کهینبعد از ا  یروز د  -
خالف آشناس گفتم دو نفر رو  یهاآدم گنده ینهام که با چند تا از ادوست
 یشرکت اون مردک. وقت  یمساعت، بعد باهاشون رفت یک  یکنه برا  یر برام اج
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ها رو و نگهبان کنندگرد و خاک به پا    یکم  یک ها گفتم به اون خالف یدمرس 
. بعد یزندو به هم بر ر  یاروو دفتر اون  یمنش یز کم آش و الش کنند و م  یک 

 شیقهجلوش و  یستادما یممثل عجل معلق وارد شد یهم که بدون هماهنگ 
 دشیگوشش اسم اون راننده رو و معاونش رو گفتم و تهد  یرو گرفتم و تو

 هاییلمها و فنامه عاً قط یگهکردم که حواسش رو جمع کنه چون دفعه د
که   ییتا بال دیمیم یلحوت یسرو به پل یمکه دار  یشرکت رو و مدارک  یندورب

جا . بعد هم همونیادسر خودش ب  یگهدفعه د  یاره،سر معاونش ب  یسقراره پل
جا رو گزارش ونکه مسئول پرونده تو بود و بهش آدرس ا  یزنگ زدم به سرگرد

 جا.از اون یرونزدم ب یگهکنه و ببره و د  ستگیر و اون معاون رو د یاددادم که ب

 یرو ینبگم! اصاًل ا تونستمینم یزیچ یچ. هکردمیبهش نگاه م یرتح با
شد و با ابهت  تر یصورتش جد یدعرفان برام قابل باور نبود. نگاهم رو که د

 گفت:  یخاص

 بخواد چپ به خانم بنده نگاه کنه. یکس  مکنیم یاهروزگارش رو س -

ش رو نهخم شدم و گو فکر یدلم آب شد و ب  یحرفش کارخونه قند تو ینا با
 .یدمبوس

 ازت تشکر کنم. یجورچه دونمیعرفان. نم یمرس -

 یهوبعد  یشوک، ول یطور موند و رفت توحرکتم همون ینکه از ا عرفان
 بسته نشد. یر سصورت باز شد و تا آخر م یبه پهنا یششن

رو پارک کرد و با هم وارد سالن  ینو عرفان ماش یدیمفکر بودم که رس توی
 یهکم بقکم  یمنشست ی. وقت یمحرکت کرد یگاهم به سمت جاآروو آروم یمشد
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پروژه رو  ینارائه قسمت دوم ا یدجلسه با ینهم یهم تو یانهم اومدند. آر 
 بود. یدههنوز نرس یول دادیم

 فتم که جواب داد:رو گر  ششماره

 .رسمیاآلن م یکمنزد ی،سالم اف  -

. باآلخره جلسه به طور اومدیجا مصبح رفته بود شرکت و داشت از اون  آریان
عرفان رفت باال و مسلط  ید،نوبت به ارائه ما رس یشروع شد. وقت  یرسم

 شروع کرد.

 تونستیکه م  یشکل ینخوشحال بودم چون عرفان بهتر  یلیبعد، خ ساعتی
 یمره ما تونستسن اصاًل احساس نشد و باآلخ یرائه داده بود و نبود من روا

منتخب   یهاهامون از شرکتو شرکت  یاریماون مجموعه رو بدست ب  یترضا
 و افتادیها مشک نداشتم اسممون سر زبون یتموفق ینهمکار بشه. با ا

عبه دوم ش  ی،انداز خوب و بعد از پس  یریمسفارش بگ  یکل  یبه زود  تونستیمیم
 یتتونسته بود رضا خوب یلیهم خ یانآر ی. از طرف یمهامون رو بزنشرکت

 غول بزرگ شکسته شد. ینمجموعه رو جلب کنه و باآلخره شاخ ا

به فاطمه زنگ بزنه و همه با  یانکه جلسه تموم شد، قرار شد آر  یناز ا بعد
 .یمرستوران شام بخور یرونب یمهم بر 

و منتظر  ینیمسمت رستوران تا بش یمهم رفت رفت دنبال فاطمه و ما آریان
دادم که  یشنهادبه عرفان پ یگوشه دنج   یمبرسند. وارد رستوران که شد یمش

که نشسته بودم کمرم   یادی. به خاطر مدت زیمنشست یمسر تکون داد و رفت
راه برم.  یدادم برم کم یحترج ینهم یبودم. برا یتاذ یدرد گرفته بود و کم
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 یون هم سر . ایامو م ییتا دستشو رمیو به عرفان گفتم م از جام بلند شدم 
رفتم داخل   یدمکه رس  بهداشتییسشد. به سرو  یشتکون داد و مشغول گوش

 یرو مرتب کردم و برگشتم. کم یمآب به دست و صورتم زدم و روسر  یو کم
تا انتخاب کنم که  دمبهتر شده بود دردم و با لبخند نشستم و منو رو باز کر 

 .یدمرو از پشتم شن یانرآ  یصدا

 هان!هم بچه هاینفاطمه افاطمه،  ینها ابچه -

 ینا یخیالنگاهم کرد. ب یجزد و گ یحس ینگاهش کردم که لبخند ب  خنثی
 داداش خنگم شدم و با لبخند برگشتم سمت فاطمه.

 یاد؟م یادتم . افسانهیزمسالم عز  -

 .کردیبهم نگاه م یخوشحال با

 افسانه جون. یقدر نازتر شد! فقط چهمهیادبله معلومه که  -

 .طورین. تو هم همیزمعز  یلطف دار -

 کردم.  یشسمت عرفان و معرف برگشتم

 هم همسر بنده هستن. عرفان. یشونا -

 یمهامون رو که داد. سفارشیز سر م  یمعرفان هم سالم کرد و باآلخره نشست  به
 به حرف زدن. یمشروع کرد

 .یمن رو آوردن و غذامون رو هم شروع کردهاموربع بعد سفارش یک  حدود

 بشقابم. یفاطمه چنگالم رو گذاشتم تو یصدا با
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کمک  یلیبه هم خ یانمن و آر یدنرس یتو یدمافسانه جان. شن گمیم - 
 ازت تشکر کنم. خواستمی. میکرد

 منه. یشماها آرزو یبود. خوشحال میفه! وظیه؟چه حرف یننه بابا ا -

 .مهربون یتو لطف دار -

کمرم   یتو یدستم که درد بد یرمزدم و اومدم چنگالم رو بگ یلبخند بهش
لحظه نفسم رفت و سرجام خشک شدم. عرفان که بغلم نشسته  یک . یچیدپ

 یدهوا شد و برگشت نگاهم کرد که د یبود متوجه خشک شدن دستم تو
جاش بلند شد و از  ی. با نگران یادهم جمع شده و نفسم در نم یصورتم تو

 رو صدا کرد.اسمم 

 ی؟افسانه خوب  -

 یشونیمپ یرو یبدنم به مرور کم شد و عرق سرد یبود تو یچیدهکه پ  دردی
 نفس بکشم. ینشست. تونستم کم

شد و دستم  یکمتر از قبل نزدنگران ینهم یجوابش رو نداده بودم برا هنوز 
 رو گرفت.

 یزم؟افسانه؟ عز  -

 ن طرفم.هم از جاش بلند شده بود و اومده بود او آریان

 گفتم:  یکم  یزور با صدا به

 لحظه از درد نفسم رفت. یهبهتر شدم.  -
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 بعد بالفاصله گفت: یول یدکش  ینفس راحت  یدکه صدام رو شن  عرفان 

انقدر سرپا  یدهفته از عملت گذشته معلومه نبا یک . تازه ییاز صبح سرپا -
 .یزمز ع یدشام دادم. ببخش یشنهادکردم پ  فکرییمنه ب  یر . همش تقصیباش

 یانو بعد به آر  کنهیمقصر م  یخودش رو الک   کهینبهش رفتم از ا  ایغّرهچشم
 نگاه کردم و گفتم: کردندینگران و مردد نگاهم م یو فاطمه که هنوز کم

 من خوبم. -

من برداشتند. عرفان نشست  یهاشون رو از روتکون دادند و چشم سری
 اش و گفت:سرج

 و برسونمت. یمبر  غذات رو بخور تا یگهکم د  یک  -

به زور خوردم  یگهد یکم  کهینرو تکون دادم و مشغول شدم. بعد از ا سرم
و عرفان که انگار  یدمدست کش یگهچون دردم هنوز رفع کامل نشده بود د

 کرد.  یاناز جاش بلند شد و رو به آر یع سر  یدفهم

تون هخون برمی. افسانه رو میدو راحت باش یدن. شما بمویانآر ریمیما م -
 راحت. یالتخ

 رو کرد سمت من و مردد گفت: آریان

 یام؟من هم ب خواییم -

 گفتم:  مطمئن

 نه بابا. تو بمون. -



 

 
385 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 رو شوخ کردم. لحنم 

 خونه.  یرمبگذرون. من با عرفان م  یشتر فاطمه بدبخت وقت ب  ینکم با ا  یک   -

 یانکه خندم گرفت. آر یینزده سرش رو انداخت پاخجالت یکم فاطمه
 گفت.  یکرد و بعد باشه ا  یز ش رو رهاچشم

 یر . در طول مسینگ سمت پارک یمو بعد رفت یمحساب کرد یمعرفان اول رفت با
دستش و  یمن رو گرفته بود تو یهاو فقط عرفان دست یمنزد یحرف  یگهد

 شده بود. گاهشونیهدنده تک

خودش  یدمشم که د یادهخونه از عرفان تشکر کردم و اومدم پ به یدنرس با
 ییجاشد و اومد بازوم رو گرفت و بهم کمک کرد تا خونه برم. از اون  یادهپ  هم

 یعرفان. وقت  یتمام وزنم رو انداخته بودم رو یباً شده بود تقر  یشتر که دردم ب
 یزیبخوان چ  کهنیقبل ا  یاومدند جلو ول  یبا نگران   یدند،مامان و بابا ما رو د

استراحت  یه و فقط کمو حالم خوب یستن یزیدادم چ یحتوض یع بگن، سر 
 دارم. یاز ن

اتاقم.  یتو یصندل یتا تخت من رو رسوند نشست رو کهینبعد از ا عرفان
دم در ظاهر شد. به عرفان نگاه کردم  یچا ینیس یک همون لحظه مامان با 

 رو از مامانم گرفت. ینیبلند شد و رفت س یع که با لبخند سر 

 مامان جان. یدیدزحمت کش -

 جوابش رو داد: ین با مهربو مامانم

 رفت؟ یشامروز پروژه خوب پ ی؟. خوب یزمعز  یهزحمت چ -
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 هم تموم شد. ینبود. باألخره ا یآره عال - 

تا مزاحمتون   رمیپاش چرا بد تموم شه؟! من م  یدیدشخدا رو شکر. زحمت ک  -
 نباشم.

 تو. ییدبفرما کنمیخواهش م یدحرف رو نزن ینا -

 قرآنم مونده که بخونم.از  یکم  یک برم  یدنه مادر، با -

 تکون داد. یکه متقاعد شده بود سر   عرفان

 پس. یدما رو هم دعا کن -

 زد و رفت. یلبخند مامان

و  کردمیشون نگاه مبه مکالمه یاقکه داشتم با اشتبرگشت سمت من   عرفان
 نگاهم کرد که گفتم: یبا حالت سؤال

 .کردمیرو تماشا م یمزندگ یهاهوم؟ داشتم دو تا از عشق -

نگاهم کرد. به سمتم اومد و نشست لبه تختم و بعد خم شد و  یبیعج جور 
همون فاصله موند و  یکه سرش رو برد عقب تو ی.کمیدرو بوس یشونیمپ

همون حالت، دستش رو آورد باال و خرمن موهام رو  یهام توبه چشم یرهخ
 زمزمه کرد: یرلبهمون حالت ز ی. تویختبه هم ر

 از عشق؟ دانیی" تو چه م -

کرد! که   یهتوج  یدنداشتن حضورت در کنارم، قلب را با  یازمان که با لحظه  آن
 به کارش ادامه دهد!" یدبا
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 یعنیدلنوشته از زبون عرفان.  ینا یدنرفت به خاطر شن ویلییلیقدلم  ته 
 واقعًا انقدر دوستم داره؟!

از طرف تخت کشوندم تا جا براش بکه گذشت خودم رو به سمت اون  کمی
نگاه   کردمیاستراحت کنه. به من که به کنارم اشاره م  یبشه، دراز بکشه و کم

 یفت و بلند شد به سمت صندلعقب ر   یمکث کرد و بعد بدون حرف   یکرد، کم
 آوردرو برداشت و    یچا  ینیجلوش س  یز م  یکه روش نشسته بود رفت و از رو

 یر رو به ززد و چشمش  ینیسمت من. با منظور نگاهش کردم که لبخند مت
و بعد از تموم شدنش عرفان باز  یمرو خورد هامونیانداخت. در سکوت چا

به  یهمد نشست لبه تختم. من تکاستکان رو برگردوند و بعد او یحاو ینیس
به  یاما مهربون  یجد یافههام و اون رو به من برعکس نشست و قبالش

 خودش گرفت.

 یو تو یینو بعد آورد پا یدشکمم بود رو برداشت و اول بوس یکه رو  دستم
 گفت:  یدستش نگه داشت. جد

 ترش نکن برام. باشه؟. سختیدست من امانت   یمونافسانه. تو فعاًل تا عروس  -

بهش  کشیدیوجودم شعله م یتو یشتر و ب یشتر که از هر رفتارش ب  یعشق  با
. در حواب حرفش کردمیعوض نم یاهاش رو با دنچشم ینگاه کردم. پاک 

 یبستم و دستم رو که تو ییدهام رو آروم به نشونه تأو پلک زدم  یلبخند
شه. با  یدهاون هم به سمتم کش یهاتا دست یدمهاش بود رو کشدست

 مکث گفتم: یدستش ولش کردم و بعد از کم یدنبوس

 .شهیم یر داره د یلیخ یگهبرو عرفان د -
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 جاش بلند شد و کتش رو برداشت. از  

 خانم؟ یندار یامر  باز. با من یامچشم. فردا م -

 ش کردم.حواله یزدم و چشمک  لبخند

 .یمرخص یستن یامر  -

با چشمش به   کهیبه سمت در رفت و درحال  یچا  ینیو با برداشتن س  خندید
 گفت:  یطنتبا ش کردیاشاره م ینیس

 در کنار شما مادمازل. یدچسب -

لبم، ق یکه به سرعت داشت تو  یاز عشق  یاز رفتن عرفان با لبخند حاک  بعد
 به خواب رفتم. کشیدیقد م

خودم قهوه درست  یم براها رفتشدم و بعد از مدت یدار ب یبا حال خوب  صبح
خونه  یبا سخاوت بتابه تو یدخونه رو کنار زدم تا نور خورش یهاکردم. پرده

گذاشتم و بلندگو   یخودم آهنگ   یبا ذوق برا  یست،خونه ن  یکس  یدمد  یو وقت 
 یمخودم آماده کردم، تصم  یبرا  یصبحانه مفصل  کهینا  کردم. بعد از   یادها رو ز

که  یدمرس یجهنت ینتفکر به ا یناهار غذا درست کنم. با کم یگرفتم برا
در آوردم و گذاشتم تا  یزر کرده از فر . گوشت چرخستینهگز  ینبهتر  یماکاران 
آوردم و مشغول شستن  یخچالباز شه بعد رفتم قارچ و فلفل دلمه از  یخش

و کارد بزرگ برداشتم   یه. پس ودمشق کار کردن با تخته آشپزخونه بشدم. عا
نشستم تا خوردشون کنم. کار قارچ و فلفل تموم  یز پشت م یلبا تخته و وسا

شستم و باز برگشتم   یاز دو تا پ  یعخورد نکردم. سر   یاز افتاد پ  یادمشده بود که  
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 کنن؟یم یکار دانشمندها پس چ ینا یسمت تخته و مشغولشون شدم. لعنت  
 ییهاداشتم با چشم ژن بدن تا آدم رو کور نکنه. ییر تغ توننیرو نم یاز پ یک 
آهنگ به زور به  یخونه از البال یفونآ  یکه صدا  کردمیرو خورد م یازهاتار پ

. در رو باز کردم یدمکه عرفان رو د  یفون. بلند شدم رفتم سمت آ یدگوشم رس
سر راه   ینهم یبرا  اومدیدماغم مو بعدش بالفاصله رفتم دم در. هنوز آب از  

 ینبه در، در رو باز کردم که اول یدمبرداشتم و دماغم رو گرفتم. رس یدستمال
بود که عرفان دستش  یشاخه گل رز صورت  یک که به چشمم خورد  یزیچ

سرم رو باال گرفتم  یگل با خوشحال  یدنگرفته بود و پشت در منتظر بود. با د
عجب کنه. متیبهم نگاه م یو ناراحت  یا نگران ب یدمکه بهش سالم کنم که د

 شد. قدمیشپ یعشده؟! که سر  یاومدم بگم چ 

به خدا من  ی؟من ناراحت شد یروز از رفتار د کردی؟یم یهگر   یداشت  یاف  -
 خودم از خدامه.

 و گفتم: یدموسط حرفش پر  یع پس سر  یهچ یانشدم جر  متوجه

 اونه. یرا! بکردمیخورد م یاز پات داشتم پ یشعرفان! پ -

 یکو بالفاصله  یغّره تصنعبعد با چشم و یدکش  یحرفم نفس راحت  ینا با
 پشت چشم نازک کردن گفت:

 .دیدیآدم رو سکته م -

 گفتم:  یطنتو با ش یدملبخند گل رو از دستش کش با
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تو جناب  یید. بفرمایگهبه گل نبود د یازین یمبابا ما خودمون گل بود یا - 
 !یچانندهمهندس پ

 گفت:  آوردیهاش رو در مکه کفش  ور همونط

 هست؟ ی! چ یچاننده؟پ -

 یطنتبا ش  کردیمیم  یبه داخل خونه رو ط  یورود یر که با هم مس  طور همون
 ادامه دادم:

 .رودیکار در م  یر ش از زو همه پیچاندیکه شرکتش را م  یمهندس یعنی -

 سر داد و گفت: یاحرفم قهقه ینا با

 گی؟یم یچ  یکرد  یلکه کاًل تعطا  شم پیچانم؛یحداقل من م -

 چشم نازک کردم. پشت

 من مصدومم اآلن! -

 .یز اشاره کرد به م یجانبا ه یز غذا رو م یلوسا یدند با

 قدر هم دلخراش بوده.صدمه چه یزانم بینمیبله بله! دارم م -

رو از دوباره دستم  یاز م گرفت. رفتم نشستم پشت تخته و پلحنش خنده از 
 گرفتم.

رو عوض کرد و بعد  شدیکه داشت پخش م  یت کنترل رفت و آهنگ سم به
 یمبود. با هم شروع کرد  یگذاشت که شاد و قر   اییگهگشتن، آهنگ د  یاز کم

 .دادمیم یقر  یهر از گاه  یبه خوندن و من وسط آشپز 
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 مون،نبود، باز شروع شد قصه کییبود  یکی" 

 مثل ماه آسمون، ی،که تک   دونستممی

 دونی،یقدر عشق رو م یزم،عز تو  دونستممی

 مونی،یم یشهکه هم  یتو همون  دونستممی

 منم دوستت دارم، محاله تنهات بذارم، آره

 من هم فقط تو رو دارم ی،وصله جون من تو

 شه،یم یاییبا تو رو هام،یهتک ثان تک 

 شه،یم ییچه غوغا ینهام ببسکوت لحظه تو

 ی،اگه منت بذار ی،هام جا دارچشم روی

 .یدوستم دار یو بگ  یرو از خودت بدون  من

 منم دوستت دارم، محاله تنهات بذارم، آره

 من هم فقط تو رو دارم."  ی،وصله جون من تو

م قر من ه کرد،یهم م یخون و هم کردیاومده بود و بهم کمک م عرفان
 یشرو آبکش کردم و مواد رو قاط های. باآلخره ماکاران خوندمیو م دادمیم

رو برداشتم و در قابلمه  یکنخوب شده بود. دم یلیش که خکردم. ظاهر 
 گذاشتم و درش رو بستم.
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هام خونه رو که بعد از تموم شدن آهنگ   یسکوت  یو تو یدمکش  یقیعم نفس 
داده به اوپن بهم نگاه  یهه داشت تکفرا گرفته بود، برگشتم سمت عرفان ک

 با آرامش گفت: یدخودش د ینگاهم رو رو ی. وقت کردیم

 یگه؟د ینداشت  یمشکل ی؟خوب  -

 زدم و جواب دادم: یشبه نگران لبخندی

 ازت. یخوبم. مرس -

 گفت:  یطنتلحنش با ش یناگهان  ییر هم متقاباًل لبخند زد و با تغ اون

 .یارمو ب یزمبر  ییخانم! تا من دو تا چاشما حاج ینبرو بش -

سمت  فتمر یداشتم م کهیم گرفت و سر تکون دادم و درحاللحنش خنده از 
 گفتم:  یراییپذ

 چشم آقامون! -

 یشده بود که عرفان با اصرار من باآلخره ناهار رو خورد و بعد برا ۲ ساعت
 شد و رفت. یسر زدن به شرکت راه 

ناهار رو شسته بود و من داشتم  یهاان رفته بود. ظرفشده بود و عرف عصر 
 یرونآشپزخونه ب . با لبخند از یدندکه مامان و بابا رس  کردمیجاشون مجابه
 رفتم.

 سالم سالم! -

 شد. قدمیشمن جفتشون لبخند زدند و بابا پ یدند با
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 حالت بهتره ها. کهینسالم به دختر گلم. مثل ا - 

 آره خوبم. -

صورتش بود  یکه رو  یرو برگردوندم سمت مامان، که با لبخند محو صورتم
 گفت:

 ی؟درست کرد ی. ناهار چ یزمخدا رو شکر عز  -

 تا براتون غذا رو گرم کنم.   یاریدهاتون رو دربلباس  یدمه گشنتونه ها. بر معلو  -

 دو سرش رو تکون دادند و رفتند سمت اتاقشون. هر 

لم داده   یلکسر  یلیمن که خ  یدناز شرکت اومد. با د  یانرشده بود که آ   شب
 گفت:   یبه شوخ   کردمیبا دوستم چت م  یمگوش  یمبل و داشتم تو  یبودم رو

 برمتیبه زور م  دارمیها. از فردا برت م  کنییخودت استراحت م  یخوب برا  -
 جا.کار تلمبار شده اون  یشرکت! کل

 براش نازک کردم. چشمیپشت

 .ذاریدیمن که از خدامه شماها نم -

 آورد و گفت: یینصداش رو پا یزد و اومد نشست. کم لبخندی

 تونییشم نمبه پستمون خورده. حدس یدپروژه جد یهامروز  ی،جات خال -
 بزن از کدوم شرکت. توپه توپ!

وق رو پرت کردم کنارم و با ذ یمگوش یجانحرف از شدت ه ینا یدنشن با
 برگشتم سمتش.
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 دروغ؟ از کجا؟ - 

 یار خ  یک   یز م  یرو  یوهمبل و از ظرف م  یخودش رو ول کرد رو  یهو  یطنتش  با
انگار نه  یدمکه د کردمیمنتظر نگاهش م طوریینبرداشت و گاز زد. هم

شرکت  یرو برداشتم و شماره منش یمگوش  یع سر  ینهم یبگه. برا خوادینم
 .یدرو از دستم قاپ یگوش  یانکه آر  بوق نخورده بود ینرو گرفتم. اول

 خشم نگاهش کردم که به حرف اومد. با

 .جنبهی! ب گمیخب بابا! م یلیخ -

سر ما پشت  یناهارخور یز م یسمت مامانم که داشت با لپتابش رو برگشت
 .کردیکار م

بود! اومده  یومدهن یاماهه به دن یشش یادمهکه   ییبچه تا جا ینمامان ا -
 بود؟!

 .یدمکش  یغ از کش دادن بحث ج خسته

 نه؟ یا گییم -

 گوشش رو گرفت.  سریع 

 . شرکت رستا.گمیم گمیم -

 .دادیبه من گوشش رو ماساژ م اعتنایب  یرلبغر غر ز با

بگم که با  تونستمینم یچی. هکردمیاز نگاهش ممن با بهت و دهن ب اما
 باز شد. یششن میافهق یدند
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شوک بودم جون   یاآلن تو  ین. خودمم تا همشییم  یختیر  ینا  دونستمیم  - 
 تو.

 و مبهوت بهش نگاه کردم و زبونم رو چرخوندم. یتجد با

 واقعًا؟ اییاآلن جد یانآر -

 زنگ بزن از عرفان بپرس. یاآره بابا. ب -

 تعجب گفتم: با

 یده؟اون از کجا فهم ی؟چ  یبرا یگهعرفان د -

 هوا تکون داد. یافتاده باشه دستش رو تو یادش یزیکه چ  انگار 

همه   کهینبا عرفان پروژه رو دادن بهمون. مثل ا  یآهان. آخه باز هم اشتراک   -
پروژه  یهستند برا یخوب  یهامکمل یلیکه شرکت ما و عرفان خ  یچیدهجا پ

 باز هم پروژه مشترک دادند. ینهم ین. براکال  یها

 یانابرها بودم. آر ی! انگار روشدیاورم نمرو تکون دادم اما هنوز هم ب سرم
راحت شده بود از دادن خبر بلند شد و رفت سمت اتاقش. من  یالشکه خ

رو برداشتم و پشتش راه افتادم به سمت اتاقم  یمگوش  یقههم بعد از چند دق
 بزنم.تا به عرفان زنگ 

 از دو بوق جواب داد. بعد

 سالم عشقم. -

 گفتم:  یطنتش با
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 ی؟بود یدهخواب یگوش  یرو میز سالم عز  - 

 م گرفت.ش من هم خندهقهقه یصدا با

 شدم. خودیاز خود ب  یمگوش  یاسم شما رو یدنخانم، با د یر خنه -

 جواب دادم: یطونبا لحن ش باز 

 یدتبه خاطر پروژه جد دونمینم یکن آقا! فکر کرد  یاهبرو برو خودت رو س -
 کنی؟یم یبا کارمندها هماهنگ  یدار

 گفت:  یابامزهلحن  با

 تابلو بود؟ یلیعه...خ -

 تر.طرفاز تابلو هم اون -

 و خنده گفتم: یشوخ  یاز کم بعد

 یامرو یگهکه بهمون دادند د  یاپروژه یناصاًل! با ا شهیعرفان باورم نم یوا -
 .نمبیینم یافتنینرو دست

 گفت:  یبخشلحن آرامش با

همه تالش و  ین. تو با ارسیدیبه نظر نم یافتنیندست وقتیچتو ه یایرو -
 .یهم هست  هایناز ا یشتر ب یقهوش، ال

 .یدار ینانکه انقدر بهم اطم  یمرس -

 .ینانیچون قابل اطم -
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 لحن محکمش زدم که ادامه داد. ینبه ا یلبخند ناخودآگاه 

بهت   یدمتها که هر وقت ددارم در مورد شرکت  یمیصمت  یهذهنم    یمن تو  -
 .گمیم

 گفتم:  کاوکنج

 یمی؟چه تصم -

 .یبهت به زود گمینکن. م یکنجکاو  یگهد -

 خوبه؟ یمبه نظرت شعبه دوم شرکت رو کجا بزن یگمباشه. عرفان م -

 هول کرده گفت: کمی

 کنید؟یبراش اقدام م یدمگه دار -

 از لحنش جواب دادم: متعجب

پروژه احتمااًل   ینبعد از ا  دونی،ی. آخه مکنمینه بابا! صرفًا دارم بهش فکر م  -
 .یمزدن شعبه دوم رو هم داشته باش یطشرا یگهد

 تر شد.آروم کمی

 .یدآره آره. فکر کنم بتون -

 خب؟ -

 خب؟! یچ  -

 گفتم:  کالفه
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 یم؟به نظرت شعبه دوم رو کجا بزن گمیچته تو؟! م - 

 خوبه. یدفکر کنم غرب بزن ید،ن شمال تهران هستآهان! خب...شما اآل -

به  خوامیبهتره. شرق! آخه م یمشرکت تو بزن یکجا نزد یکنه! به نظرم  -
 .یمش یک هم نزد

 .یههم حرف ینا -

 گفتم:  ینهم یخوابم گرفته بود برا خیلی

 ی؟ندار یبرم. کار یگهعرفان من د -

 . مراقب خودت باش.یزمنه عز  -

 .یر ختو هم. شب به -

 . خداحافظ.یرخشب تو هم به -

 خواب.تخت  یتو  یدمرفتم مسواکم رو زدم و پر   یاز قطع کردن تماس، فور  بعد

*** 

شدم و بعد از خوندن نماز صبح که  یدار از خواب ب یمضاعف  یبا شاد صبح
 تر یرسم یشهشرکت. از هم یبرا هم بشه آماده شدم یشتر ب یمباعث شد انرژ

 .یروناز اتاق زدم ب یلما برداشتم وسازدم و ب یپت تر یک اما ش

 .یدکه من رو دم در اتاقش د  شدیداشت آماده م آریان

 .گمیم یکت رو به شرکت تبر به! خانم مهندس بازگشت شکوهمندانهبه -
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که داشتم   طور یندر رد شدم که هم یزدم و از جلو یشبازبه مسخره لبخندی 
 داد زد: شدمیدور م

 ممنونم. یلیخ. یر خصبح شما هم به -

که   یدمگرفت از لحنش. با وارد شدن به آشپرخونه مامان و بابا رو د  مخنده
 .چیننیرو م یز دارن م

 .یر خسالم صبح به -

 یانآربعد   یصبحانه. کم  یدادند و نشستم برا  ییرودو جوابم رو با خوش  هر 
 یمدکوتاه، با هم راه افتا  یخداحافظ  یههم اومد و بعد از خوردن صبحانه با 

 .ینسمت ماش

 یلیدرست راه برم خ  تونستمیبود و نم  یتاذ  یکه پاهام هنوز کم  ییجااون  از 
رو  ینجلوتر از من راه افتاد تا ماش یانگرفتم. آر  یشرو در پ یاطآروم راه ح

در روشن بود. در رو باز  یجلو ینماش یاطبه در ح یدمرس یروشن کنه. وقت 
 .یدمکش  یقیس عمکردم و نشستم و همزمان با نشستنم نف

 پاها! ینا ینواقعًا چه نعمت -

 کنه؟یدرد م -

 موقع راه رفتن آره. -

هر دو هفته  یدکه؟ گفت با  دونییدکتر ها! م یمبر  یگهدوباره هفته د یدبا -
 چک کنم برات. یایب ار یکب

 رو تکون دادم. سرم
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. قدر هوا، خوب بودکه چه  کردمینگاه م هایابونبه شرکت به خ یدنرس تا 
 چون صبح بود، هوا خنک بود. حالینو در ع تابیدیآفتاب م

پارک کنه خودم رو   یانشدم و تا آر  یادهزودتر پ  ینبه شرکت از ماش  یدنرس  با
 یدنبا رس  ید؛هم رس  یانآروم به آسانسور رسوندم. داخل شده بودم که آرآروم

 اومد سمتم. یبا ذوق و نگران  یدبه داخل دفترم، مهسا تا من رو د

 شاءاهّلل؟ان یدنگرانتون شدم. بهتر  یسالم مهندس. خدا بد نده! کل -

زدم و به   یبودم لبخند  یستادهخاطر اومدنش به سمت من، اکه به  طور همون
 دستش رو گرفتم. یشخاطر مهربون

 ی؟بود که حل شد. تو خوب  یمشکل جزئ  یک من خوبم.  -

 اتاقم.با جواب دادن مهسا شروع کردم راه افتادن سمت  همزمان

 من هم خوبم. الحمدهّلل. -

 گفت:  رفتمیراه م یبه سخت  یمن که کم یدند با

 پاتون شکسته بود؟ ید؟شد طوریینشده که ا یمهندس! چ  -

و  ینا یهاموضوع داغ حرف کهینا یبرا یم گرفت ولخنده یشکنجکاو  از 
 تنها سرم رو تکون دادم. یمشرکت نش یاون، تو

رو   یاریبرام ب یدرو که با  ییهاولش کن. پرونده  بود تموم شده رفته  یهر چ   -
 افتاده دارم ها!کار عقب  یمهسا که کل یار ب
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 ی. با رفتن اون کمیزشرو تکون داد و دستم رو ول کرد و رفت سمت م  سرش 
 کنم.  یرو ط  یر مس یع تمرکز کردم که سر 

قهوه  یلکسر یلیخودش خ یکه داره برا  یدمرو د یانبه اتاق، آر یدنرس با
خودم. با نشستنم  ینثارش کردم و رفتم سمت صندل یاغّره! چشمخورهیم

 یبرداشت و آورد داد دستم. تشکر   یز م  یمن رو هم از رو  یقهوه  یصندل  یرو
 کارش.  یز کردم که رفت سمت م

 مشت پرونده گذاشت جلوم. یهلحظه بعد مهسا اومد و  چند

*** 

شده و کش و  یبررس یهاپرونده یهبق یپرونده رو هم گذاشتم رو آخرین
مشغول  یسه ساعت  میدبه خودم دادم. به ساعت نگاه کردم که فهم یقوس

 :یدمپرس یاناز آر ینهم یناهار بود برا یکبودم. نزد

 ی؟سفارش بدم آر خورییم یچ  -

 م گذاشته بودم، گفت:از گفتن مخفف اسمش که ته جمله  یناش  یاغّرهچشم  با

 .یچهچلو ماه -

 نشون دادم و گفتم: «ییدعالمت »تأهام با انگشت بهش

 .پسندمیم -

 .یاندادم برگشتم سمت آر  یچهزنگ زدم و سفارش دوتا چلو ماه  کهیناز ا  بعد

 معارفه از پروژه برامون برگزار کنه؟  یک قراره    یشرکت رستا ک   ینا  یانخب آر  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

هماهنگ  گیرنیهفته باهامون تماس م ینکه اومدن گفتن هم  یروز واهّلل د - 
 پاالس. یناسسالن هتل اسپ یتو نکنیم

 یتو یچرخ  یکرو گرفتم دستم تا  یمتکون دادم و گوش ییدرو به تأ سرم
 بزنم. ینستاگراما

ظاهر   یشصفحه نما  یرو دستم گرفتم اسم عرفان رو  یگوش  کهینمحض ا به
 .یدملبم و دکمه وصل تماس رو کش یناخودآگاه نشست رو یشد. لبخند

 سالم. -

 شاءاهّلل؟ان یتر سالم خانم! به -

 ی؟. تو خوب یخوبم مرس -

 گیری؟ینم یلشما! تحو هاییپرسا احوالبله ب -

 سرم شلوغ بود.  یگهتلمبار شده بود، د  یگهد  یلیافتاده شرکت خعقب  یکارها  -

 !ی؟مگه شرکت  -

 بله. -

 گفت:  یلحن دلخور با

 ی؟جا راه اومدتا اون یوضعت؟ اصاًل چجور ینآخه اآلن؟ با ا -

 نداره. یخوبم عرفان، پامم فعاًل مشکلمن  -

 بود. یهنوز ناراض لحنش
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یگهکه خب د  یرون،ب یمبر  یانباشه. زنگ زده بودم بهت بگم امشب با آر - 
 .یگهموقع د یک  یباشه برا ی،سرپا باش مدتیطوالن  شییم یتاذ

 لحنش کباب شد. یبرا دلم

بمونم خونه.  یگهد شدیمکار داشتم ن  ی. کلیگهنباش د  جوریینعه عرفان! ا  -
 امشب! یرونب یمن رو ببر  یدبا طورهیناصاًل حاال که ا

 .یانقدر خودت رو خسته کن یدخانم. شما نبا یر خنه -

 .شمیمن خسته نم -

 نرم شد. لحنش

بذارم   یونموضوع مهم رو باهاتون درم  یک   خوامیممن    یزمافسانه خانم، عز   -
 .یسرحال باش یدبا

 : دمیشده پرس کنجکاو

 افتاده؟ یاتفاق  ی؟چه موضوع  -

 .یهنه نه! کار -

 مکث کردم. کمی

 !یمخونه. تسل مونمیخب! من فردا م یلیخ -

 گفت:  یمضاعف  یمهربون  با

 دلم. یز عز  یمرس -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 گفتم:  یدتهد با 

 به حالت اگر موضوع مهم نباشه ها! یوا -

 زد. قهقهه

 . امر، امر شماست!یدشرکت یسچشم خانم. شما رئ -

 تم:گف  یطنتش با

 برم. یدفرزندم؟ با یندار یکار  -

 .یاننه سالم برسون به آر -

 باشه. فعاًل. -

 خداحافظ. مراقب خودت باش. -

 آورده بودند نگاه کردم. یشکه چند لحظه پ  یکردم و به ناهار  قطع 

*** 

 یانب یانقرار بود بمونم خونه و استراحت کنم تا عصر که عرفان و آر امروز 
شدم و  یدار بود که از خواب ب ۹. ساعت یرونب یمهم بر با  ییتادنبالم و سه

که  ییهااتاقم رو جمع و جور کردم. لباس یبعد از خوردن صبحانه کم
 .یرمبگ وشید یهشب بپوشم رو آماده کردم و بعد رفتم حموم تا  خواستمیم

. پختیاشت ناهار ماز حموم برگشتم مامان از مدرسه برگشته بود و د وقتی
زدم و بعد موهام رو با سشوار خشک   یونکننده و لوسر کرم نرمنشستم سر صب

 گفت:  یدنم. مامان با دیرونکردم. بعد از انجام کارهام از اتاق زدم ب
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 !یزمعز  یقدر خوشگل شدبه! چهبه - 

 .یخوارفاز پاچه یتو زدم

 مامان خوشگلم. یگهد یمبه شما رفت -

 ت.بر منکرش لعن -

 آشپزخونه. هاییاز صندل ییک  یو رفتم نشستم رو خندیدم

 چه خبر؟ -

 ت زنگ زد فردا شب شام دعوتمون کرد، همراه عرفان.. خالهیچیه -

 تعجب گفتم: با

 کنه؟یدعوت م یهم داماد رو کس یمگه قبل از عروس -

 باال انداخت. ایشونه

هم برامون رسم  یلیما خ یستداره؟! ن یمادر. حاال مگه چه فرق  دونمینم -
 ه.و رسوم مهم

 گفتم:  بیخیال

 .شناسهیرو نم یبود که خب عرفان که کس یننه، منظورم ا -

 .شهیباهاشون آشنا م یادخب م -

 .یرونب ریمیم یانمامان، امشب با عرفان و آر ی! راست یههم حرف ینا -

 . خوش بگذره.یزمباشه عز  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 دونمیخب م یول بردیم،ینبود حتمًا شما رو هم م ی. اگر بحث کاریمرس - 
 .یادخوشتون نم یادما ز یکار  یهاشما از بحث

دستش متوجه شدم  یر زد. با نگاه کردن به مواد ز یتکون داد و لبخند سری
 .ذارهیداره مرغ آلو و زرشک م

 کمکش کنم که فورًا گفت:  یه کمرو زدم باال ک ینمغذا بودم. آست ینا عاشق

 .یوم بود. تازه حمگیرییغذا م یبو یگه،نه مامان! دست نزن د -

 یو برش داشتم و کم یمشدم و رفتم سمت گوش یمون. پشگفتیم راست
اذان ظهر بلند شد.  یکه گذشت صدا  یزدم. کم یچرخ  یمجاز یفضا یتو

که بعد از   یبلند شدم و رفتم نمازم رو خوندم و با احساس آرامش مضاعف 
 د.دراز بکشم که خوابم بر  یتختم و کم یشد برگشتم رو یجادنماز درونم ا

هام رو باز کردم که عرفان شدم. چشم یدار احساس نوازش سرم از خواب ب با
 .یدمسرم د یرو باال

 زد. یلبخند بازم یهاچشم یدند با

 سالم نفس. ساعت خواب! -

 مگه من چند ساعته خوابم؟ ید؟سالم! شما اومد -

 تون ساعت چهاره.بله. با اجازه -

ودم؟ خرس واقعًا به من غبطه من سه ساعت بود که خواب ب یعنیخدا  یا
 .خورهیم
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

جام نشستم که از جاش بلند شد و دستش رو گرفت سمتم. دستش رو  سر  
 کش از جام بلند شدم.گرفتم و با کم

 .یمبر  یمکم آماده ش. برو بخور تا کمیمامان گفت ناهار نخورد -

 .یمبخور ینسنگ یز . شب هم قراره چخورمیولش کن؛ نم یگهنه د -

موهام  یرو اومدیطور که کنارم دستم رو گرفته بود و راه ممونشد و ه خم
 .یدرو بوس

 نشه تا شب.بخور که حالت بد  یکمیعشقم.  کنییضعف م -

 ناهار؟ یباشه. تو خورد -

 .یزمآره عز  -

و خودش رفت   یصندل  یآشپزخونه همراهم اومد و من رو به زور نشوند رو  تا
 یو آورد گذاشت جلوم رو یدگاز کش  یرو یبرداشت و برام از غذا یو بشقاب 

 .یز م

 بهش زدم. لبخندی

 .یزمعز  یمرس -

 شد و در گوشم زمزمه کرد: خم

 قابل خانم خوشگلم رو نداره. -

حس خوب   ین. سرشار از ایرونبگه از آشپزخونه رفت ب  یزیچ  کهینبدون ا  و
 شروع کردم به خوردن ناهارم.
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

هال  یهام رو بپوشم که تواسکه تموم شد بلند شدم و رفتم تا لب ناهارم 
. کنندیارن فوتبال نگاه ممبل و د یکه نشستند رو  یدمرو د یانعرفان و آر

راه اتاقم رو  دادیکه داشت نشون م ایینسبت به باز یلیتما یچبدون ه
 ادامه دادم.

 یدم؛بزرگ داشت رو پوش یمشک  یهاکه روش طرح برگ  اییرهسبز ت مانتوی
بود که  یدمدل جد هاییپف  یناز ا هاشینبود و آست زانوم یچند سانت باال
 یو شال مشک  یدمدمپا پوش یشلوار مشک  یهون . بعد از ایشدمچش تنگ م

هم سر کردم و کامل  ایستادیسرم م یخوب رو یلیرو که خ یارنگ ساده
زدم و بعد از  یسموهام رو داخل کردم. عطر النکومم رو برداشتم و دو تا پ

 یمشک  یفرو زدم و در آخر ک یملم، فقط خط چشم و رمدست کردن حلقه
 برداشتم و از اتاق خارج شدم. وجور بودرو که جمع  یمگوچ

. به دادیخارج شدن از اتاقم چشمم به ساعت افتاد که شش رو نشون م با
فوتبالشون تموم شده و نشستن دارند با  یباز یدمها رفتم که دسمت بچه

 از جاش پاشد. یانساکت شدن و آرمن  یدن. با دندازنیهم کل م

 .یایدآروم بشما هم آروم یرون؛رو ببرم ب ینماش رمیها من مخب بچه -

از جاش بلند  یان،تکون داد و با رفتن آر «یید»تأ یسرش رو به معنا عرفان
 شد و به سمتم اومد.

 .یایتر برو بده به من که راحت یفتک  -

 تر یک نزد  یرو که گرفت کم  یفمم. کرو به سمتش گرفت  یفمتشکر کردم و ک  ازش
 شد و دم گوشم نجوا کرد:
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 فرشته. یاآلن شد یمثل ماه بود - 

 گفتم:  یطنتبهش زدم و با ش لبخندی

 .یزمت رو ببر عز استفاده یتنها یلمعل یپا ینچهره مظلومم با ا یناز ا -

هام رو درشت . چشمیدمسر داد که از ترس دو متر از جام پر  یبلند قهقهه
 و بهش زل زدم. کردم

 !یختچه خبرته؟! برگام ر -

دوباره   یفشلط  یهام باز دهنش رو باز کرد که از اون خندهحرف  ینا  یدنشن  با
 دهنش. یدستم رو بلند کردم و گذاشتم جلو یعسر بده که سر 

 روح القدس! غلط کردم. یا! یامبراتموم پ یا -

 .یدمشنمامان رو از پشت سرمون  یکه صدا  دادمیادامه م داشتم

 رید؟یم یدمادر دار -

. با یستادرو بست و صاف ا یششن یعمامان سر  یصدا یدنبا شن عرفان
 مامانم برگشتم و نگاهش کردم. یصدا یدنشن

 ید؟ندار یآره مامان. کار -

 ینمبرگشتم بب حواسیبه عرفان که ب  یادچشم و ابرو م یمامانم ه  دیدم
 ن عرفانه.هنوز دستم محکم در ده یدمکه د  یهمنظورش چ

 رد:که عرفان دهن باز ک  یدمدستم رو کش سریع

 فعاًل خداحافظ. ریم،یم یمبله مامان جان! دار یعنیسالم حاج خانم،  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

»به  یرلبشده بود سرش رو تکون داد و ز یجکه از حرکات ما دوتا گ  مامان 
 سمت در. یمسالمت« گفت. ما هم راه افتاد

و بعد در رو بست و  ینممکم کرد بشعرفان ک یان،آر ینباز کردن در ماش با
 ست.خودش رفت عقب نش

 خب عرفان کجا برم؟ -

دم  یمبود یدهساعت بعد رس یمراه افتاد. ن یان،که عرفان داد، آر  یآدرس با
سمت رستوران   یمآروم برشدم با عرفان که آروم  یادهرستوران مورد نظر؛ من پ

 .ینگ پارک یرو پارک کنه تو ینرفت که ماش یانو آر

و رفت. منو رو باز کردم   اومد و منو رو داد  ییآقا  یز،سر م  یمهمه نشست  وقتی
هم انتخابشون رو کردن و با  یانو انتخابم رو گفتم، بعد از من عرفان و آر

 هامون به اون آقا، روم رو کردم سمت عرفان.گفتن سفارش

 ی؟بذار یونبا ما در م خواستییرو م یمهندس، چه موضوع  یخب آقا -

سرش رو  تر یجد یکم  ی،مکث کرد بعد مدت  یو کم یینرو انداخت پا سرش
 نگاه کرد. یانمن و آر یهاآورد باال و به چشم

 کنم.  یازتون درخواست  خواستمیراستش...م -

کرد و به   یز هاش رو رلحن عرفان چشم ییر که تعجب کرده بود از تغ  آریان
 شد. یقعرفان دق

 اومده عرفان؟ یشپ یمشکل -

 ذهنم رو به زبون آوردم: یاومد تو که  چیزی
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 ای؟یناراض یدنبا شرکت ما بهت شراکت م کهیننکنه از ا - 

 حرف من برگشت سمتم. ینبا ا یع سر  عرفان

 بود؟ یچه حرف  یگهد یننه بابا! ا -

 م رو انداختم باال.شونه بیخیال

 افتاده؟ یدی! آخه پس مگه چه اتفاق جددونمیچه م -

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

دارم مجبورتون  یداحساس کن خوامیکه نم ینهکه دارم به خاطر ا یتعلل -
 .یدکن  یر گ  یسیرودروا یتو یا کنمیم

 .یمصندل یتمام لم دادم به پشت  یلکسیر با

ور اون ی! ما دو تا کاًل به لطف چند سال زندگ یتخت حاج  یالتنه بابا! خ -
 .یلیمو تعارف تعط یسیرودروا یآب، تو

 تر ادامه داد:راحت یکم  یالحنم زد و با خبه ل لبخندی

بدم، در واقع درخواست کنم که شرکت من  یشنهادبهتون پ خواستمیمن، م -
 .یدرو با شرکت خودتون ادغام کن

هام موضوع اخم یتمرکز کنم رو کهینا یفکر کردم و برا یحرفش کم به
 داد: ادامه یع حالتم سر  ینا یدنهم رفت که با د یناخودآگاه تو

م رو از جانب شما ندارم ها! فقط دوست خواسته یرفتنمن اصاًل انتظار پذ -
که شما   ییجادارند، از اون  یما با هم انقدر هماهنگ   یهاداشتم حاال که شرکت
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

شرکت  یشرفتپ یتو یقدم یه ید؛هم به فکر گسترش شعبه شرکتتون هست 
 جفتمون بردارم.

 وسط حرفش: یدمر که پ  دادیم یحتندتند توض طوریینهم داشت

 یان؟ها! نه آر یهخوب یشنهادپ -

 که تا اون لحظه ساکت بود گفت:  آریان

 کارت به ما عرفان.  ینبا ا کنییلطف م یلیآره، خ -

 یزد که من کم یکه از موافقت ما خوشحال و آسوده شده بود لبخند  عرفان
 شدم و گفتم: یرههاش خبه چشم تر یجد

شرکت رو  ینخاطرش اقطعًا که به یداشت  ییاما عرفان تو خودت آرزوها -
از شرکت تو  یاسم یگهکارت؟ چون در اون صورت د  یناز ا ی. مطمئنیزد
 معروف شده. یلیاآلنش هم خ ینهم کهی. درحالمونهینم

 جواب داد: یبا لبخند اما جد عرفان

به   خوامی، چون هم مشرکت شما باشم یاز شعبه ها  یکی  خوادیمن دلم م  -
به نفع هردو  یلیهامون خادغام شرکت دونمیکمک کنم، هم م تو یایرو

 یتو خوامی. من فقط میستشرکت هست. من که اسم و رسم برام مهم ن
 ور کش  ینا  یشرفتکه باعث پ  یمدرد بخور بسازو به  یفیتمجموعه باک  یه  یرانا

 اضافه کرد: یطنتبشه. بعد با ش

 .شیمیروز به روز پولدارتر هم م یطورتازه اون -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

هاش معلوم بود. از چشم  یتنگاه کردم که رضا یانبهش زدم و به آر لبخندی 
 ینتر روم، برام باارزشکه نشسته بود روبه  ایپیلهشیلهیو ب  یعرفان خاک  ینا

 کهینلحظه غذاها رو آوردند. بعد از ا ینشده بود. هم ینزم یموجود رو
 گفت:  انه عرفبه غذا اشاره کرد و رو ب یبا چشمک  یانرفتند، آر

 به افتخار شراکتمون مهندس. -

از اتمام غذا عرفان بلند شد و رفت حساب کرد. با بلند شدن عرفان من  بعد
 که همچنان نشسته بود.  یانهم از جام بلند شدم و رو کردم به آر

 .یامب یواشیواشتوران تا من دم در رس یار رو روشن کن ب ینبرو ماش یانآر -

آهسته به سمت در  طور ینبلند شد رفت. داشتم همرو تکون داد و  سرش
 که عرفان هم اومد کنارم.  کردمیحرکت م

به نشانه تشکر ازش زدم و  یدر رو برام باز کرد و من لبخند یدیمدر که رس به
 از در عبور کردم.

و با بستن در گازش   یمدر، سوار شد  یرو آورده جلو  ینکه ماش  یدمرو د  آریان
 رو گرفت.

 یم؟بچرخ یمان! کجا بر خب دوست -

 گفتم:  یع نرفته بودم سر  جایچچند وقت به خاطر اوضاعم ه ینکه ا  من

 بام. یمبر  -

 گفت:  برگشت سمتم و یخنث  یافهبه ق آریان
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 !ی؟باال هم بر  یباز اون ش خواییپات م یناآلن تو با ا - 

 دادم. اییافتادم که چه سوت  یادم تازه

 د.! اصاًل حواسم نبوگییآخ راست م -

 عرفان از بغل گوشم بلند شد: صدای

 تره.کم  یبشداره و ش  یخوب   یویجا هم مثل بام، وباملند. اون یمبه نظرم بر   -

 تش.برگشتم سم یخوشحال با

 برو باملند. یانآر گهی! راست میولا -

 کرد.  یشتر حرفمون تکون داد و سرعتش رو ب ییدسرش رو به تأ آریان

*** 

فقط دلم  یشب بود. از خستگ  یک  یکزدخونه ساعت ن یمبرگشت وقتی
 شم. یهوشتختم و ب یولو شم رو یرون،با لباس ب خواستیم

 یزونهم آو یلباسبه چوب یهام رو درآوردم و حت لباس یع حال سر  ینا با
 لحاف نرمم. یر تختم و رفتم ز یتو یدمکردم. بعد از زدن مسواک پر 

لحاف   یباز کردم و خنک   شدیتموم وجود لحافم رو بغل کردم و پاهام رو تا م  با
با عرفان   یکه وقت   یدبه ذهنم رس  یهولحظه    ین! همیدمو تشک و بالش رو بلع

 ین خودم ندارم و ا  یتخت دونفره کامل رو برا  یک   یگهخونه، د  یک  یتو  یمرفت
خورد و پکر  ابینخواهم داشت. با اعص یگهرو د یو راحت  یحس خوب آزاد
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

کنم که  یداپ یمشکل بزرگ )؟( چه راه  ینا یبرا یدبا کردمیداشتم فکر م 
 شد. یاننما یگوش  یهمون لحظه اسم عرفان رو

 گوشم:  یتو یچیدتعجب تماس رو وصل کردم که صداش پ با

 ی؟الو اف  -

 سالم چه زود دلت برام تنگ شد! -

 خنده گفت: با

 رفت بهم بگم. یادم یزیچ یهمن  ینلوس نشو؛ بب -

 بهت بگم. خواستمیم رو یموضوع مهم یهاتفاقًا من هم  -

 عه؟ خب تو اول بگو. -

 ناخودآگاه حالت غر به خودش گرفت. لحنم

شم؛ اصاًل من عادت   یک تختم رو با تو شر   یندهدر آ   تونمیمن نم  ینعرفان بب  -
هم همه عرض تختم رو اشغال   یشهها وسط تختم پخش بشم و همدارم شب

 حاال؟! یمکن  یکار خوابه! چب یبغلم کس برهیکنم. بعدش هم، من کاًل خوابم نم

خنده.   یکشل  یهوو بعد    یومدن  ییصدا  یچه  یهتموم شدن حرف من چند ثان  با
 !هاشیفاز همون خنده ظر 

 !ایی...عالیعنی. نظیریی! تو ب یاف  یوا یوا -

 وسط حرفش. یدمکه پر   خندیدیو م زدیحرف م یدهبر  یدهبر  داشت

 بود! ینکردم ها! جد یآقا جان من شوخ  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 کردیداشت خودش رو کنترل م کهیدرحال یزشر یهاخنده یصدا باز  
 .اومدیم

 ! از لحنت مشخص بود.دونمیم دونمیم -

 خندی؟یخب پس چرا م -

 هاست.حرف ینآخه فکر کردم موضوع شرکت و شراکتمون و ا -

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 تره.مهم هاینخودمون از شرکت و ا یشو آسا یزندگ  یزمعز  -

 شد. یجد کمی

دو تا تخت دو نفره  خواییم یم؟کن  یکار . حاال چگییاست مر  یزم،باشه عز  -
 خودمون؟ یبرا یریمبگ

 بود. یمشکل یهنبود! فقط  یبد یدهفکر کردم. ا کمی

 !یم؟هامون رو هم جدا کناتاق یعنیوقت اون -

ق اتا یک یتو یمو بذار یمهامون رو هم بچسبونتخت تونیمیاوم...خب م -
 بزرگ.

 لبم اومد. یرو یاهحرف لبخند گند ینا با

 .ین! آفر یدمپسند یلیآره، خ -

 خب مشکل حل شد؟ -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 .یآره عشقم مرس - 

 گفت:  یاتک خنده با

 قربونت. -

 مکالمه رو ادامه بدم. یاز خستگ  تونستمینم دیگه

 خداحافظ عرفان. یگهد -

 یکونبش نشدم و آ از خواب منتظر جوا  شمیم  یهوشدارم ب  کهیناحساس ا  با
طور که داشت خوابم هام رو بستم. همونقطع تماس رو زدم و راحت چشم

 داشت؟ یکار  یعنیافتاد که عرفان بهم اول زنگ زده بود!  یادم یهو رفت،یم

 یمهمه رو بپرسم! ول یلیکه گفت خ  یرفت ازش اون موضوع  یادمآخ!  آخ
باشه فردا زنگ بزنم ازش   یادمز کنم نداشتم!  هام رو باچشم  کهینحس ا  یگهد

 بپرسم.

 یچا یآماده شدم و رفتم آشپزخونه صبحانه رو آماده کردم، وقت  یع سر  صبح
هم اومد.  یانو نشستم به خوردن که آر یختمخودم ر یبرا یددم کش

آلود جوابم رو سالم کردم که اون هم خواب خوردمیکه داشتم م  طوریینهم
 همین یسر کار برا رفتیم یرتر با هم دز مدرسه نداشت و باداد. مامان امرو

 یشبد یاد یهوراه  یسمت شرکت. تو یمو راه افتاد یانبا آر یمتندتند خورد
 یصدا یدنرو برداشتم و شماره عرفان رو گرفتم. با شن یمگوش  یع افتادم و سر 
 الوش گفتم:

 .یر خبهسالم عرفان صبح -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 جواب داد: یلحن مهربون  با 

 برطرف شد؟ یت. خستگیر به خ صبح تو هم یزمسالم عز  -

 گفتم:  یشرمندگ  یو کم یدترد با

 .یرفت که تو هم کارم داشت  یادماصاًل  یشبد یدعرفان ببخش -

 گوشم.  یتو یچیدخنده کوتاهش پ یلحنم صدا یدنشن با

ساعت  یمتا ن یقطع کرد ینه بابا خودم متوجه عمق له بودنت شدم. وقت  -
 حرکتت. ینبه ا خندیدمیداشتم م

 لبم نقش بست. یرو ندیلبخ

 بود موضوع؟ ی. حاال بگو چ یدخالصه که ببخش -

 یادته؟رو    یاهاترو  یتو  زدییکه ازش حرف م  اییریهکه اون خ  ینهموضوع ا  -

اون رو هدف  مونیگهتو و شعبه د یزدن شعبهبعد از  خوامیآره آره. م -
 قرار بدم. یبعد

 یندنبال کارش؛ چون ا فتییکنم که از اآلن ب  یشنهادبهت پ خوامیخب م -
و چون  کشهیدردسر داره و طول م یرانا یبره و تومسئله به شدت زمان

 دنبال کارش. یم،کم بر کم  یگهد یدبا شهیمحقق م یباً هدفمون داره تقر 

دلم آب  یقند تو دونستیهدف بزرگ من رو هدف خودش هم م کهینا از 
 تم:ش رفتم. در جواب گفدلم قربون صدقه یشد و تو

 باال. یمسرعتمون رو ببر  ید. بایاشاره کرد یآره به نکته خوب  -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یقبرنامه دق یک تامون و هر سه یمروز دوباره جلسه بذار یک قشنگ  یدبا - 
 .یزیمبر 

 کت ما.شر  یاخب امروز ب -

 ی؟امروز؟ چه ساعت  -

 هر موقع که سرت خلوت بود. -

 مکث کرد و بعد گفت: کمی

 یه؟. اوکشهیم یخالفکر کنم ساعت چهار وقتم  -

 آره آره. -

 باشه. پس فعاًل. -

 قربونت خداحافظ. -

شد.  یانچشمم نما یساختمان شرکتمون جلو یم،با قطع کردن گوش همزمان
به فکر بودنش   یناون هم مثل من از عرفان بابت اگفتم    یانرو که به آر  یانجر 

 ممنون شد.

*** 

 یومده و من باز هم براتماس گرفت که عرفان ا یچهار بود که منش ساعت
ورود عرفان رو اطالع بده. با ورود  یستبار صدم بهش گوشزد کردم که الزم ن

تلفن  یرو پا یدپروژه جد یکه داشت زمان کنگره معرف  یانعرفان، آر
حرفش تموم شد و تلفن شرکت رو گذاشت سرجاش. با وارد شدن   پرسید؛یم
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

که جواب داد و رفت   یمکرد  و بهش سالم یمعرفان هر دو از جامون بلند شد 
 مبل. ینشست رو

 :یدمنگاه کردم و پرس یاناز باز کردن سر صحبت با عرفان، به آر قبل

 کنگره رو انداختن؟  یچه زمان  -

 نگاه کرد که عرفان جواب داد: یانکاو به آرحرفم عرفان هم کنج ینا با

 پس فردا ساعت پنج عصر. -

 رو تکون دادم و برگشتم سمت عرفان. سرم

 ی؟خوب  -

 الحمدهّلل. -

که نشسته بود تلفن رو برداشتم و به مهسا گفتم بگه برامون قهوه   طور همون
هم  یاننشستم. آر یراحت  یو بعد از جام بلند شدم و رفتم کنارش رو یارنب

 بلند شد و بهمون ملحق شد.

 بره؟یقدر زمان مچه  یادغام کردن دوتا شرکت از نظر ادار  یبرا  جاینعرفان ا  -

 شد. یرهبود به عرفان خ یدهسؤال رو پرس ینکه ا  آریان

حداقل سه چهار ماه  یباشند ول یکه چه شرکت  ینداره به ا یخب بستگ  -
و  کنهیم یر آدم رو پ  یادار  یکشور ما کارها  یرو داره. چون اصواًل تو  یدوندگ 

 متأسفانه. دهیو دلسوزانه انجام نم یکارش رو درست و اصول  یکارمند  یچه
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

موقع در زدند و اومدند سه تا قهوه گذاشتند   ینکه هم  یدمکش  یپوف   یکالفگ   با 
 و رفتند. یز م یرو

آورده بودمش   یزمرکه ب عنوان دفتر برنامه  یدفتر   یبرداشتم و رورو    خودکارم
 نوشتم:

 «یگر تا پنج ماه د یتاً دو تا شرکت نها ادغام»

 سرم رو آوردم باال و گفتم: بعد

 قدره؟یناون هم هم ی؟چ  یده جدشعب یادار یخب کارها -

 تفکر گفت: یکرد و بعد از کم  یز هاش رو رچشم یکم  عرفان

فکر کنم کمتر وقت ببره؛ چون شرکت همون شرکته و مجوز همون مجوزه؛  -
ش دامنه یکم  یک اضافه شده بهش و خب  یدساختمان جد یک منتها انگار 

 تر شده.گستره

 دم و نوشتم:خودکارم رو باز بلند کر  یترضا یکم  با

 .«یدشعبه جد یگر،سه ماه د تا»

 .یانرو برداشتم و رو کردم سمت آر مقهوه

 قدر طول بکشه تا تموم شه؟چه  یدهجد  ینپروژه سنگ  ینا  کنییفکر م  یانآر  -

 هست موضوعش! یچ  دونیمینم ی! ما حت دونمیمن چه م -

 گفت:  عرفان
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

ماکتش   هایکه تازگ   سیدهجد  یدمرکزخر   ینساختن ا  یبرا  زنمیمن حدس م  - 
 .یگهد فهمیمیجا ماون ریمیزدن. حاال م یلبوردهاب یرو رو

 :گفتم

 سال زمان ببره؟ یهحداقل  کنییفکر م یعنیپس  -

 گفت:  یانتکون داد که آر ییدتأ یبه معنا سرش

بزرگ   یهاپروژه  جور یننخواهد بود چون ا  ینما سنگ  یبرا  یپس قطعًا انقدر  -
عالمه شرکت  یهجز و منظم به شده و جزبه یز رو ر شهایتمعمواًل مسئول

 .سپارندیم

 .شهیاصاًل مزاحم کارهامون نم طوریینپس ا گفت؛یم راست

 گفتم:  یهام رو کوبوندم به هم و با خوشحالراحت شد دست یالمکه ح  کمی

 .یمکن  یداپ تونیمیهم م یریهجلوبردن خ یوقت برا یها کموسط ینپس ا -

 شون رو برداشتن تا بنوشند.و تکون دادند و قهوهدو سرشون ر  هر 

 گفت:  یانکه آر  خوردمیم رو مقهوه داشتم

 !ید؟ندار یابرنامه یتونعروس یشما دوتا برا یاناً اح -

. کنهیاون هم به من داره نگاه م یدمحرفش به عرفان نگاه کردم که د ینا با
 فان گفت:خنده و عر  یر ز یمزد یگهنگاه همد یدنبا د

رو  یها چه زمان خانواده ینممنتها من منتظرم بب یمدوست دار یلیچرا خ -
 بدند! یشنهادپ
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 گفتم:  یانحرف عرفان در ادامه رو به آر ییدهم در تأ من 

 ! زشته.یریمبگ یعروس یایدکه ب  یمکن  یلهپ تونیمیما که نم یگهآره د -

 رو دوخت به ما دو تا و گفت: شینگاه خنث  آریان

 یتونسر خونه و زندگ یدبر  یدمملکت ما رو! بابا پاش یهاندسواقعًا که مه -
شد من امشب با مامان و بابا  ینطور اصاًل حاال که ا یگه؟د یهاداها چ ینا

 .کنمیصحبت م

 لبخند زدم و گفتم: یگیریشپ ینبه ا یطنتش با

 شده برات ازدواج ما حاال؟ یاتیتا حاال انقدر مهم و ح یاز کِ  -

 و ادامه دادم: عرفان چشمک زدم به

خودت رو معلوم   یفتکل  تر یع سر   یهر چ   خواییکه م  یستیبرادر اصاًل تابلو ن  -
 هاش شد بنده خدا.ها! باألخره فاطمه هم موهاش رنگ دندون یکن

زنگ زد. با  یانآر یخنده که همون موقع گوش یر ز یمحرفم هر سه زد ینا با
 گفتم:  نتیطش

 زاده هم هست عروسمون.چه حالل -

*** 

 یراجع به عروس  ینبش  یابهم اشاره کرد که ب  یانکه آر  یمشرکت برگشته بود  از 
 و آوردم. یختمر یچا ینیس یکدادم بهش و رفتم  ی. با سر اوک یمحرف بزن

 به دستت درد نکنه دخترم.به -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 مبل. یزدم و نشستم رو یبابا لبخند به 

 شروع کرد: آریان

 یرید؟بگ یو عرفان عروس یاف  یازودتر بر  یستبهتر ن گمیمامان، بابا م -

 حرف بود گفت: ینکه انگار منتظر ا  مامان

شرکت  یاآلن تو هاینا گهی! مگمیواهّلل من هم دارم چند وقته به بابات م -
 بذار سرشون خلوت شه! یادهکارشون ز

 سمت بابام و مخاطب قرارش داد. برگشت

 یدپروژه جد یکهم  ینا یاداره؟! ب یمگه کارشون تموم هاینآخه َمرد ا -
 دوباره!

 سرش رو تکون داد و جواب داد: بابا

ها بچه ینروزها بهتون بگم. ا ینهم خواستمیاتفاقًا من خودم هم م -
انگار!  شهیخلوت نم وقتیچپرکار و تالشن سرشون ه یلیماشاءاهّلل چون خ

و با هم  یمخانواده عرفان رو دعوت کن یممشخص کن روز رو یه ینهم یبرا
 .یمرو بذار یر مدار عروسقرا

به من چشمک زد  یواشکیکه   یدمرو د یانو آر یمسر تکون داد یراض همه
 .دونستیمیچشمکش رو م یکه فقط خودم و خودش معن

 یالتدوباره با خ ینهم یس برااومد جمعه یادمکه از خواب بلند شدم   صبح
 لذت بردم! یتختم و از تنبل یراحت ولو شدم رو
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

به سر و صورتم زدم و رفتم  یتختم بلند شدم و آب  یدم توکه وول خور   کمی 
 گفتم:  یطنت. با شکنهیداره صبحانه رو حاضر م یانآر یدمآشپزخونه که د

 هان؟ گنجییها امروز. در پوست خودت نم یشارژ یلیخ کهینمثل ا -

 رگردوند سمت من و گفت:ورود من سرش رو ب با

 یه؟شماست نظر خودت چ  یهّلل عروسخانم! وا  یر صبح شما به خ  یکمسالم عل  -

 بابا از پشتم اومد. یمرموز بهش زل زدم که صدا یافهق با

 .یرسالم صبح به خ -

دور   یمو بعد از اومدن مامان همه با هم نشست  یمبهش سالم کرد  یانو آر  من
 .یز م

 یانها. بگم چند شنبه ب ینبه خونه عرفان ا زنمیمادر، من امروز زنگ م -
 خوبه؟

 یانفکر کردم و رو به آر یشدم و کم یرهخ کردین که به من نگاه مماما به
 تأمل گفتم: یکردم. بعد کم  یز هام رو رچشم

 خونه. یایمزودتر ب یچونیمدوشنبه شرکت رو بپ یمفکر کنم ما بتون -

 به بابا نگاه کرد که بابا گفت: مامان

 .یهاون روز رو؛ روز خوب تونمیمن هم م -

 خودش گفت: مامانم

 . پس حله.رمیها اصاًل مدرسه نممن هم که دوشنبه -
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 .یمو صبحانه رو ادامه داد یمبا هم توافق کرد همه 

مختلف   هاییتسا  یدنبال جا و خونه و امکانات تو  یریهمحل خ  یبرا  داشتم
 یمگوش  یدمکه جمع شه، که د  نوشتمیهم اطالعات رو م  طور ینو هم  گشتمیم

 ست. جواب دادم:عاطفه یدمزنگ خورد. برش داشتم که د

 الو؟ سالم. -

 ی؟جون خوب  یسالم عاط  -

 !ی؟تو خوب  یزم،عز  یمرس -

 که باعث شد شک کنم.  یدپرس یو متعجب یبرو با حالت عج شخوبی

 بد باشم؟ یدطور مگه؟ باآره! چه -

 بود که... . ین! منظورم اآ نه نه -

 گرفتم!  یع رو که سر یزیچ یک  پیچوندیم داشت

 شده؟ یزیچبگو  یعاط  -

 نگران بود گفت: یکه حاال کم  عاطفه

 یعکس تو ترند شده تو یدمرو که باز کردم د ینستاگرامامروز ا یراستش اف  -
و  «ی»الکچر  یهاهشتگ  یاتهران!  غمیب  یکه بچه پولدارها  یمجاز یفضا

رو کرده   کار ینداشته که ا  یباهات دشمن  یک   دونمیپر شده. نم  یزهاجور چ  ینا
 رو. هاینا یدمناراحت شدم که د یلیخ یول
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

ازش  یسرسر  یع کردند روم! سر یعاطفه انگار سطح آب خال یهاحرف با 
 رو باز کردم. ینستاگرامکردم و ا  یخداحافظ 

 ییهاعکس  یا  کردمیم  یکه خارج زندگ   یمدت   یخودم تو  یهاعکس  یدند  با
 دم.ش  یرهخ  یمبودم شوکه به صفحه گوش  یمهمون   یا  یعروس  یکه باهاشون تو

به صدا در اومد. با  یمگوش یمبهوت مونده بودم که زنگ بعد طور همون
 یلنتسا یرو یمگوش درپییپ یهااز زنگ  یریجلوگ یداغون برا یاعصاب 

 انداختمش. یگذاشتمش و کنار

*** 

 یدبا کار یچ  کردمیکه نشسته بودم و داشتم فکر م  شدیساعت م یه دودح
 اتاق. یتو یدپر  یانبکنم که آر

 رو؟! یناا یدی! دیف ا -

 یدننداشتم که با د  یواکنش  یچهنوز ه  یرو به عالمت آره تکون دادم ول  سرم
کنارم و   یصندل یمن آورد و نشست رو یآب برا یوانل یکاوضاعم رفت و 

 گرم گفت:  یبا لحن

اومدن  یرونب یتو ینداشت  یرینکن خواهرم؛ تو که تقص یتخودت رو اذ -
ئه که پخششون کرده.  درکییخود اون ب  یاگناهش پ  هاینها. اعکس ینا

 یاکنه  یتشرکتمون رو نداشته خواسته اذ یشرفتتاب پ یکیقطعًا باز 
 سرمون رو گرم کنه. یامتوقفمون کنه 
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یدنکه دستش بود زنگ خورد با د یشکه گوش زدیهام حرف مبا داشت 
 آروم گفت: یصفحه گوش

 عرفانه. -

 رو وصل کرد. تماس

 سالم عرفان. -

 تر جواب داد:من نگاه کرد و از جاش بلند شد رفت سمت در و آروم به

 شوکه فکر کنم. یتو زنهینم یحرف  یچاآلن هم ه یده،آره آره فهم -

 نکنه. یتشاذ یهبق یهاکه تماس  یلنتسا یگذاشته رورو فکر کنم   یشگوش  -

 حالش خوبه. جاینا یایب خوادینه بابا نم -

 یهمه چالش ینتونستم بشنوم. خسته از اکم صداش محو شد و نکم  دیگه
دادم و  یهتک یمصندل یبرام به وجود اومد به پشت  یرانا یماومد یکه از وقت 

 یکه چه راحت حراج شد. کم کردمیهام رو بستم. به آبروم فکر مچشم
 برگشت. یانگذشت که آر

 یارمفتا آشنا دارم ته و توش رو درم یسمن پل یزم،. نگران نباش عز یاف  -
 یحت  یشههات همنداره که، تو انقدر لباس یرات. بعدشم هم انقدر ناراحت ب

 هایننداره. ا یهات مورد خاصعکسهست که  یدههم پوش هایمهمون  یتو
 یارنب رو یدیکه پوش  یمارک  یهابوده که لباس ینتمرکزشون ا یشتر معلومه ب

زحمت  هایندرصد هم ا یک  یدفکر کنند که شا یانچشم مردم. حاال نم یتو
 .یدندرو خر  هاینو کار کردن و جون کندن از صبح تا شب تا ا یدنکش



 

 
429 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 گفت:به تأسف تکون دادم که باز   سری 

 هماهنگ کنم با دوستم. باشه؟ رمیمن م یاف  -

العملم موند که سرم رو تکون دادم و من با دقت نگاه کرد و منتظر عکس به
 گفتم که رفت.  یلب یر »باشه« ز

 تونمینم یگهد کردمیداشتم. احساس م یاحساس بدخوب نبود و  حالم
 یهااصاًل شرکت یاشرکت!  یکارمندها  یاخدا یمواجه شم. وا یهبا بق یرونب
 و دوست و آشنا رو چه کنم؟ یلها به کنار فاماون ی؟چ  یگهد

 ینباشم و اآلن مرکزتر   یهنبودم که دوست داشته باشم مرکز توجه بق  یآدم  کالً 
 توجه شده بودم.

و  یز م یهام رو گذاشتم روهام گرفتم و دستسرم رو با دست یکالفگ  با
 یدبا کار یکه چ   کردمیرد بود و داشتم فکر مهام رو بستم. اعصابم خوچشم

بود سرم رو  یر که فکرم درگ  ییجاتقه در اتاقم بلند شد. از اون یبکنم که صدا
 گفتم:  یفیضع یبسته با صدا یهابلند نکردم و با همون چشم

 .ییدبفرما -

 یکه گذشت بو  یداخل شد. فکر کردم مامانمه اما مدت  یباز شد و شخص در 
 یعرفانه. اومد و دستش رو گذاشت رو یدمفضا که فهم یوت یچیدپ یعطر 

 گوشم:  یتو یچیدگرمش پ  یم و صداشونه

 سالم خانم مشهور خودم. -

 شده بود. یرهبهم خ  یطنتنگاه کردم که با ش  یرو بلند کردم و بهش خنث   سرم
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 !کنی؟یم یکار چ جاینا یه؟شوخ یبرا یواقعًا االن موقع مناسب - 

 بهم با تعجب نگاه کرد. ینهبه س زد و دست یهتک یزمم یرو بهم به جلو اومد

 ول کنم؟ یطشرا ینا یهمسرم رو تو یانتظار داشت  -

 هم. یم رفت توافتادم و باز چهره یدمجد یبدبخت  یادحرفش  ینا با

 !یاگو  یومدهر شما بهش روز خوش نکاًل همس  -

انقدر بزرگش نکن؛ بهش انقدر که افتاده رو   یاتفاق  ی؛حرف رو نزن اف  ینا -
توش   کدومیچه  یدمها رو دشده آخه؟! من تمام عکس  ینده. مگه چ   یتاهم

 ی به نظرم تو یشدن تو بشه. حت  یکنداشت که باعث کوچ ییمحتوا
قدر طرف خودش رو کشته چه  ینب. بیو خانم بود  ینهم سنگ  یلیشون خهمه

 .یارهب یر دو تا عکس ناجور ازت گ تونستهو ن

 نگاهش کردم که ادامه داد: یدردت با

 یتتاذ خواستهیداشته و م یکاماًل معلومه که طرف باهات مشکل شخص  -
هات چون کاماًل عکس  فهمه،یم  یها رو پخش کرده. هر آدمکنه و اومده اون

 نقص بوده. یو ب  یمعمول

 گفتم:  کالفه

 یفتهو اون ب  ینمن دست ا  یشخص  یهاکه عکس  خواستیآخه من دلم نم  -
هم دارم که واقعًا داره من رو  حجابیعکس ب  یک عرفان؛ بعد هم توشون 

 .یدهحرص م

 حوصله اومد جلوتر، خم شد و جواب داد: با
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

ه گل و بلبله؛ باآلخر   یو همه چ  یفتادهن یاتفاق  یچاآلن ه گمی! نمدونمیم - 
که نتونسته   یمخدا رو شکر کن  یاب  یکنه ول  یتتاذ  خواستهینفر م  یکوسط    ینا

 ینا یکس یدیکنه. در ضمن تو تا حاال د یداازت پ یزیچ یشتر ب یناز ا
 یرهذخ  رو  شنیپخش م  یصفحات مجاز  یتو  یکه هر از چندگاه   ییهاعکس
ها و حرف ینانقدر به ا دنینم یت! نه! اصاًل ملت اهمیش؟گوش یکنه تو

. پس شنیپخش م یکار آدم ب یک بار توسط  یک که هر چند وقت   یعاتیشا
مهمت  یهاهدف یکن رو ینکن و سع یتخاطرش اذانقدر خودت رو به

 .یتمرکز کن یشتر ب

به  یرهزانوهاش و خ یشد و خم شد و نشست رو یهم نگاهش جد بعد
 هام گفت:چشم

ه راجع بهت. برو جلو بگ یچ  یک   یست. اصاًل هم مهم نیشهمن پشتتم؛ هم -
 هاشون.چشم یتو بشو یهات، خاربه هدف یدنو با رس

داشتم. دستش   یهاش احساس بهترهر دو. با حرف  یملحظه سکوت کرد  چند
 هاش گفتم:به چشم یرهرو گرفتم و خ

 . دوستت دارم.یمن یدلگرم یهما یشهعرفان. ممنونم ازت که هم -

آغوشش گرفت و سرم رو  یتو که من رو یدمرو آوردم باال و بوس دستش
 .یدبوس

شکمش  یبود، سرم رو گذاشتم رو یستادهودم و اون اکه نشسته ب  طور همون
 که موهام رو نوازش کرد.
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 که آروم شدم از جام بلند شدم و مصمم گفتم:  کمی 

آماده شم که برم شرکت   یدکنم. تازه با  یداکار رو پ  ینبرم بگردم و مقصر ا  یدبا  -
 یبرا یشخوانخونه تا فردا برم اداره دفتر پ یارمردارم بمدرک ب یسر  یک و 

 شرکت. یکارها

و  یبشج یزد و دستش رو کرد تو یقیبا افتخار نگاه کرد و لبخند عم بهم
 گرفت.  یخاص یلاستا

خانم ما  یدمکار مهم بودم که فهم  یک برم خانم، مشغول  یگهپس من هم د -
 .یستن یندآ حالش خوش

 زدم.بهش لبخند  یمهربون  با

 شرمنده که... . -

 وسط حرفم. یدکه پر   زدمیحرف م داشتم

که  مهیفه. من وظیکلمه رو بگ  ین! قباًل هم گفتم، نشنوم ازت که ایسه -
 مراقب عشقم باشم.

 تکون دادم. یینلبخند سرم رو باال و پا با

 چشم. برو به سالمت. -

 .یزمفعاًل عز  -

 رفت.و  یدحرف، دستم رو آورد باال، بوس ینا با
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 یعروس یخمشخص کردن تار یبرا یانب هاینقرار بود خانواده عرفان ا امروز  
 اومد تو. یانکه آر  کردمیکارهاش. داشتم لباس انتخاب م  یهو بق

 ی؟شارژر من رو برداشت  ینتو ا گمیم یاف  -

 کنار تختمه بردار.  یهاول یکشو  یآره تو -

 یبعدش بذار داری،یهم برم اجازهیرو که ب  یلموسا یهنظرت چ یزمعز  -
 سرجاش؟

 .کنمیفکر م یشنهادتپ ی. رویهاوم. فکر خوب -

 بچه پررو! -

کمرنگ اما  یصورت  یر حر  یز بول یک گرفتم  یمباألخره تصم یانرفتن آر با
رو  خوردیآستر نم ینشآست یداشت ول یدآستر سف یرشکه ز یرنگ خوش

اشتم. دوستش ددوخت بود و خوش یلیرونم بود. خ یبپوشم. لباس تا باال
که  یرونب یختم. کالفه نشستم و کل کشو رو رکردمینم یداکمربندش رو پ

داشت رو هم بهش وصل  یفیظر  یر شد. کمربندش رو که زنج یداپ خرهباآل
بلندم رو باز کردم و چون تازه از حموم   یکه تموم شد، موها  یز کردم. کارم با بول
طور شونه د، هموندار بو حالت دار و موج یبود و کم یساومده بودم و خ

موهام   یطرفه کج باز کردم و باق   یهفرق    یهکردم و بهشون موس زدم. بعد هم  
 عقب نگه داشتم. یسر رو با گل

 یورم رو پام کردم و عطر د یدمو در آخر صندل سف یدمپوش یجذب  یدسف شلوار 
 بود زدم. یزنپو یپنوتیک رو که مدل ه
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 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

مد. مامان و بابا که آماده منتظر ا در اوبه صد یفونکه آ   یروناتاق اومدم ب از  
در رو براشون باز  یفوننشسته بودند از جا بلند شدن و من با زدن دکمه آ 

داخل شدند با  کهین. بعد از ایستادیمکردم. همه پشت در به احترامشون ا
بعد بلند شدم و  می. کیمنشست یراییپذ یتو یمهمه رفت یپرسسالم و احوال

رو تعارف  یرینیهم ش یانو آوردم تعارف کردم و آر میختر یچا ینیس یک 
جلسه قبل رو نداشت و   یسیدوردروا  یگه. عرفان دیمکرد و بعد دوباره نشست

 م گرفت.لحظه خنده یک حالتش  ینراحت نشسته بود که از ا

ها و قرار مدارها گذاشته شد و قرار شد با عرفان و مامانش و شب، حرف اون
سراغ  یمرزرو بر  یختار یینکردن و تع  یدار و بعد از پالدنبال تا یممامانم بر 

 کارها.  یلباس عروس و باق 

*** 

فتا مطلع شده بود   یسو عرفان انجام داده بودند پل  یانکه آر  هایییگیریپ  با
 یشخواندفتر پ  یباآلخره کارم تو  کهین. خوشحال از اکردیم  یگیریو داشت پ

حرکت کردم. با روشن  ینمماش و به سمت یروندولت تموم شده بود زدم ب
رو  یدکه شعبه جد یآدرس ساختمون  یریابمس یتو ینکردن ماش

 زدم و به سمتش حرکت کردم. یمجا افتتاح کناون خواستیممی

که مشغول صحبت کردن با  یدمرو د یانجا عرفان و آربه اون یدنرس با
ممون تا به نا ذارنیصاحب ساختمون بودن. حدس زدم دارن قرار محضر م

 یکنه ساختمون رو. به ساختمون نگاه کردم که چهار طبقه بود و نوساز با نما
م که یگرفته بود  یمتصم یانهاش تمام قد بودن. با آرو پنجره یسنگ مشک 
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جا بمونه و عرفان هم همون یانرو اداره کنم و آر جاینو ا جاینا یاممن ب 
 یلیدلم خ ی. تومیاداره کنهمه شعب رو بهتر  یمشرکت خودش، تا بتون

 بابت. یناز ا کردمیخوشحال بودم و خدا رو شکر م

. به سمتم کردمیکه داشتم از دور بهشون نگاه م  یدنفر من رو د یناول عرفان
 اومد و با لبخند جذابش سالم کرد. جواب سالمش رو دادم که گفت:

 سند. یانجام کارها یمحضر برا یدفردا بر  یمقرار گذاشت -

 شد. زحمتت یرسم -

 رفت بهم و گفت: یبانمک  غّرهچشم

 نره. یادتجلسه امروز رو  -

 رأس چهار. یامنه حواسم هست. م -

 خب پس من برم شرکت. فعاًل. یلیخ -

 مراقب خودت باش. خداحافظ. -

 یرهو به من خ زدینگاه کردم که داشت با تلفنش حرف م یانرفتن به آر با
بود که تلفنش تموم   یدهبه من رس  اً یبم و تقر لحظه اومد سمت  ینشده بود. هم

 شد و قطع کرد.

 .یسالم خسته نباش -

 ی؟. خوب طورینسالم تو هم هم -
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ها رو پخش رو که عکس  یارواون    یااآلن از فتا بهم زنگ زدن و گو  ینآره. هم  - 
 کردن.  یداکرده بود پ

 گفتم:  یخوشحال با

 بوده؟ یخب؟ ک  ی؟جد -

. حاال مشخص کردهیکار م  یگهد یکس  یطرف هم خودش برا احتمااًل اون -
 .یشهم

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

جلسه. همه  یمعصر بر  یدشرکت که با یمبر  یااگر کارت تموم شده ب -
 پروژه هستن. یکننده تومشارکت یهاشرکت

 .یمآره آره بر  -

*** 

ساعت هفت شب بود و  یرون؛ب یمو کوفته از در سالن وزارت کشور زد خسته
 .یمقرار داشت یبا تاالر

 نگاه کردم و گفتم: یانله به آر اییافهق با

 ها.دنبال مامان ریمیمن برو و من با عرفان م ینتو با ماش یانآر -

 باشه. خدا قوت. -

و به سمت  یمکرد  یتکون دادم و با عرفان ازش خداحافظ  حوصلهیرو ب  سرم
 .یمحرکت کرد ینشماش
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بعد  یسرحاله ول یه. آدم دو ثانخورنینمها اصاًل به درد قهوه ینواقعًا ا - 
 .یریدرجا بم خواییکه م  کنهیبا کّله سقوط آزاد م یتچنان انرژ

 ش گرفته بود گفت:که از حرفم خنده  عرفان

 شدم. یفتتوص یر اس جوریهینهم یقاً آره دق -

 زدم و گفتم: لبخندی

 .یرهمس یتو اول برو دنبال مامان خودت؛ -

آهنگ شاد که عرفان   یضبط رو روشن کردم. رفتم رو  رو تکون داد و من  سرش
 با گوشه چشم بهم نگاه کرد.

 ملت ها! یعروس ریمیم یمهان؟ دار -

 گرفت باال.  یمتا دستش رو به نشونه تسل دو

 نگفتم. یزیمن که چ -

 کردم.  ینگفتم و با آهنگ همخون  یزیچ دیگه

 .جاستینآمده ا یار آمده  یار  یباستکه شب چه ز  ینماه بب ی"ا

 هنگام ترنم و تماشاست یاستدن یانیعر  یهنگامه

 ماه بتاب یا یار تِن  ینهآ  یک شاخه گِل سرخ،  یک 

 وسوسه ناز یکزمزمه خواهش  یک یاز شعر ن یک پچ آواز پچ یک 

 جاست ینآمده ا یار آمده  یار  یباستکه شب چه ز  ینماه بب ای
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 هنگام ترنم و تماشاست یاستدن نییاعر  یهنگامه 

 ماه بتاب یتاب امشب اماه ب ای

 دلدار و تا بستر عشق، یکر پ تا

 ماه! از اول شب بتاب تا آخر عشق. یبزرگ دلبرانه ا فانوس

 جاستینآمده ا یار آمده  یار  یباستکه شب چه ز  ینماه بب ای

 هنگام ترنم و تماشاست" یاستدن یانیعر  یهنگامه

 زل زدم و دستش رو گرفتم و بلندتر خوندم: رخشیمن به

 وسوسه ناز" یک زمزمه خواهش  یک  یاز شعر ن یکپچ آواز پچ ک ی"

 کرد و من ساکت شدم.  یشد و همخون  یرهخ بهم

 جاستینآمده ا یار آمده  یار  یباستکه شب چه ز  ینماه بب ی"ا

 نم و تماشاست"هنگام تر  یاستدن یانیعر  یهنگامه

 «یمرتضو یژناز ب ینماه بب ای»

 و رو کرد سمت من.زد  یضیتموم شدن آهنگ لبخند عر  با

 قشنگ بود. یلیبذارن خ یمونعروس یبرا یمآهنگ رو بگ ینا -

 آره من هم عاشقشم. -

شون، از در . با باز شدن در خونهیمشون منتظر مادرش شددم خونه  یدنرس  با
که با زور و   ینمو بعد من رفتم که عقب بش یمکرد  یک شدم و سالم عل یادهپ
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تره. خالصه که معذب برگشتم سرجام احتر   جوریینالتماس نذاشت و گفت ا 
 و عرفان راه افتاد سمت خونه ما.

*** 

 .یمراه برگشت بود یتو یمداشت یکه از عروس  یحال خوب  یول یخستگ  با

 یم؟رو رزرو کن جاینبود؟ هم یخب عرفان نظرت راجع به تاالر چ  -

و آهنگشون هم صدا ر  یبودم از برخورد پرسنل. باندها یآره من که راض -
 قدر که آدم کر بشه گذاشته بودن.نه اون یواضح ول

که اون هم خود   یومدپشت عروس خوشم ن یدماناز چ کهینآره به جز ا -
خوب  یهمه چ  شیهبودن و دست تاالر نبود، بق عروس داماد سفارش داده

 بود.

 ها که پشت نشسته بودند.سمت مامان برگشتم

 نه؟ -

 تکون دادند و مامان عرفان گفت: «ییددو سرشون رو به عالمت »تأ هر 

 یایمشاءاهّلل م. فردا انیبود یمهم نظر توئه که خداروشکر راض یزم،آره عز  -
 رزرو. یبرا

 افتاده باشه ادامه داد: یادش یزیانگار چ یهو

 یبرا خوایینم یطراح داخل یکه به عرفان گفت   یدمافسانه مادر، شن یراست  -
 تون؟خونه
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س که خودمون با و تخته یر چهار تا ت یگهد یستم نآره مامان جان، الز  - 
 س.. خرج اضافهیگهد چینیمیخودمون م یقهسل

 یزم؟عز  یمطمئن -

 که.  خوادینم  یاصول و طراح   یگهباشه. د یننشگرم و دل  یدآره بابا. خونه با  -

 بودن عروسم بشم من. یباشه مادر. قربون خاک  -

 خدا نکنه. -

نگاهش کردم  یخنده که برگشتم سؤال یر د زد زحرف مادر، عرفان بلن ینا با
 که گفت:

باشه   ینتو هم هم  کردیباور نم  یها رو به مامان زدم ولحرف  ینمن هم هم  -
 .کنهیم داره تعارف مبچه گفتیم یحرفت، ه 

 .یستمن یفاتتشر  ینمن اهل تعارف و همچن یدنه مامان جان نگران نباش -

که کنارش نشسته بود کرد و شروع مامانم  یک زد و سرش رو نزد لبخندی
 کردند با هم آروم، به حرف زدن.

دنده  یو درست نشستم سرجام که عرفان دستم رو گرفت و رو برگشتم
 زد. یبرگشتم نگاهش کردم که چشمک  یگذاشت. با مهربون 

 و راحتتم. یر گآسون یتعاشق شخص -

 یفیخف دستم گرفته بود، فشار  یبهش زدم و اون دستش رو که تو لبخندی
 دادم.
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رو دستم گرفتم و کمربندم رو باز کردم و برگشتم عقب   یفممون ککوچه  یدند  با 
 سمت مامان عرفان.

 .یدیدزحمت کش یددستتون درد نکنه اومد مامان جان -

 بود. یفهوظ یزمعز  کنمیخواهش م -

. یمشد یادهپ یناز ماش یهم تشکر کرد و بعد از تعارفات و خداحافظ  مامانم
 یستادنگاه کردم که عرفان برامون دست تکون داد و ا ینر آخر به ماشبا یبرا

 و بعد رفت. یمتا ما داخل ش

*** 

. به یریهخ یادار یبرم شرکت؛ رفتم سراغ کارها کهیندوباره بدون ا صبح
اما  کرد؛یداشت اعصابم رو ُخرد م یگهو د رفتیم یششدت کارهاش ُکند پ

 کار.  ینا ی. مخصوصًا تووردمآ ینبودم و کم نم یمن آدم جا بزن 

 یچ  یو عالف کردن برا یو کاغذ باز یهمه نامه باز ینا کردمیدرک نم واقعاً 
 بود.

سرعت انجام کارم شدم و فقط با آرامش  یخیالبه بعد ب ییجا یکاز  دیگه
 .کردمیم یگیریکارها رو پ

 بود که من هنوز   ۲و اآلن ساعت   یرونهشت صبح از خونه زده بودم ب  ساعت
که   یشخص یدمنفر مونده بود که نوبت من بشه که د یککارم بودم.   یر درگ

 شد. بلند یز کارها بود از پشت م  ینمسؤل انجام ا

 گفت:  یمجا نشسته بودتعجب بهش نگاه کردم که بلند رو به ماها که اون با
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 .گردمیبرم یگهساعت د یموقت نماز و ناهاره ن - 

پرونده رو هم گرفتم و بلند شدم و رفتم رو برداشتم و  یمکالفه گوش  یآه  با
 .ینماش یو نشستم تو یابونخ یتو

زنگ  یمگوش یدم،نفس کش رو روشن کردم و ینکولر ماش کهینمحض ا به
 خورد. عرفان بود.

 الو سالم. -

 ی؟سالم خانمم. خوب  -

 ی؟. تو خوب یمرس -

 جا؟اون یست. امروز هم رفت تو گرفته یصدا یمن خوبم ول -

 أسفانه.آره مت -

 شم؟یکارهاش م  یگیر چندبار بهت بگم که تو نرو خودم پ -

 سرت. یختهکار ر  ی. کلتونییآخه تو خودت هم که نم -

 ی؟شما بشم آخه با فکر من. ناهار خورد یفدا -

 نه هنوز. -

 پس برو ناهار بخور. -

. نفر مونده بود به من برسه یک  یکار رو انجام بدم. لعنت   ینباشه بذار حاال ا -
 س.اصاًل سرعتشون در حد مورچه
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 تمومه کارت؟ یگهاآلن بعدش د یعنیخب  - 

 نه بابا! طرف پاشد جمع کرد رفت ناهار. -

 یکخب پس تو هم برو  گمیناهارشونم! م یهابه وعده یبندیپا ینا یر اس -
 .یگهبخور د یزیچ

 حاال. رمیم -

 .ینبخور ضعف نک یزیچ یهپاشو برو  یحاال نه! واقعن رمیم -

 خب! رفتم. یلهخ -

 حتمًا. یها اف  یاآلن بخور ینرو. هم یگوش  یگهد کنمیپس من قطع م -

 باشه بابا باشه! خداحافظ. -

 فعاًل. -

 یک یدمسرم رو بلند کردم و به اطراف نگاه کردم که د یقطع کردن گوش با
رو قفل کردم و  ینشدم و ماش یادهپ ینهست. از ماش یابونکنار خ  یسوپر 

بسته برداشتم و حساب  یکم کالب مورد عالقه  یدن. با دیسوپر  یورفتم ت
 .یرونکردم و اومدم ب

ساعت گذشته   یمرو خورده بودم که ساعت از اون موقع که خانمه رفت ن  کالبم
بود.  یومدهگذشت و هنوز خانمه ن  یشتر ربع ب یهشدم و رفتم تو.  یادهبود. پ

خانم سالنه   یدمجا اطالع بدم که داون  یر کالفه از جام بلند شدم که برم به مد
 .شهیم فرمایفداره تشر  سالنه
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 هم فشار دادم و نشستم سر جام. یهام رو روحرص دندون از  

 .یدمن، نوبت به من رس یاز انجام کار نفر قبل بعد

کار   ینشکرت ا یانشستم. خدا ینو داخل ماش یروناز در زدم ب یخوشحال با
خب خودش باز  یهم نبود ول یتیراهمهم درست شد. هرچند کار چنان پ

 .یهقدم

*** 

من رو پخش کرده بود نگاه کردم و با تأسف سر  یهاکه عکس  یشخص به
 تکون دادم.

باال بردن  یتالش برا یکه به جا یکارتب یامهندس عقده یبه اون آقا -
منتظر  گییم رییم زنهیم ییکارها ینخودش و شرکتش دست به چن

 یلودلش بخواد ج کنمیشرکتش چون فکر نم یتو بمونه یسپل یروهاین
 کنن.  یرشش دستگخانواده

تکون دادم که طرف رو بازش کرد و  ییدسرباز نگاه کردم و سرم رو به تأ به
 آزادش کرد.

 :یدمرو از بغل گوشم شن یانآر صدای

 بود؟ یدادن کار درست  یترضا یمطمئن -

کرده؛ گرچه   یکار  ینپول همچ یبود و فقط برا کارهیچه یارو ینآره بابا ا -
که بازداشت بوده. مجرم   یچند روز  ینخب بسشه ا  یول  یستکارش درست ن

 .یگهکنن د  یرشخرفته که قراره برن دستگ یر اون مهندس پ یاصل
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 .یمزد یرونب یرو تکون داد و با هم از اداره آگاه  سرش 

 رو گفتم: یانکردم سمت آر  رو

 ی؟با من ندار ی. کاریعروس یدخر  یبرابرم مزون با عرفان  یدمن با یانآر -

 به سالمت. یزمنه عز  -

 و به سمت عرفان روندم. ینمسمت ماش برگشتم

رو  ینم. ماشیینعرفان هم همون موقع اومد پا یدمدم شرکت که د رسیدم
سمت  یمعرفان و رفت ینماش یتو یمشرکت عرفان پارک کردم و نشست یتو

 مزون.

 یا به صورتم خورد و نفسم جا اومد. گرماورودمون به مزون موج خنک هو  با
 شده. یر گهوا نفس

 یباً تقر  یخانم یممزون نشست یو طوس یصورت  یهامبل یرو کهیناز ا بعد
و بعد  یدکه مدنظرمه پرس  یمسن اومد و از من چند تا سؤال راجع به طرح 

حال  ینساده اما در ع یار مزون بس ی. فضایارهبرگشت تا رگال مورد نظر رو ب
 ینکه اخالق صاحب مزون در ع یدراحت فهم شدیبود و م ک یش

 .یستن یو کالس الک  ایوافادهیسف مدارییمشتر 

. به یمبرامون شربت خنک آورد که ازش تشکر کرد  اییگهزمان خانم د  ینا  در 
 صورت من زوم بود. یکه رو  عرفان نگاه کردم

 نگاهش کردم که لب زد: یحالت سؤال با

 !یشد اتر یبقدر امروز زچه -
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منتظره زده بود چند لحظه مات شدم و بعد  یر و غ یهوییحرفش که  ینا با 
 یلبم اومد. دستم رو بردم سمت دستش و آروم گرفتمش تو  یکم رولبخند کم

 هام و آوردمش سمت خودم.دست

 ینب ین. ایمها شدانمه اومد و ما مشغول نگاه کردن به مدللحظه خ همین
ش ساتن بود و از وسط چاک گرفته بود. پارچهها چشمم رو از لباس یکی

بود  یبند کلفت  ینشپف داشت و آست یدامنش. به اندازه قابل قبول خوردیم
 خوردیم  فدو طر   یککوچ  یون.دوتا پاپشدیم  یزونها از کنار آوشونه  یکه رو

 .کردیپف م یو بعد از اون دوتا دامن کم

 یارهو بعد خانمه رفت تا بدستم به عرفان نشونش دادم که خوشش اومد  با
 و بپوشم.

. محشر بود! کردمیبه خودم نگاه م ینهآ  یبودم و تو یدهرو پوش لباس
 شده بود. ینتزئ یاتبا جزئ یسادگ  یندوخت و درعخوش

به من موند و بعد به زور از اتاق پرو  یرهخ ساعت یک  یدنشهم با د عرفان
 م بود.اندازه یقاً . جالب بود که دقیرونرفت ب

 خونه. یمو اومد یماز حساب کردن پولش لباس رو گفت بعد

موند. سر ناهار بحث سر  جاینهم با اصرار من اومد داخل و ناهار رو ا عرفان
اون مال عقده و  گفتیعرفان م یول خوامیبود که من حلقه دوباره نم ینا

 ینحرف من شدن با ا  یمدر آخر تسل  یول  گیرنیهمه جداگانه م  یعروس  یبرا
خوشم   یلیدم و خیاگر د  یستدالل که اگر دلم خواست به جاش بعدًا انگشتر ا

 .یرهتا برام بگ گمیاومد به عرفان م
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م دوستش دارم حلقه  یلی! نماد تأهل. من هم که خیگهست د! حلقه حلقهواهّلل 
 !یه؟رو. چه کار

*** 

به سمت   یموتشدم و در رو بستم. کمربندم رو بستم و با زدن ر  ینماش سوار 
به ذهنم  دفعهیک شرکت عرفان حرکت کردم. از رفتن من اطالع نداشت و 

رو بهش بگم تا باهاش مشورت کنم. شرکت  یجا و موضوع که برم اون  یدرس
روند. گذیرو م  ینروت  یکارها  سروصدایروزها به شدت آروم و ب   ینخودمون ا

رو با  یدشعبه جد یمبتون یانتا من و آر یدردسر  یچو ه یاپروژه یچبدون ه
عرفان تا بهش بگم پروژه  یشپ رفتمی. داشتم میمراه بنداز یشتریسرعت ب

 یانتا من و آر  یرهاون به عهده بگ  یشده رو شعبه  شنهادیکه بهمون پ  یدیجد
که داشت دستمال  یدمرو د یرمردی. پشت چراغ قرمز، پیمبه کارها برس

رو  یرمردهاو پ مشدیم یاحساسات  یلیکاًل خ  یرمردها. نسبت به پفروختیم
 یرم پول رو بگ یهبق کهینو بدون ا یدمدوست داشتم. ازش دوتا دستمال خر 

کردم که رفت. با سبز شدن چراغ گاز رو فشار دادم و بعد از مدت   ازش تشکر 
 .یدمرس یکم

 یرو دادم باال و نگهبان من رو شناخت و در رو باز کرد. تو یمآفتاب عینک 
 یآسانسور نگاه کردم. مانتو  ینهانسور شدم. به آ پارک کردم و سوار آس  ینگ پارک
تنگ بود. جزء  یکوتاه بود و از کمر کم یبودم که کم یدهپوش یمانندکت

حجاب رو   یحدود من برا  یلیچون خ  پوشیدمشینم  یادبود که ز  ییممانتوها
مهم داشتم که  یلیخ یاچارچوبش نداشت اما امروز چون عصر، جلسه یتو
 یشتر کردم ب  یهستند سع یدارو افاده یسف یهاآدمشون همه دونستمیم
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. یدمروز رو به خودم بخش یک  ینا یدم ولراحت نبو یلیبه خودم برسم. خ 
پهن و هفت   نهپاش  یبود با شلوار ستش که با کفش مشک   یکت   یمشک   یمانتو
 ینک رو هم سرم کرده بودم و ع یاساده یبودم و شال مشک  یدهپوش یمسانت
سرم.  یکنه رو یکساال داده بودم که شالم رو هم فب یرو طور یمآفتاب
زده   کنندهیمحج  یملبودم و ر  یدهت پلکم کشرو پش  یاچشم بدون دنبالهخط

کرده بودم. با   محوی یلیخ یشبودم. رژم رو رنگ کرم زده بودم و درکل آرا
 یششدم و سمت اتاق عرفان راه افتادم. به منش  یادهآسانسور ازش پ  یستادنا

 کهینقبل از ا یع سر  یداد ول ییروسالم کردم که جوابم رو با خوشراه  یتو
 برسم به در اتاق عرفان گفت:

 مهندس جلسه دارند. -

 و برگشتم سمتش. یستادمراه ا وسط

 شه؟یتموم م یک   -

 هست که رفتند داخل. ساعتییمن یول دونمینم -

برم  یدرس ها. به ذهنماز مبل یکی یرو تکون دادم و رفتم نشستم رو سرم
برگشتم  ینهم یافتاده رو انجام بدم براعقب یشرکت و کارها یتسا یتو

 و گفتم: یسمت منش

 بالاستفاده هست؟ یوتر کامپ  جاینا -

 تا نشونتون بدم. یاریدب یفبله مهندس. همراهم تشر  -
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 یوتر و من نشستم پشت کامپ  یمبغل اتاق عرفان راه افتاد  یهم به سمت اتاق   با 
 م رو شروع کردم.خود یو کارها

که   کردمیم  یمتنظ  یتاس  یرو تو  یزیچ  یک بود که با دقت داشتم    یربع  یک 
 یتو  یدختر   یبلند خنده  یباز شدن در اتاق عرفان اومد و بعدش صدا  یصدا
 .یچیددفتر پ یفضا

 تا بهت خبر بده عرفان جان. گمیپس من به بابا م -

از جام بلند  یدبز شد. با تردسرم س یدوتا شاخ رو یباً جمله تقر  ینا یدنشن با
 عرفان اومد. ی! صدایشدم. چه خودمون 

 .یکه اومد  ی. مرسیزمباشه عز  -

 قربونت. فعاًل. -

دستش رو سمت عرفان دراز کرد و عرفان بهش دست  یدمکه د  یدمدر رس دم
 داد.

 خداحافظ. -

 هاشون نگاه کردم که همزمان شد با برگشتن دختره و رفتنش.به دست  شوکه

قرمز ست  سانتییسترو با کفش پاشنه ب یقرمز  یانتوافتضاح بود! م شتیپ
 یرو تو یغ هم نتونسته بود اون رنگ ج یشکرده بود و شال و شلوار مشک

تر و شوکه  یدمکه برگشت د  یتر جلوه بده. رژ قرمزش رو لحظه آخر محل کار کم
 از قبل شدم.



 

 
450 

 رمان یککاربر انجمن   راینرمان مجنون عاقل | س

 ن رما  کی

 به یکه منش  کردمیبودم و داشتم تماشا م یستادهکه دم در ا  طوریهمین 
که اون، با انگشت   یدازش پرس یزیعرفان، حضور من رو خبر داد و عرفان چ

که توش بودم نشون داد. عرفان برگشت و نگاهش به من   یش اتاق اشاره
 .سمتمزد و اومد  یمن شوکه لبخند یدنبودم . با د یستادهافتاد که دم در ا

 ی؟. خوب یزمسالم عز  -

 جلوتر.قدم  یک و اومدم بهش نگاه کردم  یجد خیلی

 .یسالم. مرس -

 گفت:  یارهخودش ب یبه رو کهینحالتم بدون ا یدند با

 اتاقم. یتو یمبر  یاب -

 .کردمیکار م  یوتر که داشتم توش با کامپ  یبرگشتم داخل همون اتاق  سرد

 .دمیانجام م یکار  یک . دارم جاینا یانه تو ب -

 .یرو تکون داد و رو کرد سمت منش سرش

 لطفًا. یارنب یگو برامون دوتا چاب -

 گفتم:  سریع 

 .یت خوردجلسه یمن که برام آوردن. تو هم فکر کنم اآلن تو خوادینه نم -

با مکث نگاهم کرد و بعد سرش رو  یگفتم که کم  یرو با غلظت خاص جلسه
 تکون داد.

 .ین. بشیزمباشه عز  -
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 یز تم پشت م. من اما رفیز م یجلو یصندل ینشست رو رو بست و اومد در  
 نگاهش کردم. ینشستم و همچنان جد

 خب؟ -

 نگاهم کرد. یدترد با

 ... .یستأس یشرکت، تازگ  یک دختره، دختر دوست بابامه که  ینا -

 وسط حرفش: یدمحالت صورتم، پر  ییر تغ بدون

 ر؟خبکن برام. چه  یفشرکت تعر  یبود که از کارها ینمنظورم ا -

 لحنم نگاه کرد و گفت:و  میافهحرفم با شوک به ق ینا با

رو فعاًل قبول  یاپروژه یچه یطور که گفت هم همون جاین. ایچی...هیه  -
 .کنمینم

 جام بلند شدم. از 

 .یدبه بعد بکن یناز ا -

 ناراحت، گفت: یو کم یفضع یسکوت کرد و بعد با صدا کمی

 باشه. -

سمت  سکوت برگشتم یهنگاه کردم و بعد از چند ثان یابونپنجره به خ از 
جا که اون  هایییلدر آوردم و کردم داخلش، فا یفمو فلشم رو از ک یوتر کامپ

 .یمفلش و همچنان هر دو ساکت بود یتو یختمدرست کرده بودم رو ر
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رو خاموش کردم. از جام   یوتر و کامپ  یفمک  یرو خارج کردم و انداختم تو  فلش 
 شدم. یرهفان خعر  یهابه چشم احساسیرم رو آوردم باال و ب بلند شدم و س

 .رمیدارم م ی؟ندار یکار  -

هاش. از جاش بلند چشم  یشدم تو  یرهبهت بهم نگاه کرد که چند لحظه خ  با
 شد و گفت:

 افسانه من...! -

 وسط حرفش و محکم گفتم: پریدم

 خداحافظ. -

ببندمش  کهینو بدون ا جلوش رد شدم و رفتم سمت در. در رو باز کردم از 
 .یبرگشتم سمت منش

 .یر خممنون ازتون، روز به -

 بود. یچ  یستن یادمزد و جوابم رو داد که  یلبخند بهم

 یابرم از اون ساختمون. برام مهم نبود عرفان چه بهانه خواستیدلم م فقط
برم  خواستمیبود. فقط م یاون دختره ک  یاکه کرده بود   یکار  ینا یداره برا

خودم بت  یز عرفان برابودم که چرا انقدر ا یچون از دست خودم عصبان 
 ساخته بودم؟

رو که دوستشون داشتم رو  یرو و کسان  یانمبود. اطراف ینکارم هم  همیشه
اشتباه از  یک ارتکاب  یدنکه با د  دیدمیخودم انقدر مقدس و کامل م یبرا

 یمیمدوست صم  یکاشتباهم هم    افکار   ین. سر همشدمیزده مسمتشون بهت
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من  یهخودم باشن. شب یهشب یدهمه با ردمکیرو از دست دادم. چون فکر م 
بود. حاال هم   ینفکر کنن و اعتقاداتشون مثل من باشه. آره اخالق بد من هم

اون حق داشت  یعنیداشته باشم.  یبا عرفان چه برخورد یدبا دونستمینم
برخورد   یگهدختر د  یهبا    طوریینهست، اش اسم من  شناسنامه  یتو  یکه وقت 

 !دونمیکنه؟ نم

دارم کجا   دونستمیافکار خودم غرق بودم و نم  یو تو  کردمیم  یرانندگ   تمداش
 .یرونب یدمن رو از افکارم کش یمگوش  ی. صدارمیم

 فهمیدمیکه م  یتا زمان  ید. نبایدمش نگاه کردم که اسم عرفان رو دصفحه به
 یگهپس جوابش رو ندادم. دوبار د  شدمیکالم مهاش همبا  یه،رفتار درست چ

 شد. یخیالب دمیجوابش رو نم یدد یخورد که وقت  هم زنگ

اون دو نفر؟ خارج که بودم،  ینشکل رفتار ب ینباشه ا یبرام عاد یدبا یعنی
. کنمیفکر نم یه؟عاد یرانا یتو جاینا یول دیدم،یرفتارها رو م ینا یلیخ
 خودش؟ یداره برا یبه کنار، اصاًل مگه خود عرفان نگفت اعتقادات  یرانا

دارم   کنمیبود؟ اصاًل من چرا اآلن انقدر ناراحتم؟ چرا احساس م  یچ   ینا  پس
 !شم؟یخفه م

. شهیجلسه شروع م  یگهد  ساعتیک   یدمو فهم  ینافتاد به ساعت ماش  چشمم
 رفتم؟یم یدجلسه حضور داشت با یعرفان هم تو

 مهم بود. یلینرم. خ شدنمی

 .شینمیدور از عرفان م یصندل یرو یول رمینداره م اشکالی
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 بود. برش داشتم. یانآر بار یندوباره زنگ خورد و ا گوشیم 

 الو سالم. -

 ی؟سالم بر خواهر شلوغ خودم. چطور -

 شده؟ ی. چ یمرس -

 گفت:  مشکوک

 افتاده؟ یاتفاق  -

 طور؟نه چه -

 .یستین یشهمثل هم دونمینم -

 نه خوبم. بگو کارت رو. -

 همچنان مردد گفت: یلحن با

نره. حتمًا  یادتکنم که جلسه امروز رو  یادآوریقط خواستم ف یچیه -
 م.دفترخونه یتو دونییحضور داشته باشه، من هم که م یدبا مونیکی

 .یفتم. دارم راه مدونمیآره. باشه م -

 مکث گفت: یکم  با

 اش.باشه پس مراقب خودت ب -

 فعاًل. -

 .یکنار  یصندل یرو قطع کردم و انداختم رو گوشی
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. یدمزدم و طبق اون رأس ساعت رس یریابمس یرو تو محل جلسه آدرس 
. کشیدیم  یر ت  هامیقهشق  خوردمیکه م  یگرفته بودم و با هر تکون   یسردرد بد

 هینشم آ  یادهپ یناز ماش کهینهم رفته بود. قبل از ا یهام ناخودآگاه تواخم
قط نکرده بود ف  یکردم که فرق   یرو بررس  یشمو چهره و آرا  یینجلوم رو دادم پا

هم بود. موهام رو دادم تو و  یهام توقرمز شده بود و اخم یهام کمچشم
بغل   یصندل  یرو از رو  یمکردم؛ گوش  یکسشالم ف  یرو دوباره رو  یمآفتاب  ینک ع

رو قفل کردم و به سمت در راه افتادم.   ینو ماش  یفمک  یبرداشتم و انداختم تو
 یهان همون مهندسکه همشو  یدمآشنا د یادیبا ورودم به سالن، تعداد ز

 بودند که گفتم. یدارو افاده یسف

هر  یپشتش بود و جلو یصندل یادیوسط بود و تعداد ز شکلییضیب میز 
م و سالم داد ی. سر راه به چند نفر یکروفنم یهتاب و لپ یهآب و  یصندل

 یستادهداشتن ا  یهکردن. بق  یپرسهم اومدن سمتم و سالم و احوال  یچند نفر 
 یاما من اصاًل حوصله برخورد باهاشون رو نداشتم برا زدنیدور هم حرف م

نشستم و  یز پشت م هایاز صندل یکی یراهم رو کج کردم و رفتم رو ینهم
کالفه از جام .  زدیتا جلسه شروع شه. نبض سرم م یینسرم رو انداختم پا

. محترمانه کردیو قهوه آماده م  ییکه داشت چا  ییبلند شدم و رفتم سمت آقا
 :یدمش پرساز 

 آقا. سالم. یدببخش -

 جواب داد: ییرورو بلند کرد و به من نگاه کرد و با خوش سرش

 سالم دخترم. جانم؟ -
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 هست؟ یکینزد ینداروخانه ا جاینا - 

 داشته باشم. یدبگو شا خواییم یزیچ یاگه قرص ینه دخترم ول -

 ید؟دار خوامیمسکن م -

 تا بهت بدم. یاآره دخترم. ب -

 بسته ژلوفن بهم داد. یک راه افتادم که رفت سمت آبدارخونه و بعد  دنبالش

 لبخند ازش تشکر کردم. با

 آخر جلسه. گردونمیش رو برمواقعًا ممنونم. بهتون بسته -

 ها رو نداره.حرف یننه بابا باشه. قابل ا -

 رو تکون دادم. سرم

 براتون. ممنون. یارمم -

قرص رو کندم از بسته  یک  یکالفگ و نشست روش و با   یمسمت صندل رفتم
رو برداشتم و قرص رو دادم   یز م  یرو  یو آب معدن   یز م  یو بسته رو گذاشتم رو

 باال.

اومد  یخانم یکسرجاهاشون. بغلم  یننبش اومدنیهمه داشتن م کمکم
باهام  شناختیمن رو م یااون که گو یبود ول ینبود ک  یادمنشست که من 

 دادم. کرد که جوابش رو  یک علسالم

که مبادا چشمم به عرفان بخوره اون وسط.   کردمیرو نگاه نم یتجمع توی
رو  هامیقهاز شق یکیقرار داشت و با دستم  یز م یبود و دستم رو یینسرم پا
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کنار   هاییاز صندل  یکی. باآلخره جلسه شروع شد و  مدادینامحسوس فشار م 
 موند. یمن خال

نشست. برنگشتم نگاه  یاون صندل یاومد رو ییجلسه بود که آقا هایوسط
. از من کردمیجلسه نگاه نم  یاز مسؤل برگزار  یر به غ  ی. کاًل به کسیهکنم که ک

و  یمکرد یادهپروژه پ یک هامون که داخل از طرح یطرح  یک خواستند که 
کردم به   عرو وصل کردم و شرو یکروفونمبدم. م یحهم ترکوند رو توض یلیخ

از معمول داشتم   تر یفضع  ییبا صدا  کردیدرد م  دادن. چون سرم هنوز   یحتوض
. بعد از حدود یدبود که جمالتم رو بشه فهم یاما انقدر جد دادمیم یحتوض

رو خاموش کردم و چون سردردم  یکروفونمکه صحبتم تموم شد، م  ساعتیمن
با  یگهد یدونهو  برداشتمبود رو  یز م یبدتر شد، ورقه قرص که هنوز جلوم رو

 ال.آب دادم با

 یشکه خودم قباًل بررس  کننیم یرو بررس یطرح  یک که دارن   یدمهم د بعد
بهتر شم.  یا کمبه دست و صورتم بزنم ت یآب  یک کردم از جام بلند شدم تا 

بلند شدم تا جلب توجه نشه. آروم از بغل رفتم  یواشنامحسوس و  یلیخ
 بات آ آب زدم. با خوردن قطر   یو به صورتم چندبار  یبهداشت   یسسمت سرو

 بهتر شد. یبه صورتم حالم کم

راحت صورتم رو خشک کردم و  یالبا خ ینهم یضدآب بود برا آرایشم
 کنار دستم عرفانه.  یآقا یدم. از دور دیمبرگشتم سمت صندل

بهش نگاه کنم،  کهینو بدون ا یاوردمخودم ن یبه رو یدراومد ول حرصم
 نشستم سرجام.
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شدن. از شدت سردردم کم نشده بود تموم شد و همه از جاشون بلند  جلسه 
داره. انقدر سرم  یتیوفن چه خاصژل ینو من در عجب مونده بودم که پس ا

رفت. دستم   یاهیلحظه سرم س  یهاز جام بلند شدم    یوقت   یگهکه د  کردیدرد م
تا درست شم. بعد که   یستادمجور او چند لحظه همون  یز گرفتم به م  یع رو سر 

آروم راه افتادم سمت آبدارخونه برداشتم و آرومبهتر شد ورقه قرص رو  یکم
بدنم سردردم رو  یدتا حرکت شد رفتمیم راه مو قرص رو پس دادم. آرو

 شناختم،یکه م  ییکردم از کسا  یسرسر   یخداحافظ   کهیننکنه. بعد از ا  یدتشد
کنم سوار شم که مچ   از رو زدم و اومدم ب ینرفتم. در ماش ینگ به سمت پارک

طور که گرفته شد. برگشتم به سمت طرف که همون  یت کسدستم توسط دس
 بود.عرفان  زدمیحدس م

 گفت:  یبه چهره نگرانش نگاه کردم که با لحن نرم یتجد با

 که آخه.  یکن  یرانندگ  تونییحالت نم ینبا ا -

 .یدمکش  یرونرو از دستش ب دستم

 .تونمینم یا تونمیکه م  ینیتا بب کنمیحاال م -

 بازوم رو گرفت. دفعهینکه ا  ینمل بشبرم داخ اومدم

 بذار برسونمت. کنمیافسانه خواهش م -

که تکون   یدمکش  یرونهاش بدست یناز ب یشتریبا شدت ب بار ینرو ا بازوم
 بکشه. یوحشتناک  یر که خوردم باعث شد سرم ت  یمحکم

 آخ! -
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هام رو محکم بستم. و چشم  یصندل  ینشستم رو  یرونجا رو به بهمون  سریع  
 لحظه از دردش رفت. یک سم نف

 صورتم. یشد و خم شد جلو یکمنزد یع سر  عرفان

 ی؟افسانه خوب  -

 رو تکون دادم که با التماس ادامه داد: سرم

 نزنم. بذار برسونمت. یحرف  یچه یر،مس یتو دمیقول م -

بلند شدم رفتم  یشدم و بدون حرف  یمناچار تسل یطم،شرا ینحرص از ا با
 فان من رو برسونه.راننده تا عر سمت کمک 

اومد سمتم و بازوم  ین،سمت ماش اون رفتمیتم آروم ممن که داش یدند با
 من رو رسوند. یرو گرفت و تا صندل

عقب   یدمرو تا آخر کش  یصندل  یدادم و کمربند رو بستم، پشت   یهتک  یصندل  به
 هام رو بستم.و چشم

انداز رو دست  یهه  را  یرو روشن کرد و راه افتاد. تو  ینسکوت ماش  یتو  عرفان
. ناخودآگاه یدکش  یر سرم ت ینسرعت از روش رد شد که با تکون ماش یبا کم

 همون حالت که بودم، دستش رو چنگ زدم که با هول گفت: یتو

 اصاًل. یدمش. ندیزمعز  یدببخش -

و ازش واقعًا   زدینم  یحرف   یچعقب. ه  یدمو دستم رو کش  یدمکش  یقیعم  نفس
 ینو سکوت ماش کردیآروم حرکت م ینماش ضوع.مو ینممنون بودم بابت ا

 فرو برم. یقیباعث شد به خواب عم
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 *** 

 عرفان

 یرمبم  یشده نگاه کردم. اله  جوریینچهره در همش که معلوم بود از درد ا  به
 ید. نباشدیکم صورتش باز ممن برات! غرق خواب بود و تازه انگار داشت کم

 خوابیدیم  یاگه مدت   طوریین. ادشیبدتر م  یگرنشچون م  کردمیم  یدارشب
. شدمیشدنش نم جوریینو باعث ا مردمی. کاش مشدیحالش خوب م

 یکه تو  ییهاو بعد مکث یدمد یز م یورقه قرص رو رو یوسط جلسه وقت 
. حالم از رهیم یاهیهاش سدرد داره و چشم یدمفهم داشت،یهاش برمقدم

 ها.حرف یسر  یهخاطر نگفتن خودم به هم خورد به

 خواستیپارک کرده بودم و مردد بودم که کجا ببرمش. دلم م یابونخ بغل
شه.   یشه از دستم عصبان   یدار ب  یممکنه وقت   یاز طرف   یببرمش خونه خودم ول

که حالش   کردمیم یدارشاز خواب ب  یدخونه خودشون هم با  بردمشیاگه م
کردن یک مداخل که همه ش  بردمشیم  کردمیو اگر هم بغلش م  شدیبدتر م
 شده. یکه چ 

درباره بهار نگفته  یزیبار هزارم خودم رو لعنت کردم که چرا بهش چ برای
. هر مکردینگاه م یباشو به چهره ز ینماش یبودم. مستأصل مونده بودم تو

 یدمزنگ زد از خواب نپره. د یکرده بودم که اگر کس  یلنترو سا یدو تا گوش
کردم و   قطع . تماس رو یانهآر یدمد. نگاه کردم یشهداره خاموش م یشگوش

 نوشتم: یامبراش پ یهویی یمتصم یک با 
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جواب تماست  تونمی. اآلن نمیرونیمسالم. جلسه تموم شد. من با عرفان ب - 
 . فعاًل.زنمیهت زنگ مرو بدم بعدًا ب

رو گذاشتم سر جاش و به سمت خونه خودم  یرو فرستادم گوش یامپ وقتی
 روندم.

فکر به ذهنم  ینا یاومدم بغلش کنم ببرمش باال ول ینگ به پارک یدنرس با
 ینماش یگذاشتم تو  ینهم یبرا شهیم یدار حرکت ب ینکه قطعًا با ا  یدرس

 بمونه.

رو برداشتم تا  یمرو دادم عقب و گوش یصندل ینشدم و پشت  یادههم پ من
 کنم.  یگردول ینستاا یتو یکم

 خوادیبهش بگم. اصاًل نم  یورطبهار رو چه  یهقض  کردمیداشتم فکر م  همزمان
 بشنوه. یزیانگار از من چ

 یدم خورد. به سمتش برگشتم که د یکه تکون   رفتمیبا خودم کلنجار م داشتم
صورتش  یو باز کرد. با مکث به اطراف نگاه کرد و وقت هاش ر آروم چشم

 هاش باز شد.اخم ید،برگشت سمت من و من رو د

 سالم خانم خوابالو. -

 سالم. -

ش بازتر شده بود. فکر کنم بهتر شده. بلند چهره  یبود ول  یفهنوز ضع  شصدا
 یرونب یطبه مح یبرگردوند و نشست و وقت  یرو به حالت عاد یشد و صندل

 خونه منه. برگشت سمتم. ینگ داد که پارک یصکرد تشخ  نگاه
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 کنیم؟یم یکار چ جاینا - 

 یگه. دیلکه بهتر شکنم، ب  یدارتب خواستمیراه. من هم نم یخوابت برد تو -
 .یش یدار تا ب جاینآوردمت ا

 مکث کرد و در سکوت نگاهم کرد بعد دهن باز کرد: کمی

 .ینمبلند شو تا خودم بش -

 حرفش مردد نگاهش کردم که گفت: ینا با

 جام. ینبش یابرم. تو هم ب خوامیخوبم. در ضمن تنها نم -

جا و جابه یمو خارج شد یمرو باز کرد ینرو تکون دادم و هر دو در ماش سرم
 .یمشد

 :یدمشت فرمون ازش پرسنشست پ کهیناز ا بعد

 یم؟قراره بر  یخاص یجا -

 اون موقع رو نداشت. یتتر از صبح شده بود و جدآروم یکاًل کم  لحنش

 .یمبگرد یمبر  جوریینهم خوامینه. م -

 رو تکون دادم و کمربندم رو بستم که راه افتاد. سرم

 . کامالً کردیم یبدون مقصد داشت رانندگ  طوریینه همک  شدیم یربع سه
که خودش شروع  یتا زمان  خواستمی. نمزدینم حرفییچفکر بود و ه یتو

 بگم. چون قول داده بودم بهش سکوت کنم. یزینکرده، درباره امروز چ
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قشنگ فکر کردم   چرخیدیم  هایابونخ  یتو  حرفیکه داشت ب   یقهچند دق  این 
بدم و ازش معذرت بخوام که  یحکه بهش کامل توض  یدمرس یجهنت ینو به ا

که   یچرا نگفتم. انگار از وقت  دونمیموضوع رو بهش نگفتم. خودمم نم ینا
 برد.  هاشو خاطره هم از خودش داشت با  یاد  یهرچ   یگهرفت، د  یرانبهار از ا

رو پارک کرد. خونسرد  ینبام تهران نگه داشت و ماش ینگ پارک یتو باآلخره
 شم. یادهر که پشد و برگشت سمت من منتظ هیادپ

 سمت کوه. یمشدم و در رو قفل کرد و رفت یادهپ ینماش از 

و من هم همراهش راه افتادم.  یفروش یوهرفت سمت آبم یم،که رفت  کمی
 برگشت سمتم: یمکه شد  یک نزد

 خوری؟یم یچ  -

 آب انار. -

انار و آب  یکبا    یقهرو تکون داد و رفت و سفارش داد و بعد از چند دق  سرش
 برگشت. یجهوآب یک 

 .روییادهپ یر سمت مس یمدستش گرفتم و تشکر کردم و باز راه افتاد از 

 .کردیداشت غروب م یدغروب شده بود و خورش یباً باال تقر  یمکه رفت  کمی

که افسانه رفت روش نشست و من هم  یمکرد یداوسط راه پ یمکتن یه
 بعدش.

لحظه شد. همون  یجادا  یقشنگ   یلیمنظره خ  کردیکه داشت غروب م  خورشید
 افسانه به حرف اومد.
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هم؛ با هم فرق  وتاپیپبه ت یمهام زداز دوست یکینوزده سالم بود که با  - 
و  شد قدمیشاون اول پ یول دونستیم؛یرو م یناز اولش هم هردو ا یمداشت
ش ها از جا. اولهمه کردیم یمبهم و همراه چسبیدیچسب م ینش عهمه

خوب   بچه  یدمباهاش وقت گذروندم، د  یشتر بعدش که ب  یول  اومدیخوشم نم
به هم   خوردیمیکه آب م  یطور  یمی،صم  یهادوست  یم. با هم شدیهاو ساده
 من. یشاون پ یااون بودم  یشمن پ یاش همه دادیم؛یخبر م

که خالف اعتقادات من بود.   یدمازش د ییو کارها یمتر شدبزرگ و گذشت
آدم  ینکه ممکنه ا  کردمیزده شدم از کارهاش. فکرش هم نمشگفت یلاوا
 ذهن منه نباشه لزومًا. یکه تو  یزیاون چ یقاً دق یاخود من نباشه  ینع

انقدر  کردمیخودم ازش بت ساخته بودم. فکر م یبرا یمبود یمیصم چون
 کردمیاز کارها. فکر م یسر  یهخاطر من نره سراغ براش مهم هستم که به

 خب...نموند. ی. ولمونهیم شناختمیکه م  یهمون دختربچه ناز هیشهم

مون شکرآب شد. البته خودش زودتر از دادم که رابطه یر انقدر بهش گ باآلخره
نامحسوس خودش رو ازم دور   طور ینده بود و از جلوتر هممن دست به کار ش

 .کردیم

 ید؛کش سال طول یهسخت بود برام که رهاش کنم. حدود  یلیمن، خ اما
رو   یمش طبق عادت گوش. همهیمزندگ یکم داشتم تو  چیزییک ش انگار  همه

. یچیبه ه  یچیه  یاز طرف اون بودم ول  یامپ  یاو منتظر تماس    کردمیچک م
کنم. یاطرافم م  یهاوابسته به آدم  یلیمن خودم رو خ  یدما بود که فهمجاون
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 خوامیدارم و م جایانتظارات ب  یلیکه دوستشون دارم خ ییهااز اون 
 ها هم باشند.که من هستم اون  یجورهمون

طرز فکر تو رو داشته باشن و توقع  یقاً که دق یادم یشکم پ یلیخ هاآدم
 رفتار کنند. یکه تو دوست دار  یجورموندرست ه یکه بخوا  جاییهیب 

 شد. یرهسمت من و بهم خ برگشت

فتارت رو که با اون هنوز هم نتونستم خودم رو درست کنم و امروز صبح ر  -
 شدم. یبه شدت عصبان  یدم،خانم د

 ینه، ول یاهست  یرفتارها عاد ینا یرانا یتو دونمیکه نم  کنمیم اعتراف
که من   یزیچ ینمحکمه و ا یباً که اعتقاداتت تقر   یبار گفت  یک که   دونمیم
 چارچوب اعتقادات نبود. یتو یدم،د

 وسط حرفش و گفتم: پریدم

 یرادی ا  ین. خودت رو سرزنش نکن. ایشد  یجا عصبان و به  افسانه، تو درست  -
خب حتمًا  یرادته،ا گییاگه م دونم؛یرو نم گیرییاز خودت م یکه دار
 هست.

 ردم سمت دستش و گرفتمش.رو ب دستم

 .کنیمیبا هم درستش م -

 شدم و ادامه دادم:  یرههاش خچشم توی

 یانزودتر تو رو در جر  یدموضوع، من مقصر بودم و با یندر مورد ا یول -
 .ذاشتمیم
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 نگاهم کرد که ادامه دادم: یکرد و سؤال  یز رو ر هاشچشم 

و من  ترهیک کوچ بابام بود. هفت سال از من یمیبهار دختر دوست صم -
دختر  یناتاق عمل فوت کرد و ا یاومد رو. مادرش تو یاکه به دن  یروز یادمه
 موند.

 کردیم  تابییبود. بهار ب   یهاشون اشک اون روزها همه اکثر اوقات چشم  یادمه
از بهار خوششون اومده بود و  یلیو باباش حالش بد بود. بابا و مامان من خ

دادن  یشنهادسر کار، بهش پ رفتی. چون باباش مسوختیدلشون براش م
 که بهار رو بذاره خونه ما.

هجده  خواهرم هم بود. یباز. همیمدوتا خواهر و برادر با هم بزرگ شد عین
 جاینبا نامزدش برگشته که ا  یو اآلن هم که تازگ   یاسالش بود که رفت استرال

 .گردنیو دوباره برم یرهبگ یروسع

*** 

 افسانه

هاش از رفتار خودم شرمنده شدم. برگشتم سمتش و حرف یدنشن با
 گفتم:  دادیطور که داشت داستان رو ادامه مهمون

 عرفان. -

نگاهم  یع کرد و برگشت سمت من و سؤالاسمش حرفش رو قط یدنشن با
 کرد که گفتم:

 شرمنده. -
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 گفت:  گر یخاخم نگاهم کرد و توب با 

. حاال دونستییموضوع رو م ینا یدتو با یه؟چه حرف یندشمنت شرمنده! ا -
موضوع رو به کل  ینا یدبا یرانا گشتیبرنم هایزود یناگه بهار به ا

 گفتم؟ینم

 م و دستش رو گرفتم:کرد  تر یک رو بهش نزد خودم

 .یگ بهم ب یموضوع اصاًل مهم نبود که بخوا ینا -

 ندارند. یمخف  یزیزن و شوهرها از هم چ یول -

بگم برگشتم سمتش و  یزیچ کهینکردم و بدون ا ییدسر حرفش رو تأ با
 محکم بغلش کردم.

 . من رو ببخش عرفان.کردمیبهت شک م یالحظه یحت  یدمن نبا -

 رو سرم. یدرو کش شیگهحلقه کرد و دست د دستش رو دورم یک 

. کردمیرو م کار ینهم یقاً . من هم اگر جات بودم دقیزمکاماًل عز   یحق داشت  -
داشته  یمانکاماًل به هم ا یمکه بتون یمنکرد یقدر با هم زندگ ما هنوز اون

رفتارهاشون، به وجود   یدنها به مرور زمان و با دو اعتماد به آدم  یمان. ایمباش
 .آدیم

 از جام بلند شدم.من  یو بعد از مدت  یمهمون حالت موند یتو کمی

 خونه؟ یگهد یمبر  -

 شد. یر آره آره. د -
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رو گرفتم  ییچسو بار ینو ا یینپا یمبرگشت یمکه رفته بود  یهم از اون ارتفاع  با 
 سمت عرفان.

 .آدیخوابم م یلیتو برون من خ -

 آلو.خانم خواب یا -

 . برگشتم سمتش.یمدم در خونمون بود یقهدق یستاز ب بعد

 فردا شرکتت. آیمیم یانمن رو ببر، من با آر ین. ماشدستت درد نکنه -

 ی؟مطمئن -

 .یر خبه. شبیزمآره عز  -

 مراقب خودت باش. خداحافظ. -

شدم و به سمت در خونه راه افتادم. بعد از بسته شدن در،  یادهپ ینماش از 
 اومد. ینحرکت ماش یصدا

برام  یز چحاال که همه یامروز بود و از طرف  یهااتفاق یر فکرم درگ یطرف  از 
م، افتاده بودم افتادهعقب  یکارها  یادروشن شده بود و فکرم باز شده بود، تازه  

 و ذهنم مشغول کارهام شده بود.

قدر همه خاموش خونه برخورد کردم. چه یهاباز کردن در هال، با چراغ با
 نگرانن!من  یخونه برا ینا یتو

ها رو سرجاشون اون یعهام سر سمت اتاقم راه افتادم و با درآوردن لباس به
بدون  ی. بعد هم از شدت خستگ یزمکردم تا دوباره اتاقم رو به هم نر   یزونآو
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کنم، فقط صورتم رو شستم و مسواک زدم و  یمرو تنظ یآالرم گوش ینکها 
 .یدمخواب

 شدم. یدار ب یانآر یبا صدا صبح

 باهام؟ یایشرکت نم رمیدارم م بل خانم منتن یآها -

 یافهو بدو بدو به سمت در اتاقم راه افتادم. با همون ق یدماز خواب پر  یهو
 بلند داد زدم: یدهژول

 .شمی. صبر کن برام اآلن آماده میانها آر یاممن امروز با تو م -

 ییو به سمت دستشو  یدمرو برداشم و پوش  اومدیدم دستم م  یبدو هر چ   بدو
 سمت شرکت. یمراه افتاد یانباآلخره با آر یر ربع تأخ یک راه افتادم. با 

 ینصفه تو یروز که د  یتابم کردم و ادامه کارفلشم رو وارد لپ یدیم،رس وقتی
 یساعت   یک شرکت عرفان ولش کرده بودم رو شروع به انجامش کردم. حدود  

و بعد خودم طبق دادم  یانآر یلوتموم شد تح کهینبودم و بعد از ا یرشدرگ
. عروسیو گل  یعروس یک ک یبرنامه، شروع کردم به هماهنگ کردن کارها

 جور ینداشته باشه. هم یتاج خاص  یک بودم که    یجیدنبال پ  ینستاگراما  یتو
گفت در باز شد و   یانکه آر  ییدیتقه در اومد. با بفرما یکه صدا  گشتمیم

 .یدمعرفان رو پشت در د

 خانم خودم. احواالتتون؟ه خانم و برادر سالم ب -

 ی؟سالم. خوب  -

 از جاش بلند شد و با هم دست دادند و باز نشست سرجاش. آریان
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 نرفته؟ یادت. امروز عصر رو که یمرس - 

 نگاهش کردم که گفت: سؤالی

 .یجید یهاتاالر و آهنگ  یزایند -

 شد: عرفان بلند یکه صدا  یشونیمپ یکف دستم محکم کوبوندم رو  با

 عه! -

خودم تکون دادم و  یتأسف برا یو سرم رو به معنا یدمکش یپوف  هکالف
ش رو عصر برنامه یکه برا ییرو بستم و مشغول انجام کارها ینستاگراما
 بودم شدم. یختهر

*** 

 یناز ا یامافتتاح بشه و من ب ید. قراره دفتر شعبه جدیهمهم یلیروز خ امروز 
موضوع به  ینم. خوشحال از ارو اداره کن یدو شرکت شعبه جد جاینبه بعد ا

نگاه کردم و با  یاناستخدام کرده بودم و عرفان و آر یدکه جد  ییکارمندها
و مبل و   هایو صندل  میز . به  یمداخل دفتر پا گذاشت «یم»بسم اهّلل الرحمن الح

 بودند. یاو سرمه یآب  یدسته یپرده شرکت نگاه کردم که همه تو

 بهم نگاه کرد. یازدهبا لبخند ذوق قرار گرفت و یزشپشت م یدمجد شیمن

که همه رفتند   یموسط سالن گذاشته بود  یز م  یرو  یرینیو ش  ینگرفودف  یکسری
خوشحال بودم که زحماتمون داشت به  یلیکردن. خ  یراییو از خودشون پذ

 ید. شایمبه هدفمون شده بود یکنزد یلیگفت خ  شهیو م نشستیثمر م
 یفیتحواسمون به ک  یدموم کنه. البته که باکار رو ت  تونستیم  یگهشعبه د  ک ی
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 ی . وضو داشتم براکردیمینم یتکم  یرو فدا یفیتو ک بودیهم همچنان م 
جا تا نماز رو هم بخونم اون ینرفتم سمت نمازخونه شرکت که اول ینهم

به  یخوب  یبرکتش شرکت رو حفظ کنه. با وارد شدنم به داخل نمازخونه بو
قشنگم  نماز لبم آورد. بعد از خوندن نماز، چادر  به یمشامم خورد که لبخند

اسمم  یرو که اسم خودم روش دوخته شده بود رو تا کردم و گذاشتم از رو
و اسمش   یمچادر بدوز  یک هر کارمند خانم،  من بود که به اسم    یدهسرجاش. ا

 یو حت  شدیهم محسوب م یکار فرهنگ  یک  جوریین. ایمرو روش بدوز
و  شدیم عموضوع جم ینشون به اتوجه خوندنینم هم که نماز  ییهااون

. اگه کردنیو نماز رو امتحان م اومدنیبار هم که شده م یک حداقل 
 .کردنیز ترکش نمهرگ یدداره شا یچه آرامش فهمیدنیم

و چند  یانعرفان و آر یدمکه د  یروناز خوندن نماز، از نمازخونه اومدم ب بعد
 ی. لبخندخوننیشدن و دارن نماز م  یونه آقاهم داخل نمازخون  یگهد  یتا آقا

 سجاده رو به نامشون بدوزن. یههم گفته بودم،  یونآقا یبه لبم اومد. برا

 یویبود رفتم و به و  یاستبه سمت اتاق کار خودم که همون اتاق ر  یلبخند  با
باال  یلیمون خکه طبقه  ینمعلوم بود. نه ا یالدساختمون نگاه کردم. برج م

صاف تا برج   قدر ینطور بود که اچه  دونمینم  ینه ول  یم،برج باش  یوت  یاباشه  
 یدسف دستیک  هایده. داشتم به پر شدیما نم یدمانع د یساختمون  یالدم

 به صدا در اومد. یمخودم بود که گوش یقهکه سل  کردمیاتاقم نگاه م

 بله؟ -

 . خانم افسانه؟شمیمزاحمتون م یشگاهسالم از آرا -
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 یید؟خانم شما یممر بله بله.  - 

نگاهم افتاد بهش.  یدنوشته بودم اآلن که گفت ینجامن ا یدآهان. ببخش -
درسته؟ پس   زنیدیبه موهاتون نم  یاهم گو  یالیت. رنگ و هاخوامیمعذرت م

 .یاریدب یففردا تشر پس یعنی یتون،فقط همون روز عروس

 ممنون. خداحافظ. یلیبله بله. چشم. خ -

 خداحافظ. -

 قطع کردم که دوباره زنگ خورد. رو گوشی

 بله؟ -

 .گیرمیتماس م ییآرااز گل یزمسالم عز  -

بار هزارم آرزو کردم که  یکار و برا همهینرو محکم بستم، از ا هامچشم
 !رسیدیها متلفن ینداشتم تا اون حداقل به ا یخواهر  کاشیا

*** 

س نتونسته بودم از استر  یشببود و من اصاًل د یباآلخره، روز عروس امروز 
فقط خودم  یبود ول یلکسدرست بخوابم. ظاهرم کاماًل خونسرد و ر

کار آخه   همهینانصافه ا یلیقدر استرس دارم. خداوکبفهمم چه تونستمیم
و  یروز زندگ  ینتر و قشنگ  یروز زندگ  ینتازه بهتر  گنیروز؟ بعد م یه یتو
بعد تا چهار پنج ساعت   ؛یشگاهآرابرم    یدوپرتاست. اآلن کّله صبح باچرت  ینا

باغ   یمدوباره بر   ی؛عکاس  یمها؛ بعد باز با عرفان بر عالف  ینا  ینجا بمونم عاون
 یوقت  رفتیم یجتاالر و تازه شروع ماجرا. سرم گ یمبعد تازه بر  برداری؛یلمف
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تا  خورهیروز م ترینکنجهبه ش یشتر . بکردمیبهش فکر هم م یحت  
 یبه سو یشپ یعنیقدم  ینه شدم و اولخره آمادروز! باأل ینتر قشنگ 

 رو برداشتم. یشگاهآرا

کار رو   یگهفنجون قهوه بهم تعارف کردن که خوردم و بعد د یک  یدمرس وقتی
مد شده و همه از دم  یداً ها که جدناخن  ینبرام از ا  خواستنیشروع کردن. م

اد و د یغ برام بکارن که با ج هاشونیقاشقه بعض  یهدستشون و شب  یدارن رو
 ینم خدا! هم هدادن. واهّلل ب یترو شدن و فقط به همون الک رضامن روبه

 مشترکم، نمازم رو هم بذارم کنار. یمونده که روز اول زندگ 

 اعصابیچشه مگه؟ ب   یو خوشگل  یو مرتب  یبلند  ینخودم به ا  یهاناخن  تازه
 !یدمکم خواب  یشبد یکممن فقط  یدهم خودتون

شدم.  یلارم تموم شد و بنده از لولو به هلو تبدبعد از چهار ساعت ک اآلخرهب
شنلم رو انداختم روم و به سمت در حرکت   یع سر   ینهم  یداماد دم در بود برا

سمتش  یدمصورت زدم و دو یبه عرض پهنا یعرفان لبخند یدنکردم، با د
 که... .

 کات!  -

 یدستش با حالت طلبکار یندورب یککه با   یتعجب برگشتم سمت خانم با
نگاهش کردم   ی! خنث سازیم؟یم  ینماییس  یلمف  یم. مگه دارکردین نگاه مبه م

 که گفت:
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بنده گفتم حرکت با حرکت  یو وقت  یشگاهداخل آرا گردهیعروس خانم برم - 
 یرون،که از در کامل اومد ب  ینو بعد از ا یینهو اول سرش پا یرونب یادآروم م

 ی؟. اوک کنهیاه عاشقانه مباال و آقا داماد رو نگ یارهم یمتسرش رو با مال

 یبدجور  ینقش کارگردان   یخانمه که تو  ینبار ا  یزیبا اعتراض دوباره چ  اومدم
آروم باش و  یعنیفرو رفته بود بکنم که عرفان دستم رو محکم فشار داد که 

 .یشگاهبهش اومدم و برگشتم سمت در آرا  یچشمرو. پشت  بار ینگوش کن ا

 ینو بعد سوار ماش یمرو گرفت یشگاهدر آرا یلمبود ف یبا هر جون کندن  آلخرهبا
قرار داد. بعد از  یتمورد عنا بردار یلمراه هم دهن ما رو خانم ف ی. تویمشد

و من از اآلن فاتحه خودم که نه  یمها به سمت باغ راه افتادگرفتن عکس
 رو خوندم. بردار یلمفاتحه خانم ف

 تم سمت عرفان.بود. برگش یقشنگ  یلیغ. باغ خبا یدیمرس باآلخره

 یفخودمون ک  یخودمون برا  یمبر   یخیال؟رو ب  بردارییلمف  یهنظرت چ  گمیم  -
 آخه؟ یو خوشگل یبزرگ  ینباغ به ا یستن یف. حیمکن

 ی خنده و من هم برا یر بلند زد ز یهومن  ینمالبخند مسخره دندون یدند با
 آبرومون نره خم شدم سمتش و دستم رو بردم سمت دهنش. کهینا

 .کنهی. اآلن خانمه دعوامون مسیه -

 یعقب و بلندتر قهقهه زد که من همزمان پرت شدم تو یدرو کش خودش
 بلند شد: بردار یلمف یبغلش. اومدم با حرص بهش بتوپم که صدا

 ها.شد بچه یصحنه قشنگ  یلیخ یول. ایبود! عال یعال -
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باز  شیشن یدمبار در طول امروز د یناول یجب برگشتم سمتش که براتع با 
 .زنهیشده و داره لبخند م

 شد: یاز ابروهام از تعجب ناخودآگاه رفت باال که باز جد یکی

چرا پس   یدقشنگ درست کن  یهاصحنه  تونیدیشما دوتا که انقدر قشنگ م  -
 شد. یر ه دلطفًا ک طرفینا یایدآخه؟ زود ب کنیدیم یتانقدر اذ

ان به حالت تعجب، از زم. با عرفان هردو همیطرف  یک با سرعت رفت  بعد
مکث، دنبال خانمه راه  یهو با چند ثان یمنگاه به هم انداخت یک گوشه چشم 

 .یمافتاد

 گفت:  بردار یلمف یهو یمشاز چند تا صحنه که جونمون دراومد تا گرفت بعد

 یتو یلمتونقسمت ف نیو آخر  ینتر قشنگ  یخب خب خب! وقت طراح  -
 باغه.

 بلند گفتم: یقنفس عم یک  با

 .شهیخداروشکر. باآلخره داره تموم م یش،خآ  -

. یدهخواب  یباً تاب گهواره به حالت لم داده، تقر   ینا  یرو  ینبش  یاعروس خانم ب  -
 رییو م آییم یرونگفتم »حاال« از پشت اون درخت ب  یآقا داماد شما وقت 

لبخند عاشقانه به  یک و  افتهیهاتون به هم مسمت عروس خانم. بعد چشم
 .بوسیدیو هم رو م شیدیهم م یک و بعد نزد زنیدیهم م

تکون  «یه؟»چ یگرد شده بهش نگاه کردم که سرش رو به معنا  یهاچشم با
 داد. گفتم:
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 !ی؟چ  یعنی - 

 ... .کهینا یعنی -

 وسط حرفش. پریدم

 !یدبد یحتوض خوادی! نمدونمیمرو  یشنه نه معن -

 که... .  ینها منظورم

 ید؟ش یخیالحاال ب شهنمی

 چشم نازک کرد. تپش

که   طور ینما هم ینکه دورب  یکم  یک  یدهم بکن شیطوالن  یداصاًل! تازه با -
 تا آخر. یرهبتونه بگ شهیداره دور م

داره از خنده   یدم!« به عرفان نگاه کردم که دیه؟فازش چ  ینبا حالت »ا  برگشتم
 کنترل کرده.  یلیو خودش رو خ ترکهیم

همون تاب  یو بعد با حرص رفتم رو حالت تأسف سرم رو تکون دادم با
 نشستم.

 .یزملم! عز  -

 زد. یمصنوع  یلبخند خر کن یکغّره به خانمه نگاه کردم که چشم با

 بردار،یلم»حاال« ف یدن. با شنتاب و عرفان رفت پشت درخت یدادم رو لم
که   کرد؛ینگاه م  یشهتر از هممتفاوت  یهام طوربه چشم  یرهاومد، خ  تر یک نزد
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رو پر کرد و  ینمونآروم فاصله ب یلیاست بپرم بغلش بچلونمش. خدلم خو 
 آغوش امنش و... . یمن غرق شدم تو

 .یها! مرسبود بچه یکات. عال  -

 یهاش که حاال داشت با مهربون م و به چشمازش جدا شد  بردار یلمف  یصدا  با
 شدم. یرهخ کرد،ینگاهم م

 گفت:  ینگاه من، با لحن آروم یدند با

 .یشد ینکره زم  یعروس رو ینتر قشنگ  -

 برگشتم سمتش و لب زدم: کامل

 دوستت دارم. -

 پایــــان


