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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 ی رمان شاه و دل | سارا هاشم 

 

 

  

 

 اول:  فصل

 

 را به دست چپم دادم: یغروب، گوش یلحظه ها ِیشگیهم  یحوصلگ یب  با

 

 ! یگ یماه بهم م نیا یتو نویباره که ا نیسوم نیحامد! ا یمسخره شو در اورد -

 

  یباره فوت کرد تا به اجبار گوش  ک یکرد و نفسش را  ی! نچ یشگیهم شده بود همان حامد هم حامد
 دورتر کنم! یرا کم

 

http://www.romankade.com/
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 کنم! یم یکه بتونم ، همکار یی فروشت هستم! تا جا ی ندهی! من نمازمیکه عز ستی دست من ن -

 

 ؟ یهمکار -

 

 و پر حرص تر از قبل گفت:  دیرا شن پوزخندم

 

 ! ستین نیدارم بابا! شغلم ا یم کار و زندگ! من خود یآره همکار -

 

 نیکه در آخر ، مثل تمام ا یبحث ادامه بدهم، بحث  نیبودم که بخواهم به ا یحوصله تر از آن  یب
 شرکت من کار کند! یشد! تا حامد همچنان هم برا یتمام م مانیهر دو ینیهشت سال، با عقب نش

 

 کن! داینفر رو پس پ هیباشه!  -

 

 نشد؟ یراض  یثرب یخانم  -

 

 در هم فرو کرد:  شتریرا ب میام، اخم ها یاسم منش دنیشن

 

 !ری نخ -
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من ،   قیتوجه به نفس عم یتر اورد و ب نی را پا شیمن، حامد را خنداند. صدا تیپر از عصبان  لحن
 گفت: 

 

 ده!  یانداخته تو رو ها! پا نم یریگ -

 

 حرف دهنتو بفهم ! برو االغ رِد کارت ... اه! -

 

اتاقم گشت.  یها وارید یهدف رو یپرت کردم . نگاهم ب  زیم یرا با فشار دادن دکمه اش رو یگوش
  نیدانستم پشت هم یکه م نی! با ا نمیبب   وارید یرا رو ن یحامد باعث شده بود که باز هم صورت نازن 

  رهمان قد  ن،ی نازن ادیمشغول کارش است!  تی با جد شهیاش نشسته و مثل هم یصندل  یرو وار،ید
من ِ مرد ِ   ، یو نه سالگ ستیکه در ب ینشاند. دختر یلبانم م یکرد، لبخند را هم رو یام م یکه عصبان 

 زد! یدور م  یبه ظاهر عاقل را ، به سادگ یچهل و سه ساله 

 

شدم . نگاهم از  رهی بزرگم خ زیرو به رو، به م وارید یجا  ام خارج شد، به نهیاراده از س یکه ب  یآه با
. خواستنش تمام جانم را پر کرد تا  دیام رس یگاریس ریامروز، گرفته شد و به ز یصورت جلسه  یبرگه 

 دهیسع ی  هیکه هد یو فندک گاری نخ س کی را باز کند.  زی م یرو  یچوب یبرود و در جعبه  شیدستم پ
را پر کرد، چشمانم بسته شد تا   می ها هیکه ر گاریدوستش داشتم را برداشتم . دود س یلیبود و من خ 

 بدهم! رونی، نفسم را ب   یبا تمام وجود و راحت

 

  یکیبودم که بفهمم چرا باز هم  یگشوده شد. دنبال ِ راه حل یبه آرام میزدم و پلک ها هیتک  یصندل  به
ام، قراردادش را فسخ کرده است..    یو بهداشت  یشیثابت شرکت واردات محصوالت آرا یها یاز مشتر

 وابسته شان بود! شهیگشت که هم یم یگرید ی زهای کرد و دنبال چ یم  یگوش یاما ذهنم باز
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را  میچشم ها  ری در بلند شد. تنها فرصت داشتم که مس یزدم و همان لحظه صدا   گاریدوم را به س پک
  یآن باز کرد و ب کیجوانم، در را  یمنش ،یثربیدستم، به سمت در بگردانم! خانم  یاز فندک نقره 

 آمد:  شی پ زمیم یتوجه به نگاه من، تا پا 

 

 یمن بفرستم برا دیکن  یاوک ستشونویست ... ل دهیسالن آژ ی. برادیفکس االن رس نی! ایآزاد یاقا -
 بچه ها ... 

 

سال و پنج ماه، با همان غرور خودش زل   کی نیا ی شهیاز صورتش نگرفتم. او هم مثل هم چشم
 دهیکوتاهش کش یمشک یکرد! چشمم به موها یکه آهسته اطرافم را پر م یگاریزده بود به دود س

زبانم را   ینتونستم جلو دم،یرا بافته د  شیکه موها  یزمان  شیپ یشد و لبخندم کش آمد! هفته 
را هم  شیلجباز من، حاال موها  یبود تا منش  یکاف  نی! و همباستی ز شیبا خنده گفتم موها و  رمیبگ

 سر من کوتاه کند!  یموها یاندازه 

 

رفت.   ی در هم فرو م شتریاو هم ب ی دهیبلند و کش ی ابروها یشد، گره  یچه لبخندم بزرگتر م  هر
 گذاشت:  زمیم یچشم گرفت و برگه را رو

 

 که ... نیرم هر وقت تموم شد، بگ  یمن م -

 

 کجا؟  -

 

 او هم اثر گذاشته بود، برگشت و به سمت در راه افتاد:  یآخر وقت بودن رو ایکه گو نی نازن
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 به کارم برسم! -

 

 تموم شده!  یساعت کار -

 

 ام بگذارم و بلند شوم :  یگاریس ری را داخل ز  گاریتا من س برنگشت 

 

 برو خونه!  یخسته ا -

 

 در را با شدت باز کرد:  نی نازن

 

 رم! یمن تا کارم تموم نشه نم -

 

 کارم؛ گفتم:  زی زدن به م هیتکان دادم و با تک یسر

 

 ! نینازن یل یخ  یلجباز -

 

او  ی رهی لبخند زنان خ یکرد، اما من چون فاتح مغرور یاش م  ینامش از زبان من عصبان  دنیشن
قد  نی شد، ا یپاشنه دار هم م شی امروز کفش ها ن یکه مثل هم  یداشت و گاه یبودم! قد بلند

تا  یاد یز یجالب توجه بود! زن ها  اری من، بس یکه برا یزی آمد. وجه تما ی هم به چشم م شتریب
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و البته   بایپوش و ز کیعاقل، ش یکم بود! دختر شهیهم  نیکنارم بودند و خب مثل نازن  ز،رو  نیهم
 ! نی ریبه نظر من ش یها یلجباز نیهم

 

  رهی ت ینگاه من بود. اما کم یها  یبه صورتم نگاه کرد. چشمانش هم رنگ قهوه ا یو لحظه ا برگشت
 تر!

 

 !دیمسئله هست نیخوبه متوجه ا -

 

 خود نکن! یپس لج ِ ب -

 

 : دیرنگش را جلوتر کش   یشال مشک ش،یچشمم به موها یاشاره  با

 

 پدرانه تون ! حتی ممنون از نص یل یخ -

 

تا اتاقم را ترک   نیداد به نازن یبهانه ا نیو هم  دمیشدم، حاال بلند خند یم یقبل ها که عصبان  برخالف
  نی! دلم بد جور ا یشگیهم نی را کامال ازم دور کرده بود و شده بودم همان شاه  یکند! خنده ، کسل

هم زمان با  و  انمباعث شد بالفاصله تا در اتاق، خودم را برس  نیخواست و هم   یدنده را م  کیدختر 
 از اتاقم باشم! رونی من هم ب زش، یپشت م نینشستن نازن 

 

 ؟ یزنه، صبر کن یحرف م ستیکه رئ یزمان  ینگرفت ادی تو هنوز  -
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 کردن شد:  پی مشغول تا تیاهم یخوانده بود، ب  شهیکه دستم را مثل هم نی نازن

 

 ! سیرئ  یکرد که متوجه شدم! تشکرم که کردم اقا حتمینص سمیرئ  -

 

 خودم را خم کردم:   ینشست و کم ی چوب زیم یرو دستانم

 

 ؟  هیفهمم حرف حسابت چ ی! نمن ینازن یلج باز یل یخ -

 

 کرد:  دایبدنم نفوذ پ  یو دوباره نگاهش به تک تک سلول ها یبست لحظه ا چشم

 

 پنج و ربعه! به کارم برسم؟ ساعت  نی ذار ی، م یآزاد یاقا -

 

 ام جمع کردم :  نهیس یرا رو میو دست ها ستادمیا صاف

 

 !گهید  یکار کن  ستیگم الزم ن ی، م  سمیاگر من رئ -

 

 ده؟یمنو انجام م  یکارا یبعدا ک -

 

 که کمکت کنه؟ رمی رو بگ  یک ی برات  یخوا یم -
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 با تاسف سر تکان داد و باز هم مشغول کارش شد:  نی نازن

 

 کنم. ی و سر وقت تموم م  یمن کارامو به خوب  دیجا بلند نکن  نیجهت منو از ا یشما خودتون ب  -

 

هم بد نبود! اما حاال  نیکرده بود ، گرچه قبل از ا یاش را تازه جراح  ین یرخش . ب میماندم به ن  رهیخ
کردن نه من، که ده مرد  وانهید یکه با آن رژ قرمز، برا یآمد. مخصوصا لبان   یبه صورتش م شتریب
از بر بودم.   راحرکاتش   گریکشد. د ینگاهم، سرش را باال م ینیدانستم سنگ ی بود! م یهم کاف گرید

 لبخند من پهن تر شد:  د،یرا که باال کش  شیمردمک ها

 

 هم دوست دارم کشفت کنم! یلی! خدمت یوقت نفهم چی... ه زویچ هی یدون  یم -

 

 فسخ قرارداد ِ ... نی، مثال هم یبرس  یبه اکتشافات مهم تر نی شما بهتره بر -

 

کند.   ییپروا  یحد، ب نینداشت که بخواهد تا ا یلیبود اما، دل ژهیو شهیمن هم  یبرا  نیکه نازن نیا با
 یبه و شستم، چانه چانه اش نشسته و دو انگشت سبا  ریتا بخواهد دست من را بخواند، دستم ز

 کرد!  یفشارد را، با خشونت نوازش م  یکه محکم به هم م یو فک  فیظر

 

 .  یبکش  دیدردسرش رو با یدون یکنم امام  یروزا تحمل م  نیو ا رونی ب ادی  یاز زبونت م  یهر چ -
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داشت، سرش را عقب برد اما دست من محکم تر سر   تمانیدر کنترل موقع یسع شهیمثل هم نی نازن
 ماند  شیجا

 

 ولم کن! -

 

 دم یگرفتم و دستم را پس کش کیصدا کردنش را به فال ن  مفرد

 

نکن که   ی! پس کارهیچ یدم و برا ینرمش نشون م شتیپ یل یخ  یدون یزبونتو جمع کن پس! م -
 بخوام سواستفاده کنم !

 

بسوزاند.    شتریام را ب نهیالک و رژلبش، س یه بود تا هم رنگانگشتان من، انگشتان او نشست یجا
برازنده اش   دیپوش یداده بود! هر چه م ادیبودن را  ک ی آمدنش، به او ش اینفر از بدو دن  کی ییگو

که کت   ردکه بار اول به من گوش زد ک  یمورد نکته سنج است! زمان  نیدانستم چه قدر در ا یبود و م
  نیرنگ، ا ی سرمه ا راهنی دارد نسبت به پ یو برازنده تر  باتر یز  قیتلف یاب راهنی ام با پ یو شلوار طوس 

 را مطمئن شدم!

 

 : دیکش ینگاه منتظرم، کالفه پوف دنیو با د دیرا آهسته گز  لبش

 

 شم که ... ی! منم مجبور میری گ یشما خودت رفتارتو اصال در نظر نم -

 

 من را کشاند:  زشیکلمه ها حس کردم، تا کنار م انیکه م ینرمش
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 رفتار توست!  ی نهیرفتار منم، آ -

 

 خب ؟  -

 

 کردم خونسرد بمانم :  یباال انداختم و سع یا شانه

 

 جور ... نیکه منم ا ید  ینشون م یکه تو رفتار نهیخب ؟ منظورم ا -

 

 که شما ...  ه یرفتار من جور  یعنی -

 

که اتاق من را از شرکت کامال مجزا کرده بود، برگشت. آخر وقت بود و   یمات یا شهیسمت در ش به
به   یبگذارد. فکر مهی ، جمله اش را ن یداد با آه حیدر شرکت نمانده بودند. اما او ترج  یادیکارمندان ز

 فکر ، آن را به زبان نشاندم :  یسرعت در مغزم گشت و من هم ب

 

 ؟  میباهم حرف بزن رونیب  میبر -

 

اجازه دادم چشمانش،   یپلک زدن چیه ینگاهم شد اما از رو نرفتم! ب خیم یچند لحظه ا نی نازن
راستم به عادت باال   یتر کرد و ابرو دهیکش  یرا کم  کمیبار ی، لب ها یصورتم را خوب نگاه کند. لبخند

 شد:  دهیکش
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 شام!  هیها؟  -

 

تر بردم تا بتوانم عطر سرد و   کیرا نزددستش شد. سرم    ری ز دیبه صفحه کل رهیو خ   دیکش یآه نی نازن
 را به مشام بکشم :   نشی ریش

 

 درسته؟ یبهم اعتماد دار -

 

 شد تا لبخند منم پهن تر شود:  دهیباال کش نینازن  چشمان

 

 از دوستامه ... یکی  ی! براادی هست ، فکر کنم خوشت ب  ییایتالیرستوران ا هی -

 

خواستم غرورش را    یتوانستم بخوانم که قبول کرده . نم یداد. از نگاهش م هیتک  یبه صندل نی نازن
 و به سمت اتاقم راه افتادم :  ستادمیدار کنم . صاف تر ا حهیجر

 

  ین یری سوم ، کنار ش ابونیکه شر نشه! سر خ  یایحاضرم ! بهتره زودتر ب گهید ی قهیمن پنج دق -
 عسلک...  یفروش 

 

کردم ، بخواهم شبم  یوارد اتاقم شدم ! امروز صبح اصال تصور هم نم قش،ینفس عم یصدا دنیشن  با
  لمیو وسا میقسمت کنم! تا سر و صورتم را بشو نیحرف زدن ، با نازن   ایشام خوردن  کی یبرا  یرا حت

ساعد  یدادم رو  حی برداشتم و ترج یهم تمام شده بود. کتم را از چوب لباس  قه یرا جمع کنم، پنج دق



 شاه و دل 

13 
 

رنگش،   یکوچک مشک  فیک دنینبود! اما با د  نیاز نازن  ی دستم نگهش دارم و بعد در را باز کردم. خبر
در   ،یابدارچ م،یکمک حسابدار شرکت و آقا رح  ،یاز دفترم خارج شدم . فقط صادق ،یراحت الیبا خ 

 برسم! ریکردم تا مبادا د یسالن بودند که تنها با سر خداحافظ

 

که تنها   شی ساخت، قرار داشت. هشت سال پ یمیقد ی سه طبقه  یاول ساختمان  یدر طبقه  شرکت
بودم ، گرچه اصال با    یراه کشاند و حاال کامال از حرفه ام راض نیماند، مرا به ا میساختمان برا نیهم

به  کهبود  یفوق العاده ا ینداشت! بحث جالب ماجرا، ارتباط اجتماع یام هم خوان یلیمدرک تحص 
  دگاهی کنم که با خانم ها داشتم ، بود! با تمام د یکار، با افراد مختلف و اعتراف م نیهم یواسطه 

  بایو ز فی موجودات ظر نیبه ا  ،یب یبه طرز عج  ،یآزاد  نیمتناقضم، من ، شاه یمتفاوت و حس ها
  نیبه ا ی، پ  نومممعلم خا  نیاول دن یبار با د نیکشش داشتم! نه حاال که چهل و سه ساله بودم که اول

  یم کی ش  یها راهنیپ شهیکه هم یبود! دختر بایبه نام ز  یکشف بزرگ بردم! معلمم دختر جوان 
 یمنشست و مشق  یرو به ما م ش،ی بای ز یها وریگشاد و پل یو زمستان ها ، با شلوار ها دیپوش

 گفت! 

 

 ن،یبعد از ا یکنم! کم  ریس یمعلم  نیسال، با چن  کیاز شانس من بود که توانستم  دیهم شا نیا

 

 !یشگیهم  نیزنانه عوض شد! اما کم کم دوباره شدم همان شاه یایبه دن دمید

 

!  دمیسوم رس ابانی خارج شده و به خ  نگیاز پارک یبودم که متوجه نشدم ک میقدر غرق در فکر ها  نیا
جلو و بعد بغل   ی نهیرا به سمت راست کشاندم . نگاهم به آ  نیعسلک، ماش یفروش  نیری ش دنیبا د
  ینخ باق نی . آخراورمی را از داشبورد در ب گارمینبود تا من بتوانم پاکت س یخبر ن یاز نازن  د،یرس  نیماش

انداختم. قصد فشردن  نیباز پا  ی  شهیو پاکت مچاله شده را از ش دمیکش رونی ب میمانده را با لب ها
را برداشتم و با    یهمراهم شدم. گوش یگوش یرا داشتم که متوجه روشن شدن صفحه   نیفندک ماش
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امشب را به او داده  لکردم که قو  یفکر م  نیبسته شد. به ا میلحظه چشم ها کیاسم پروانه،  دنید
 زل زدم.  نیباره باز شد و من با ترس به صورت نازن کی نیفردا که در ماش  ایبودم 

 

  ی. حاال فرصتمیایو داغ شدن فندک هم زمان شد تا من هم از شوک درب یصندل یرو نینازن  نشستن
  گاریانداختم و فندک را به س  نیرا پشت فرمان ماش   لیجواب دادن به پروانه را نداشتم، موبا یبرا

 چسباندم 

 

 شه! ید محالم ب گاریس یمن از بو -

 

اش، جمله را با حرص مخصوص به خودش گفت. دود را از   نهیس  یکمربند رو دنیضمن کش  ن،ی نازن
چرخاندم و همان طور که سرم به   ابانیفرستادم. فرمان را با دست آزادم به سمت خ رونی ام ب نهیس

تر بردم و دود را   رونی! سرم را از عمد ب دمیتر کش قیپک را هم هر چه عم نیبود ، دوم ابانیسمت خ 
 گفتم:  شهیش دنیانداختم و با باال کش رونی را ب گاریآلوده تهران سپردم . س یبه هوا

 

 به خاطر شما! نمیا -

 

 ؟ یکش یخب ضرر داره ، چرا م -

 

 انداختم:  یگرفتم و به صورت اخم کرده اش نگاه میرو یجلو یها نی چشم از ماش یا لحظه

 

 ؟ یقدر نگران من نیاتو چرا  -
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 جلو زل زد:  ی شه یدر هم شد و به ش شتر یب نینازن  یها اخم

 

 من باعث سوتفاهم شده !  یرفتارا نیهم -

 

 سوتفاهم؟  -

 

 !ست ین  یکن ی که فکر م  یآره ! اصال اون طور -

 

باز تر شد و راه رستوران  شمیعسلک را داشت. ن یفروش   ین یریداغ ش  یها یحکم ناپلئون  شیها حرف
 گرفتم: شی را در پ  نیآرم

 

 کنم فقط ...  یکنم! احساس م یفکر نم یمن طور خاص -

 

 زمزمه کرد:  ن یباال انداختم . نازن  یحرف تنها شانه ا  یکردم و متوجه نگاهش به خودم شدم، ب سکوت

 

 و من هم گفتم جوابم رو!  یبار گفت  هیقبال  -

 

 ؟ ینشد مونیپش -
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 اصال! -

 

 یباال یمادرم بود، در ظرف ها   یمن آب نبات پنهان شده  یبرا نی آمد. نازن  رونیام ب  نهیاز س یآه
مثل   قایدادم، دق یشده ، سرم را هم به شکستن م یبه دست آوردنشان حت یخانه مان! برا  نتیکاب

 امروز !  یاطی احت یب

 

 ! ی ناز دمیچراشو نفهم -

 

 !  نینازن  -

 

 : کالمش، من را خنداند  حرص

 

 ! ادی ی! بهت میباشه! من دوست دارم صدات کنم ناز -

 

 ! یکن یکالفه ام م -

 

 !  میحرف بزن  شتریبذار با هم ب -

 

 گذاشت:  شیپا یو محکم رو دیشانه کش یرا از رو  فشی ک بند
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 م؟ی؟ چند بار حرف زد یحرف؟ چه حرف -

 

 : دم یراهنما کوب یحوصله رو یب

 

 اونا که اصرار من بود و انکار تو!  -

 

 بگم؟ اگر من موافقت کنم حله؟  یخب چ -

 

 به سمتش برگشتم: یا لحظه

 

 اره! -

 

 : د یرا به سمت پنجره کرد و نال شیرو نی نازن

 

 !یمسخره است! قلدر یل یخ -

 

س!  خواهد و ب  یم ی، صبور نی دانستم نازن یقلقک داد! اما م شتریآخرش، احساساتم را ب ی کلمه
 دادم! یباز هم ادامه م دیکه تا امروز انجام داده بودم و با یکار
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  ادهیدور تر پارک کنم. بعد از پ  یرا صد قدم   نیرستوران جا نبود و به اجبار مجبور شدم ، ماش یجلو
به   ابان،ی خ  کیش یخم کرد تا در امتداد مغازه ها یبا مرتب کردن شالش، سرش را کم نیشدن، نازن 

 رستوران برسد:  یتابلو

 

 ! ستمیفست فود خور ن ادیمن ز -

 

 پاستا بخور!  -

 

 باال انداخت :  یشانه ا نی نازن

 

 داره منوش! یچ نمی حاال بب -

 

 که نخوردم! یکنم بازم هنوز هست مورد یرو انتخاب م یک ی داره! من هر بار  ادیچرت و پرت ز -

 

 که نگاهش کنم!  یمشکوکانه به صورتم بود ، طور نینازن  نگاه

 

 جا!  نیتو هفته ا  یای یچند بار مگه م -

 

 صورتم پهن شد:  یلبخندم باز هم رو ازفکرش،
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 ! ادیتنها ، ز -

 

را  میو قدم ها دم یبلندش بهم برسند. کتم را پوش یتا ابروها دیرا در هم کش نینازن  یام، اخم ها هیکنا
 کردم:  ی کی بلند او   یبا گام ها

 

 کم آروم تر! هی نینازن  -

 

 شه!  یم رمیشده ها! د  کیهوا تار -

 

 زدم:  یمنظور پوزخند یب

 

 ! زهی! تازه اول پایاومد رونیبابا! تو بعد از هفت هم از شرکت ب   الیخ  یب -

 

 در کنترل رفتارش داشت:  یسع شهیبود و مثل هم تی پر از سرزنش و عصبان نگاهش

 

 اخالق شماست!  نیهم شه،یم نه همگ ی که م یلیاز دال یکی -

 

 شما شدم بازم که!  -
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 !نیبود -

 

 یرا با آهستگ میشلوارم کردم و از عمد قدم ها بیآورد، دست داخل ج یمرا سر وجد م حرصش،
تا   دم،ی. کنارش که رس ستادیکه فاصله مان، سه قدم شد، طلبکارانه ا نیبعد از ا نیبرداشتم! نازن 

  یحالدر رستوران را در  یکه نزد، تا جلو ی. حرف دیچی را بلند کند، دستم دور ساعدش پ  شیبخواهد پا
نشسته   زشی خوشبختانه پشت م نی. آرم  میکرد، راه رفت یرا نوازش م  فشیکه انگشتانم ساعد ظر
چاپ شده   شی رو یبار عکس بمب منفجر شده ا نیبه نظر من مسخره که ا ی بود. با همان کاله ها

دانستم نامش   یکه حاال م یکرد! مرد جوان  یم  زیرا تم  پشی بلندش نشسته و پ  یصندل  یبود، رو
 خم کرد :  ی سرش را با احترام کم   دنمان،یبا د است،رض

 

 !نیخوش اومد -

 

 یگرفتم. احترامش ، نه چاپلوسانه بود و نه غرورش را لگد مال م یم یحس خوب  شهیبرخوردش هم از
هم در   نیسر گارسون ِ جنتلمن است و آرم کیپسر انگار،  نیهم گفتم که ا  نیبه آرم بار  کیکرد! 

! بودکم هم   یآدم نیچن یرقم برا نیجواب گفته بود که سه تومن حقوقش است ! البته از نظر من ا
 در شرکت من بود تا من هم بتوانم با داشتنش پز بدهم! یشخص  نیکردم چن یدعا م

 

عکس   چ یبلند شد. برعکس من ه دنمانیرضا، برگشت و با د  ییخوش آمد گو یبا صدا نی آرم سر
در   یبا دختر  ش،یچهار سال پ ایسه  دیبار شا کینسبت به دختر ها نداشت!  یزیانگ جانیالعمل ه

که تنها مردمک   ییکوتاه ، گو یل یعد باز هم تنها بود! خو ب دمیدوستانه مان د یها یاز مهمان یکی
سالن نشان   یرا در انتها  یزینگاه کرد و بعد با دست م نی کرده است، به نازن یهدف حرکت  یب شیها

 داد:
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 کن اون جا! ییرضا، راهنما -

 

سالن   یورود کیتعارف کرد تا از در بار نیو اول به نازن  ستادیکنارمان ا ،یشگیبا همان احترام هم رضا
پر   بای تقر ی زهایکه از کنار م  یکه قدم برداشت من هم پشت سرش حرکت کردم و زمان نیبگذرد. نازن 

  ی ! حس جالببودباعث افتخار من   نیرا فرا گرفت! نازن م یسر تا پا یب یاحساس غرور عج  م،یگذشت یم
 داد ... یم ی زندگ  یرویکه به من ن

 

که   ی. زمانندیبنش شیتا او خوشحال و با تشکر رو دیکش رونی ب نی نازن یها را برا یاز صندل  یکی  رضا
 باز کند:  مانینشستم، نگذاشتم رضا بخواهد منو را برا یصندل  یمن هم رو

 

خانوم!  یبرا اریهم ب گویبشقاب م هی...  اریخوردم برامون ب شیپ یکه دفعه  ییرضا از همون پاستا -
 داره! اسمش سخته! موی که توش نعنا و ل یهم همون یدن ینوش

 

 بدرخشند:   دشیسف یلبخند زد تا دندان ها رضا

 

 ست؟ ین یا  گهیبله حتما! امر د -

 

هم افتاد  یکه رو ییپلک ها دنیام بود، تکان دادم و با د رهی که هاج و واج خ نیرا رو به نازن  سرم
 گفتم: 

 



 شاه و دل 

22 
 

 ! م یدار ادی! حرف ز اریهامون رو ب یدنی! فقط نوشستینه ! هر چه قدرم طول بکشه مهم ن -

 

کنار پنجره برسد، نگاهش کردم. حس   ز،یفاصله گرفت. تا م  زیاز م  یگفت و به آن یبا خنده چشم  رضا
لبخندم   د،ی رس  نیکه دوباره نگاهم به چشمان نازن  یخوب رضا، شبم را صد برابر بهتر کرده بود! اما زمان

 دادم و گفتم:  هیتک ی کم رنگ شد! به صندل

 

 !ادی یخوشمزه بود! مطمئنم خوشت م  یل یخ -

 

 زد:  هیجمع کرد و او هم به عقب تک  نهیس یرا رو شی دست ها نی نازن

 

 !می بار اخر با هم حرف بزن   یبرا  ایخب ! ب  یل یخ -

 

 کردم:  دیحرکت دستم ، خواسته اش را تا با

 

 موافقم! -

 

 خب؟  -

 

 جمع کردم:  نهیس یباال انداختم و مثل او دستانم را رو یهم شانه ا من
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 خب؟  -

 

 گرفت:  یاش را از صندل هیکالفه تک  نی نازن

 

 باش!  یکنم، جد  یخواهش م -

 

 دادم مثل او به جلو خم شوم :  حی هم ترج من

 

 شه! یام! تو باورت نم  یمن جد -

 

اش   یشانی پ یکوتاه ِ افتاده رو یبا چشم، به موها گشت و من  یصورتم م یمردد رو شیها مردمک
 اشاره کرد: 

 

 !یاریحرص منو در ب یخوا یکه م یقدر لجباز نیاما ا -

 

 نداشتم و ندارم!  یقصد نیچن -

 

 خودتو!؟ یکچل کرد نیواسه ا -

 



 شاه و دل 

24 
 

که در سوراخ دوم  یتر آورد تا من بتوانم گوشواره ا ک ی، سرش را نزد دندیبهم رس  نینازن  یابروها
 !نمیگوشش انداخته بود را هم بب

 

 خواست موهامو کوتاه کنم! یظاهر من به خودم مربوطه! دلم م -

 

 موش ...  دیزن با -

 

 ! من خسته شدم واقعا! چونیبپ  هودهی کنم بحث رو ب یخواهش م -

 

 تر برد:  کیکالمش، سرم را باز نزد انیم  عجز

 

 !نیکنم نازن  تیخوام تو رو اذ  یمن نم -

 

 ! یکن یم یدار -

 

 نکردم! یمن کار -

 

و   مانیتوسط رضا برا   ،یدنینوش وانیمنظور گفتم و او باز هم اخم کرده عقب رفت. آوردن دو ل یب
بود، آهسته  زیم  یرو نیام را باز کرد. دست نازن  یشان یپ  یاحترام دوباره اش، اخم ِ کوچک رو
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اگر دوست نداشت، به سمتم  یدستم گرفتم و به سمت خودم کشاندم. حت  انی را م  فشیانگشتان ظر
 رو به هم بود:  مانیو دوباره صورت ها  مدآ

 

ام؟   یآدم  نینرفتم؟ من چن شیتو پ  یکنم. تا حاال مگه طبق خواسته  تتیخوام اذ  یمن نم نینازن  -
 با تو رو راست بودم.  م،یزندگ زی، در مورد همه چ شهیمن هم

 

 گفتم؟ تنها حسم رو بهت گفتم و بس! یمن مگه دروغ -

 

 ؟  یعنی قدر بدم  نیقدر حست بده؟ من ا نیچرا ا -

 

 بار تکان داد:  نیبا سرعت سرش را چند نی نازن

 

عاشقت   طیشرا نیهم یهستن که تو یادیز ییدونم زن ها ینگفتم! م نوی وقت ا چینه ! من ه -
 تونم! یهستن! اما من ... نم

 

 را حس کنم:   نیتا عطر نازن دمینشست. باز هم خودم را جلوتر کش میلب ها یرو یآه

 

 ... یمن خاص  یخوام! تو رو خواستم ! تو برا  یرو نم گرانیمن د -
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از   دیواکنش هاست و من با  نیاش باعث ا یدانستم سردرگم یچشم بست. م  یلحظه ا نی نازن
شدم به   ره یکردم و خ  شتریدستش ب یکردم! فشار انگشتانم را رو یفرصت ها هم استفاده م نیهم

 صورتش!

 

من گفتم بهت حاضرم ... باهات ازدواج کنم  ؟یباور کن  نویا یخوا  ی! چه طور نمنیدوستت دارم نازن -
 راحت تر ..  التیکه خ

 

 را نگه دارم!  شی لحظه فقط توانستم ناخن ها نیربه عقب برگشت و در آخ  نی نازن

 

 !ستیحرفا ن  نیموضوع اصال ا -

 

 نیسوم یبلند شدم و رو   ینه، از صندل ای کند  ینگاهمان م یمهم باشد کس  می که برا نیتوجه به ا یب
به   ینگاه نی نازن دمیکش  نیرا به سمت نازن ی هم صندل ینشستم! از عمد کم  نی ، کنار نازن زیم  یصندل

 زمزمه کرد:   د،یگز یکه لب م یاطراف و بار کوچک رستوران انداخت و در حال 

 

 زشته! -

 

 ! میحرف بزن  میکه راحت نتون نهیزشت ا -

 

 من ... -
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 ،ی شتریدستانش، آهسته و با محبت ب دنیگرفتم تا سکوت کرد. با د  نینازن  یرا جلو دستم
 انگشتانش را نوازش کردم: 

 

از سرم   یجور هیکه فکر کردم ،  یده. من هر طور یم تی من هو ی، بودن تو به زندگ نینازن  -
 خوامت! یم  یلیکه .... خ نی ا یبندازمت، نشد! برا

 

 افتاده جواب داد: یبا سر نی نازن

 

حرف   نیطرفه ست! ا هی! بازم اگر باشه! ستی ن یازدواج کاف ی! اگرم باشه... براستیخواستن ن نیا -
 تونم .... با شما ازدواج کنم! ینم یجور چیمنه! من ه

 

 را کنار گوشش بردم و آهسته تر گفتم:  سرم

 

 که!  میباهم باش میتون یباشه ، ازدواج نه! م -

 

  شیقبل را بدهد که پ یهم انداخت ، خواست جواب تکرار یرو دیکه کش یچشمانش را با آه نی نازن
 کردم:  یدست

 

! تو مشکلت با رابطه مونه؟ باشه، من حواسم هست. اما بذار بهت  مینزن  یف تکرار! حر نیواستا نازن -
 که!  میبمون میتون یشم ، با هم دوست م کینزد
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 دوست بودن شما متفاوته با من! فیتعر -

 

 !نی نازن  یریگ یسخت م  -

 

 : گفتم

 

 تونم باشم! یدر همون حد که م ؟یتا حاال دوست پسر نداشت  یعنیتو  -

 

نگاهش غرق شوم . در آن لحظه حاضر بودم هست و   انیبه سمتم برگشت تا من هم م  نینازن سر
 را باال انداختم:  میشانه ها یکه نزد، با لبخند ی را قبول کند. حرف شنهادمیپ نی را بدهم تا نازن  ستمین

 

 منو روشن کن خب !  فی! تکلیدختر شونزده ساله ا هیکه انگار   یکن ینگام م یجور -

 

  رونیانگشتانم ب  ری کرد. لبخندم کش آمد و او با حرص دستش را از ز یرا برنده م نگاهش خشم،
 : دیکش

 

  ستمین  یطی گم تو شرا یمنم م نیداد یدوست شنهادیکه من روشن کنم! شما به من پ میندار یف یتکل  -
 شما رو قبول کنم! شنهادیکه پ

 

 ! نینازن یدوست معمول  هی -
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 !میامتحان کرد شی دو ماه پ ،یباش   یدوست معمول هیبا من    یتون یشما نم -

 

 که بتواند نگاهم کند:  یتا حد دیخودش را عقب تر کش نی نازن

 

 مسائل حساسم ! نیمن اصال نسبت به ا -

 

 ! یجور فکر کن نیشه تو هم ا  ی! باورم نمنینازن  یوا یوا -

 

 اخم کرد و من زمزمه کردم:  نی نازن

 

 تو، نه و نه و نه  از

 

 من دوباره خواهش .... از

 

را هم ، گل انداخته بود. همان طور   ن ینازن یانداخته بود ، گونه ها نیحرف سرش را پا یب  نی نازن
پوست   یکم دیبگذرد، شا راهنمیتار و پود پ یداخل رستوران از البه ال ینشسته کتم را در آوردم تا خنک

! یهم شو خنک یو بخواه یباش  نیچون نازن یشد کنار کوره ا یماما مگر  ردی ملتهبم، آرامش بگ
با    یکم گریکه همراه سه دختر د  یو اول با چشمان دختر دیاراده، به اطراف رستوران چرخ  ینگاهم ب

حال و روز و با   نی. در ادیشد! اما فقط همان لحظه طول کش  یکینشسته بودند  زمانی فاصله از م
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  نیبه هم  واعتمادش کنم  یخواستم حساس و ب یکه حواسش به من هم بود، نم نیداشتن نازن 
 شدم!  رهیاطراف، به سقف و هالوژن ها زرد رنگش خ  یو به جا دمیصورتم کش یخاطر دست رو

 

خندش  که رضا با آن لب یتا زمان  یا قهیدو دق  دیخاطر، شا  نیهم قصد صحبت نداشت. به هم نی نازن
در سکوت گذشت. آمدن رضا ، در آن حال و   ند،یبچ زی م یرا رو مانیسرم ظاهر شود و غذا یباال

  ینمبه خوردن غذا. اخالقم  می و با تشکر ما و تعارف رضا، شروع کرد میبود! لبخند زد یروزمان عال 
  یاز زمان قایدقهم داشت تا  نیکه نازن  ی طول بکشد. اخالق  قهیاز آن چند دق شتری ام ب یگذاشت ناراحت

شام   یسادگ نی! به همردیرا با چنگالم به سمتش گرفتم، لبخند زنان چنگال را از دستم بگ ییگویکه م
 ! یشگیهم نیو دوباره شدم همان شاه میلذت بخش شد! در مورد غذاها بحث کرد

 

 یها  یشمار من و شوخ  یب   یتا با تشکر ها مینگذاشت غذا را حساب کن نیکردم، آرم یکار هر
کوچک به  یام نگاه کردم، عقربه  یبه ساعت مچ ی . وقت میا یب رونیمخصوصمان، از رستوران ب

 بود!  دهیهشت رس

 

 و زمستون! زی ساعت هشت شده! چه مسخره شده زمان! مخصوصا پا -

 

کفش   ی  پاشنه یداد صدا یباال انداخت و برعکس زمان آمدن، با آرامش اجازه م یشانه ا نی نازن
دور ساعدش گره  یرا هم به سمتش بکشاند. دستم را به نرم  ابانیخ یکهنه  ینگاه جدول ها ش،یها

  ،یبزرگ کیبوت  دنیکرد. با د یرا نگاه م ابانیشانه به شانه ام ، خ   یواکنش چیه  یب  نیزدم. باز هم نازن 
 : ستادمیا

 

 تو؟  میبر یخوا یم -
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 قدم برداشت:  نی نازن

 

 برم خونه !   دینه! حوصله ندارم ! در ضمن با -

 

 شانه نگه داشتم:  یرا با انگشت سبابه ام ، رو کتم

 

 ! یزن  یحرف م  یدختر مدرسه ا نیمثل ا یرس یدونم چرا به من م ینم -

 

 !نهیجاست! من اخالقم ا نیاشتباهت ا -

 

حرف زدنمان . سوار  یبراشد   یانی پا یمن به جواب، نقطه  یعالقگ  یو البته ب نیبه ماش دمانیرس
 : می تا بگو دمیکش ی قیشلوغ راه افتاد، نفس عم یها ابانی در خ نیدوباره ماش یو زمان  میشد

 

 ؟  یای کم کوتاه ب هیشه   یم نینازن  -

 

 تا چه حد؟  -

 

 رخ خونسرد او برسم!  میچشمان گرد شده ام را از رو به رو گرفت تا به ن ن،ینازن  نرمش

 



 شاه و دل 

32 
 

 بسوزه نه کباب!  خیدونم تا همون حد که نه س ینم -

 

 لبانش نشاند و به سمتم برگشت:  یام، لبخند را رو  یشوخ

 

مه! برام  واقعا باور و اعتقاد نیکنم. ا یمثل تو فکر نم یمن اصال و ابدا به ازدواج اونم با شخص نیبب  -
خوام ... من دوست دارم با    ی! منتها من نم یهست  یو مرد خوب یتو چه قدر پول دار ستیمهم ن

 !کهیآالم نزد دهیازدواج کنم که به ا یکس

 

 دادم:  یدستم را در هوا تکان  ن،یکوتاه آمدن نازن نیزده از ا جانی و ه خوشحال

 

 ارزش دارن! ایبار کردم واسه هفت پشتم بسه! البته بعض هیباشه باشه! منم کال با ازدواج مخالفم!  -

 

 دست به او اشاره کردم و ادامه دادم: با

 

 !؟ یا دهیاما خب ! پس با من هم عق -

 

 را جمع کرد :  شی لب ها نی نازن

 

 از چه نظر؟  -
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 ! مثل دوست!میازدواج کنار هم باش یکه ب نیاز نظر ا -

 

 کمربند مانده بود، گفت:  ریو با مرتب کردن شالش که ز  دیکش یآه نی نازن

 

 نیتونم ا یکه بتونم البته! بعدش م یباشه! من هستم! تا زمان هیجور نیاگر منظورت دوست هم -
 !؟ ینداشته باش میبه زندگ یاعتماد رو داشته باشم ، کار

 

 !دمیندبار بلندتر خ نیا

 

 نباش، حواسم هست!  یچی! نگران هستمیمن چهل و سه سالمه! بچه ن نینازن  -

 

 !یکن  یو مراعات نم  یاریدر م یبچه باز یل یوقتا خ یاما گاه -

 

 گفتم:  فشیرا به سمت دستش بردم و با گرفتن انگشتان ظر دستش

 

 ! یبر یدل م یجور خوب  هیتوست!  ری تقص -

 

 !دمی چشمانش را تنگ کرد و من باز خند نی نازن
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 ! خوبه؟ یتو بخوا یباشه قبول! هر چ -

 

خوشحال   ن، ینرمش نازن  نیداد. تمام جانم از ا هیتک یصتدل  یبه پشت یق ینفس عم دنیبا کش نی نازن
 گذاشتم:  نیماش یدنده  یو ذوق زده بود. دستش را همراه دست خودم بلند کردم و رو

 

دم   یم حی ! وگرنه ترج شهیهم کارهی از دستام ب یکیدوست دارم که  نیا یاتومات رو فقط برا نیماش -
 !گهید یزای بره تا چ  نیموتور ماش   یدنده عوض کنم و فکرم به سمت صدا یه

 

  یمثل چند بار م،یکه شد ابانشانی. وارد خ مید و من هم اجازه دادم در سکوت بمانندا یجواب  نی نازن
 را نگه داشتم: نی که او را رسانده بودم، سر کوچه ماش

 

 ام؟ یباهات تا دم در خونه تون ب یخوا یم -

 

 قفل کمربند را باز کرد :  نی نازن

 

 نه ممنونم ... -

 

شد  دهیافتاده بود. نگاهش باال کش ری دنده و دست من گ انیخواست پس بکشد اما م یرا م دستش
 تر بردم:  کینزد یو به چشمانم زل زد. من هم از خدا خواسته سرم را کم 
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 باشه؟   رونیب می وقتا بر  یبابت امشب! جور کن بعض  یمرس -

 

هم گذاشت   یشکفت. پلک رو شی بای لبان ز یبرخالف تمام امشب که اخم کرده بود، رو نینازن  لبخند
 و آهسته گفت: 

 

  یمتوجه بشه. من اصال دوست ندارم کس ینکن که کس  ی کنم تو شرکت کار یباشه! فقط خواهش م -
دارم   یمال  ازی! نه نمیکه دوست هست نهیکه با شما هستم، ا یلیکنه. من تنها دل  یدر مورد من فکر بد

 طور برداشت کنه .... نی ا یخوام کس یو نه م

 

ارتباط   نی ا یکس چیو دوستت دارم. به ه ادی ی. من از تو خوشم مستیحرفا ن نیصبر کن! اصال ا -
 ....رونی گه ، ب یچرت و پرت م نمیبب   یراحت ، هر ک  التی نداره. خ یربط

 

 کالفه سر تکان داد: نی نازن

 

کار حساب باز کردم   نیا یخوام با آرامش کارم رو کنم. من رو  یخوام برسه به اون جا اصال! م  ینم -
که  یکنم کارم رو خوب انجام بدم . شما هم درک کن وگرنه کار یم یبه شما گفتم. سع  یچند بار نویا

 شم انجام بدم !  یخوام رو مجبور م  ینم

 

 او انداختم:  یپشت صندل  شیبرداشتم و به جا  ن یدست نازن یرا از رو دستم

 

 هم نباش...  یزیچ چیمنم با توام! نگران ه ی! تو اگر با من باش یادیز  یکن یبزرگ م یدار -
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 را برداشت و با مرتب کردن شالش، گفت:  فشیک

 

 ممنونم هم بابت شام و هم بابت رسوندنم ... -

 

 به سمتم برگشت:  ن،یرا آهسته فشار داد و با روشن شدن نور کم رنگ سقف ماش  رهیدستگ

 

 خداحافظ! -

 

 زدم :   لبخند

 

 ی منم ممنونم ... بابت همراه -

 

 زد:  یکرد ، لبخند م نی شد و سرش را داخل ماش ادهیکه پ یافتاد اما زمان نیپا یسرش به آن  نین یناز

 

 ! نمتیب یمراقب باش! شنبه م  -

 

 یبود. اصال عادت همه  یتکرار میمراقب باش، برا دنی تمام وجودم را پر کرد. شن  یتر  بیعج حس
! دوست داشتند محبت کنند. نی بود تا ..... نازن مایکه به نظرم ر نشانیتر یزن ها بود. از وحش
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نفر   کیکه   نیداشتم. ا ازیجمله ها ن نیکنند و چه قدر من ِ تنها، به ا ی... نگهدار غیدر یب  یمحبت
 شده باشد! دهیمراقب از من آفر یباشد ، صبح و ظهر و شب، برا

 

من ، داخل کوچه شد و تمام مدت نگاهش   یتکرا یکه گفت و احتماال حرف ها  یبا خدانگهدار نی نازن
بود. در که بسته  دهیکه پدرش تازه خر ینوساز شود. خانه ا یکردم تا وارد آن ساختمان پنج طبقه 

و   مکرد  زیسوپر مارکت بزرگ داشت! اول صورتم را تم   کیکه آن طرفش،  یشد. من بودم و کوچه ا
و از سانروف    ستادمیا نینازن  یساختمان محل زندگ یجلو یوارد کوچه شدم. لحظه ا  نیبعد، با ماش

که  یفتاد تا زمان که به راه ا ن یشدم. ماش رهی روشنش خ یچهارم و پنجره ها یبه طبقه   ن،یماش
  نین کردم که امشب ناز یفکر م  نیاز سوپرمارکت آن سمت کوچه بخرم و روشنش کنم، به ا یگاریس

 از بودن با من! ری متاثر و دلگ ا یبا من است!؟  نی ری ش  ییایخوابد! مثل من در رو یچه طور م

 

روزها با   نیا میماند! موها نهیبه مرد درون آ یانداختم و نگاهم لحظه ا رونیرا از پنجره ب گاریس لتریف
 ی. آن قدر وسواسدمید یچشمانش را م ری ز زیر یزد! چروک ها  یم یدیبه سف ،یروند رو به رشد

بود  ینسوشرکت معتبر فرا کی یکه برا  یدیشده بودم که چند تا از محصوالت مراقبت از پوست جد
 نبود!  رییبه تغ یدیکردم ، گرچه ام یفتاد استفاده ما یم  ادمیرا، به خانه آورده بودم و هر بار که 

 

ام انداخت. شروع کردم به  ی شان یپ یرو یق یگرفتم، خط عم یم نهیکه از مرد درون آ ییها حس
نشان داده بودم. با   فیدختر، خودم را ضع کی یدر اورده و جلو یخودم که باز هم بچه باز یمواخذه 
!  مکرد یبزرگ م  شهیمسئله را مثل هم نیخود ا  یکشاندم. ب میها هیآزاد را به ر یهوا یق ینفس عم
عمرم استفاده  یاز تک تک لحظه ها دیدانستم با یبودم. م یمرد آزاد و دل خوش  ،یآزاد نیمن شاه
 کار بودم!  نیمشغول هم قایکنم و دق

 

** 
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 دوم :  فصل

 

باش را مثل هر روز هفته به صدا در آورد. خوشبختانه پرده  داریزنگ ب نیبدنم، اول یولوژیب  ساعت
چشمانم را باز کنم و به  یراحت ال  الیاتاق خوابم، آن قدر ضخامت داشت که حاال با خ دیجد یها

تا هشت مانده  یربع کیبدهم، هنوز  صی اتاقم زوم کنم تا تشخ یرنگ رو دیساعت کوچک ِ سف 
  حی تفر نیاول دن،یخواب   شتریساعت ب کی نیخب جمعه بود و هماز هر روز هفته اما  رترید ی! کماست
 !لی تعط یروزها

 

  یرا رو  میبودم، دست ها دهیخواب  میپهلو یهمان طور که رو دم،یتر کش نی را پا مینازک رو لحاف
شد. چشم بستم تا با   یعمرم محسوب م یلحظه ها نیاز بهتر  یک ی دنیجمع کردم. دوباره خواب نهیس
 شدم!  میغلت زدم و باالخره تسل میربع سر جا کی راحت بخوابم اما ، نشد!  ِالیخ

 

  یدر ذهنم نشسته بود که نم یجور شب،یاز د نیبه سقف ماندم. نازن  رهیتخت، خ  یباز و رها رو طاق
جا کنار من بود. پس    نیخواست، هم یم یلیرد کنم! دلم خ یبدنم را سر سر یتوانستم ، واکنش ها

  یخال   ارو نگاهم به کن  دیچرخ یاو کرده بود. سرم کم یهمه مرا وابسته  نیا ش،ی زدن ها و نبودن ها
جور وقت هاکه تنها    نینبود! دلم گرفت. ا  یاتاقم، جز خودم کس یتخت بزرگ دو نفره  یام افتاد! رو

باره   کیدادم.  یبزرگ شدن نم  یاما من اجازه  شد .  یآزار دهنده م ،یی شدم، حس مزخرف تنها یم
  یبه حمام م سترا کی دیپارکت کف اتاق گذاشتم. با یرا رو  میپا یا ازهینشستم و با خم میسرجا

 رفتم تا آب ، حالم را بهتر کند. 

 

دادم وان را پر کنم. دراز   حی، ترج  یو با تمام تنبل دمیحوصله ام را تا حمام به زحمت کش   یب بدن
  یرو به رو ستادمیشد. تا آب پر شود، ا یبدنم م یسردش، باعث آرامش دوباره   بایدر آب تقر دنیکش

کند! البته من  مارمگشت تا لذت ها را زهر یم یریدنبال رد ِ پ نم،یب  زیبزرگ و باز هم نگاه ِ ت ی نهیآ
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 دیدو یپوستم م یرو لتیگرفتم برخالف هر جمعه، اصالح کنم! ژ میتصم  ال،یخ  یآوردم! ب  یهم کم نم
 بودم!  نیو نازن   شبیزد و من غرق در د یو کف ها را کنار م 

 

با تمام اعتماد  نی کردم! نازن یتوانستم اعتمادش را جلب م یتا م  دیکرد. با یفکر در ذهنم رشد م هزار
کرد! کارم که   یمحبت کردن رامش مبه نفس و عاقل بودنش، نقطه ضعف تمام زن ها را داشت! 

 واش نشسته بود  یقهوه ا  یمردمک ها انیکه م  یبا برق  نه،یدرون آ نیشاه  دنیتمام شد، از د
 بودم!  یبود، راض ده یسمت جپش را باال کش یکه گونه  یلبخند

 

! آن قدر شوکش  دمیباره داخل وان رفتم و دراز کش کیآب،  یتوجه به سرد یسمت وان و ب  برگشتم
! خوشبختانه مطمئن  دمیبلند بلند خند اد،ی فر نیزدم و بعد به خاطر هم ادیاراده فر  یبود که ب  ادیز

  هیهمسانرود! وگرنه مطمئنا  رونیب  میساختمان، آن قدر خوب ساخته شده است که صدا نیبودم که ا
 آوردند!  یم مانیدنم، ابو یو باال، به روان  نیطبقه پا ی

 

اتاق را کنار زدم   یآمدم. پرده  رونیرا دور کمرم گره زدم و ب   یبزرگ یسرخ ، حوله  یربع بعد با بدن کی
  یم زیهفته از پا  کیگرما لذت بخش بود!  نیپوستم را گرم کند و چه قدر ا  یبه آن  د،یتا نور خورش

 شی! حال و هواآمد یبه حساب م ییبایفصل ز من هم ، یبرا  زینبودم اما پا  یکی گذشت. آدم رمانت
 یعقده ا کیسرد و بد اخالق بود و نه مثل تابستان  یوحش کیبود که نه مثل زمستان  یطور

که  ییبود! روزها  یبد یمن تکرار روزها یبرا شیها  ییبای ! بهار هم با تمام ز یسوزان و رام نشدن 
 بد شکست را تجربه کنم! یام لحظه ها یباعث شد من دوبار در زندگ

 

  ابانیخم شدم تا بهتر خ یحال نبودم. کم نیو اصال دنبال ا ختیر  یخاطرات، ذهنم را بهم م  مرور
همراهم را   یگوش  دنیلرز یصدا  رم،ی بگ ابانیاما قبل از آن که چشم از سر خ  نم یام را بب  یمحل زندگ

  یم نبالمحامد که د  دیشا ایباشگاه بود   یاز بچه ها یکی سمت ساعت رفت. احتماال . نگاهم  دمیشن
 گشت!
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اسم پروانه،   دنی، کنار بالش افتاده بود و د  لیموبا یرا رها کردم و به سمت تخت رفتم، گوش  پرده
 زدم!  یبه او هم زنگ م دیآهم را در آورد! به کل فراموش کرده بودم که با

 

 چشمم را فشار دادم و بعد تماس را وصل کردم:  یداخل یدو گوشه  یانگشتانم لحظه ا با

 

 ! زمی سالم عز -

 

 ! نیتا حاال مردم و زنده شدم شاه شبیمن از د ؟یسالم و بگم چ -

 

 میلب ها یاش را هم تصور کنم. لبخند رو ختهیبهم ر ی افهیتوانستم ق یو م   دیلرز یم شیصدا
 : دم یتخت دراز کش یبرگشت و رو

 

رفت روشنش کنم. صبح روشن کردم   ادمی شارژ نداشت خاموش شد. بعد  میخوام. گوش یمعذرت م  -
 و رفتم حموم !

 

 : دیکش  یاش را باال م ینین ب پروانه را راحت کرده بود. لحنش برگشت اما همچنا  ِالی، خ آرامشم

 

 !رهی پروانه هم که بره بم -
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 خواست من! ی! اونم ب رهیکنه بم یخود م  یپروانه ب -

 

 مسخره!  -

 

 حال پروانه هم بهتر شود:   دیتا شا دمیخند

 

 رم؟ یمن نون بگ یساز یاملت مشت م هی؟  یچه طور -

 

 : دی زده پرس  جانی! هنمیاز اشکش بب سی صورت خ انی لبخندش را م یبا یتوانستم طرح ز یم

 

 ؟یای یاالن م -

 

 ...رمیگ ی! نون مگهید ی قهیدق ستیب  تی ! نهازمیآره عز -

 

 بودم . دهیخر ی. اتفاقا برات تخم مرغ محل  ایباشه عشقم ، منتظرم ب -

 

 چه خوب ! پس فعال! -
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رود   یدانستم م یاز خودم هم شناخته تر بود! االن م یمن حت یکرد! برا یخداحافظ   عیسر پروانه
شدن، به کار   باتری ز یداند را برا یکشد و تمام آن چه که م  یرا سشوار م شی موها رد،ی گ یدوش م

 شمال و غرب تهران نبود!  یها شگریآرا نی از بهتر یک یجهت،   یکه الحق ب ردیگ یم

 

راحت   یلباس ها دنیکردم. امروز ، روز پوش میلباس ها  دنیو شروع به پوش ستادمیبه دست ا یگوش
  ی ل یکه خ ییها یکتان دنیرنگ ، انتخاب اول و آخرم شد! با د ییمویشرت ل یو ت رهی ت نیبود! شلوار ج 

  ی ب  کوتاهم ی! موها دمینه، پوش ای  دیآ یکه به سن و سالم م نیفکر ا یبودم هم، ب دهیخر شیوقت پ 
من بودم   نیاما باز هم ا دیرا در هم کش میاخم ها د،یسپ  یشانه هم خوب و مرتب بود! دوباره تارها

 در خانه ماند!  وسیما نه،یدر آ نی که برنده شدم و شاه 

 

بودم! به   زاری ب شهیها هم هیهمسا یها یو سالم و احوالپرس دنیبودم و هستم! اما از د یاجتماع  آدم
که  ییکنند! از نگاه ها  یآدم ها زوم م یودن است که ناخودآگاه، روب هیهمسا تی خاص  نینظرم ا

ساختمان بودم و   نی! دو سال ، ساکن ازارمیشان ب  یشخص یرسد و پرسش ها  یفضوالنه به نظر م
 ی در مورد کارها دم،ید ی آسانسور او را م ای نگی در پارک یساختمان که آن هم ، گاه ری جز مد

  یم یحرف خداحافظ یکردم و ب  یمن ساکت و با اخم نگاهش م یزد و به حد  یساختمان حرف م
 شارژ را آن هم اکثرا مکتوب به در واحدم بچسباند!  یاضاف یها نهیداد تنها هز  حی کردم که او هم ترج

 

شروع   یاز خانه خارج شدم، برا یمزاحمت  ینبود و من ب نگی وقت صبح در پارک نیا یکه کس نیا
رو به  قای که دق یپارک خوب  یو البته جا کی بود! و بعد نان گرم و نبودن تراف ی ف خوب صبح جمعه کا

آوره   هساختمان پنا نیبرج شلوغ به ا  کیکردم! پروانه هم مثل من تازه از  دایپروانه پ  یخانه  یرو
نرفته بود که در  فونیآ یدکمه  یما بود! هنوز دستم رو   یدارهاید نی هم لشیهم دل  شتریبود! البته ب

 : د یچی مهربان پروانه، در گوشم پ  یباز شد و صدا

 

 !یخوش اومد -
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 آسانسور،   ِ الیخ  یو ب  دمیباز شدن در واحدش را هم شن یتکان دادم و وارد شدم. صدا  یدست شیبرا
  اقیپروانه باشم! تجسم من، دق یبعد، رو به رو یا هی باال رفتم تا ثان  یک یدو طبقه را دو تا  یپله ها

که سر شانه   یبه تن داشت . تاپ یدیلباس جد شهیبود! مثل هم ستادهیا میبود که رو به رو   ینیهم
پوستش را صد   یدیتاپ، سف  یمانده بود! رنگ سرخاب  زانیهم به آن آو نیآست یباز بود و کم شیها

 از در فاصله گرفت:  یبرابر کرده بود. با دست به خانه اشاره کرد و کم

 

 !یخوش اومد -

 

. ختیبهم ر یکم  میانداخت. فکرها نینازن ادی، مرا  نش یریکه رد شدم، عطر خنک و ش  شیجلو زا
 نیباشم که خب در ا یگریکرد دنبال زن د یدانست و پروانه هم فکرش را نم   یبودن پروانه را او نم
 ... متفاوت بود!   نیمدت نبودم! اما نازن 

 

 آماده ست!  زیهمه چ زی سر م ایب -

 

بود و در مقابل   فیضع  یمن ... بس نبود. کم یمردها! اما برا یل یبود! البته از نظر خ یزن کامل  پروانه
و سختکوش ! به حد خودش   یکارش بود! جد  طیکه در مح یشکننده . برعکس آن  اریاحساسش بس

 یخورد که رگه ها  یم یکه حاال رنگشان به بنفش خوشرنگ ییو موها یداشت. چشمان عسل ییبایز
که از من پنج سال کوچک تر بود، اما به نظر   نیبرابر کرده بود. با ا نیاش را چند ییبایش، زا یآب

بودم،  دهیرا د ششیآرا یکه صورت ب  ی! منشی آرا نی! اما فقط با همدیرس یم یساله ا ستیدختر ب 
  ستیشگریدانستم که مهارتش در آرا ی گفت، م یاش م  یبد قبل یاز زندگ  هیکه با گر یمخصوصا زمان 

 کند!  یم  یاش را مخف یشان یپ  یرو یها نیخوب، چ  نیچن نیکه ا
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 کرد، گفت:  یخرد م یچ ی گذاشت و همان طور نان را با ق زی م یبزرگ املت را با دو قاشق رو بشقاب

 

 !ی، گفتم دوست دار ری پن یزدم و کم  ازچهی برات پ -

 

بودنم با پروانه بود!  لیاز دال گرید یکیهم  نیاختم، ااند شی به املت خوش رنگ و بو ینگاه
 دستپختش حرف نداشت!

 

 !گهیشکم رو دارم د نیدونم. دست پخت توست که من حاال ا یم هیعال  شهیمثل هم -

 

 را پشت گوش فرستاد:   شی و موها دیخند  زیر

 

 دو بار بهت غذا بدم! تی ! من که تو هفته نهایخور  یکه م یحاضر یمن ننداز! از غذاها ری تقص -

 

 کنارم نشست و با برداشتن قاشق ادامه داد: یصندل یرو

 

 !ید یبه من نم نیاز ا شتریافتخار ب -

 

و   دمیکوتاهش را عقب کش یصورتش افتادند. با دست موها  یدوباره جلو شیاز موها یا دسته
 : دم یگونه اش را ب.و.س
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 توام !  شی ! شبا خسته ام ... فرصت بشه پیدون یرو م طیاما شرا شه یمن دلم برات تنگ م  -

 

 املت ، لقمه را به سمتم گرفت:  ی برداشت و با گذاشتن کم  یاش، تکه نان  یشگیبا محبت هم  پروانه

 

 گفت:  ریکرد. سر به ز یدرست م  یگرید یو او دوباره لقمه   دمیرا آهسته جو لقمه

 

جور ازم   نیمنو ا یبار زندگ هیزن  هیاومد.  یبدم م نی ! از اتیخواستم زن دوم باشم تو زندگ   ینم -
 گرفت! 

 

  نیکردم اوست که ا یکرد و ناخودآگاه فکر م ی، تمام ذهنم را پر م ن ینازن ادینداشتم!  یخوب   احساس
 تر کند:   بایتپلش را ز صورت گرد و ش، یگونه ها یتا چال رو دیجا کنارم ست! پروانه سر باال کرد و خند

 

 ! یزن  یقدر زنگ م نیچرا ا یگله نکردم ها! گفتم بگم که نگ -

 

را آهسته بست و من دستم را دور    نشیسنگ ی. پلک هادمید یم شیمردمک ها انیرا م اشک
 کمرش انداختم: 

 

 جور نگفتم من...  نیا -

 

 !ی .... با اجبار کنارم باش  ایکنم  تتی! دوست ندارم اذیخوام بگ   ینم -
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 به بازو و شانه ام :   دیچسب سرش

 

 .  یکن  یمنو درک م طیشرا   یام! مرس یو منم راض میخودمون خواست م؟ی! مگه بچه استین -

 

خواد بهت محبت کنم. کمکت   ی... دلم م ییدونم تنها  یخورم.. م   یتو م یزندگ یغصه  ییوقتا هی
 کنم.

 

 بار قاب صورتم شد:  نیرا بلند کرد و دستانش ا  سرش

 

بهت گفتم   نوینه. ا ایکه باهات ازدواج کنم  ستیمن دوست دارم کنارت باشم. برام مهم ن نیشاه -
 ... یکه از لحاظ مال  یدون  یچند بار. م 

 

 پروانه؟  -

 

 باشم... شتیپ  شتریدوست دارم ب  یعنیل خودتم! اما ... خوام بگم به خدا منم مث ینه واستا ... م -

 

 :  دمیکش ن یدستش گذاشتم و آهسته پا یرا رو دستم

 

 ... یدون  یرو م  لشی شه و خودتم دل  ینم -
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 : دیکش ی برد و آه نی را خودش پا گرشیاش را خط انداخت. دست د یشانی پ یرو  یو ناراحت اخم

 

ندادم! چند تا   یخونه رو به کس نی آدرس ا ینه من! من حت یدار لیفام یآخه نه تو درست و حساب -
 ... یرو ندار یدونن! تو هم که کس یمن و تو رو هم م انیدونن که جر یاز دوستام م

 

 به سمتم و چشمان پر از خواهشش رو به صورتم ماند:  برگشت

 

. من دوست دارم کنارت باشم. غذا تو ، لباساتو  یش  یم تی که همش اذ یطور ن یخب ا ن؟ی ها شاه -
 سوت و کوره .... شهیکه خونه ات هم یبود یشاک شهی... اصال خودت هم 

 

 !  رمی توانستم بپذ یعنوان نم  چیبود اما خواسته اش را به ه قتی پروانه ، حق  یها حرف

 

 بردارم، پروانه مچ دستم را گرفت:  یبلند شدم اما قبل از آن که قدم  یصندل  یرو از

 

کرد. االن  خی... خاک بر سرم، غذا هم نیشاه نیچرت و پرت گفتم. بش یمن. دوباره الک رمی بم یوا -
 ...  نیکنم. تو بش یگرم م

 

حرف تا لب پنجره رفتم. پاکت  یانگشتانش آزاد کردم. ب  انی از م دم،یکه کش یق یرا با نفس عم  دستم
کردم  ی. سعستادیکنارم ا  سشیپروانه بانگاه خ  دم، یکش رونیشلوارم ب ب یرا که از ج  گارمیو س

لب   انیآمده بود را م  رونی من، از پاکت ب یکه با ضربه  یگارینگاهش نکنم. پنجره را باز کردم و س 
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  یرا به آرام گاریداد. پاکت س هیکنار پنجره تک وارینگه داشتم و فندک را روشن کردم. پروانه به د میها
  یکه دستم مانده بود را رو ینخ برداشت. باز هم نگاهش نکردم و فندک کیاز دستم گرفت و او هم 

 کنار پنجره گذاشتم. اتوریراد

 

چه پرتاب کنم ، هر دو تنها در سکوت، دود را با نفس  را از همان باال به کو گاریس  لتریکه من ف یزمان  تا
ترک وسط هال  یکاناپه ها یبستن پنجره گذشتم و برگشتم رو ری! از خ میداد ی م هیبه ر  یقیعم یها

 یمبل ها نیکه تخصصش هم  ی. برند ترک معروف میبود دهیکاناپه ها را با هم خر نینشستم. ا
جالب و آرام    یزرد رنگ ، هارمون  یا با کوسن هامبل ه یشمیبزرگ و راحت است! رنگ   یراحت
 شدم به سقف ! رهی دادم و خ هیمبل تک یرا داشت. سرم را به پشت  یبخش

 

  نیدنبال ا یل یکار بود، خ نیکه شغلم ا  شیمدرن سقف شده بود. هشت سال پ یگچ بر ریدرگ ذهنم
داشت که از   یتلخ ی. گذشته و اتفاقاتش، به حددمیآه کش اریاخت یگشتم... ب یمدرن م  یطرح ها

  نم یبرا یدردسر چیاخالقش ه نیزن با ا نی! گرچه ته ذهنم مطمئن بودم، امیای ب رونیفکر پروانه ب 
 نقطه ضعف بزرگش بود! نیباشد! و هم یکرد منطق  یم یبود و سع ینخواهد داشت! احساسات

 

و هفت سال    ستیاز ب شتریداشتم. ب ازشیهم ن که من یآمد. حس  یمادرانه م ی نظرم رفتارش گاه  به
من منبع بزرگ محبت و دوست   ی که برا یکه شانزده ساله بودم... زن  یگذشت! زمان  یاز مرگ مادرم م

  نشیبود! گرچه به نظرم بدتر ز یکه اهل همه چ یریداشتن بود و با رفتنش، من ماندم و پدر سختگ
  ریو غ  یخاطر حاال، هر کار قانون نی . به هم دمید یم شیها یمواد مخدر بود و همان را باعث بدبخت

 مورد!  نیدادم، اال هم یام انجام م  یخوش گذران یرا برا  یقانون

 

 نمال به سر و صورتت! پروانه لبخند زد:  زایچ نیاز ا ادی ها، اما ز یرس  یبه خودت م ادی  یخوشم م -
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کنه اما خب... عالقه  یگن ، بدتر پوستم رو خراب م یکه همه م نیعالقه داشتم. با ا یمن از بچگ -
 اس!

 

 دو تا فرق دارن! مثل احساس من و تو! نیعادته! ا -

 

 کرد. ناباورانه تکرار کرد:   لیآخر، لبخند پروانه را به بغض تبد ی جمله

 

 احساس من و تو ؟  -

 

 شد و او گفت:  نی آهسته باال و پا سرم

 

 ؟ یتو بهم عادت کرد -

 

را    یکیذهنم،  یدو جواب آماده  انی داشت! چند لحظه نگاهش کردم تا از م یم  یجواب  دیبا سوالش
 فکر کوتاه من داد:  نیبه ا یشتریهم، زمان ب دمیکه کش یقی انتخاب کنم! نفس عم

 

 ! اگر درست باشه البته!ستین یبد  زیعادت چ -

 

 خواستم روزمان را خراب کنم. گفتم:  یدر حال هضم جمله ام بود! نم پروانه
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 مثبت باش!  -

 

 من دوستت دارم!  -

 

 ؟ ییجا نیزن ، تو االن ا  نیا نیمنم دارم ، وگرنه چرا از ب -

 

 ... یدونم! مرس یم -بود.  یشگیهم یخواستم و حاال همان پروانه  یکه م یزیو رها شد! چ آرام

 

** 

 

  یکنسول چوب یکه رو یبزرگ ی نهی از آ یرا به خوب  نیکرد. ا یناپه نشسته بود و نگاهم مکا یرو پروانه
با دست مرتب کردم. برگشتم  یرا کم می! ، موهادمید یداده بود، م هیتک  واریرو به او به د  قایاش، دق

کنار   ییها نی، چ  کار نیدانستم با ا یو م دمیباال کش  یرا کم میبه سمت او و لبخند زنان ، لب ها
 !میپلک ها یبه باال  دیرس  یم میشد و ابروها یتر م کیافتد! چشمانم بار یام م ینیب

 

 ...  کارمیو ب جمعه ر نیکه زنگ زد فرهاد! منم هم یدیتو! د افه ینکن ق  یاون جور -

 

 که خوب بلد بود تا مبادا من برنجم :  یاش را پنهان کند، کار یکرد دلخور یو سع دیکش  یآه پروانه

 

 گم شام درست کنم که اونم ... ی! مینزدم! اما خب ... دوست داشتم بمون یدونم! حرف یم -
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 : د یرس یآپارتمان م یکه به در خروج  یو کوتاه   کیبار یافتادم سمت راهرو  راه

 

 یشم! همون جا هم غذا م یکه من خوردم تا سه و چهار گرسنه نم ی! املتمهیاالن ساعت دوازده و ن -
  هیرسم.. باشه  یخوام بخوابم... به شام نم  یخونه ، فقط خسته ام و م  امی یم  گهیخورم . بعدش د

 ...  امی یشب حاال وسط هفته م

 

کنار   واریکوتاهش را پشت گوش فرستاد و به د یم بلند شد. موهاکه او ه دمیپوش  یرا م  میها کفش
 زد:  هیتک یور  کیراهرو 

 

 !یمواظب خودت باش. ممنونم بازم اومد -

 

  ستیدستم ن یزنم . تو هم زنگ بزن! دو ساعت اول تو استخرم گوش  ی! تو هم... بهت زنگ میمرس -
 اما بعدش هستم ...

 

 حتما! به سالمت ... -

 

طور است! لبخند زنان برگشتم. در را باز کردم و با   نیدانستم پروانه هم یراحت تر شده بود. م  المیخ
که در   یبروم و تا زمان  نیدادم باز هم با پله پا حی خدانگهدارش، از خانه خارج شدم . ترج یصدا

بود و آفتاب هنوز  یزی. ظهر پا امدیبسته شدن در آپارتمان پروانه ن یساختمان را هم بستم، صدا
شدم. کنار همان پنجره  رهیپروانه خ یخانه  یلحظه به پنجره ها ن،ی ! کنار در ماشدیتاب  یقدرتمند م 



 شاه و دل 

52 
 

شد ، آهسته پلک  تر دهیداد! لبخندم کش یبود و فندکم را نشان م ستادهیا میدیکش  یم گاریکه س
 .ستیهم افتاد و با دست اشاره کردم که مهم ن یرو میها

 

  قینفس عم کیهمان لحظه هم   قایسوار شدنم، معطل نکردم و به سرعت کوچه را ترک کردم. دق با
 است و بس! نیکردم اما خب مطمئنم بودم مربوط به بودن نازن  ی درک نم ادی. حالم را زدمیکش

 

  یرابطه با پروانه م یمن را از ادامه  نیدانستم و هم یرا از آن خودم م  نی نازن  و غرور ،  یخودخواه با
هم دوباره    یخواستم در چهل و سه سالگ  یام افتاده بود و من نم  یبار، در زندگ  کیکه  یترساند. اتفاق 

 شوم!   رشیدرگ

 

به خاطرش،    یکه من حت  ی! باشگاه بزرگمیمردانه داشت ی دورهم کیام، هر جمعه  یمیدوستان قد با
داشتم.   تی که من واقعا از انجامش رضا یمحل انتخاب کرده بودم! برنامه ا  نیا کیخانه ام را نزد

 ی هبا زوز  نیپدال گاز فشار دادم تا ماش  یرا محکم تر رو  شیهم حال من را بهتر کرد! پا نیهم
پخش    یپل یدکمه  یل خوشم، انگشتم را رووارد بزرگراه شود. حا یقدرتمندش ، به آن یموتورها

 گذاشت.  نیماش

 

فرمان ضرب گرفت و منتظر شروع کردن  ی، لبخندم را پهن تر کرد. انگشتم رو  یقیتند موس تمیر
، از   نمی تنگ شلوار ج  بیشلوارم شدم! ج بیتلفن همراه ، در ج   یگوش دنیخواننده بودم که متوجه لرز

 با شاهرخ خواندم!  شیکرد و به جا مانمیپش یدر آوردن گوش 

 

 وقفه  یب  ییجا نیباورش سخته که تو ا هنوزم
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 سقفه  نیا ری جا ز نیمن با تو هم یایدن حاال

 

 لحظه ماتش برد   کیجهان   دارید نیهم ری تصو با

 

 قلبم مرد  یتو یغما ی که چشماتو وا کرد تا

 

شلوغ ماند    بای چشمم به بزرگراه تقر کیدر هم رفته ،  یکرد. با اخم ها  دنیدوباره شروع به لرز یگوش
بکشم . همان لحظه هم هر چه قدر   رونی شلوارم ب بیبزرگ را، از ج   یام را کردم تا گوش یو تمام سع 

 بزرگ نخرم!  یگوش  ایشلوار تنگ نپوشم،  ایدانستم نثار خودم کردم که  یفحش م

 

را پشت فرمان    یو گوش دمی کش ی ناشناس، پوف یشماره   دنیآمد، با د رونیکه باالخره ب  یگوش
کلمه از   نیکار را نداشتم. دوباره شاهرخ شروع به خواندن کرد و هنوز اول یانداختم! اصال حوصله  

را   یگوش  ی بلند شد! عصبان  یگوش یرفتن ها برهیو  یبود، صدا امدهین رونیب  مانیدهان هر دو
  ینثار کس  یزی امد چ یاعصابم خرد شد! بدم نم شتریناشناس، ب یهمان شماره  دنیو با د داشتمبر

 کنم که پشت خط است!

 

 گذاشتم: فونی آ یرا رو یرا وصل کردم و گوش  تماس

 

 بله؟! -

 

 !زی سالم! سورپرا -
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  نیزتریکه پشت خط بود، عز یباره فروکش کرد! دختر شاد  ک یام،  یو بداخالق  یخشم و ناراحت  تمام
 ام بود!  یموجود زندگ

 

 ؟ ی! خوبزمی سالم عز -

 

  نیلیشا یکه از کنارم گذشت، به صدا  یتوجه به بوق سمند یو ب  دمیبزرگراه کش یرا به کناره   نیماش
 گوش کردم : 

 

 ؟ ی، تو خوب ییبابا  یمرس -

 

 ... یگم ... راست یقربونت برم ... م -

 

 را گشاد کرد! میمردمک ها یانداختم. بهت به آن  لی موبا یبه شماره  یرا برداشتم و نگاه یگوش

 

 ؟  نی لیشا -

 

 رانیبه راننده! در ضمن من پول ا ید یخونه ات! آدرس رو م   امیخوام ب  یم  ی! با تاکس زهیسورپرا -
 ندارم !
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 : دمیتهران بود! اما باز هم ناباورانه پرس   نیلیگفت! شا یدرست م ذهنم

 

 جا!؟  ن ی؟ ا یران یتو ... تو ا -

 

 دنبالم!  یایخواد ب  یله! من فرودگاه هستم! تو نمب -

 

 برد!  یرا در هم فرو م میانداخت که اخم ها یم یکس  ادیمن را  نیل یآماده داشت. شا یسوال ذهنم

 

 ؟ ییتنها -

 

 اقا! نیبله! آدرس رو بده به ا  -

 

دخترم تنگ   یشد! دلم برا یم دینبا  یتهران بود! آن هم تنها! خبر نبود  نیلیرا بستم! خب شا چشمانم
او   یتلفن هم برا ایحواسم را جمع کرد! آدرس را به راننده دادم که گو یکلفت مرد یشده بود. صدا

  گرید عتسا  کی تی اوضاع که نها نیبا ا گریاول را رد کردم ! د یبود! تماس که قطع شد، خروج
 شد به باشگاه بروم!  ینم بود،  شمیپ  نیلیشا

 

عاشقشان    نیل یکه شا ییبپوشم و انارها یکردم و تا بخواهم لباس راحت تر دیخر  یخانه، کم کینزد
  رونی پولم را برداشتم و از آپارتمان ب فیمکث ک  یزنگ خانه هم بلند شد. ب یصدا م،یبود، را بشو

  نیلی. شاودساختمان را باز کردم و زل زدم به دو چشم مشتاق و منتظر که رو به در ب یرفتم. در خروج 
 و در آغوشم گرفت:  دیباره به سمتم دو کی
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 ... چه قدر دلم برات تنگ شده بود!  ییبابا -

 

از   شتریب شی موها یتا االن بلند ی کوتاهش را بب.و.سم . از بچگ یسر خورده بود تا من موها شالش
! طرز پوشش من  دیپسند یمدل را م نیهم ا نی لیشا ایخواست و گو   یاش نبود! مادرش نمسر شانه 

بود و   دهیپوش   نشیتاپ و شلوار ج   یرا رو  ینازک شرتی انداخت. سو یم ییاروپا ینوجوان ها ادیرا 
اش که مطمئنا به اجبار در فرودگاه به سر کرده بود، حاال دور گردنش افتاده بود!  یمشک ی شال نخ

آورد .   رونی را از صندوق عقب به زحمت ب   یهم پشتش داشت. راننده چمدان بزرگ یبزرگ نیج ی کوله
کردم و    یم که من از راننده تشکر  یو به سمت راننده رفتم. تمام مدت  دمیعقب کش ی را کم  نیلیشا
کرد! با سوار شدن راننده، هر دو   یو نگاهم م ستادهیکنار در ا نی لیکردم، شا یاش را پرداخت م  هیکرا

گذشت!   یم  میسال و ن کیبودم،  دهیکه من دخترم را د  یبار نی . از آخرمیشد  رهیبه هم خ یلحظه ا
 را آن جا ماند .  ی رفتم و به اصرارم، او هم دو روز هیبود که من ترک شیبهار دو سال پ 

 

کرد، واردش   یکه با دقت خانه را نگاه م، بند کوله اش را جا به جا کرد . برگشت و همان طور  نیلیشا
 شد: 

 

 بهتره!  یلیخ ی! از اون دفعه ایگرفت یکی ش یچه خونه  -

 

جا بود! متوجه رفت و آمِد از عمدش شدم و چمدان بزرگ   نیفضول ا نیساختمان، اول داریسرا ل،یجل
 : دمیرا به سمت در کش  نیلیشا

 

 برو تو!  -
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دخترم را نگاه کرد!  یسالم ، به خوب  یکنار در اسانسور به بهانه  لیراه افتاد و باالخره جل   نیلیشا
 و نگاهش شوم!   لیجل  ریاز آن، درگ  شتریآسانسور نگذاشت ب  دنیخوشبختانه رس 

 

آمد و   ایوسط بهار دن قایگذشت. دق یم  یاش، پنج ماه  یبود! از نوزده سالگ نی لیحواسم به شا  شتریب
خواستم نامش را گلناز بگذارم   یکه م  دمید یرا م  یتر کرد. دختر کوچک دهیلبخندم را کش  آن روز ادی

 انتخاب کرد!  را  نیلی من، شا یجا  یو تعصب ب یمیاسم قد ینام مادرم اما ، همسرم با بهانه  ادیبه 

 

 چمدان، گفتم:  دنیشدن در اسانسور، حواسم را جمع کرد و با کش باز

 

 !زمی خانم عز  دیبفرما -

 

گشت، تا من  یم یزیدنبال چ ییبه خانه وارد شد. گو  قشیبا نگاه دق نیل یکه باز شد، شا در
کرد. از اتاق که   یبازرس  یآپارتمانم بگذارم، همه جا را به خوب  یاز دو اتاق ِ خال  ی کی چمدانش را داخل 

 بود! ستادهیآمدم، او پشت در اتاق خوابم ا رونیب

 

 ه؟ یجا اتاق ک نیا -

 

 چپم باال افتاد:  یابرو

 

 اتاق من!  -
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 درشو باز کنم؟ -

 

آمد اما   ینظر م به  بیرفتارش عج  یسر اجازه دادم و او آهسته در را باز کرد و وارد اتاق شد. کم با
من و همسرم،   ییکنجکاو و حساس بود. بعد از جدا  ی! از بچگادیشناختمش نه ز یمن که م یبرا

شد که االن است! کم  ین یاش هم یزندگ ی وهیکرد و بعد از آن ، ش یاش زندگ یبا افسردگ  یمقطع
زدن به   هی! با تکاوردمی کدام سر در ن چیکه آخر هم من از ه یحرف، به شدت درون گرا و با اعتقادات

 : دمیچهار چوب درپرس 

 

 ...گی رو ببرم اتاق د لمیتونم وسا یمن م یاتاق رو دوست دار نیاگر ا -

 

 نه ! -

 

 گفت و برگشت به سمتم: محکم

 

 !نمی بب  دتویجد یخونه  یدوست داشتم همه جا -

 

 زدم:   لبخند

 

 ما؟ یتو هواپ ی خورد یزیاوهوم! چ -
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  یمبل  نیاول ی رو  تی اهم ینازکش را در آورد و ب شرتیاختن شانه اش، از اتاق خارج شد. سوباالاند با
 شد، پرت کرد!  یم دهیکه در هال د

 

 !ستمی... االن گرسنه ن یزیچ هی -

 

  یکوچک خالکوب  یتر شده بود و پشت گردنش، چهار ستاره  رهی ت شیهمان مبل ولو شد. موها یرو
قدمم از  نی را به سمت آشپزخانه کج کردم . ظرف انار ها را برداشتم و با گذاشتن اول  رمیشده بود! مس

 صاف نشست:  نی ل یشا رون،یاشپزخانه ب 

 

 ! انار!یوا -

 

با    دارشید نیاز آخر میسال و ن کیکه  یپدر، باشکوه ست! آن هم پدر کی  یلحظه برا نیا مسلما
و چاقو برداشتم و با   یدست شی تر شده بود. پ به نسبت بار قبل، به  نیلیدخترش گذشته باشد. شا

 انار گفتم:  نیانتخاب بزرگتر

 

 کنم!  یمن برات درست م -

 

 کرد.  یحرف نگاه م یزد. چشمش به دست من بود و ب هیاز خدا خواسته به مبل تک نیلیشا

 

 شد؟  یکن! باالخره کالج چ  فیخب .. تعر -
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 ! یچ یه -

 

 ؟ یر  ینم -

 

 ندارم! یگن بخون، عالقه ا  یکه بهم م ییکدوم از رشته ها چیمن به ه -

 

 چشم از چاقو و انار گرفتم:  یا لحظه

 

 ! یرو دنبال کن که دوست دار یخب همون رشته ا  -

 

هم  شی بازو یجمع کرد و من تازه متوجه شدم، رو نهی س یرا رو  شی. دست ها دیکش یآه  نیلیشا
 کرده است! یخالکوب   ،یشکل یخ یرا به زبان م  یکلمه ا

 

 شو!  ی چیبرگردم! اون جا رو دوست ندارم. ه گهیخوام د یبابا! اصال نم یدون  یم -

 

 جمله کامال مبهوتم کرد:   نیبودم اما ا بشی عج یحرف ها منتظر

 

 ؟ یکار کن  یچ -
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 جمع کرد:   یرا کم شیها لب

 

 کنم! یتو زندگ  شی پ امیخوام ب یم -

 

 بود! ن ی بودن نازن یایرو ریدرگ یل یپر رنگ شد! انگار ذهنم خ  نینازن ریچرا دوباره تصو دمینفهم

 

 ؟ یدار یتو مشکل  -

 

 دخترم دانه کنم ، افتادم:  یکه قرار بود برا یانار  ادیافتاد و  نیپا  سرم

 

تو   دمیپرس  یمن که هر بار ازت م  ؟یدیرس  جهینت نیدفعه به ا هی! اما ... چه طور ینه ! چه مشکل -
 ت! مامان شی پ یراحت بود

 

 خودشه! یبچه ها  ریمامانم ... درگ -

 

داخل   یبودند تا قرمز را به آهستگ  یو صورت   دیکه هنوز سف یکوچک یتر افتاد و دانه ها نیپا  سرم
 . ختمیر یم  یگرید یدست شیپ

 

 !یتو خواهرشون  -
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 را در هوا تکان داد:   شیپوزخند زد و دست ها نیلیشا

 

 مامان هستن با شوهرش!  ی! اونا بچه  نیدروغ بهم بگ ستمیمن بچه کوچولو ن گهی! دالیخ  یب -

 

 گرفتم:  نیلیکه دانه شده بود را به سمت شا ینبودم. همان مقدار انار یبحث راض نیا یادامه  از

 

 ؟ یبا دست بخور یهنوزم دوست دار -

 

 را گرفت:  یدست شی لبخند زنان، پ نیلیشا

 

 هم! ی لیاره! خ -

 

و   یبلند مشک یبه ناخن ها یچشم ریشروع کرد دانه به دانه انار را با انگشتانش برداشتن و من ز او
  لیباره اش، دل کیآمدن  نی! پس ادیرس  یوزنش به چهل و پنج م دیکردم! شا یبدن الغرش نگاه م 

  یب یجوان ها  تی خواست! از خاص یداشت . از بود کنار مادرش خسته شده بود و دلش تنوع م 
اخم  یشگیمنطق هم  کیکنند! اما ...  یآمد، پدر ینسل! احساسات پدرانه ام ، بدش نم نیا هدف

 را در هم فرو برد:  میها

 

ام. منتها به نظرم   یرد... آدم خونس  یشناس ی... دوست ندارم ناراحتت کنم. منو م نیلیشا نیبب  -
 جنگ اول بهتر از صلح آخره! 
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 را در دهانش گذاشت:   یانار یدانه  نیلیشا

 

 !یزن ندار نهیتو ا ی! اما خوب یدونم شما هم مثل مامان یم -

 

 راحت اجازه دادم، صورتم احساساتم رانشان بدهد! الی کرد و من با خ ینم نگاهم

 

  یمسائل هیسر  دی. منتها بای شم کنار من باش یحال مهم خوش یلیخ  یعنیکه ...  نهیمنظورم ا -
 ؟ یتالش کن  دی چه قدر با یجا درس بخون نیا یاگر بخوا یدون  یحواست باشه ! م

 

 خواست درس بخونه؟ یک -

 

 ماندم! یآرام م  دیهم افتاد! اما با یرو چشمانم

 

!  یمصرف کن هودهی طور عمرت رو ب  نیشه که هم ی! نمیری بگ ادی یکار دی! بایخون  یخب درس نم  -
 !یها دار تیمحدود یسر ه یو  رانهیجا ا نیباشه که ا ادتی نویدر ضمن ا

 

 شد!  یک یآخر جمله ام ،  یبا کلمه ها ن،یل یشا یخنده ها یصدا
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  یم فیخاله فرزانه، همه تعر یدارم . دخترا یران ی! به خدا من چند تا دوست ایزن  یم  یبابا حرف یوا -
از مامانت اجازه   دیبا یکن  ی! هر کارستیهست، اون جا ن یو راحت یجا آزاد نیقدر که ا نیکنن! ا

 نی! اما اارهد  تی محدود ییجا یبر یکنن! با دوست پسرت بخوا  ی! مثل بچه ها باهات رفتار میریبگ
 من تو گشت و گذارن!  یجا .. همش دوستا

 

 نیاز ا دهیدر مغزم شروع کرده بود به سر و صدا و من ترس یود! زنگ خطر بزرگ گرد شده ب چشمانم
دندانش له   ری انار را با لذت، ز یدانه ها الیخ  یب  نیلیباره بلند شدم! شا کیهمه حجم استرس، از جا 

 دادم پر رنگ شود:  یبود که اجازه م یتنها جمله ا  نیشدم! ا  یآرام م  دیکرد . با یم

 

  ریبهت گ  رون،ی ب یبر یبخوا یطور نیپوششت! ا نی! همستیکنن هم ن یم ف یکه تعر یجور نیا -
 دن! یم

 

شه  یدونن که کجاها م ی؟ اونا خودشون م یچ نمیب   یهمه عکس که از دوستام م نیوا! پس ا -
 راحت بود!

 

انار   یقلبم تند تر شد! بزاق دهانم را قورت دادم و برگشتم به سمت او . همچنان با دانه ها  ضربان
آن حس کردم چه قدر دخترم، بچه و خام است. چه قدر تنهاست و چه قدر دوست   کیمشغول بود! 

 افتاد:  یم قیبه تعو یکم دیبحث با نیا ی. ادامه  دمیکش یق یدارم پدرش باشم! نفس عم

 

رو به   ایدن یجا چیمنم ه قتشی! اما آره ... حق یفهم  یم  یکن  یزندگ یال ... خودت اگر کم به هر ح  -
 دم! یجا نم  نیا
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 تنها نگاهم کرد. من هم ترجح دادم به سمت آشپزخانه بروم و خودم را سرگرم کنم!  نیلیشا

 

 !؟یقهوه دوست دار -

 

 درست کن! یخورم! اگر اسپرسو بلد یمن تلخ م  -

 

شدم!  یآمد، من وحشت زده و سردرگم تر م یم رونیب ن یلیکه از دهان شا یلحظه و با هر کلمه ا هر
  یاز دخترم نم  چیبگذرد. من ه یکنم و اجازه بدهم کم  شهیپ یاما خب باز هم بهتر بود، صبور

  دورپدش را در آ ینزنم . او هم مثل سابق کم حرف بود . آ یحرف گریتفکر باعث شد د نیدانستم. هم
سر و صدا قهوه   ینشست، من هم ب شی گوش ها یکه رو یجا نبود! با هدفون بزرگ نیا ییگو گریو د

دختر را در اپارتمانم   نیفردا ها بود! چه طور ا ری. فکرم درگستادمیگذاشتم و کنار پنجره ا زی م یرا رو
  تیاز واقع یمتقس یکه به زود  یبردم! کاب.و.س یگذاشتم و چه طور با خودم به شرکت م یتنها م 
 شد!  یام م یزندگ

 

** 

 

آپارتمانم نگاه کردم. هنوز مردد بودم اما خب، چاره   یبه پنجره   نیسانروف ماش  ی شهیاز ش نامطمئن
  دنیقبل از خواب شبیم! دنداشت  یگریکه روز زبانم گشت، حرف د ینبود! حداقل فعال نبود! جز آه یا

و تمام روز   ردی گ یصبح بخوابد وگرنه سردرد م ازدهیکرده بود که عادت دارد تا ده ؛  دیتهد  نیلیشا
سبز   یچا  ری روزمره ام را در سکوت انجام دادم و از خ یتمام کارها یست! تعجب کردم ول  یعصبان 

را با   ر ی بود! مس میپدال گاز دوباره نشست، ساعت هفت و ن یکه رو میام گذشتم! پا یصبحگاه
را   نمیماش  ت،ساعته گذراندم و راس ساعت هش میمدارس بود، ن ییاش ، بازگشا یکه بان یکی تراف

شدم.   رهیخ  نگیپارک  یچرک گرفته  واریساعت! به د میزود بود! حداقل ن  یلیپارک کردم! خ شی سرجا
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  یپروانه که ب   ری صبح بخ  امیو پ  نیساختمان و نازن نیا یوم بازسازپرش داشت و دائم از لز یذهنم کم
 که امروز را قرار بود چه طور بگذراند!  دمیرس یم ن یلیجواب ماند، به شا

 

را هم داشت. اما ...  لمیموبا یگردم. شماره  یگذاشتم که احتماال تا شش برم ادداشتی  شیبرا
جواب  یبرگه  الیکه سه  یهمان روز هیشب  قایبود. دقتمام جانم را پر کرده  ،یاسترس ناجور قتشیحق
! دهم افتا یکارم کوباند! مثل همان لحظه، چشمانم رو  زیم یاش را با حرص رو یباردار شیازما

قرار بود کنار من   نیل یام را نداشت. اگر شا یزندگ یجا   نیام هم، توان مقابله با ا یذات  یخونسرد
  نیلی... شا یبودم ول  یریپذ تی کرد. من آدم مسئول  یم ریی تغ  یلیام خ  یبماند، مسلما اوضاع زندگ

 !میترسناک بود! آن قدر که با هراس، چشمانم را بگشا میبرا

 

شدم و به  ادهی پ لم،یرا خاموش کردم و با برداشتن وسا نیحل موقت، فرار و صبر بود! ماش  راه
در شرکت نبود! سفارش   یکه جواب سالمم را با تعجب داد، کس  میرفتم. به جز آقا رح دفترکارم  

کارمندان   یساعت بعد سر و صدا   میهم بد نبود! ن یلینشستم. خ زمی دادم و پشت م میصبحانه به رح
بود   نینازن  ی ک ی. پنج خانم که میکرد یجا کار م نیدر ا می هم آمد. هشت نفر به جز خودم و رح شرکت

 ام! یشگیو کمک حال هم  یم ی! دوست صمندازمی از قلم ب دیو سه آقا! البته حامد را هم نبا

 

زدم. حامد دو تا پسر دوازده و   یمورد حرف م نیحامد، ذهنم را روشن کرد! بد نبود با او هم در ا اسم
ا داشتم که کمکم کند. قصد برداشتن تلفن همراهم ر  یتوانست تا حدود یچهار ساله داشت و حتما م

اش   یشمی ابر یخودش در را باز کند. روسر نی به در خورد. لبخندم کش آمد و صبر کردم نازن یضربه ا
را هم گرفته بود و با آن    شیقوزک پا یرنگش، تا رو یبلند ِمشک  یرا دور گردنش گره زده بود. مانتو

کرد .   یاخم آلود سالم نگاهم، دنی. با ددیرس  یپاشنه بلندش، قدش بلندتر هم به نظر م یکفش ها
 بدهم، گفتم:  ریی تغنگاهم را از بدن و صورتش  ر یآن که بخواهم مس یزدم و ب  هیتک  یبه صندل 

 

 امشب! یسالم خانم! چه خوشگل شد کیعل -
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 در هم فرو رفت:  شتریبلندش ب یگرفت اما ابروها دهیام را نشن یشوخ

 

 ... یکنسل ی! سفارشادهیفکس براتون االن رس نیا -

 

 در هوا تاب دادم:  تی اهم یرا ب دستانم

 

 به جهنم! -

 

 تفاوت باشد!  یکرد ب  یلحظه نگاهم کرد و بعد سع کی نی نازن

 

 ! یحسن یبا آقا  نیهم قرار دار می! امروز ساعت ده و نیدم به خانم فراهان یبله! م -

 

 باال انداختم:  یا شانه

 

 طور! نیاونم هم -

 

دانست در جانم چه قدر استرس دارم   یمن بود و نم یسرخوش  نیعلت ا کرد! دنبال یتر نگاهم م زیر
 به سمت در برگشت و گفت:   نیدخترم! نازن یباره   کیاز ورود 
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 !نی داشته باش یروز خوب -

 

 ! نینازن  -

 

جور هم   نی اش را هم یشانیپ یرو   یها نیچ یتوانستم به خوب   یقدم بود . مکث کرد و من م نیدوم
بلند شود. من حواسم   یچرخش کم  نیبا ا  شیمانتو نیتا پا  دیچرخ شیپا یپاشنه   یحس کنم! رو

 : دم یشن  یپر حرصش را م یبود و صدا شیبه مانتو

 

 شم! یم شمونیکنم پ یفکر م  ی. گرچه ... من هر چدیشما قرار شد که سر قول و قرارمون بمون -

 

 بلند شدم :   یصندل  یرو از

 

 !یکن  یم  یبدقلق -

 

 ! یشما باعث هست -

 

 شه.  یدرست م زیحرف بزنم ، همه چ یاگر من با تو رسم یعنی -

 

 کند:  یشتریب ی تا او هم احساس راحت ستادمیا زمیتر شده بود و کنار م یجد لحنم
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طور هم گرچه  نیمن! هم یشما و نه برا ی.. نه برا ستی به خواسته ام. درست ن نیبله! احترام بذار -
 حرف پشت سرم هست!  یلیخ

 

 دادم:  زیام را به م هیتک  نه،یس یجمع کردن دستانم رو با

 

 که من و تو ...  نیگن؟ ا یم یچ -

 

 : دیجمله ام بگو یبرا   یانیبرگشت سمت در و نگذاشت پا نی نازن

 

 !زارمیپشت سرم حرف بزنه ب  یکه کس نیمن دوست ندارم. از ا  -

 

 ست؟ یمگه ن -

 

 و زل زد به صورتم:  ستادی. ناباورانه دوباره ادیا نفهمر سوالم

 

 ست؟ ین یچ -

 

 ؟  ستی ما ن نیب یزیمگه چ -
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 قدم به سمتم برداشت:  کیو   دیباز بهم رس شیابروها یاش کرده بود، گره  یحاال عصبان  آرامشم

 

  ارمیخوام کم ب ی! من نم دیکن یکنم شما از من سواستفاده م  ی! من احساس م یآزاد یآقا دینیبب  -
عوض کردن سطح فکر افراد جامعه رو ندارم. من   ییکار کنم. چون توانا ییجا  چیتونم ه یوگرنه نم 

  شخصکنم حقوق م یکه م یدارم. اما اصال التماستون نکردم! کار ازیکارم رو دوست دارم و بهش ن
گفتم نه!  ،یداد گهید شنهادیپ هی، گفتم نه! دوباره  یداد شنهادیپ  هیا . تمام! شمرمیگ یداره و منم م

  نی... در حد دوست! سطح فکرم ا دی. گفتم باشه! برام قابل احترام میدوست باش یگفت شیدو روز پ
 طوره اگر ... 

 

 !ندازدیب  قیاش را به تعو ی سخنران یرا به سمتش گرفتم تا ادامه  دستم

 

خاطر،   نیتونم سطح فکر افراد جامعه رو عوض کنم. به هم یخوام و نم  ی! منم نمیکی  یکی صبر کن!  -
،   یکنارم باش  یازدواج دوست دار ی و ب  ستی برات مهم ن  یگ یدوم رو بهت دادم! حاال تو م شنهادیپ

 ام ... هبه خاطر خواست نی جور تضم هیرو بهت بدم.  نانیاطم نیخواستم ا یندارم! من م یمن مشکل

 

 سرش را با تاسف تکان داد:  نی نازن

 

 ! یستیازدواج ن یآل من برا دهیخوام. شما ا  یمن گفتم نم -

 

 : تسادم یا شی گرفتم و رو به رو ز یام را از م هیتک
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 ه؟یازدواج ک یآل ِشما، برا دهیا -

 

 نکردم! داشیدونم! پ ینم -

 

 خنده سرم را به چپ و راست حرکت دادم :  با

 

 خورم ...  یو خب به سن و سال تو نم   رمی باشه! من پ -

 

 واکنشش بودم اما او تنها چشم بست.  منتظر

 

! نه االن، که از اول عمرم تا  یآل من دهیا قای... تو دق یبفهم نویخوام ا یمن دوستت دارم . م نینازن  -
 صات تو!گشتم با مشخ یم  یحاال! دنبال زن

 

 به سمت در برگشت اما با گرفتن ساعدش نگذاشتم قدم دوم را هم بردارد:  نی نازن

 

 صبر کن! بهت گفتم قصد آزارت رو ندارم  -

 

 ! یرسون  یاما م یدار -
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 ! یچون لجباز -

 

 گشت:  ی م رتیصورتم با ح  یرو  شی و زل زد به صورتم. مردمک ها برگشت

 

از   یحرف  گهیکنم. قرار شد د یخوام؟ خب من اصال مثل شما فکر نم یگم نم ی من لجبازم؟ چون م -
 نباشه!  نیا

 

 که تو رفتارت دوستانه باشه! یبله! به شرط  -

 

 اش محکم خورد! نهی به س ن،یدست آزاد ِ نازن  یسبابه  انگشت

 

اما   ستیبده؟ شما برات مهم ن می کار مراقب رفتارمون باش طی گم تو مح یکار کردم؟ م یمن؟ من چ -
 در موردم حرف بزنن!  گرانیمن مهمه! دوست ندارم د یبرا

 

 تر بردم :  نیپا  یرا کم  سرم

 

 حواست به دل منم باشه! دیکنم! اما .... تو با یم تی من رعا نهیباشه! قبول . اگه مشکل ا زمی عز -
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 میو لب ها دمیکش  شتریرا ب گشاد شده اش ، لبخندم را پهن تر کرد. آهسته دستش یها مردمک
 نشست:  شیگونه ها یرو

 

نداره   ی... برام فرق یداد یجور آزارم نم نیچه قدره، ا  یدونست ی! اگر م نیمن دوستت دارم نازن  -
دم.   یدوستت دارم بهت م  یکه بفهم  نیا یبرا  ینی. من هر تضم یکن یرابطه مون رو رسم یبخوا

 خوام.   یفقطم از تو آرامش م

 

 ی هوم؟ برام مهم  -

 

  رهی ام، خ یاتفاقات زندگ  ی، فارغ از همه  یا قهیرفت! چند دق رونیحرف ب   ی، در را باز کرد و ب برگشت
هجده و  یبرد به سال ها  یدانستم چه داشت اما هر چه بود، من را م ینم نی به در بسته ماندم. نازن 

 رها و با تمام مشکالت، با آرامش!  ل،ای خ یام! ب  ینوزده سالگ

 

که  نیمرا به اتاقم برگرداند! دانستن ا زم،ی م یزنگ تلفن رو یبار هم عمر آرامشم کوتاه شد! صدا نیا
 را برداشتم:  میس  یب یبرگرداند و گوش  زی مرا به سرعت کنار م د،یرا خواهم شن نینازن  یصدا

 

 بله؟  -

 

 پشت خط هستن!  الیبه اسم سه یخانم -

 

 !؟ الیسه -
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را   شیکه صدا  یبار  نیشد. آخر یکه درون ذهنم هم ، با تعجب تکرار م میلب ها ینه تنها رو اسم
 یپول م ورویوقت نرفت از من صد هزار  چیه نیلی که شا یکالج یبود که برا یبودم، زمان  دهیشن

 چیهام نبود اما  یخبر از زندگ یدر سکوت منتظر جوابم بود. ب  نی. نازن دمیکش  یقیخواست! نفس عم 
 هم نکرده بود.   یادیز  یوقت کنجکاو

 

 وصلش کن!  -

 

 سوهان به روحم بکشد! ال،ی سه ن،ی نازن یخوش صدا نیطن  یبستم و منتظر شدم به جا چشم

 

 !؟یباز عوضش کرد ایهمونه  نی! اتیتلفن رو وصل کرد منش   نیسالم! چه عجب ا -

 

 نیجواب گفتن به ا یخواستم و نه حوصله  یبود. نه م  شیسر جا شیها ه یکرد، کنا یم  یکار هر
 طعنه ها را داشتم: 

 

 !؟یخوا یم  یچ یپول برا گهیمن د شیپ  یرو که فرستاد  نیل یسالم. شا کیعل -

 

 ! یروان یاومده ؟ دختره  یتوست!؟ ک   شیپ -

 

 زدم . ماجرا جالب تر شده بود!  هیتک زیم به
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 سرخود اومده ؟ ؟یدونست  ینم  یعنیتو  -

 

اخالقاش به   نیشه جلوشو گرفت! ا ینم گهیذاشتم. گرچه د یداره نم یفکر نی دونستم چن یاگر م -
 !الهی خ یو ب  حی خودت رفته، وق

 

 سرم را هم با افسوس تکان داد:  پوزخند،

 

 !نیا یعنی ی رسه! برابر یهاشم به من م یست تو ژن شماست ماشاال! بد یخوب  یدونم! هر چ یم -

 

 و چشم بستم. اصال دوست نداشتم دوباره مجسمش کنم! دمیرا شن  قشی نفس عم یصدا

 

 ؟ یزنگ زد یچ ی! براالیکل کل با تو رو ندارم، سه  یمن حوصله  -

 

رو با   ی م. گفته بود دو روزش  ی. نگرانش مستمین الیخ  یگشتم! من مثل تو ب یدنبال دخترم م  -
کم  هیها با دوست پسرش بهم زده بود،  یکنه. تازگ یزدم خرم م  ی. حدس م هیرن ترک   یدوستاش م

 افسرده و لجباز شده ...

 

 !دمیبله د -
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 ؟یاومده اون جا؟ آدرس خونه تو بهش داده بود یچ یبرا -

 

 : نم یبنش  یصندل یرا دور زدم تا رو   زمیچشم باز کردم و م یآه با

 

 ! فرودگاه بود زنگ زد و گرفت. ری نخ -

 

 توست!؟  شی آهان! االن خوبه؟ پ -

 

 نه! خونه ست!  -

 

 خونه تو بده پس! یخب شماره  یل یخ -

 

 دادم:  هیتک  یزدم و به صندل   پوزخند

 

  یکنم و خونه به دوشم، داشتن ادرس و شماره  یم یزندگ   ینی جور غارنش نیکه ا  یلیدل  نیمهم تر -
 شرکت کنم!  یشماره ها نیهم به حال ا یفکر هی دی تلفنم دست توست! با

 

رو   نایا یدون  ی! خودتم میو دار  یداشت یتو از اولم مشکل روان  ؟یترس یم می لولو شدم االن؟ از چ  -
 من ننداز!  ریتقص
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 باز هم!  دمی! اما خندشیصدا دنیبلکه از شن  شیشدم نه از حرف ها  یم یعصبان 

 

هم اون قدر بزرگ شده خودش بخواد   یدون یمنه! م ش ی پ نی لیکه شا یدیدارم! فهم ادیز  یگرفتار -
 کنه. ن یی شو تع  یزندگ ریمس

 

 ؟ یکار کن یباهاش چ  یخوا ی! می پاش نشست ری کردم ز  یهمون فکرش رو م -

 

 در هم فرو رفت و صاف نشستم:   میکرده بود. اخم ها زی صبرم را لبر  گرید ال،یطلبکار سه شهیهم لحن

 

همه سال کنار تو بود من   نی! استی باز! اصال خواسته باشم هم به تو مربوط ن  یگ یچرت و پرت م  -
 داشتم !؟ یمگه آزار

 

 او گوشم را خراش انداخت!  یخنده ها  یبار صدا نیا

 

 یشن دراکوال م یملوسن، بزرگ که م کنی م. اتفاقا راحت شدم. بچه ها تا کوچندار ینه! منم آزار -
 کنن!  یکنن تو گردنت و راحتت م  یفرو م ششونویتا باالخره ن   یمنتظر باش دیشن! با

 

 به جونم!  ی! پس دراکوال رو خودت انداختیکرد یریخوب تعب -
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 یتو . م شی پ ادی خوام ب یوقت نخواستم و نم چیخوامش . من ه یمن مادرم! هر طور باشه م -
  یم یدونم چ یکنم برگرده . م شی ! هر وقت شد بهش بگو بهم زنگ بزنه . راض یشماره تو بد  یترس

 خواد!

 

 : اورد ی خواست کم ب ی شده بود اما غرورم نم دهیچی پ موضوع

 

هواشو دارم که دلش قدر  نی! نگران دختر منم نباش! ایکن یات مادر گهید  یبچه  یتو بهتره برا -
 قدر زنگ نزن! من کار دارم!  نیجا هم ا نیمادر نخواد. ا گهید

 

من بود چه برسد که بخواهد  تی را قطع کردم. اسمش هم باعث عصبان  یاما گوش دمیرا شن  شیصد
 ام بگذارد! یدر زندگ یریتاث

 

. حاال نوبت در  دمیباره سر کش کیرا  وانی آب داخل ل یرا برداشتم و باق زمیم یرو  یخورده  مین وانیل
و  گار ینخ س کیکردم، پناه به  یط  تی را با عصبان  ریبار که مس کیآوردن کت و قدم زدنم بود! 

بعد، بهتر شده بودم! حاال  ی  قهیکنم. اسان نبود اما چند دق دایآرامش پ دی بردم، تا شا نشیکوتین
 به کار افتاده بود!  شتریفکرم هم ب

 

به  یعالقه ا چیهم ه الیشد! سه شتریب میز مادرش امده بود. حاال دردسر هاخبر ا یب  نیل یشا پس
جمله اش افتادم.   ادیرا هم خسته کرده بود!  الیکه سه  ینداشت! من مانده ام و دختر نیل یبردن شا

  یدوست داشتن یآرام و چون عروسک  ش،یسه چهار سال پ نیتا هم  یحت دی ، شا یدر بچگ نیلیشا
 ! ریبود اما مشکل ساز خ  ریزد و گوشه گ  یبود. کم حرف م
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 واریتا د دمیچرخ یحوصله با صندل  یافتادم. ب  یصندل  یله کردم و رو یگاری س ری را داخل ز  گارمیس
وارد   نیجواب گذاشتم تا نازن   یاما ب دمیضربه به در را شن   یمن باشد. صدا ریرو به رو، تنها تصو دیسپ

گاهش بود و   هیتک  ینشوم اما دست راستم رو دهیام آن قدر بلند بود که د یصندل یاتاقم شود. پشت
خم کرد و لحنش    ینگرفتم. او سرش را کم واری. چشم از دستدیکنارم با نی شد تا نازن یهمان نشانه ا

 شد:  یپر از نگران

 

 ؟یآزاد یشده آقا یزیچ -

 

حرف بزنم و جز حامد    یخواست با کس یهم افتاد . دلم م یرو میآرام بخش بود. چشم ها شیصدا
  یشگیکه دوست داشتم بودنش هم یداد! دختر عاقل شنهادیرا پ  نیباره، مغزم نازن کینبود که  یکس

 باشد. 

 

 حالتون خوبه؟  -

 

 را پس بزنم :   دیتا ترد  دمیکش یق یعم  نفس

 

 !ادینه ز -

 

 قند...آب  هی نیخوا یم -

 

 دارم که باهاش حرف بزنم!  یکیبه   اجیاحت -
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 : دمیرا باال گرفتم و پرس  سرم

 

 ؟ یباش  ی کی تو اون  یتون  یم -

 

 کرد:  نی سرش را باال و پا نانیکرد اما با اطم اخم

 

 کنه بله!  یحرف ، شما رو آروم م نیاگر گفتن ا -

 

 کش آمد:  لبخندم

 

 پس! نیبش -

 

 به اتاقم انداخت:  یبا تعجب نگاه  نی نازن

 

 حاال؟  -

 

 ؟  یپس ک  -
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 !؟ در ضمن گفتم که قرار مالقات ...یساعت کار -

 

 باره بلند شدم و مچ دستش را گرفتم:  کی

 

تونم کار   ی اوضاع سرگردونم به نظرت م نی! در ضمن من با ا ستین ریوقت واسه کار کردن د چیه -
 کنم؟

 

  یسکوت کرد . دستش را که رها کردم، مانتو و روسر ن ی، نازن  مین ینشوسط اتاقم ب یمبل ها یرو تا
 اش را مرتب کرد: 

 

 !یکن  یکه مد نظرته رو عمل  یزیهر چ  یبا قلدر ی دوست دار شهیهم -

 

 دادم:  هیخنده به مبل تک با

 

 کرده !  میباور کن مهمه برام! عصب -

 

 شنوم!   یتلفن زنگ بزنه نم  -

 

 . ستیبه جهنم! مهم ن -
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 ام، آهش را در آورد اما زل زد به صورتم تا من حرف بزنم! یدخونسر

 

 دختر دارم! هیشه به دخترم! گفته بودم  یخب ... موضوع مربوط م -

 

 کرد و من ادامه دادم: نیآهسته سرش را باال و پا نی نازن

 

 من! شی دفعه زنگ زد و گفت فرودگاهست! االنم مادرش گفت به اون نگفته و اومده پ هی روزید -

 

 چند سالشه؟ -

 

 نوزده ! -

 

 خب ؟  -

 

 را با تاسف تکان دادم: سرم

 

 ترسونه!  یکم رفتارش منو م  هی یدون  یخب ... م -

 

 : د یبهت زده و مشکوک پرس نی نازن
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 کنه؟  یکار م  یچ  یعنیچرا؟  -

 

 کرده ... یزندگ شتری... اونجا خب ب هیاروپا  یجوونا هیاش ... شبحرفاش ... کار -

 

 زد:  هیبا آرامش به مبل تک  نی نازن

 

 ! هیعیرفتارا طب نیاون ا  ی! برایکن  ینداره، شما درکش نم ی! اون مشکلهیعیطب نیخب ا -

 

 بار من با تعچب گفتم:  نیا

 

 ؟ یع یطب -

 

تونه مثل شما باشه و فکر   یکه نم یقبول کن  دیو نسل ها! با یگن شکاف فرهنگ یکه م نیآره! هم -
.  دینگران باش  دی... با نایا ادیو اعت دنیکش  گاریکنه مثل س یم ییکارا ایکنه! اگر رفتار پر خطر داره 

 سنشه! عتیوگرنه طب 

 

قدر وحشت   نیا شد! چرا من ختهیتنور داغ بدنم ر یبود که رو ی، سطل آب سرد  نینازن یها حرف
  شیپ ی قهیچند دق  نیهم یحرف ها  یاداوریدانست. اما با  یاش را م یاصل ل یزده بودم؟ منطقم دل

!  دآم یهم کوتاه نم یسادگ نیحرفش راسخ بود! مسلما به ا یبدجور رو نی شدم! نازن مانیپش ن،ی نازن
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من همان دختر ملوس و کوچک   یباز هم برا  نیلیبودم! حاال شا نیلیخود نگران ِ بودن شا ی پس ب
 شدم:  رهی خ  نیشده بود! لبخند زنان به صورت پر از اعتماد نازن

 

  دمیهمه مدت ترس نیا ی... الکم یدارم تو زندگ ازی به بودنت ن یل ی. خنینازن یچه خوبه که تو هست  -
 کنارم!  یشد یم یشگیکردم ، ترس نداشت! کاش هم یکه واقعا اون قدر که من فکر م یدر حال 

 

قائل بودم، دوست نداشت ، ازارش   شیکه برا یانداخت. احترام نی چشم گرفت و سر پا نی نازن
بلند شدم و   م یشد. از جا یمنم م نی اش باعث تحس یکردم. سخت کوش یرا درک م تشیبدهم. موقع
 راه افتادم:  زمی به مست م

 

  فیبپرس که تکل یاز خانم فراهان  ی... راستیبه کارت برس یبر یتون  ی. میکه وقت گذاشت یمرس -
 شد؟ صحبت کرد؟  یها چ  یکنسل

 

صورتش، آرامش را   ک یمیاز حرف ها و م یتوانستم به خوب ی. مستادیحالم، ا نیاز ا یراض  نی نازن
کند  یشتری اعتماد ب  ن،یکردم تا نازن  یم یصبور دیدل من! با یکرد برا یم تیهم کفا  نیبخوانم . هم

 و خوشبختانه آن قدر تجربه داشتم که بتوانم احساسات قلب و بدنم را کنترل کنم! 

 

 شبیکه د یزنگ زدم و خوشبختانه از شام  نیلیبه شا  یبار کیبود !  شهیروز، بهتر از هم  یباق
 کیمورد بد ادا نبود! نزد نیکند و در ا ری مانده بود که او خودش را س ی، به قدر میسفارش داده بود

به من زد،    نیکه بعد از نازن  ییراه ممکن با حرف ها نیگرفتم که به خانه بروم. بهتر میپنج عصر، تصم
که   یباشم. شوق جالب  یکردم پدر خوب یم یرا داشتم و سع شیهوا دیدوست شدن با دخترم بود! با

 به خانه بروم.  اش را بخرم و یدوست داشتن یها یخوردن ش یکرد، برا کمی تحر
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تمام   ی رو  شیها یخوردن یمانده  یدلسردم کرد! باق م،یرو به رو ی ختهیبهم ر  یخانه  دنید اما
  یبلند، مسابقه  یبود و با صدا دهیکش ونیزیتلو یرا جلو  یبزرگ یخانه ولو بود! مبل راحت یزهایم

هم  ی! تنبل دمیکش قیکه متوجه ورود من هم نشد! نفس عم  یکرد! به حد ینگاه م ییکایفوتبال آمر
  رونیب سه یرا از ک پسیبسته چ کیشد که خب دختر من داشت!  یمحسوب م یجز صفات اخالق

 : ستادمیو کنارش ا دمیکش

 

 کم صداشو کم کن! هی -

 

 از دستم گرفت:  عیسر پسیچ دنینشست و با د صاف

 

 هم خوب بشنوم!  رو ومیاستاد یباشه! آخه دوست دارم صدا -

 

 صدا را کم کردم:  یآورد. کنترل را برداشتم و کم  یمن سر درد م یها برا همهمه

 

دوست دارم با هدفون گوش  یلی. اگر خ رمی گ یرسه... منم سردرد م یم بیجور به گوشت آس نیا -
 کن!

 

  رونی حمام بمثبتش، سکوت خانه شد! تازه از   یکرد و نکته  یرا عمل   شنهادمیپ   ینکرد و به آن معطل
باز   یرفته بود . در اتاق را به آرام ادم یکه  رمیحامد شدم. قرار بود تماس بگ امیآمده بودم که متوجه پ

و همان طور که   مخورد! در را بست یرا آهسته م یگرید  پسی بود و چ  شیهنوز سر جا نیل یکردم. شا
.  دیجی در اتاق پ شیکه صدا د یطول نکش ادیحامد را هم گرفتم. ز  یشماره   دم،یپوش  یشلوارم را م

 را خاموش کردم و کنار گوشم نگهش داشتم: یگوش یزود بلندگو  یلیخ
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 حامد!؟  یچه طور -

 

 مثال!  یچه عجب ! قرار بود بهم زنگ بزن -

 

 گرفتار... هی دیببخش -

 

 حوصله جمله ام را قطع کرد:  یب  حامد

 

 درد و دالتو ندارم! کار فروهره!  ی ولش کن ! حوصله  -

 

 در هم فرو رفت:  میها اخم

 

 کار فروهر؟ مرجان؟ چرا آخه!؟ -

 

 : دیکش یق ینفس عم حامد

 

 هینه . اما ... با  ایباشه  ریدونم اونم درگ ی. البته نم ستین رانیکار خواهرش نه! خواهرش اصال ا -
  یدون ی! میهم کارش خوبه . مخصوصا محصوالت مراقبت پوست  یلیقرار داد بسته. خ ییای برند اسپان

 رو بورسن! زایچ نیاالن ا
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. سکوتم  دمیتخت نشستم و آه کش یچشمانم نشست. رو یمرجان و برادرش ماهان، جلو ی چهره
 حامد را به حرف آورد: 

 

سه تا فروشگاه   روزی. چند تا شو هم گذاشته. د یکه تو قرارداد دار ییجاها یدست گذاشته رو قایدق -
رو هم   گرای باز نیو ... چند تا از ا  فیتخف  یتو ونک ، هفتاد متره، افتتاح کرده ! کل شی کیبزرگ که 

 تازونه! یم یدار یو ... حساب  دهیخر

 

 کار دارم به اون آخه!؟  ی...! من چیروان  -

 

 !هویده  یقورت م  ست،ین یزدن  شی ، ن مینی ب یکه من م یمار نی! اما انیه دونم شا ینم نشویا -

 

 ...  نیکنه! مگه شهر هرته! همچ  یغلط م -

 

 : دی کش  یکالفه پوف حامد

 

که بازارت خوبه   میریتو رکود! گ یگم افتاد  یاما هارت و پورت نکن! شش ماهه دارم بهت م دایببخش -
 . یکن یم  یبچگ ی. بازم دارستین  یسادگ نی. اما اوضاع بازار به ا یرسون  یسود م یکه دار میری. گ

 

 در هم فرو رفت و دلخور گفتم:  شتری ب میاخم ها یبود. گره  نیسنگ میبرا حرفش
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 ...  هیبه حال بق یوا  ین یا یقمیتو که رف -

 

 کمکت کنم. بابا منم آدمم . کار دارم.  یمن قرار بود، تا حد نیشاه -

 

 رفتم:  یشیآرا زی م ی، رو گارمیتخت بلند شدم و به سمت پاکت س یرو از

 

 سهم ...  ای... هزار بار گفتم ب کیشر ا یکار! ب  نیمنم گفتم ا -

 

  یمشکل گهی! د یرو .. االن ماشاال خوب طیشرا دمیاومدم کنارت ... د ی. من رفاقتنیخوام شاه  ینم -
 . ستین

 

فندک را   شی پرت کردم و به جا زی م یرا رو گاری. پاکت سدمیکش رونیب  میرا با لب ها یگاریس
فرستادم و حامد   رونی شد. من دود را ب ی کی حامد  قیروشن شدن فندک با نفس عم یبرداشتم. صدا
 آهسته گفت: 

 

وقت کرد. اما دوست   مهیبه خاطر من کارشو ن گانهیشن.   یمنو درک کن. بچه هام بزرگ م نیشاه -
 ؟  یفهم  یرسم م  یتونم ... نم ی داره منم حداقل از غروب کنارشون باشم. نم

 

نگه  می را با لب ها گاریفرستادم. همان طور که س رونیپک را هم ب  نیچشمان بسته ، دود سوم با
 داشتم بودم، گفتم: 
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 فهمم...  یم -

 

 ... من اما ... ینفر ادم  هیبا من متفاوته .  طتیشرا ... تو یفهم  یخوشحالم که م -

 

 خاموش کردم:  دمیکه کش یق یرا با نفس عم گاریس

 

 جاست!  نیا  نیلی! شاگهید ستمین -

 

 ناباورانه تکرار کرد: حامد

 

 ؟ رانهی ؟ ا یچ یعنیاون جاست؟   نی لیشا -

 

 اوهوم! -

 

 اومده ؟  یک -

 

 : نهیشدم به مرد درون آ  رهیخ
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 ! روزید -

 

 فرستاده ؟  الی؟ سه یدونست  یم -

 

باز هم من را به سخره گرفته بود،    دش،یسپ  یکه تارها ی کوتاه یموها انیام گرفت! دستم را م خنده
 فرو کردم: 

 

خواست انجام    یتونه هر غلط یشه که م  یآدم محسوب م هی ینوزده سالشه! از نظر قانون  نی لیشا -
 ....بده 

 

 نزد و من اضافه کردم:   یحرف حامد

 

 ترسونه ! ی م یل یخ  یلیمسئله منو خ نیا قتشیو حق  -

 

که  یاعتراف کردم. دست شیترس را جلو نیبود که امروز ا ینفر  نیسبک شده بودم! حامد دوم انگار
 شدم. حامد گفت:  رهیخ نهیدرون آ یبرهنه  مهیافتاد و من به مرد ن  نی بود، پا  میموها انیم

 

 و کارت بذاره ؟ یزندگ یرو یریکه تاث یترس یم یعنیخب ... چرا ترس؟  -

 

 شد:  دهیکش میلب ها دوباره
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کنن تا منو  یام! حاال از دخترم سواستفاده م یالملل نیب  یقاچاقچ هیکه انگار  یگ یم نی همچ -
 بفروشن ! 

 

 مزه! یب -

 

 اوهوم! -

 

 !دمیفهم  یپشت سر همش م یرا از نفس ها  نیکالفه بود و ا حامد

 

 ؟ی کار کن  یچ یخوا ی؟ االن م یخب حاال چ -

 

 تا راحت تر فکر کنم و جواب بدهم:  ستادمیا نهیبه مرد درون آ پشت

 

 هیسرخوده و خب  یادیز یکم هیبه نظرم  نیلیبخوام ! شا ییخواستم ازت راهنما یدونم! م ینم -
 باهاش چه طور برخورد کنم! دیدونم با یزد که ... منو ترسوند. من اصال نم روزید ییحرفا

 

 مکث کردم و ادامه دادم: یکم
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دونم ...  یباهاش برخورد نداشتم! نم   یوقت درست و حساب چیمن ه ،یرو بخوا  قتشیحق یعنی -
 ر منه! و خب ...تونستم باهاش باشم! اما ... دخت یبود، م یا گهید یهر دختر نوزده ساله  دیشا

 

 ماجرا را بخواند:  یکردم تا حامد خودش تا انتها سکوت

 

 ! یبا زن ها رفتار کن  یخوا یاون جور که خودت م  یتو فقط بلد -

 

 اش درست بود!  یاما باق امدیکلمه " فقط " خوشم ن از

 

 ! نهیب  یم  ییکای چه طور باهاش رفتار کنم؟ االن نشسته و داره فوتبال آمر دیمن با -

 

 زدم:  یو خودم پوزخند  دیخند حامد

 

 ترسم ... یکه نفهممشون، م یی! من از آدماگهیفهممش د ینم -

 

 ! یایباهاش کنار ب یبتون  دی! بای! تو پدرش یترس یخود م  یب -

 

 و گفت:  دیندهم . حامد دوباره آه کش  یدادم جواب حیترج 
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 ؟ یگفت الیبه سه -

 

خواد بره هوا  یدرس و دانشکده اش شده و گفته م الیخ  یخودش صبح زنگ زد . اونم گفت که ب  -
 !رانیگرفته و اومده ا لتیب  هوی و بعد  هیترک  یخور

 

 بچه بود!  زه ی ر هی ادی یم ادمیچه زرنگه مارمولک! من  -

 

افتادم در مورد ملوس بود و دراکوال شدن! حامد   الی حرف سه ادیبکشم!  یبار نوبت من بود که آه نیا
 متفکرانه گفت: 

 

 حتما با اون قهر کرده آره ؟  -

 

 گفت با دوست پسرش بهم زده ... یم  الیدونم ... سه ینم -

 

 :  دی دوباره بلند خند حامد

 

 ! ... با دوست پسرش بهم زده!یگاد! .. چه پدر روشنفکر یاوه ما -

 

حامد را   ینداشتم! سکوتم ، خنده   یمورد طرز فکر خاص  نیگذاشتم. در اهم  یچشمانم را رو  یعصبان 
 جمع کرد: 
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 ؟ یترس  یخب حاال چرا ازش م  -

 

 را برداشتم:  یرنگ  دیسف یورزش ی و رکاب  دمیرا کش شیآرا زی م ی، کشو یآه با

 

چرت   نیو از ا ستیدونم قانون ن ی راحت تره . چه م یزندگ نجایگفت ا یزد. م  یم ییجرفا  هی روزید -
 گن! یجا، در مورد اون ور م نی ا یکه جوونا ییو پرتا

 

 جا خوبه ؟  نیگه ا یم یعنی -

 

 خواد لذت ببره!  یو م  ستی درس ن یگفت که زندگ الیخ یشه ، ب  یم یاوهوم! گفتم درس چ  -

 

 زمزمه کرد:   یبا بدجنس حامد

 

 پس به خود ناجنست رفته! -

 

آه حامد   یرا که دوباره برداشتم، صدا   یگذاشتم تا لباسم را بپوشم . گوش زیم یرا رو  یجواب گوش  یب
 بود!

 

 چه طور باهاش برخورد کنم .  یبدون دیزنم! گفتم شا   یدارم حرف م یمنو باش با ک -
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همه مدت ، فقط   نیاالخره ادوست. ب هی. مثل یبش کیکن بهش نزد  ی! فقط سعستین  یجور خاص -
سن و سال،   نیدوست داره . جوونا تو ا یخواد و چ یم  یچ نی. حاال بب یرو باهاش بود  یچند روز

 شن. مراقبش باش فقط ...  یو سردرگم م جیگ

 

 هم کنه! یا گهیترسم کار د یخوره ... م   یکشه ... مشروب م یگارم یس -

 

 زد:  یسوت آهسته ا حامد

 

 !یمطلق ! تو هم که بدتر یچه خبره! آزاد -

 

 برداشتم:  شیآرا زیم  یصندل یرا از رو سی خ یباال انداختم و حوله  ی، شانه ا الیخ  یب

 

 ندارم واقعا...  یبرسه . من مشکل زایچ نی خالفش کاش به هم -

 

 بده ..  حی جا رو بهش توض نیتو ا  یزندگ طیبه هر حال مراقب باش. شرا -

 

 میاز گلو ی مانند نیه یبه سمت در برگردم. ناخواسته صدا دهیبه در اتاق خورد تا من ترس یا ضربه
  لیموبا ی گوش  یبه من و اطراف انداخت بعد رو یبا شک نگاه  نیلیخارج شد. در باز که شد، شا
 گفتم:  دمیکه کش یزد. به خودم آمدم و با نفس یم میدستم، زوم کرد! حامد صدا
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 ! نمتیب  یشم . فردا شرکت م یمزاحمت نم  گهیحامد جان د -

 

 : د یبا شک پرس حامد

 

 شد؟  یچ -

 

 رسونه اتفاقا!  ی! سالم مشمهی آره ... نه ... دخترم پ -

 

 ام شده بود! رهی و خ ستادهیکنار در باز ا  نهیرفتم. دست به س نی لیزدم و کنار شا  یهدف یب  لبخند

 

 حافظ ! متوجه شدم! سالم برسون ... خدا -

 

 توهم! خداحافظ ...  -

 

 برد و با قطع تماس ، گفتم:   نیرا پا یگوش

 

 ادته؟یحامد بود!  -
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 انداختم و منتظر نگاهش کردم:  شیآرا زیم یرا رو یباال انداخت. گوش  یتفاوت شانه ا یب  نیلیشا

 

 ؟ یخواست  یم یزیچ -

 

 ؟ یخواب   یم یک -

 

 بود:  دهیکوچک به نه نرس یشد. هنوز عقربه  دهیاتاقم کش یواری سمت ساعت د نگاهم

 

 ! چه طور؟ نایا ازدهی -

 

 ؟ یگذرون  ی تو وقتتو چه طور م -

 

 هلش دادم:  رون،یزدم. دستم را پشتش گذاشتم و به سمت ب   لبخند

 

 زنم!  یبا دوستام حرف م  ییوقتا هیخونم.    یکتاب م ی! گاه ونیزی خب اکثرا تلو -

 

 به سمتم برگشت:  نیلیو شا میستادیبزرگ ا یکاناپه  یخال   یجا قای. دق میبود دهیهال رس به

 

 ! ستین  تیتو زندگ یزن چیه یعنی -
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 کردم تعجبم را پنهان کنم!  یلبم نشست و سع یرو  یراستم باال افتاد! لبخند یابرو

 

 کنم! یم یزن؟ نه .. من تنها زندگ -

 

  یرو یقی راحت شود . بعد با نفس عم   الشی خواست خ  یم ییشد . گو  رهیبه چشمانم خ یا لحظه
 مبل تک نفره فرو رفت: 

 

دونم که چرت   یازت طالق گرفته . اما من م نی! به خاطر همیگفت تو زن باز یم شهیمامان هم -
 شوهر کرد!؟  عیگشت ! وگرنه چرا مثل تو صبر نکرد و سر یگه! اون خودش دنبال شوهر م یم

 

داد!   یکه داشت حق را به من م  نیبود! مخصوصا ا ی دوست داشتن میبودنش، برا حی و صر رک
 ، کنار دستش نشستم :  گر یمبل د یوقت نداشتم. رو چیکه ه  یتیحما

 

 تونستم اخالقشو تحمل کنم!  ی. منم نمستیمن مهم ن ی... براالیخ  یب -

 

 که باال انداختم. چشم گرفت:  ینگاهش را به چشمانم دوخت . شانه ا دوباره

 

 !یروزید ی! از همون کبابامیبخور ارنیبگو ب  زیچ هیمن گرسنمه !  -
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از کاه ، کوه ساخته بود. هنوز هم دختر من همان ملوسک کوچک   شهیمثل هم  الیام گرفت! سه خنده
 نیدادم ا یاجازه م  دیشدم. نبا یکه وجودم را در بر گرفته بود، پدر خوب  یراحت و آرامش الیبود! با خ 

  یم یشتنپدر خوب و دوست دا   کی دینبود. با یسخت م یهم بفهمد! تصم نیلی ام را شا یتناقض روح
توجه به غر    یرا ب  ونیزیتلو م،یو ن ازدهیکه ساعت  یکردم! مثل زمان یماندم و جذبه ام را هم حفظ م 

 خاموش کردم و خواستم به اتاقش برود! شیها

 

در را بستم!  روز ی ام را دم کردم و محکم تر از د یصبحگاهسبز   یشدم. چا داریب ی ق یبا آرامش عم صبح
  زشی که پشت م نینازن دنیحال و روز، به سمت شرکت رفتم. د نیاز ا ی! راضفتاد یهم ن  یاتفاق چیه

بود که لبخند   بردهبه آرامش من  یاو هم پ  ییتر کرد. گو با یروزم را ز ستاد،ینشسته بود و به احترامم ا
را امضا   ی حسابدار یبرگه  نیکه اخر  یشوم . زمان کشی نزد  یزنان دنبالم راه افتاد و اجازه داد ، کم

حرکتم،   نی سرم خم شده بود و با ا ی! باالنمیتا صورتش را بهتر بب دمیسرم را باال کش یکردم، کم یم
 امضا شده را به سمتش گرفتم و گفتم:  ی. برگه ستادیصاف ا

 

 ! یتلخ و تند به خودت نزن  هی یدوست دارم! البته اگر فردا نر یل یرت رو خعط  -

 

 تا من هم غرق صورتش شوم .   دیمتعجب و بعد بلند بلند خند اول

 

 !نهی که عادت دارم هم یکنم چون به تنها عطر ینه عوض نم -

 

 باال انداختم:  یشانه ا الیخ  یب

 

 ! ستین د یاز تو بع یچ یواال ه -
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با   ایکردم که آ یفکر م  نیتر انداخت اماهنوز چشمش به من بود. به ا نیپا  یسرش را اندک نی نازن
  ن یکنم!؟ بدجور خواستن نازن  ریدختر جوان را هم تسخ  نیتوانم قلب ا یو پروانه، م  نیلیبودن شا

 . دیکش  یبدنم زبانه م یسلول ها انیم

 

 ن؟ ی با من ندار یکار -

 

 قرار مالقات دارم آره؟  نم،یی اول بگو بدارم باهات! اما  ادیکار که ز-

 

 کرد:  نیام، سرش را آهسته باال و پا هیتوجه به کنا یب

 

 رسه! یم گهیساعت د کیهم احتماال تا  یمهدو یآقا -

 

 راستم، باال رفت:  یابرو

 

 حامد؟  -

 

دادم.  هیتک یبه صندل  یق یتنها سرش را حرکت داد و به سمت در رفت. با نفس عم د،یتا یبرا نی نازن
  یاز دست آن خواهر و برادر برم  یشوم. هر کار  نینبودن نازن رینگذاشت درگ  روزش،ید یحرف ها ادی

و شغلم را نشانه   یاجتماع  یکه باز هم بخواهد زندگ نیرا کنم، اال ا یب یتوانستم فکر هر آس یآمد و م
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صبر   دیرا راحت کرد. با  المیهمه سال؟ آمدن حامد، خ نیچه بود؟ آن هم بعد از ا لشیبار دل نید! ابرو
 . موضوع مهم فعال، شرکت و اعتبارم بود! دیرس  یکردم تا م یم

 

 نیدفعه به ا نیکه گذراندم اما ا  یسخت ی... روزها شی دستم را گرفت و برد تا ده سال پ میفکرها
دادم دوباره از ماهان ضربه بخورم . نفس   یآوردم و اجازه م  یکم م دیخوردم! نبا یگول نم  یسادگ

 و تکرار کردم:   دمیدوباره کش ی قیعم

 

 باشم دیجد یدنبال قرار دادا دیگنده اش نکن! با ی ! پس الک هیعاد نی! تو بازارم ابهی ، رق بیرق -

 

  یاز آن نم چیکه ه یا ندهیذشته و آگ یام را پس بزنم و به جا ی بود تا نگران یکلمه ها کاف  نیهم
پر و بال بدهم. حاال ده سال گذشته بود و من چهل و سه سال داشتم!  دمیجد یدانستم، به فکرها

 کردم.  یرا واگذار م یباز  یسادگ نیبه ا دینبا

 

 یگذرد! با صدا یم نیاز رفتن نازن  قهیکه متوجه نشدم چهل و پنج دق  یبودم به حد میفکرها غرق
 نشستم : یصندل   یکه به در خورد، صاف رو یضربه ا

 

 بله؟  -

 

 ظاهر شد! میرو یآمد، جلو یم ششیکه به ته ر  یباز شد و صورت حامد با اخم  یبه آرام در

 

 سالم! -
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 و به سمتش رفتم: ستادمیا

 

 ...  نیبش  ای... ب یسالم! خوش اومد -

 

  ی. حامد کت عسل مینفره نشست  مبل دو ی، کنار هم رو میفشرد یرا م گریطور که دست هم د همان
 : دیو پرس   دیکش رونی رنگ مخملش را از تنش ب

 

 ؟یبهتر -

 

 اوهوم! -

 

 مبل گذشت و کامال به سمتم برگشت:  یدسته   یرا که رو کتش

 

 ن؟ یحال دخترت چه طوره؟ با هم کنار اومد -

 

به مبل   یراحت کردم . با پوف   نیلیرا از بابت شا الشیزدم و با تکان دادن آهسته سرم، خ یلبخند
 داد:  هیتک

 

 شن!  یفرما م  فیهم تشر یزیو مهمان عز دیو زن زا دیکه سه پلشت آ نیمصداق ا میشد -
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 حد؟  نیتا ا -

 

 : ندیتا صورتم را بب   دیچرخ گردنش

 

 بازم که! یخونسرد -

 

 کنم!  یشه ، برات قات یاگر حل م تیکار کنم؟ با عصبان  یچ -

 

 : دیحوصله آه کش یب  حامد

 

 ؟ یکن  یخوا یکار م  یچ  یعن ی ه؟ینظرت چ -

 

مهلت داد تا جمع و جورشان   ،ییرایپذ یبرا میچشمم رژه رفتند. امدن رح یجلو  شیپ  قیدقا یفکرها
 گفتم:  رم،یبگ   یدانمارک یها ینیری نگاهم را از بشقاب ش  ر ی آن که مس یبست، ب میهم کنم. در را که رح 

 

 میمناسب بد متی مدت با ق هیو  میاریب  تیف یو با ک  دی... محصوالت جد میتحوالت بد یسر هی دیبا -
 و ...  غی ... تبل

 

 که! یاری یاونو در م یادا یتو هم دار -
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 رخش زل زدم:  میها گرفتم و به ن ین یریاز ش چشم

 

 ؟ یک یادا -

 

 را برداشت :   شیفنجان چا حامد

 

 ماهان فروهر !  -

 

 که جواب داد! ه یخب حتما کار درست -

 

 خوردن انتخاب کرد:  یرا برا  یکوچک ی ن یری را مزه کرد و بعد ش شی از چا یکم  حامد

 

 شه. یتو بد م ی، برا یکن یباهاش رو باز ی! اون تازه شروع کرده . اگر بخواستیبه نظرم درست ن -

 

 اون حرفتو رک و پوست کنده بفهَمم ! رونیچرا من ؟ بده ب  -

 

کردم صبور   یم یقورتش داد. اخم کرده بودم و سع ،یچا  یزد و با کم  ین یریبه ش  یگاز کوچک  حامد
 هم بمانم! لقمه اش را که قورت داد، گفت: 



 شاه و دل 

105 
 

 

  ،یکن  یرو باز یتو رو هدف کرده، بخوا ک،ی ش یل یکنه. اما خ یاون االن در ظاهر داره کار خودشو م -
  یو با رو کردنش ، اونو بنشون  یبرگ برنده بگرد هیدنبال  دی! در عوض بایش  یم عیت ضاخود

 !یریدعوا و درگ یسرجاش! ب

 

 دادم : هیزنان به مبل تک   پوزخند

 

 !ادی یدعوا ! مطمئن باش سراغش م  یب -

 

 ! تو شروع نکن مثل بار قبل!ادیبذار اون ب  -

 

شدم.   یم ریشناختمش، اما ... من دلگ یم یهمه سال دوست نینداشت. بعد از ا یمنظور حامد
اش را خورد و   ین یریو ش  یحوصله بلند شدم و قدم زدم. حامد در آرامش چا ینفسم را فوت کردم و ب 
 : ستادیا ز،یم یبا گذاشتن فنجانش رو 

 

 ! نیبرم شاه  دیمن با -

 

 !ستادمیمبهوت ا ز،یم  کنار

 

 ؟ یبخور  ینیری ش یاومده بود -
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 کج هم نشد! یمن حت یاما لب ها  دیخند بلند

 

 تازه بود! یل یخ -

 

 !  رمی به سرم بگ  یگل هیرو ندارم! بمون   ایشوخ نیمسخره نکن حامد! االن وقت ا -

 

 آمد:  زمیم یبه چشمانم تا جلو رهی کتش را برداشت و خ حامد

 

 بمونه و حوضش!  یبهتره عل  یگاه -

 

 ن؟ یهم -

 

  نانشیمحکم کرد و با لبخند ِ پر از اطم میهم افتاد. انگشتانش را دور بازو یرو  شیپلک ها آهسته
 گفت: 

 

! نه حاال که از همون اول! شرکت پدرت و بلند شدنت ...  یخودت بود یپا یتو از اولم رو   نیشاه -
هم خودت بلند   شی! ده سال پیادامه بد یهورا بود که بتون هیگاهت نبود! فقط  کهی ت ه،یبودن ِ بق

ن جا  یبهم تا ا یفرانسه! خودت وکالت داد یر  یم یگفت یهست، فردا زنگ زد نی! من گفتم ایشد
. االنم با  ی! تو آدمش هستییجا  نیسر و سامون بدم و شرکت ثبت کنم به نامت! حاال ا یجور هیرو 

 . یتون  یتجربه م
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تر آورد و کنار   کیتر شد. سرش را نزد قیسرگردانم، لبخندش عم یمردمک ها دنیکردن و با د مکث
 گوشم زمزمه کرد: 

 

 یبوده که تو  یی، از کسا یضربه خورد  ی! هر چید  یرو درست شکل نم ت یزندگ  نهیمشکلت ا -
که پس فردا نشه خنجر دشمنت! الزم   تی تو زندگ ار یرو ب  ی کیآدما باش!  نی! مواظب ایاورد تی زندگ

کنه! تو  یده و فقط داره خودشو بزرگ م یکه اونم به ظاهر انجام نم  یبا فروهر. کار  یرقابت کن  ستین
  یحل م  شی داره و درستش کن. مطمئن باش باق رادیکارت ا یکجا نی! ببیکن، خودت باش یهم سع

 شه...

 

کردم و به گمانم او   یحس م میگلو  خیمن فاصله گرفت تا به نگاه آواره ام برسد! خودم بغض را ب  از
 شانه اش گذاشت:   یتش را به پشتم رساند و سرم را روکه دس دیهم فهم

 

کوچولو گره خورده ... مجبورم   هی می... تا آخرش باهاتم. اما ... درکم کن. زندگ ن یشاه ستمین قینارف  -
  نیو بچه ها، اول گانهیدوست دارم. چون خونه ام،  شتر یب  ایتو دن یرو از همه چ میفعال چون زندگ

 مامن آرامش منن...

 

هدف   یو باز هم ب  دیرها شوم . کت را به تن کش  زمیتا من ماتم زده ، کنار م   دیرا عقب کش  خودش
 لبخند زد!

 

پسره ... طاها هم  نیتو روز بهم زنگ بزن. با ا ،یداشت یزنم. تو هم اگر کار  یبهت سر م   امی یم -
 هیفرز و زرنگ  یبچه  یل ی. خشتی پ  ادیب  ،یندار یاگر تو هم مشکل ه،یراض صدی حرف زدم... با دو و س 

 تو کاره ... ینداره اما از شونزده هفده سالگ ی... سن
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هفت   یکه دم در مدرسه، به کودک بغض کرده   یمادر هیبود! شب تشیمسئول نیآخر نیهم ییگو
  کی شیگذاشته و ناهار برا فشیداخل ک  ریبزرگ با ش  ییکاکائو  کیک کیکند،   یم  یاداوریساله اش، 

 ! دباز هم لبخند بز د،یکه کش یتا حامد با آه میخواهد پخت! هر دو فقط نگاه کرد ی بشقاب پر ماکاران

 

 ! ...نمت ی ب یخداحافظ! م -

 

بسته شدن در، انگار از   یقفل شده بودند! متوجه حرکت حامد هم نشدم و تنها با صدا میها مردمک
به سمت در هجوم   ،یاتاق را گشتم و با نبودن کس یو سردرگم لحظه ا  جیآمدم! گ رونی ب  زمیپنوت یه

 !ستادیا شی سر جا دهیترس  نی در باز شد که نازن یبردم! با شدت

 

 شده؟  یزیچ -

 

  یزن را در دفترم م نیبار بود ا نیچند وقته! انگار اول  نیا ینه از آن نگاه هالحظه نگاهش کردم.  چند
به سوال دوباره    یتیفرستادم و اهم رونی. کم کم حافظه ام برگشت . حامد رفته بود! نفسم را ب  دمید
کردم! البته   یفکر م مدحا یشدم و به حرف ها ی تنها م یکم دیندارم و به اتاقم برگشتم. با ن ینازن ی

 آوردم!  یم ادیبه  یزیاگر در آن حال ِ نزارم چ 

 

** 
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  یب  شیپ ی قهیپنج دق  نیاز حال خودم است! نازن  فیتعر نیبهتر نینه خوب و نه بد بود! ا زیچ همه
! میاش بدهم از شرکت رفت! تا من باشم و اقا رح  یفردا و خداحافظ یکارها یاداوریبه  یآن که جواب

 !دمی فهم  میرح  دنیجارو کش  یشرکت و صدا یباره   کیرا از سکوت  نیا

 

که چرا هنوز هم با آن   نیرا هم نداشتم! به ا  مینظم و شلوغ بود و جرات فکر کردن به رح یب ذهنم
دستگاه نظافت ، قبول  کی  دیخر یکند و حرفم را برا یاش ، شرکت را جارو م  یک یپالست یجارو

عقب   ار ی! صندل ختمیقهوه ام را داخل معده ام ر یسرد و تلخ مزه  یو ته مانده  دمیکش ینکرده! آه
هم تماس گرفته بود .  نیلیشا ش، یپ ی قهی، از جا بلند شدم. چند دق ی قیو بعد از نفس عم دمیکش

 یشده باشم. هنوز دکمه  نمیاش بعد، سوار م ی قهیداد تا ده دق یشتریسرعت ب میبه کارها ادش،ی
و   دمیاست! با ترس سرم را باال کش یا هیرا فشار نداده بودم که حس کردم کنار در سا  نیاستارت ماش

 : دم یو پرس دمیکش نی پا  یرا کم  شهیاز وجودم پاک کرد. ش یهراس را به آن ن،یلبخند نازن 

 

 ؟ یکن  یکار م یجا چ  نیا -

 

 ترسوندمت ؟  -

 

 :  دم یکش یکرده، اه اخم

 

 کمه! یل یخ نگی نور پارک -

 

 بودم . دهیکه کم از او د یی. از آن خنده هادیبلند خند نی نازن
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 گردن المپا! ینداز یم  یدیترس -

 

 دادم: هیتک   یبه صندل الیخ  یب

 

 ؟ یکن  یکار م  یجا چ نی! ایشه از شرکت رفت  یم  یربع کیتو  -

 

 بداخالق بودم! سیرئ  هینگران  -

 

 بود که سرم با بهت به سمتش برود و زل بزنم به چشمان درخشانش !  یطور لحنش

 

 ؟ ینگران من بود -

 

بعد، کنار من نشسته بود! همان  یرا دور زد و کم  نی جواب، ماش   یباال انداخت و ب یشانه ا نی نازن
 گفت:  د،یکش یاش م نهیس  یطور که کمربند را رو

 

 م برسون!منو ه ییجا هیتا  -

 

را    نیبا هم بودن، ماش نیاز ا یعالقه ا چیه یتر حال من! ب بیاش بود و عج  یهمراه نیا بیعج
 روشن کردم: 
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 !یبود  یهمون منتظر تاکس  -

 

  هیتک یگذاشت و به صندل شیپا  یرا رو  فشی ک ن ی. نازن نمی تا واکنشش را بب  دمیپا  یم  یچشم ریز
 زد: 

 

 وضع جامعه رو!   یدون ی! خودت خوب مادهی که ز یتاکس -

 

 !نهیسنگ یلیخ  یهاشون گاه هیکرا -

 

 نه!  ای یمونده آدم شناس باش -

 

 رفت، گفتم:  یباال م نی ماش نگ،یپارک یبی طور که از سراش همان

 

 ها! یتاکس نیا ن ی شه! مخصوصا ب ینم  دایروزها آدم پ نیا -

 

 کامال به سمتم برگشت:  نی نازن  م،یکه شد ابانی خ وارد

 

 از تو شرکت من همراهت شدم؟ ینگران نشد -
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  یکه نگران  ییتو نیکنم! ا متیندارم که بخوام قا  یمن مهم نبود! ترس یمسئله برا نیوقت ا چیه -
 پشت سرت حرف بشه ...

 

دانم چرا  یافتاد و نم نیبغل ماش ی نهینگاه، چشمم به آ نیکرد. معذب از ا یسکوت نگاهم م در
به   یپشت فرمان نشسته و جد ی ام، توجهم را جلب کرد. مرد جوان یبلند پشت سر یشاس  یپورشه 

 بود. رهیرو به رو خ 

 

 ! نیشاه -

 

 نگاهش کردم:  یباال افتاده لحظه ا  ییآورد! با ابروها ی به زبان م نیبار بود که اسمم را نازن  نیاول

 

 تر نشه ! یم ی!؟ رابطه مون صمیگفتاسم منو  یاالن مشکل نداشت -

 

  باتری بود! لوند تر، ز شهیهم شد! انگار متفاوت تر از هم شتریام باز هم او را خنداند و من تعجبم ب هیکنا
 ، دلبرتر ! 

 

 افته! یگنده م لی بیمرد س هی  ِادی! ادم ادی یاسمت اصال بهت نم  -

 

 ؟ یخورد ی! چیسرخوش  یادیهست! ز تی زی چ هیامروز  -
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 را آهسته تر کردم:  نی را پر کرد و من سرعت ماش نی ماش ن ینازن یخنده ها  یهم صدا باز

 

 ! ستیبه هر حال خوب ن یتک خور -

 

 اتفاقا!  ستمین -

 

 خب؟  -

 

 دستم گذاشت:  انی دستم را به سمتش گرفتم و او اهسته انگشتانش را م منتظر

 

 دو نفره است؟! یزیپا یهوا -

 

  یکه رو مانیپوستش را حس کنم. دست ها یانگشتانش، دست من را هم جمع کرد تا گرما فشار
 دنده نشست، گفتم: 

 

 شناسم و بس!   یوقتشو م یها ب یمن فقط سرماخوردگ ز یپا یواال از هوا -

 

 واقعا مسخره است !اما بارونش ... هواش ... برگاش .... اناراش ... همه خوبن!  یکی نیاه .... ا -
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 رمالو هاش!خ -

 

 : دیبا اخم دستش را پس کش نی نازن

 

 من متفنرم از مزه اش! ؟یخور یاه! خرمالو م  -

 

 گسه! -

 

 اه! -

 

  شتریگشت، دلم ب یکه چشمانم به سمتش م یلب ها و صورتش را جمع کرده بود. هر از گاه نی نازن
! انگار  دیرس  یو خوب به نظر م یعاد   زیخواست. باز هم رها شده بودم. حاال همه چ یبودن با او را م
و با   مباال انداخت یگرفتم! شانه ا یاز خودم هم تهوع م  ش،ی پ ی قهیدق ستیب  نینه انگار تا هم 

 یم  ابانیخ  یکی در تار شی که چراغ ها یافتاد و پورشه ا نهیچشمم به آ م،یگشتن مردمک ها
 ! دیدرخش

 

 یباز سی نداشت! اصال به دزد و پل یندیحس خوشا چیرا در هم فرو کرد! ه  میمرد، اخمها ی چهره
 بدهم! زشیو عطر دل انگ نیکردم حواسم را به نازن یشدم و سع   رهینداشتم! به روبه رو خ  یعالقه ا

 

 خورم! یدوست داشتم! کالش رو هم م  یمن از بچگ -
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 دونستم ! ی! کاش زودتر مقهیچه بد سل -

 

 ؟یکرد  یصدام نم گهید -

 

را هم لمس کند! متوجه  شی روانه کردم تا بتواند انگشتانم، پا شی را به سمت پا  مانیها دست
پدال ترمز   یرا رو  میکن مغزم، فشار پا اطی نگاهش شدم اما چشم از رو به رو نگرفتم و بخش احت

 : دهم آم  نیبه چشم نازن  ریی تغ نیرگراه بگذرد! انگار اآهسته تر از کنار بز  نیکرد، تا ماش شتریب

 

 شد!  رمید نت؟یره ماش  یراه م  یچرا الک پشت -

 

 خودش بلده خرشو برونه! ی! حسنیحق اعتراض ندار  یگرفت یتاکس گهید -

 

 من را هم به خنده باز کرد. یکه لب ها یبود، به حد  ینیشر یحاال، ملود  شیخنده ها یصدا

 

 !نتیماش چارهی... خر؟ ب  ی !؟ حسن یگرفت ادیاز کجا  نوی... اایخدا یوا -

 

داشبورد گذاشت  یتوجه به لمس کردنم، دستش را رو ی ب  نیشد و نازن یم شتریانگشتان من ب فشار
 و آهسته گفت: 

 

 رفت بال نسبت بگه! ادشیجان!  نیماش  دیببخش -
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  زمیم یکرد و آن قدر ماند رو یرا م  فشانی که حامد تعر  ییها یهمان دانمارک ه یشده بود! شب   نیریش
 صاف نشست.   نیو نازن دمی چی را پ  یخروج نیبه چوب شد! اول لیکه تبد

 

 ها! حوصله ام سر رفت! یپکر یل یخ -

 

 زدم!  یذهنم پوزخند یمسخره  یپورشه، به فکرها دنیبه پشت سرم بود و با ند نگاهم

 

 خوبم!  شهیخوبم! با تو هم -

 

 شام؟  میبر -

 

گذشت. به   یاز آمدنمان م قهیداشبورد. ده دق وریمانت ی. بعد به ساعت رودیسمتش چرخ  نگاهم
که   دیکوب ینمانده بود به اتمام برسد. دلم بدجور پا م یزیساعت را داده بودم و چ  کیقول  نیلیشا

مت  قس کیکنم،  یهم غذا سفارش بدهد! اما نه تنها مغزم که فکر م نیلیشا یو برا  ردی شام را بپذ نیا
 از ناخودآگاه وجودم، دوست نداشت، از دخترم غافل شوم . 

 

 منتظرمه! بمونه واسه فردا! نی لیشا -

 

 را جمع کرد:  شی دوباره لب ها نی نازن
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 ! یتو خودت ی قدر الک  نیباشه! من به خاطر تو گفتم که ا -

 

 حالم بهتره!   یلیخ  یکه باهام ن ی! هم یمرس -

 

 ! یخواستم... خوشحالم خوب ی م نویهم -

 

نگاهش کنم ، اما انگشتانم از لمس تنش خرسند بودند. گرچه  ادیداد ز یاجازه نم ک،یو تراف یشلوغ
 و بعد کمربند را باز کرد:  دیکش  یصبور و عاقل شده بود. آه  نیباز هم نازن

 

 نیکادو براش بخرم . ا  هی د یافتاد امشب تولد بابامه و با ادمیکن. االن   ادهیکنار منو پ نیهم -
 رم ...  یخونه مون و م یپشت ابونیرسه به خ  یپر از مغازه ست. آخرشم م ونمابیخ

 

 بود، گرفتم:  رونی و دست راننده اش که از پنجره ب میرو به رو یاز تاکس چشم

 

 جا؟  نیا -

 

 به اتوبان بازم.  یرس  ی.. خودتم از اون کوچه بغل پاساژ برو ، م  یآره ! نرو الک  -

 

 رسونمت!  ینشده! م رمید -
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باشد، اول دستش را از   دهیانگار حرفم را نشن نیرفت، نازن  یاعصابم رژه م یآالرم کمربند رو  یصدا
را نشان داد که  یتا من هم دستم را عقب بکشم و بعد با دست گوشه ا دیکش رونی انگشتانم ب انیم

 بود:  یو مشغول سوار کردن زوج جوان  ستادهیقبل از ما ا یتاکس

 

 جا خوبه .. نیهم -

 

 رفت و گفتم:  رهیسمت دستگ دستش

 

 خب ... قهیدق هیواستا  -

 

 ترمز گذاشتم:  یرا کامال رو  میباز شد و من به اجبار پا  یکم در

 

 !یری م هوی ،یای  یم هوی -

 

 ، تا عمق جان من نفوذ کرد:  نشیری به سمتم و باز لبخند ش برگشت

 

غصه خوردن رو نداره! به جاش برو با   نیارزش ا ایتو دن  یچی خوبه! اخماتو باز کن. ه یطور نیا -
 همه فرصتن! نایدخترت بگرد و خوش باش ... ا
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ام، نگاهش کردم. باد   یپشت سر یبوق پژو الیخ ی نداد و بعد از بسته شدن در، ب   یجواب  مهلت
نگاه  نیبرگشت و به ماش  د،یرو رس  ادهیکه به پ یگرفته بود و زمان  یرا به باز شی شال و مانتو ؛یزیپا

که   ینفس نبود، بار به من  نیکه ا  یبوق یکوتاه و بعد دوباره راه افتاد تا گمش کردم! صدا یل یکرد. خ
 انیرا که به حرکت در آوردم، به زحمت از م  نیفرستاد. ماش رونینگهش داشته بودم را ب  نهیدر س
 آدرس داده بود.  نیوم که نازنش یگرفتم تا وارد کوچه ا یبهم گره خورده، راه  یها نیماش

 

را   شانیکنم! اما معنا یبه حرف ها، فکر م   شتریب دا،یمن جد ایشدند   لسوفیف انمیدانستم اطراف ینم
بعد از آن را    یبه خانه نشدم! حت دنمیدر فکر بودم که اصال متوجه رس یکردم. به حد یدرک م شتریب

شدم که   یینمای س لمی ف ِالیخ  یبود که کالفه ب دهیو سردرگم گذراندم . ساعت هنوز به ده نرس جیهم گ
 بودم!  دهیهم تا آن لحظه از آن نفهم یزیچ

 

پدش   یهم چشم از آ نیلیحرکتم، شا نیانداختم. با هم زیم یبرداشتم و رو میپا یرا از رو کنترل
 : دیگرفت و با تعجب نگاهم کرد. از جا بلند شدم و او با برداشتن هدفونش پرس 

 

 کجا؟  -

 

 بخوابم!  -

 

 انداخت:  یبه اخم و لحنم، به ساعت نگاه  تی اهم یب  نیلیشا

 

 کسل آوره! یلی خ  تی. زندگ یبخواب یر یهر روز که زودتر م  -
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 هم فرو رفت:  شتردریب میاز مشکالتم بود! پس اخم ها یکی هم  نیلیشا

 

 !  یتو هم بهتره زود بخواب -

 

 جور دوست دارم! نیمن ا -

 

رفتم، اما جمله  د،یرس  یخواب خانه م یکه به اتاق ها یپهن و کوتاه یراهرو یتا جلو   یحرف چیه یب
 نگه داشت!  میبا سرعت به زبان راند، مبهوت سرجا نیل یکه شا ییها

 

  دمیکل هی.   سی . لطفا آدرس خونه رو برام بنورونیاز دوستام برم ب  یکی خوام با  یمن فردا م یراست -
 کرد ! دیبده که بشه باهاش خر یجا ندارم! بهم کارت  نیبهم بده! آهان من پول ا

 

 باشد!  یتواند جد یکلمه ها م  نیشدم به صورتش تا بفهمم چه قدر از ا رهی و خ برگشتم

 

 ؟یکرد دایدوست پ یتو دو روز اومد  رون؟یب  یبر یخوا  یم یبا ک  -

 

 .  میدوست بود  میای که ب نیچه ربط به اومدنم داره؟ قبل از ا -

 

 از کجا؟  -
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 ! نترنتیاز ا -

 

 را با تاسف تکان دادم: سرم

 

 ها ... یجور دوست نیا -

 

مبل گذاشت و به سمتم   یپدش را رو یبماند. هدفون و آ مهیاخم کرده بلند شد تا جمله ام ن نیلیشا
 آمد: 

 

تونه دوستم باشه! اتفاقا    یم یبدم ک  صی! من اون قدر بزرگ هستم تشخگهید  می؟ دوست یچ یعنی -
 !  هیهم دختر خوب یلیخ

 

مسئله گارد داشتم.  نیقدر نسبت به ا نیدانم چرا ا  یآخر، ناخودآگاهم را آرام کرد! نم یکلمه  دو
جواب   یو با همان ناراحت اورمیخودم ن  یکردم به رو ینبود. سع ری تاث یهم ب ال یسه یحرف ها دیشا

 دادم:

 

 ؟ یشناس ی گم خوب م یر! مداره دختر و پس یچه فرق -

 

 تموم شدا؟  ییشناسم! بازجو یبله! م -

 



 شاه و دل 

122 
 

 طور دلخور شود.  نیا امدهیخواستم ن ینداشتم. نم  نیلیشا یاخم ها  نیبه ا یخوب   احساس

 

 !  یممکنه گم بش ی بر یخوا  یم رونمی ب -

 

 قبل درونش فرو رفته بود، برگشت:  یکه چند لحظه  یو به سمت مبل دیجمله بلند خند  نیبا ا  نیلیشا

 

 بلده! گهیجا بزرگ شده د نینترس! دوستم ا -

 

 ترسم! ینم -

 

به  فیضع  نیاز ا شتریکه ب نیا ی و برا نمیرا هم بب نیلی توانستم پوزخند شا یدروغ محض بود! م اما
 به رفتن گرفتم:   مینظر نرسم ، تصم

 

 ! ری شب بخ -

 

تازه، چه طور  یهمه مشغله  نیاز خودم و او ، در اتاقم را بستم. ا وسینداد و من ما یجواب   نیلیشا
  یاما صدا دمیتخت دراز کش یرو ی ام را دچار شوک کرده بود؟ عصب یدوست داشتن کنواختی  یزندگ

تنها   ه،را برداشتم و اسم پروان یکنار تخت برگرداند. گوش  زیام ، سرم را به سمت م  یگوش  دنیلرز
 انداختم! زی م یرا در حالت پرواز گذاشتم و رو یحوصله گوش  یکرد! ب شتریرا ب تمین عصبا
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ساعت و    کیکرده بودم! چشمانم را بستم و اگر از  یراه حل ممکن را عمل نیشد بخوابم، بهتر یم اگر
 !! دمیکه گرفتم صرف نظر کنم، خواب یو دوش  گاریس یسوخته  لتریکه پهلو به پهلو شدم و پنج ف  یمین

 

** 

 

نبود که بخواهم به خودم   یام را برداشتم و از کمد فاصله گرفتم. اصال روز ی حوصله، کت ذغال  یب
, هنوز در حالت پرواز بود و تا شرکت هم قصد ل یموبا یاصالح هم نکردم! گوش   یکه حت یبرسم تا حد

به  شممشلوارم انداختم و از عمد سرم را به چپ چرخاندم تا چ بیخارج کردنش را نداشتم! داخل ج
 سطح صادق ِ بدجنس!  نیهم نرسد! ا نهیآ

 

مبل بزرگ ،   ی، نشسته رو نی ل ی شا ِدنیرا باز کردم و قصدم داشتم آهسته ببندمش که با د در
  یرا نم  حیداشت. واکنش صح  یگوش  ی. حواسش به من نبود و چشم به صفحه ستادمیامتعجب 

آرامش بخش   نیکردم ا یم ی همچنان ، در لحظه زندگ دیمشکل من بود! با نیبزرگتر نی! اافتمی
به سمتم برگردد. با  نیل یگشت. در را از عمد محکم بستم تا سر شا یکه در سرم م ودب یفکر ن،یتر
  کیبه تن کرده بود. عکس  یرنگ   یشرت و شلوار طوس یآمد. ت  نیمبل پا  ی از رو باره کی،  دمید

اما  اد،یشرت گشادش بود و همان موجود، به تعداد ز یت  ی نهیس یبزرگ، رو یموجود زرد رنگ کارتون 
 بود! دهی شلوار تنگش، چسب یجا  یهمه  درکوچک، 

 

 درسته ؟ نیا نیبب ایبابا، ب  -

 

برسم . مپ گوگل را   یگوش یداد، اخم کرده ، جلوتر رفتم تا به صفحه  یرا نشان م  یگوش ی صفحه
 داد را با انگشت هدف گرفت:  یاس نشان م یپ یرا که ج  ییباز کرده بود و جا
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 شماست؟  یجا خونه  نیا -

 

 انداختم:  ابانیبه کوچه و خ  ینگاه

 

 آره! -

 

 چنده؟  یخب شماره  -

 

 : د یزرگش کنده شد و به صورت خونسردش رسب  یزده ، چشمانم از گوش بهت

 

 ؟  یچ یشماره  -

 

 !گهیخونه د یشماره  -

 

 تلفن؟  -

 

 : د یکوب نیزم یراستش را رو یکالفه کرد، اخم کرده، پا یرا حساب نی لیشا م،یها یباز جیگ

 

 خونه ست؟! نیگم. چندم یخونه رو م یبابا مسخره نکن! شماره  -
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 و دو!  ستیب ؟یخوا  یآهان! پالک رو م -

 

تا   دیمرا مشکوک ، جلوتر کش ش،ی کردن شد. کارها پی همان اخم، پشت به من کرد و مشغول تا با
 پشت سرش آهسته راه بروم : 

 

 ؟ یخوا یم  یچ یبرا -

 

 دوستم! یبرا -

 

 : دمیو با چشمان گشاد شده ، پرس ستادمیا

 

 دوستت؟  -

 

 اوهوم ! -

 

 اما ... -
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تفاوت   یبه صدا در آمد تا نگاه شوکه ام، از صورت ب  فونی و زنگ آ  دیجمله اش نکش یبه ادامه   تمهل
را   یرفت و گوش   فونیبه من، به سمت ا تیاهم  ی، ب نیلیکوچک برسد. شا تور یدخترم، به مان

 برداشت: 

 

 باال عشقم! ای! بدو ب ایدرست حدس زد ن،یآفر -

 

ذهنم نبود که   ریکه آن را هم موفق نشدم! تقص ستیچ  تش یدوست، جنس نیا  نمیکردم تنها، بب  یسع
 یدانستم! آه یم یخودم را بهتر از هر کس  رادیشد! خودم ا  یم دهیسمت کش نیدائم فکرش به ا

 تا زبانم باز شود:  دیکش

 

 دوستت؟  نیهست ا یک -

 

 باال انداخت:  یشانه ا  نیلیشا

 

 !هیهم دختر خوب یل ی. خمیآشنا شد ینترنتیبهت گفتم که ا -

 

را   المیشد و خداروشکر مرتب بودنش، خ دهی! نگاهم سمت خانه کشمیدر مغزم نبود که بگو یحرف 
ام   یخصوص  میحد، وارد حر نیکه تا ا نیراحت نبودم. مخصوصا ا یا بهیبا هر غر  ادیراحت کرد ! ز

 نگذاشت دو قدم را هم بروم!  نیلیشود. به سمت اشپزخانه راه افتادم اما کالم شا

 

 مو بزنم به شارژ! یلطفا درو باز کن، من گوش -
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 تا دستورش را انجام بدم که دوباره ادامه داد: دمیکش یهم خونسرد بود! آه باز

 

 سرکارت!  یبر یتون  یخوام! خودتم م  یآدرس نم گهی کارت برام بذار، د هی -

 

کنم از   یداشت، لطفا و خواهش م اجیکه به تو احت  یبود! تا زمان الیسه  هیدستوراتش ، شب نیا کامال
و به سمت در رفتم تا قبل از آن    دمیاسانسور را شن ستادنیا یافتاد و بعد از آن ... صدا یزبانش نم 

 ستادهیلبخند بزرگ ا  اب ،یر جوان دخت  م،یباز کنم. رو به رو شیکه دوست ِ دخترم، زنگ بزند، در را برا
از   ،یلخت ِ مشک یزد. موها یاش، برق م یمن بود و چشمان درشت مشک یبود! قدش تا شانه ها 

 بود! دهیزده بود و مطمئنم قدشان به شکمش هم رس رونیرنگش ب دیکنار شال ِ سف 

 

 هستم!  نیلیمن دل آرا، دوست شا ن؟ی سالم! خوب -

 

که تازه کار   یفرهنگ یبرنامه  کی ی، کلمات را بهم چسباند. مثل مجر یدستپاچگ یاما با کم  حی صر
 کردم لبخند بزنم :  یهم هست! سع

 

 . دیمن پدرش هستم ، بفرما ن، یسالم، خوش اومد -

 

شده دور ساقه   دهیچی پ دیسف یدر کنار رفتم و تازه متوجه سه شاخه گل رز و ربان ساده  یاز جلو یکم
تند بود آن حد که تمام   یبود، عطرش کم میپا به داخل خانه که گذاشت، رو به روسبزش، شدم.  یها

 دستش را به سمتم گرفت:  م،یرا پر کرد. رو به رو میها هیر



 شاه و دل 

128 
 

 

 خوشبختم! -

 

 یرا فشردم. لبخندم کش آمد تا او هم آن قدر  فشیبه دستش بود و آهسته انگشتان ظر نگاهم
 مشخص باشد.  گونه اش، کامال یها یبخندد که برجستگ

 

 سالم عشق من! -

 

تا من از  دندیب.و.س یرا در آغوش گرفته و م گریبعد، هر دو هم د یبود و لحظه  نی لیشا یصدا
آمد. گرچه  یم یکنم! به ظاهر دختر موجه  یاب یارز یدختر جوان را به خوب نی پشت سر هم بتوانم ا

! قضاوت در موردش زود بود! ستیکم سن و سال ن ادیز یعنیکه با من دست داده بود،  نیهم
 گل ها را گرفت، رو به من گفت:  ،یکه با خوشحال  نیلیشا

 

 دوست من! نی مهربونه بابا! بهتر یل یدل آرا خ -

 

رو به    گریمن که د یکنده شد تا به او برسد! برعکس دختر برنزه  نیلیاز صورت شا میها مردمک
 نیاش هم ا یرفت، پوست صورت دل آرا، شفاف و روشن بود! رژ لب کم رنگ صورت  یم یاهیس

نداشتن!   یوجه مشترک چیدو دختر ه نیبرابر کرده بود. در ظاهر به نظر من البته، ا نی را چند یروشن 
کارت    ن،یل یجواب شا یو به جا دیکش یبود! آه ادیمشترک ز  یحرف ها ییخودشان، گو  نیب اام

 گرفتم:  نی ل یدر آوردم و به سمت شا فمی عابربانکم را از ک
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...  شهیآرا  زی م یمن، تو کشو ادداشتیدفترچه  یبه آژانس، شماره تو دیزنگ بزن   د،یرفت رونیاگر ب  -
 ،یکرد ریتا پولش رو حساب کنم. اگر هر جا گ رنی با من تماس بگ  نیو بعد بگ  نیبر نیهر جا خواست

 بهم زنگ بزن ... 

 

کرد، نگاه   ی دختر من ، حلقه م یکارت را گرفت و دل آرا همان طور که دستش را دور شانه ها  نیلیشا
 به سمتش انداخت:  یپر محبت

 

  یکم تهرانو بهش نشون بدم، زود برم  هیخواهر منه! حواسم بهش هست.  نی ل یشا  د،ینگران نباش -
 ..  نیکه شما هم دلواپس نش میگرد

 

 آخر، نگاهش به من بود. لبخند زنان، برگشتم : یادا کردن، دو کلمه  هنگام

 

 خدانگهدار ...   د،یمواظب باش -

 

نگاهم به در برگشت.  یگفتند و من در را بستم! تا آسانسور به طبقه برسد، چند بار یدو خداحافظ هر
  ط،یشرا نی تم در اخواس یدختر نداشتم اما باز هم نگران بودم. اصال نم  نینسبت به ا یاحساس بد

 بسازد.  یمشکل  میبرا  نیلیشا

 

  ریمن نبود که ذهنم ، تصو ری. تقصدیرس  یادکلن دختر، به مشام م یآسانسور که شدم، هنوز بو سوار
شدم، با اعتماد   نیکه سوار ماش یکرد! نامش را آهسته تکرار کردم و لحظه ا یدختر را پر رنگ م نیا

 کیقرار داد!  ودم،ب دهیکه تا حاال د ییبایو را در گروه دختران زسال ها، چشمانم، ا نیا یبه تجربه 
به شرکت    دنیبه کار و مشکالتم فکر کنم. رس  شیبود که ذهنم را پس بزنم و به جا یکاف قینفس عم
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بود را کم رنگ تر هم  دهیکه صبح د یدختر جوان  ریکه هنوز خوش اخالق بود، تصو نی نازن دنیو د
 کرد.

 

قرار بود،   ا ینشسته بود، در ذهنم تکرار شد. خب گو شی که رو ی مبل دنیحامد، با د روزید یها حرف
همه فکر کنند،   دیکه شا یکردم. برعکس آن یتنها ، زره به تن م دیبار ، با نینبرد بشوم و ا  یآماده 

  بیاز رق  دی. باادد یدوباره م یبه من حس زندگ بودم! مبارزه کردن،  یهر جنگ یلبخند زدم! من آماده  
 انهیموذ یشد به خنده   لی! کم کم لبخندم تبددمیبال  یمثل ماهان فروهر هم به خودم م یشدن کس

به گنج  دنیمن، همچون رس   یکه به نظرم بودنش برا یدختر ن ی! دوباره جوان شده بودم! نازنیا
کارش به من ثابت کرد که آن قدر بزرگ هستم که او با من   نیبود و حاال هم ماهان فروهر، با ا  یبزرگ

 مبارزه کند!

 

صحبت    ریدادم و با کارمندانم در مورد مشکالت اخ  بی ترت  یفور یبود که جلسه ا یام، به حد یانرژ
کرد تعجبش را پشت   یم یبه خودم بودم! سع نی نازن ی. در تمام طول جلسه، متوجه نگاه هامیکرد

! ود. که البته مهم نبدیرس یپرت به نظر م یگاهش پنهان کند اما حواسش کم یگاه و ب یلبخند ها
 خواستم که بود! یم  شتریاش را ب یهمراه

 

  یشگیاز رستوران هم میبرا  نینازن شه،یوقت ناهار. به عادت هم  دنیجلسه، هم زمان شد با رس انیپا
  یرو میسفارش غذا داده و رح  م، یبود دهیکه قبال با هم به توافق رس یهفتگ یی غذا یو طبق برنامه 

نشستن خسته ام کرده بود، بلند    ی. پشت صندل دیچ یست جمع و جور اتاقم م  مین  یجلو یچوب  زیم
 یبه بدنم م  یو همان طور که کش و قوس ستادمیکنار پنجره ا نم،یشدم و قبل از آن که دوباره بنش

 که رو به شرکت پارک شده بود. دیرس یرنگ یمشک  یو پورشه  ابانیدادم، چشمم به خ

 

خواستم  یداخلش نبود. م  ینگاه کردم. انگار کس یشتری خم کردم و با دقت ب  یزده سرم را کم  بهت
و سوارش شد،   دیدو نیکه به سمت ماش  یمرد دنی. اما با دنمیبهتر بتوانم بب  دی پنجره را باز کنم تا شا
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را ترک کرد    ابانیخ  یبه آن  نیآمده باشد. ماش رونی دست نگه داشتم! متوجه نشدم مرد از ساختمان ب
 نی ماش نینبود ماهان فروهر ، ربط به ا دیبود! بع بی من عج یبه سرعت رفتنش برا نیو هم

  نیماش شگاهیدهنه نما نیدانستم صاحب چند ینداشته باشد! هم پولش را داشت و هم م یاردیلیم
 رون برود. یکرد و من فقط با حرکت دست از او خواستم ب  میصدا میدر عباس آباد است! اما چرا ؟ رح 

 

که دوباره به همان حال صبح برگشتم! مبارزه   دیطول نکش ادیاشتها شدم. اما ز یب  یبا تمام گرسنگ 
 میضربه را بزن  یکه چه طور و کِ  ن یاو! ا ری بار شمش کیآمد و   یمن باال م ریبار شمش کیبود!  نیهم

را با   یزیخواست چه چ   یداشت؟ م یتیبپا گذاشته بود! چه اهم میمهم بود! برفرض هم ماهان برا
 کردم.  یم یشتریمراقبت ب دینداشت! فقط با یتیکند؟ باز هم اهم  دایمسخره پ یباز نیا

 

به در اتاق خورد! در سکوت منتظر   یو به سمت مبل رفتم تا ناهارم را بخورم که ضربه ا دمیکش یآه
 قدم داخل آمد: کی، در اتاق را باز کرد و  نی نازن دی طول نکش  ادی شدم و ز

 

گن قرار بوده با شما مالقات    یجا هستن م نیا یبه اسم منصور ییآقا هی ،یآزاد یآقا دیببخش -
 داشته باشن!

 

 ام نشست، سر تکان دادم:  یشانی پ انی که م یو اخم میرا آهسته تکرار کردم و با برگشتن لب ها  اسم

 

 ! با من هماهنگ کرده بوده؟یشناسم منصور ینه! نم -

 

 گه با شما هماهنگ شده! یطور م  نیبله! ظاهرا ا -
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  انیتا من م ستادیرفت اما کنار در ا رونیآهسته ب نی کت داد. نازنفرمان حر  میپورشه، به پاها ادی
از من هم  دیبود زل بزنم! قدش بلند و شا رهی که با لبخند به من خ یچهارچوب باشم و به پسر جوان 

 یوشتگ یکم پشت و لب ها  شی که با آن ته ر یخوش حالت مشک یبلندتر بود! موها یدو سه سانت
مظلوم به او داده بود. چاق نه اما  یشوخ، مهربان و کم  ی افهیرنگش، ق یو چشمان درشت مشک 

روشنش، افتاده بود،  نیشلوار ج  یکه رو یرنگ یشرت گشاد مشک یداشت و با آن ت  یکامال بدن پر
 آمد. جلوتر آمد و با آوردن دستش به سمتم گفت:  یهم به چشم م شتریصفت ب  نیا

 

 !میبا هم صحبت کن  امیهستم آقا! آقا حامد گفتن که امروز ب  سالم. من طاها -

 

و سر تکان دادم تا او هم بفهمد    دمیکش ی! آهفتمیآخر حامد ب یجمله  ادیبود که  یاسم کاف همان
 من منتظرش بودم! 

 

 تو !  ای بله! متوجه شدم! ب -

 

شد. لبخندش   دهیکرد، کش یمو با دقت ما را نگاه   ستادهیکه همچنان کنار در ا  نیطاها به نازن نگاه
 یکرد! صدا یآهسته تشکر نیاز نازن  دمیشد شن یکه پشت سر من وارد دفترم م یکش آمد و زمان

 :مدبود. برگشتم و قبل از من، او به حرف آ  دمیکارم رس زیبسته شدن در اتاق که آمد، من به م

 

 من بد موقع مزاحم شدم! ای گو دیآخ! ببخش -

 

 و ناهار سرد شده ام بود!  زیاش به م اشاره
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 ! دیبعدا صدام کن نم،یش  یم رونی رم ب یم -

 

حوصله خودم    یبا تعلل برگشت تا در را باز کند. هنوز هم گرسنه بودم اما اشتها اصال نداشتم ! ب طاها
 پرت کردم:   یصندل  یرا رو

 

 !نی بش  ایخورم! ب  ینه نم -

 

 معذب تر از قبل، به سمت مبل ها حرکت کرد:  طاها،

 

 . میزن  یجور با هم حرفم م نیهم  د،یبخور  دیاری ب فیخوام. خب شما تشر یمعذرت م  -

 

 فرستادم:  رونی تعارف و اصرارش، نفسم را ب نیاز ا کالفه

 

 دم!  یخودم بخوام انجام م   یجا شرکت منه و هر کار نی! ایمن تعارف ندارم با کس -

 

مبل نشست و   یرنگ طاها، بزرگ تر بشود! آرام رو یبود که چشمان درشت و مشک  یبه حد لحنم
شروع کارمان بد نبود! اگر قرار   یبرا  نیکرد به غذا نگاه نکند! ا یم  یانداخت اما سع ن یسرش را پا

  دی. باتمگذاش زی م ی. دستانم تا آرنج رودیفهم یحد و حدودش را م  دیجاکار کند، با  نیپسر ا نیبود ا
 خورد!   یشدم، به درد کار من م یکردم تا مطمئن م یدقت م ش یبه تمام واکنش ها
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. در ضمن لوس  ادیاز دستش برب ی آچار فرانسه باشه! هر کار ،یخوام به قول  یم  یآدم هی... من  نیبب  -
  ی! اگر به نظرت نم یبخر گاری رکت ، س برام از سوپر ما یبخوام بر دینباشه! من شا یو از خود راض

 . میکار کن  همبا  میکنم بتون  یفکر نم ،یخودت، تنها کار کن   یکار ی نهیزم یتو  یو دوست دار یتون

 

 طاها با لبخندش باال آمد: سر

 

 دونم! اتفاقا خودمم اهلش هستم. قبال آقا حامد بهم گفته ... یبله آقا، م -

 

 ؟یکردی شرکت حامد کار م یتو ، تو -

 

 هم گذاشت و سرش را به چپ و راست تکان داد: ی چشمانش را رو طاها

 

کرد. بهم   یگشتم... آقا حامد لطف کرد و شما رو معرف یکنه . دنبال کار م  ینه... برادرم اون جا کار م -
 . منم اهلش هستم. نیگرد یم یآدم نیهمچ  هیه دنبال گفت ک

 

 دادم: هی تک   یو به صندل دمیکش یاز سر آسودگ یآه

 

 ه؟یچ  التتیخب ... تحص  -

 

 انداخت:  نیمن من کنان، سر پا طاها
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 . اما ...رستانی خوندم تو دب  وتریراستش ... من دانشگاه نرفتم! کامپ -

 

شد که با   میمتوجه اخم ها یباال آمد تا به چشمان تنگ شده و مشکوک من برسد! به خوب   سرش
 داد:  حیتوض  جانیه

 

  ی. حتارمی  یسر در م  وتریکامپ  ی. به خدا از همه چنیریاز من بگ  نیدوست داشت یشما هر امتحان  -
 تونم کنم! یهکم م نیاگر بخوا

 

 قاچاق آدم!   یالملل  نی! نه باند ب  ِیش یو آرا یجا شرکت وارادات و پخش لوازم بهداشت نیپسر جون ا -

 

را   یآدم نی چن یاست و اصال حوصله  جیگ یکردم کم یصورتم شده بود. احساس م   خیم طاها
 نداشتم!

 

 آدم کار بلد ...  هی! ستمی ن زای چ نیمن دنبال ا -

 

انجام بده. من  یکه هر کار یخوا  یرو م یک یفت شما ! آقا حامد گ دیبلدم به خدا! شما امتحان کن -
 دم! یانجام م 

 

  ینم یشدم. به ظاهر پسر بد یکرد! منظورش را متوجه نم  ی، بهت زده ام م ی هر کار یرو  دشیتاک
 کردم هنوز بچه است و به درد کار من نخواهد خورد. یآمد اما، حس م 
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 تجربه رو ندارم !  ی آدم ب  هیشدن با  ریدرگ یمن اصال حوصله  -

 

 کار کردم.  ی! از بچگ ستمی تجربه ن  یمن ب -

 

که در او احساس کردم   یژگیو نی بود. دوم شی که به خودش داشت، قابل ستا  یبود اما اعتماد نگران
  دمید یکه در نگاهش م یتیسماجت و جد نیهم هم دی شا ایذهنم بود   تیمشغول ای یحوصلگ ی! ب

 :  دمیکش  ینخواهد فرستاد، نفس میبرا یبودم ، آدم بد حامد که مطمئن   یو البته معرف

 

و قرارداد    میزن  یحرف م  شتریبودم، با هم ب یهفته! اگر من راض کی میکن یخب ! امتحان م یل یخ -
 !میبند یم

 

 :  دمیحالت ، صورتش را بچه تر هم نشان داد. آهسته پرس نیو ا دیصورتش خند  تمام

 

 چند سالته؟ -

 

 و هشت! ستیب -

 

به کار آمد بودنش نداشتم! تلفن را برداشتم و از  ید ینبود! اما باز هم ته دلم ام یکم  یسن ظاهرا
 با دست به طاها اشاره کردم :   ستاد،یکه کنار در منتظر ا ی. زماندیایخواستم به اتاقم ب نی نازن
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 ما کار کنه! شی پ  یشیهفته آزما کیقراره به مدت   شونیا -

 

 انداخت و من ادامه دادم :  یمشکوکانه به من و طاها نگاه  نی نازن

 

  یکنن و هر مورد یها رو چک م   ستمیرو بهشون بده . از امروز هم تمام س یان ی کاو یآقا زیفعال م -
ها رو چک   ی مشتر ستیل ،یانجام بده، کنار خانم غزنو دیکه با ین! مورد بعدد  یبود؛ به شما ارجاع م

 ! اغشونره سر  یم یشد، صبح ها تا ساعت دو بعدازظهر، حضور یکار طیکنه و هر وقت متوجه شرا

 

 : دمیو چشمان تنگ شده اش، به صورت منتظر طاها رس ن ینازن  یبا ر به جا نیا

 

و طبق   یری بگ یاز خانم غزنو دیاطالعات با یسر کیمتوجه باش! شما  نویخوام! ا ینم  توریزیمن و -
 ...  یهمون ها، دنبال ِ کارا باش

 

 :ستادیکرد و ا نیمحکم سرش را باال و پا طاها

 

 دم! ی. انجام م دمیفهم -

 

که   یطاها زمان یصدا  نیو طن نی جز عطر نازن گر،ید یا هیاره کردم که بروند و تا ثان سر به هر دو اش با
 کرد، در اتاق تنها بودم! یتشکر م 
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معده ام به گوش خودم هم  یدرشت سرخ شده اش بود! صدا یبه خوراک جوجه و قارچ ها چشمم
ربع به سه   کیشد.  دهیبه خوردن نداشتم. نگاهم به سمت ساعت کش لیاما همچنان، م دیرس یم

 دخترم افتادم!  ادیدفعه به  کیبعدازظهر بود. 

 

  یزمان تم یینگران شدم. عصبان  شتریب دم،یرا ند یتماس از دست رفته ا یرا برداشتم و وقت لمیموبا
خانه را گرفتم و   یاچار شماره ! به ندمینخر لیخط موبا  ن،یلیشا یافتاد، هنوز برا ادمیشد که  شتریب

 یدیشد ی رهنشده بود اما، من دلشو ری کردم. د یخودم را سرزنش م  شتریخورد، ب یکه م  یهر زنگ
 داشتم.

 

  یخط اقدام کند. از رو کی دنی خر یزنگ زدم و خواستم برا  نیپاسخ قطع شد، به نازن یکه ب  تماس
گرفتم تا حاال   یدوستش را م یحداقل شماره  دیبلند شدم و شروع کردم به قدم زدن. صبح با  یصندل

بود. از ماهان   ختهیبه هم ر می. دوباره فکرها ستادمیهدف ا یقدر دلشوره نداشتم! کنار پنجره ب  نیا
 !  نیلیبه شا دمیرس  یفروهر ، به طاها، پورشه و بعد م

 

تلفن را   عی سر ،یناشناس  لیموبا یشماره  دنیکند . برگشتم و با د نابای چشمانم را از خ ل، یموبا زنگ
 جواب دادم: 

 

 بله؟  -

 

 ! من دل آرا هستم!نیسالم آقا شاه -
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. برعکس حال منقلبم،  دیآرام دختر جوان، ته کش یبا صدا میها ی! تمام نگرانمیداشت یتله پات  انگار
 آهسته گفتم:

 

 خوبه؟   نیلیشا ومد؟ین  شیپ  ی. مشکلیسالم! چه خوب زنگ زد -

 

شما   دیفکر کردم شا هوی. االن من میری رفت اصال تماس بگ ادمونی . ما دی... نگران نباشمیبله! خوب -
 زنگ بزنم ! هی. گفتم دینگران باش 

 

 ن؟ی ممنونم ... خونه نرفت -

 

 : چدی دل آرا باز هم در گوشم بپ یافتادم تا صدا یصندل یرو

 

 !میر  یچرا م -

 

 . نی اوهوم ! مراقب باش -

 

 ن؟ یندار ی کار نیلیباشه، با شا -

 

راحت تر   المینه را گفتم و خواستم مراقب باشن و بعد تماس قطع شد. خب خ  قمی نفس عم همراه
انگشتان  یصداهم گذاشتم.  یبزنم و چشمانم را رو هیتک یصندل  یشده بود. آن قدر که به پشت
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 یکه صدا ی باز شد و زمان  میداشت. اخم ها ین یریش یزد، ملود  یدر ضربه م یرو  ی که به آرام نی نازن
و من   دهیرس کمیگفت نزد یصورتم نشست. عطرش م  یرو  یلبخند دم،یرا شن ش یکفش ها ی اشنهپ

 که با دقت به صورتم زل زده بود، چشم باز کردم!  یهمان لحظه ا

 

 گفت:  یو جد یعاد شهیزود ، مثل هم یل یاما خ د،یخودش را عقب کش دهیترس نی نازن

 

 ... من نداشتم. میخط براشون بفرست یرو برا  یکارت مل یکپ دیبا -

 

گاهم به در ن  یچشم  ریز  ش،ینشان بدم! به جا یع یاما دوست نداشتم واکنش طب دندیشن میها گوش
  د،یایب رونی شوک زده از حالش ب  ِنیباره از جا بلند شدم و تا بخواهد نازن کیشد! بعد   دهیبسته کش

رو به    ورج نیگردنم را خم کرد، ا ی شد. سرش را عقب برد و من هم کم ریانگشتانم اس انی بازوانش م
 ... میهم بود یرو

 

 شده ؟  یزیچ ؟ی تو فکر و حواس پرت  یلیامروز احساس کردم خ -

 

 صورتم جدا نشد! یاز رو شیآهسته سرش را حرکت داد اما مردمک ها نی نازن

 

 قرار بود بشه؟ ینه! چ -

 

 ؟ یشه دستمو ول کن ی م - دمیبه سمت خودم کش شتریب  یکم

 



 شاه و دل 

141 
 

 نه! -

 

 دستش را به سمتم آورد تا سکوت کنم:  نی نازن

 

 گفتم دوستت دارم؟ یمن ک -

 

باال انداختم و  یباال رفته بود و خودش زودتر از من متوجه شد و سکوت کرد. شانه ا  یم شیصدا
 خودم را به سمت چپ کشاندم تا اگر خواست برود، مانعش شوم:  یکم

 

  یو م  رمیگ یدستتو م ی... وقتیای  یو دنبالم م ینگرانم هست یچرت و پرت نگو! وقت نیبب  -
 ی رو ب  نایدارم ا استته،یاز س  ای ، یکن یناز م  یدونم دار ی! من نمیهست یعنیب.و.سمت ... 

 اما ...  ،یگم که بفهم   یو رک م   یستیرودربا

 

 ... سمیجا من رئ  نیا -

 

 شد:   رهیُبراق به صورتم خ نی نازن

 

! دوست  ستین  ی! دوست داشتن زورکستین یدلت خواست، کردن، کاف یهر کار یبودن برا سیرئ  -
 ست ی ن نیداشتنم فقط هم
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  نیبودم و نازن  یرا برگرداند. بد شده بودم. ناراحت و عصب  شی هم به نظرم نفرت، رو یحرص و کم با
 حالم بود  ن یحاصل هم  شیهم واکنش ها

 

شانه اش   یکرد؟ سرم را رو یبه فکر من بود، چه طور پس اعتراف نم یام گرفت. در اوج ناراحت  خنده
 کنم:  فیرا کنار گوشش رد میگذاشتم تا زمزمه ها

 

خوادت   یم  یلیدلم خ  هوی. من یهست  ی. تو خواستنستیمن ن  ریمن ... عشق من... اما تقص زی عز -
 گردن که عاشقشون باشه؟ من عاشق تو شدم ... ینم  یکنم... مگه زنها دنبال مرد  ی.... درکت نم

 

 کرد اما آرام تر !  یهنوز هم مقاومت م نی نازن

 

 نیکس رو نکردم ... جز تو ... ا چیالتماس ه میهم به فکر من باش... من تو زندگ ی... کم زمی عز -
 شه؟ یازت کم م یزی ، چ یکم مدارا کن هی... ستیحقم ن

 

 اما ...باهات مدارا کردم...  یل یمن خ -

 

 شود:  شتریقدم کوتاه به زحمت به عقب برداشت تا فاصله مان ب کی نی نازن

 

 ! یکه به خواسته ام احترام بذار نیخوام جز ا ینم  یزیمن چ -
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 ذارم! یم -

 

 حرف ها بود.   نیمهم تر از ا نیکرد . اما نازن  یم  تیکالمم، غرورم را اذ انیم  عجز

 

را هم باز کردم تا به اسم پروانه    یقفل گوش  ،یصندل یبرگشتم و هم زمان با نشستن رو  زمی م پشت
 برسم!

 

دادم! چشمم به اسمش  یجواب نم ،یگرفت و من ، با هر بهانه ا یبار بود که تماس م  نیچندم نیا
نبود   یکشاند. پروانه زن بد یرا به قلبم م ی. کلمه ها عذاب وجدان بد دیاز خودش رس یامیبود که پ

نگذاشت   د،کرده بو پ یکه تا ییکلمه ها انی ساخته بود. بغض م میرا برا  یمدت، لحظات خوب نیو در ا
 تفاوت باشم .  یب

 

 در گوشم پر شود:  شیصدا یاش را گرفتم تا به آن شماره

 

 ؟ یخودت  ؟ی... من ُمرده ام... خوب  نیشاه یوا -

 

فرستادم تا بتوانم به  رونیبود، ب دهیچسب میگلو خیکه ب یاخر را مردد و آهسته ادا کرد. آه ی کلمه
 : میایحرف ب 

 

 نداره! یسالم! آره خوبم ... نگران -
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 چند روز ...  نیمن ا ن؟یشاه -

 

 هاش را بشنوم، هر چند که حق داشت!  هینداشتم گال دوست

 

 ...  رمیدم، درگ یگرفتار بودم. چند بارم بهت گفتم جواب نم ی لیچند وقته، خ نیواستا پروانه! من ا -

 

 کوتاه؟  امی پ هی یحت -

 

 باز هم من را عقب نشاند:  ش،ی صدا لرزش

 

 کوتاه! ام ی پ هی یباور کن حت -

 

 و با اه دوباره گفتم:  دمیکرد خفه باشد را شن   یم یکه سع یهق هق

 

زنگ زد! از اون روزم   رونی همون موقع که از خونه ات اومدم ب قای. دق شمیپروانه ... دخترم اومده پ -
 وقتم پره ... یشدم و حساب ریشرکتم درگ ی... از طرف رشمیدرگ

 

 وقت ... یا  قهیدق یبرا یمنم حت -
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  یدرک م ی! گفتنیکنم ... من از اول بهت گفتم که دوست ندارم متعهد بشم واسه هم یخواهش م -
 ..  یکن

 

  ادیبدجنس، ز نیشاه کیبرد اما ...  یجمله ها رنج م نی ا دنیدانستم از شن یسکوت کرد ... م پروانه
  حی ترج ها ، کار من را از بابت ، اتمام رابطه مان، راحت کند! من هم یدور نی آمد که هم یبدش نم 

 !دیطول نکش  ادیکه البته ز دیای نزنم تا خودش به حرف ب یدادم حرف

 

...  یزیچ هی ... فقط ستیباشم... فقط نگر... ولش کن .. مهم ن زونتیکنم! من نخواستم آو یدرک م -
رو   متایکنه . اون قدر ق  یم غیتبل  گهیشرکت د هی یافتاده همه جا و داره برا  یچند وقت  تورهیزیو هی

 کنه که ... یم  فیگه و از محصوالت تعر یخوب م

 

 رو به رو چسباندم! واریکندم و به د  زیگشاد شده ام را از م چشمان

 

 ؟  یک -

 

گه،  یکه م یمت یجا هم اومده بود و امروزم بازم اومد. واقعا هم محصوالتش با ق نیدونم ... ا ینم -
از دوستام   گهیاز چهار پنج نفر د نوی! ارمی گ یکه از تو م یمحصول متینصف ق بای مفته! تقر یلیخ

 هم هستن... یکردن و راض  دی... همه ازشون خر دمیشن

 

 یم دی و حاال من بودم که با ی کرد در زندگ  یتکرار م  یلیرا مادرم خ  نیبود! ا امدهی به من ن  یخوش
 گفتم! غرورم گرچه هنوز دوست نداشت، تن به باختن بدهد: 
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شرکت   هی هم کار تازه دارم ... با   یسر هیدم...  یم متی ق دیجد ستی! منم دارم لبهی ! رقستیمهم ن -
 ...  یهم عال  متایداره . ق یاهی هم قرارداد بستم ، محصوالت گ یژاپن

 

 : دیاش ، آه کش یشگیهم یو نگران  یبا دلخور پروانه

 

هم گذاشته واسه فردا  یآموزش گانیرا یبرنامه  هیسر و صدا کرده ...  ایگو یلیدونم ... اما ... خ  ینم -
 معروف رو اورده ... یلیخ  شگریآرا هیگن  ی... م

 

 من و پروانه خبر نداشت !  یکس از رابطه   چیدر ذهنم جرقه زد. ه یفکر

 

 ؟ یتو هم دعوت -

 

 اوهوم! -

 

 خب حتما برو!  -

 

 با تعجب جمله ام را تکرار کرد:  پروانه

 

 ندارم! دیحتما برم؟! چرا؟ من که قصد خر -
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  پروانه کنم:  ِیحال   یبلند شدم تا بتوانم فکرم را به خوب  یصندل  یرو از

 

  نیکه قصدش آزار منه پشت ا  یکیدونم  یمه.. من ممه یل یمن خ یمسئله برا نیپروانه ، ا نیبب  -
  کیبهشون نزد یتون یکه م یی... برو و تا جاهیدونم چرا و هدفش واقعا چ یست. اما خب نم  هیقض

هست که بشه ازش   یکنه و کس یکار م یاون جاست. چ ریمد یشو . پرس و جو کن و بفهم ک 
 اطالعات گرفت... 

 

 نه! ایتونم  یدونم م یمن ؟ نم -

 

 فرو کردم:  میموها انیو دست م دهیکش یپوف

 

کن فقط! بعد اطالعات رو بهم بگو ... اصال  یکم فضول هی! یکن  یکار خاص  ستی ! الزم نیتون  یچرا نم  -
 ! میزن ی ، باهم حرف م  شتیپ  امی  ی.. فردا غروب م

 

کرد و قول داد که حتما به خاطر من   یخداحافظ  نانیآخر، پروانه را قانع کرد! با اطم  یجمله  همان
را    نیلبم بود! حاال دوست داشتم باز هم نازن یرو یکند! تماس که قطع شد، لبخند فاتحانه ا یتالش م

سمت در بروم   هخواستم ب یخواستن و لمسش، بدجور کالفه کننده بود. م یبه اتاقم بکشانم! وسوسه 
از بابت او هم  المی گرفت. خ یود و از خانه تماس م ب  نیلیبار شا نیکه تلفن در دستم زنگ خورد! ا

شام   یشود من زودتر بروم تا برا  یاست و اگر م ششیکه گفت دوستش پ  یراحت شد. اما زمان
بار   کی. خب  میونگ یزیدر هم فرو رفت. به زحمت خودم را کنترل کردم تا چ م یاخم ها رم،ی بگ یزیچ

 یپنج شده بود! ک کیکردم! ساعت نزد یادب جلوه م یقدر ب  نیا دیدوستش را دعوت کرده بود و نبا
و با گرفتن در ، سپر   ستادیچهارچوب ا انی ، م نیکه نازن  یاما زمان  دمیزمان از دست رفت را نفهم نیا

 تمام است!  یوقت کار دمیکند و برود، فهم  یخودش ساخت تا خداحافظ  یبرا  یبزرگ
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  کیاعتماد هم باعث شد،  نی! فردا اما اصال دور نبود! همختهیتنها لبخند زدم تا فکر کند، از دستم گر
کردم،   یمن بود و احساس م یبرا یبروم . روز متفاوت   رونی ربع بعد از رفتن او ، من هم از شرکت ب

که اصال  ودمشده ب ن یاتفاقات شرکت و نازن ریصبح است! آن قدر هم درگ یام به اندازه  یانرژ
باز کردم، با    دیکه در خانه را با کل یزمان  قایداشته! تا دق یح مهمان ، صب  نی ل یفراموش کردم که شا

عه بابا! چه  -من است!  ی رهیرنگ بلندش، هاج و واج خ  یمشک یرو به رو شوم که با موها یدختر
 !یزود اومد

 

کانتر اوپن، سنگر   یمعذب ، کنار قسمت انتها یتفاوت، وارد خانه شوم و دل آرا هم کم یکردم ب یسع
 گرفت. 

 

 دونستم هنوز گردش امروز تموم نشده! ینم -

 

 گذاشتم و به سمت اتاقم راه افتادم:  د،یرس یکه به کانتر اوپن م  یواریدستم را کنار د دیخر ی سهیک

 

 ... دیمن اتاقم هستم، شما راحت باش -

 

  دهیبار صبح د نیاول یکه برا یدختر زی ر یخنده ها یصدا  به من نزدند، فقط از دور یکدام حرف  چیه
 خواست به کارش ادامه بدهد!  یخونسرد، از او م شهیکه مثل هم ن یلیبودمش آمد و شا

 

 میتر، ماجرا را جلوه بدهم، بعد از در آوردن لباس ها تیاهم  یکه ب  نیا یوارد اتاق خوابم شدم و برا ،
و  ستادهیا  م،یبزرگ، غرق در فکر ها ی نهیآ یبعد، جلو ی  قهیدق ستیراست وارد حمام شدم. ب کی، 



 شاه و دل 

149 
 

باال  یبا ابرو  ن،یل یکه خورد، باز شد. شا  یآرام یشمردم که در بعد از ضربه   یرا م  دمیسپ یموها
 انداخت:  میبه سر تا پا یافتاده ، نگاه

 

 ؟ یحموم بود -

 

 تخت راه افتادم :   به سمت دم،یپوش یرا م راهنمیگرفتم و همان طور که پ  نهیاز ا چشم

 

 آره! دوستت رفت ؟  -

 

 نه! -

 

 برگشتم:  ان،یگو نچ

 

 وقته ها!  ریچرا؟ د -

 

  دیگفتن حرفش ترد ینگاهم کرد . انگار برا یچند لحظه ا ن،یل یبود ! شا کیتار یام به پنجره  اشاره
جمع کردم و منتظر چشم به دهانش دوختم تا هر چه زودتر حرفش   نهیس یرا رو میداشت. دست ها

 : دیهم طول نکش  ادی! که البته زدیرا بگو

 

 !  ایب  یخور  ی... اگر شام م میسرخ کرد میداشت سیو سوس ین یزم بیکمم س هیپخته!  کیدل آرا ، ک -



 شاه و دل 

150 
 

 

جدا  نهی از س میدو دختر بگذرانم! دست ها نیکه شام را کنار ا نیزدم اال ا یرا م  یهر اتفاق  حدس
 شدند و کنارم افتاد: 

 

 ؟  یخب زشته، چرا ازش خواست -

 

. فقط  میکنه . بعد ما ناهار نخورد  یدرست م  کیگفت خوب ک یم شهیخودش دوست داشت. هم -
 !ریگخودت غذا ب یزنگ بزن برا ی ! اگر دوست ندارمیتو راه . االنم گرسنه ا میکم گرفت هیچرت و پرت 

 

 کلمات را ادا کرد و بعد، در اتاق بسته شد. نیاش، ا یشگیهم الی خ یبا همان لحن ب   نیلیشا

 

بروم و بعد اجازه بدهم باز   رونی تشکر ب یکرد که حداقل برا ی. ادب حکم مدمیکش صالیاز است یآه
   ِالیخ نی از دختر خودم! و ا شتریب یآمد، حت  یدختر موجه م نیهم دو دختر تنها باشند. در ظاهر ا

باز   یها کمهد   ت،ین  نیشدم و با هم  یآشنا م  شتریب دیهم راحت کرده بود. با   نیل یمن را از بابت شا
تا اگر معذب باشد، لباس   دمیو صدا در را کوبرا بستم و از اتاق خارج شدم. از عمد با سر  راهنمیپ

جمع کرده بود،   یطرف شانه اش با کش کیرا  شیتفاوت که موها نیبپوشد اما او، با ا یمناسب تر
 شده بود! رهی به من خ ینینشسته و با لبخند نمک   نیلیکنار شا زی پشت م

 

  ،یمصلحت یو با لبخند ستادمیا ی ! " بسنده کرد! کنار صندلیجمله که " عه اومد نیتنها به ا  نیلیشا
 که مطلقا ، متعلق به دختر من نبود! یشده افتاد! هنر دهیچ زیچشمم به م

 

 ... رونیدادم از ب  یشما؟ من سفارش م   یدیچرا زحمت کش -
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گذاشت، نگذاشت   یها سس زده اش را دخل دهانش م ین یزم  بیهمان طور که تند تند س نیلیشا
 مله ام تمام شود: ج

 

 ! ریبگ  یزیچ هیخودت  یگفتم که ... برا -

 

کرد، اما مخاطبش من   هیهد نی لیراستم به عادت باال افتاد و دل آرا، لبخند مهربانش را به شا یابرو
 بودم!

 

 ...  میخور یم یزیچ هیگفتم  گهیگرسنه بود د یلیخ  نیلیکردم! شا یفضول  دیببخش -

 

 چنگالش را به سمت او گرفت:  یرو   ینی زم بیس  نیلیشا

 

 !یهستم! مرس ین ی زم بیمن عاشق س  -

 

  یاش، با دل آرا مهربان بود! محبت یذات یها یتفاوت  یبا تمام ب   نیلیجالب بود! شا میشان برا رابطه
! در فکر به فک  ری خ اینسبت به مادرش هم دارد  ایدانستم آ یوقت حس نکردم و نم چیکه من ه
 نشستن تعارفم کرد:  یکردم که دل آرا برا ی نگاه م نیل یجنبان شا

 

 . بد نشده ...دین یبش  دیبفرما -
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 با لبخند تکان دادم :  یسر

 

 . دیشم ... راحت باش ی هم خوبه! اما مزاحم شما نم یل ینه حتما خ -

 

 حرفمان آمد: انیباز م   نیلیشا

 

 ست! گهیحرف د هی ی! شما ناراحت میهم راحت  یلی ما خ -

 

بگذارم   شانی . قصد داشتم تنهادمی تاسف کش یاز رو یافتاد و من آه نیپا  یدل آرا با خجالت کم سر
لحظه اتفاق افتاد. نگاهش جور   کیدر  زی. همه چ دی درشت دل آرا به صورتم چسب یکه چشم ها

اش، به ذهنم  رهیت یذهنش را با مردمک ها یتوانست کلمه ها یپر کشش بود. انگار م یخاص 
 نشستم. نی لیو کنار شا دمیرا عقب کش  یحال، گوش به فرمان احساسم، صندل ن یمتعجب از ا !دبرسان

 

تر   کی سرخ شده را نزد یها  سی بود و مشغول خوردن! دل آرا بشقاب سوس  تی اهم یب  نیلیشا
رنگ افتاد!  یکوچک قهوه ا کیتشکر زدم و همان لحظه چشمم به ک یبرا شیبه رو  یگذاشت. لبخند

در مشامم  شیبود که همان لحظه ، بو  بیکرده بودند. عج نیخرد شده ، دورش را تزئ  یبا موزها
 شده بود!  ییجادو  زیهمه چ ار! انگدیچ یپ

 

 دستم را برداشتم و به سمت دل آرا گرفتم:  یجلو بشقاب
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 بخورم!  کیدم از اون ک یم حی من ترج -

 

 اش بلند شد:  یصندل یو از رو ارا چشمانش برق زد، بشقاب را گرفت دل

 

 تو فر موند! حواسم پرت شد!  یادیکم فکر کنم ز هی دیببخش -

 

دو دختر شدم!   انیو نگاهم که سمتش برگشت، متوجه نگاه رد و بدل شده م  دیآهسته خند نیلیشا
داخل بشقابش   ین یزم بیباز هم س ن یلیکرد و شا کی خجالت زده، شروع به برش ک  یدل آرا به آن

 نیهم داشتند! هم یواشکی ی، راز ها  یم یقدر صم نی! خب مسلما دو دختر آن هم ظاهرا ا ختیر
  یکه از دل آرا بشقابم را گرفتم، آهسته تشکر کردم تا او هم رو  یتر کرد. زمان دهیرا هم کش  منلبخند 
 . ندیاش بنش یصندل

 

  کی هیدرست شب میچشم ها امرزم،یدر خداب نداشتم! اما به قول ما شتریجفت چشم ب کی من  مطمئنا
 یگذاشتم، اما م یرا با چنگال داخل دهانم م کیکوچک ک یبود و قطعه ها نی بود! سرم پا  نیشاه

دختر داخل ذهنم نشست! به  نیاز ا یناگهان  یری! تعبنمی توانستم چشمان مشتاق دل ارا را هم بب
 افتاد:  نی نگاه کردم که با برگشتن سر من، خجالت زده پا شیچشم ها

 

 نخورده بودم! یخونگ کیوقته ک یلیخوشمزه شده! من خ یل یخ  ،یمرس -

 

 گفت:  ن یلیدل آرا، شا یجا به
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 سخته! یلیاوه! خ -

 

از آن را با چنگالش جدا کرد. دوباره   یو کم دیرا به سمت خودش کش کیاز جواب من بشقاب ک قبل
 شدم و زمزمه کردم: مشغول 

 

 سخت تر باشه، خوشمزه تره ! یخب هر چ  -

 

که از دل آرا داشتم، مطمئن تر شدم! دل آرا ،  یری زبانم گشت. حاال به تعب ی مغزم رو ِاریاخت یب جمله
کنند، مادر فداکار باشند و   یهمسرانشان دلبر یتوانستند ، برا یبود که م یرانیا یاز آن دسته زن ها

فقط رفتارش که  هکنند! ن یزندگ  یو خوش یاگر عاشقش نباشند، به خوب  یحت  ،یمرد عمر کنار کی
 کرد! یرا تکرار م  تیروا ن یصورت و بدنش هم به نظرم هم   کیمیم

 

که دل آرا دختر من   نیآوردم! فکر ا یسر در نم  شیمن که از کارها یشده  اهیدختر الغر و س  برعکس
  یتصور خواستگاران ب ی! ذهنم حتدمیبال  یدختر م ن یبود، لبخندم را باز هم پهن کرد! مطمئنا به ا

هم از هپروت   ن، م  نیلیباره بلند شدن شا کی کرد! تا با  یمن با آن ها را هم باز ساز یشمار و دعوا
 ! میای ب رونیب

 

درست  یجا غذا نیخوشمزه بود. بعد از چند روز من ا یلی دل آرا جون! خ یچه قدر خوردم! مرس یوا -
 خوردم !   یو حساب

 

دل آرا بود!  یکردم اما گوشم به زنگ صدا ینگاه م ن یل یآخرش، به شا یجمله  دنیاز شن  متعجب
  زیمن نگاهم را به م دیگونه اش را ب.و.س نیلیو گرم! شا  یمیبود! آرام، صم  نیهم دلنش شیصدا
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  ردو دخت یپچ پچ ها  یبشقاب را به آشپزخانه بردم. صدا یرا که خوردم، با تشکر کیک  یدوختم ! باق
دائم  نیلی که دل آرا نگران نخوردن من و دوست نداشتن غذا بود و شا دمیشن  یرا هم از همان جا م 

 است!  نیگفت که اخالقم هم یم

 

و طرز نگاهش به   نیلیشا یحرف ها ریرگکرد بخواهم د  یخواستم و نه آن لحظه فکرم کار م یم نه
 کردم و به اتاقم پناه بردم.  یآمدم، باز هم تشکر کوتاه رونیخودم شوم! از اشپزخانه که ب

 

بود،   نیلی که مختص به شا یکوتاه یتکان دادن سرم قصد پس زدن فکرها را داشتم که با ضربه  با
 یی. گو  دیاطراف را پا یکم نیلیشا و به سمتش برگشتم! ستادهیدر اتاقم باز شد. وسط اتاق ا

 به سمت در راه افتادم:  دمیکه کش یآمد. با نفس  یم ب یعج یکم شیمن برا ستادنیا تیوضع

 

 ن؟ یلیشده شا یچ -

 

 چه مساله امده است: یامد برا ادشیباره  ک ی" گفت و بعد  یحواس " هوم  یب  نیلیشا

 

.. گفت با آژانس بره، زنگ زدم االن مردک گفت  یشه دل آرا رو برسون   یم ستی گم اگر سختت ن یم -
 دارن! االنم مامانش زنگ زد، نگرانش بود. نیماش گهیربع د هی یکه برا

 

  یدست در دست هم م زیدست من نبود! انگار همه چ یتوانستم به صورت دخترم نگاه کنم! گاه  تنها
 !میای گفت تا من به خودم ب یم هومباز ه  نیلیبرساند! شا  ییداد که من را به جا
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 ! رهیسر نم  یی... حوصله ات تنها ای ب یباشه! تو هم اگر دوست دار -

 

برگشتم! مسخره بود ، اما ضربان قلبم باال   نهیبه سمت آ  یقیجواب در را بست. با آه عم   یب  نیلیشا
خوب بود ، فقط به سرعت   راهنمی گرفتم. پ نهیچشم از آ عیکرد، سر میکه صدا نیلیرفته بود! شا

با همان   رارفتم. دل آ رونی بود، عوض کردم و از اتاق ب دنیکه قابل پوش یشلوار نیشلوارم را با اول 
کرد که مزاحم  یبحث م  نیلیو شرمنده کنار در بود و هنوز با شا ری بودم، سر به ز دهیکه صبح د ی پیت

 بلند تر گفت:  د،یمن شده است . من را که د

 

 ... ابونی از سر خ رمی گ یم یرم. تاکس  ی. به خدا مدیشببخ یوا -

 

  یم امدنشیکه تنش بود، خبر از ن   یراحت  یمبل بزرگ افتاد! لباس ها یبرگشت و رو  یبا نچ  نیلیشا
 : دم یداد اما باز پرس

 

 ره!  یحوصله ات سر م ن؟یل یشا یای  ینم -

 

فرسته همه جا که بهش   یم  غامیداده پ ری گ یکشه! در ضمن مامان ه ینه بابا! چه قدر مگه طول م -
 زنگ بزنم!

 

  زیم یرا در هم فرو کرد. نگاهم به سمت تلفن رو  میکه درمغزم ساخته شد، اخم ها ییالیسه  ریتصو
  لیجا بود و فعال موبا نیا نیلیشد . دوست نداشتم شماره ام را داشته باشد اما حاال که شا  دهیکش

 را برداشتم و در خانه را باز کردم:   چمیبزنم. سو یتوانستم حرف  یمنداشت، ن 
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 !دیگردم... بفرما یزود برم -

 

و  دیهم به من بگو یدیمن، ببخش الی خ  یاش با دختر ب یتا دل ارا ضمن خداحافظ  ستادمیا کنار
گدشتم و در را بستم.   یخداحافظ   ری و هدفونش انداختم و از خ نیل یبه شا یخارج شود. باز هم نگاه

. با  داش هم باز ش ییکشو یمن کنارش در ها ستادنی آسانسور را زده بود و با ا یدل ارا قبال دکمه 
کند. در بسته شدن و دل آرا  دایپ ان یتعارفم دل آرا وارد شد تا با حرکت شالش، عطرش هم در فضا جر

 زمزمه کرد: 

 

 ... مزاحم شدم! دیببخش -

 

 نه اصال... -

 

حرکت    نمیکند. به سمت ماش  دایاز آن مکالمه ادامه پ شترینگذاشت ب نگیاسانسور به پارک  دنیرس
 میبعد هر دو کنار هم نشسته بود یشد. لحظه ا یم دهیقدم دنبالم کش  کی یکردم و دل آرا با فاصله 

 رخش انداختم:  میبه ن  ینگاه مین  ن،یاستارت ماش یو من با فشار دادن دکمه 

 

 خونه تون کجاست؟  -

 

 میها کرده بود، به چشم ها سهی قد هیاو را شب نگ،یو نور پارک  نیماش یکی که در تار یآرا با لبخند دل
 زل زد: 
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  یم  یچند وقت کنار خاله ام زندگ  نی... من ا هیمسافرت رفتن ترک ی. براستنین  رانیپدر و مادر من ا -
 کنم.

 

  یبه سوال من داشت!؟ اما خودم با لبخند ب یربط  ح،ی توض  نیکرد که ا یسوال فکر م نیبه ا مغزم
 ، سر تکان دادم:  ی مفهوم

 

 کجاست!؟  شونیا یآها! باشه حاال خونه  -

 

 سعادت آباد ...  -

 

  کیدور نبود و با حساب ِ خودم از تراف دایز  ریرا به حرکت در آوردم. خوشبختانه مس  نیماش یآه با
 یتر در ذهنم م کینزد ری. دنبال مسدیکش یطول نم  شتریب  یا قهیدق ستیها، ب  ابانیوقت خ  نیا

 دل آرا، حواسم را پرت کرد:  یگشتم که صدا

 

 کردم...  جادیمزاحمت ا یلیمن خ  د،یببخش -

 

 گرفتم تا به نگاه گرمش برسم :  ابانی باشد، چشم از خ یآن که اراد یب یا لحظه

 

 .یبود  نیلیهم ممنونم، امروز کنار شا ی لی. خهیچه حرف نیا -
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 ها بدوزم.  نیماش یو چراغ ها  ابانیزد تا من باز چشم به خ  لبخند

 

 ترم ... کی مثل خواهر کوچ ه،یمن واقعا دوست داشتن  یبرا نی لیشا -

 

 طوره ...  نیاونم هم یاوهوم! حتما برا -

 

 کرد:  تیگشت را به زبانم هدا یکه در ذهنم م ی، سوال  یکنجکاو

 

 ن؟ یگم شما چه طور با هم آشنا شد یم -

 

 آرا هم مثل من به روبه رو زل زد و گفت:  دل

 

 ! ینترنتیا -

 

 آهان! -

 

که   اورمی سر از کار دخترم در ب  شتریگشتم که ب یم ینبود و دنبال کلمات یمن کاف یاطالعات برا نیا
 دل آرا ادامه داد:
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 جا! ن یا نشیکه اورد نیکرد یبود . کار خوب ییدختر تنها یلی خ نی لیشا -

 

آن احساس کردم، دل آرا ، حداقل   کی کردم تا درکشان راحت باشد.  یم  یها را در ذهنم هج کلمه
 ساله است!  یس

 

 ن؟ یباهاش آشنا شد  یشما از ک -

 

 دو ساله! -

 

رخ متفکرش را نگاه کردم . متوجه نگاهم شد چون معذب،  میراستم باال افتاد و باز هم کوتاه ن یابرو
 موثر نبود!  ادیکه البته ز  یرا پنهان کرد ! تالش شی و موها دیشال افتاده اش را باال تر کش

 

طور با   نی  اکه تا حاال بهی من عج یبرا دی! البته شانیشناس  یرو خوب م گریهمد  یل یجالبه! اما خ -
 !ستین دهیچ یهم پ یل ینسل شما، انگار خ  یدوست نشدم! برا یکس

 

همه سال  نیداشتم. بعد از ا  یتوانستم نگاهش اما... حس خاص  ینم ادی. زدیآرا آهسته خند دل
گرفت   یکه رنگ م شیدختر را کشف کنم. گونه ها نیتوانستم، حاالت ا یم یو تجربه ، به خوب  یزندگ

 هم کند! یکرد دلبر یم یو البته سع

 



 شاه و دل 

161 
 

  یدو تا آدم، حد و مرز نیب  ییاما ... خب به نظرم آشنا نینشد رشیدرگ ادیز  دی! شانیجور نگ نیا -
بشن!   یخوب  یتونن دوستا یو تفاوت، با هم م قهیاختالف سل ای دن هیدو آدم، با  یشناسه... گاه ینم

 و البته برعکس!

 

زد، تمام شد و منتظر واکنش   یکلمه ها پرسه م یبعض انیکه م یاش ، با لرزش آهسته ا یسخنران 
 :  دیرا باال کش  میلب ها ،یبند  میمن بود! لبخند ن

 

 قبول دارم!  نویآره! ا -

 

 در خودش جمع شد.  یجواب کوتاهم، کم نیآرا با ا دل

 

 برم؟  د یکجا با دون،یم نیا -

 

سمت چپ را با دست نشان  ابان ی به اطراف نگاه کرد و بعد خ جیگ یآرا انگار حواسش نبود، کم دل
 داد و گفت: 

 

 شلوغه ... یلیخ  ابونیخ نی تونم برم ... ا یشو م ی . من باقستی الزم ن -

 

 دادم :  لیهم به او تحو  یزدم، لبخند  یرا دور م دانیطور که م همان
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 !ستمی راه ن  مهین  قیمن رف -

 

ام شد.  رهی خ یگذارد! اما مات چند لحظه ا یدختر اثر م نیا یحد رو نیجمله تا ا نیدانستم ا ینم
شده   دهیچیباعث شد به انگشتان در هم پ نینگاهش برگشتم و هم  ینیکه شدم، از سنگ ابانی وارد خ

 : دم یاش زل بزند! سکوت کرده بود تا من آهسته پرس

 

 ابونو؟ یخ  نیطور برم ا نیهم -

 

 به اطراف انداخت  یاال کرد و نگاه حواس سر ب  یهم ب  باز

 

 . دیام کن ادهینه ... اون کوچه مونه... سر کوچه اما پ -

 

 اشاره کرد :  یرنگ دیتا خودش به در بزرگ سف   دمیکش یجواب آه  یبرا دمیچ یرا پ کوچه

 

 جاست.  نیممنون هم -

 

کمربندش را هم باز نکرده   ینشسته و حت ش یبه سمتش برگشتم. هنوز سرجا ، یترمز دست دنیکش با
 انداخت:  ن یپا یام، سرش را با شرم کم  ره ی نگاه خ دنیبود! با د

 

 با شما! ییخوشحال شدم از آشنا  یلیخواستم مزاحم بشم ... خ  ی. نمدیبازم ببخش -



 شاه و دل 

163 
 

 

من کالس حرف   ی! انگار به زور دوست داشت جلوست یخودش ن یکردم، حرف ها یم  احساس
 یدیکردم کشف جد میآمد! احساس   یکه اصال به او نم یزیقلم باشد! چزدنش را حفظ کند و لفظ 

 و شرم را هم زمان با هم داشت!  طنتیبود که ش  یکردم. دل آرا، دختر جذاب

 

 . ستم ی! من اصال اهلش نگهید ی! کاش تعارف نکنیاصال مزاحم نبود -

 

. چند  نمیبب  یک ی را در تار  اش یمشک  یبلندش، من مردمک ها یمژه ها ری باال گرفت از ز  یرا کم  سرش
 لحظه فقط نگاه کرد و بعد آهسته قفل کمربند باز شد. 

 

 بازم ممنونم. شبتون خوش ...  -

 

 قربون شما، شب شما هم خوش. به خانواده سالم برسون.  -

 

چشمانش   انیرا م  یق یبار، حس عم نیاول ی. و برادیبه نگاهم رس   یبار نگاهش با لبخند کمرنگ نیا
  نیزود هم بسته شد! ماش  یلی. در باز شد و خدمی... نفهم  دیشا ای...  ییغم ... تنها هیشب ی. حسدمید

 یکه صدا بودنگذشته  یو زنگ را فشرد. لحظه ا ستادیا فونیبلند، پشت آ ی را دور زد و با قدم ها
 و او که گفت :  دمیرا شن  یزن

 

 باز کن خاله جان.  -
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را داخل خانه بگذارد، برگشت و   شی ا فشار داد و قبل از آن که پاباز شد . دل آرا در ر یکی ت یبا صدا در
تکان داد . من که جوابش را مثل خودش دادم، وارد خانه شد و در با صدا بسته شد!   یبا لبخند سر

!  ستیچ دم یبود. آن قدر که خودم هم نفهم یب یبه در ، به او فکر کردم. احساس عج  رهیچند لحظه خ 
تا   دمیکش یقی شد! ذوق داشتم انگار ! نفس عم یقلبم که کند و تند م یتپش ها  جان،یدلشوره، ه

به خانه انداختم.  یگرینگاه د د، یایدوباره به حرکت در ب  نیحالم بهتر شود. قبل از آن که ماش دیشا
در پر از   یبنا داشت. باال   ریاز هفتصد متر ز شتریب دم،ید  یکه م یزی که با چ کی ش ییالیو یخانه  کی
به  وارید  یاز باال د،یرس  یبه نظر م  یدرخت که احتماال چنار کهنسال کیالدوله بود و  نیام یها چیپ

 بود! دهیکوچه سرک کش

 

 یالزم برا ی داشتم. دل آرا به نظرم، فاکتورها یالی را که دوباره به حرکت در آوردم، آرامش خ  نیماش
لبانم آورد. به   یلبخند را رو نیدارد و هم تیم، امن کرد یرا داشت. احساس م نی ل یدوست بودن با شا

  یزیگذاشت چ یبود و هدفون ها هم نم  یسرش در گوش شهیمثل هم نی ل یشا دم،یخانه که رس
 بشنود.

 

نفر نبود!   کیبه چشم آمد! انگار   یکس یخال   یدانم چرا، جا یاراده داخل خانه گشت و نم یب نگاهم
آمد. اما هر چه ذهنم را  یکه به نظر هم سن و سال دخترم م  یدل آرا شوم . دختر ری خواستم درگ ینم

به دخترم   یریخ حال، شب ب نیشد! کالفه از ا یپر کنم، نم  یرا با کس   یخال یجا  نیتا ا ختمیر  یبهم م
  نیبهتر شهیراست وارد اتاق خواب و بعد تخت خوابم شدم! خواب هم  کیو  دی دانم نشن یگفتم که م

کردم کاب.و.س ها را   یم یدادم. سع  یم یرا فرار ی گرفتم و خستگ یم هی اه من بود. روح پناهگ
 نبود!  یاصال کار راحت  ر،ی را تکرار کنم. گرچه با اتفاقات چند روز اخ اهای رو ش،ی و به جا رمیبگ دهیناد

 

** 
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 سوم:  فصل

 

 یخواستم به رو  یانداختم. هر چه قدر هم نم یگاریس ریآن که خاموش کنم، داخل ز  یرا ب گاریس لتریف
خبر از   ش، یاز طرف پروانه بودم. سه ساعت پ  یامیداشتم. منتظر پ یاما استرس بد اورم،ی خودم ب

  یبرا یکاف ت . استرس فرص ستادمیامد، ا رونی ام ب نهیکه از س ی! با آهچیرفتنش داد و بعد از آن ، ه
به در اتاقم خورد.   یت در اتاقم برداشته بودم که ضربه اقدم را به سم  نیداد. سوم یتمرکز کردن نم 

به اطراف    ینگاه مشکوک د،یوسط اتاق د ستادهیوارد اتاقم شوم. مرا که ا ن،ی تا نازن  ستادمیسرجا ا
 انداخت و گفت: 

 

 ن؟ یستیهنوز گرسنه ن  -

 

... آسمان از صبح  زی پا لیروز در اوا کیچهار بعدازظهر بود.  ک یسوالش، به ساعت نگاه کردم. نزد با
دراپه  یپرده  یرنگش را از ال به ال ییطال یبود اما در آن لحظه، آفتاب، اشعه ها یگرفته و ابر یکم
صحبت نکرده    ادیام بود. از صبح ز رهیکه خ  دیرس  نیپنجره، به کف اتاق رسانده بود. نگاهم به نازن ی

 بودم! دهیام چسب  یحوصله هم، به صندل   یبود و من ِ ب. او خودش را مشغول نشان داده  میبود

 

 فقط ...  ارنیب  یچا هینه! بگو برام  -

 

شناختم.  یهمه مدت م نینگفت و رفت اما مکث و نگاهش، حرف داشت. اخالقش را بعد از ا یزیچ
که تا آن لحظه   یکند! نفس  یکنجکاو ادیگذاشت ز یهم دوست داشت از من بداند و هم غرورش نم

دارم .   اسیقدر حس  نیچرا ا  دمیفهم  یام را پر کرد. نم  نهیباره تمام س  کیآمد،  یم  رونیته بآهس
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دائم مرا از طوفان بعد از   یها، حس نیا یکرد. و در کنار همه  یو انتظار هم ، حالم را بدتر م  یالفگک
 ترساند! یم  ،یآرامش ظاهر نیا

 

هم باز   یتشکر یبرا یآورد. دهانم حت تیسکوئ یبشقاب ب کیبا  یچا م،یوسط اتاق بودم که رح هنوز
گرم، حلقه  ستالی کر وانیمبل نشستم و انگشتانم دور ل یزود ترک کند. رو یلیاتاق را خ  مینشد تا رح

به  دنیرفت... تا با رس  یشد و فکرم به هر کجا م ی بلند م  یبود که از چا یشد. چشمم به بخار
کرد! تمام   یمغزم نشسته و داشت محاکمه ام م انیم یو شد. کسباز هم معطوف ا ز،ی مرجان، همه چ

آورد تا مطمئن شوم، هر چه شد،  میکه بابت هر کدام داده بودم را به رو یگذشته و تاوان یاتفاق ها
 حقم بوده!

 

سن و سال، باز هم شکست   ن یخواستم در ا یداشتم. نم یتر شدم. احساس سرشکستگ وسیما
 !یزندگ   انیپا یعن یبخورم که آن وقت 

 

گشت!   یم  یروزیپ  یام شده بود، دلش به رحم آمده و دنبال راه ها یکه تا به حال قاض یکس همان
  لیدل کیچشمم آمد. آن موقع  یجلو  ،یروزیماهان فروهر، با آن لبخند مغرورانه اش بعد از پ  یچهره 

 ؟  یو حاال چ به قول خودش موجه داشت،

 

دادم که خب به نظر ماهان، حقم بود! به هر حال   یتاوان پس م  دیهمان موقع هم ، من نبا گرچه
 جا برسم ... نیکرد که حاال به ا یتفکر مسخره، کار نیبکشد! با هم دیجور پدر را پسر با

 

ماهان موجه نبود و   لیدل دی! شادمیذهنم را شن یمواخذه ها یقصه، باز صدا  یجا نیبه ا دنیرس  با
قدر راحت   نیدادم، اما ... خودم مقصر بودم! اگر ا یکه پدرم کرده بود را پس م یتاوان کار دیمن نبا
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قول خود ِ  هجور ب نیا دم،یکش یفکر را م یب ی زهیغر  نیکردم و افسار ا ینم  نانیبه مرجان اطم 
 نشستم! ینم اهی ماهان، به خاک س

 

اش بودم.  رهیسرد شده و من هنوز خ  یچا وانی گشت. ل یزبانم م  یبود که رو ی، تنها حرف  آه
چشمم بود. مرجان و آن   یزدم. باز هم گذشته جلو هیرها کردم و به مبل تک وان،یانگشتانم را از دور ل 

بود و   بای واداشت! ز جانیقلبم را به ه دمش،یاول که د یکه از همان لحظه  ی... دختر یهمه لوند
 و .... ش ی کند. محبت ها یبرخوب بلد بود دل  یلیخ

 

در ذهنم رنگ  نیآن نازن  کیافتادم و  شی مرجان و کارها ادیلحظه اتفاق افتاد.  کیدر  زیچ همه
با   نی رفت. نازن یدر هم فرو م  شتریب میگشتم و هر لحظه ، اخم ها شانیگرفت! دنبال شباهت ها

 شتر یکرد، ب یم دایدائم پ ییکه مغزم شباهت ها یزد! نه فقط از نظر ظاهر  یمرجان، مو نم
  یکرد. آن قدر که به راحت یرفتار م استی، مغرور و با س   کی هم بود! مرجان، ش  هیهم شب شانیرهارفتا

  ادیهم ز نیکه من در نازن  یمن را در مشتش گرفته بود و با همان حربه هم، من را شکست داد. رفتار
 نبود!  رمی زد، اما درگ یپسم نم نی! نازن دمید یم

 

به شرکت   نی و باز قدم زدم. دنبال ورود نازن ستادمیتلخ، ا یکشف بزرگ و تا حد نیزده از ا جانیه
استخدام ، به  یبا آگه  نی سابقم استعفا داد و نازن ی، منش  شی پ میسال و ن  کیگشتم. حدود  یم

  تی جذاب و شخص یدارم! آن قدر مجذوب چهره  ادیرا هنوز به  دمشیکه د ی... روز اول دیشرکت رس
و بشود   اد ی زنم که ب یرفت، مطمئن بودم که فردا زنگ م  یم رونی که از در ب ی خاصش شدم که زمان 

نسبت به او داشتم که از او خواستم با من  یکه حاال، آن قدر احساس دلبستگ یمن! کس یمنش
 ازدواج کند!

 

تله باشد... با افسوس سر تکان   کیهم  نینشاند! اگر واقعا نازن  میب هال  یرو ،یپوزخند منطقم
داشته باشم،   یآن که هدف  یو ب دمیکش میموها انیم یدست  یدادم، باز هم در دام افتاده بودم! عصبان
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گرد را   قبکه پروانه باشد، ع  نینگهم داشت. فکر ا میسرجا لم،یزنگ موبا یبه سمت در رفتم که صدا
 ! دمیاسم پروانه، به اسم دل آرا رس یبا کمال تعجب به جا  دم،یرس  زیکه پشت م ی فرمان داد. اما زمان

 

پر کرد تا به   یرا کنجکاو  تی عصبان یکرد! جا یزنگ عمل م یسطل آب سرد، صدا کی هیشب درست
 را جواب بدهم :   یسرعت گوش

 

 بله ؟  -

 

 ! ن ی لیهستم، دوست شا  من دل آرا ن؟یآقا شاه دیسالم، خوب هست -

 

قبلش   یچند لحظه  جانیدادم تا قلبم از ه رونی ب یبه آرام  یهمان جور نوازش گر بود. نفس شیصدا
 : ردی فاصله بگ شتری، ب

 

 ؟ یسالم، ممنونم، شما خوب -

 

بودم،    نیلیمزاحم شدم، راستش هم دوست داشتم از شما تشکر کنم و هم نگران شا دیببخش  ،یمرس -
 گفتم با شما صحبت کنم.

 

اخم کرده  ی به آن ،یلبانم نشاند، اما با ادا کردن کلمات بعد یرا رو یاولش، لبخند کم رنگ ی جمله
 : دم یپرس
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 ؟ چرا؟  نیل ینگران شا -

 

 خونه رو نداشتم.  یده... من شماره  یدم، جواب نم  یم  امیبهش پ  یاز صبح هر چ -

 

  یتاسف تکان دادم و رو یاز رو یبخرم! سر نیلیشا یم که قرار بود براافتاد یل ی خط موبا ِادیهم  باز
 ام نشستم:  یصندل

 

 کم صبر کن .  هی صبح که خونه بود.  -

 

گرفته و خواب   یبوق که خورد، صدا  نیخانه را به سرعت گرفتم. سوم یرا برداشتم و شماره  یگوش
 : د یچیآلود دخترم در گوشم پ 

 

 بله! -

 

 ؟ یخوب نی لیشا -

 

را  می دل آرا، صدا دیرا دور کردم تا شا لیموبا یزمزمه کرد و من گوش یاش، اوهوم ازهی خم همراه
 نشنود!

 

 پس ؟  ی د یچرا جواب دوستت رو نم ؟یتو خونه ا -
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 دم! یمن کجا رو دارم جز خونه؟ بعدش جواب کدوم دوستم رو نم -

 

کرد و کدام دوست، مثل   زیآمد را آنال ی م رونی ب نیل یکه از دهان شا یهم مغزم تک تک کلمات باز
 گفتم:  یتر آوردم و همراه آه  نیرا پا میپر رنگ شد! صدا میبرا شهیهم

 

 دل آرا ! -

 

گفت   یپدش م یو مشکل آ  رلسی مودم وا یاز خراب  ییزهای که داشت چ دمیشن  یرا م نی لیشا یصدا
و اسمش که   یبود؟ نگاهم سمت گوش بایکرد. چه قدر به نظرم اسم ز یتکرار م  میاما، ذهنم اسم را برا

 یرا برداشتم تا صدا  لیموبا یگوش  ن،یل یجواب شا الی خ  یمشخص بود ، افتاد. لبخندم کش آمد. ب
 نفس آرامش را هم بشنوم !

 

 ، خوبه؟  رهی گم باهات تماس بگ یخونه ست، من م نی لیشا -

 

 ممنونم ... زحمت انداختم شما رو ...  -

 

 حرفا ... نینه ا -

 

گذاشتم و  شی را سر جا یداد! من هم گوش یم نیلیبوق تلفن، خبر از قطع تماس توسط شا  یصدا
 ادامه دادم:
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،   لیشناسه، البته هستن فام یرو نم  یجا کس نیا نیلی. شا یباش   نیلیشم اتفاقا با شا  یخوشحال م -
 ن در ارتباط فکر نکنم باشه... باهاشو ادیاما ز

 

داشته  شتری تنهاست. هواشو ب یل یخ  نیل ی... شا نویخواستم بهتون بگم هم یفهمم ... اتفاقا م  یم -
 . نی باش

 

 : دم یاش، کش یچوب یها اری ش انیرا م   ییشدم و با انگشت شکل ها زی م ی رهیخ

 

 ... یعن یبود  ی. فقط اگر مشکل یکن یبله! ممنونم درکش م  -

 

 ام را به زبان آوردم:  یو با سکوت دل آرا، نگران  دمیکش یآه

 

  یمشکل یست. اگر هر وقت احساس کرد زهی انگ یهدف و ب یکم نگرانش هستم، انگار ب هیمن  -
 داره، هر طور بود به من بگو.

 

 یخونه  امی یرن، م ی. حواسم بهش هست. منم تنهام .. پدر و مادرم که مدیچشم، نگران نباش -
 مونم . ی. کنارش م کارمی ب شهی، اخه اونم تنهاست... روزا همخاله ام

 

 ،  یمرس -
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 ذارم!  یم ونیشدم، حتما با شما در م یکنم، اگر متوجه مسئله ا یباهاش صحبت م  -

 

 !امدیبدم ن   شنهادشیهم از پ ادیبوده! اما ز ی نداشتم، فکر کند، منظورم جاسوس دوست

 

... بازم   رهی گ ی. حتما با شما راحته .. االن حتما باهات تماس م ستی! با من راحت ن یعال یل یخ -
 ممنونم از محبتت. 

 

 کنم، خوشحال شدم بازم با هاتون حرف زدم ..  یخواهش م -

 

بود! لبخندم کش آمد و خدانگهدار را آهسته گفتم تا او هم با   زی انگ نیمن، تحس یاش، برا جمله
 کند.  یافظخداح  ،یتشکر دوباره ا

 

کرده بودم!   رهی ذخ یسیبود که به انگل یگذاشتم و تا خاموش شود، چشمم به اسم زی م یرا رو یگوش
. تمام احساسم   دمید یدل آرا را م شیپاک شده و به جا شی پ یتمام ذهنم از اتفاقات چند لحظه 

 " یشد " دوست داشتن  یکلمه م کیختم به 

 

، رنگ قرمز   شهیمن هم یبرا یحدود کیفکر کنم.   یدوست خانوادگ  کیاز   شتریخواستم ب  ینم
زد،  یکه م ییو مخصوصا حرف ها نی لیحال شا نیمحدوده جا داشت! با ا نیداشت! دل آرا هم در ا

  یو چشمانم را بستم اما صدا دمیکش یقی عم یکند. آه یبد یخواستم در مورد من فکرها  یاصال نم
کوتاه پروانه   امیرا روشن کردم تا به پ   یحفظ کنم. گوش  ادیژست را ز نینگذاشت ا  ،یام گوشیزنگ پ
 برسم: 
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 شام منتظرت باشم؟ " ی" برا

 

  دهیرا بزند! نگاهم به سمت ساعت کش شیحرف ها یکرده بود، همه  یسع استی با س شهیهم مثل
آمد،   یام، بدش نم  یخال ی! معده میشد عصر را کنار هم باش یمانده بود! اما م  ادیشد. هنوز تا شام ز

 جواب، نوشتم:  یرا برداشتم و برا  یدست پخت پروانه را بخورد! گوش

 

 خونه تم !" گهیساعت د میگرم ! ناهار نخوردم. ن یعصرونه  هی" شام نه، اما 

 

کردم، باز هم  یرا جمع م لمیرا مرتب و وسا زمیبلند شدم و همان طور که م عیکه ارسال شد، سر  امیپ
  نیتجربه نبودم که با هم یپهن کرده بود، دغدغه ام شد! جوان و ب میبرا د یکه شا یو دام نی نازن
کردم و در پاسخ   یکه خداحافظ  یدر هم رفته بود زمان میکنم! گرچه اخم ها یبخواهم کار  ت،یذهن

 :   دیسوالش که پرس

 

 ن؟ یر  یخونه م -

 

 سمتش حواله کردم! ین ینگاه خشمگ  تنها

 

همان   هیماجرا بودم. شب دنیپروانه رساندم. تنها به فکر فهم  یچه طور خودم را تا خانه  دمینفهم
بود !  دهیسر خودش د یعقاب را باال ی هیآورده و سا رونی شده بودم که تازه سرش را از برف ب یکبک 

 کنم، باز هم گول خوردم! گرچه هنوز به نظرم فرصت بود!سخت بود بخواهم باور 



 شاه و دل 

174 
 

 

  نمیماش یبرا یپارک  یکرد. کوچه جا یم  شتریبرد ب یام را برا زهیرو شده بود که انگ میبرا یبرنده ا  برگ
  تیکه اهم یزیرا پارک کردم. فعال تنها چ  نیماش ابان،یخ  یخال یجا  نیتوجه در اول ینداشت و ب

 که زنگ خانه را فشردم، به هن هن افتاده بودم! یبود! زمان نمینداشت، ماش

 

پروانه باز شد. به سرعت پله ها را باال رفتم تا با چشمان مشتاق پروانه رو   یخوش اومد یبا صدا در
در   یرد شدم و هنوز دستم برا ش ی گفت و از در فاصله گرفت. از جلو یبه رو شوم. لبخند زنان سالم

 : د یرا ب.و.س میپروانه دور شکمم حلقه شد و بازو یبود که دست ها دهامیآوردن کتم باال ن 

 

 دلم برات تنگ شده بود . -

 

 منم -

 

تنگ شده بود!؟ سردرگم  شیدلم برا ایگشتم که واقعا آ  یم قتیکه کلمه را گفتم اما دنبال حق  نیا با
  میبرا ن یوقت که نازن همان دیشا ، یدانم از ک ینداشت. نم  یپروانه، آرامش خاص  یبودم و نوازش ها

نبودم. بال   ردشوقت هم قاطع در مو  چیشد. گرچه ه یپر رنگ شده بود، پروانه هر روز دور تر از من م
و   دمیدر آوردن کتم عقب کش  یام کرده بود. خودم را به بهانه  یکالفه و عصب م،یو فکرها  یفی تکل
 مبل رفتم! نیتا دور تر یبلند یکه از حصار دستان پروانه دور شدم، با قدم ها یزمان

 

 ست؟ یغذات حاضر ن  -
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روزها مخصوصا، متوجه مسئله   نی. مطمئن بودم ااوردیخودش ن   یام را به رو ی نیعقب نش پروانه
 : آورد. به سمت آشپزخانه رفت و همان طور گفت یخودش نم یبه رو شهیشده است. اما مثل هم

 

 !نمیرو بچ زی هم صبر کن م قهیدرست کردم، دو دق ین یبرات جوجه چ -

 

  یکردم اگر پروانه همسرم بود، چه جور زندگ  یفکر م  نیکه مشغول کار کردن است و به ا دمشید یم
  یمن را از تجسم زندگ شی! پروانه صبور بود اما حسادت زنانه اش، بدجور فعال بود! صدام؟یداشت

 : د یکش رونی مشترک ب

 

 چه خبر از شرکت؟  -

 

 باال انداختم :  یو شانه ا دمیکش رونیرا ب یغذاخور زیم  یصندل

 

 ؟ یبفهم یزیچ ی! تو چه خبر؟ تونستچیه -

 

 گذاشت:  زی م یخرد شده را رو  یو گوجه ها ارشوریزمان با نشستن من، پروانه هم بشقاب خ هم

 

معروف تهرونه.   یها شگریاز آرا یک ی شون  یکیواال ... دو تا خانوم بودن که انگار همه کاره بودن ...  -
 .ادی  یکم م یلیذاره و تهران خ  یکالس م هیو ترک یدب یشناسمش ، همش تو یم
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 کردم:  یپروانه را دنبال م ی در هم فرو رفت و با دقت رفتار ها میها اخم

 

 ه؟ یاسمش چ -

 

 ... ا یسان -

 

 . پروانه به آشپزخانه برگشت و گفت: امدین  ادمیبه  یزیرا تکرار کردم اما چ اسم

 

باشه. نه من که همه تعجب کرده بودن. اما انگار اون جا همه کاره   ییطور جا نی ا دمیمن تا حاال ند -
 کرد.  یم یمحصوالت رو معرف  یاطالعات داشت و ه  یل یبود. خ

 

 ؟یمتوجه نشد یا گهید زی! چگهیبوده د یع یکنه ، طب یخب داره باهاشون کار م -

 

را هم به چپ و  نشست، سرش    یگذاشت و همان طور که کنارم م زیم یبشقاب غذا را رو  پروانه
 راست حرکت داد: 

 

 !گهیبود د یعی طب  زینه واال! همه چ -

 

 پروانه، گفتم: یالیخ  یو ب  یاز خونسرد متعجب
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  یاون جا! ک هیبه ک  یک یاری! شما قرار بود اما سر در بفتهیب  ی؟ مگه قرار بود اتفاق خاص یع یطب -
 بود؟ یشرکته و همه کاره ک نیا سی رئ

 

 رو به صورتم گفت:  دهیخشن و سردم، بهت را مهمان صورت پروانه کرد. ترس  لحن

 

زن بود که   هی. فقط دمیشرکت ند  سیرو به عنوان رئ یمن کس  یعنیشرکت که اون جا نبود!  سیرئ  -
 کردنش و صحبت کرد!  یشرکت معرف  ی ندهیبه عنوان نما

 

 : دم یشد و پرس زیر میها چشم

 

 ؟یدیزن؟ اسمش رو فهم هی -

 

 مرجان فروهر! -

 

زدن   نیزند! مرجان پس هم دست برادرش شده بود و دوباره به فکر زم یقلبم نم گریکردم د احساس
  رهی رنگ خ  دیچشم از پروانه گرفته و به بشقاب چهار گوش سف ن،یو خشمگ  وسیمن افتاده بودند! ما

 یم اهمد که همه جا ، نگبشقاب شد! سر باال کردم اما باز هم مرجان بو ریماندم. صورت مرجان، تصو
 کرد.

 

 ش؟ ی شناس ی؟ م  نیشاه -

 



 شاه و دل 

178 
 

شده بود!   نیمن عج یبرا یبزرگ  ییپروانه ، که سوالش، اهم را در آورد! اسم مرجان با رسوا یصدا نه
 شکست ... 

 

داشتم و  ییشد! نه اشتها یکردم غذا بخورم! اما نم یحفظ ظاهر، سع یکرد و برا میدوباره صدا پروانه
 حدس من بود ! اما مرجان؟ !  نیماهان باشد، اول ا یقضا نیکه پشت ا نی ... فکر ا ینه حال خوب 

 

گذاشتم و بلند   زی م یحالم، چنگالم را رو  نیاز ا یدوباره ام! عصبان  یشروع کرده بود به مواخذه  ذهنم
از   یکم دیبکشم! با  گاریو س ستمی نزد تا من در سکوت، کنار پنجره با یشدم. پروانه خوشبختانه حرف

کردم به  یم  یسع  د،ش یم  یام ، پر و خال نهیکردم. دود هر بار که در س یرا کم م یحجم ناراحت  نیا
دادم کالفه ام کند.  یکردم و اجازه م  یم سهیقدر مقا نیا  دیتلخ! نبا یبهتر فکر کنم تا گذشته  ی ندهیا

  شیام را از همان باال به کوچه پرت کردم و پنجره را بستم. پروانه سرجا مهی ن گاریفکر، س نیبا هم
جلوه دادن موضوع؛  تی اهم یب یو برا  زیام بود. برگشتم سر م رهی نشسته و همراه غم چشمانش، خ

 باز چنگال را برداشتم و شروع کردم به خوردن!

 

 ؟ یکن ی خوب درست م یمدت کم، غذا نیا یخوشمزه شده! چه طور تو -

 

و شروع کرد به    دیزبانم گشت، حال پروانه را هم بهتر کرد. خند یام رو یخواسته قلب یکه ب یا جمله
 یبرا یخواستم، سکوت کردم و گاه  یرا م نیکردن از همه جا به جز اتفاق امروز! من هم هم فیتعر

 زدم.  یگفتم و لبخند م  یم یجواب، اوهوم

 

 تا با تعجب بپرسد:  دمیبلند شوم، دست او را هم کش  زیخواستم از پشت م  یبعد که م یکم
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 ؟  نیشد شاه یچ -

 

مبل بزرگ سه   یتا همراه هم، رو ستادیبود! پروانه با تعلل ا یخواسته ام ، کاف دنیفهم  یبرا نگاهم
 . مین ینفره بنش

 

... ذهنم آن جا نبود! به مرجان فکر   ندامایمن را بب  یسرش را باال گرفت تا بتواند به خوب یکم  پروانه
 کردم!  یم

 

  یم  ینی! دنبال دورب دمیشد! مسخره بود اما ترس دهیکش وار ید ینگاهم به سقف و گوشه ها ناخودآگاه
نبود اما   یا مشکلنداشتم، ظاهر یبخواهد باز هم من را رسوا کند! خب حاال که همسر دیگشتم که شا

... 

 

  یتمام جانم را پر کرد. از رو یشده بود. نگران کیباره تار کیآمد. هوا  یهنوز م لی زنگ موبا یصدا
را  میخانه ، اخم ها یرا برداشتم و شماره   ی. گوشدمیرس زانمیمبل بلند شدم و دنبال صدا به کت ِ او

 : د یدر هم فرو کرد. پروانه پرس

 

 ه؟ یک -

 

 گوشم را پر کند:  نی لیآرام شا یجواب، تماس را وصل کردم تا صدا یب

 

 ؟یستیسالم! بابا شرکت ن  -
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گذاشته بود،  ری بدجور تاث ن،یقبل از ا یرا گم کنم اما، حس ها میقدر دست و پا نینبود ا از ین  مطمئنا
 را بستم:  راهنمیپ  یوسط یدگمه را با شانه ام نگه داشتم و  یگوش

 

 هست؟  ی... مشکل رونمیسالم! نه کار داشتم، ب  -

 

 و گفت:  دیکش  یاه نیلیشا

 

 من بخورم. حوصله م سر رفته ...  ستین ی چیخونه؟ ه  یای  یم یک -

 

 ! رمی ناز ِ بهانه گ یشده بود همان دختر کوچولو میبرا  نیلیشا

 

 ؟یخوا یم ی... چ  امی یم -

 

 دونم... غذا! ینم -

 

 االن؟ ارنی زنگ بزنم برات ب یخوای... م رمی گ یباشه برات م -

 

 من حوصله ندارم!  اینچ! خودت ب  -
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 اش برگردد:  یفرستادم تا ضربان قلبم به حالت عاد رونیرا ب  نفسم

 

 زود ...  امی یباشه! م -

 

دلخور و   یها نکرد و من بعد از مطمئن شدن از قطع شدن تماس، به چشم یخداحافظ  نیلیشا
  گری! حاال دزمیجا بگر نیکرده بود تا من از ا یک یبا هم دست به   زی. انگار همه چدمیمنتظر پروانه رس

! اکتم انداختم و شروع کردم به بستن دگمه ه بیرا داخل ج  یبه ماندن نداشت! گوش یلیتنم هم م
 :ستادیکرد، ا یو همان طور که لباسش را مرتب م  اوردی پروانه طاقت ن

 

 ؟یبر یخوا یم  نیشاه -

 

 !نمشیانداختم تا نب  نیرا از عمد پا  سرم

 

 نخورده ... برم خونه ...  یزیآره! دخترم بود، از صبح چ -

 

  ریخواستم درگ  یکه در نگاهش نشسته بود، اما ... نم  یبغض  یکردم! حت  یرفتن پروانه را حس م وا
را صاف   راهنمی پ ی قهیکرد.  یوحشت زده م  ندهیبه جانم افتاده بود که من را از آ  یشوم . ترس بد

  تی ادل من را هم لرزاند. منطقم رض ش؛یمردمک ها دنیکردم و با پروانه چشم در چشم شوم. لرز
کرده بودم! جلوتر رفتم و   اریسال ها، بس نیکه در ا ینداشت اما نتوانستم جلودار احساسم باشم، کار

 خواهد کرد  هیانداخت تا مطمئنم کند، گر نی نم دور کمرش حلقه شد. سرش را پادستا



 شاه و دل 

182 
 

 

منطقم را گوش   شنهادی. حتما بغض داشت که حرف نزد و من هم پدیاش را باال کش ین یپروانه ب -
 کردم و عقب رفتم: 

 

تلگرام   ، یگفت یبهم م  دیبود که با یزی ممنونم. بازم اگر چ یکه امروز کرد یمواظب باش، بابت کار -
 کن برام ... 

 

کرد!   یپر از اشک من را نگاه م  یو با چشم ها ستادهی ا شیبودم و پروانه هنوز سرجا دهیکتم رس به
 فرستادم:  رونی لبخند زدم و نفسم را ب

 

 ! نمتیب  یخوش کردم... م تی بزرگ نیبچه نباش! دلم رو به هم -

 

به صورتش و رژ لب کم رنگ شده اش نگاه  یاش انداخت. لحظه ا یشان یپ یرو  یگرید نیچ بغضش
را هم  نمانی ب یوابستگ نیآمد. ا یاز دست من برنم  یگریسوخت اما کار د یکردم. دلم به حالش م 

 انداخت! یم ادمیرا  یبد یزیترس غر کیدوست نداشتم و خودش 

 

و بعد بسته شدن در. از پله ها به    دیچ یمن در خانه و راه پله پ یخداحافظ یرا باز کردم و تنها صدا در
از وجودم ،   ی... هم عذاب وجدان داشتم و هم بخشنیراه تا ماش  یمثل باق قایرفتم ، دق نی سرعت پا

 رفتن بود! نیبه ا یراض
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که از ظهر   ی بد یو دو راه نی خورد. از نازن یها، چرخ م ی ریدرگ انی سمت خانه راه افتادم و فکرم م به
و   ن ینازن نیکه ب  یو شباهت لیمرددم کرده بود. احساسم دوست نداشت باور کند و عقلم، با هزار دل 

 !ستین شی ب یهم طعمه ا نیخواست ثابت کند که نازن یآورد، م یمرجان م 

 

پشت خط بود،   نیل یکرد. شا  میجدا می، از فکرها یزنگ گوش  یبودم که صدا دهیخانه رس کینزد
 بلندگو گذاشتم و گفتم :  یورا ر یگوش

 

 ؟ یخور  یم چیخونه هستم، ساندو  کینزد نی لیشا -

 

 !میبخور زی چ هی رونیب  میبر میخواست یجاست... ما م نیبابا دل آرا ا  نی!؟ ببیعه اومد -

 

 پدال ترمز نشست:  یرو میپا ناخودآگاه

 

 دل آرا؟ -

 

 اوهوم! -

 

 ن؟ یبر  نیخوا ی.. کجا م کهیاالن هوا تار -

 

 ...می کن دایپ  زیچ هی رونیب میگرسنه هستم، گفت بر دیدونم!؟ دل آرا زنگ زده بهم ، د یچه م -
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و داشتن   نی لیاز نبودن شا یراض م،یها یو با تمام نگران   دمیکش یق یبودم، نفس عم دهیکوچه رس به
 ام، گفتم:  ییتنها

 

 پس ... نیباشه! مراقب باش  -

 

 باشه!  -

 

  ینداشت! کارش که راه م گرید  یآداب و رسوم آدم ها یو باق  یبه سالم و خداحافظ یعالقه ا چیه
را زدم. هنوز خانه بودند و  نگی پارک  موتی گفتن نبود! تلفن قطع شد و من ر یبرا یحرف  گریافتاد، د

 از نبودشان راحت شود.  المیخاموش ماندم تا خ   نیدر ماش یحوصله از عمد کم  یمن ِ ب

 

مبل   یبه اطراف انداختم و رو  یا دانهیاما غرق در سکوتم شدم! نگاه نا ام ختهی ر بهم یخانه  وارد
بود تا    دهیام رس یزمان ِ زندگ   نیدر ا نیل یبود، افتادم. انگار شا نیل یشا یشگ یهم یکه جا یبزرگ
 بخواهمنگذاشته بود که  میبرا ی! اتفاقات شرکت اعصاب ردیاندکم را هم بگ  یو خوش  یشاد نیهم

مبل گذاشتم، چشم بستم و  یپشت یحوصله و خسته ، سرم را رو  یفکر کنم. ب نی ل یبه شا  نیاز ا شتریب
 .دمیکش قیعم یکردم، نفس ها  یرا باز م راهنمیپ یهمان طور که دگمه ها 

 

!  دمیجا پر ، با ترس از نیلیشا ی و خنده ها دیکل دنیچرخ  یخوابم برده بود که با صدا یک  دمینفهم
و وحشت زده، اطرافم را   جیزد و گ یبودم، قلبم به شدت م  دهیجا رس نیبه ا یگرید یای انگار از دن

فقط   یزدنپلک   چیه  یو دل آرا. چند لحظه ب نیلیشا یبه چشمان بهت زده  دمیکردم که رس ینگاه م
پشت   ان،یگو دیافتاد، ببخش نیکه پا ینگاه کردم. دل آرا زودتر از همه به خودش آمد و با سر

 پنهان شد. ،یورود یW   راهرو  ِواریو د  نیلیشا
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  داریعالم خواب، ب یبرگشته بود و به جا شی سر جا ز ی. همه چ دمیکش یقیبستم و نفس عم  چشم
 رت کرد و گفت: مبل پ  یرا رو فشیو ک  یروسر ن یلیبودم! شا

 

تو   ایبرداشتم! ب یرو شانس دیخوبه من کل ؟ینشد داریچه طور ب میهمه زنگ زد نیا ؟یبود  دهیخواب -
 دل آرا!

 

نگاهم سر دختر   ینیشد که همچنان سنگرش را حفظ کرده بود. سنگ دهیاز او، به دل آرا کش نگاهم
 بود:   نیاما همچنان شرمنده نگاهش به زم د یباال کش  یجوان را کم

 

 ... گهیمزاحم شدم... من د دیببخش -

 

و تعجب ، دست به کمر زده، به  یتلخ یداشته اشد و با کم  یانینگذاشت جمله اش پا نیلیشا
 سمتش برگشت: 

 

  یهمش تعارف م ادی یاه بدم م ؟یمن بمون  شیبه خاله ات که شب پ یواا، تو مگه االن زنگ نزد -
 ها!  یکن

 

زدم،   یم یحرف  دیکردم معذب از بودن من است و با ینگاه کرد ، احساس م  ن یلی آرا کوتاه به شا دل
دل آرا رفت    یخودم شدم! ناخودآگاه حواسم پ  تیافتاد و تازه متوجه وضع نیپا  ی منظور کم یسرم ب 

 پشت سرش برگردد!  واریبه سمت د شتریاش را گرفتم تا او ب  یچشم  ریو مچ نگاه ز
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 و ...  ادی یافتاد که پرستار خاله ام نم  ادمی! االن ستینه تعارف ن  -

 

 !ادی یبدم م  یش  یمن نده ها! لوس م لیچرت و پرت تحو -

 

، کالفه ام کرده بود.  نیلیرا از باال شروع به بستن کردم. طرز صحبت کردن شا راهنمیپ یها دگمه
 قابل انکار بود! ریانش، غ زب  یمخصوصا تلخ ال،یشباهتش با سه

 

 ! ؟یشه با محبت تر اصرار کن یم نی لیشا -

 

 گذاشت و اخم کرد:  نیا یرا پا تمیقاطع نیلیخودش تلخ نبودم، اما شا مثل

 

 شناسه منو و باهام راحته! ی! دل آرا ممیما با هم راحت -

 

در هم فرو رفت.   میشلوار افتاده بود، شدم و من هم ابروها یکه رو راهنمیپ یدگمه   نیآخر الیخ  یب
نبود، در عوض به سمت دل آرا راه  شیرا بدهم اما خب فعال جا  نیلیدوست داشتم جواب شا یلیخ

 بود:  ستادهیا ش یسرجا ن،یپا یافتادم که همچنان با سر

 

 ن یکنم. من تو اتاقم هستم، راحت باش  یخواهش م   دیبفرما -
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  شیهم افتاد و لبها یرو ین یبا سنگ  شیدل ارا باال آمد تا من غرق چشمان درشتش شوم. پلک ها سر
 رنگ بود، از هم باز شد :   یکه باز هم صورت

 

 بده . خونه تونه ... یلی جور خ نینه تو رو خدا ، ا -

 

 : دیکالمش پر انیم  نیلیشا

 

! درسته من هیهم ادم راحت یلیمن خ یبابا نی! تازه ایری که خونه مون رو بگ یخوا  یم بابا! ن هیبد چ -
 ! دمیشن  یل ینکردم اما خ یباهاش زندگ  ادیز

 

آمد،  یم رونیب  نیلیکه از دهان شا ییبرگرداند. کلمه ها  نیل یرا به سمت شا مانیاش، سر هر دو هیکنا
را به جانم   یباز هم ، ترس ناشناخته ا نیشدم و هم  یحرف داشت! منظورش را متوجه نم   یکل یگاه

 کشاند.  یم

 

 آخه بازم ...  -

 

 و به سمت اتاقم راه افتادم: دمیکش  یق یداشت. نفس عم ی دل آرا برعکس دخترم، حس خوب یصدا

 

  یره چراغا رو خاموش کن ن  ادتی نی لیخوام بخوابم ... شا یکم خسته ام ، م هی... من  ن یراحت باش -
.. 
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گفت. وارد اتاق   ری آرام دل آرا بود که در جوابم شب بخ یگفتم و تنها صدا ریدر اتاقم، شب بخ کینزد
قسمت از  کیبود. دل آرا هم شده بود  ختهیتخت افتادم . ذهنم بهم ر یباره رو  کیشدم و 

شد.   یتجسم م  المیدر خ  یوحشتناک یاما تنها کاب.و.س ها دم،ی.... چشم بستم و خوابمیفکرها
! پروانه  یتاوان پس بد دیکرد، تو با  یماهان فروهر که دائم تکرار م  ی... صدا نی به شکل نازن  ییوالیه

فقط نگاهم  رهیباره هزاران زنبور به سمتم روانه کردند ... مرجان که خ  کیکه  نش یغمگ یو چشم ها
 !دیخند  یه حماقتم مکرد و در دل حتما ب یم

 

  یعرق ، به هن هن افتاده بودم. رو  سی! خ دمیکه ماهان قصد داشت خفه ام کند، از خواب پر یزمان
!  ستیدر کار ن  یزمان برد تا مطمئن شوم اتاق خوابم است و ماهان یا هیتخت نشستم و چند ثان

بالش افتاد. دوست داشتم نه فقط خفه شدنم توسط ماهان که بلکه   یو سرم دوباره رو دمینفس کش 
کردم مثبت   یدو هفته گذشته بود، خواب باشد. دوباره چشم بستم و سع نی که در ا یاتفاقات تمام

 رساند!  کیتار یهمراهم، نگاهم را با تعجب به پرده  یباش گوش داری زنگ ب یباشم که صدا

 

  یبود! از رو  کیربع به هفت است، اما هوا کامال تار  کیرا برداشتم و مطمئن شدم ساعت  یگوش
و قطرات باران  رهیپرده به کنار، چشمم به اسمان ت دنی و با کش  ستادمیتخت بلند شدم ، کنار پنجره ا

روز   کیقسمت   نیتوانست بهتر ینشست. باران م میلب ها یافتاد. لبخند رو شهیش ینشسته رو
 باشد!  یزیپا

 

عطر باران را به    قیکه پشت پنجره جان گرفته، بازش کردم و با چند نفس عم  ییبه سرما تی اهم یب
  یکشاندم. پنجره را که بستم، آن قدر سرحال شدم که حمام بروم و کم کم آماده شوم برا میها هیر

  رونبه مرد د یرگیام را برداشتم، نگاه د یکه گوش یهشت صبح، زمان  کی! نزدگریروز د کیشروع 
 آمد، اما من صبور بودم! یخوب نم  زی به نظر همه چ دیانداختم. شا نهیآ
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ام را  یام، باران یشگیکت هم یرفتم. آهسته در را بستم و به جا  رونیفکر روشن، از اتاقم ب نیهم با
چشم در چشم شدم! دل آرا، کنار کانتر اوپن   ،یرنگ  یمشک ی رهی خ یکردم که با مردمک ها یبه تن م

 مکثم، لبخند زنان سالم داد: دنیو با د ستادهیا

 

 ن؟ی خور  یآماده کردم ، م  یمن چا ر،ی صبح بخ -

 

 ساعدم نگه داشتم: یرا رو  یبودم را در آوردم و باران دهیکه پوش ین یآست یآرام به

 

 ؟یشد  داریزوده ! چه طور ب  یلی... خ  ری صبح بخ -

 

را   نیل یشا شرتیهم سو شی دخترم بود. رو یو نخ  یخانگ  یو شلوارها شرت یاز ت یک ی  سشلبا
  یبزرگ پشت سرش جمع کرده بود و صورت ب  یفرنگ یگوجه   کیرا شکل  شی بود ! موها دهیپوش

 داد. وارد آشپزخانه شد و گفت:  ینشانش م شهیکم سن و سال تر از هم شش،یآرا

 

آماده کنم ...  یچا هیکردم. سردم شد گفتم  یاومد داشتم نگاه م یمن عادت دارم، بارونم م -
 .  دیبفرما

 

 شد و بعد راه افتادم: دهیکش نیل یسمت اتاق شا نگاهم

 

 خوابه؟  نی لیشا -
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 بود! داریوقت ب  ر یتا د شبیاوهوم! د -

 

من!  یخواهر کوچک تر برا کیهم  دیشا ایبود...  نیلیشا  یخواهر بزرگ تر برا  کی هیدل آرا شب میبرا
 گذاشت و با نگاه به پنجره گفت:  زی م یفنجان را رو

 

 ست؟ یشه پنجره را باز کنم؟ سردتون ن یم -

 

 :  نمیگذاشتم تا راحت بنش گر ید یصندل یام را رو  یو باران  دمیعقب کش یرا کم   یصندل

 

 نه! باز کن ...  -

 

قطراتش، در آشپزخانه پر   کیچ کی چ یباران همراه صدا یو بو -که ناراحت کننده نبود-سرما  یآن به
 نشست:  میو رو به رو   دیرا باال کش شرت یشد. دل آرا، سوئ

 

 تنهاست.  ی ل یاصرار کرد. خ یلیخ  نیلیشم ... شا یمن مزاحمتون م دیببخش -

 

  زی م یشدم! آرنجم را رو یرد و من نگران تر مک  یجمله را تکرار م نیبود که دل آرا ا یبار نیچندم نیا
 خودم را خم کردم:  یگذاشتم و کم

 

 دونم ...  یاره م -
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 !دیهم نگفت  کیرفته بود و اصال بهش تبر ادتونیناراحت بود که شما تولدش رو  شبید -

 

 یگشتم . دل آرا مهربان اما دلخور نگاهم م ی. دنبال روز و ماه تولدش م دیشوک زده ام باال کش نگاه
 شد:  رهیخ  یزود چشم گرفت و به فنجان و بخار چا شهیکرد. مثل هم

 

 فکر کردم ... یعنیمن ...  -

 

 مکث کرد و بعد دوباره به من زل زد:  یکم

 

دوست داره . اگر  یلی... خمی؟ چند تا از دوستامون رو هم دعوت کن   رمیتولد بگ هیشه براش  یم -
 داره ...  ری شم تاث هیشه . تو روح   یخوشحال م  یلیحتما خ میکن زشی سورپرا

 

 بدهد:  حی مفهوم بود که او بخواهد دوباره توض یکردم و آن قدر نگاهم ب  یفقط نگاه م من

 

 شه ... یجور خوشحال م نیا ،یکنه شما دوسش ندار یفکر م نیل یخب ... شا -

 

کرد. فکر   ر یگ یپنجره چند لحظه ا یآشپزخانه گشت و رو یها نتیکاب یهدف رو یب میها مردمک
 یفکر کنم و البته نگاه دختر یذهنم مشغله داشت که نتوانم به خوب یبه اندازه ا قتینبود. و حق یبد

 نداشت ! یجور به من مانده بود، جز اطاعت، جواب نیکه ا
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دارم   یمشغله کار یلیمن خ  یدون  یکنم. م یهم خوب. خودمم دوست داشتم براش کار ی لیالبته! خ -
دونستم ناراحت   ی. من اصال نم ستین  یآدم احساسات   ادمیز  قتی نبود. حق رانیا نمیل یو ... خب شا

 کردم.  یبراش م  یشه وگرنه حتما کار یم

 

 دل آرا زدم و گفتم:  یدلبرانه  ی به خنده  یکج  لبخند

 

شماره کارت بده، من هر چه  هیالزمه انجام بده ... بهم   یخوبه ... هر کار یلیخ  یل یفکر شما هم خ -
 شرکتم هستم ... ریکم خودم درگ هیکنم. فقط  یم ز ی قدر که الزمه برات وار

 

گم ... پولشم  یهم خواستم بهتون م یکنم، هرچ ی. من همه کارا رو مدینباش  یچی اصال نگران ه -
 خوبه؟  میکن  یم حساب م بعدا باها

 

  یمن را مجذوبش م یتر یدختر، حس قو نیشد با ا یم  شتریگذشت و معاشرتم ب یم  شتریچه ب هر
دغدغه و فکر، به صورتش   یبار ب  نیو ا  دمیکرد. آن قدر که با لبخند پهن شده ام، خودم را جلوتر کش

 شدم:  قیدق

 

 سوال ازت بپرسم؟  هیشه  یم -

 

 اره را در نگاهش بخوانم.ب کیشد ترس   یم یخوب  به
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 ! دی... حتما بفرما یعنیبله ...  -

 

 کنم.  شیبه من داد که خوب تماشا ی فرصت بهتر نیاز من گرفته بود و هم چشم

 

زن  هی یاما... حرفات انگار برا یباش نی لیکردم هم سن و سال شا یچند سالته ؟ من اول فکر م  -
 پخته ست!

 

 . دمیرا درک کردم و مهربان تر خند دیکه کش یدل آرا باال آمد. نفس راحت  سر

 

 و پنج سالمه ... ستیب -

 

نگران  شهی. همیراحت کرد  یلیمنو خ  الی خ یدوست هست نیل یبازم کمه! خوشحالم که با شا -
 راحته .  یل یخ المی خ  یدوست نیبودم و حاال با بودن چن  نیلیشا

 

  یپلک زدن مانده بود. نگاهش حرف ها یحت  یبه صورتم ب  رهیه بود و خ دل آرا کامال محو شد لبخند
حس مبهم اما بزرگ ... حس   کی  دیو شا  جانیه کیکردم. غم بود،  یداشت اما من درک نم  یادیز
.  مکرد ی بود که درک م  یها تنها احساسات نیا یگردد... اما همه  یکردم انگار دنبال راه حل م یم

 دانستم . یدرست و غلط نم

 

 لب زمزمه کرد:  ری را برداشت و ز شی آرا فنجان چا دل
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 ممنونم...  -

 

زد.   یم یدل آرا به صورت ینی شده بود، پر کرد. نوک ب دتریباران که شد یمان را تنها صدا نیب  سکوت
رد و    انمانیم  یحرف  گریخواستم د ی دادم. نم یکه من هم انجام م یکار دینوش ی گرم را با لذت م یچا

را که   یخال   نجانف ن،یهم یکرد. برا ریکه از او گرفته بودم ، بدجور فکرم را درگ ی بدل شود. احساس
 هم بلند شدم:  یصندل یگذاشتم، از رو  ز یم یرو

 

 .دی چسب یلیممنونم، خ  -

 

 ام، به سمت پنجره رفتم:  ی برداشتن باران با

 

 شه ... یبندمش! سردت م یم -

 

 لحظه کنارش توقف کردم:  کینخورد. برگشتم تا به سمت در بروم،   یپنجره را ببندم، دل آرا تکان تا

 

 بذار ... خداحافظ!  ونیبود، باهام در م یاگر مشکل -

 

  یبرا یپلک زدن، انگار دوست داشت نگاهش را بخوانم اما ... نه ذهن باز یو ب  رهیآرا نگاه کرد. خ  دل
کنم و چشم از نگاه پوست   یدادم خداحافظ  حی . ترجدیفهم یناخودآگاهم م یزی کار داشتم و نه چ نیا

 کرد:  خکوبی م میکه جمله اش، سرجا دمیاشپزخانه رس ی! به خروجرم ی کنده و پرحرفش بگ
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 .... دی. .... مراقب خودتون باشدیهست یمرد خوب ی لیشما ... خ -

 

  یبود! اما ، لحن دل آرا، قلبم را جلو  یسن و سالم، تکرار نیهم با ا من آن یفقط جمله ها، که برا نه
را   میپر کرد. به زحمت پاها یبی عج  یقلبم را ، داغ یخال ی ام گر گرفته بود و جا نهیزد! س  نیبه زم میپا

  ،ینی ری! اما او با لبخند شمبود یدانم چه شکل  ی! به من باز هم زل زده بود! نمنمش یحرکت دادم تا بب
 انداخت:  ری سر به ز

 

 ! نیدیپوش  یسرد بشه، کاش لباس گرم تر م  دیهوا شا -

 

تجربه!   یمن! نه جوان بودم و نه ب  هیشب یمرد یباشد، آن هم برا  بیعج دی . شادیچرخ ینم زبانم
فکر و   یدم. ب را گم کر میساله! دست و پا ستیشده بود. من هم شده بودم، ب  ییاما... دل آرا جادو

 کردم:  افهام، اض افهیق لی تکم یهم برا یام را بستم و لبخند مضحکانه ا یباران یدفعه، دکمه ها کی

 

 شه !  ی... من عادت دارم ... گرمم ... نه سردم نم   یعنینه .... خوبه ...  -

 

شانه خم    یرو  یهم گذاشت و دلبرانه سرش را کم یشد! چشم رو دهیاو کش ی همراه لب ها لبخندم
 کرد: 

 

 نگرانتون شدم! به سالمت! یعنیباشه! من فقط نگرانت ...  -
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که بعد  یا  زهی آمد! مثل جز یجذاب تر و بکر تر م میبرا شتریهم آچمز شده بودم! دل آرا هر لحظه ب باز
و ارامش را    تیو هر لحظه، امن  گذاشتم یگرمش م یشن ها  یقدم رو ا،یدر در یاز سال ها سرگردان

  رونی ب یسخت هزده ، قلبم دوباره به تپش افتاده و نفس ها را ب  جانی کردم. مات و ه یدرک م شتریب
و بسنده   دمیهدف خند یدر ذهنم نبود. تنها باز هم ب یزدم اما ، کلمه ا  یم یحرف  دیفرستادم. با یم

 کردم به : 

 

 ممنونم ... خداحافظ ... -

 

را نصفه به پا کردم   می. کفش هادمیرا شن   یصندل دنیخدانگهدار گفتنش و کش  یبرگشتم. صدا عیسر
را از   یشتریدو ر یزلزله  کیکه ساختمان  دمیبهم کوب   تی اهم یو به سرعت در را باز کردم و چنان ب 
شتم دا دکه قص  نیرا درست کردم و هم میشد، کفش ها  یکه م ییسر گذراند! تا اسانسور برسد، تا جا

من، باز هم به صورت خندان   ی دهیو ترس جیباره باز شد و چشمان گ کیوارد اسانسور شوم، در خانه 
 کرد خنده اش را مثال پنهان کند!  ی سع انهیرا به سمتم گرفت و موذ لیموبا ی. گوشدیو آرام دل آرا رس

 

 جا موند!  -

 

را   لیآوردم و موبا رونی ور بود را بکه داخل آسانس  ییرا هم برنداشتم! پا چمیافتاد سوئ  ادمی تازه
 گرفتم: 

 

 رو هم بده از پشت سرت !  چیشه سوئ  یشد ... اگر م رمی... عجله کردم. ددیببخش -

 

 بود که به دستم رساند:   چیبار سوئ نیبرگشت و ا عیرا به انگشتانم سپرد و سر  لیموبا
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 نرفته!؟ ادتونی یا گهید زیچ د،ی. مراقب باش دیبفرما -

 

قصد بسته شدن داشت، پرت   شیکه درها یزدم و خودم را داخل آسانسور  یزده ، لبخند کج  خجالت
 کردم: 

 

 ! یمرس -

 

!  ندیتا زمان بسته شدن دوباره در، من را نب ستادمیا یبود که گفتم و از عمد گوشه ا یکلمه ا تنها
 بکشم !  ید، تا من هم نفس راحتدل آرا آمد و بعد اسانسور حرکت کر یخدانگهدار دوباره  یصدا

 

ساعت    می! ندیکرده بودم، از ذهنم پر یزی امروز برنامه ر ینم،برایچه تا قبل از آن که دل آرا را بب  هر
چه قدر  دمی را گرفت، تازه فهم میجلو  سیشده بودم و پل   کیطرح تراف یکه وارد محدوده  یبعد، زمان 

قسم بخورم   متوان یدر هم رفت. م میشد و اخم ها دهی از شرکت هم دور شدم! نگاهم به ساعت کش 
کرده   یشدِن بدن و مغزم، رانندگ   ینبودم و احتماال چشم بسته و طبق شرط یزیکه اصال متوجه چ

 بودم!

 

که بودم، شدم، به سمت   یقیگرفتم و بعد از آن که متوجه مکان دق یام را با همان کج خلق مهیجر
بود؟ لحظه به لحظه،  یکردم دل آرا را پاک کنم، اما مگر شدن یم یدادم. سع ری مس ریی شرکت تغ
 شده بود! زیکرد، خواستن او هم در من لبر یچکه م ،یکه داخل سطل  یآب ریش  هیدرست شب

 



 شاه و دل 

198 
 

دختر   کی بت به نس  یق یبارم نبود که احساس عم نی اول  نی! ادیرس  یدار و مسخره به نظر م خنده
نشدم! چه  نی متوجه نازن یافسار فکرم شده بود که حت یکردم اما ... کمند دل آرا، به قدر یحس م

 است! دهی چه پوش  ،یروز باران نی که نگاهش کنم و بفهمم در ا نیبرسد به ا

 

تا ظهر مالقات کردم و هر بار چشم از صورتش گرفتم  یرا دو بار  نیکار روزانه ام مشغول شدم، نازن به
 زد! یبه من لبخند م   شیکه دائم دل آرا به جا رایز

 

  یبرا دیمزاحمم نشود و به همه بگو  یکس یساعت میخواستم ن  نیظهر، از نازن کی شده بودم. نزد کالفه
  یو به باران  ستادمیره اراحت باشد . پشت پنج المی قفل کردم تا خ یهستم. در اتاقم را حت رونی ب یکار

  ز،ی پا لیدر اوا همباره آن  کی یسرما  نیچشم دوختم. ا د،یبار  یکوتاه، باز م یوقفه  کیکه بعد از 
  یما هم، پاک م یآمد. باالخره شهر دود گرفته  ینبود اما دور از ذهن هم به حساب نم یشگیهم

 شد!

 

مبل بزرگ اتاق، دراز   یانداخت، فاصله گرفتم. رو یصبح و دل ارا م ادیکه من را  یپنجره و باران  از
  ز،ی م یرو ی گوش دنیگذاشتم که لرز یم یشان یپ یرو شه،یو تازه ساعد دستم را به عادت هم  دمیکش

  زیم یو پا کردمن را بلند  ییرویخواستم اول جواب بدهم، اما ن یتنم را با ترس از مبل جدا کرد! نم
 را فراموش کنم و به سرعت تماس را وصل کردم! زیچ اسم دل آرا، همه دنیکشاند تا با د

 

 بله؟  -

 

 مزاحم کاراتون نشدم که!؟ د،یخسته نباش  ن،یسالم آقا شاه-
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! اما دیکرد شمرده شمرده بگو  یم  یبود و کلمه ها را سع میداشت. مال ی، تن به خصوص شیصدا
لب   ید. لبخند از کجا روکر فشانیپشت سر هم رد د،یرس  یزده به نظر م جانی لحظه که ه نیمثل ا

 !دمینشست، نفهم  میها

 

 ؟ ینداشتم، خوب یسالم! ممنونم، کار -

 

 و گفت:  دیکش  یراحت  نفس

 

 سوال داشتم از تون ! هی. یبله، مرس -

 

 . دیبله، بفرما  -

 

 ست ...  گهیگم جمعه خوبه؟ سه روز د یم -

 

 گفتم :  شی تر از لحظات پ یدر ذهنم به راه انداختم و جد یعیکتاب سر حساب

 

 ؟ یکن فیکارتو رد ی تون  یم  ست؟ی زود ن -

 

 : دیآرا رها و سبک خند  دل
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 هست ! یمورد هیحله! فقط  زیهمه چ دیکه ! اگر موافقت کن ستین  یبله، کار -

 

 شلوارم فرو بردم:  بیزدم و دست آزادم را در ج  هیتک زیم به

 

 خب؟  -

 

 کرد و بعد مثل سابق آرام گفت :  یمن من اول

 

 نکنن پس فردا!  تی ها شکا هیهمسا یعنی؟   ستین  یخب ... تو آپارتمان شما مشکل  -

 

 ام نشست :  یشانیپ یرو  ینیچ

 

 د؟ی کار کن  یمگه قراره چ -

 

 دل آرا آمد :  دنیخند یهم صدا باز

 

 !گهیهست د نایکم بزن و برقص و ا هی! خب  یچ یه -
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جا بودم، حداقل   نیکه ساکن ا یشرکت نکرده بودم، اما از زمان  ییها یمهمان  نی وقت بود در چن   یلیخ
و رفت و   غی و ج یقیموس یصدا ،یها، به بهانه ا  هیدارم که همسا ادیرا به  یهفت هشت بار

 بکنم ! یبود تا من هم تالف یاعصابم بود! وقت خوب یآمدشان، رو

 

 سرو صداها! نی! خودشون هم دارن از استین  ینه مشکل -

 

 کنم... یعه؟ پس چه بهتر ! باشه پس من صحبت م  -

 

 : دم ینگران پرس یکم

 

 ! یفتی خوام به دردسر ب  ی... نم یعن ی! یبزرگش کن ستیالزم ن ادیز -

 

 : ردیرنگ بگ میام کرد تا باز صورتش رو به رو هیهد یدلبرانه  یآرا ، خنده  دل

 

  ادیها ز نهیکم هز هیدونم چه جور خوشحالش کنم..فقط ... اگر  یدوست داره و م نیل یافتم، شا ینم -
 ست؟ ین  یشد مشکل

 

 دوست داره انجام بده... یکنم... هر کار یم یکار هیبار دارم براش   هینه!  -
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در پس آن صورت معصوم و   ش،ی ها طنتی . ش دیکش ی ، کمرا  دیخواست بگو  یکه م یآرا چشم دل
اندازه  نیدختر ا نیا زیاش بود! تازه کشف کردم، چه چ یبخش وجود نیظاهر ساده اش، جذاب تر

  نیچهل و سه ساله، بلکه شاه نی نه شاه یبود طبق خواسته ها یکرده است! دل آرا، دختر نشی ریش
کرده بود که از   رییخواستنم آن قدر تغ  یها اریکه دوست داشتم باشم! مع ی! همان مردهسال ستیب

مثل دل آرا باشد! کشفم تمام حواسم را پرت   یدختر جوان نش،یگزیباره سرد شوم و جا کی نی نازن
 کرد تا به اتاق کارم برگشتم! میبار دل آرا صدا نیچندم یدانم برا یکرده بود و نم 

 

 گران شدم! تو رو خدا ...ن یوا  ن؟یخوب ن،یآقا شاه  -

 

 گرفتم با راه افتادن سمت پنجره، گفتم:  ز یام را از م هیتک

 

 اومد!  شیپ یکار هی دیخوبم ! ببخش -

 

 :  دیکش یق یآرا نفس عم دل

 

 من مزاحم کار شما شدم!  دی. ببخشدی. خداروشکر خوب دمیترس یوا -

 

 ، گفتم:  دمیکش یقی و بعد از آن که نفس عم  ستادمیپنجره، ا کنار

 

 !یست ینه اصال مزاحم ن  -
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 ! نیممنون واقعا به من لطف دار -

 

 : میتا بگو  دمیلحظه چشم بستم و نفس کش چند

 

  ی. من اصال به فکرم نمیهست نی لی نسبت به من و دخترم. خوشحالم کنار شا  یکن یشما محبت م -
 دارم!  یخواهش هیجور خوشحالش کنم... فقط ازت  نیا دیرس

 

 :  دیبه گوشم رس  دیدل آرا همراه با ترد یصدا

 

 !دیکنم، بفرما یخواهش م -

 

کنم. بعدش باهم   زیرو وار  یبده ، تا من برات مبلغ  یشه ، شماره حساب یطور معذبم، اگر م نیمن ا -
 خوبه؟ می کن  یحساب و کتاب م

 

هر دو طرف بهتر است. در آخر هم  یطور برا نیارا شروع به تعارف کرد و من مطمئنش کردم که ا دل
لبخند باز هم مهمان    شنهادم،یبفرستد. خوشحال از قبول کردن پ  میقبول کرد، شماره کارتش را برا

 صورتم شد: 

 

من شرمنده   ید یام مکه کارا رو انج  نیبهتره... بازم تعارف نکن اصال. هم  یل یجور خ  نی. ا یمرس -
 هستم
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 عالقه دارم ...  نیلی! من به شما و شانیجور نگ نیا -

 

رفته بود! انگار جمله ادامه داشت اما    لیکامال تحل شیجمله اش، صدا یکلمه ها نیآخر انی ب یبرا
 گفت:  ع یکه سر رمی خواستم دنبال حرفش را بگ ،ینخواست من بشنوم! بعد از سکوت چند لحظه ا

 

 بازم مزاحم شدم، خداحافظ!  دیببخش -

 

ماندم!  رهی خ  یباره اتفاق افتاد و تماس را قطع کرد که من، هاج و واج به گوش  کی زیقدر همه چ آن
! هر  ردیخواست بپذ ینسبت به من دارد . اما منطقم نم   یزد که انگار او هم احساسات یم  ادیتجربه فر

کم  یل یخسه چهار سال کسب کردم،   نیکه مخصوصا ا یتیموقع یچه سنم باال رفته بود، با همه 
به گذراندن  یلیکم سن و سال، بخواهم رابطه برقرار کنم. نه آن ها تما یافتاد که با دختر یاتفاق م 

دنبال دختران خواستم  یم گریداشتند و نه من د  یچهل سالگ یمرد در استانه  کیاوقاتشان، کنار ِ 
  یمورد برا نیرا بهتر وانهجا رسانده بود که پر نیتوافق در سکوت، من را به ا ن یتجربه باشم. هم یب

 ! اورمینگه داشتنش به حساب ب

 

داد و باز هم   یمسئله را نشان نم نیساله نشده بود اما رفتار و اخالقش، اصال ا یهم هنوز س نی نازن
 ه بودم، اما حاال ... رفتار بزرگانه اش شد نیمن جذب هم

 

. انگار کنار دل ارا، من دیرس  یحاال تازه و بکر به نظر م یبود! حداقل برا  دی... جددمیفهم  یرا نم  حسم
کشش خودش    ،یکرده بود. اما ... موضوع اصل یدل آرا را خواستن نیداشتم و هم یهم حس جوان 

 !م برد  ی همراه با شرمش، لذت م یطوالن یکردم و از نگاه ها یرا درک م  نیا یبود! به خوب
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از   یکیمنتظر بودم، در   یکه در مطب دندانپزشک یزمان ،یاتفاق  یلیخ  ش،یآمد که چند وقت پ ادمی
مسن خواندم! چند جمله به   یجوان به مرد ها یدختر ها شیرا در مورد گرا  یآن جا، مطلب یمجله ها

دنبالم  آرامثل دل  یداشتم که دختر تی هنوز جذاب یعنی کرد!  شتریرا ب  نمجایبود اما همان هم ه ادمی
 !؟ دیایب

 

که   یرا کامال حس کرده بودم و متاسفانه تجربه هم! اما در ظاهر نیزد! ا یحرف اول را م شهیهم پول
که   ییکرد! لباس ها یم  دیرا تا نیخاله اش که ا یبودم، دل آرا از من هم پول دارتر بود! خانه  دهید
از حسابم   زیجز چند مورد ناچ  نیلیآمد! شا یم متی عطرش هم به نظر گرانق یو حت   دیپوش یم

 برداشت نکرده بود اما هر بار که به خانه آمده بودند، دستانشان پر بود!

 

را بردارم و    یخواستم با حرص گوش یزنگ تلفن هم کامال من را ترساند! م یدا شده بودم و ص جیگ
 میاهایکه مرا از رو یمحل یزنگ باعثش بود، بلکه از خروس ب یکه صدا یکه نه از ترس  یتیتمام عصبان 

  وقتساعت  میساعت هم از آن ن میکنم که متوجه ساعت شدم! ن یخال  نی جدا کرده بود، سر نازن
 ته بود!استراحتم گذش

 

 را برداشتم :  یگوش ی باز هم با بدقلق  گرچه

 

 بله!؟" -

 

 البته!  ستی ن یاگر مشکل  نن،یخوان شما رو بب  یم یمنصور یآقا ،یآزاد یآقا -

 

 به کمکم آمد:  نی گشتم که نازن یم لی فام دنبال
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 اقا طاها!  -

 

 تو! ادیآهان! خب ... بگو ب  -

 

را   دینشسته بود که کل رهیدستگ یگفت و من تماس را قطع کردم. دست طاها رو  یدیبفرما نی نازن
 کند!  ینیعقب نش دنمیقدم با د ک یترساند تا  یپسر را کم  ن،یچرخاندم و هم 

 

 سالم آقا !  -

 

 رفتم :  زمی به طاها، به سمت م پشت

 

 ؟ یسالم، کار داشت -

 

 اقا من گزارش کارم رو براتون اوردم!  -

 

 صورتش نشسته بود زل بزنم:  یکه همان لحظه رو یرگشتم تا به لبخندب زمیم  کنارم

 

 مشخص شد؟  یزود نیگزارش کار؟ به ا -
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 . دیبله ، بفرما  -

 

نوشته و   ی و برگه ها را به طرفم دراز کرد. نگاهم به سرعت رو دیرس  زیم یبلند، جلو یلی سه قدم خ با
 اعداد گشت: 

 

 ... ادیب  شیپ  ی؟ بعدا مشکل یتو مطمئن -

 

 داشته باشد:  یانی با خنده نگذاشت، جمله ام پا طاها

 

اما   ه،یدونم روال کار شرکت چه جور یها رو هم نوشتم، نم نهیراحت آقا ... من تمام هز التونی بله، خ -
 تونم خودم دنبالش برم ...  یم  نیاگر بخوا

 

به سمت جلو خم   یو کم گذاشتم ز یم ینشستم . ارنجم را رو میسر جا ز،یم یانداختن برگه ها رو  با
 نظر داشته باشم! ری بتوانم صورت طاها را ز یشدم تا به خوب 

 

و بعد با فاکتور از    یخودت دنبالش باش  یتون ی! اگر مدیآخر کارو د دیخب ... فعال که خوبه! اما با -
ل کنه، پو دیتا یحسابدار ،یاریفاکتور ب  شی پ دی! وگرنه نه، باچیه ،یکن هیشرکت تسو  یحسابدار

 ...  یدانجام ب یتون یکه چه کار م یخود دان گهیروال کار ما! د نمیدنبالش! ا یبر یریبگ

 

 ادامه دادم: یدادن به صندل هیکرد و من با تک یفکر م طاها
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 ل؟ یتحص  یدنبالش برا ی! چرا پس نرفت وتریبه کامپ یانگار وارد یل یخ -

 

 نشست:  شیلب ها یرو  یشگیزود ، لبخند هم یل یمتعجب کرد. اما خ ی طاها را کم سوالم،

 

  سانسیل  هی دمیگم هم درسته اما ... نگاه کردم د یها قبول ندارن. نم یلیدونم طرز فکرم رو خ یم -
دونم ها! اما خب ... بعد ... به نظرم وقت حروم کردن   یم  یل یدونه! نه که حاال من خ یاز من کمتر م 

 ! رمی بگ ادی به درد نخورم  یزایچ برم  یبود! الک

 

و  یده با سواد یکه نشون م یمدرک معتبر دار هیباشه ، اول تو   ی! هر چستی ها هم ن یطور نیا -
 !یری بگ ادیمورد عالقه ات،  یکه در کنار رشته  ازهین ییدرسا هی! دوم هم یتخصص دار

 

چاقش،   یکم کل یصورت و ه  کیم یانداخت. م نیسرش را پا یطاها جمع شد و کم لبخند
قلبش است! از  یگفته ها د،یگو  یکردم، هر چه م یرا به او داده بود. احساس م یخاص  تیمعصوم

 خشن هم نشوند! دیکه هنوز خشن نشده اند و شا  ییآن دسته از پسرها

 

وقت خشن نبودم. آن هم با اوضاع   چیکه هم سن و سال طاها بودم! من هم ه یبه دوران برگشتم
 آمدم تا مبادا باعث دردسر و دعوا شوم ... یرفتم و م  یآسه م امرزم،یخانواده ام! به قول مادر خداب 

 

 تکان دادم و قبل از من طاها گفت:  یکشان ، سر آه
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 ...  یعنیحق باشماست... اما خب ...  -

 

جور   نیکه قبول کنن تو هم ستنی ... اما ... همه مثل من ن یکن یم  یبه من ربط نداره چه طور زندگ -
دن، به  یم حی مسئله ندارن و ترج نیا یاصال فرصت و وقت برا یعنی! یثابت کن یبا امتحان عمل

 اکتفا کنن و قبولت کنن! زبانت چه طوره؟  ،ید یکه تو بهشون نشون م ییسندها

 

 لبانش برگرداند:  یباز هم لبخند طاها را رو آخر، سوال

 

  چیرو ه وتری کامپ  ی. اما تخصص ستیتونم بخونم . نوشتنم هم بد ن یم نیبخوا ی اقا! هر چ ستیب -
 ندارم... یکم و کسر

 

  یکس نیوقت بود که دنبال چن  ی لیباشد . خ  قتیحق د،یگو یشدم که هر چه م  یم دواریام دیبا  تنها
  رمی با او بگ ی گرفتم تماس میحامد افتادم و تصم ادیکردم. به  یفعال به طاها اعتماد م دیگشتم و با یم

به برگه ها اشاره    کر،ف نیخاطر بود! با هم دهی! گرچه هنوز ته دلم رنجمی. باالخره که با هم دوست بود
 کردم:  یا

 

کنه که بازم   تی شکا ادی ب یکس نمی ن. نب مرتب باش  دیکن فعال! تا شنبه با فیرو رد  نایخب، ببر ا یل یخ -
هماهنگ   یکه بهت گفتم ... با خانم غزنو یسراغ اون کار یبر دیمن مشکل داره! بعدشم با ستمیس

 ....  ریبگ ادیکه الزمه   یباش و ازش هر چ

 

 کرد:  نیسرش را باال و پا اقی برگه را برداشت و با اشت طاها
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 بله چشم حتما ...  -

 

را برداشتم و دنبال    لیموبا یدم تا او هم با گفتن فعال، از اتاق خارج شود. گوش خم کر یرا کم  سرم
 در اتاقم بود! نیبعد، نازن  یا هیبه در اتاقم خورد و ثان یگشتم که ضربه ا یحامد م  یشماره 

 

 کنم!؟ یخواهش هیتونم  ی! من میآزاد یآقا دیببخش -

 

 نگران و کالفه ست:  یکردم کم  احساس

 

 شده؟ یزی خواهش؟ چ -

 

 سرش را آهسته به چپ و راست تکان داد: نی نازن

 

 شه من امروز زودتر برم؟   ی! اما .... مستیمهم ن ادیز یعنینه ...  -

 

 :  دمیبه صورتش پرس رهی راستم باال افتاد و خ یابرو

 

 ؟ یقدر ناراحت نیشده؟ چرا ا یچ -
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 ببرمش دکتر. دی. مادرم تماس گرفت، گفت با ستیکم حالش خوب ن هی.... پدرم ستین  یمهم زیچ -

 

 کرده گفتم:  اخم

 

 دارن؟  یچرا ؟ مشکل خاص -

 

آمد، به زحمت خودش را کنترل کرده تا به من  یرا کالفه کرده بود و به نظر م  نیانگار نازن  سواالتم
 نپرد! 

 

 نه! سرما خورده ... -

 

با   یبود و شال   دهیپوش  یرنگ یشد. مانتو و شلوار طوس  دهیکش شینگاهم به سرتا پا ،یگفتن آهان با
  یها متوجه نم یل یخ دیبود! شا یجور خاص  کیبه سر داشت.  یو خاکستر  یاز مشک ییها فیط

  ز! امرو دیفهم دنشیشود، از مدل لباس پوش  یرا م ن ینازن یدانستم اوضاع حال  ی م شدند اما من کامال
 یبا اخم چشم رو  نیشده بود و نازن یبود! نگاهم طوالن یو ساده، خشن و عصبان  یرسم  پی ت نیبا ا

 هم گذاشت: 

 

 !؟ یآزاد یآقا -

 

 اش هم بلند شد:   یپشت  ریج  ری ج یزدم، آن قدر که صدا هیام تک یکشان به صندل  آه
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 جات ...  ادیبگو ب  ی اشکال نداره برو! به خانم فراهان ، یندار یاگر کار خاص  -

 

رفت! متعجب تر شدم!  رونی گفت و از اتاق ب یاش را گرفته باشد، تنها چشم یانگار حکم آزاد نی نازن
 اندازه، نگران بود؟ نیپدرش ا یسرماخوردگ  یواقعا برا

 

  یصندل یکردم . از رو  یم یکار د یباشد چه؟ با یکه داشتم، نگران شده بود! اگر مشکل جد یاحساس
نگه  میمرا سر جا  ن،ینازن یکه در را باز کنم، صدا نیبلند شدم و به سمت در راه افتادم، اما قبل از ا

 کرد و ناخواسته من هم گوش دادم! یصحبت م یداشت! با کس 

 

  شی پ یترسم مشکل یتونم ... م  ینم ست،ی! ... بهونه نرمیبگ  یدر مرخصتونم اون ق یباشه... نه نم  -
 .... گهید ستیراحت ... نه .... مهم ن التی... باشه .... خ ادیب

 

از شرکت خارج شده ، اما،  یحت  ایشد آن قدر که حس کردم تلفن را قطع کرده  یطوالن  یکم سکوت
 آمد:  شیدوباره صدا

 

 ی... حوصله  الی خ  یکار کنم... ب یکس یطور برا نیدوست ندارم ا گهیخسته شدم به خدا! من د -
 ... ری کدومتون رو ندارم .... نخ چیه

 

جمله    نیکه آمد، نگذاشت بفهمم چه گفت و فقط آخر ییخش خش برگه ها یزد و بعد صدا   پوزخند
 : دمیرا شن
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 سک دست آقا! .... کنم! شدم عرو ینم  یکار چیه گهیدفعه د نیا -

 

 یشد. م یکه کم کم دور م دم یرا شن شی کفش ها یپاشنه  یکه صدا دیهم طول نکش یا هیثان
 را از آن جا ادامه بدهم ! بمی تعق یگرفتم باق  میپنجره افتادم و تصم ادیخواستم از اتاق خارج شوم که 

 

رفت   ابانیخ  گریآمد. به سمت د رونی از ساختمان ب نیکه نازن دیطول نکش  ادیو ز ستادمیپرده ا پشت
  یشاس  نیماش  کی ستادنینشد و با ا  یماند . گرچه اصال انتظارش طوالن یمنتظر تاکس ابانی و کنار خ
 را هم گذراندند! ابانیمن، خ یچشمان بهت زده  شی سوارش شد و پ  یونیلیم ستیبلند دو

 

  ریز  ،یرا به قلبم نشانده بودند و از طرف  یوحشتناکبودم. احساساتم حاال حسادت  ختهیجور بهم ر بد
فشار دادم   شتریشده ام را ب  دیبهم کل یمغزم ، در حال له شدن بودم! تنها دندان ها یرگبار سرزنش ها

شده   ری! اما دبشی قکه بروم به تع نیا یو شروع به قدم زدن کردم. هزار فکر در سرم آمد و رفت! حت
را   گرمید ی ام کرده بود که هم زنگ زدن به حامد را فراموش کردم و هم کارها یبود... آن قدر عصبان

 !دمی تهران، چرخ یها ابانیخ  کیدر تراف یهدف کم  ی... غروب زودتر شرکت را ترک کردم و ب

 

....   نیلیه شااش، مرا به خانه رساند! گرچه در خانه هم ، نه من حوصله داشتم و ن ی و گرسنگ  نیلیشا
  یم دایپ یبدهم اما نه کلمه ا  یحی دخترم، دوست داشتم توض یدل آرا افتادم و دلخور یحرف ها ادی

 یرو گوش،و او هدفون در  میرا در سکوت خورد مانیها تزایداشتم! پ یمناسب طیشد و نه من شرا
 خوابم راه افتادم.آشپزخانه، به سمت اتاق  یکنار پنجره  گار،یس دنیمبل نشست و من بعد از کش

 

تخت افتادم تا باز هم  یحوصله رو یشنود! ب  یدانستم که نم یخوابم، اما م ی گفتم که م نیلیشا به
مشکوک بود. چه  نیو رفتارش را مرور کنم. دوست نداشتم باور کنم اما بدجور نازن  نینازن یحرف ها

 همه مدت شک نکرده بودم؟  نیطور ا
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پس زدن  نیو ا ن یقبل نازن  ی. رفتارهادمیچرخ  یم  گرید یپهلو، به پهلو  نیاز ا یو عصبان کالفه
کم  گرید  یدخترانه ول  یگذاشتم به حساب ناز و دل بردن ها یمعما بود اما م شهیهم میبرا ش،یها

 کردم! ینبود که تصور م ی، دختر نیشد که نازن یکم باورم م

 

شدم،   یکرد و من هر لحظه مطمئن تر م یم  یاطالعات راجع به او را در ذهنم جمع اور یهمه  مغزم
کنار تخت    زیم یبرگشتم. رو یبه سمت گوش یامیپ یدانم! در فکر با صدا یراجع به او نم یادی ز زیچ

به   رهی خو   دمیکش ی، تنها آه  تی اهم یمشخص نبود. ب یبودم، اسم دهیکه من خواب ییبود اما از جا
 یبا او برخورد م دیداشت، چه طور با قتیکردم. اگر واقعا حق یفکر م نیسقف ماندم. باز به نازن 

اش را    ی گوش ای لیم یبخواهم مثال ا یاز کس  د،یبه فکرم رس  یو حت قیکردن ، تحق بی کردم. تعق
  یه رو مب رو دشمنم را با شکست    ی سهیجور به نظر خودم، دس نیهک کند! تا مطمئن شوم و ا میبرا

 کردم!

 

! بعد کم کم دیآ یم یکه وقت خواب و گرم شدن چشم ها، به سراغ هر کس  یی آن دسته از فکرها از
 شدم!  داریب  یزنگ گوش یهم افتاد و صبح با صدا یرو نمیسنگ یپلک ها

 

را در ذهنم    روزیاتفاقات د یبود، همه  یطوالن  یها ازهیکه موجب خم یتنم و خستگ یلباس ها دنید
 نهی به آ یرفتن، نگاه یکه آماده  یو زمان  دمیکرد. بلند شدم، حمام کردم، لباس پوش یبازساز

اطالعاتم را راجع به   ،یجور کینبودند! اما مصر بودم که   یعمل  روزی د یکدام از فکرها چیانداختم، ه
 باال ببرم .  نی نازن

 

  یکردم حامد، مورد مناسب یراه افتادم. فکر م زدم و به سمت شرکت   رونیهم از خانه ب تی ن  نیهم با
دقت کردم. مثل  نیبه نازن شتری ب  دم،یکند. به شرکت که رس  قیتحق  نی ست که بخواهم در مورد نازن

به پا  هک  یکوتاه کرم رنگش با شلوار گشاد مشک یاما مانتو دیرس یحوصله به نظر م  یب  یکم  روزید
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اش را پنهان  یکالفگ  ،یجور کی نشسته بود،  شیلب ها یکه رو یلبخند شتر،یکرده بود و از همه ب 
گوش   ینشود! برعکس من که به جا یکی کرد نگاهمان  ی کرد. ضمن حرف زدن با من، کوشش م یم

 کردم!  یتنها نگاهش م شی دادن به حرف ها

 

به پا کرده    یبی تناقض عج م،یم، با فکرهاکرد یکه حس م یتمام وجودم دوستش داشت. کشش هنوز
  ییلحظه بلند شوم و به آغوشش بکشم اما ، فعال عقلم بود که حکم فرما نیبود. دوست داشتم هم 

را   نفسم دم،یداشت. نامم را که از زبانش شن یمرا بر حذر م نیبا نازن شتریکرد و او هم از ارتباط ب یم
 زدم:  هیتک یفرستادم و به صندل رونیب

 

 باشه، متوجه شدم! برو به کارت برس! -

 

زدم و با   یزودتر به حامد زنگ م  د یحرف از اتاق خارج شد. با  یاما ب دیشد در نگاهش د یرا م  تعجب
به آن ها  یگرفتم نگاه میاول تصم شهیداشتم و مثل هم امیرا برداشتم . چند پ یفکر، گوش  نیهم

افتاد قرار   ادمیخواندم، تازه  یافزود. کلمه ها را که م اقمی بر اشت   ،نشانی نام دل آرا ب ِدنیکه د اندازمیب
که  یینفرستاده بود. تعداد مهمان ها می! اگرچه هنوز شماره کارتش را برازمی پول بر شیبرا روزیبود ، د

  یبود. شروع کردم به جواب دادن اما ب دهیتوانست دعوت کند و در مورد شام سوال پرس یم
 .  رمی تم را به سمت شماره کشاند تا تماس بگام، انگش یحوصلگ 

 

از نظر من صبح از   دی! ساعت نه صبح بود! شادیبوق خورده بود که چشمم به ساعت اتاقم رس نیاول
 شروع شده بود اما ...   شیوقت پ  یلیخ

 

 کرد:  مانمیخواب آلود دل آرا، پش یصدا  دنیاوردم تا قطع کنم اما شن نیرا پا یگوش
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 سالم! -

 

 ام، گفتم:  یفکر یب  نیاز ا شرمنده

 

با هم   میگفتم صحبت کن گهیرو خوندم د  امتیمن اصال حواسم به ساعت نبود... پ دیسالم! ببخش  -
... 

 

  هیتک یپر از آرامش و نوازشگر بود. آن قدر که آسوده به صندل ش،ی، مانند صدا شینفس ها یصدا
 نبودم! مانیتماس پش نیا یاصال برا گریزدم و د

 

 ..  دیبودم ... شما ببخش دار ینه اشکال نداره، ب -

 

 بهتر و رساتر آمد:   شینشست. چون صدا ای شود،  یکردم جا به جا م یم  احساس

 

 . دیموردا رو بدون نیکنم، اما فکر کردم بهتره شما ا تتونیخواستم اذ  ینم -

 

 و مهمونا؟  یبود دهیاتفاقا ... خب در مورد شام پرس یکرد  یممنون! کار خوب  -

 

 بله! -
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 شان شدم:   رهیرا با شانه ام نگه داشتم و انگشتانم را در هم قفل کرده و خ  یگوش

 

خونه  یباشه که فضا  یدونم. جور یدم ... تعداد مهمونا هم نم یسفارش م رونیخب شام که از ب  -
شلوغ رو فکر نکنم   ادیکه ز نهیپسنده اما فکر من ا  یچه طور م  نیلیدونم شا یباشه ... نم یکاف

 دوست داشته باشه. 

 

 دل آرا ادامه داد و بعد گفت:  یرا چند لحظه ا  سکوت

 

  یرو سفارش م  کیاووم ... خب فکر کنم متوجه شدم... پس سفارش شام با شما باشه... من امروز ک -
 دم.

 

 ! یکارت بفرست یمن شماره  یهم خوب ... منتها قرار بود برا یل یخ -

 

دل  شتری گشود. دل آرا هر لحظه ب  یمرا هم به لبخند یدل آرا، لب ها یآهسته  یخنده ها یصدا
 برد. انگار که تنها آمده بود، از من دل ببرد... یم

 

 شو ...  نهیگم بعدا که هز یکردم م ی . هر کارستیمهم ن -

 

 منه ... ی  فهی وظ  نهیهز نی. استیجور راحت تر هستم ... تعارف ن  نیمن ا -
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 ن؟ ی بخر نیخوا یم  ی... شما براش کادو چ یفهمم... راست یم -

 

 شانه ام، صاف نشستم:  یاز رو یباال رفت و با برداشتن گوش میابرو

 

 کادو؟  -

 

 !گهیاوهوم د -

 

 گشتم که دل آرا گفت:  یم یجا فکر نکرده بودم. دنبال مورد مناسب  نیا به

 

 ! ی... ساعت مچ  نی ریساعت بگ هی د،یبراش نگرفت یزی اگر چ -

 

 مورد! نیفکر کرده بودم اال هم زیهمه چ به

 

 دوست داره ؟ ؟یجد -

 

عکس   نیبگ  دی، ازشون خوشش اومد. اگر دوست داشت  دید ییچندتا هی،  میبود رونیآره ... اتفاقا ب  -
 کنم... دایپ  نرتنتیا یاز تو
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 خب من پول بدم، برو خودت بخر براش! یاگر وقت دار -

 

 باره سکوت کرد. آن قدر که من بپرسم: کیآرا  دل

 

 ؟ یالو؟ هست -

 

 : د یبگو یاو با ناراحت و

 

 بله ! هستم! -

 

 :دیمن را هم در هم کش یاخم ها لحنش،

 

 شد؟  یزیچ -

 

 ، گفت:  دمیرا شن قشینفس عم  یسکوت کرد و بعد از آن که صدا یکم دوباره

 

که   یکس یبرا دی. آدم بادی کن یجور خوشحال ترش م  نیا ن؟یریخودتون بگ  نویا ستین بهتر -
 دوستش داره، وقت بذاره!
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کم اتفاق افتاده بودم ، خودم    یلیاش، خ یافتاد از بچگ  ادمیکردم. حق با او بود.  یجمله اش فکر م  به
که همان لحظه   یفکر، جمله ا یو ب  دمیکش یق یدخترم بروم ... نفس عم یبرا یا هیهد دنیدنبال خر

 زبانم نشست را بلند گفتم:  یرو

 

بذار   یوقت هی یتون  یخواد. خودمم دوست دارم.. پس اگر م   یم یچ  یدون یخب من گفتم شما م  -
 ؟ شهی! میو بهم نشون بد یایکه ب

 

کرد! و من به   یاضافه م یحات یحرکت خوب من توض  ن یگفت و در مورد ا ی، بله ا  جانی آرا با ه دل
شد مچ ناخودآگاهم   ینبود، اما مگر م یکردم! ظاهرا مشکل خاص  یدختر گفتم فکر م  نیکه به ا یحرف 
 آمد، کنار دل آرا باشد!   یکه بدش نم رمیرا نگ

 

عصر، با دل آرا قرار گذاشته   امروز میساعت چهار و ن یکه تماس قطع شد، برا  یفکر بودم و زمان  در
شده بود . شرکت،   ریبه دل آرا فکر کردم. ذهنم درگ ز،یبه م رهی سر دادم و خ زی م یرا رو یبودم! گوش

 دل من بود!  یبرا یبزرگ  متی و حضور دل آرا و آرامشش، غن نی نازن

 

هم   یرا تحت کنترل داشته باشم! از طرف نیرفت قرار بود نازن   ادمی یقدر حواسم پرت شد که حت آن
که به خاطرش   ینی سفارشش را کنسل کرد! سفارش سنگ نیشرکت، آخر یها ی مشتر نیاز بهتر یکی

 ماند!  یانبار م  یتو  دیهم کرده بودم و حاال جنس ها، با دیخر

 

را وا   مانیسنگ ها دیشدم که قصد داشتم خودم بروم و با ماهان صحبت کنم. با ختهیبهم ر یحد به
کند! درست مثل من! باز به فکر    یکدام سنگ؟! دارد کار م دیپرس یم  یمنطق ن ی . اما شاه میکند یم

  کیشد  یم  یکردم حت یم لیها را تعد متیق دیافتادم. با است،یدور زدنش اما با س  یبرا ییراه ها
 . فتندیب دیبگذارم تا همه به فکر خر  یخوب و کل فیتخف 
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  ادمیرا به  میاسم دل آرا هم، قرار ساعت چهار و ن  دنیام زنگ زد و د  یفکرها بودم که گوش نیهم در
 حوصله جواب دادم:   ی! اخم کردم و باوردین

 

 بله؟! -

 

 کجا...  دیبا نمی ، خواستم بب دمی! من رسنیسالم اقا شاه  -

 

 : دی پرس دهیگذاشت! ترس  مهیکه من گفتم ، جمله اش را ن  ییوا یصدا

 

 ن؟ یشد؟ خوب  یزیچ -

 

 شدم، گفتم:  یبلند م   یصندل  یطور که از رو همان

 

 رسم.  یربع تحمل کن م  هیرفت ...  ادمینه ! ببخش من پاک   -

 

  شیخنده ها  یتا به صدا ستادمیا زی آهسته اش، دست و دلم را شل کرد! کنار م یخنده ها یصدا
 گوش بدهم!
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 دی عجله هم نکن  ن،یچرخم ... خودتون رو تو زحمت ننداز یاطراف م  نی اشکال نداره، من هم -
 خطرناکه!

 

بودم! در   دهینشن  یوقت بود از کس یلیکه خ  یکرد اما لحنش مادرانه نبود! لحن  یم حتینص مادرانه
طور با   نیرا ا  یشتری! کاش دل آرا زمان ب میبا هم داشت ی تر  کیلحظه، آرزو کردم کاش نسبت نزد کی

 گذراند! یمن م

 

 ن؟ یقا شاه آ -

 

ساده و همراه  شتریکرد تنها دلبرانه باشد! اما ب یم یجالب بود! سع یجور خاص کیکردنش هم  صدا
 بود!  طنتی با ش

 

 !نمتیب  یم گهیربع د هی -

 

 . خداحافظ!نی باشه منتظرم، مراقب باش -

 

که با عجله   یرفتم شوم و زمان یتا آماده  دیطول نکش ادی را قطع کردم. ز یفقط فعال گفتم و گوش من
 گشت! یم  میرو  ن،ینازن یدر را باز کردم، نگاه بهت زده 

 

 ن؟ یبر  یم فیتشر -
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کتم را  ی  قهی. دیرس  یبه نظر م روزی کوتاه نگاهش کردم. باز سرحال نبود، اما بهتر از د یلحظه  چند
 مرتب کردم و گفتم:  لی دل یب

 

 رم...  یاره! من م -

 

 شدم!  خکوبیم میکه به زبان راند، سرجا یبا جمله ا قدم برداشتم که کی

 

 پس اگر اشکال نداره منم برم!  -

 

 انداختم:  شیبه سر تا پا یتر قیباال افتاده ، نگاه دق  ییابرو با

 

 تماس گرفت!  یکس دیشا  ؟یکارتو کرد ؟یبر -

 

 انداخته بود:  ن ی سرش را بعد از گفتن جمله اش، پا نی نازن

 

 برم بهش برسم!  ضه،یندارم، گفتم که پدرم مر یکار -

 

 قدر حالش بده؟ نیا ست؟ی مگر مادرت ن ؟یبرس  -
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بود و   یکرد محکم باشد اما فقط تظاهر بود! هم عصب یم  یاش ، سع یسر باال کرد. با غرور ذات نی نازن
 هم معذب!

 

 مونم! به سالمت! یساعت رو هم م مین  نیا ست،ین ی چرا هست... مشکل -

 

و   یکه مشخصا از سر کالفگ یرا جا به جا کرد! کار شی رو  یجلو ینشست و آرام برگه  یصندل یرو
دانم چرا  ی. نم دمیرس یبه قرارم م رتر ی گذشت ، من د یکه م هیانجام داده بود! هر ثان تیعصبان 
 بدجنس ، زبانم شد! نیشاه

 

 ! ارمی رو در ب  هیقض نیقرار مهم دارم! وگرنه برام جالب بود ته ا هی فیح -

 

 یرفتم و با قدم ها یتنها چشم غره ا ،یاما با بدجنس  م یخواستم حداقل فعال را اخر جمله ام بگو یم
و   یشرکت، نشان دادم که از دستش عصبان  یبرق افتاده  یها کیبه سرام میکفش ها دنیبلند و کوب

 ناراحتم! 

 

و قابل   بایمطمئن، ز  یت داشت، چون مادررا دوس  نیکار را کودک درونم کرد! همان که نازن نیا البته
 گفتم! اما به خودم ابدا! ینشان دادن به همه آن هم با افتخار بود! کم تر دروغ م

 

را   نیداشته باشد و من را زودتر برساند، نازن  کیکه کم تر تراف یریمس نییو تع  نیبه ماش  دنیرس
با    یامروز! به جهنم را کم یقرارداد کنسل شرکت و ماهان و یکه حت  نیدوباره کم رنگ کرد. نه فقط نازن

پر   یقیموس ندت  یباز شد! از عمد خواستم سکوت را صدا میمردانه، به خودم گفتم و اخم ها یچاشن
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  ن،یرفتم، همان شاه یبلند به سمت دل آرا م یکه با قدم ها ی کند و خودم همراهش شدم تا زمان
 سرزنده، شاد، حراف و جنتلمن باشم! 

 

رنگ!   یآب یصندوق صدقه  کیبود. کنار  ستادهیا یساعت فروش  یبک مغازه  یرو به رو قایآرا دق دل
  کیروشن و تنگش، از او   نیو شلوار ج دیتنش بود و شال سف  یبه رنگ نخود یبافت نازک  یمانتو

 ده،بار بافته ش نیکه ا ییرنگش و موها  یتصور   یبایساخته بود. مخصوصا لبخند ز بایو ز کیدختر ش 
 اش افتاده بود نهیس یرو

 

 ن؟ ی سالم! خوب -

 

 من، معجزه بود:  یحال آن لحظه  یکه برا ی. حس دیرس یو خوشحال به نظر م  جانی ه پر

 

 روزا ...   نیشد... من اصال حواس ندارم ا ریببخش بازم د   ،یمرس -

 

 جمع شد:  یکم  لبخندش

 

 ... اشکال نداره ...  نینه تو رو خدا نگ -

 

 فتم یقدم برداشت تا من هم کنارش راه ب  کی
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زدم شما هم   یحدس م دیشه .. با  یخوشحال تر م  ن،یری شدم اما گفتم شما بگ  یمزاحمتون م  دینبا -
 . نیگرفتار

 

وست داشت  که د یمادر به سن و سال خودش! مادر کی اما  مدهیهم مادر شده بود. مهربان و فه  باز
 ام را حفظ کرده باشم! یمن هم بزرگ

 

 هام کم کنم. یریکم از درگ هیکه  هی. اتفاقا فرصت خوب ستین  ینه مشکل -

 

 سمت مغازه ها برگشت :  میرو

 

 !ن؟یجا پس اومد نیخب ا -

 

 تو پاساژ بهتون نشون بدم! میبله! بر -

 

  ییها نیتر یآهسته همراهش تمام وبا ما فاصله داشت را نشان داد.  یکه چند قدم یدست پاساژ با
کرد که   یمراعات م یل یحواسم به خودش و حرکاتش بود! خ شتریاما ب دمید یداد، م یرا که نشان م

  کنار! یداشت و سادگ طنتی ش شی رفت! به جا یجاها از دستش در م  شتریخانومانه رفتار کند اما ، ب
 از مغازه را نشان داد و گفت :  یکی  نیتریپاساژ، و یورود

 

 خوشش اومد.  یلیهم خ نویا -
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  یزیر یها  نی عددها، نگ یو ساده! تنها جا ی بزرگ مشک  یو صفحه   یمشک یساعت با بند چرم  کی
 داشت . لبخند زنان گفتم:

 

 ! ادیخوشش ب  یساعت  نی از چن دیشناسم، با یرو م   نیلیکه من شا ییتا اون جا -

 

 !نمی و مرتبش را هم بب دیسف یآن قدر که دندان ها د،یآرا باز هم خند دل

 

 هم .. یبند مشک   یکیاونم .. از اون  یلی... آره اتفاقا خوشش اومد. خ  یوا -

 

 به سمت مغازه رفتم:   یقی که اشاره کرده بود انداختم و با نفس عم ی به ساعت  یکوتاه نگاه

 

 بخرم!  دیرو با  نیمن فکر کنم هم -

 

فروشنده ، ساکت ماند! من هم طبق اخالق   یگفت اما با ورودمان به مغازه و صحبت ها ییآرا اما دل
نشان   گرید یبه مدل ها یتوجه   گریخرم و د یم نم،ی جالب باشد را بب میکه برا  یزیخاص خودم که چ

  رینوشت و من ز ی! فروشنده فاکتور ساعت را ممیدهم، مصرانه خواستم همان ساعت را بخر ینم
 یکرد! ساعت را فروشنده برا یرا با دقت نگاه م  ییساعت طال کیکردم که  یل ارا نگاه مبه د یچشم

! اما سماجت من ، قبول نکرده  نمی داده بود تا من بب شنهادیانتخاب ما اورده بود و خود دل آرا هم پ
 بود!
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گذاشت . اما هنوز نگاهش به ساعت   نیتریو ی. بعد آهسته رودید یخودش با دقت ساعت را م حاال
! از رفتار دل ارا دمیبال  یبه خودم م دم،یفهم یحرف، م ی جور وقت ها که ب نیمثل ا یبود! گاه

کردم که    ینگاهش م  یمطمئن بودم که ساعت چشمش را گرفته است! هنوز با لبخند مغرورانه ا
 پاکت فاکتور را به سمتم گرفت:  ندهفروش

 

 آقا!   دیبفرما -

 

گذاشتم، همان لحظه هم نگاه دل آرا از ساعت کنده شد و به من  نیتریو  یرا گرفتم و رو کتپا
 برداشتم و به سمت فروشنده گرفتم:  شی! ساعت را از جلودیچسب

 

 خوام!  یم نمیمن ا -

 

گفت و من به نگاه متعجب دل ارا لبخند   کیبه خاطر انتخابم تبر ،یالوصف  دیزا  یبا خوشحال  فروشنده
 کرد. فروشنده گفت:  یبه من و ساعت نگاه م  جیزدم . گ

 

 که من براشون...  نیاندازه بشه، کارت رو لطفا بهشون بد دیبا نیا -

 

 به سمت دل آرا رفتم تا کنارش باشم:  یقدم  میجمله اش تمام شود و ن نگذاشتم

 

 بندش رو لطفا!  دیخانوم اندازه کن نیبه دست ا -
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 صورت من ماند:   ی رهیانداخت و دل آرا خ یبه دل آرا نگاه  فروشنده

 

 من؟ -

 

 !گهید هیکی نی لیمچ دست تو و شا -

 

لبان او کاشت. فروشنده   یرا رو یزبانم نشست، لبخند ساده دالنه ا یو قاطعانه رو عیکه سر یا جمله
به نظر ضد حال خورده   ی! کمدمی پا یدل آرا م یچشم  ری مشغول اندازه کردن بند ساعت بود و من ز

 ! ندیبود! ساعت مورد عالقه اش را قرار بود دست دوستش بب ی عیبود اما خب طب

 

.  میآمد  رونیازه ب که کردم، همراه دل آرا از مغ یتر از کار یتر شد و راض قیفکر لبخندم عم نیهم با
 به اطراف انداختم:  یپاساژ، نگاه  رونیب

 

 م؟یبخور زیچ هی میهست بر  یزیچ یجا ، کافه ا نی شده، من ناهار خوب نخوردم، ا  کیهوا تار -

 

کرد! بعد با دست جلو تر را نشان   یتعجب نگاهم م ی، نگاهش کردم که او هم با کم شنهادمیاز پ بعد
 داد:

 

 جلوتر هست ...  -
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و  میداشتند، راه افتاد یقدم برم  یمثل من و او ، به آرام  گرید یتند و بعض  ی که بعض ی مردمان کنار
به   کیآمد. قهوه و ک یم  یخوب ی. شلوغ بود اما به ظاهر جا  میشد یبزرگ یبعد، وارد کافه  یا قهیدق

که  یت! ساک کوچک دسمیگرد کوچک نشست زیهم، پشت م یو رو به رو میانتخاب من سفارش داد
ساعت را در آوردم. جعبه که   یگذاشتم و از داخلش جعبه  زی م یساعت ها داخلش قرار داشتند را رو

 ام شد  رهیباالرفته خ یو با ابرو ها دیخودش را عقب کش یکنار دستش قرار گرفت، کم

 

 . من واقعا ازت ممنونم...یرو داشت  نیلیشا یهوا یل یه، خمدت کوتا نی هم یتشکر! تو یبرا -

 

 بزند اما من زودتر، لبخند زنان، گفتم:   یاز هم باز شد تا حرف یدل ارا کم یها لب

 

فرصت رو   نیخرم ! ازت ممنونم که ا یطور کادو م نیهستم! ا ی... من آدم فرصت طلب دیببخش -
 !یدوستش داشته باش  دوارمی! امیداد

 

 یگذاشت و با جمله  ز یم یو قهوه را رو  کی. دو بشقاب ک ستادیکنارمان ا ر،ی با روز بخ ،یجوان  پسر
 گذاشت! مان یخوش بگذره، تنها

 

دل ارا که سرش   یآهسته  ی! صدانمشیخواست دوباره بب یرضا انداخت! چه قدر دلم م ادیرا  من
 ضا فکر کنم!به ر ادی افتاده بود، نگذاشت ز نیپا

 

 نکردم که ... ی... من کار یعنی ...  نی... انیکرد یکارو م نیا دیمن ... نبا -
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قهوه ها  یرو  ییبای ز نیدانم چه طور به ا یکه من هنوز هم نم یکرد و شکل قلب  یقهوه اش نگاه م به
 شدم:   لیبه سمتش متما  یگذاشتم و کم زیم یکشند! آرنجم را رو  یم

 

 دوست! هی... از ... طرف یشم قبولش کن یبود. خوشحال م  یلیمن خ یبرا -

 

مورد عالقه اش است، در مورد دل آرا   یکه دنبال به دست آوردن دختر ها ینیدانستم همان شاه  یم
کافه ،  شنهادیساعت و پ دنیخر  ای که دل آرا پر رنگ شد و  نیهم دست به کار شده است! اصال هم

  هو شرمنده اش را ب یسرش را باال گرفت تا چشمان فرار یکم همه و همه کار خودش بود! دل ارا
 اطراف بگرداند: 

 

 ... من دوست ند...  ادهیز  یعنیآخه ...  -

 

 که به سمتش گرفتم، نگذاشتم ادامه بدهد:  یدست با

 

که  نیا ایممنون!  یو بگ یمثل قبل بخند ای! دوست دارم االن، ادی یحرفا خوشم نم   نیمن اصال از ا -
 ! اما بازم با لب خندون و سر باال!یاز کافه بر یو بلند ش یپسم بد

 

  بای زد. ز یم  یاهی نور زرد رنگ کافه، به س ری . زنمیباال آمد تا من چشمانش را بب  یدل آرا باز هم کم سر
و انگشتش جعبه را   نی کنار صورتش، افتاده بودند پا یهم شده بود! موها  باتری بود و حاال به نظرم ز

دل آرا  یلب ها  یوبا شرم، ر  ختهی آم یهم نگذشت که لبخند یا هیکرد! لبخند زدم و ثان یلمس م
 نشست: 
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 ...دیهست یا دهیشما ... مرد فوق العاده خوب و ... فهم  -

 

بودم !اما  ده یاز خودم کم نشن فی معاف کرد! تعر دنیاز تپ یلحظه ا یباره اش، قلبم را برا کی فیتعر
 ... لحن دل آرا صادقانه بود!

 

خوام تشکر   یو منم، فقط م  یکه دخترم رو شاد کن  یکن  یم  یدار ینظر لطف توست! تو کار بزرگ -
 کنم...

 

 .  نمیرا هم بب  فشی توانستم گردن بند ظر یدل آرا باز هم باال تر آمده بود و من م سر

 

 بنداز دستت!  -

 

 ه جعبه انداخت: ب یگریمردد بود و نگاه د هنوز

 

 ...ای خوشش ب نیاز ا نیلیشا د یشا  یعنی د؟یمطمئن  -

 

 نیتا ا گهیپسنده ، د  یم شتریعالقه نداره! من مطمئنم اون ساعت رو ب  زایچ نیبه ا  نیلی! شاادی  ینم -
 جاشو شناختم!
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کردم،    یباز کرد و همان طور که من قهوه ام را مزه م   یتر شد، جعبه را به آرام  قیدل آرا عم لبخند
 ام شد:  رهی خ  یبه سمتم گرفت و با قدرشناس یساعت را دور مچش بست. دستش را کم

 

 و قشنگه!  کیش  یلیممنونم، خ  -

 

 را جدا کردم:   کمیبردم و تکه از ک   نیپا یرا کم  فنجان

 

 !یکرد یبهش دقت م یل یخ دمید -

 

 دل آرا باز هم مثل سابق شد!  ی خنده

 

 کردم. یتا اومدن بابا صبر م  دیخوشم اومده بود. اما ... خب با یل یخ -

 

 که اون برات بخره!؟ -

 

 : د یکش شیرا پ  کیساعت، بشقاب ک یجعبه   دنیباال انداخت و با کنار کش یآرا شانه ا دل

 

 !دمیو نظرشون رو نپرس  دمیخربعد ناراحت شن که چرا خودم   ارن،یب  یترسم برام سوغات  یخب م -
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  یرا با نوک چنگال بلند م  یکوچک یکرد! آن وقت تکه  یم  زیر  زیرا ر  یشکالت کی چنگالش آهسته ک با
 را درآورده بودم!   کیزود، دخل ک  یلیگذاشت ! برعکس من که خ یکرد و به دهان م

 

انداختم تا واقعا نگاه نکنم. اما خب راحت هم   نیکنم . سرم را پا یدانست که نگاهش م یم انگار
دل ارا برسم .  یکه باز هم سرم باال برود و به لبخند صورت یلیخواستم! دل یشد اما نم یم  یعنینبود. 

 : دم یپرس فکر ی. ب ردیتا او با نگاه کردن به قهوه، زودتر چشم بگ میماند  رهیبهم خ  یا هیثان

 

 ه؟ دار یتونم بپرسم پدرت چه شغل یم -

 

 لبش نشست.  یرو یسرعت سرش باال آمد و بعد لبخند کم رنگ به

 

 شغلش آزاده! -

 

 باال رفت :  میابرو ناخودآگاه

 

 !دمینفهم دیآزاد؟ ببخش -

 

 که باال رفت جواب داد : یآرا با شانه ا دل

 

 !نهیداره ... شغلش ا نیماش شگاهیبابام ... نما -
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 شش؟ یبشه برم پ  دیکجاست؟ شا  شگاهشی اوه! چه جالب ... نما -

 

 که کج شده بود، دستش را هم در هوا تاب داد: یآرا با لبخند دل

 

 ...هیرفتن ترک  یماه کی ی. براستین رانیاالن که ا -

 

 : دمیپرس یوقت فضول به نظر برسم اما در آن لحظه ها واقعا با کنجکاو چینداشتم ه دوست

 

 کار؟   ای حی تفر یبرا -

 

 همه پرسش، بخندم!  نینگاهم کرد تا من خجالت زده از ا رهیخ  یا هیآرا چند ثان دل

 

 آشنا بشم.   شتریندارم، فقط برام جالب بود باهات ب یببخش من قصد فضول -

 

توانستم   ینم  گریلبش بود اما من د یلبخندش هنوز هم رو دیخت. شااندا نی آرا سرش را پا دل
 : دمی. اخم کرده، پرس نمشیطور بب نیخواستم ا  ی. جواب ندادنش ناراحتم کرد. اصال نم نمی بب

 

 متاسفم، ناراحتت کردم؟ -
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 به چشمانم گفت:  رهیباال امد و خ   سرش

 

 . پدرم ... ستینه ... مهم ن -

 

 ... یجواب بد   ستی الزم ن -

 

 آرا سرش را به چپ و راست حرکت داد:  دل

 

 جور جاها ... نی... ا هیترک ،یره ... دب   یم حی تفر ی! پدرم برا ستیمهم ن -

 

 کند و تنها گفتم: داینداشتم بحث ادامه پ دوست

 

 چه خوب! -

 

در مورد   یزود  نیبه ا  دیبماند نبا  ادمی طور  نیتا ا دمیقهوه ام را هم نوش یآخر و سرد شده  ی جرعه
  نمینتوانستم بنش گریتفحص کنم! از دست خودم و کارم ناراحت شده بودم. آن قدر که د یکس  یزندگ

سر دل  ستادم،یکه ا یباره  کیدختر انجام دادم!  نیام را هم در مقابل ا رعاقالنهیحرکت غ نیو دوم
 دست نخورده اش، نشد  بای تقر  کیو ک مهین یآرا با تعجب باال رفت. باز هم حواسم به قهوه  
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 !گهید میبر -

 

  ستمشیبود! کافه س  ریجبران اشتباه د  یانداخت . من هم متوجه شدم اما برا زی به م یآرا نگاه دل
هم نبود تا   یبهانه ا گری. د یکرد  یحساب م دی، سفارشت را با ین یکه بنش نی بود که قبل از ا یجور

ساعت خودش را هم برداشت و   یشد، جعبه لفتش بدهم! دل آرا دلخور بلند   یمن بخواهم کم
و همان طور که به خودم فحش    دمیتشکر زمزمه وارش را شن یمن گذشت. صدا یآهسته از جلو

 دادم،  یم کیرک یها

 

 ، دنبالش راه افتادم. یبرداشتن ساک کوچک کاغذ با

 

  یم ید. دنبال جمالتشده بود، دل آرا با سر افتاده منتظرم بو کی که کامال تار  ییکافه، در هوا رونیب
 گشتم تا بتوانم کارم را جبران کنم اما زودتر دل آرا گفت: 

 

وقت قبول   چیه ن،ینبود نیلی ممنونم. اگر ... پدر شا  یلیهم خ هیمزاحم شدم. بابت هد دیببخش -
 !دیسالم برسون  نیلیشده ، با اجازه تون ... به شا  رمیکردم... من د ینم

 

قدم  میکلمه ها را ادا کرد و بعد برگشت که برود اما دست من زودتر از ساعدش گرفت تا همان ن تند
 را هم با شک و تعجب برگردد 

 

 رسونمت ...  یصبر کن! من م  -
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 رم ... خداحافظ   یدارم ، خودم م یکار یینه ممنونم. جا -

 

 من بود! ریخواست برود اما همچنان دستش ، اس  دوباره

 

 رسونمت. ینداره، هر جا باشه م یباشه مورد -

 

 رم .. ممنونم. خداحافظ!  یگفتم که م -

 

و به سمت    دمیدستش را کش یاش مشخص بود ! کم  یکرد! از نگاه محکم و دلخور فرار یم یلجباز
 راه افتادم :   نیماش

 

 گو!ن گهی! دیممنون  دم،یباشه فهم -

 

 طرف برم!  نیخوام از ا یمن م -

 

 من اون طرفه! نیماش -

 

 !؟نی آقا ... شاه -
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که  نیراه، با ا   یبود! باق یساکت شدنش کاف یهم برا نی! همندیرا بب  میبرگشت و تا اخم ها سرم
 ،یگریحرف د یکرد. ب  یآرام و موقر، دنبالم م یهمچنان ساعدش را گرفته بودم، اما همچون دختر

  یو ب  شمگرفتم، جنتلمن با میرا که از پارک در آوردم، تصم  نیشد و کمربند را بست. ماش  نیسوار ماش
 !رمیتوجه به غرورم، اشتباهم را گردن بگ

 

روزا ... فکر کنم ... از نظر   نیدارم ا یریکم درگ هیاخالقا ندارم! اما ... خب  نیاز ا ادیمتاسفم ... من ز -
 خسته ام ... یکم  یروح 

 

 دور مچش بود! ییکرد اما چشمش به ساعت طال یم یافتاده و با انگشتانش باز نی دل آرا پا سر

 

 قدر سوال کردم ...  نی نکردم که ا یکار خوب  -

 

 ست یمهم ن -

 

 شدم... یجور، من ناراحت م نیا یدی پرس  یچرا هست خب! اگر تو هم از من م -

 

 ـ ... -

 

 بودم! که نبودم! یصبور تر م  دیبعدشم که ... اصال حواسم نبود ... با -
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 سرش را بلند کرد :  یارا کم دل

 

 خودم ناراحتم ...  ی... از ... از زندگ ستمی . من ... از شما ناراحت ن ستی واقعا مهم ن -

 

بار   نیشد ، ا دایپ یتازه ا یریهمراه بود. از عذاب وجدان رها شدم ، اما درگ   یادیاش با غم ز جمله
 کردم و تنها گفتم: اطیاحت

 

 متاسفم ...  -

 

 ی، من لحظه ا دیاش را باال کش ین یبار که ب نیافتاد. اول سکوت بود تا با اول  نی دل آرا باز هم پا سر
 گرفتم و متوجه پاک کردن صورتش شدم! ابانیچشم از خ

 

 ؟ یکن  یم هیگر -

 

 : دیچشمانش کش ری بار هر دو دست را ز  نیرا به سمت پنجره کرد و ا  شیرو

 

 نه! -

 

 کند! در داشبورد را باز کردم :  یزد که م  یم ادی اما فر شیصدا
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 اونجاست! یدستمال کاغذ یجعبه  -

 

 یکرد. متاسف بودم. هم برا هیدغدغه تر، گر یبار راحت و ب  نیو ا دیکش رونی را ب یآرا دستمال دل
  یدانستم به کدام سمت و سو رانندگ  یعذاب شده بودم. نم  نیکه باعث ا نیا یاش و هم برا  یناراحت 

ن را به  ی ماش ع ی، سر دمید یپارک یکه جا یشد تا زمان  یلیدل  نیحوصله هم بودم و هم  یکنم. ب یم
  نیچرخاند! با ا یهدف م یستش ببکشانم. دل آرا صاف نشسته و دستمال را در د ابانیخ یگوشه 

توانم به  یدانستم چه م یلحظه نم نیدادن در تخصصم است! اما در ا یکردم ، دل دار ی که فکر م
 ! میدختر بگو نیا

 

شکاند! تا آخر سر خودش باشد که به حرف   یاو ، م ینیگاه، ب یگاه و ب یها دنی را تنها باال کش  سکوت
 آمد: 

 

 کنم... هیخواستم گر ی... نم  دیببخش -

 

 آرامشش زدم:  یبرا  ییرنگ و رو  یب  لبخند

 

 رم؟ ی برات آب بگ یخوا یکنه. م یاگر آرومت م یکرد یاشکال نداره ... کار خوب -

 

کرد. به سمتش کامال برگشتم و بنا به    یم ینه گفتن تکان داد. هنوز با دستمال باز یرا به جا  سرش
 : دمیتجربه پرس 
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 دم.  ی... من گوش میحرف بزن   یتون یم یاگر ... دوست دار -

 

 یشد رگه ها یاما م  نمیصورتش را بب  یگذاشت به خوب ینم  یک یارا آهسته به من نگاه کرد. تار دل
صورتش بدهم، تنها   یف یبابت کث ی. حاال وقت آن نبود ، تذکرنمی نش ببچشما ری را، ز  ملیر اهیس

 هم انداختم:  یرو ی را به ارام میتر شد و پلک ها دهیلبخندم کش

 

  ینداشته باشم، اما خودت آروم تر م  ی راه حل دیکنه. شا  یبهم اعتماد کن. حرف بزن اگر آرومت م -
 ...  یش

 

  یاگر روز بود، بهتر م دیتوانستم حسش را بفهمم. شا ی اما ، نم دمید یصورتش م انی را م یرات ییتغ
 افتاد و زمزمه کرد:  نیشد از نگاهش خواند. دوباره سرش پا

 

 ... هیتکرار یقصه  -

 

 مربوط به خانواده ؟  -

 

 اوهوم! -

 

 ـ ... -
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هم  یر چخودشون... ه  یوقت منو درک نکردن... دنبال زندگ چیاونا ... به فکر خودشون هستن. ه -
 زنم انگار از فضا اومدم...  ی... حرف م

 

 : د یرا د شیمردمک ها دنیشد باز هم لرز یباال آمد و م   سرش

 

 باهاشون خسته شدم ...  یاز زندگ یل یخ -

 

ماند.   رهیخ   نیماش یجلو ی شهی من، به ش ی. چشمانش به جادمیزدم اما تنها آه کش  یم  یحرف دیبا
که پدر    ییآشنا شده بودم. دخترها ادی جور دختر ها ز  نیاش آسان بود! با ا  یتکرار یحدس قصه 

عاقل، پوزخند زنان   نیتنها ساخته بودند! شاه شانیو پول برا یآزاد ت،ی محبت و امن یومادرها به جا
و   دیاش را باال کش ی نیپدرها بودم! دل آرا ب نیاز هم  یکیبود! من هم  قتیکرد مثل خودت! حق دیتاک

صحبت   ی برا یکردم کلمه ا ینبود و سع یدوست داشتن انمانی! سکوت م دمی حوصله آه کش یمن ب
 :   ابمیب

 

جور   نیکنم منم هم سن و سال تو بودم، هم ی کنم... راستش االن که فکر م یاووم ... خب درک م  -
کرده و ... وقته فوت   یلیدر مورد پدرم ... مادرم ... خ شتر یب یعن یکردم!  یراجع به خانواده ام فکر م

 باهاش ندارم ... یخاطره ا  ادیخب ز

 

 جالب شد! به صورتم با دقت نگاه کرد:  شی زبانم نشسته بود، برا یفکر رو ی که ب  ییکلمه ها انگار

 

 که فوت کرد؟ نیبچه بود -
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رفت انگار تازه   یبود. وقت هیتو حاش  یجور کی شهی هم یدون ی... نوجوون .. اما ... م یل ینه خ -
 رو دوش اون بود...  یبار زندگ یکه همه  دمیفهم

 

 باال انداختم و اه کشان ادامه دادم: یا شانه

 

که   یفقط زمان دمیاونم فوت کرد، فهم یکردم اگر پدرم نباشه اوضاع بدتره ... اما ... وقت یفکر م -
 کنه! یزندگکه بخواد  ستین ی! چون منستهیا یم  انیاز جر یخودم نباشم، زندگ

 

 : دم یباال افتاده و لب کج پرس ییبا ابرو د،یکاو یصورتم را م  م،یحرفها  یمعن دنبال

 

 ؟یمتوجه نشد -

 

 را آهسته تکان داد:  سرش

 

خود   نیداره و ا انیجر  یآدم، بازم زندگ یکه با رفتن همه از زندگ  نهی... منظورتون ا یعنیچرا ...  -
 ... میکه اگر نباش  میمون

 

 گفتم :  دهیگشت و من با لبخند کش یمناسب م یکلمه  دنبال
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شه!  ینابود م  نیکل زم ایچند نفر بعد از ما هست  ستی! مهم نمیستین گهید  م،ی! اگر نباشمیستین -
 ... میستیما ن گهیچون د

 

 شهیکرد. هم یمرا خوشحال م ن یاش نبود و ا ینیب دنیاز باال کش گرید یفکر فرو رفته بود. خبر در
 : دمیحربه ام، پرس  نیاز ا یداد! راض یجور وقت ها فلسفه جواب م نیا

 

 خاله ات؟  یخونه  یر یم -

 

آهسته زمزمه کرد. برق ساعت، نگاهم را متوجه  یبله ا زی غم را به نگاه دل آرا کشاند و ناگر سوال،
شد    یزده بودکه رنگش را نم یبود. ناخن ها را الک روشن  دهیو کش فیدستانش کرد . انگشتانش، ظر

را باال   سرم  عیسر دم،ی. ضربان قلبم را که شندیدو شیپاها یداد. بعد ناخودآگاه چشمانم رو صیتشخ
در   اریاخت ی!اما دست من نبود! چشمانم ب  دمیکاو یتر را مدخ نیجور ، بدن ا نیکردم. درست نبود ا

 ساختن و تجسم بود! ایرو یکرد و ذهنم هم آماده  یم ی فضول  ز،یمورد همه چ

 

 مزاحمتون شدم! -

 

دادم  لشی تحو یمفهوم یرخ من زل زده است. لبخند ب میچشم از دستش گرفته و به ن یک  دمینفهم
 را روشن کردم:  ن یو ماش

 

 خوام و راحتم.  یجا هستم، خودم م  نی... اگر ا ستمین یمن آدم تعارف  ؟یزن  یطور حرف م  نیچرا ا -
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 که شما رو کنار خودش داره ...  نیلی. خوش به حال شادیهست یآدم خوب یلی ممنونم ... شما ... خ -

 

 جواب دادم : یتفاوت باشم و با خنده ا  یب  فش،ی کردم در ظاهر نسبت به تعر یسع

 

 ام ! یدونم برات گفته که چه قدر آدم مزخرف  ی! مستی ا هم نه یجور نیا -

 

 کنه . یم فیاز شما تعر  یلی.. اون خستیطور ن نیاصال ا -

 

 کند ! اما ... ی مبالغه م یالک  ایو  دیگو ی خواستم باور کنم که دل آرا دروغ م ینم

 

 هستم!؟ یکنه؟ به نظرش من پدر خوب  یم فیاز من تعر نیل یواقعا شا -

 

 که از چشمم دور نماند! ی. حرکت دیانداخت و خند نیسرش را پا انهی موذ یآرا با شرم دل

 

 واال ... راستشو بگم ؟ -

 

 آره! -
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  نیکه بگه خوب نینکرد یبه نظرش شما اون حد براش پدر یعنی! دیهست  یگه پدر خوب یخب ... نم  -
 !  دیهست یخوب   یلیگه مرد خ یبد! اما .. م ای

 

طور هم  نیا  نیل یکردم! مطمئنا شا  یدرک م شتریرا ب قتی جور انگار حق نیدل آرا دو پهلو بود! ا جواب
 داغش را افزوده است!  از یدل آرا پ  یموضوع اشاره نکرده و کم نیبه ا

 

 !زارهی کنم از من ب  ی... فکر م ست یجور ن   نیجالبه! حس من ا -

 

 ... نیمرد فوق العاده هست هی! دوستتون داره ... شما ... ستین -

 

کنم! سکوتم دل آرا را   میرو به رو  کیدادم حواسم را جمع تراف حی و بهت زده بودم و ترج متعجب
 کرد:  شیحرف ها یبه ادامه   بیترغ

 

قدر خوب با   نیکردم ا ی... من ... فکر نمنی. با احساس و خونگرمدیهست یمرد خوب ی لیشما ... خ -
 خوشحالم که با شما آشنا شدم ... یل ی. منم خ نی.. اما شما اصال مخالفت نکرد نی ایموضوع تولد کنار ب 

 

کردم! من  یدادم. خودم را گذاشته بودم در ترازو و دائم وزن م  لیتحو یجوابش تنها لبخند یبرا
 بودم؟   یواقعا مرد خوب

 

 !یکن  یاما اغراق م یدار -
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 رکم ... یل یاتفاقا من خ ه؟یچه حرف  نیاصال! ا -

 

کرد! سردرگم بود و  یم یباال انداختم... او هم در سکوت باز هم با انگشتانش باز ی، شانه ا اورانهناب
که باالخره سکوت   میشد یخاله اش م  یخانه  یها ی کیقابل تحمل نبود. نزد شی برا  ییسکوت هم گو

 را شکست: 

 

 نه؟  یاز دستم ناراحت شد یلیفکر کنم خ  -

 

 کرد! زی را ت میکه گفت، گوش ها یمفرد فعل

 

 ناراحت بشم؟ دینه! چرا با -

 

 کردم مهربان به نظر برسم . او هم مثل من لبخند زد:   یلبخند سع با

 

 ! من ....نیخوام از دستم دلخور باش  یبه هر حال نم -

 

نگفت.   یزیخانه پارک کردم، چ  یکه جلو یحرفش شدم، اما تا زمان یو منتظر ادامه  دمیچ یرا پ کوچه
ام نشست، سرم را   یشان یپ یکه رو ین یکند. با چ یم هیبه سمتش برگشتم و احساس کردم باز هم گر

 تر بردم  نیپا
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 دل آرا؟ -

 

رانم! شوک زده سرش را باال گرفت.   یطور نامش را به زبان م  نیبار است ا نیاول ینبود که برا حواسم
 برق زد  یک ی شک، در تارا یحدسم درست بود و قطره 

 

 باز؟  یکن  یم هیگر -

 

 زده سرش را به چپ و راست تکان داد. جانیه

 

 ...  یعنینه ...  -

 

 و با خنده گفت:  دیچشمانش کش ریز دست

 

 . دیدونم چم شده امروز ... ببخش ی... من نم دیببخش -

 

کردم   یم  یکار دی. انگار بادیپا ی کمربند را باز نکرده بود! با لبخند من را م ینشسته و حت شی سرجا
 دانستم! یزدم! اما خودم نم   یم یحرف  ای

 

 ... یکرد میازت ممنونم که همراه -
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عقب است، برداشتم و به دست دل آرا دادم تا با   یصندل یرو نیلیشا ی هیافتاد که ساعت هد ادمی
 امزه شده بود. لبخند زدم : تعجب به من نگاه کند. ب

 

گل   شیترسم فضول ی! م اریکادوش کن و روز جشن ب  ست،ی! اگر زحمت ن نهیلیواسه شا گهید نیا -
 کنه تو اتاق من!  داشیکنه و پ

 

 شده بود با لبخندش که دل چشم گرفتن نداشتم! بایز یدل آرا به قدر یها لب

 

 حتما، نگران نباش  -

 

 !ستمین -

 

و بعد    نی به صورت من و بعد به پا یا هینشسته و ثان شی دوباره سکوت شد. دل آرا سرجا بعد
شدند!   یجادو شده باشند، از صورتش جدا نم  ییمن هم گو یکرد. چشم ها  یدوباره به من نگاه م

موضوع   نیبه ا  یخواست حت یخواست اما عقلم نم  یکه حسم م  یزیدر لحظه کم بود. چ یزیچ کی
را به سمت   گرشیرا گرفته بود و دست د یدست ساک کاغذ کیآرا کمربند را باز کرد، با  فکر کنم. دل
 من گرفت: 

 

 حس خوب آرامش هست.  هیممنونم.. کنار شما ...  زی بابت همه چ -

 

 پر از مهر، خدانگهدار را زمزمه کرد و رفت! یباز شد و با نگاه نی ماش در
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 چیپهن و بزرگ نبود! ه یکس در آن کوچه  چی! هبسته شدن در خانه، حواسم را جمع کرد یصدا
 و سکوت بود و تمام!  یکی کس! تار

 

  نیلرزانم دور زدم. اول یبود؟ کوچه را با دست ها یکرد اما باور کردن یم یرا واقع میایدل آرا رو عطر
  یهدف رانندگ یاست!. اما ... ب ن یلیشا یم یکرد که دل آرا دوست صم یبار نبود و عقلم دائم تکرار م

 . مقرار بود یساعت... اما همچنان ، سردرگم و خسته و ب کی  دیدانم شا یکردم نم 

 

ساعت ده شده بود را متوجه نشدم. به  یگرسنه! ک شهیزنگ زد. منتظرم بود و مثل هم   نیلیشا
. از آن  رمیغذا بگدادم  حی خودم ترج شتر،یوقت هدر کردن ب یرسم و برا یقول دادم زود م نیلیشا
 کردم! یبودن، دور شده بودم اما همچنان کالفه و درمانده به آخر ماجرا فکر م  یو عصب  جانیه

 

که اصال دوست دخترم هم باشد! اما عقلم ،  میریکنم و نکردم. گ ینم یگفت که کار بد یم احساسم
 هیکه شب  ی. لحظات  میآماده کردم تا مثال شام بخور زی، م  دمیگشت! خانه رس یکار م  نیا هیدنبال توج

هم   نیلیشا  یها نگاهدادم مثال بخوابم! از  ح یرا رها کردم و ترج  میبا غذا ینبود! باالخره باز شهیهم ی
 ...  شهیتفاوت بود، مثل هم یبودم گرچه، کامال خونسرد و ب  یفرار

 

دانستم بدتر از آن را پشت سر گذاشتم  یام بود، گرچه م یبد زندگ یاز شب ها یک ینظر؛ آن شب  به
 کرد !! یرا راحت تر م المیکه خ یدیهم در راه خواهد بود! ام یو بدتر

 

 یرنگ یا روزهیبود! مخصوصا با شال ف  کیحالم باز هم درگرگون شد! سرحال و ش  نینازن  دنیبا د صبح
و سالم داد. از عمد اخم کرده، جواب سالمش را فقط دادم و وارد   ستادیا دنمیکه به سر داشت ! با د
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 وتاه،ک یزد و من با جواب ها یتوجه باشم . حرف م  یکردم ب  یاتاقم شدم. بعد از آن هم سع
 کردم ! ان قدر که باالخره به زبان آمد:  یاش م  یهمراه

 

 حالتون خوبه؟! -

 

 کردم، گرفتم:  یخود نگاهش م یدستم که ب ریز یاز برگه  چشم

 

 داره؟  یع یبه قرار امروزم با مهندس صن یحال من چه ربط  -

 

 رنگ شده بودند، لبخند زد:  یکه صورت  ییبا لب ها نی نازن

 

 !  نیستی! کال گفتم انگار سرحال ن یچ یه -

 

 دهانم را پوشاندم .  یگذاشتم و با دست رو زیم  یرا رو  آرنجم

 

 خوبم! ری نخ -

 

 کر!خب خداروش  -
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بهت زده به   نی گذاشتم. نازن شی رو  عیرا سر  گرمیخواست بردارد که دست د ی دستم را م ریز ی برگه
 : میمن نگاه کرد تا بگو

 

 ؟ ینگران من -

 

 ، جمع کرد:  نهی س یو رو دیلبانش برگشت. دستش را پس کش یرو  یبا آه  لبخند

 

 نگرانش شد! دیشه، با یدو روز پشت سر هم بداخالق م ستیرئ یوقت -

 

 تنگ شد:  چشمانش

 

 آها! چه جالب!  -

 

 که خسته شد و برگشت به سمت در:  دیطول نکش ادیکرد. اما ز یهم مثل من فقط نگاه م نی نازن

 

 !دی داشته باش یروز خوب -

 

دادم. در اتاق که باز   یگوش م شیزد و من با چشم بسته به صدا  یم نیرا محکم به زم  شیها پاشنه
 کردم:  شیشد، صدا
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 !یثرب یخانم  -

 

هنوز هم محکم بهم قفل شده بودند اما   مینکرده بودم. چشم ها  شیطور صدا نیوقت بود ا  یلیخ
  یم جیکند. خوشحال بودم که دشمنم را گ یکه با دقت و تعجب من را نگاه م نمشیتوانستم بب  یم

 !اورمی ب شی را به رو  نیا یجور کی کنم و دوست داشتم 

 

 مواظب خودت باش!  -

 

 از چه نظر؟  -

 

 شه، حال پدرتم که ... ی! هوا داره سرد میسرماخوردگ -

 

 یسرش عقب رفته بود و موها یها مهیبود . شال تا ن   نینازن میرا باز کردم. رو به رو چشمانم
 داد یم شی کوتاهش را نما

 

 زنم!  یبه پدرت م یسر  هیحتما فردا  یراست -

 

 : د یوضوح رنگ از صورتش پر به

 

 پدرم؟  -



 شاه و دل 

255 
 

 

 دادم:  لشیتحو  یلبخند ،یریمچگ نیخوشحال از ا من

 

 ؟ هی! نظرت چ دنشید امیوقت بذارم که ب هیتونم  ی! ملهیاره! فردا تعط  -

 

 . با مکث جواب داد:دیکاو یم هودهیدرون اتاق را ب  لیوسا چشمانش،

 

بهتره خوب ...  یل ینظر ... نظر لطف شماست... اما ... خب فکر نکنم الزم باشه. پدرم ... حالش خ -
 ساده بود ... یسرما خوردگ هینداره ...  یمشکل

 

بودن و سواستفاده از حس   چهی شدم. حس باز یکرد. ته قلبم دل آزرده م یم  دمیناام  شیها هیتوج
اما در باطن،   د،یهم افتاد . در ظاهر شا یدوباره رو میحس ممکن بود. چشم ها نی دردناک تر م،یها

  نیدتربه نظرم، ب  نیرا نداشتم. ا  یانسان ری حد رفتار غ نینبودم. تحمل ا یو محکم  یاصال آدم قو
 شکست ممکن بود. 

 

 ...یآزاد یآقا -

 

 ود: جمله اش تمام ش نگذاشتم

 

 ! رونی برو ب -
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  یرفت تا من هم بتوانم چشم باز کنم. حال ِ بدم، بدتر شد. نم  رونی ب نی سرد و تلخ بود . نازن لحنم
آن قدر که به  یگشتم حت یبلندم کرد. دنبال راه حل م  میاز جا تیبد باشد. عصبان  نی خواستم نازن

واقعا دوستش  که میکار بردارد . بگو نیحرف بزنم. از او بخواهم که دست از ا  نیبا نازن د،یذهنم رس
 کرد!  خیدل ارا افتادم! بدنم  ادیجا بودم که  نیدارم ... هم

 

و دل آرا را با هم  نیآن که متوجه باشم نازن  یکردم. ب یدل آرا نسبت به خودم را حس م کشش
 !دغدغه ام نیشد بزرگتر نیکردم و هم  یم سهیمقا

 

به در اتاق    یکه ضربه ا دمیجو یناخن شستم را م  یپوست بلند شده  یو گوشه  ستادهیاتاق ا وسط
 رو به رو شوم:  ن یبرگشتم تا با صورت سرد نازن دهیخورد! ترس 

 

 داخل؟ انیتونن ب  یکار دارن، م یمنصور یاقا -

 

 اسم بودم که باز هم به کمکم آمد:  دنبال

 

 اقا طاها!  -

 

 اهان! -
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در   خیم م یباز رها کند و برود! هنوز مردمک ها مهیدر اتاقم را ن نیبود که نازن   یکاف ایکلمه گو نیهم
 ! دمیبودند که به صورت خندان طاها رس

 

 سالم آقا!  -

 

 راه افتادم:  زم یحبس شده را رها کردم و به سمت م  نفس

 

 ؟ ی سالم! کار داشت -

 

 طاها را هم جمع کرد!  یخنده  لحنم

 

از شرکت برم دنبال   رونی هم صبحت کردم. قرار شد که از شنبه صبح من ب یخب ... من با خانم غزنو -
 ها! یمشتر

 

 کارو کن! نیخوبه! هم -

 

 چشم ... -

 

اش شدم تا   رهیکج کردم و منتظر خ یدارد، سرم را کم  یگریدانستم حرف د ینشستم. م زمی م پشت
 : د یایبه حرف ب 
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! هک کردنشون مثل فهیضع  تیاز نظر امن یلیخ  ت،یسا  ای یحسابدار ستمیس  نیگم ا یخب ... م -
 ! دیبراشون کن یفکر هی دیآب خوردنه! با

 

 زدم:  هیتک  یحوصله به صندل یب

 

 رفت...   یاومد و م یم ی کی کرد. بعدشم  یگذار هیمن قبال مهندس داشتم! اون همه رو پا -

 

 باال انداخت :  یشانه ا طاها

 

کنن.   یامن رو هک م  یلیخ یها  تی سا یم بود بگم بهتون. االن به راحت فهی به هر حال من وظ  -
 ... دیمراقب باش یلیخ

 

دفعه  کیشود که  یم  بشانینص ی زیرا هک کنند! چه چ  تیکردم که مثال بخواهند سا یفکر م داشتم
 نکرد! غی در یکار چیبار قبل که از ه نبود. مثل دیبع  یکار چیماهان افتادم! خب از او ه ادی

 

 رو ...  یکس هیاگر نه من  یتون  یم نی خب ... باشه خودت بب -

 

 هم داره ... نرم افزار و..  نهیکم هز هیخوام و خب   یتونم ... فقط زمان م ینه آقا م -
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 بلند شدم:  یصندل یحوصله از رو یب

 

 سازه ... یمشکل م  شترمیکنه، ب یم  شرفتیپ شتری! هر چه قدر که بیتکنولوژ نیبه ا ادی لعنت ب -

 

کنه و خوبم   یم یگذار هیهک رو پا ادی ی! انسان خوب و بد مقصرشه! بد مستین یتکنولوژ ری تقص -
 ...  تشویامن ادی یم

 

 بگذارم:  یان یپا یطاها نقطه  ی در هوا تاب دادم تا به سخنران  یدست کالفه

 

 بسازم! تشویتونم امن  یشن مثل من که نه هک بلدم و نه م  یم ییبدبختم کسا بعد دوباره از نو! -

 

 : د یخند زی ر طاها

 

شه  یهمراه، االن م یگوش قینرم افزار ساده از طر  هیها! با   نهیزم یهمه  ی! توهیجور نیهم  ایدن -
 نظر گرفت! ریتمام دفتر شما رو هم ز 

 

در هم  شتریمن را ب یجمله، اخم ها  نیآخر نی مخصوصا هم ش،یبود اما حرف ها شهیمثل هم طاها
 بود! ختهیمن نقشه ر  یکه ماهان باز هم برا طیشرا نیداد! آن هم در ا یم ی! طاها هشدار جددیکش

 

 بودم، برگشتم و با دقت نگاهش کردم:  ستادهیپنجره ا کنار
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 واقعا؟  -

 

مخشون واسه  دیدون یها که م یرانی ست ... مخصوصا اقدر راحت شده و دم د نیبله اقا! ا -
 ... یخرابکار

 

 !؟ی تون  یتو هم م یعنی -

 

 جا خورد.  طاها

 

 من؟ -

 

 ! یاره تو! ظاهرا که خبره ا -

 

 انداخت، انگشتانش را در هم فرو کرده و جلو شکم چاقش نگه داشته بود : نیپا  یسرش را کم  طاها

 

 کارا نکردم ... نیمن نه! من از ا -

 

 چپم انداختم:  یپا یراستم را رو  یجمع کرده و پا  نهیس یزدم. دست ها را رو هیتک  وارید به
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 که! ی خوب بلد بود یل یخ -

 

کردم.   شیصت استفاده کرده و خوب تماشادستپاچه شده بود. سکوت کرد و من هم از فر طاها
راحت بوده که اجازه  الشیاش کرده و حتما خ  یدانستم حامد معرف یاعتماد کردن سخت شده بود. م

  یم دیگرفتم! به خودم تاک یبا او م دیانداخت که با یتماس ادیداده کنار من باشد. اسم حامد، من را 
 ا انجام بدهم که طاها به حرف آمد: کار ر نیکردم که حتما بعد از رفتن طاها ، ا

 

 و کارام رو چک کنه. من ... نیاریمهندس ب هی دیتون یکنم. م یمن دوست ندارم خرابکار دیباور کن  -

 

 ماند:   رهیخ میو محکم به چشم ها یبار جد نیاتاق گرفت و ا یها کیکرد. چشم از سرام مکث

 

رو   شنهادیپ نیدم. اگر بهتون ا یدرست شدن اوضاع انجام م یکه در توانم بود، برا یمن هر کار -
 بود. چون واقعا ..  تی امن یکردم... فقط برا

 

از طرف من بود. پشت   ی. طاها در سکوت منتظر حرفدمی کش یق یگرفتم و نفس عم واریام را از د هیتک
 نشستم و گفتم:  زیم

 

پنجشنبه س، من اصال حوصله ندارم! شنبه با هم در موردش حرف   برو فعال به کارت برس... امروز -
 ... میزن یم

 



 شاه و دل 

262 
 

که من هم بخواهم به حامد زنگ  یگذاشت. فرصت  مینزد و تنها یگریحرف د  یجز خداحافظ طاها
باشد"    ی" دستگاه مورد نظر خاموش م غامی، شماره اش را گرفتم. اما پ یمعطل  یبار ب  نیبزنم و ا

خواستم با    نیتلفن را برداشتم و از نازن یگوش  ت،ی ن  نیتما شرکت بود با همکرد. االن ح وسمیما
 و بعد به من وصل کند.   ردیتماس بگ شرکتش

 

  دیاش ، با یمهم یبه اندازه  ی گفت هر کس یم شهی را از پدرم آموخته بودم! هم  فاتیتشر داشتن
دادم!  یدرس ها را خوب پس م  یوقت نشدم ، اما بعض چیداشته باشد! گرچه مثل او ه فاتیتشر

  یلیرا خ  ییو تنها یداد! مجرد یاطرافش نشان نم  یبه زن ها یعالقه ا ادیمورد! پدرم ز کیالبته جز 
که بعد از  یکرد ! جور یاستفاده م شیها یخوش گذران یبرا  یدوست داشت و از هر فرصت شتریب

  زاریکه از زن ب نیبوده. نه ا یتمام عمر کاف یبار برا کی مان گفت ه یازدواج نکرد . م گریمادرم ، د
خوش   و  حیاطرافش، خارج از تفر یداشته باشد! اما فاصله اش با زن ها یگریمشکل د ای باشد و 

که قرار   یآن هم زمان  میتهران قد یدر کاباره ها یرقص دختر دنید تی نها دیبود! شا   شیها یگذران
 بود مست شود! 

 

حامد را قرار   یکه صدا نیرا برداشتم و با تصور ا ی. گوشدیکش رونمی زنگ تلفن، از خاطرات ب یصدا
 است بشنوم، گفتم: 

 

 معرفت! یسالم ب -

 

 !یآزاد یآقا دیببخش -

 

 بود! تلخ جواب دادم: نی نازن
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 شد پس؟  یچ -

 

 رانیدوشنبه ا گهید یتا هفته  یسفر کار یگفت که برا شی شرکت نبودن امروز ... منش دیببخش -
 ! ستین

 

 ست؟ ین -

 

را قطع کردم. خب   ی. اه کشان گوشستی کند که حامد ن دیباز هم تاک نیتعجب زمزمه کردم تا نازن  با
تکرار   میبرا   شی. اما ... حرف هادیاش را مو به مو به من بگو یزندگ یبرنامه   یقرار نبود حامد همه 

! به  میدانستم، همسرش از اول هم دوست نداشت ما دوست باش یرا م  تیشد. گرچه من واقع  یم
گفته بود ! اما  میبود که با خنده ، به رو یزیچ نیمرد مجرد خوشگذران بودم. البته ا کینظرش من 

که  ندیب  یو چشم چران م زی مرد ه کیمن را  گرید  یها یل یخ دانستم او هم مثل یم یبه خوب 
 بنگرم!  یگریتوانم با چشم د یاحتماال به همسر دوستم هم م

 

  دمید یرا م  یها اگر دختر یکردم که در مهمان  یبودم. اعتراف م   زاری قضاوت ها ب نیشدم. از ا یعصبان 
متاهل و  یکردم کنارش باشم. اما مواظب برخوردم با زن ها یم یشدم و سع یجلبش م  عیسر

 بودم و هستم...  انمیمخصوصا اطراف

 

که ناخواسته باعث شدند اسم  ی قضاوت ها و البته اتفاقات  نیرا به غم داد. سر هم شی جا  تیعصبان 
نم تکرار  عنوان شناخته شود. ضرب المثل" خودم کردم که لعنت بر خودم باد" باز هم در ذه نیمن به ا

ام را   یگکه تمام زند  ییبود. مرجان و رسوا شی ، اتفاق هشت سال پ میها یبدبخت  شتریشد. عامل ب 
 همه شده بودم. یبه باد داد. همان موقع انگشت نما
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اش مواظبت کند و   یدادم که بخواهد از زندگ یم گانهیسرافکنده، حق را به  دم،یرس  یجا که م نیا به
در مورد   یجا هم لطف بزرگ نیکند. حق با هر دو بود. حامد تا هم یرفداربه حامد که از همسرش ط

همسر و   نارآرامش ک یزندگ یبرا یگریمزاحمت د دیرا گفته و من نبا  شیام کرده بود. حرف ها یزندگ
اش را به من در تمام سال   یکردم. مخصوصا حاال با وجود ماهان ... او دوست ی م جادی ا ش،یبچه ها

 ام، ثابت کرده بود و حاال نوبت من بود! یها ، مخصوصا در زمان بدبخت

 

که از   یام یبگذرانم . مخصوصا با پ  یشتریروز را با آرامش ب یکمکم کرد که لبخند بزنم و باق  فکرها،
ببرم و بعد از ناهار   رونیاز خانه ب  ی را صبح به بهانه ا نیل یسته بود، شاطرف دل آرا داشتم . از من خوا

  یکرد. دل ارا دختر جوان  ددممر  روز،ی اتفاقات د ادیخواستم زنگ بزنم اما  ی... م میبرگرد  یبا هماهنگ
  یرا فکرها  نیمن شود. ا ریخواستم درگ  یداشت و من نم یدر زندگ یبزرگ ی خال  یبود که انگار جا

خاطر، در جواب نوشتم که فردا از ده صبح   نیبودم! به هم یداده بود و االن هم راض شنهادیم پ شبانه ا
را   دیخودش، کل یتواند با معرف  یو او م  داریسپارم به سرا یرا م  دیبرم . کل   یم  رونی را ب  نیلی، شا

شام   یبرا ی ادآوری ربع بعد با نوشتن تشکر و  کیمانم .  ی برگشت م  ی. بعد منتظر تماس او براردیبگ
  یسردرگم حت  دیو شا  نیغمگ یکه کم یفردا ، دوباره فکرم را مشغول خودش کرد. دختر دوست داشتن

 . دیرس یبه نظر م 

 

اش ، باب طبع من بود. مهربان و رام   یو جوان جانیخودم، او را حس کنم. ه  کیداشتم نزد دوست
از حدش با من کامال   شی ب یک یو نزد روزید یحبت دارد. از گفته هادانستم کمبود بزرگ م  ی... م

 مشخص بود. 

 

از شام راحت باشد. داشتم  المی فردا، خ یتا برا نینشده بود. زنگ زده بودم به آرم کیهنوز  ساعت
تنها دوست ِمرد   دیشا نیرا نداشتم که دعوتش کنم! آرم  ی. خب من کسدیایکردم که ب یاش م  یراض

کرد،   یم  رآرام و ساده رفتا  نیکه نبود. آرم یت داشتم همه جا باشد، البته بعد از حامدبود که دوس
شد. مشغول چانه   یهم م یهوا دار خوب شیکرد و سرش در الک خودش بود. اما به جا یقضاوت نم

تا رو به در باشم و همان لحظه ،  دمیچرخ  ی. با صندل دمیضربه به در را شن  یزدن بودنم که صدا
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رون برود که من  یکرد و خواست ب   یبا دست عذر خواه د،یرا که دستم د  لیوارد اتاقم شد. موبا نی نازن
 گفتم:   ن،یجواب آرم یبه جا

 

 بگو!  یدار یکار -

 

 با تعجب در گوشم گفت :   نیآرم

 

 ؟ یچ -

 

 و لبخند وارد اتاقم شد:  یبا شرمندگ  نینازن  و

 

 ن؟ یر  یم یرن. شما ک یشده! بچه ها دارن م کیساعت  -

 

 کردم:   یبه ساعت نگاه کوتاه نانیاطم یرا باال انداخت. برا میابرو سوالش

 

 دونم فعال که هستم! ینم -

 

  یافتادند و سرش را آهسته تکان داد. حدسش سخت نبود ! احتماال م نیپا شی شد! شانه ها  پکر
 دادم تماس را قطع کنم:  حی کرد و من هم ترج  یحوصله خداحافظ یب   نیخواست برود. آرم
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 غذاهات!  ستیمدل پاستا بذار تو ل هیپس ... حتما  نمتی ب یجان، فردا م نیآرم  دیببخش -

 

و با   ستاده یهمان جا ا نیُسراندم . نازن زی م یرا رو ل یتماس را قطع کرد! موبا ان،یگو یاوک  نیآرم
 گاهم شالش را مرتب کردن دنید

 

 رم ...  یحرف بزنم بعدش م  یتلفن یک یخوام با  یندارم ... م یشما برو! من کار یبر یخوا  یاگر م -

 

 لبش نشست:  یرو یدوباره لبخند نیعمد با آرامش حرف زدم. نازن از

 

 تونم بمونم.  یم نیخوا  یندارم، اگر م یکار -

 

گفت. اما من در مورد احساسم صادق بودم!  یاش بودم. دروغ م  رهی خوردم و خ  یتاب م یصندل یرو
خرسند   یدور نیرا پر کرده بود، از ا انمانیکه م یبودم اما حس بد  کشیکه دوست داشتم نزد نیبا ا

 بود.

 

 ندارم! خوش بگذره ! ینه! منم کار -

 

 یخوشرنگش را غنچه تر کرد و بعد با قدم ها یقلوه ا یام، چشمانش را جمع کرد. لب ها هیکنا
 محکم به سمت در اتاق حرکت کرد: 
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 آخر هفته تون خوش! -

 

را   شیکفش ها یپاشنه  یو رفت! صدا دیبتوانم بزنم، در را هم محکم بهم کوب  یکه حرف نیاز ا قبل
فرصت را از   نیبار ا نیا دیبلند شوم! نبا عیو منتظر بودم که سکوت شود تا من هم سر دمیشن یم

 تمها در رفتم اما همچنان سکوت بود. دس یک یآن سکوت شد. بلند شدم تا نزد کیدادم!  یدست م
از  نیحبس کرد. ا نهینفسم را در س شی کفش ها یپاشنه  ینشست که باز هم صدا رهیدستگ یرو

کردم اما با   یم بشیتعق دیشود. با  یشد ، مطمئن شدم که از شرکت خارج م  یکه دور م  ییصدا
 شد.  یخودم نم   نیماش

 

  یم دایشرکت را پ کیآژانس نزد یرا برداشتم. همان طور که شماره  لمیموبا ی برگشتم و گوش  عیسر
که پشت  را    یزن ت،ی که با عصبان یکردم، از اتاق خارج شدم . با آژانس تماس گرفتم و همان لحظه ا

که  هاکردم، با طا  یم دینخواهند داشت، تهد نیماش گرید ی قهیتلفن به من گفته بود، تا ده دق
گفت و من با همان   دیشدم. با لبخند خسته نباش نهیبه س  نهیرفتن، آماده شده بود، س یظاهرا برا

 یره تاکسخواستم اصال فرصت را از دست بدهم. باالخ  یشرکت رفتم. نم یحالم، به سمت در خروج
 شد که دنبالش کند! یم دایپ

 

 کرد:  میشرکت خارج شوم، صدا  یکه در اصل ن یبود، قبل از ا دهیرا شن میصدا ایکه گو طاها

 

 اقا ... آقا... -

 

 : دینزدم تا خودش بگو یو با اخم نگاهش کردم. حرف  برگشتم
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 برسونمتون؟ نیخوا یمن دارم .. م د،یهست نیاگر دنبال ماش دیببخش -

 

 اخم را لبخند گرفت!  یجا یشد! به آن یتر در آن لحظه نم  یعال  شنهادیپ نیا از

 

 کجاست؟  نتیبدو پسر ، ماش -

 

. او که از  میستادیپشت سر طاها پشت درا اطی آدرس چند قدم دور تر از شرکت را داد . با احت طاها
 انداخت:  ابانیبه خ   یپنهان شدن من تعجب کرده بود، نگاه

 

 شده؟  یزیاقا چ -

 

 ؟ ین یرو بب نی نازن  یتون  یطاها، م  نیبب  -

 

 ! ستیداند منظورم ک  ینم  دمیبا تعجب برگشت و فهم طاها

 

 !می! منشیثرب یخانم  -

 

 !ستادهیا  یمنتظر تاکس ابونیآهان! بله اون طرف خ -
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 یرا م یام یبود و انگار پ نی سرش پا نیکشاندم. نازن  ابانیرا اهسته از کنار شانه اش به خ  سرم
 نوشت. 

 

 و آهسته گفتم : دمیرا عقب کش طاها

 

 دنبال کنم! ،یعنیرو   یثربی.. خانم  نیخوام نازن  ی طاها من م نیببب -

 

 : دیبست و باز کرد و پرس نهی بار با طمان  کیبلندش را  یپر پشت طاها باال رفت. مژه ها یابروها

 

 د؟ یکن  بشی تعق -

 

 م: سر جواب مثبت داد با

 

که   یشو . زمان نی و سوار ماش رونیآهسته از در شرکت برو ب  یل یخ  ،یاون که جلب توجه کن یتو ب  -
 !نی تا اون موقع منم اومدم تو ماش ا،یاز پارک در ب عی نشست، سر ی ن یهر ماش یتو نی نازن

 

نگاه  ابانیخ  یگذاشت و به ابتدا  یم فشیرا داخل ک  یگوش  نی انداخت. نازن ابان یبه خ  ینگاه طاها
هم ترمز کرد و رفت. تا من مطمئن شوم که منتظر   شی پا یجلو یبوق زنان لحظه ا یدیکرد. پرا یم

 ! ستین یتاکس
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 برو طاها!  -

 

و همان طور که   دینازکش را باال کش شرتیسو پیکرد، ز  یکه تا آن لحظه ، حرکات من را نگاه م طاها
  ابانیخ  یباره از شرکت خارج شد و به سمت باال کی بود،  رهی خ  نیبه زمانداخته و  ن یسرش را پا

کشاند!  یرا دنبال خودش نم   نیست که نگاه نازن یی جا نشیحرکت کرد. خوشحال بودم که ماش
ماندم که البته تنها   یمنتظر م د یبود که خوشبختانه متوجه رفتن طاها نشد. حاال با نی نگاهم به نازن

را باز کرد، من هم مثل  نیکه در ماش   نی! نازنیبلند مشک  یشاس  نی! همان ماشدیطول کش هیچند ثان
  ی. زمانبود  دهیکش رونی را طاها ب  نیماش یطاها حرکت کردم. جلو نیطاها، به سرعت به سمت ماش 

مکث کرد و   یا هی. طاها ثاناز کنارمان گذشت  نیاش را محکم بستم، ماش ینقره ا دیکه من در پرا
 باره خودرو با شتاب حرکت کرد. کیبعد 

 

طاها،    یکرد، اما رانندگ یسرحال هم نبود، بشود کار  ادیکه به ظاهر ز نیماش نیکردم با ا ینم فکر
راننده، پنهان شده و    یعقب ، پشت صندل یصندل یمان را جبران کرد. رو هینقل ی لهیکامال ضعف وس
سرش    یرا هم رو  شرتشیزده و کاله سو یدود نکیرنگ بود. طاها ع  یمشک  نیچشمم به ماش

 بود! دهیکش

 

و آرام   اطی مان، با احت یباز نی! گرچه ماشمیو خشن شده بود عیسر یها لمیف  هیام گرفت، شب خنده
  دنشانیچی شد اما عقب هم نماند. با پ   ینم  کینزد ادیرا داشت. ز  نیبود! طاها با مهارت، کنترل ماش

جلو   بهشد تا جلب توجه نکند. هر دو سکوت کرده و فقط حواسمان  یخلوت، دور م  یها ابانی در خ
را از عمد جلو   نی تهران، پارک کرد. طاها، ماش یشمال  یها ابانیاز خ  یک ی، در  نی بعد ماش یبود. کم
آن که   یو ب  یعقب که پرده هم داشت، به خوب  ی شهیاز ش یتوانستم به راحت ی طور، من م نیبرد و ا

 باشم!   یبی عج یشوم، ناظر صحنه  دهید
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  یصحبت م   نی. نازن نمیتوانستم ظاهر مرد راننده را بب  ینشستند. نم  نی، در ماش  یا قهیدق کی دیشا
 ادهی پ نیداد. بعد هر دو از ماش یرا هم دائم تکان م  شی بود، دست ها  یکه عصب شهیکرد و مثل هم 

افتادند.  راهو هم قدم با هم، به سمت ما   ستادیکرد که مرد کنارش ا یشالش را مرتب م نیشدند. نازن
ت. گرچه ماهان با ماهان فروهر نداش ی. مرد شباهت نمی مرد را بب  یچهره  یتوانستم به خوب یحاال م

فاصله  یشرکت من بردارد! مرد با کم یمن و جاسوس خودش را از جلو یقدر احمق نبود که منش نیا
دادم،   یم دینو ئمدوست پسر بودنش را هم که به خودم دا انیجر نیکرد. ا یحرکت م  نیاز نازن 

 منحل کرد!

 

رنگش را با   یداشت. کت تک سرمه ا یخوب کلی مرد هم جالب بود. قدش بلند و به ظاهر ه ی افهیق
مرد جوان و  کی یبرا  یست کرده بود. مسلما انتخاب خوب یرنگ و شلوار عسل  ینخود  یراهنیپ

تر بردم اما آن دو به سمت   نی طاها برسند، من سرم را پا  نیجنتلمن بود! چند قدم مانده به ماش
 ! دمیرستوران را د  یرفتند . سرم که برگشت، تابلو انابیگر خید

 

  یها داخل رستوران شدند، من هم برگشتم. خوشبختانه طاها، سکوت کرده بود تا من به راحت آن
مرد ماهان فروهر نبود. درست   نیرا سر و سامان بدهم. ا میبتوانم از فرصت استفاده کرده و فکرها

دارد!  یزیقدر قد بلند است و هم چشمان روشن ر نی ااما نه  دمشید ش،یاست که هشت سال پ 
کرد.   یچشمانش را برطرف م یمشکل کوچک ش،ی با آرا  یخواهرش! البته مرجان به خوب  هیشب تدرس

  ادیمرد سنش ز نیجهان، متعلق به او بوده و بس! تازه ا یچشم ها نیباتریآن حد که به نظر من ز 
 همشکالت گذشت ری درگ یبزرگتر باشد! آن قدر که به خوب یاز من هم دو سه سال دینبود! اما ماهان با

مرد ماهان نبود.   نی! سرم را آهسته به چپ و راست تکان دادم. نه ااوردیبود تا آن بال را به سر من ب
که   یتر شده بودم. طاها با تکان جیشد اما حاال... گ  یاز مشکالت من حل م یل یگرچه اگر بود، خ

 کردم.  یاعتماد م یگساد  نیبه ا د یاما نبا دیرس  یبه نظر نم  یکرد. پسر بد طی، من را متوجه شراخورد

 

 طاها؟!  -
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 تکان داد تا به عقب نگاه کند:  یبزرگش را کم  ی تنه

 

 بله آقا؟  -

 

 تو برو ... من خودم .. -

 

 برسونمتون. ن،یر  یمهم  ییجا هستم. اگر جا نینه آقا، به جان خودم اگر تنها بذارم شما رو. هم -

 

 دوباره گفتم:  نیخواست محتاط باشد . بنابرا یمصمم بود. عقلم م نگاهش

 

 برگردم شرکت. دی. منم با ستینه الزم ن -

 

خاطر دوباره به سمت جلو   نی برگردد به هم  ن،یطاها سخت بود که در آن اتاق کوچک ماش یبرا
 برگشت و دلخور گفت: 

 

 ندارم .  یتو رو خدا، من کار دیرسونم . تعارف نکن  یکه م نیبر ن یخوا یاگر شرکت م  -

 

 باره گفت:  کیبزنم که طاها  یخواستم حرف  یآمد، م رونیآه از دهانم ب کیشکل  نفسم
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 ... رونی اومدن ب -

 

در هم فرو رفت   میآمد . اخم ها رونیقدم به قدم، همراه مرد از رستوران ب  نیپنجره نگاه کردم . نازن به
 آن که حواسم باشد، فکرم را بلند بلند به زبان راندم:  یو ب

 

 چه قدر زود!  -

 

 صورتش گذاشت:   یاش را رو یآفتاب  نکیع طاها

 

 هست اون جان! یساعت کیزود نبود!  نمی همچ -

 

 شدم:  رهی فردار طاها خ  یو مرد کنارش، به سر و موها نینگاه کردن به نازن یه جاب متعجب

 

 م؟ یجا نیساعته ا  کیساعت!؟ ما  کی -

 

 ربع به سه ست ... کیبله اقا! ساعت  -

 

قدر در فکر بودم که متوجه  نیاز شرکت خارج شده بود، گذشته ! ا نیکه نازن یدوساعت از زمان کینزد
 برگرداند :  نی طاها دوباره من را به ماش یگذشتن زمان نشدم. صدا
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 ! دنبالش کنم؟ادی یفکر کنم داره از پارک در م -

 

 شد.  لیمتما ابان ی به خ  یمرد، کم نی عقب برگشت و همان موقع کاپوت ماش سرم

 

 آره برو دنبالش ... -

 

از کنارمان رد  نیبردم و بعد از آن که ماش  نی. من سرم را پارا روشن کرد نی ماش  ،یبا چشم  طاها
رنگ.. طاها   اهی س نیحرکت کرد. سرم را باال کردم و چشم دوختم به ماش  یشد، طاها به آهستگ

که به  دیطول نکش ادیشدم و ز ری که گذشت متوجه مس  یشد. کم  ینم  کینزد ادی کرد و ز یمراقبت م
. متعجب شد اما ستدیبه کوچه، به طاها گفتم با دنی. قبل از رس میدیرس  نینازن یمحل زندگ ابانیخ

وارد    نیشود اما ماش ادهیسرکوچه پ  نینگه داشت . منتظر بودم نازن ابانیرا کنار خ نی نزد و ماش یحرف 
من   نیماش زاصال دوست نداشت، داخل کوچه ا نی شد. نازن دهیدر هم کش شری ب میکوچه شد. اخم ها

آهسته از  نیرا تا سر کوچه براند. همان طور که ماش  نی... به طاها گفتم ماش  شود. اما حاال ادهیپ
زد ... با   یشده و مشغول صحبت با مرد بود. لبخند م  ادهیپ  نیاز ماش نیشد، نازن  یکوچه رد م یجلو

و   ستادی . طاها جلوتر ا دطرفه بو کی ابانی! خدمیند یزی چ گریدست به خانه هم اشاره کرد. بعد د
در حقم کرده  انتیخ  نیکردم نازن  یمن بود. و من در فکر و دلخور! احساس م یمنتظر دستور بعد

دوست   ایکه در مورد ماهان و جاسوس بودنش اشتباه کردم، حتما مرد نامزد  میری است. اصال گ
باور   نی ا دم،یچ  یم میورا رو به ر شی که حرف ها و پس زدن ها  ینبود! زمان یپسرش بود. فکر بد

از من چند پله باال تر قرار   د،یرس یکه به نظر م یاش دارد! کس یرا در زندگ  یهم دور از ذهن نبود کس
  یم ن یخوبش داشت. ظاهرش هم به نازن یمال  تیکه سوار بود، نشان از موقع  یخوب  ن یداشت! ماش

 آمد!

 

  یو من با گذاشتن چشمانم رو  دیکش  یقیام خانه کرد. طاها آهسته نفس عم  نهیباره در س  کی غم،
 هم، گفتم:
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 برو شرکت طاها ... -

 

افتاد و باز هم   یصندل  یپشت یباز هم بلند شد. سرم رو   نیموتور ماش ینزد و فقط صدا یحرف طاها
پشت   یزی کنم تا بفهمم چه چ ین یرا بازب   نینازن یرفتارها یک ی ،یک یخواستم  یغرق در گذشته شدم. م 

 اتفاقات است. نیتمام ا

 

 ... میدیآقا رس  -

 

از   یچشم ر ی زمان با بلند کردن سرم، چشمانم را هم باز کردم تا به ساختمان شرکت برسم . طاها ز هم
 را باز کردم و گفتم:  ن ی. اه کشان، در ماشدیپا  یمن را م نهیآ

 

 کردم ...  رتی درگ دیممنونم، ببخش -

 

 تر بردم و ادامه دادم: کیم را نزدقصد جواب داشت اما سر  طاها

 

 ؟یباشه... متوجه ا میکه امروز کرد یمتوجه کار یخوام کس   ینم -

 

 راحت .... التونی بله، خ -
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 کست هم نگو! نیتر کیبه خانواده ات و نزد  یحت -

 

 کرد:  نیباال و پا نانی سرش را با اطم طاها

 

 باشه چشم آقا، حتما  -

 

 : ستاد یشدم و طاها هم کنارم ا ادهیپ  نیماش از

 

 تونما !   یمن تا خونه برسونمتون؟ م نیخوا  یاگر م -

 

 :   دمیکش رونیکتم ب بی را از ج نگی درب پارک موت یزدم و ر  شیبه رو  ییرنگ و رو  یب  لبخند

 

 نمت یب  ینه برو! شنبه م -

 

که   ی. زمان دیبه ذهنم رس  یزیباره چ کیراه افتادم. اما   نگیزد و من به سمت پارک یتنها لبخند طاها
خواسته ام شد که  یمتوجه   ییکرد. گو یو نگاهم م ستادهیا نیبرگشتم، طاها همچنان کنار ماش

. به چشمانش زل زدم. دنبال ِ  ستادیا میرو به رو نگیدر پارک یرا پر کرد و جلو انمانیم یفاصله 
 : دی آمد. هنوز مردد بودم که طاها پرس  یروزها سخت تر به دست م نیگشتم که ا یاعتماد م

 

 تونم انجام بدم...   یم ادیاز دستم بر ب  یشده؟ هر کمک  یزیچ -
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. دیای خواسته ام بر ب  یتوانست ازعهده  یبود که م  یگرفتم و فعال طاها تنها کس  یم  میتصم دیبا
 : اشاره کردم  نشی به دور و برمان انداختم و به ماش ینگاه

 

 کم باهات حرف دارم! هی نی تو ماش میبر -

 

  یبه سمتش برگشتم و ب  یجلو، کنارش. کم یصندل  یپشت فرمان نشست و من هم رو  یبه آن طاها
 مقدمه گفتم:

 

 بزنه طاها!  نیخواد منو بدجور زم یم  یکی -

 

 باال رفت:  شی ابروها

 

 نش؟ یشناس   یم ؟یک -

 

 دفعه هم کار اونه . نیدونم ا یکارو کرد. م نیهم هم شیآره! قبال ... هشت سال پ -

 

 کرد و سرش را تکان داد:   زیعاقالنه تر چشمانش را ر  یبرگشت. جور یطاها کم  ی افهیق

 

 هم ضرر زده . ی لیکنه و خ یبرند داره باهاتون رقابت م هی هیگفت که چند وقت یخانم غزنو -
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شده،   لیکه به من تحم  یگفتن از شکست مشکالت شرکت بود! اما ... ریمسلما درگ یخانم غزنو خب
 سخت بود! میبرا

 

خوام بذارم، به   ی. تازه شروع کرده و من نم دهی! هنوز به اون جاها نرس ستیها هم ن یسادگ نیبه ا -
 برسه!  کیبار یجاها

 

 ادامه دادم : ابان،ی داد. چشم از او گرفتم و با نگاه کردن به خ یبا دقت گوش م  طاها

 

 کنه! یشرکت رو م یوسط داره جاسوس  نیا  یکی کنم ...  یفکر م -

 

 زمزمه کرد:  دی، طاها با ترد یا هیشد و بعد از ثان   سکوت

 

 ؟ یثرب یخانم  -

 

 بستم  یزبانم نشست. چشمانم را دلخور یرو آه

 

 دونم ... اما .... ینم -
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که در همان  یپسر را با خبر کنم. پس رفتم سراغ فکر نیا میخواستم از تمام اتفاقات و فکرها ینم
 تا توجهش به من جلب شود:  دمیبه سمتش چرخ  ی لحظه به ذهنم آمده بود! دوباره کم

 

 درسته؟ رنینظر بگ ریمن، منو تو دفتر کارم ز لیشه مثال با موبا یکه م یتو ... امروز گفت  نمیبب  -

 

 بدهد که من نگذاشتم:  یحی خواست توض ی کرد. م نی آهسته سرش را باال و پا طاها

 

منظورمه، در   یب  ثری... خانم  نینازن  یسر از گوش نا،یهک و ا نی... مثل هم یجور هی یتون یم نمیبب  -
 م؟یاریب

 

 . دیرس یکردم! اما خب فعال تنها راه ممکن به نظر م یگرد شد! احساس حماقت م یطاها کم  چشمان

 

اگر واقعا اون  یبهش تهمت بزنم. از طرف  یخوام الک   یمطمئن شم... نم  یجور هیخوام   یم نیبب  -
 و بتونم تو زمان مناسب ازش استفاده کنم.  دمیخوام بفهمه که منم فهم یجاسوس باشه، من نم 

 

طول  ادیکرد و من هم سکوت کردم تا راحت تر باشد. ز یتر شد. فکر م  نیزبیر  ینگاهش کم  طاها
 گفت :  یقی که با نفس عم  دینکش

 

 تو دفتر کارش؟  نی ذار  یکار نم نیدورب هی ! چرا خب ستی! اما اسونم نستیسخت ن  -
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 !میکه دار نیدورب  -

 

خوب   یل یخ  دیباشه شما بتون یجور هیتره! شنود داشته باشه و  یحرفه ا ن یدورب  هینه منظورم  -
 ! نیجور مدرک هم دار نی! ادیو کاراشو ضبط کن   دیروش زوم کن

 

اگر   یرا هم بشنوم حت شیتوانستم صدا یهم نبود. هر لحظه م یرا جمع کردم . بد فکر میها لب
 شرکت نباشم. 

 

 ...  نمیشه مخاطباشو بب  ی م نمیخواستم بب ی! اما ... مثال مستی ن یبد شنهادیپ -

 

 کرد:  نیسرش را باال و پا  طاها

 

 کار! نیشه ... گرچه جرمه ا یم -

 

 میو مردد بودم که طاها صدا ریفکر کنم. هنوز درگ  یتا کم  دمیصورتم کش یگفت! دست رو یم یجد
 کرد: 

 

 اقا ! -

 

 هوم؟  -
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  یذارم کس   یجا م هیصب کنم؟ رو براتون ن نی شرکت و دورب  امیسر و صدا ب  یمن فردا ب  نیخوا یم -
 نفهمه!

 

 نگاهش کردم و او ادامه داد: یکم

 

 .ستیسخت ن  ادی رم تو کار تلفن همراهش ... اونم ز  یاگر جواب نداد، اون وقت م -

 

شد   یم شتریصورتش ب   تیمعصوم ش،ینشست. با ته ر شی لب ها یرو  ،یزد و لبخند کج  یچشمک
جا   نیا میداد و البته قابل اعتمادتر. رح یشده بود، بزرگ تر نشانش م شتریب شی ها شی اما حاال که ر

و   دمی کش یمرد که در تمام مدت هشت سال، کنارم بود، اعتماد داشتم . آه نیبود . حداقل به ا
 شدم!  میلتس

 

کار نکن که بفهمه چه   هیشرکت. اما خواهشا  یایسپرم که فردا اجازه بده ب یم  میباشه! من به رح -
 بشن.   ریتعم  دیمشکل دارن و با نای گم دورب یه. من مخبر

 

 کرد.  نیمحکم سرش را باال و پا طاها

 

 ؟ یتون  ینده، تنها م  حیتو هم بهش اصال توض -

 

 راحت .. قبال کردم...  التونی بله، خ -
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 خوبه!  -

 

 رفت اما قبل از باز کردنش گفتم :  رهیسمت دستگ دستم

 

 ...  یبخر نیکه دورب  زمی شماره کارت بفرست برام، برات پول بر هی -

 

 ... یچشم ... مرس -

 

 را هم باز کردم :  نگیدر پارک  ستادم،یشد ، کنارش که ا ادهی پ نیهم، همراه من از ماش باز

 

راحته ازت و    المیکرده ، خ تی کس نفهمه . من فقط چون حامد معرف  چیسفارش نکنم، ه گهید -
 ...  یخواستم باش

 

 راحت.  التونی چشم آقا، خ -

 

 راه افتادم و گفتم :   نگیسمت پارک به

 

نره   ادتی بود زنگ بزن. شماره کارت   یزنم... تو هم اگر مشکل  یسر بهت م هی  امی یفردا اگر شد، م -
... 
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که شدم، غم هزار برابر در دلم نشست. چرا   نگیگفت و من را به خدا سپرد! وارد پارک یچشم طاها
داشتم... خانواده  یکردم، کاش برادر  یداشتم؟ آن لحظه دعا م یکس یو ب  یدر احساس سرگردانق نیا

بود،   کردههمسرم، با من قهر  یوقت بود به خاطر رفتار ها یل یکه خ ی... اما ... جز خواهر یبهتر ی
 هم نبود! یرفتن به خانه هم ... اما خب راه ینبود، حوصله  یرانندگ یرا نداشتم ! حوصله  یکس

 

تماس از دست رفته از  کیرا در آوردم .   لمیموبا یرا باال آمد، گوش  نگیپارک یبی که سراش نیماش
  ن یدانم چرا ماش یها، متعلق به دل آرا بود. نم امی از پ یک ی کوتاه .   امیناشناس داشتم و دو پ یشماره 

 را بخوانم .   امی تا پ دمی جلوتر، کنار کش  یرا کم

 

راحت باشه؟ من   المیشم ها، بابت فردا خ  یمزاحم م د یببخش ن؟یخوب  ن،یاقا شاه د،ی" خسته نباش 
 خونه تون؟ " امی ب یک

 

خاص خودش را   تی و جذاب جانیتنگ شد! دل آرا ه ش یاما دلم برا دیرس یبه نظر م  دیشا مسخره
که تا غروب   یحالم و البته فرصت  نیبا ا دیغل و غش است. شا یکردم ساده و ب یداشت. حس م

مغزم بود!  شنهادی! اما ، تنها پ یهمراه  یبود برا یخوب ی نهیرفتن به خانه، پروانه گز یداشتم برا
  یآغوش پر مهر پروانه و محبت ها یدادم به جا یم ح ی... ترج  گریبدنم هم دوست نداشت د یحت

 گوش بدهم!  شیو به خنده هاهمراه دل آرا باشم  ادش،یز

 

  دیگونه ام گذاشته بود، گرمم کرد. باز هم به خواستنش فکر کردم. بع یکه ناغافل رو یب.و.سه ا ادی
  یب یمن شده باشد. ترس عج  ریقدر زود درگ  نیکه از خانواده اش گفت، ا ینبود، مخصوصا با مشکالت

آمدند، دل  یمو پروانه که به نظر عاقل  نیدانستم مثل نازن  یبود! م نیری انداخت اما ش یبه جانم م
 و شکننده بود. اما ...  ی! احساساتستیطور ن  نیآرا ا
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قلبم را   یوسوسه ها یکردم، نتوانستم جلو یآن قدر که هر کار دیکش یمن را به سمتش م یزیچ کی
بوق را   نی اش تماس گرفتم! دومکرده بود، با شماره  دایپ دارید یکه برا یشوم و با بهانه ا الیخ  یب

 گرم و مهربان دل آرا !  یو بعد صدا  دمیشن

 

 ! نیسالم آقا شاه -

 

 . دمیرو د امتیبودم، االن پ ریمن درگ دی ببخش  ؟یسالم؛ خوب  -

 

 ن؟ینه اشکال نداره، خوب هست -

 

  نداشت!  یکرد بگذارد، اصال با احساسات من همخوان  یم  یکه سع یجور جمع بستن و احترام نیا
 دادم و گفتم:  هیتک یاخم کرده سرم را به صندل

 

 ! ینفر حسابم کن هی نفرم و دوست دارم  هی! اما من یذار یممنونم که به من احترام م -

 

 کرد، از من پنهانش کند:  یگرچه سع د،یخند

 

احترام   ،ی! گفتم بزرگتر هستیعن ی یش  ی... منیش ی دونستم ناراحت م یمن نم  دی، ببخش یوا -
 بذارم. 
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 نشست  میلب ها یدانم، اما لبخند من هم رو یکه پنهانش کرد نم یهمان خنده ا ایبود   لحنش

 

 احترام ندارم! راحت باش ! نیبه ا  یاجیمن احت -

 

 چشم! -

 

 خونه؟  یایب یخوا  یفردا صبح ساعت چند م یخب ... گفت  -

 

تونم با دو تا از   یکه تا ساعت دو همه کارا رو کنم ... البته تنها که نم تیاووم ... ساعت ده نها  -
 ... مهمونا هم ساعت چهار دعوت هستن. خوبه ؟امی یدوستام م

 

 کنم!  یخودم را عمل  یبودم که نقشه  نیدقت کنم، فقط دنبال ا شیان که به نقشه ها یجا به

 

 ؟ یهم نر داریسراغ سرا گهیخونه رو بهت بدم که د دیکل یخوا ی گم م یآها! باشه! م -

 

کنه به   یجور نگاه م  هی! ادی یتون خوشم نم داریخوبه. من اصال از اون سرا یل یکه خ ی، اگر بد یوا -
 آدم!

 

 کردم و به دل آرا گفتم:  لینثار جل یفحش
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 بهت برسونم!؟  یکجا هست رونم،یباشه، االن من ب  -

 

 االن ؟ ! -

 

 همراه شد  جانیاب و ه با اضطر  لحنش

 

 هست ...  یخب اگر مشکل  -

 

 دارم ...  یکار هینه ... فقط ... من  -

 

 اون جا ...  امیمن ب یاگر خونه ت هست -

 

 .... یعنینه ...  -

 

 کرد و مشغول فکر کردن شد. بعد با من من گفت:  مکث

 

 ... شهیکارم تموم م  گهیساعت د میهستم! ن شگاهیخب ... من ... آرا -
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 هم در آن لحظه ابدا مهم نبود! لشی ... دل نمشیام گرفت! دوست داشتم بب خنده

 

 باشه ، ادرسش کجاست؟  -

 

 بفرستم؟  ام یپ -

 

 باشه ، منتظرم ...  -

 

 شه ...  یم کی دونم پنجشنبه تراف ی... م ای... اگر سخت بود ن  دیببخش -

 

کردم،   یآرامش داشت. هزار سال هم فکر م ایدن کینشست،   یزبانش م یکه دل آرا رو یکلمه ا هر
 صدا شدم!  نیا ریو زود، اس یسادگ نیچه طور به ا دمیفهم ینم

 

 زنم بهت...  یزنگ م دم،ینشه ... بمون اون جا، رس  ری... بفرست زودتر که دستیمهم ن -

 

 چشم ... -

 

را هم  ی هر کار دشوار یحوصله   ،یاحافظکه بعد از خد یو با ادا گفت تا من بخندم طور محکم
و به همان سمت حرکت   نمیخواستم زودتر ادرس را بب یداشتم! نه خسته بودم و نه گرسنه! تنها م

 کنم!
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رفتم و   یشهر م  یشلوغ ِ باال یها ابانی از خ یکیبه  دی. با دمیکش  ینفس راحت د،یدل آرا که رس امیپ
بلندش، گوش   یلحظات بود، گذاشتم صدا نیا یبرا  یهمراه خوب  یقینبود! موس زیاصال مکث جا

  یگذاشته بود، خوشحال میبرا امشیپ یکه دل ارا انتها یقلب و ب.و.سه ا  یاداوری را پر کند و با  میها
 ام صد برابر شد!

 

گرفتم  یفرمان ضرب م یآهنگ، رو تمیو همراه ر دمی کش  یم ییساله! ال ستی ب نیبودم شاه  شده
را دوبل پارک کردم. قبل از    نیماش دم،ید یرا هم م شگاهی آرا یکه تابلو یساختمان  یعد، جلو!سه ربع ب

جواب  یا بر یاوهوم ن یلیگردم. شا ی زنگ زدم و گفتم کار دارم وشب برم نیلی تماس با دل آرا، به شا
تلفن همراهم را  یرا اعالم کردم و بعد، گوش دنمیرس  یگفت و تماس را قطع کرد! به دل آرا با تماس

 خاموش کردم! 

 

 یقرمز، خوانده بودم! اما نه م ی از چراغ ها یک یبود و پشت  دهیپروانه، بعد از راه افتادنم رس امیپ
 تا فردا صبح بود!  یگوش  یر، خاموشکا نیو نه آن جا بروم! پس بهتر اورمیخود ب   یخواستم عذر ب

 

و    نیبود، با شلوار ج دهیپوش یکوتاه دیسف یبود که متوجه خروج دل آرا شدم. مانتو نهیبه آ چشمم
چرم   یجلو که نشست، کوله   یصندل  یداد. رو یکه او را کم سن تر نشان م یدیجد  پی. ت  یکتان

 : دیاش را پوشانده بود، جلوتر کش رهیت یکه موها یگذاشت و شال طرحدار ش یپا یکوچکش را رو

 

 شد! ر ید دیسالم، ببخش -

 

 شدم:   رهیرخ او، به جلو خ   مین یحرکت دادم و به جا  یرا به آرام دنده
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 اتفاقا!  یسالم! نه ، خوب اومد  -

 

کردم! مثل  یحس نم  یادیز  ریی . نگاهم کرد تا من هم کوتاه به سمتش برگردم. تغدیخند  دوباره
!  نندیرا بب راتییتغ نیتوانستند ا یبود! چشمان من نم  یعی. که البته طبدی رس یبه نظر م  شهیهم

 : دیمرتب کرد و پرس یشالش را کم

 

 شمال!  میخوام با خاله ام بر یبهش گفتم دو روز م یکه نفهمه، الک نیا یچه طوره ؟ من برا نی لیشا -

 

 خوبه! اما معلوم بود که حوصله اش سر رفته! -

 

 به سمت من برگشت:  یبا خنده ، کم  ارا دل

 

رو   کشیک  یمخصوصا وقت  شهیدونم خوشحال م یجور شه اما م نیخواستم ا  ی... نم رمی ، بم یآخ -
 !نهی بب

 

 مثل من! دیهم خند باز

 

 ه؟یچ  کشیمگه ک -
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 ! یش  زیگم، سورپرا ینم گهینه د -

 

 حرف بزند! جانیبزنم تا تنها خودش باشد که با ه  ینداشتم حرف دوست

 

 ...  یدعوام نکن دوارمیاما ام -

 

  یمیمال شی به صورتش دقت کنم. آرا یاجازه داد لحظه ا ابان،یخ  کی. ترافدیخند   طنتیبار با ش  نیا
سکوت، لبخند   دیشا ایکرد. نگاهم  ی بافته شده اش را نوازش م ینازک موها یداشت و با دست انتها 

به  ،یپشت سر  نیبرگشت و حواس من هم با بوق ماش شهیرا جمع کرد. چشمانش به سمت ش او
  یگرفتم فکر م  یکه از او م یدانم اما من، به آرامش ی. او را نم میجلب شد. هر دو در فکر بود وجل

که دل  دمیچ ی پ یرا م  ابانیقدر ناخودآگاهم، دوست دارد کنار دل آرا باشد. خ نی که چرا ا نیکردم. به ا
 گفت:  یآرا با ناراحت

 

 من ناراحتتون کردم؟  -

 

 تکان دادم :  یکشان سر آه

 

 نفرم!  هیگفتم منو جمع نبند! من  -

 

 ابانی پدال گاز فشار دادم تا خ یرا رو   میپا شتریباز شده بود و ب یافتاد. راه کم ن یپا  یدل آرا کم سر
 کیداشتم تراف دیکه ام یگریبه اتوبان د  دیرس یم  شیطرفه را زودتر بگذرانم . انتها کی  کیبار
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 میتر شد. ن   راحت المیگذشتند، خ ی که م ییها نیماش دنینداشته باشد. دل آرا جواب نداد و من با د
 به سمتش انداختم و گفتم :  ینگاه

 

 ؟یناهار خورد -

 

 باال آمد :   سرش

 

 وقته! یل یبله! خ -

 

 : ردی رنگ بگ  دم،یخر شیکه برا  یساعت دنیبه ساعت دستش انداخت تا لبخند من با د ینگاه

 

 ! اون دفعه که من کوفت کردم! میبخور یزیچ هی مینی جا بش  هی میمن نخوردم! بر -

 

 گذشتند و دل آرا گفت:  یکه به سرعت از کنارم م  بود ییها نیبه ماش حواسم

 

داشتم  دیبود. منم خر  یخوب یپاساژ، کافه  هی یتر تو نی پا  یجا ، کم نیهم د، یگفت یخب کاش م -
 دادم. یانجام م 

 

 از کنار اتوبان راه افتادم : آهسته
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 ... ابونیدوباره داخل خ  چمی پ یعه! خب االن م -

 

 ...  میبمون  کیتراف یکل دی. االن باستیمهم ن گه،ینه د -

 

 ... یاشکال نداره اگر کار دار -

 

 آرا دستش را به سمتم گرفت و با آرامش جلو را نشان داد:  دل

 

 ! برو... چه فرق داره؟گهینه د -

 

 جانیبه سن و سال دل آرا، عشق را در ه  ییشده بود. مقصر سکوت من بود. دختر ها ینظرم عصب  به
دوست داشت، عشق را با سکوت و نگاه دنبال کند! گرچه  گریمن که د ی هی! برعکس روح نندیب یم

  یم یکار دیکرد. با یم یاحساسم بگذارم! دل آرا با انگشتانش باز یهنوز زود بود من اسم عشق را رو
شروع   یبرا یکردم. دنبال کلمه ا ی بد تمام م یخاطره  کیفرصت را هم با  ن یدوم نیکردم وگرنه ا

 گشتم که تلفن همراهش زنگ خورد.  یم

 

  ریزنگ قطع شد. صحنه ها را ز یصدا   اورد،ی را در ب یآن که گوش  یرفت و ب فی دستش داخل ک  عیسر
 راحت نبوده، گفتم:   دیکه شا نیکردم و با فکر ا یدنبال م  یچشم

 

 جا نگه دارم  هی یخوا ی! اگر میداد یجواب م -
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 نه مهم نبود... دوستمه... -

 

  یکه انگشت سبابه اش را در اغوش گرفته بود، باز یآمده و با انگشتر ساده ا  رونی ب فیاز ک دستش
 کرد.  یم

 

 م؟یکجا بر یخب نگفت -

 

 !ستمی. من که گرسنه نیدونم من... هر جا خود شما دوست دار ینم -

 

 : دادم و گفتم  نیبه ماش   یشتریب سرعت 

 

 شه!  یسر غذا، گرسنه م نهی من بش شیپ  یهر ک -

 

 داد:  صی تشخ شی لب ها یشد رو یصحبت ، حالش را بهتر کرد. طرح لبخند را م ایگو

 

 !میکن  یامتحان م -

 

بهتر بود. دل آرا دختر جوان و   مانیجور حال هر دو نیرا پس بزند. ا شیتا او هم اخم ها دمیخند
از جنس    یبود. معجون جالب رکیساده و نه ز یلیآمد. نه خ ی بود. به نظر مستقل م  یپرجنب و جوش

  یدختر را همراهم کنم. نم نیگشتم که بتوانم ا یم ییآمد! دنبال جا  یزن، که به مذاق من خوش م
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من را   نیخواستم آرم   یبودم و نم نینازن همراه  ش،یماه پ کیبروم. کمتر از  نی خواستم رستوران آرم
 . ندیحاال با دل آرا بب

 

 فکر بودم که دل آرا گفت:  در

 

 ن؟ یخور یو نسکافه م  یراشک یپ -

 

 چشمان تنگ شده برگشتم به سمتش: با

 

 کجا؟  -

 

 !  میبخور دیبا نی نشستن نداره، تو ماش  ی! اما جا براکهی نزد -

 

که دو بار اشتباه شد ،  ی. با آدرس چمیرا بپ   یاز فرع یک یسر جواب مثبت دادم و دل آرا خواست،  با
نشست و   نیرا نگه داشتم . دل آرا داخل ماش  نیکوچک ماش  یفروش ینیر ی ش  کی یباالخره جلو

  وصابهتر بود! مخص یچ یمن نبود، اما از ه لیرا به خودم واگذار کرد . باب م  یراشک یانتخاب مدل پ
جا    نیدنده و کنسول ماش نی که نسکافه را به زحمت ب ی! زمان مینشست یم نیداخل ماش  دیکه با نیا

 را به زبان آورم! نیدادم، ا

 

 جور سخته! نینشست! ا  یجا داشت آدم راحت م  هیکاش  -
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 کرم دارش زد:  یراشکی از پ ی، گاز کوچک تی اهم یآرا ب دل

 

 !دیخند  ایشه راحت و بلند حرف زد!  ینه اتفاقا خوبه! اون جور نم  -

 

 زد تا من هم بخندم!   یچشمک

 

 ست! نه یگز هی نمیاره خب ا -

 

. دوباره سکوت شده بود و باز هم متوجه دیچسب  یسرد نشده بود اما نسکافه در غروبش م یلیخ هوا
  دمیپرس  یدر هم شدن صورت دل آرا شدم. عقلم شروع کرده بود به مواخذه ام و من دائم از خودم م 

 ارهبرگرداند و احساسم دوب ن یمرا به ماش  د،یه دل آرا آهسته کشک یکردم!؟ آه یکه آن جا چه م
 ! میا ی ب رونیب  خبندانی نیدست به کار شد تا از ا 

 

 بشناسمت!   شتریدوست دارم ب یلیکم از خودت بگو دل آرا! خ هی -

 

 نیباال انداختم و ا یشد! شانه ا  رهیباال رفته، به من خ  ی دستش گرفت و با ابروها یراشکیاز پ چشم
 کردم:  هیجور توج

 

  یم نیل ی! شانیدوست دارم بدونم چه طور باهم آشنا شد یل یخ ،یهست نی لیخب تو دوست شا -
 بود؟  یمجاز یشبکه ها نیا قیگفت از طر
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 جا به جا شد :  یآرا کم دل

 

 ! ییجورا هیخب ... آره  -

 

 اها! -

 

 کردم.  ینگاهش م ی گشت و من هم با خونسرد یجمله م دنبال

 

و  می... تنها بود. منم تنها بودم. با هم دوست شد نیلی... شا می! با هم آشنا شدگهید نیخب ... هم -
 خوشحال شدم ... قول دادم تنهاش نذارم ...  یلیمن خ ران،یا ادی خواد ب یکه گفت م  نیلی... شا

 

 زدم :  یکج  لبخند

 

 ...یذاشتممنونم که تنهاش ن -

 

  یبزرگ، رها شده بود، به زحمت لبخند زد و نفس راحت   ناریسم  کیخودش ، در  یدل ارا از معرف  انگار
 باره گفت :  کی! بعد دیکش

 

 بدونم! شتری! منم دوست دارم از شما بن یشما از خودتون بگ  -
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 کردم! زمزمه وار گفتم:  یمن جا خورده نگاهش م حاال

 

 از من؟  -

 

 ...نیکرده ... دوست دارم خودتون بگ فیتعر ییزایچ هی...  نیل یآره ... شا -

 

کرده بود. احساس   فیتعر یزیچه چ قایدق نیلیگفتم؟ شا یدختر م  نیا یام برا یزندگ یاز کجا دیبا
شد، دنبال   یتر م  رهی که هر لحظه ت  یبه آسمان رهی و خ دمی نوش نیری ش یاز نسکافه  یضعف کردم. کم 

 : دیگشتم که دل آرا به دادم رس یگفتن م یبرا یمناسب یجا

 

 !نیگفت شما مهندس راه و ساختمان هست یم نی لیشا -

 

به دل آرا  ،یلبم نشست و با قدردان  یگوشه  یقبل، لبخند حت یبود! برگشتم به سال ها یخوب یجا
 اش کردم:  هیهد

 

 بله ... من عمران خوندم ... -

 

 .... دیکن یم گهیکار د هیاما االن  -

 

 بود!  لیتکم  اطالعاتش
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 مجبور شدم ! یلیبله! به دال -

 

خوبه دوباره   یل ینه ؟ خ هی! کار جالبشیتو کار لوازم آرا ی و بعد رفت  یگفته که ورشکست شد نی لیشا-
 گرفتم! یغم بغل م ینوشه واقعا، اگر من بودم، زا یم می. من حسودیموفق شد

 

ام و همان جا   یپدر یغم بغل کرده بودم ! رفته بودم خانه  ی! من هم زانو شی هشت سال پ برگشتم
  یدادم! سرم از خجالت کم  یو زمان فحش م نیو بعد به زم دم،یکش  یم گاریبست نشسته بودم! س 

 افتاد:  نیپا

 

کار   شنهادی دارم که کمکم کرد. پ ی غم بغل کرده بودم! اما ... دوست خوب یخب .... راستش منم زانو -
 جا !  نیبه ا  دمیاون، من رس یداد و و با کمک ها

 

 چه خوب! -

 

مهم   میبرا یزیچ گریبود کنار او بودن. آن قدر که د  یکلمه را ادا کرد. احساس خوب یآرا با خوشحال دل
کس محرم رازم بود و نه   چیوقت بود نکرده بودم! نه ه ی لیکه خ ینبود. دوست داشتم حرف بزنم. کار

 شد!  یطور باز م  نیقفل دهان من هم

 

  یپدرم ساختم. با بدبخت یشرکت ورشکست شده  یبود... من ... شرکت رو رو  یبد یسخته ... روزا -
 ساله بود! ازدهی نیلیاز دستش دادم ... شا ی... دوازده سال تمام .... هنوز ازدواج نکرده بودم و وقت
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 !؟یزود ازدواج کرد -

 

 من هم در رفت!   یآمد و اخم ها الیسه

 

از من دو سال بزرگتر بود.   الیمجبورم شدم... سه ییجورا هیشد ... اما خب ...   یعقل  یاوهوم ... ب -
 مامانم ...  یاز آشناها یک یدختر 

 

 طفره رفتم!  اتیجز   انیکشان از ب آه

 

 به هر حال ... -

 

 فهمم ...  یم -

 

ام انباشته بود، به درجه   نهیس یهمه سال رو نیکه ا یبه سکوت گذشت تا دل ارا با گفتن درد  یکم
 هم راز صعود کرد!  ی

 

 ش بود ... هی... مهر ی.... بهم گفت .... همه رو به مادرش داد نی لیشا -
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دهم! سر  یهم فشار م  یرا رو میام و دندان هاکه سرم گرفت، متوجه شدم چه قدر اخم کرده  یدرد از
 گفت:  نیصوررتم، غمگ دنیدل آرا باال امد و با د

 

 کردم!  یگفتم .. فضول یرو م  نایا دی... نبا دیببخش -

 

 لبخند زدم :  اریاخت یافتادم و ب شیپ یدفعه  ادی

 

 !می حساب شد یپس ب  -

 

زل زدم. جز رگه    ابانی خ یکرد . چشم از او گرفتم و به انتها نیهم لبخند زنان سرش را باال و پا  او
 نبود! دیاز خورش  یخبر یمحو نارنج  یها

 

شد ... اما   یناحق دیکنم. شا ینم  رشی خودمو درگ ادی! ناراحت کننده ست اما ... زنایمنم درده ا یبرا -
 گذشت .... گهی... د

 

دست من    یدل آرا دستش را جلو آورد. اما با گذاشتن دستش رو یک  دمیبود و نفهمبه جلو  حواسم
شده بودم. توان  جیبرق گرفته ها برگشتم! دل آرا تنها لبخند زد . گ هیکه دنده را محکم گرفته بود، شب 

 گفت:  فتادها یتا دل آرا با سر میدانم چه مدت همان طور ماند یرا نداشتم. نم  یکار چیانجام ه

 

دارم   یاحساس خوب  یلیخ  یعنینه ... اما ... خب ... من نسبت به شما ...  ایدونم ... درسته  ینم -
 که ... کنار شما هستم... یزمان
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کدام از واکنش   چیه گریلحظه انگشتانش را گرفتم. د نیکه در آخر دیکش یرا آهسته عقب م دستش
 لرزد. ی م شیمردمک ها  دمیعاقالنه نبود! سر دل ارا باال آمد و د م،یها

 

  یانگار از اول م هیجور هی...  دمتیکه د ینه .... اما ... خب منم ... از روز ایدونم ... درسته  یمنم نم -
 شناختمت! 

 

 زده شده بود!  جانی اشکش را زدود. باز هم ه یدل آرا باال امد و با انگشت قطره  سر

 

 ؟ !  یگ یت م راس -

 

 هستم... یجنبه ا ی، دختر ب  یخواستم فکر کن یمعذب بودم... نم شهیمن هم -

 

آسوده شد و  الشیکه من آهسته دستش را نوازش کردم، باز هم خ  یکرد و زمان  ی نیعقب نش یکم
 : دیکش  رونی باره دستش را از دست من ب کیگشتم که دل آرا  یلبخند زد . دنبال جواب م

 

 ؟  میکم قدم بزن  هی میشه بر یم -

 

 یشد. کنار مغازه  ادهی پ عیبود و منتظر من، سرم را که آهسته حرکت دادم، سر  رهیدستگ یرو دستش
. کنارش که   ندازمینسکافه را داخل سطل زباله ب یکاغذ ی ها وانیبود تا من ل ستادهیا یفروش  ینی ریش
  یممن  یقدش به بازو یساعدم گذاشت! با کتان یدستش از پشت دستم رد کرد و رو  ستادم،یا
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آن چه کنارش در حال رخ دادن است، از   یتوجه به همه   یکه ب  یگوشیدختر کوچک و باز هی. شبدیرس
من، به  دیو منتظر تا  دیخند  یزد. م  یو حرف م ستادیا یم یمغازه ا یبرد! جلو یلذت م   یزندگ

  نیتریو ی! جلو یشد، دوباره قدم بعد یکه از اسوده بودن من راحت م  الشیماند! خ یم رهی صورتم خ
 را نشان داد:  یدیو با ذوق دامن کوتاه ِ تنگ سف ستادیبزرگ ا کی بوت کی

 

 دوستش دارم! یل ی! خدمیفردا خر یبرا ؟ین یب  یاونو م -

 

 در آن دامن ، لبخندم را پهن کرد! دنشید تصور

 

 خوشگله! یل یخ -

 

 گردم ..  یتاپ خوشگل، مثل اون م هیست نکردم. دنبال  یچی اوهوم ... اما براش هنوز ه -

 

همرنگ لباس کار شده بود. نگاه گذرا  یزی ر یاش، گل ها قهیرا نشان داد که کنار   یدست تاپ قرمز با
 دادم: انداختم و جواب  نی تریو یبه لباس ها

 

 قشنگه ... یلیخب اون که خ  -

 

 دل آرا در هم فرو رفت:  یها اخم
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 من نداشت!  زیسا -

 

  یمشک زیشدم. شوم  رهی خ نی تریزود باز هم به و یل ی بدنش گشت و خ یچشمانم رو  ناخودآگاه
 ست شده بود، با دست نشانش دادم و گفتم:  یبا شلوار ساده ا  نیتریو  نیپا یری حر

 

 !ادی بهت ب یلیخ  یاونم خوبه ها! فکر کنم مشک -

 

 دقت کرد و گفت:  یدل آرا به لباس جلب شد. کم  توجه

 

 خب ... فکر کنم خوبه! -

 

 با لبخند به صورتم زل زد:  بعد

 

 داره! زمیسا نمیتو بب  میبر -

 

  یپرو به انتها یشگاه شود. لباس را از فروشنده خواست و براکردم تا جلوتر از من وارد فرو دیسر تا با
  راهنی! پدمید یکه در فروشگاه م ییاز لباس ها یکیگذاشتمش داخل  یفروشگاه رفت. هر لحظه م

آمد، لبخند   رونیب که داخل رفته بود  یکه دل آرا باهمان وضع یکوتاه، کت و دامن ِ خالدار ! وقت  یآب
 زدم!
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 گذاشت و گفت:  شخوانیپ ی! لباس را روکه او هم کرد یکار

 

 چنده؟ متشیخوب بود! ق -

 

که  نیبرد ، اما قبل از ا فشیزدو او دستش را داخل ک  یحرف م  تشیف یاز مارک لباس و ک فروشنده
 گذاشتم:  زی م یخودم را رو یآهسته مچش را گرفتم و کارت بانک  اورد،یب  رونی دستش را ب

 

 . دیممنونم ، بفرما -

 

 بردم و گفتم :  نیبا تشکر کارت را برداشت و دل ارا با بهت به صورتم نگاه کرد. سرم را پا   فروشنده

 

  بیکه کنارمه، دست تو ج یبدبختانه من از اون مردا هستم که اصال دوست ندارم زن ایخوشبختانه  -
 !خورهیبهم برم  یلیکنه! خ

 

هزار   ستی بود! آرامش داشتم و خب دو یکاف  نیزد و دل ارا آهسته دستم را فشرد . هم  یچشمک
 آرامش!   نیبود در مقابل ا  یناموت ، مبلغ کم

 

 دل ارا زمزمه کرد: م،یآمد رونی فروشگاه که ب از

 

 ... دیکارو کن نیاصال توقع نداشتم ا ،یمرس -
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 هم نبود. یمهم زیمن دوست داشتم! چ -

 

را   ابانیخ  یساعت کی.  میزدم و باز راه افتاد  یبه صورتم بود. چشمک یپر از محبت و قدردان نگاهش
وقت   چیه  نش،یوالد یخوانده اما به خاطر خواسته  کی دل ارا گراف  دم،یو در همان فاصله فهم میگشت
حاال آن  و  تهرف شی خواهر دارد که بعد از ازدواج به اتر کی را شروع نکرده است. به جز خودش  یکار

به  یادی ز یکنند. اشاره  یم یگذاشته اند زندگ  ایکه اسمش را ناد ییجا کنار همسر و دختر کوچولو
بار شنونده   نیدادم ا حی ندارد. من هم ترج یتوانستم حدس بزنم دل خوش یپدر و مادرش نکرد و م 

 باشم و مثل او بشوم سنگ صبور!

 

  یم نهیس  یر بود! دل آرا کمربندش را که روعص ی قهی دق یساعت شش و س   م،یدیکه رس نیماش به
 گفت:  د،یکش

 

 قدر حرف زدم من! نیا دیشد. ببخش   رید یل یخ -

 

 را از پارک در آوردم و گفتم:   نیماش

 

 ... امی یم ریگفتم که د نمیلینداشتم ... به شا یهم خوش گذشت. من کار یلیاصال خ  -

 

 : دیکش یزد و نفس راحت   لبخند
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  یلیعذاب وجدان داشتم که نکنه مزاحم شدم. اما ... خب با شما بودن خ ی خداروشکر پس . ه -
 خوبه. آدم دوست نداره دل بکنه!

 

اش رابطه دارم ،   یم یمتوجه شود من با دوست صم نیلی گشتم! اگر شا یعذاب وجدان خودم م دنبال
  یبه قدر ایگذشت و  یتقاوت م  یب  اینداشت!  شتریدهد؟ البته که دو حالت ب  ینشان م یچه واکنش

 کرد! دوباره فکر فرو رفتنم، دل آرا حساس کرد:  یشد که احتماال خانه ام را ترک م  یم نیخشمگ

 

 زدم؟  یحرف بد -

 

 و فکرم را به زبان راندم!  دمیخند

 

 !  هیچ نیلیکردم که واکنش شا یفکر م نینه داشتم به ا -

 

 اگر بفهمه ما ...  -

 

 انداخت و من آه کشان حرف را عوض کردم :  ریجمله اش را رها کرد. سر به ز نصفه

 

 خاله ات؟   یبازم خونه  یر یم -
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بود!   نیلی از ماجرا، شا یبد کرده بودم. اما خب قسمت مهم   یآرا تنها سر تکان داد. حالش را کم دل
  میتنها احساسم تصم ،یر رابطه ادانستم زود و عجوالنه دنبال دل آرا راه افتادم اما مثل هر بار و ه یم
دستم نشست.   یروکردم، دست دل آرا باز هم  یکه در سکوت رانندگ  یکرد! کم  یم یگرفت و عمل  یم
  یدنده گذاشتم و با انگشتانم پشت دستش را نوازش کردم. حس خوب  یبار من ، دستش را رو نیا

  ینم یشگی آرامش، هم نیت اوق چیمن... گرچه ه ی شه یهم یبود . آرامش داشت . تمام خواسته 
 شد!

 

 ... یعنیبا هم ...   ی... دوست ندار گهیاگر بفهمه و ناراحت بشه، شما ... د -

 

 افتاده اش انداختم:  نی به سر پا ینگاه مین

 

 م؟یدوست باش  -

 

 راحت تر شود. الشیزدم تا خ یرخ من بود. لبخند میبه ن رهی باال آمد و خ  سرش

 

و اما و اگر    دیکه با شا یمن عادت ندارم واسه فردا ها و مشکالتشون فکر کنم! مخصوصا مشکالت -
 بهتره!  نی! امیکن یدر موردش م  یفکر هی،  میدیشروع بشن! هر وقت که بهش رس

 

از   ی. تمام قلبم راضدمیگرفتم و به لبخند او رس ابانیچشم از خ یا هیثان یباال انداختم و برا یا شانه
خواستم و بس ... دست دل آرا را محکم تر فشردم و   یآرامش را م نیلبخند بود. خودم هم هم نیا

را که   نی.. ماش میبروخاله اش را همان طور  یداد تا تمام راه تا خانه  هیتک می او هم سرش را به بازو
 : دیخانه نگه داشتم، دل آرا صاف نشست اما دستش را عقب نکش یجلو
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 زحمت دادم ... دیببخش -

 

 نگو ... من راحتم که باهاتم! -

 

  یحرکت، از رو  نیبا ا شیموها یبافته  یکج کرد. دسته  یدل آرا دلبرانه شد و سرش را کم  لبخند
 را گرفتم:  شی موها یانتها شیشانه اش سر خورد. دستش را رها کردم و به جا

 

 !یکه باز گذاشته بود یقشنگن! مخصوصا بار اول  یل یموهات خ -

 

 کرد  یرا نوازش م شیانگشتان من بود که موها یدل آرا رو نگاه

 

خاطر شما چشم ،  جور راحت ترم! اما به نیدن! ا یم ری! گگهید یدون  یشم ... بعدش م ی م تیاذ -
 ذارم! یبازشون م شهیهم

 

اسمت   -دوستش داشتم.   شتریگذشت ، ب  یم شتریبود. ارام و مهربان... هر لحظه که ب  عیآرا مط دل
 شد ... یدل ارا! کاش ... دل منو هم ... م هیخوشگل و با معن   یلیخ

 

  نی. جلوتر ماش دیعقب کش دهیوارد کوچه شد و نورش ما را ترس ین یجمع شد. ماش  مانیهر دو لبخند
 کی. دل آرا که  می، غرق صورت هم شو یکی شد تا دوباره در تار یاپارتمان سه طبقه ا نگیوارد پارک 

که  شتمگ ی م ی وقت بود دنبال کس یل یخواستم! خ ینم ای از دن چیباره خودش را به آغوشم رساند، ه
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دنده  یبود و تنه اش رو میبازو ی، مهربان و آرام ... سرش رو  یدوست داشتنمثل دل آرا باشد. پاک ، 
به او   یو فشار ردی دنده قرار بگ یتا دست من رو  دمی! خودم را به سمتش کشن یو کنسول وسط ماش

 : دم یرا ب.و.س شیموها  ی. شالش عقب رفته بود و من رواوردین

 

... باور کن بار اولمه که تو   ییهویدونم چه طور   ی... من ... خودمم نمیهست ی دوست داشتن یل یخ -
 دم. اما ... یقدر زود واکنش نشون م ن یدختر... ا هیرابطه با 

 

 : دیشد. مردد و شرمنده پرس  رهی دل آرا عقب تر رفت و به چشمانم خ سر

 

 که دوستش ... یدختر یعنیهست ...  یاالن... کس -

 

کرد   یکه نگذاشتم، انگشتم آرام گونه اش را نوازش م خواست عقب تر برود یرا ادامه نداد م حرفش
 اش، گفتم:  ره ی به چشمان ت رهی و خ

 

 دوستش داشته باشم! گهیراستش هست... اما ... فکر نکنم د -

 

 که دل آرا نشست :  یشانیپ یرو  ینیچ

 

 چرا؟ به خاطر من؟  -
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 مدت قصد سواستفاده از منو داشت ... نی... تمام ا دمیافتاده که تازه فهم  یاتفاق  هینه ! اصال ...  -

 

  نمونی مشکالت ب یسر هیوقته که.... خب  یل یهم هست! اما ... اونم خ گهید  یکی کنم  یاعتراف م  -
 خوام باشه ...  یهست که نم

 

خودم   ن،ی. بنابرا ستی بود . بدنش را سفت کرده بود و من حس کردم، راحت ن  نیدل آرا هنوز پا سر
 باال:   دمیچانه اش انداختم و کش ری دست ز اورد،ی. سرش را که باال نندیکمک کردم که صاف بنش

 

 باور کن اصال اون طور مهم نبودن ... ؟یناراحت شد -

 

 .... شهیآرا لبخند زد اما نه مثل هم دل

 

 ... یرو دوست دار  ی ... اگر کس رمی رو بگ ی کس یخوام جا  ینم -

 

 ! چهل و سه سالمه!ستمی . ... من که بچه نستی نه اصال ... باور کن ن -

 

 : اورمیام ماند تا من لبخند زنان سرم را جلو تر ب  رهیخ  یآرا کم دل

 

 تو! یبرا رمی پ  یلیکه از من بهتر باشه!؟ من ... خ ستین  تی کس تو زندگ چی؟ ه یتو چ -
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 آرا اخم کرد و با حرص سرش را به سمت پنجره برگرداند! لد

 

. همه شون ... ادی یوقت نخواستم دنبال پسرا باشم! اصال هم ازشون خوشم نم چی! من هری نخ -
 ....  ستنیان ... قابل اعتماد ن  گهید یزای دنبال ِ چ

 

 جالب شد و سوال عقلم را به زبان راندم! میبرا

 

 اد؟ ی یاز من چرا خوشت م  -

 

 آرا به سمتم برگشت:  دل

 

 قبال نگفتم؟  -

 

! من مطمئنم  یو خانم هست  کلیدختر جوون ِ خوشگل و خوش ه  هیتر ... خب ... تو  قیدق حی توض -
 نه ؟ یدار یخوب  یخواستگارا

 

 در هم فرو رفت:  شتریبلندش ب  یابروها ی گره

 

 اصال هم ندارم! ری نخ -

 



 شاه و دل 

312 
 

 :   دمیدانستم ناراحت است اما مصرانه پرس یم

 

خوام با   ی وقت نم چی... تازه هستم یاما ... اصال تو فکر ازدواج ن ستیدرست ن  دیخب چرا من؟ شا -
 سال کوچکتره ...  ستی که از من ب یدختر

 

 ؟  هیحرفا؟ منظورت چ  نیا یچ یعنی -

 

  دی! اوضاع دوباره بد شده بود و بادیکه عقب کش رمیه بود، خواستم دستش را بگ شد یعصبان گرید
 : اوردیکردم تا باز هم احساسم بتواند دلش را به دست ب یگرفتم و عقب پرتش م  یگوش عقلم را م 

 

 افهیزود دلتو بزنم .... من ... نگاه نکن به ق یلیخ  دینداشتم! گفتم ... خب شا یمتاسفم منظور بد -
 هستم ... اصال تحمل شکست اونم ... عاشقانه رو ندارم! ...  یآدم حساس  یلیام! خ

 

گشتم که دلش را به دست  یم  یمناسب یآرا رو از من گرفت و به پنجره نگاه کرد. دنبال کلمه ها دل
 اما او زودتر گفت:  اورمیب

 

مرد با تجربه و خوب   هیکنم! به نظرم شما  ی، فکر نم ی کن یکه شما فکر م یمن ... اصال اون طور -
...  گرانی ... دیدوست بشم ... قابل اعتماد هست یآدم  نیبا چن شهی... من دوست داشتم همیبود

 تم،شما نشس شی ازم سواستفاده کنه. حاال که پ یخواستم کس  یکنن ... من نم یهمه سواستفاده م
که... عاشق بشم! چون به نظرم اصال عشق  نیا یهم نکردم! حت یا گهیصال فکر دراحته ... ا  المیخ
 !ادی نگاه به وجود ب هیکه با  ستین یطور نیا
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  یام م یدر زندگ یدختر نیدنبال چن یبود! مهربان و عاقل! از ک یبهار یزیدل انگ مینس ش،یها کلمه
 گشتم؟!

 

  یلیکه خ  یکن  یبشم .. تو هر لحظه ، منو مطمئن تر م یدختر نیمن از خدامه که دوست چن -
 ی هست  یدوست داشتن

 

را باال   می، لب ها ی. لبخند کج دیدرخش یم یکی ارا برگشت. هنوز اخم داشت و چشمانش در تار دل
 : دیکش

 

 که به عنوان دوست ، کنارت بمونم؟  ید یبه من افتخار م  -

 

که   یدادند. زمان ینی ریرا به لبخند ش  شانیدستانم گذاشتم تا کم کم اخم ها جا انیرا آهسته م دستش
 دل ارا گفت:  دم،یب.و.س  یپشت دستش را م 

 

 دوستت دارم!  -

 

من، جمله را کنار گوش دل آرا تکرار کرد. دوستش داشتم. دل ارا واقعا دوست   یاراده  یب قلبم
کنار هم بودن، او آمده بود ، حاال من خوشحال   نیا یراه را برا  نیا شتریب میکه ، ن نیبود. با ا یداشتن

شود، همه جوره   یکردم که م  دایرا پ ی کردم بعد از مدت ها، کس ی. حس مدمیرس  یتر به نظر م
را باز   نیگونه ام نشست و بعد در ماش یرو شیحساب کرد. عاقل و عاشق در کنار هم . لب ها  شیرو

 کرد: 
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 شد...  رمید -

 

 به اطراف انداختم و گفتم :  ینگاه

 

 با حاله! یل ی! خنی دار یکی خلوت و تار یچه کوچه  -

 

 باال انداخت:  یکالمم نشد و شانه ا  طنتی آرا متوجه ش دل

 

 جا! نیوحشتناکه ا ام،ی  یم ینه بابا! با تاکس  -

 

 ی شهیکرد و با بستن در، به سمت خانه راه افتاد. ش یتنها لبخند زنان نگاهش کردم. خداحافظ  اما
 خانه به سمتش، گفتم:  یدهایو با گرفتن کل دمیکش نی را پا   نیماش یپنجره 

 

 هر وقت فردا کارت تموم شد بهم خبر بده... -

 

را گرفت و با دو قدم بلند خودش را به در رساند و زنگ را زد.   دیبرگشت، کل  نی آرا دوباره کنار ماش دل
 : دیبه گوشم رس  فونیاز ا یزنانه ا یکه صدا دیطول نکش  ادیز

 

 دل آرا ؟  ییتو -
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 . دیبله باز کن -

 

قبل   قیهمان جا ماندم و به دقا قهیکه تکان داد وارد خانه شد . من چند دق یباز شد و او با دست  در
آن هم  نیلی شا  دنیکردم ، رس ینبود، اما ... اصال فکرش را هم نم یکردم. بودنش ، باور نکردن  یفکر م 

تر   دواریام یرا به زندگ  منقرار بود،  ییکه گو یمن را با دل آرا آشنا کند. دختر  ،یزمان یبرهه  نیدر ا
 کند!

 

 چهارم :  فصل

 

ها و   یمرغاب  یدستش را داخل آب انداخت. سرها یاز ذرت بوداده  گرید یحوصله، دانه ا  یب  نیلیشا
خوشمزه و مضرشان بگردند!  ی باره به سمت آب هجوم برد تا دنبال غذا کیبه   ،یرنگ  یاردک ها
کوچک پارک گذاشته بودم و با دقت صحنه را  ی اچهیسبز رنگ دور در  ینرده ها یرا رو میدست ها

بود و بس!   اچهی در نیکردم هم  یکه فکر نم  ییکه به تنها جا ستیکردم . الزم به تکرار هم ن یم دنبال
بود  دهیرس  ییباشم اما ... اوضاع به جا یکردم منطق  یم  یتمام فکرم دل آرا شده بود. سع شبیاز د

.  دیرس  یم رمن به نظ  یبرا یال دهیو ا  یگفت چه خوب! دل آرا دختر دوست داشتن یکه منطقم هم م
هجده سال! اما باز   قایسال کم نبود. حاال دق ستیرساند. ب  یم یرا به نگران  میاهایگرچه سن کمش رو

 کم نبود!

 

وقت بود بهانه   یل یبرد. خ نی نرده خودش را کشانده بود، سرم را پا یکه تا جلو ییبای ز یمرغاب  یصدا
  یپارک م  یکه از جلو یمخالفت کرده بود. اما زمان  نیلیجور گردش نداشتم و حاال ... شا نیا یبرا یا

 !کردم دایاتالف وقتمان پ یبرا یخوب یاش، بهانه  یخاطرات کودک یاداوریبا  م،یگذشت

 

 !گهیخونه د میبابا خسته شدم، بر -
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. برعکس او و البته دمیدخترم رس  یبه صورت درهم رفته و عصب  شی گرفتم و به جا یاز مرغاب چشم
 لبخند زدم:  یدرون پر از التهاب و اضطرابم، با خونسرد

 

 !یاورد یجا؟ براشون از خونه نون م  نیا یایب میچه قدر دوست داشت  ادی  یم ادتیچه زود!  -

 

ادامه  دم،یکرد و راه افتاد تا باالخره دست منم از نرده جا شود. کنارش که رس  یحوصله نچ   یب  نیلیشا
 دادم:

 

  ی! بعدش تو کل  یچوب اشونمیها ... اون موقع ها سبز بودن! بعض یصندل نیا  ینشستم رو یمن م -
 ! یخورد یم یداد یو نون م  یزد  یو اردکا حرف م  یمرغاب نیبا ا

 

 اش انداخت :  رهیت  شرتیسو  بیباال انداخت و دستش را داخل ج یاتفاوت شانه  یب  نیلیشا

 

 ! ستین ادمی -

 

 !ادمهی ! من خوب فیچه ح -

 

 یو جمله ا  دمی. آه کشدندیخند  ینگاه کرد که بلند بلند م یپسر و دختر یپنج نفر پی به اک  نیلیشا
 را به زبان آوردم:  د یچرخ یکه در ذهنم م
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 خاطرات پدر و مادراس!   یجا نیجاش به نظرم بهتر نیا -

 

تلفنم، خبر تمام شدن   امکیزنگ پ یتفاوت بماند! صدا  یداد باز هم ب حینگاهم کرد اما ترج  نیلیشا
توانم خودم را   یم  گریربع د کیداد! دل آرا منتظرمان بود و گفت تا  یدو نفره را م یگردش اجبار نیا

  یدو قدم جلوتر از من حرکت م نی ل یزده شدم. شا  جانیدخترم، ه یریغافلگ دنیبه خانه برسانم! از د
  نیلیو خودم را کنار شا میآ یبه خانه م  گریربع د کیدل آرا نوشتم که  ی. برادیکرد و لبخند پهنم را ند 

 رساندم: 

 

 خونه؟ یبرگرد یخوا یم -

 

 از خدا خواسته سر تکان داد:  نیلیشا

 

 !یچرخون  یم یالک یمعلومه! از صبح منو دار -

 

 : دمیخند سرخوشانه

 

 ؟ یچ یکه زد یبه کنار اون کباب  ی! بد بود؟ همه چمیبگرد یهم دلت بخواد، گفتم پدر و دختر یل یخ -

 

که   یمورد طعم کباب را در  نی راه تا ماش  یداد و باق لمیهم تحو یلبخند یآرام تر شده بود. حت نیلیشا
را   المی نشدم اما دل ارا خ نیلیشا  فیبپوشم . حر  یکرده بودم لباس مناسب یخورده بود، حرف زد! سع
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باشم.  ی جمع جوان  ِزبانیکند. بعد از مدتها؛ قرار بود م  یآماده م شیبرا یراحت کرد که لباس مناسب
آهنگ بودم اما اپارتمان در سکوت فرو رفته بود! همراه  یوارد ساختمان که شدم دائم منتظر صدا

 کنار رفتم:  ش یزده و او آرام ! در خانه را که باز کردم، از جلو جانی. من ه میبا آسانسور باال رفت  نیلیشا

 

 شما ...   دیبفرما -

 

وارد جهان   یگرید یایدفعه عوض شد! انگار از دن ک ی زی با عجله وارد خانه شد و همه چ  نیلیشا
  یتند رنگ یرا به نورها  شیجا  یک یو ... تار میشد داری ساله ب  نیاز خواب چند دیشا ای! میشد یبعد

! تخواندند شکس  یدختر و پسر که سرود تولدت مبارک را م یعده ا یهم خوان یداد. سکوت را صدا
قدم داخل خانه شدم تا نگاهم به چشمان  کیکرد!  یو فقط نگاه م ستادهیا شیسرجا نیلیشا

 دهیخر روزیکه د یتر شد. همان لباس  دهیلبخندش کش دنم،یمشتاق و خندان دل ارا گره بخورد! با د
  دمیرها کرده بود و من تازه فهم  شیشانه ها یرا رو ش یتنش بود. موها دیبودم با دامن کوتاه سف 

 د!دار  یبلند یچه قدر موها

 

سرود تولدت   یشده بود . آن قدر که متوجه نشدم برق ها روشن شدند و به جا  شیتماشا محو
که دل ارا به سمتم آمد! حاال  نی و سالم داغ شد ! تا ا ی مبارک، همهمه و مبارک بادا و بازار روب.و.س

 ودند.رنگ خون شده ب یکه از قرمز ییداشت با لبها یم یمال شی. آرا نمشیتوانستم بهتر بب یم

 

 ممنونم ... زیو بابت همه چ دیببخش  ن، یسالم؛ خوش اومد -

 

 ام در حال سرخوردن بود! قهیبه پنجاه درجه ست! عرق از کنار شق  کیخانه، نزد  یکردم گرما حس

 



 شاه و دل 

319 
 

 بود...  یعال  زیقربونت ! من ممنونم. هم چ -

 

 زد و بعد رو به جمع برگشت:  یآرا خونسرد و آرام، لبخند دل

 

 !نیجان هستن، آقا شاه  نیل یپدر شا شونیا ون،یخانوما، آقا -

 

 جمع شد و بعد به سمتم آمد:  یزودتر از همه برگشت. لبخندش کم  نیلیشا

 

 !یبهم کلک زد -

 

قدم بلند، از کنار دل آرا گذشتم تا به   کی را دادم و با  دمید یکه م یدیجد یخنده جواب سالم آدما با
 برسم:   نیلیشا

 

 بهت خوش بگذره . دوارمی. ام زمیتولدت مبارک عز -

 

. تازه متوجه شدم قدش  ستادیاش گذاشتم . دل ارا کنارمان ا یکوتاه مشک یموها یرو ی.و.سه اب
 شد. دهیاراده نگاهم به سمت پاها و کفش پاشنه بلندش کش یبلند تر شده و ب 

 

 !میخوا ی زده نم خ ی. تولد دیشه، شما هم خودتون رو گرم کن یتا آماده م نیل یبسه، شا گهیخب د -
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که قبال مبل   یی، همان جا ییرایپذ یکه گوشه   یو دست آمد و بعد از باند بزرگ غی ج یباره صدا کی
را گرفت و به    نیل یپخش شد. دل آرا دست شا یبزرگ خانه ام قرار داشت، گذاشته بودند، آهنگ تند

  مات،و  جی به من انداخت تا من گ ی. همان لحظه هم برگشت و نگاه دلبرانه ادیسمت اتاق ها کش
 رفتنش را خوب نگاه کنم!

 

کس حواسش به من نبود تا به اتاقم پناه   چیهچشمانم محو شد، به خودم آمدم.  یآرا که از جلو دل
 شدم و هم آرام تر ... یخنک م  دیببرم! هم با

 

را  یلرزد! حوله ا یها هم م شهیکر کننده شده بود! از حمام که در آمدم، حس کردم ش  کیموز یصدا
رها و   ی من، دل ارا بود! با همان موها ری تصو ی. اما جاستادمیا نهیآ یتنها دور کمرم بستم و جلو

 خوش فرمش را در آغوش گرفته بود. یکه پاها یکوتاه  دیدامن سف

 

  شیو نه صدا نمشینه بب دیگذاشتم تا شا میگوش ها یرا رو میسرم را تکان داد و دست ها کالفه
را کنارم حس   یی باره گرما کیکه   نیدانم تا ا یرا نوازش کند. چند لحظه گذشت را نم میگوش ها

را    رشرا برداشتم و چشمانم را باز کردم تا به صورت نگران دل آرا برسم! س میدست ها دهیکردم! ترس 
 کرد! یبا اخم خم کرده بود و نگاهم م

 

 که باالخره خودش گفت:  نیبزنم تا ا یگشت که حرف ینم زبانم

 

 ؟ یخوب  -

 

 که ندادم ادامه داد: ی! جواب دنیکم بود اما قابل شن رونیب یصداها   انیم شیصدا
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 نگران شدم!  یل ی، من خ یمن در زدم جواب نداد دیببخش -

 

 بازم!  دیببخش -

 

 حاضر شده؟  نی لیشا -

 

 کرد تنها به صورتم نگاه کند! یبار سع  نی سرش باال آمد و ا باز

 

 !ششهی، پ شگرهیاز دوستام آرا یکی -

 

شد و بعد از   یم دهیکش نیو نگاهش از صورتم به زم ستادهیا نهینگاهش شدم. دل آرا کنار آ غرق
 کرد! چشم گرفتن سخت بود.  یرا عوض م  ریمس یا هیثان

 

 ناراحتش کرد. برگشت و به سمت در راه افتاد:  ، یهم سکوت طوالن  باز

 

 ..  نیایرم! شما هم ب  یمن م -

 

 !ادی  یبهت م  یلیلباس خ  -
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 . یهست یدوست داشتن  یل یدوستت دارم. تو خ یل یخ -

 

 شه، لباس بپوش!   یم ریزشته ... د -

 

قبل، لباس   قیدقا یبا سرخوش  دمیخنده سر تکان دادم. حاال خوب بودم! آن قدر که بلند خند با
  دیسف  راهنی و پ نی ساله باشم! شلوار ج ستیب نیکردم، شاه یخودم! بلکه سع هی! نه شبدمیپوش
  راکردم که دوباره در باز شد و دل آ  یرا شانه م میکه نبود! موها ی! جشن رسم دمیپوش ی کوتاه نیآست

 تنها سرش را داخل اتاق کرد: 

 

 اومده فکر کنم دوست شماست!  یآقا هی دیببخش -

 

 ! امی  ی! منیآرم -

 

  یاو، به سرعت راهرو یکه به دل آرا زدم و نگاه دلبرانه  یو با چشمک زیم  یرا پرت کردم رو شانه
 بود!  ینشسته و سرش در گوش یکاناپه ا یبرسم که رو نی و کوتاه را پشت سر گذاشتم تا به آرم   کیبار

 

 ؟یچه طور -

 

به خانه ام انداختم  یکه تعجب هم همراهش بود. کنارش نشستم و نگاه کل ینگاهم کرد! نگاه نیآرم
 : 
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 ست؟ ین  یشام مشکل ی. برایدی. ممنونم که زحمت کشیمدخوش او -

 

رنگ بود.  یکالهش ساده و مشک  شه،یبار برخالف هم  نیکاله لبه دارش را باال تر گذاشت. ا نیآرم
 نکشد! ادیتر آورد تا فر کی را جمع تر کرد و سرش را نزد زشیچشمان ر

 

 ؟ من فکر کردم جشن تولد دخترته! یگرفت یپارت -

 

توجه به اطراف مشغول صحبت   یکه ب  یبه دور و برمان و هفده، هجده پسر و دختر یخنده ، نگاه با
 و تکان دادن بدنشان بودند، انداختم: 

 

 ! نوزده سالشه! سیخب! دخترم شش سالش که ن یاشتباه گرفت -

 

داد و لب   هینشده بود، به مبل تک  یگار که راض . اندمیاش رس رهی و نگاه خ ن یبه صورت آرم  دوباره
 جمع کرد. یرا کم  شیها

 

 ؟ یتنها اومد -

 

 اوهوم! -
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 تاسف تکان دادم:  یاز رو  یکرده ، سر اخم

 

 !؟یادامه بد تی روند مزخرف زندگ نیبه ا  یخوا یم یتا ک  -

 

بود، به سمتمان  داخلش وهیآب م وانیکه دو ل  یکوچک ین یام ، تمام نشده بود که دل آرا با س جمله
 گفتم:  ینیو با گرفتن س ستادمیآمد. ا

 

 چرا شما؟  -

 

 سر و گردنش را خم کرد:  یداد و دلبرانه کم  هیاش را به نگاهم هد خنده

 

 .د یشما اوردم! کارگر هست ، نگران نباش  یبرا -

 

ها بود، باز هم اخم  وانیدر ل وهیآبم  ختنیکوتاه مشغول ر یکه با مانتو  یاش به آشپزخانه و زن اشاره
 را جمع نکرد! میها

 

 . یحاال کار کرد  نیتا هم  یکاف یما هم زحمت نکش ! به اندازه  یبرا -

 

را اول او حس کرد تا با حرکت سرش،    نیشد. نگاه آرم  یتر م عیاخم داشتم اما او لبخندش وس من
 مشکوکانه اش برگردم! ی و نگاه کم نی من هم به سمت آرم 
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 بوده ... شونیتولد گردن ا یهمه کارا نه،یلیدل آرا، دوست شا شون،یا نیآرم -

 

 زد و گفت:  یفقط لبخند محو  نیآرم

 

 خوشبختم.  -

 

 !شونیرستوران ا یدوست منه و البته شام امشب، محصول آشپزخونه  نی، آرم شونمیدل آرا جان، ا -

 

 دستش را به سمتش گرفت :  جانی ، دل آرا با ه ن یعکس آرامش ارم بر

 

 خوشمزه باشه.  دیخوشبختم، پس حتما با -

 

  ،یهم توقع نداشتم! دل آرا با صدا زدن کس  نیاز ا شتریجواب نداد و دوباره لبخند زد. ب  نیآرم
 داشت گفت:  یاش را برم وهی همان طور که آبم نیگذاشت و ارم  مانی تنها

 

 !؟یدامه بدمزخرفت ا یروند زندگ  نیبه ا  یخوا یم یتا ک  -

 

 باال انداخت:  یشانه ا د،یکه نوش  یاش بودم! جرعه ا رهی بود و من شوک زده خ  خونسرد
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 من مزخرفه!  یتو هم برا یها!؟ زندگ  -

 

جهت    ی. بنمی دادم در سکوت کنارش بنش حیاش شدم، لبخند زنان ترج  هیمتوجه منظور و کنا  تازه
 .دیرقص یو چه م دنیاما تمام حواسم به دل آرا بود! صحبت کردنش، خند دم،یپا  یاطراف را م

 

  یکوتاه ینکرده بود! موها رییاش تغ افهیق ادیهم به جمع اضافه شد. ز نیلیکه شا دیطول نکش  ادیز
دانم چرا اما احساس غرور و افتخار   یروشن تر بود. نم شه، یکه برعکس هم یکه صاف تر شده و رژ لب 

  سشح  ادیکه من ز یبود! روز شانیپدرها در روز تولد بچه ها یحس همه  نیا دیکردم! شا یم
هم  یو اگر تولد مینداشت  یگرم یگذاشته بودم و قبل از آن هم .. زندگ  شی نکردم. هشت سال که تنها

 کردم! یفکر نم  میحس ها نیدر کار بود، آن قدر جنگ اعصاب قبل و بعدش بود که به ا

 

 :   دیکش ادیکنار گوشم فر نیکه آرم یزمان

 

 نبود!  افهیق  نیبزرگ شده! اصال تصورم ا  یلیدخترت خ  -

 

که   ییشدم! روزها یم  ریسوزاند! پ یدلم را م یحس بد ، هر از گاه کیتر شد. گرچه  دهیکش لبخندم
 . دیرس یبه نظر م ندهیکاب.و.س آ

 

که با آوردنش، دل آرا با خنده به من   یکی رنگ خودش را فوت کرد! ک اهیس کی ک  یشمع ها  نیلیشا
که   یکردم! مخصوصا زمان نشیانتخاب تحس  نیا یشد ! اما من نه ناراحت شدم که در دلم برا  رهیخ

 . دیرس یبه نظر م   یراض  نیلیشا
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د! " آرام و  ش ی" با مزه ، خونسرد م نیهم بود! به قول آرم یدوست داشتن میاش حاال برا  یخونسرد
 که در ظاهر و باطن انگار خودش بود!  یدختر ،یجد

 

رد و   انمانیکه در هر فرصت م یی رفت. بودن دل آرا با نگاه ها و لبخند ها یم  شی پ یعال  زیچ همه
بود که متوجه  شیمشغول باز کردن کادوها نیلیتر کرده بود. شا نیشد، فضا را هم دلنش یبدل م

با تعجب و لبخند، به اسم حامد   دم،یکش رونیشلوارم که ب بیهمراهم شدم. از ج  یگوش  دنیلرز
 :  مینگاهم کرد تا باهمان حالم بگو نی. بلند که شدم، آرمدمیرس

 

 رم اتاق کارم باهاش حرف بزنم.  یجا سر و صداست، م نیحامده! ا -

 

 کالهش را باال تر داد :  یلبه  نیآرم

 

 وست دخترته! که انگار د یذوق کرد نی همچ -

 

 تر کرد:  دهیاش، لبخندم را کش هیکنا

 

 !ستیکم از دوست دختر برام ن -

 

کردم ، به سمت اتاق   یخنده ام انداخت و همان طور که تماس را وصل م ن،یآرم یگرد شده  چشمان
 که کنار اتاق خوابم بود. یکارم راه افتادم. اتاق کوچک
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 حامد در گوشم پر شد:  یرا که باز کردم، صدا  در

 

 سالم ... -

 

 !یری گ ینم لیدوباره ما رو تحو  ییکجا ؟ی سالم پسر! خوب -

 

 : د یچیو خنده اش در هم پ آه

 

 دور و برام ...  نی شما! هم ی هیسا ریز -

 

 اتاق را بستم و گفتم:  در

 

 ! نمتیب  یمن که نم -

 

 : دیآمد را شن ،ییباز شدن کادو یکه برا یو دست غی ج یصدا

 

 ؟ ییچه خبره؟ کجا -
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 نشد.  بمونی تولد دخترمه! زنگ زده بودم دعوتت کنم که افتخار نص -

 

 ساله بشه  ستی صد و ب شاالیمبارکه . چه خوب... ا ؟یجد -

 

 تو حامد؟   ی.... کجا رفت یمرس -

 

 مکث کرد :  یآه کشان، کم  حامد

 

 داشتم، اومدم ارمنستان! یکار هیخب ...  -

 

 ؟ یکن  یم  یاوه! شوخ -

 

 نشستم، ادامه دادم: یاتاقم م یاز دو مبل تک نفره  یک ی یطور که رو همان

 

 اون جا چرا؟  -

 

 ؟ یکارم داشت ،یگفت زنگ زد  میکارم ... چه خبر؟ منش یبرا -
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  یاصال حرف هم را نم ییو جاها  میکرد  یبحث م یبود. گاه  قمیرف  نیگنگ شد. حامد بهتر احساسم
 نیاش شدم که ا یمزاحم زندگ ی بود. مثل برادر . حس کردم کم  قمیرف  نی. اما باز هم بهتر میدیفهم

 کند. یجور ، من را از سر خودش باز م

 

 و بچه ها خوبن؟  گانهیخواستم حالتو بپرسم ...  ینه .... م -

 

 ...  میخوب ،یآره، مرس  -

 

 دادم:  هیمبل تک یرا به پشت سرم

 

 ... نی. کاش بودمیبود، گفتم دور هم باش نیلیخداروشکر... تولد شا  -

 

 شده نه؟  یخودش خانوم ی... برا نمشیدوست داشتم بب یلی آره ... خ -

 

 اوهوم ... نوزده سالشه ... -

 

مثل   یدوست یحت  ا،یدن نیشود در ا یکه نم نیداده بود. ا یرا به غم سرد شی ام، جا هیاول  جانیه
که کار شرکت   یخودم نگه دارم، رنج آور بود. مقصرش خودم بود. بعد از طالقمان، زمان یحامد را برا

  یزندگ ریاس ستمخوا یرا داد، اما ... نم گانهیاز دوستان  ی کی ازدواج با  شنهادیشد، حامد پ  یدرست م
من بودم   نیرده بودند و اک  ییصف آرا  میدو لشکر بزرگ، جلو هیو گذشته، شب ندهیشوم و ... آ یمتاهل
 تنها!  ی بودم! تنها ستادهیتنها ا انشان،ی م ران،یکه ح
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 را به زحمت باز کردم و گفتم:  میکرد . لب ها میصدا حامد

 

 ...  یو بود یمن هست ی زندگ قیرف نی دلم برات تنگ شده حامد. تو ... بهتر یل یخ -

 

باور بود. همان طور که خودم درک   ری جمله از زبان من، غ نیا دنیحامد شن  یشده بود. برا  سکوت
  یبود. حامد حرف   یجمله در دهانم گشت! اما حس همان لحظه و کامال واقع  نیکردم از کجا ا ینم

 فرستادم:  رونی ب ینزد، سرم را از مبل جدا کردم و نفسم را به آهستگ

 

 ا سالم برسون . به خانوم و بچه ه یل یشم، برو خوش باش، خ  یخب مزاحمت نم  -

 

 و بعد حامد آه کشان گفت:  یا هیچند ثان دی هم سکوت شد. شا باز

 

رو بب.و.س ... کادوش طلبش!   نی لیزنم. شا یسر بهت م هیتهران،  امی یمواظب خودت باش... م -
 فعال

 

  نیا یکردم برا یخودم را سرزنش م  شتریناراحت شده بودم. ب قایکردم، اما عم یخنده خداحافظ با
  ریکردم، مس یدستانم نگه داشتم. اگر ازدواج م انیانداختم و سرم را م زیم یرا رو  یو روزم. گوش حال
  یاصرار م نی نازن  بهکه  یزمان یکار نبودم. حت نیبه ا یکرد؟ هنوز ته قلبم راض یم  رییتغ  شتریب  میزندگ

را در هم فرو کرد. از صبح دوبار با طاها صحبت کرده بودم و مطمئن شدم   میاخم ها ن،ی نازن ادیکردم. 
به رفتن و    یآوردم. آن لحظه حت یسر در م  هیقض نی زودتر از ا دیکه کارش را انجام داده است. با
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  یکارها نی از بهتر یک ی نیا دیو شا دمدا یانجام م یکار دیصحبت با ماهان هم فکر کردم. باالخره با
 ممکن بود. 

 

به   گاریس ن،یبه در خورد. تا سرم را باال کردم، در باز شد و آرم یارام یفکر بودم که اول ضربه  در
 دست وارد اتاق شد. 

 

 ! یزن  یچه قدر با دوست دخترت حرف م -

 

 ام گرفت :  خنده

 

 ساکت شدن؟  -

 

 نشست:  میدر را بست و رو به رو نیآرم

 

 !دنیمشغول خوردن و نوش -

 

  نیجور کم تر کنم. آرم نیبدنم را ا یکردم خستگ یرا باال بردم و سع میدادم، دست ها هیمبل تک به
 انداخت و گفت:  زیم یرا رو  گارشیپاکت س

 

 .میکن یدست باز هی اریورق ب -
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 شد:  دهیبه در کش نگاهم

 

 ست؟ یبد ن -

 

 شد:  رهی تر به صورتم خ ق یکالهش را باال داد و دق یشد. لبه  دهیدر هم کش نیارم یها اخم

 

 کنه !  یفکر نم  یگذرونن . به تو هم کس یبد؟ نه! دارن خوش م  -

 

مبل بلند شدم و به   یمن و دل آرا شده بود. از رو انیم  یارتباط یمتوجه  یشناختمش! به خوب  یم
را خاموش کرد.   گارشیس نیمبل نشستم، آرم یرفتم. ورق ها را که برداشتم و دوباره رو زمی سمت م

 ورق ها را گرفت و ضمن بر زدنشان، زمزمه کرد:

 

 خودته! هیشب  یل یاخالق دخترت خ -

 

 : دم یو پرس دمیکش رونی از پاکت ب یگاریس

 

 از چه نظر؟  -

 

 ! یتیاهم ی! ب ی! خونسرد یفکر ی! ب یخوشگذرون -
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 : دمیروشن را خاموش کردم و خند  فندک

 

 گه؟ی! د یمرس -

 

ورق را جا به   ی. با ارامش دسته ها نمی گذاشت صورتش را بب یکاله نم یبود، لبه  نیسرش پا  نیارم
 کرد  یجا م

 

 که رشد کرده و ... ییکه داره، جا ی. سن ریبگ یجد گهی د نویمراقبش باش. ا -

 

 لبم زل زد:  یخاموش گوشه   گاریجمع شد، او هم سرش را باال گرفت و به س لبخندم

 

کنه، به من که مربوط  یم ا ی ...  یکن یم  ی. هر کارنی شاه نهیسنگ  تیپدر و مادر شدن مسئول -
 دوستاشم ... نی. اما خب ... حواست رو جمع کن... استمیآدمش ن یدون  ی. م ستین

 

که   یدر هم فرو برود. ورق ها را به سمتم گرفت اما زمان میرا با افسوس تکان داد تا اخم ها  سرش
  یرا رو ت یمسئول  ن،یآرم حتی پرتشان کرد. نص زیم  یرو  ،یعصب یو کم  تی اهم یحرکت نکردم، ب

گشت که او را   یم ی. ذهنم دنبال راهدمیو آمدنش ترس  نیلی کرد. باز از شا یتر م نیدوشم سنگ
 بودن! نیآمدم تا با ا ی اش، بهتر کنار م ی. انگار با عذاب وجدان نبودنم در زندگ انمگردبر 
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  یشد، حرف نم  یداشت! تا مجبور نم  یستیموضوع هم ز نیهم کامال با ا نیخواستم! آرم یم  سکوت
  گاریکردن و س  یدر سکوت باز نیمان ، هم یشگی هم  حاتیاز تفر یکیها که اصال!  بهی زد با غر

 !میوار، انجام داد کیاتومات  ه،یکه بعد از چند ثان یبود. کار دنیکش

 

 یبلند کرد! در اتاق را باز کردم و متعجب از بو مانی را باالخره از جا  نیشام، من و آرم  دنیرس خبر
آهسته به پشتم زد تا راه   نی! آرمستادمیکه به راه افتاده بود، چند لحظه اخم کرده ا یو دود گاریس
 : فتم یب

 

 و!بر  -

 

پچ پچ و  ی، دود و صدا میمال  کی. موز نمی خانه را بب  ییرایخم کردم تا بهتر بتوانم پذ یرا کم  سرم
 شلوغ ساخته بود! یکافه  ک یخنده ، از خانه ام ، 

 

 پشتم بود:  ی، هنوز دستش رو ستادیکنارم ا نیآرم

 

 باشه! لتیشام باب م  دوارمی. امنیبرم شاه دیبا گهیمن د -

 

 گرفتم :  شیاز خانه و مهمان ها چشم

 

 چرا االن؟ بمون خب شام رو ! -
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 که! میسر بزنم به رستوران . تعارف ندار هیخوام   ینه کار دارم ، م -

 

 را برگرداند:  مانیدل آرا سر هر دو یصدا

 

 ، غذا رو اوردن ... نیآقا شاه  -

 

اش را کم نکرده بود.  ییبایاز ز  یزیسرش جمع شده بود. گرچه چ یباال ش،یرها ی. موها برگشتم
 به سمت در خانه به راه افتاد تا حواسم دوباره جمع او شود:   ن،یآرم

 

 ! خوش بگذره بهتون!نیفعال شاه -

 

 رفت:  نی به سمت آرم یبه من انداخت و بعد قدم یگشت. دل آرا نگاه  یم  نیلیچشم دنبال شا با

 

 ... میکجا؟ شام بخور -

 

 خورم اصوال! ینه ممنونم! من شام نم -

 

 . رو به دل آرا گفتم:دیتر کش نیزد و کالهش را پا  یکج محو لبخند
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 ... نمشی ب یمن نم  اد،ی ب یبگ  نیلیشه به شا یم -

 

 سالن را نشان داد: ینقطه  نی آرا به سمت جمع برگشت بعد با دست دور تر دل

 

 اون جاست...  -

 

  دهیکردم رنج  یبود. حس م نیلیشا  دنیو منتظر رس  ستادهیا ری سر به ز نینکرد و راه افتاد. آرم طلمع
داشتم تا کنارش   ازی قدم کوتاه ن کیدوستم را هم از دست بدهم.  نیخواستم ا یخاطر است. نم 

 :  ستمیبا

 

 ... منم تنها بودم...  نی آرم  یموند یکاش م  -

 

 گفت:  یو با چشمک دیخند  یباال آمد. م  سرش

 

 !یبا جوونا بگرد ی! در ضمن تو خوب بلد یفکر نکنم تنها باش -

 

داشتم. انگار  ینبود. احساس گنگ ی برود. حس خوب  نیحوصله سر تکان دادم . دوست نداشتم آرم یب
 ...  ییجا خانه ام است! حس غربت بود! تنها نینه انگار که ا

 

 ؟ یر یم یدار -



 شاه و دل 

338 
 

 

چپش انداخته و با آرامش   یپا یاش را رو  ینیبود. سنگ ستادهیبود که خونسرد کنار دل آرا ا  نیلیشا
 نیرسانده بود. آرم  نی، قدش را به قد آرم یپاشنه دار مشک یکرد! کفش ها یکج نگاه م یو سر

 دستش را به سمتش برد و با لبخند گفت: 

 

 نیکه خودش ا  یکس یرزوست! اونم براآ هی نمیکنم، ا ی نم حتی گم بهت، من اصال نص یم کیتبر -
 روزا رو از دست داده ...

 

 شد :  رهی به صورت خونسرد دختر من خ یشتریمکث کرد و با دقت ب یکم

 

 گرده . مراقب خودت باش ... یوقت برنم  چیروزا رو بدون. ه نیقدر ا -

 

 کرد:  یدستش را عقب برد و خداحافظ نی کرد. آرم یهمچنان با آرامش نگاه م نیلیشا

 

 خوش گذشت   یلیخداحافظ، خ  -

 

راه افتاده بود و من هم دنبالش قدم   نیبزند اما فقط سکوت بود! آرم  یحرف نیل یبودم شا منتظر
که داخل  ن ینشد. آرم یکند اما خبر یو خداحافظ  دیایب  نیل یبرداشتم. تا کنار در منتظر بودم شا

  کی  واش نشسته بود. کنار دو دختر  یقبل یسر جا قایدق نی لینه شدم، شاآسانسور شد و من وارد خا
بودند،    شیبزرگ غذا رو یظرف ها دنیکه دو کارگر مشغول چ یبزرگ زی تفاوت به سمت م یپسر ، ب 

تا من هم لبخند بزنم. بعد به سمتم راه  دیبود و نگاه مان بهم گره خورد. خند زی برگشتم. دل آرا کنار م
 افتاد:
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 ؟ یبود یخوبه؟ راض  زیهمه چ -

 

 به اطراف خانه انداختم:  ینگاه

 

 . یدیزحمت کش  یلی. خ یهم ممنونم. خسته نباش یل یبله! خ -

 

 هم خوشحال شدم . یلی... خستی طور ن نینه ا -

 

 کیرا جمع کرده بود،  شیموها یکه انتها یکوچک ی  رهی و با باز کردن گ شی برد سمت موها دست
خودش را به سمت   یرها شدند. با دست مرتبشان کرد و کم   شیشانه ها یرو  شی بای ز یباره موها

 اتاق ها کشاند:  یراهرو

 

 گرمم شد... یل یخ  دمیرقص -

 

! دل آرا سرش را باال گرفت و  اورمیخودم ن  یکردم به رو یرا از دست داده بودم اما سع  یمهم  ی صحنه
 مهربان نگاهم کرد: 

 

 ؟ یخوش گذشت با دوستت بود -
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 کردم . لبخند دل آرا بزرگ تر شد:  نیجواب باال و پا یرا برا سرم

 

 رن ...  ی، م یکه شما بگ یبچه ها بمونن؟ هر ساعت ید یاجازه م یتا ک  -

 

بود   دهیجا رس نیزمان به ا یبه ده بود! ک قهیام نگاه کردم. ده دق یرا باال اوردم و به ساعت مچ دستم
 در هم فرو رفت:  میرا اصال متوجه نشدم. اخم ها

 

 بزنه . یحرف   یخوام دردسر شه و کس یدوازده! نم تینها کی با موز -

 

 کرد:  دیآرا با سر تا دل

 

 حواسم هست . نگران نباش! -

 

  نیبار، ا نیاول یرا برا  نیلیچشمانم را از دل آرا جدا کرد. شا ،یبلند دختر و پسر ینده هاخ یصدا
 . لبخندم بزرگ تر شد. دمید یطور خندان م

 

 ! یکرد یخوشحال شده ... کار خوب یل یخ -
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  یبودند. م زی هم نگذشت که همه دور م یو بلند همه را به شام دعوت کرد. لحظه ا ستادیا زیم  کنار
ام تنگ شد. حاال متوجه   یجوان یکردند! دلم برا  یم یهم شوخ یزدند و با غذا  یو حرف م دندیخند

 جمع ، جا بدهم.  نیا انیتوانستم خودم را م یشدم چرا حس غربت داشتم! نم

 

 : ستادیا میغذا رو به رو یدر فکر بودم که دل آرا با بشقاب  غرق

 

 شما بکشم ! ی. بچه ها تعارف ندارن! گفتم اول برادیابفرم -

 

 خنده بشقاب غذا را گرفتم:  با

 

 ؟ یدیممنونم. چرا زحمت کش -

 

 ارم؟ یب نیخوا یهم م یا گهید ز ی ... چستین یزحمت  -

 

 نه ممنون  -

 

نشسته بود، نشستم . غذا  شیرو  نیکه قبال آرم یمبل یآرا با لبخند دلبرانه اش، ترکم کرد. من رو  دل
نگاهم ، ان ها را هم  نیجمع بود. کم کم حس کردم ا ی خوردم و تمام فکرم معطوف به رفتارها یم

را بهانه   دنیکش گاریو س ستادمیباز ا یبلند شدم و کنار پنجره   ل،یدل نیمعذب کرده است. به هم
 کردم. 
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باشم.  انشانی کردم م یبلند شده بود. بعد از آن تا وقت رفتن، سع شانیخنده ها  یهم صدا باز
و دل آرا ، وسط اتاق   نی لیساعت بعد، تنها من و شا می دوازده ، کم کم خانه را ترک کردند تا ن کینزد

 !میمانده باش  ختهیبهم ر

 

 به سمت اتاقش راه افتاد: د،ی که کش  یبا آه  نیلیشا

 

 دم. خسته ش یلیرم بخوابم! خ یمن م -

 

کرده ! دل ارا لبخند   یرو ادهیالبته کامال مشخص بود ز شیکردم تعادل ندارد. از خنده ها احساس
که بسته شد، کش و   نیلی.. در اتاق شا میبعد، من و او بمان ی هیگفت تا چند ثان ری زنان، شب بخ

 نشست:  یاجاره ا یها  یاز صندل یک ی یبه بدنش داد و رو یقوس

 

 خوش گذشت... یل یخ -

 

  یم یزیبه صورتم ماند. انگار دنبال چ  رهی جواب تنها لبخند زدم. دل آرا سرش را باال گرفت و خ یبرا
 باره چشم گرفت:  کیشد و بعد  قیگشت. دق

 

 !؟یریشه برام آژانس بگ یم -

 

 رسونمت خودم.  یم -
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  یم شی مردمک ها یدم حت حس کر  د،یرس  یبه نظر م نی بار غمگ نیدل آرا باز هم باال آمد اما ا سر
گذاشتم. قبل از   شی ها را برداشتم و رو به رو یاز صندل یک یجمع شود!  شتریتا حواسم ب دیلرزد. آه کش
 گفت:  آهستهام شده بود،  یبه سمت راهرو انداختم. دل آرا که متوجه نگران  ینگاه نم،یآن که بنش

 

 نرمال نبود! ادیفکر کنم بخوابه... حالش ... ز -

 

 : دمینشستم و من هم مثل دل آرا آه کش  یصندل  یشده بودم. رو نیل یحال شا متوجه

 

 !یشد یجور هیبعد از شام  هوی ؟ی قدر پکر نیتو چرا ا -

 

خودم را به سمتش   یافتاد. جواب نداد تا من کم نی دل آرا رو به صورتم مانده بود. بعد پا نگاه
 بکشم: 

 

 شده ؟  یزیچ -

 

جمع کردم، باز به من  نهیس یدادم. دستانم را که رو هیتک یحال، به صندل نی. کالفه از ادیآه کش فقط
 باال انداختم و لبخند زدم:  ینگاه کرد. شانه ا

 

 بتونم ذهنتو بخونم! ستمیمن رمال و روانشناس ن -
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 !یکاش بود -

 

 کرد:  دایپ یشتریکه زبانش باز شد، لبخند من هم وسعت ب نیهم

 

 ؟ یت با زبون خودت بگ شه خود  ینم -

 

 دفعه بلند شد:  کیبه اطراف انداخت و بعد   یجواب، نگاه  یجا به

 

 م؟ یصحبت کن گهید  یجا هی میشه بر یم -

 

 باال افتاده نگاهش کردم:  یابروها با

 

 کجا؟  -

 

 ... دوست دارم دنج تر باشه...  هیجور هیدونم، آخه ....  ینم -

 

 دست به راهرو اشاره کرد:  با

 

 اتاق شما؟ میشه بر یم -
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 گشتم که خودش گفت:  یمکان م رییتغ  نیشد . دنبال علت ا دهیمن همراه انگشتش کش نگاه

 

 شه.  ینم داریوقت ب هی نمی لیشا -

 

 باره بلند شدم.  کیگذاشتم و  میپا یرو دست

 

 م یبر -

 

 به سمت آشپرخانه راه افتاد! یا با لبخند محوبودم که به آن سمت قدم بردارد ، اما دل آر منتظر

 

 . شما برو ... میبخور ارمیب  زیچ هیبرم  -

 

و دو مبل تک نفره، تنها کتابخانه ام آن جا قرار   ری تحر زی افتادم و وارد اتاق کارم شدم. به جز م راه
وارد  یبزرگ ین یو همان لحظه دل آرا با س  دمیکش یا ازهیکردم. خم  یآن احساس خستگ کیداشت. 

را   ین یس ت،تمام، در را با پشتش بس  یمشروب متعجبم کرد! دل آرا با خونسرد  یبطر دنیاتاق شد. د
از مبل ها نشست. لبخند زنان سرش را باال   یکی  یدو مبل گذاشت و خودش رو یمربع جلو ز یم یرو

 گرفت : 

 

 . دیبفرما -
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 ؟  ین یبش یخوا  ینم -ده بود. پاک ش ی صورتش کم  شی. آرا

 

 جهت متعجب شده بودم  یبفرستم . ب   رونیکردم آهسته ب یرا سع نفسم

 

 . دیبفرما -

 

 زد.  هیمبل تک ی مثل من، به پشت بعد

 

 به حرف آمدم:  خودم

 

 امشب؟ یبر  یچرا دوست نداشت -

 

 :  دیآرامشم ، آه کش دنیمردد نگاهم کرد و با د یسر باال کرد. کم جانیترس و ه  با

 

 رو ...  یی... تنهام ... منم اصال دوست ندارم تنهاهیامشب. مهمون  ستی خب .. خاله ام هم ن -

 

 شد! یخوشحال م  دیفهم یهم م نیل یجا... شا نیامشب رو ا یموند ینداشت! م یکه مشکل نیا -
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 کرد:  یآرا خنده ا دل

 

گوشزد کردم اما خب ... البته اون جا هم  یلی جمع نبود. بهش من خ گهیاصال حواسش د نی لیشا -
 بود،

 

جور شه. اما  نیذاشتم ا یم دی حالش نبودم. نبا نیتره . البته من اصال موافق ا  یعیاون طب یبرا -
 بهش بزنم .  یخواستم امروز حرف یخب نم 

 

 شد.  ی اوهوم... تولدش بود. ناراحت م -

 

 !یدار یخونه اچه کتاب -

 

 پشت سر من بود.  قایبرگشتم. حاال دق  یکم دنش،ید یو من هم برا ستادیکتاب خانه ا یآرا جلو دل

 

 هستن. یمیخاص و قد یل یپدرش بوده. خ  یکتابا واسه پدرم بوده که اونم برا یسر هیاره ...  -

 

 کتاب ها، نشست:  یدل آرا رو دست

 

 دوست دارم.   یلیچه خوب! منم خ -
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 ...  ایب  یالبته ! هر وقت دوست داشت -

 

 زد،   لبخند

 

 ممنونم.  -

 

فهمم. نه که دور و برم پسر   یم  نیرو به خاطر ا نیلیهستم. شا  ییدختر تنها یلیمن خ  یدون  یم -
 . همه شون لوسن ...اد ی ی پسرا خوشم نم نی نباشه، اما ... اصال از ا

 

 به چشمم آمد. شتریب ش،یگونه ها یکرده بود. چال رو ی صورتش را مهربان تر و دوست داشتن خنده

 

 فهمم... پدر و مادرت برنگشتن؟  یم -

 

 آرا باز راه افتاد:  دل

 

 که.  انی ینم یسادگ نینه ... به ا -

 

 !یچرا تو باهاشون نرفت  -
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 کنار زد، بعد با ذوق به سمتم برگشت:  یو پرده را کم ستادیا یپنجره با آه کنار

 

 ! ادی یبارون م -

 

 کنار زد:  شتریپرده را ب جانی زدم و او با ه  لبخند

 

 ...  ایبدو ب  -

 

کردم. دوست نداشتم از مبل کنده شوم اما گوش به فرمانش، بدنم را به   یمفرط م یخستگ  احساس
نگاه   سی خ  ابانیباران خورده، به خ  ی شهیو از ش ستادهیبعد، کنارش ا یا هی زحمت بلند کردم و ثان

 کردم.  یم

 

 ... باستیز  زشیمن عاشق بارونم ... همه چ -

 

کردم. خال وار ، شناور شده بودم. نه اتاق کارم که حس کردم ،   یبار اول تجربه م یکه انگار برا یحس
که قبل از ورشکست شدن ، قبل از فوت مادرم، با هم  یام. همان خانه ا یبزرگ پدر یبرگشتم خانه 

 . میکرد یم  یزندگ

 

  بار، خواهش نیاول  یدر باغ خانه خسته شده بودم، برا ی که از برف باز  یآن روز سرد زمستان، زمان در
نگهبان و باغبان خانه مان.  ب،یساله، دختر مص زدهیس  نیتنم را حس کردم. دل آرا شده بود نگ

چاق   یواقع یبود! به معنا دهیگونه اش رنگ انار رس شهیسبز رنگ که هم  یبا چشمان  دیسف یدختر
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  مویبه سبک اسک یدرحال ساختن خانه ا اطیکرد. من پشت ح  یاش کم نم  ییبای از ز یزیبود! اما چ
 ها بودم 

 

** 

 

که مرا هم به شک   دیرس یبه نظر م   یواقع زی. مطمئن بودم اما آن قدر همه چدمید یم خواب
  شتریهر لحظه ب یخواند. صندل یمحبوبش نشسته و کتاب م  ییننو یصندل یانداخته بود! مادرم رو 

بود  یدستش به گهواره ا کیکردم!  یوره نگاهش مخورد و من نگران از افتادنش، با دلش  یتکان م
  یاجازه نم   یق ی. اما ترس عمستی ک یداد. کنجکاو بودم در گهواره بچه  یرا هم محکم تکان م نکه آ

تر   قیخواب، وحشتم را عم نیخواب است! و هم کیفقط  نیکردم ا یم یاداوریداد حرکت کنم. دائم 
 کرده بود. 

 

  نی. سرم پا دمیهلم داد و بعد با سرعت به جلو حرکت کردم. کنار گهواره و مادرم رس یباره کس کی
.  دیکوب یام م نهیوار به س وانهیباشم. قلبم د رهی زشت درون گهواره خ یافتاد تا با ترس، به عروسک ها

!  دمیرسصورتش   یخال یکه سرش باال آمد، به جا یتنها توانستم با ترس، مادرم را صدا کنم، اما زمان
 محکم به سرم زد. یزدم. برگشتم که فرار کنم که کس ادیبار فر نیا

 

کرد!  دارمیشد. دردناک بود اما همان هم، از خواب ب  دهی بدنم کش یاز سرم و گردنم به تمام جاها درد
. گرچه درد سرم ، همچنان به قوت  دمیکش  یاتاق خوابم، نفس راحت دنیشدم و با د داریناله کنان، ب 

 بود!  یاقخودش ب 
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 دهیپرده ، به اتاق سرک کش انی از م ی. نور کم دمیپشتم خواب یزحمت خودم را حرکت دادم و رو به
بهتر شود و بعد    یتا حالم کم دمیکش ی قیگشتم . نفس عم یو منگ دنبال زمان و مکان م جیبود. گ

 حس کردم آن حد که چشمانم را محکم بستم. شتریتخت نشستم. درد سرم را ب  یآهسته رو

 

کنار زدم با گرفتن از   میداشتم . دلشوره گرفتم. پتو را از رو  یکه چشم باز کردم، حس متفاوت تر دوباره
که درون  یرساندم. مرد شی آرا زیرا به زحمت تکان دادم و تا کنار م نمی. بدن سنگستادمیتاج تخت، ا

. دنبال  دیرس  یچشمانش خون آلود به نظر م  یوزه بود. گرچه کمهر ر  نیکرد، شاه ینگاهم م نهیآ
افتاده بود. به  وار،یکنار د یمبل دو نفره  ی، رو  یراهنیبه اتاق انداختم. شلوار و پ  ینگاه کل میلباس ها

 شد.   یرفتم، درد سرم بدتر م یرا بپوشم اما هر قدم که راه م راهنمیسمتش رفتم تا پ 

 

از   قایکه پدرم فوت کرد! دق یکنم! جور یسکته م دیبا خودم فکر کردم، شا بود که   ادیقدر درد ز آن
 صورتش شروع شد!  یو کبود دیسردرد شد

 

خواستم به   یآمدم تا کبود! م یم دهیتر نگاه کردم اما به نظر رنگ پر قی، دق نهیآ  یدوباره جلو برگشتم
 .دمی خانه شن ییرایاز پذ ییسمت حمام اتاقم بروم اما حس کردم، صدا

 

از روز   یترس به در نگاه کردم و بعد آهسته قدم برداشتم. اصال تمرکز نداشتم که بدانم چه زمان با
  در خانه است، یکه دزد نیهم در خانه ام است! با فکر ا  نیلیرفته بود، شا ادمی  ی است. آن قدر که حت

اما همان  تممتوهم شده ام، برگش دیکه شا نی. سکوت بود و من با گمان استادمیکنار در گوش ا
 ستادهیا ده ینگهم داشت. همان جا ترس می، سر جا کیسرام  یرو یصندل  هیپا دن یکش یلحظه ، صدا

شد! در که باز شد، هم من و هم  ده یکش نیدر پا ی رهیآمد ، بعد آهسته دستگ ییپا یبودم که صدا
 یهمه  نگارقدم به عقب تر رفتم. ا کیو من  دیکش  ینی! او ه میشد رهی با ترس بهم خ   نیلیشا

  نیلیبه اسم دل آرا ! شا یتولد و بعد دختر  ن،یلیباره به ذهنم هجوم آورد! آمدن شا کیخاطراتم 
 را رها کرد و عقب تر رفت:  رهیدستگ
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 !  یابخو  دیگفتم شا دیببخش -

 

 سمت مبل و گفتم:  برگشتم

 

 شدم.  داری اشکال نداره... تازه ب -

 

 کرد!  یرا نگاه م واریدر و د نیلیرا که برداشتم، شا شلوار

 

 ساعت چنده؟  -

 

 ربع به نه ! کی -

 

 افتاد امروز شنبه است! ادمیروز هفته بودم و  دنبال

 

 برم شرکت ...  دی! شنبه ست! من بایوا -

 

کرد، سرجا نگهم   ری که سر و گردنم را درگ یقدم بزرگ برداشتم تا خودم را به حمام برسانم، اما درد کی
 داشت. 
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 بابا!؟ -

 

 را راحت کنم:  نیلیشا الیلب نشاندم تا خ  ی رو  یزحمت لبخند به

 

 کنه ...  یخوبم، سرم درد م -

 

ام پنهان  نهیو شرکت فراموشم شد. قلبم با ترس ، کج س  یفقط درد سرم که تمام مشکالت زندگ نه
  خیخون، آب   یکردم ، به جا یتوانستم ضربانش را حس کنم. احساس م  یشده بود و به زحمت م 

 کردند.   یجار میزده در رگ ها

 

 دل ... آرا .. ؟ -

 

 : دیکرد و پرس زی مشکوک تر ، چشمانش را ر نی لی. شادمیطور اسم را به زبان راندم نفهم  چه

 

 شده ؟  یزیچ د؟یرنگ و روت پر  هویچرا  -

 

 االن... دل ... دل آرا کجاست؟  -

 

 جمع کرد:  نه یس  یرا رو  شیخونسرد، دست ها  نیلیشا
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 !دهیمبل خواب  ی! رورونی ب -

 

 راه افتاد و ادامه داد:  خودش

 

 ...  ییجا  یدکتر  مشیاگر حالش بده، ببر نش،ی بب ایکنه، ب یم هینگفت، فقط گر یزیبه من که چ -

 

حرکت کرد و من هم پشت سرش راه    نیلی. شادمی را حرکت دادم و کنار در رس میزحمت پاها به
مبل بزرگ، توجهم را جلب کرد. بزاق دهانم را به زحمت   یرو دم،یرس  ییرایکه به پذ یافتادم. زمان

رنگ    رهیت یپتو را عقب زد تا من موها یمبل نشست و کم یرو یکنار حجم پتو نیلیقورت دادم . شا
 یاز اتفاقات ناگوار ترس داشتم. توان مقابله ا شهیشوم . من هم کیخواستم نزد ی. نم نمیدل آرا را بب 

کردم تا مشکلم را درک کنم که خب،  یبا خودم خلوت م ی کم  دیحداقل در همان لحظه! با  دم،ید ینم
 فرصت نبود! نیا شهیهم

 

از اشک دل آرا  سیبه صورت خ  دم، یقدم برداشتم. به مبل که رس دهینگاهم کرد و من ترس نیلیشا
شده و کبود بود. با دستمال  اهیچشمانش س ر یز ش،ی نبود و به جا بایز شیاز آن آرا  ی. خبردمیرس

 مژهکه من فقط  دید یرا م نیباز بود اما آن قدر پا  دیاش را پاک کرد . چشمانش شا  ین یدستش، ب
 : د یخم شد و پرس ش ی رو  یکم ن یلی. شادمید یبلندش را م یها

 

 ؟ یدل آرا بهتر شد -

 



 شاه و دل 

355 
 

  یم یحرف  دی، حواسم را جمع کرد، با نیل یاش را گرفت! نگاه شا ینی نکرد فقط باز هم ب یحرکت چیه
 کردم:  شیکه داشتم صدا ی قدرت یتر شدم و با همه   کیزدم، نزد

 

 دل آرا ؟  -

 

 یرا نگاه کرد. بعد پتو را آهسته رو نیزود باز هم پا  یل یباال آمد. اما خ یلحظه ا یدل ارا برا چشمان
 شه .... ی... م نیل یشا -خورد.  یدر ذهنم چرخ م  ی. نگاهش آشنا بود. خاطراتد ی. دلم لرزدیسرش کش

 

 نبود:  ی گریخواستم حساسش کنم، اما راه د ینم

 

 ظه...تو اتاقت ... چند لح یشه بر یم -

 

 حرف وارد اتاقش شد و در را محکم بست.   یباره بلند شد و ب  کیباال آمد. نگاهم کرد و   سرش

 

اش را بلندتر   هیاش! اما او گر ی شخص یدلش گرفته و ماجرا برسد به زندگ د،یخواست بگو یم دلم
  یزد. به مغزم فشار م یآرام گرفت اما هنوز هق م ن،ی لیبودن شا یاداوریمن و  سیادامه داد! با ه

گفت من    یخود دل آرا م  دی! و مهم تر از همه، بااورمیب  ادیبه   یزینبودم که چ  یطی آوردم اما در شرا
 گناهم تا باور کنم!  یب

 

 شده؟  یچ  یشه بگ  یدل آرا ؟ م -
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  تمان،یدستانش پنهان کرد. کالفه از وضع  انیو او صورتش را م دمیرا به زحمت از دستش کش پتو
 کردم:  ینچ

 

 ...  نمتیکارا؟ دستتو بردار بب  نیا یچ یعنی -

 

 ... تونم... ینم -

 

 که حرف زده بود، گفتم:  نیاز ا یراض

 

 چرا؟ دستتو بردار ...  -

 

 کنم.. یتونم... خواهش م ینم -

 

 چرا آخه ...  -

 

- 

 

حالت    ؟یدیجا خواب نیگرفتم... چرا تو ا یکنم فراموش یواقعا... احساس م  جمی دل آرا ؟ من گ -
 خوبه؟ 
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 ، از دستگاه تلفن پخش شد ! نینازن  یکه صدا مینکرده بود ی کدام حرکت چیه هنوز

 

 ن،یزنگ زدم جواب نداد لتونیموبا یبه گوش  یحالتون خوبه؟ من هر چ د؟یخونه هست ؟یآزاد یاقا -
 نگران شدم ... 

 

ممتد که تمام شد.   یبوق ها ی تماس را قطع کرد. صدا ،یمکث کرد و بعد با گفتن خداحافظ  یکم
 به سمتم آمد:   نیلیشا

 

 ؟یجا نشست نیبابا تو چرا ا -

 

دادم،  یاجازه م دیبود. نبا دهیخواب   شینگاه کردم که دل آرا رو یخانه و مبل  ییرای او، به پذ یجا به
 و گفتم:  ستادمیخراب تر شود. ا  نیاوضاع از ا

 

 کنه!  یسرم درد م ،یچ یه -

 

 کرد. کنار دل آرا رفتم و آهسته پتو را کنار زدم:  یدقت م میحرف به کارها  یب  نیلیشا

 

 تو اتاق بخواب .... ای... پاشو ب یدیکه خواب ست یجا درست ن  نیا -

 



 شاه و دل 

358 
 

که خواستم بلندش کنم هم، ممانعت نکرد. دستش را گرفتم و همان طور   یآرا جواب نداد اما زمان دل
 گفتم:  نیلیبردم، به شا  یکه به سمت اتاقم م

 

 درست کن ...  ی، قهوه ا یچا هی ستادن،یبرو عوض ا -

 

کردم. در را که بستم، دل  تیجواب نداد. در اتاق خوابم را باز کردم و دل آرا، را به داخل هدا  نیلیشا
 : تادسیآرا ا

 

 خوام... بمونم..  ینم -

 

 ...  یش  یجور بدتر م نیبرو بخواب دل آرا ... حالت بده ا -

 

و به سمت تخت   دمیحوصله آه کش  یاش شروع شد، ب ه یصورتش نشست و باز گر  یدل آرا رو دست
 هلش دادم: 

 

 برو دراز بکش اون جا دل آرا ... -

 

. پتو دیبودم، دراز کش دهیقبل ، خواب یقیدقاکه من  ییتخت، همان جا  یبعد رو یبرداشت و کم قدم
خواستم حرف بزنم اما کلمه ها را    یبودم به کف اتاق. م  ره یتخت نشستم. خ  یو رو   دمیکش شی را رو

 کردم:  یم  دایاز گوشه و کنار ذهنم به زحمت پ

 



 شاه و دل 

359 
 

رو   قتشی قندارم. خب ... ح  ی.... دل آرا ... من ... واقعا متاسفم . خودم االن اصال حال خوب نیبب  -
 نبود.  ادمیواقعا  ،یبخوا

 

 را با تاسف تکان دادم تا اعتراف کنم:  سرم

 

  ادمیشده ... باور کن  یدونم اصال چ یقدر نخورده بودم... نم  نیوقت بود ا یل یکردم. خ یرو ادهیز -
 . ادی ینم

 

تا   دمیبود. آه کش نیکرد، اما کالفه و غمگ ینم  هیشدم. گر  رهی به صورتش خ د،یاش را که باال کش  ینیب
 :  میبگو

 

  یزیچ نیل یکنم شا یجا بمون. فقط خواهش م نیبرم شرکت... تو ا دیتنها بمونم. با یاجازه بده، کم -
 من ببرمت اون جا؟  ،یخاله ات راحت یخونه  یکن  ینفهمه ... اگر ... اگر فکر م

 

 انداخت. جواب نداد تا خودم ادامه بدهم:  نیپا  یسرش را کم سوالم

 

  ی... اما ... نم جمیدارم و گ  ی. سردرد بدستیگردم. حال خودم اصال خوب ن  یتو م   یمن دنبال راحت -
تو خوب   یدونم... فکر کنم، استراحت برا یدونم واقعا نم یام ... نم یکه ... آدم بد یخوام فکر کن 

  ریدرگ نیلیشا  خوام  یگردم زود خونه ... نم یمن بعد ازظهر برممن.  یو خلوت برا ییتنها یباشه و کم 
 بروز نده . باشه؟ یزیکنم چ یبشه ... خواهش م
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اش، کم نشده  ییبایو ز تیبود. معصوم یطور هم خواستن نی کرد. هم نیآرا سرش را باال و پا  دل
 : دمیو گونه اش را ب.و.س دمی بود. خودم را جلو کش

 

نکن ...   تی کنم خودتو اذ یکنم. اما خواهش م هیبگو برات ته  یخوا  یم یزیمواظب باش... اگر چ  -
 کنه . یرو حل نم   یمشکل چیکردن االن ه هیگر

 

 خوام... برو به کارت برس... ینم  یزیچ -

 

 جا ؟  نیا یخواب  یم -

 

 اوهوم ... -

 

به در خورد و   یرا مرتب کردم و همان لحظه ، ضربه ا شی موها ی. کم دمیگونه اش را ب.و.س دوباره
 وارد اتاق شد:  ،یچا وانیل  کیبا  ن یلیبعد در باز شد. شا

 

 ؟ یخور  یم ییچا -

 

 تخت بلند شدم:  یزدم و از رو ن یلیبه شا یلبخند
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کم خسته است.  هیو  دهیزحمت کش  یلیتولدت خ  یاز دوستت مراقبت کن. برا  ن،یل یممنون شا -
 شه. یاستراحت کنه، خوب م 

 

بود و   نی . دل آرا سرش پاستادمیا نهیخودم لباس برداشتم و بعد کنار ا یبرا  م،یصحبت ها  نیح
 صورتم نقش بست:  یرو یمضحکانه ا یکرد. لبخند یمشکوکانه نگاهم م نیلیشا

 

 گردم.  یبرم شرکت، زود برم   دیمن با -

 

دخترم را ... شرم و ترس، امانم را  دیدل آرا در آن اوضاع را داشتم و نه نگاه پر از ترد دنیتوان د نه
 کنار تخت برداشتم و از اتاق خارج شدم .  زی م یرا از رو  لمیصبر، موبا یو ب  یبود. با خداحافظ  دهیبر

 

  جی. گدمیکش یرا باال رفت، نفس راحت   نگیپارک یبی که سراش  نیرا عوض کردم. ماش  میلباس ها عیسر
که به شرکت که برسم، ساعت، ده را هم رد  یکردم تا زمان   یو منگ، تمام راه تا شرکت را طبق عادت ط

آوردن   دستور  عیسر دم،یرا که د میرح دن،ینگذاشته بود. در بدو رس میبرا یطاقت  گریکند! سردرد، د
  ی، حامل خبر بد یمسکن به اتاقم را دادم و بعد راهم را به سمت دفترم کج کردم. به گمانم خانم غزنو

  نی ام، فقط به سالم بسنده کرد و وارد اتاق کارش شد! نازن دهیدر هم کش یسگرمه ها دنیبود که با د
 چشمم سبز شد!  یبود که جلو  ینفر سوم 

 

خودش را از   ،ی، خود دار و منطق  شهی. اما مثل همدی مانش دچش انیشد م  یو تعجب را م ینگران
 تا من رد شوم :   دیدر کنار کش یجلو

 

 !یآزاد یآقا  ریسالم، صبح بخ  -
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کردم   ی خشم را درک نم یباره  کی هجوم  نی! ادمیجواب، وارد اتاقم شدم و در را محکم کوب یجا به
که به در اتاق   ی. با ضربه استادمیکنار پنجره ا جهت، پا به مبل ها زدم و با حرص ی بود! ب یاما ، واقع

بسته مسکن و   کی هرا همرا  ینیوارد اتاق شود و س  اطیبا ترس و احت  میبرگشتم تا رح یخورد، عصبان 
 یبرود بعد حمله کردم به بسته  رونی ب عینگفتم تا او هم سر چیبگذارد. ه زمی م یآب، رو یوانیل

سردرد مزخرف و کالفه کننده ،   نیاضافه کردم تا هر چه زودتر از ا گرید یکی قرص! اول دو تا، بعد 
افتادم و   یصندل   یاز آن حجم خشم را کم کرد. رو یآورده بود، کم میکه رح یکنم. آب خنک داینجات پ

 دیبا کار کردن، شاداد. فکر کردم  ی نم هیاز چند ثان  شتریچند لحظه چشمانم را بستم. درد اما فرصت ب 
 نیباز هم بستم! نه به ا امده،یباال ن   ندوزی را باز کردم و هنوز و زمی م یفراموشم شود . در لپ تاپ رو

 نبود! یسادگ

 

هم نگذشته بود  قهیدق کیکردم چشمانم را ببندم. هنوز   یکارم گذاشتم و باز هم سع زی م یرا رو سرم
در   شتریب  میجهت، اخم ها یخود و ب یاست. ب  ن یدانستم نازن یبه در زده شد. م یارام یکه ضربه 

 شد. دهیهم کش

 

باشم که وارد اتاقم شد. چشمان تنگ  یعصبان  نیاز دست نازن  دیکردم چرا با ی بلند کردم و فکر م سر
 دستپاچه ... یبود و کم  شهیکرد! مثل هم یبررس  یرا به خوب   ش یشده ام از سر تا پا

 

 ... وقت مالقات داشتن ... ستهیسالن شا  ریجا هستن. مد نی.. خانم نگهبان ا.  یازاد یآقا دیببخش -

 

سر   ی. حوصله دمیصورتم کش یدرست بود. اخالقم ، او را هم ترسانده بود. با دست محکم رو حدسم
 زن را االن نداشتم!  کیو کله زدن با 
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 وقت مالقات داشت؟   یچ یبرا -

 

 : ستدیمن با ی رو یتر شد تا جلو کیباز انداخت و چند قدم نزد مهیبه سمت در ِ ن  ینگاه کوتاه نی نازن

 

ربع هست که  هی. دیها و برگردوندن چک هاشون حرف بزن یفکر کنم قرار بود در مورد کنسل -
 نشستن!

 

بودم!  دهیکه به اتاق آمدم او را ند  یباال رفت! فکر کردم که چه طور زمان میاخر، ابرو یجمله  دنیشن  با
 که فکرم را خوانده بود گفت:  نی نازن

 

 !ننیبش  یمن فرستادم برن تو اتاق خانم غزنو -

 

هم شدم! احساس کردم همان لحظه از درد سرم کاسته شد. خوشحال  یمتوجه رفتار خانم غزنو حاال
 : دم یکش یق ینفس عم ابم،ی یم یی درد رها نی که باالخره از ا نیاز ا

 

  نی. اگر خرج شده، بگدیخواد کار کنه ... چکاشو بهش برگردون یخب ... به جهنم! اگر نم یل یخ -
 دم!  یم یخودم چک شخص  نی... نه ... بگ یحسابدار

 

انداختم و  ن ی اتفاق افتاده شده باشد! سرم را پا یکرد. انگار متوجه  ینگاهم م یبا دقت خاص  نی نازن
 با دست اشاره به در کردم: 
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 ...  دیبفرما -

 

 حالتون خوبه؟  -

 

 قبل، با نرمش همراه بود. باز سرم باال رفت و چند لحظه به صورتش نگاه کردم.   قیبرعکس دقا  لحنش

 

 خوبم! برو به کارت برس! -

 

 چشم گرفت و برگشت. در را هنوز نبسته بود که دوباره سرش را وارد اتاق کرد:  عیسر نی نازن

 

 !ننی خوان شما را بب ی... م یمنصور یآقا دیببخش -

 

در کنار رفت تا صورت   یو از جلو  دیآه کش ن،یآشنا بود اما نه آن قدر که با تعجب نگاه نکنم! نازن اسم
 باشد!  میرو یقبل، مرتب تر شانه شده بود، جلو یهفته  کیکه برعکس  ییخندان طاها، با موها

 

 ..  ریسالم ، صبح بخ -

 

که   یمن رساند و لپ تاپ زیبلند خودش را به م یدادم تا طاها در را ببندد. با قدم ها یسر سالم  با
 قرار داد:  ز یم یدستش بود را رو

 



 شاه و دل 

365 
 

  دیبا ایکنه اما بعدش  یشماست... تا هفتاد و دو ساعت هم ضبط م یآقا تمام کار طبق خواسته  -
 بعد!  یضبط روزها یکنه تا جا داشته باشه برا یخود دستگاه حافظه رو پاک م  ای دیکن  ویخودتون آرش

 

گشتم که  یم نیاش بود . دنبال ا نهیپس زم  دِ یو سف  اهیلپ تاپ و عکس س  یبه صفحه  حواسم
 دنیرا باز کرد و با د ینرم افزار عی کار ما ربط دارد! طاها سر یزد، به کجا یکه طاها م   ییحرف ها

  ینشان م  ااو ر یاز صندل یعقب و قسمت واریکه د ین یرا و البته دورب نی نازن یخال زی که م ییها نی دورب
 شد.  شتریداد، تعجبم ب

 

بهش   ادید و خاکش مطمئن شدم زکه جلوتر کار گذاشتم ، پشت کتابخونه ست! از گر نیخوبه ؟ ا -
 خوب بود! یلیجا خ   نیصدا از ا تی فی صدا داره ، ک  نی دورب ن یزنن! هم  یدست نم

 

 : دیلپ تاپ به صورت خندان طا ها رس یگشاد شده ام از صفحه  چشمان

 

 ن؟ یبشنو  نیخوا یم -

 

. دوباره چشم گرفتم و به لپ تاپ نگاه  ستادیصاف ا اطیام، لبخند طاها را جمع کرد و با احت  رهی خ نگاه
آوردم!  ادیگذشته را به  یباره تمام اتفاقات هفته   کینشست و من  زشی پشت م  نیکردم. نازن

کردم ،   یمسئله را هم حل م  نیا دی. خب با دمیکش یق یکرد؟ نفس عم یم  انتیبه من خ  نی نازن
با دست به سمت   یافتاده بود، قابل هضم تر بود! لپ تاپ را کم  شبیکه د یه نظرم از اتفاق گرچه ب

 : دم یخودم کش

 

 !یزی تو لپ تاپ من بر دیبا نویا -
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 ست! قهیدو دق ن،یاالن بد نیحتما آقا ... هم -

 

 هل دادم تا برش دارد:  یباز هم به جنب و جوش افتاده بود. لپ تاپم را کم  طاها

 

 جا ... نیهم  نیبش -

 

داخل اتاق نشست. غرق در کارش    یاز مبل ها یک ی یهر دو لپ تاپ را برداشت و رو ،یبا چشم  طاها
  ییکردم؟ به ماهان فروهر و بال یبه چه فکر م  دیگذاشتم. حاال با زی م یبود و من هم دوباره سرم را رو

 مان؟ ی ها یو جاسوس باز  نینازن ای آورد؟  یکه دارد بر سر شرکتم م 

 

نشست رو به    یآمد و م یم عیزدم و سر  یجا بود. زنگ م نیحامد را کرد. کاش ا یباز هم هوا دلم
 گفت!  ی گفتم و او هم راه حل همه را به من م  یو من همه را به او م میرو

 

کس نبود که   چیه گریکه مادر فوت کرد... انگار د یزمان هیداشتم. شب یپناه  یگرفت ... حس ب  دلم
مثل حاال، سخت و طاقت فرسا... حس کردم بغض دارم. اما خجالت زده نبودم.   باشد.  بانمیپشت

کار   یکه در بچگ  ییبودم. مثل همان وقت ها مانیقلب، پش میاحساس شرم و گناه داشتم و از صم 
تمام   زیخواستم من را ببخشد... و همه چ یو اشک، از مادرم م  تی کردم و بعدها با مظلوم یم یدب
 شد! یم

 

 حاال؟ 
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خودم از پس ِ مشکالتم   دیسوال بدهم. با نیتوانستم به ا  یبود که م یپر از حسرت ،تنها جواب آه
 ماجراها نداشتم! نیبه تمام شدن درست ا یاعتماد چیکه ه  نیآمدم با ا  یبرم

 

 ؟ یآزاد یآقا -

 

 رو به من بود:  ی. نگاه طاها غرق در نگراندیطاها سرم را باال کش یصدا

 

 حالتون خوبه؟  -

 

 اوهوم! -

 

 یچشماتون گشاد شدن! م یهست... مردمکا یزیچ هیو به نظرم...   دهیاما! رنگ و روتون پر ستین -
 ؟  میبه اورژانس زنگ بزن نیخوا

 

 دم: جدا کر یصندل یتکان دادم و به زحمت بدنم را از رو سر

 

 نه ... خوبم ..  -
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 کیگاهم  جیافتادم. درد از گ یصندل   یحفظ کنم و دوباره رو ینگذاشت تعادلم را به خوب  جه،یسرگ
 و خودم را هم مثل طاها ترساند دیکش  ریباره ت 

 

 من ببرمتون دکتر؟  نیخوا ی.. اصال م م یزنگ بزن  دیآقا ... با -

 

  یکه کس یخواستم اما دوست داشتم از شرکت بروم. برگردم خانه و بخوابم ... اما به شرط  ینم  دکتر
 و نه دل آرا !  نیلی در آن جا نباشد! نه شا

 

 ام زد و گفت:  ی شان یدست به پ  طاها

 

 سرد شده بدنتون... یل یخ -

 

 فرستادم و دستم را به سمت طاها گرفتم: رونیکردم. آهسته نفسم را ب ی لرزش هم م احساس

 

 مبل ...  یطاها کمک کن من دراز بکشم رو -

 

. نه قرار بود سکته ستین یزیدانستم چ یکردم اما م  یحد احساس ضعف م  ن یبار بود که تا ا نیاول
باعث حال االنم شده بود.  شبید  یو شوک زده بودم و مست  یشده بودم! تنها عصب  ضیکنم و نه مر

 سرم بود:  یباال یو طاها همچنان با نگران  دمیبل دراز کشم یرو
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 دکتر...  ن یبر  دی. باستیجور درست ن نیا -

 

 نتونستم... خوب بخوابم ... شبیبخوابم. د د ی. با رونی طاها کارتو کن... بعد برو ب نیبش -

 

برخورد انگشت   یصدا یکه بسته شد، متوجه نشستن آرام طاها هم شدم. در سکوت گاه چشمانم
  یو تلخ دیجوش یکه حاال معده ام هم م نیآمد. بهتر شده بود. با ا یلپ تاپ م دیطاها به صفحه کل 

از   کامالباالخره مسکن ها اثر بگذارند و درد   دیشا دن،یکرد! فکر کردم با خواب یاش، کامم را زهرمار م
ذهن شلوغ و پر از کاب.و.سم، دور    نیاز ا یکم دیبود! با یخبر  یحسنش، ب نی برود. البته مهم تر نیب
 داد! یم هی آرامش را به من هد شهیکه هم یخواب! کار  یخبر یب  یایبردم به دن  یشدم و پناه م یم

 

** 

 

خاطرات زشتم   یاداوریداشتم. گرچه هنوز مغزم شروع به   یاحساس بهتر ،یبعد ی ازهیخم دنیکش با
،   یک ی هیشب دیطبق قبل ، شا یزندگ یعن یبودم،  دهیمبل، خواب یکه در شرکت و رو نینکرده بود! هم

  یم یزندگ الیسه  شیپ  نیلیاز ماهان فروهر نبود! شا یکه هنوز خبر یبود! وقت  انیدر جر ش،یدوماه پ
 ام باز نشده بود. یبه زندگ ییدل آرا یکرد و پا

 

کرد!   یرا در هم کند! هنوز سرم درد م میخبر بد، اخم ها نی مبل گرفتم و نشستم تا اول  یاز پشت آهسته
بودم! نگاهم  دهیطور خواب  نیچه ا یدارم و برا یانداخت که چه قدر بدبخت ادمیقابل تحمل بود اما 

بود که آن   ادی زنداشتم اما حتما  اد یرا به   دنمیبود! ساعت خواب  میو ن کیشد.   دهیسمت ساعت کش
  یآب کم دیرساندم تا شا یبهداشت سی طور کسل و خواب آلود بودم. بلند شدم و خودم را به سرو

 حالم را بهتر کند. 
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فرستاد و  یباال م  دیبهتر بود. معده ام بدجور اس ینشستم، حالم کم زی که دوباره پشت م یهنگام
 یمکالمه   نی. ح ردی ناهار بگ میبرا میبگو نیرا برداشتم تا به نازن  یضعف کردم. گوش احساس

 ،اسم طاها در آخر نوشته ها دنیلپ تاپم افتاد! با د یبدخط رو یکوتاهمان، چشمم به دست نوشته 
از توانم با باز کردن نرم افزار ،   یکه کار اوست! نوشته بود که لپ تاپم را آماده کرده و م دمیفهم
 ها استفاده کنم! نی دورب

 

  نی. برفرض هم نازنرمیرا بگ  نیجور مچ نازن نیبود ا هودهیدر لپ تاپ را بازکردم. به نظرم ب  مردد
ها که آمد،   نیدورب ریتوانستم جز اخراج کردن انجام بدهم؟ تصو یجاسوس ماهان بود، من چه کار م

 یکردم! دختر یازدواج م نیخودم ساخته بودم! با نازن یبرا  یمسخره ا یایغمم چند برابر شد ! چه رو
  یارتباط خوب ن،ینازن  یبود! حتما با خانواده   یحفظ غرور من و افتخار کردنم، کاف یبرا  تشیکه شخص

 گذاشتند و... یداشتم. من پول داشتم و آن ها احترام م 

 

  یفکر م  نیرا پس زد! مسخره بود که باز هم داشتم به نازن اهایداد، رو لمیعقلم تحو  که یپوزخند
  نیهم  دیکارم در خطر بود! تازه شا  یبود و حت ختهی بهم ر زیکه همه چ ییکردم! آن هم در بلبشو 

رسم  مکه مرجان آن روز ها در ذهن ییای جاسوس و خانه خراب کن من بود! رو م، یاهایرو یبای عروس ز
 را باختم!  زیو در اخر ... همه چ کرد 

 

به   شیخوردم. به جا یرا م هی احمقانه و زودباور ، باز هم گول ظاهر قض دی، اخم کردم! نبا یعصبان 
را بشنوم. با   نیواضح نازن  یلپ تاپ را کم کردم و تا صدا یدقت کردم. صدا نی رفتار ها و حرکات نازن

 ن یا میبراشرکت است.  یها یاز مشتر یکی  دمیگوش دادم تا فهم یکرد . کم  یصحبت م   یتلفن یکس
 را چک کنم!  نینازن یجا و کارها نیا نمیتوانستم از صبح تا شب بنش  یکار کسل اور بود! نم
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برشته نشده را به زور ببلعم! نه  یکردم چند تکه از جوجه ها یسع ،یگوشیو من با باز  دیرس  ناهار
خواستم بساط ناهار را جمع   می زود، از رح یل یخاطر خ  نیغذا. به هم به یلیداشتم و نه م  ییاشتها

 روزانه ام را هم نداشتم!  یازهایرفع ن  یکرده بود که حوصله  ریذهنم را درگ یکند. فکرها به اندازه ا 

 

  ِاهیس یابرها  انی از م دیخورش   یبود و گاه ی. هوا ابرستادمیبلند شدم و کنار پنجره ا زی پشت م از
از   سیانداخت. صورت خ یدل ارا م ادیشد. آسمان، من را   یو باز پنهان م دیکش  یم یسرک  ،یزیپا

 بدهم؟طور آزار  نیرا ا یفکر شده بودم که دختر یقدر ب نیچشمانم بود. چه طور ا یاشکش جلو

 

با دل آرا صحبت    دیقدر بد بودم؟ با نیرا با شدت به چپ و راست تکان دادم. امکان نداشت! ا سرم
  ی و قدم زنان عرض اتاق را ط دمی کش یبدهد. آه  حیاتفاقات را توض یخواستم همه  یکردم و م یم

شدم! من  ینم  یفکر یقدر خشونت و ب  نیکردم متوجه ا یکردم. هر چه به خودم و اخالقم فکر م
  نیمعما را کنار هم بگذارد. اول یروشن شده و دوست داشت پازل ها ینبودم اصال! ذهنم کم اهلش

  نیبرداشتم. اما هم زیم  یرا از رو  لمیموبا یکه گوش یخواسته اش هم صحبت با دل آرا بود. به حد
حوصله   یبزنگش بلند شد تا من با اخم و بهت به اسم پروانه برسم!  یرا باز کردم، صدا  یکه قفل گوش

داد و تماس   تی زنگ بزند! باالخره پروانه رضا طور نی انداختم تا هم زیم یرا رو  یکردم و گوش ینچ
  طیشرا  نیگرفتم! حضور پروانه در ا یرابطه ام م  نیهم در مورد ا یجد میتصم کی دیقطع شد! با

 دنیاجازه نداد! د انهرا دوباره برداشتم تا به خانه زنگ بزنم، که باز هم پرو یاصال درست نبود. گوش 
 کنم: ام کرد تا تماس را وصل   یاسمش ؛ عصب 

 

 ؟ یزن  یدم چرا دوباره زنگ م یکه تلفن رو جواب نم یزمان  -

 

 ... نیشاه -
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 ؟ یکن ی! ولم منی و درد! ُمرد شاه نیو مرض ، شاه  نیشاه -

 

 از مکث کوتاهم استفاده کرد و گفت:  یلرزان یبا صدا پروانه

 

 االن.. دی... باشه ببخش  یش یم  یچرا عصبان  نیشاه -

 

 کردم:   یم یچیرا هم ق  دهیطناب پوس نیجا ا نیهم  دیشده بود و با  بمینص  یخوب فرصت

 

. پس ید یفهم نویو چه قدره! ا هیپروانه، خوب گوشاتو باز کن. من از اول گفتم بهت حدم چ  نیبب  -
دونم و   ی، من م  نمتی ... به خدا ببیای ی و نه دنبالم م  یزن  یلحظه نه بهم زنگ م نیولم کن.. از هم

 تو!

 

 بغض آلود پروانه نگذاشت:  یخواستم تماس را قطع کنم که صدا یم

 

چرا ... گندشو در   ؟یزن یرم ... چرا داد م یبرم؟ م  تیکار کردم؟ باشه از زندگ   یمن مگه چ نیشاه -
 ... یاری یم

 

 اورد:  نیرا پا میکه گرفته بودم، تن صدا یو البته عذاب وجدان شیزدن ها هق

 

 زرت و زرت ... اه ... ی. هرمی. گفتم درگستیتم که اوضاعم خوب نآخه... بهت گف  یفهم ینم -
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 ... یحال  هی. گفتم یبود شونیپر یل ی. نگران بودم، خدمیخوابتو د شبی . ددیباشه ... ببخش -

 

 برس... خداحافظ  ت یالزم نکرده ... خوبم ... خوابت چپ بوده! برو به زندگ -

 

، تماس را قطع کردم و با فرستادن  شیتوجه به صدا یحالم را بد کرده بود. ب  شب،یاش به د اشاره
 لپ تاپم، متعجب صاف نشستم!  یصفحه  دنیافتادم و همان لحظه با د یصندل یرو  قم،ینفس عم

 

و همان طور   ستادهیکه پشت در اتاق من، ا دمید یرا م نی که طاها نصب کرده بود، نازن ینیدورب  از
سرش   نی در هم فرو رفت. نازن  میداد! اخم ها یمن گوش م یبود، به حرف ها  رونی که حواسش به ب

م جالب  یبرگرداند! موضوع برا زشیدر کرد و احتماال سکوت من، او را دوباره پشت م کی را کامال نزد
  لیموبا یکرد و بعد گوش یباز وتری با کامپ هودهیب  یرا دنبال کردم. کم شی کارها  یشتریشد و با دقت ب 

 کرد! پیرا برداشت و شروع به تا

 

 یتوانستم متوجه  یپنهان کرده بود، نم  یجور کی  زیم ری را ز یکه گوش  نیآن فاصله و مخصوصا ا از
مشغول کار شد! مخصوصا   یبار جد نیگذاشت و ا زشیرا در کشو م یبعد گوش یشوم. کم شی کارها

 با او صحبت کرد.  یاز کارمندان شرکت در مورد کار یک ی مان،یبعد از آن که پ

 

ضبط   ریتصاو  نیچند لحظه از دل آرا کامال دور کرد. خوشحال بودم که تمام ا ی ، حواسم را برا نی نازن
 نگاه کنم! یشتریتوانم شب با دقت ب یشود و من م  یم

 



 شاه و دل 

374 
 

  کیشده بودم! حداقل از  یمن با ماهان، مساو یعنیهم  نیبهتر کرد. هم ، حالم را  یبرتر  احساس
مثبت به خودم!  یشدم! دوباره شروع کردم به دادن اعتماد به نفس و انرژ ینم دهیسوراخ ، دو بار گز

کارها را   یکی  یکی  دیذهنم را پر کرد . با یمال  یکردم. باز هم فکرها یحل م یموضوع ماهان را به زود
باره   کیدائم و   ،یسرما خوردگ   کی یعطسه ها هیفکر دل آرا که شب یبردم. حت یم شی پ با آرامش

افتاده! با  ی گذاشت ، حال بهترم را بد کنم ! خب ... برفرض اتفاق یکرد هم نم  یذهنم را مغشوش م
که   شیسال پ  شتدادم! از اتفاق ه یسر و سامان م  ی جور  کیرا  هیکردم و قض یدل آرا صحبت م 

لبم آورد. سر دردم کامال بهتر شده بود و از آن  ی! آرامش دوباره، باالخره لبخند را روستیبدتر ن 
 نبود.  یهم خبر یو منگ جهیسرگ

 

در لپ تاپ را بستم!  عیدر دست وارد اتاقم شد. اول سر ییبا برگه ها نی حال خوشم، نازن نیهم در
!  اوردی خودش ن یکرد باز هم به رو یرده بود، سعتعجب ک یباره ام کم  کیواکنش   نیکه با ا نی نازن

 گذاشت:   زمی م یبرگه ها را جلو

 

شما رو   ی... امضامیبهشون پس بد دیفرستاده ... سه تا چک خانم نگهبان که با یرو حسابدار نایا -
 خواد فقط .  یم

 

را خوب نگاه کنند! با دقت و وسواس   نینازن  ی، انگار عادت کرده بودند که سرتاپا میها چشم
کامل، به من  زی آنال کیکند و در  سهیمقا ش،یو حاالت صورتش را با لحن صدا  پی! تیشگیهم
هم  نی که همراه من است! نازن یمدت  نیدر ا نی ناتمام من و نازن ِیحال او چه طور است! باز د،یبگو

ان من تمام شود! باالخره نگاهم را از تا کار چشم  ستادیا یحرف م  یعادت کرده بود که ب انگار
خودش را   یکم نیرا که برداشتم، نازن سمیدستم دوختم. روان نو یجلو یصورتش کندم و به برگه ها

 م،یدطور که طبق معمول به کارمان مشغول بو نیامضا شده را بردارد. هم یتا برگه ها  دیجلوتر کش
 : د یزمزمه وار پرس
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 حالتون بهتره؟  -

 

 هستم! سی من رئ یعن یبستنش  جمع

 

 هم بهتره!  یل یبله! خ -

 

برگه به من نگاه   یگذاشتم تا به جا شیخواست بردارد، دست رو یامضا شده را که م یبرگه   نیآخر
 کند: 

 

 ؟ یحال شما چ -

 

 : ستاد یو صاف ا دی بهم گره خورد. دستش را پس کش شی ابروها

 

 ممنونم! -

 

 ؟ یحال پدر ِ شما چ -

 

 شدم!  یشد همان طور که من متوجه رنگ به رنگ شدن صورتش م یم م یها هیمتوجه کنا انگار
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 بهترن ...  یلی... خ یمرس -

 

 !نمشونیبب کیاز نزد امیبار ب هی دیخدا روشکر .. با -

 

 زبان هم نشاند:   یبرتر جلوه دادن خودم، آن را رو یبرا دیو شا دیبه ذهنم رس یدانم چرا فکر آن  ینم

 

  تی! حداقل با پدرت حرف بزنم و ازش خواستگارید  یبه من نم  یواب درست و حسابشما که ج -
 کنم!

 

 د؟ یکار کن یچ -

 

را    یارضا کرد. صندل شتریحس غرور من را ب نیکند. هم ینتوانسته بود، نقشش را خوب باز نی نازن
 :   اندازمیهم ب یرا رو  میپاها یتا بتوانم به راحت دمیعقب کش

 

 !یکنم! تو که جواب نداد تی خواستگار -

 

چشم گرفت،    عیاما سر نیبرسم . نازن نیرا با اعتماد به نفس باال گرفتم تا به صورت اخم الود نازن  سرم
به سمت   دیکوب یم نی زم یپاشنه بلندش را رو یچنگ زد و همان طور که کفش ها زیم یبرگه را از رو
 در راه افتاد: 
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 ، جواب شما همونه!  نیهم بگ یا  گهیبه هر کس د جواب شما مشخص بود . -

 

  ی. زماننمیرا هم بب   شیواکنش ها یدر لپ تاپ را باز کردم تا باق عیو من سر  دیدر را بهم کوب نی نازن
  ت،ی عصبان اینشسته بود و با استرس  یصندل یرو ن ینشست، نازن  توریمان  یرو  ریکه باالخره تصو

را    لشیوبام  یباره گوش کیانداخت! بعد  یکوتاه مدت م یداد و به اطراف نگاه ها یسرش را تکان م
را داشتم که نقشه اش، به ثمر نشسته بود! تنها   یکرد. حس فرمانده ا پیدرآورد و باز شروع به تا

 فرستاد! یم یکس  یبرا نیبود که نازن   ییقدم مطمئن و بزرگ، خواندن آن نوشته ها

 

مدت ثابت کرده بود که  نیکردم. در ا یبا طاها صحبت م  دیکرد. با دایپ یشتریوسعت ب لبخندم
بخواهم ، طاها   نیرا برداشتم تا از نازن  یتوانم اعتماد کامل داشته باشم. گوش یدارد و م  یی واقعا توانا

از   یروز دو یکی کردم. فعال  یعجله م   دیشدم. نبا مانی لحظه پش  نیرا به اتاقم بخواند. اما در اخر
خواستم   یبردارم. حاال که جلو افتاده بودم، نم یگرفتم تا بعد ، قدم محکم تر ینظر م  ریز  قیطر نیهم

 کنم.  سکیر

 

سه   کی . به ساعت نگاه کردم، نزددیگذاشتم و چشمم به تلفن همراهم رس شی را سرجا یگوش
 کیرا هم  هیقض  نیا دیبار با آرامش تر. با نیبعدازظهر بود. باز هم فکر دل آرا ذهنم را پر کرد اما ا

 دادم به خانه برگردم! حیدادم. گرسنه بودم و کار هم داشتم، اما ترج  یم  صلهیجور ف

 

خودش را   ،یاحت ترر الیبا خ  نی جور نازن  نیخواستم ا ی رفتنم به خانه ، دل آرا نبود! م  لیتنها دل  البته
حرف   یطور به راحت نیکرد و ا  یصحبت م   ی، با طرفش تلفن امیفرستادن پ یبه جا دیلو بدهد! شا

  نیرفتم. نازن رونی همراه خودم کردم و از اتاق کارم ب شهی ! لپ تاپم را برعکس همدمیشن  یرا م شیها
را با خودش   یحسابدار یبودم که احتماال سندها دهیها د ن یدورب قینبود. قبال از طر زشی پشت م

  ن یتازه نصب شده نگاه کردم. جالب بود که نازن یها نیو به دورب ستادمیا  زشی برد. پشت م یم
کردم . کارش را   نیها نشده بود! سرم سمت کتابخانه برگشت و در دل طاها را تحس نی متوجه دورب
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 میاخم ها ن،یکفش نازن یپاشنه ها یصدا دنیت. شنپاداش را هم داش اقتیانجام داده و ل یبه خوب 
با تعجب به   نی ! نازنمیا یهم در ب ی نهیبه س نهیدر، س  یرا در هم فرو کرد و از عمد راه افتادم تا جلو

 انداخت:  ینگاه میسر تا پا

 

 ن؟ یبر  یم فیتشر -

 

 بله! -

 

جواب به سمت    یگفت . ب یشدم، خدانگهدار  یرد م شی قدم عقب رفت و همان طور که از جلو کی
او را   یآمد. خداحافظ  رونیکوچکش ب یاز ابدارخانه  دنمیبا د میشرکت راه افتادم. رح  یدر خروج 

 رم،یرا بگ نیکه ممکن بود مچ نازن  نیاز ا یآمدم. از طرف رونی آهسته پاسخ گفتم و از شرکت ب
  یشدم. از صبح تماس  یشدم، نگران تر م یتر م  کیهر چه به خانه نزد گر،یبودم و از طرف د حالخوش

 انداخت.  یبه جانم م  شتری استرس را ب ،یخبر یب  نیهم نگرفته بودم و ا

 

خانه پارک    نگیرا داخل پارک  نیساعت چهار، ماش م،یرفتم! با همه تعلل ها یم  دینبود! با یچاره ا راه
و وارد   ادهیپ  عیتفاده ببرم و به اجبار سرساختمان، اجازه نداد از فرصتم اس داریسرا  ل،یکردم! بودن جل 

از خانه  ییو گوش سپردم. سر و صداها ستادمیچند لحظه ا دم،یاسانسور شدم. پشت در خانه که رس
 یکه در را باز کردم به چشم ها یرا داخل قفل انداختم و زمان دی. کلدیرا در هم کش میآمد، اخم ها یم

! برعکس او ، من با  دمیبود، رس ستادهیآشپزخانه کنار اوپن ا یکه با دستکش ها یزن یوحشت زده 
و پاش   ختیجمع کردن ر مشغولدانستم کارگر است و   یو وارد خانه شدم! م  دمیکش  یآرامش نفس

زمزمه   یبود . سالم  ییرایپذ یپنجره ها  دنیهم مشغول دستمال کش یگری! زن دشبیتولد د یها
صبح!  یها  یختگی بود و نه از بهم ر یاما نه از دل آرا خبر دیشدم. نگاهم چرخ کرد و من وارد اتاقم

زدم و بعد از    نیلیبه در اتاق شا یا  ضربهآمدم.  رونی گذاشتم و از اتاق ب زیم یرا رو  لمیلپ تاپ و موبا
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گوشش بود! سرش   یو هدفون رو دهیتخت دراز کش یرو  نی لیمکث، در اتاق را باز کردم. شا یا هیثان
 تخت نشست و هدفون را برداشت:  یرو دنم،یباال آمد و با د یکم

 

 ؟ یاومد یتو ک -

 

 نشستم:   شیآرا  زیم یصندل یرا بستم و رو در

 

 گم ... دل آرا کو؟ یاالن! م نیهم -

 

 : دیتخت دراز کش یفرستاد و رو رونینفسش را ب  نیلیشا

 

 رفت خونه شون!  -

 

 رفت؟  -

 

  یخواست هدفون را رو یو باال کرد. م نیبه تعجب من، سرش را آهسته پاتفاوت   یب  نیلیشا
 : دمیگوشش بگذارد که پرس

 

 رفت؟ حالش بهتر بود؟ یک -
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 شه ... یظهر ... گفت خاله ش نگران م کیاوهوم! نزد -

 

مشغول گوش کردن به   نیلیبودم! شا یدر هم فرو رفته بود اما قلبا از نبودن دل آرا راض میها سگرمه
! بلند شدم و به اتاق  دمیشن یبوم بومش را م یفاصله هم صدا نیمن از ا یشده بود که حت  یآهنگ

روشن شود.    شتریب  یکردم که به دل آرا زنگ بزنم. منطقم دوست داشت کم یخودم برگشتم . فکر م 
. قفل  دمیتخت دراز کش یرو   ل،یموبا یشد. با برداشتن گوش یطور ترس خودم هم کم تر م نیا

دوست   شهی! مثل هم رمیاما ... نتوانستم تماس بگ دم،یشماره را هم د یرا باز کردم و حت  یگوش
.  ندمما رهیتحت انداختم و به سقف خ یرا رو یشود، از مشکلم دور باشم. گوش  یکه م  ییداشتم تا جا

بار لپ تاپ را   نیاز جا بلند شدم و ا جانی را پر رنگ کرد. با ه نیفکرها در سرم، دوباره نازن چرخش 
بهتر شد تا من بتوانم  زیحوصله سر بر بود! اما کم کم همه چ یکند خانه، کم  نترنت یروشن کردم. ا

بود. با   دهیفا یاما ب  دمرفته، صبر کر  ییجا دیکه شا نی ا الی! با خ نمی را بب نینازن یخال  یشرکت و جا
  ستیاز شرکت رفته است! ساعت چهار و ب نیتر و گوش دادن به سکوت، متوجه شدم نازن قینگاه دق

 نکردم به اجبار با طاها تماس گرفتم. دایگشتم و چون پ و یبود! دنبال آرش قهیدق

 

ام بزرگ   ثانهیبار لبخند خب  نیکنم! ا دایکه در شرکت نبودم را هم پ یزمان لمیاو، توانستم ف ییراهنما با
بعد از  قهی پنج دق قایدق نی کردم و مشغول نگاه کردن شدم. نازن یبا طاها خداحافظ یتر شد! به گرم 

حالش را به  یطور کی دیرفت! با رونی ربع بعد هم از شرکت ب  کیرا جمع کرد و  لشیرفتن من ، وسا
  نیخورد، نازن  یرا گرفتم! اما هر چه قدر زنگ م  لشیموبا یشماره  عی، سر یآوردم و با فکر یجا م
 دختر است! نیا یکاسه  ریز یکاسه ا میشده بود که ن لی تبد نیقی نداد! شکم به  یجواب

 

. دنبال راه چاره بودم که فردا چه طور سر از کار  دمی تخت باز هم دراز کش ی تاپ را بستم و رو لپ
از جانب   ینگران  نیشتریشد، اما به نظرم ب  یآرا در مغزم تکرار م . گرچه هنوز اسم دل اورمیدر ب  نی نازن

 نیسنگ می پلک ها کمکردم. در فکر بودم و کم  یرا حل م هیقض  نیزودتر ا دیبود. با   نیشرکت و نازن
شده بود. چند لحظه شوک زده به سمت   کی که شدم، هوا کامال تار داریکه خوابم برد! ب نیشد تا ا

بودم که  جیگ یاما به قدر دم ید یرا م  نیخورد، نگاه کردم! اسم نازن یم که زنگ  لمی موبا یگوش
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و از جا بلند شدم.    دمیکش قیزنگ که قطع شد ، چند نفس عم یجواب دادن نداشتم. صدا  ییتوانا
 بود! میگلو خی زد که انگار ب یتند م  یقلبم به حد

 

را زدم . حاال بهتر اوضاع را درک کردم. ساعت   دیبرق خودم را رساندم و کل  دیکورمال تا کل  کورمال
 لمیموبا یتا تخت رفتم و گوش ،یا ازهیخم دنیآمد. با کش یکارگرها نم یبود و سرو صدا میهفت و ن

  دنیرا هم بدهم! در اتاق را باز کردم و با د نیبعد از سه ساعت، جواب نازن  دمید  یرا برداشتم. الزم نم
  نی لیمبل نشستم و نگاهم به در اتاق شا نیاول یبرابر شد. رو نیمرتب، آرامش خاطرم چند یانه خ

پدش مشغول و هدفون در گوش! قفل   یبا آ ایخواب بود   ایسخت نبود!  تشی. حدس وضعدیرس
تا فردا صبر   دیبود. با دهیفا ی. زنگ زدن ب دمیرس نیتلفن همراه را باز کردم و باز به اسم نازن  یگوش

  ای دیگو یکه دروغ م  دمیفهم  یخوب از حاالتش م  یلی جور خ  نیزدم ا  یکردم و رو در رو حرف م یم
 راست! 

 

توانستم به بعد   یرا نم  یکی نیبه اسم دل آرا ... ا دی کرد تا رس نیمخاطب ها را باال و پا  انگشتم
خواستم دل آرا ،   یکند. نم ییلجوموکول کنم! احساسم از اتفاق افتاده ناراحت بود و دوست داشت د

به اتاقم  بارهبداند. همان طور که شماره را گرفتم، بلند شدم و دو اشیفکر و ع یمرد ب  کیمن را 
 : د یچیدل ارا هم در گوشم پ یتخت نشستم، صدا ی که رو نیبرگشتم. هم

 

 سالم ... -

 

 و آهسته حرف زد تا من آه بکشم:  محزون

 

 سالم! حالت خوبه؟  -
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 ...  یمرس -

 

 ؟  ینموند  یچ یبرا -

 

چه طور برخورد کنم. به نظرم ، دل آرا   دیدانستم با یهم انداخت. نم یدل آرا، چشمانم را رو سکوت
 و گفتم:  دمیتخت دراز کش یبود. رو یدفاع یو ب فیدختر ضع

 

ر نبود؟  بهت یموند یجا م  نی. ایگفت اما قبل از ظهر رفت  نیل یمن به خاطر تو زود اومدم خونه... شا -
 رسونمت...  یو من خودم شب م  یگفت  یبه خاله ات م 

 

 فرستاد:  رونی ب  قیکه تمام شد، بازدمش را عم می. حرف هادمیشن یرا م  شینفس ها یصدا

 

 . شک کرده فکر کنم.دیپرس یسوال م ی... حساس شده بود، ه نیلیخواستم بمونم... شا  ینم -

 

 اخم گفتم:  با

 

 بدونه .. یچ یخوام ه  یکه؟ نم یبهش نگفت یزیچ -

 

 نه ... نگفتم... -
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 کرد که بپرسم: بمیکه خوب به خاطر نداشتم، ترغ  یو اتفاقات شبید ادی

 

کردم.   یرو ادهیدونم ز یشد... م  یدونم چرا ... اصال چ ی . نم ستین ادمی یادیز  زیدل آرا ... من .. چ -
 نبود!  میحال  یچ یاما ... بار اول نبود که بگم مست کردم و ه 

 

 فهمم ... ی! نمیگفت  نوی؟ صبحم هم یچ یعنی -

 

 شدم:   زیخ  میپهلو، ن  یرو آهسته

 

 . ستین  ادمی یادیز زی ! من چ نی هم یعنی -

 

 جواب داد:  یآرا عصب دل

 

 هیشه آدم  ی. مگه مستین  ادمی یچ  یعنی ه؟یحرفا چ نیدرسته ؟ ا ؟یکن  یم یبا من باز یدار -
 نباشه؟! ادشیکنه  یکار

 

 نه .. -

 

 باشه؟  میقرار بذار هیبهم زنگ بزن  ،یپس هر وقت بهتر شد -
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 اوهوم... -

 

که  نیشده بود اما هم ختهیرا قطع کردم . ذهنم بهم ر  یگوش ،یو با خدانگهدار دمیکش  یراحت  نفس
که دل آرا زمزمه کرد.   یتمام شد، آرامش خاطر گرفتم. مخصوصا دوستت دارم ِ آخر یآخرش با خوش

  یبود. گرچه نم  یدوست داشتن  میاش، برا ییبای و ز تیکه معصوم یپر رنگ تر شد. دختر  رشیتصو
دوست ِ بودن با من را هم نداشت!  یبرا  یمناسب ی نهی جا بکشد. دل آرا اصال گز نیکار به ا خواستم

خواستم با آن ها طرف شوم و   یبودند و اصال نم  ریکرد، سختگ یم  فیکه خودش تعر یپدر و مادر
 شیها هی گراصرار و  نیکرد. مثل هم یبچگانه رفتار م  ی البته مورد مهم تر، با تمام عاقل بودنش، گاه

... 

 

افتاده و  نی ل یاز دست شا یوانی. ل  دیبه آن سمت کش دهی که از اشپزخانه آمد، مرا ترس  یشکستن  یصدا
  زیو شرکت، جا نیفکر کردن به دل آرا و نازن  گریشده بود. د ختهی کف اشپزخانه ر یرو  شیتمام تکه ها

 !  ریخ  ای دهیم فه یزی کردم تا بفهمم چ یدادم و با او ضحبت م  یم  نیلیحواسم را به شا  دینبود، با

 

** 

 

 باره باال آمد و زل زد به صورتم: کی  نیدفترم را که باز کردم، سر نازن در

 

 سالم! -

 

 یگوشه  یکرد لبخند  یآهسته بلند شد و سع نی. نازن ستادمیا زشیجواب، اخم کرده رو به م یجا به
 لب بنشاند: 
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 د؟ی... خوب هست ری صبح بخ -

 

 خودم را خم کردم:  یگذاشتم و کم  زیم  یلپ تاپ را رو فیک

 

 ! سی! خانم رئری هم بخ یصبح عال -

 

 بدهم!  حینزند تا خودم توض یباال افتاد. حرف  نی نازن یابرو

 

 ! یرفت یاز شرکت، بعد م رونیمن پام برسه ب ی ذاشت یم -

 

 انداخت و گفت:  نیسرش را پا  د،یپر شیبار کامال رنگ از رو  نیا

 

 خواستم بگم که...  ی... من مدیببخش -

 

 همش؟ ضهی روزا؟ بابات مر نیچه خبره ا ؟یزود بر یخوا  یکه م  ؟یرو بگ یچ -

 

 گرفت:  ی و دوباره سرش را باال آورد اما کامال محسوس چشم از من م دیلبش کش یزبان رو نی نازن
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 گفتم...  یقبلش به شما م دیبا دیداشتم... ببخش یکار هی...  ری نخ -

 

 کرد که آزارش بدهم! یم کی حرت  شتریحفظ غرور، جالب بود اما من را ب یبرا شیتقال

 

اومدن جواب پس بدم اما شما؛ هر وقت که  رید قهیواسه دو دق دی! من باگهید  یسیرئ   ن؟یفقط هم -
 !ی ببر  فیتشر ،یخواست

 

 ... یآزاد  یآقا  ستیطور ن  نیا -

 

 ؟یجور من رفتم، دنبال من تو هم در رفت نیراستشو بگو چند بار شده ا -

 

 شد و صاف به چشمانم زل زد:  دهیبار در هم کش نیا شیها اخم

 

 داشتم.. یکار هیبار بود، گفتم  نیوقت! اول  چیه -

 

 فهمم نه؟ ی کله م تو برفه و نم  یکن   یفکر م ؟یتو چند وقته دار هیچه کار نیا -

 

را    فیلبم کاشت، ک یرو ،یا روزمندانهی ، لبخند پبدجنس  نی ! شاهدمید یچشمانش م انیرا م  ترس
و    دمیرا شن  یشدن محکم صندل دهیکش یبرداشتم و به سمت اتاقم راه افتادم. در را که بستم، صدا

  زیبودم! با حس خوب افتخار، پشت م یپشت دفتر را ! از خودم راض  ییبعد بسته شدن در دستشو
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  یاول کم دیبرگردد. امروز ، روز من بود! با نینازن  و لپ تاپ را در آوردم و منتظر شدم تا ستمنش
 !ییکردم و بعد، رسوا یم یرا تالف  نیقبل نازن یکارها

 

 دیرا برداشتم و از او خواستم به طاها بگو  یکه باالخره مچش را خواهم گرفت، گوش نیاز ا خوشحال
 به اتاقم خورد و هم زمان با بلند شدنم، طاها وارد اتاق شد:  یکه ضربه ا دینکش ی. طول دیایبه اتاقم ب

 

 سالم آقا ...  -

 

 لبخند دستم را به سمتش دراز کردم:  با

 

 ...ن یبش ای سالم پسر ، ب -

 

نشستم و  یصندل یبه صورت در هم رفته اش نگاه کنم. رو یشتریدر را بست تا من با دقت ب طاها
 نشست، گفتم:  یمبل م یهمان طور که او رو

 

 ؟ یچه خبر؟ چه طور -

 

 برد! نیزود مثل سرش، آن ها را هم پا  یلیاما خ دیرا باال کش شی مردمک ها طاها

 

 افتاده! یاتفاق  نیدونم چرا همچ یاصال نم  دیمتاسفم ... باور کن  -



 شاه و دل 

388 
 

 

 : دم یگذاشتم و خودم را جلو کش زیم  یدر هم فرو رفت. آرنجم را رو میها سگرمه

 

 ؟ یچه اتفاق -

 

 راستش با تعجب باال رفته بود:  یطاها باال آمد، ابرو  سر

 

 به شما نگفتن؟  -

 

 نه! -

 

 انداخت:  نیباز هم سرش را پا طاها

 

 دم! ی. قول مشهیزود درست م یلیکنم، خ  ی... دارم روشون کار م ستمای... اما سدیببخش -

 

 کرد:  یام م یطاها، عصب ی مهینصفه و ن یها حرف

 

 ؟یچ  ستمایفهمم! س ینم -
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 در مبل مچاله شد:  شتریداد و ب  رونی نفسش را ب طاها

 

تونن   یهم گفتن نم یفرهاد ی... آقاختهیبهم ر ستمایگفت س یشرکت، خانم غزنو  دمیمن صبح رس -
  یزیچ نی دونم چرا اما همچ یکنم... نم یدارم چک م زو یکار کنن. من همه چ  یبا نرم افزار حسابدار

 اتفاق افتاد... 

 

 نبود! چیگشتم و ه یاتفاق م نیا راتیزدم. داشتم دنبال تاث   هیتک یبه صندل   دوباره

 

! اما تو تازه سر و  میداشت  یمشکالت نیبار هم چ هی! ما هر چند مدت ستیکه تازه ن  نیخب ... ا -
 هو؟ یشد  یکه! چ یسامون داده بود

 

 سرش را باال اورد:  یبا شرمندگ طاها

 

امروز هر طور که شده درست   نی کنم. مطمئن باش  یدونم ... دارم روشون کار م ی. واقعا نمدیببخش -
 کنم ... یم

 

باال   نانیرا با اطمبود! سرم  یدوست داشتن میگشت که برا یطاها م یصورت بچگانه  انیم یاعتماد
 کردم:  نیو پا

 

خوام به خاطر    یزودتر سر و سامون بده. نم  یتون یخب باشه ... برو پس دنبال کارت و تا م یل یخ -
 بهونه کنن! نویبچه ها از کارشون ببمونن و ا  ستما،یس یخراب 
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 لبخند زد:  دیبا ترد طاها

 

 دم درست بشن ...  یممنونم... قول م -

 

 کار مهم تر باهات دارم.  هیخوبه! برو هر وقت کارت تموم شد، بهم خبر بده که  -

 

 مبل بلند شد:  یاز رو عیسر طاها

 

 بله چشم ... -

 

 در بود که گفتم:  کینزد

 

  یخوام حقوق بچه ها رو بدم ، به مشکل برم  یرو درست کن. امروز م یحسابدار یبچه ها یاول برا -
 خوره. 

 

 . کردمیکارو م  نیهم -

 

که   نیپسر داشتم. با ا نیبه ا یراحت، طاها خارج شود. احساس خوب   الیکردم تا با خ دیسر تا با
کرد با تالش، جبران کند. دوست داشتم زودتر از  یم ی نداشت اما سع  یادیاعتماد به نفس ز
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 گزن یکردم. مشغول کار شدم که صدا یهنوز صبر م  دی ! اما بااورمیسر در ب  نی نازن   لیموبا اتیمحتو
را برداشتم و اسم پروانه، اخم   یدوبار پشت سر هم، حواسم را پرت کرد. گوش  لم،یموبا یگوش  امیپ

 یاول یدست بردار نبود. کلمه ها ای کرده بودم اما گو دشی که تهد نیدر هم فرو کرد. با ا شتریرا ب میها
 را باز کنم:  امشی کرد که پ بمی ترغ دم،ید یم  امشیکه از پ

 

خواستم بگم ، من   یطور ! منتها ... م نی هم روزمیخواستم مزاحمت بشم. د یجان، نم  نی" سالم شاه
قرارمون رو    ست،یبه دردت بخوره . اگر برات مهم ن دیخانم فروهر قرار مالقات گذاشتم. گفتم شا نیبا ا

 کنسل کنم" 

 

که پروانه   نیاز ا ی. از طرفختی ر  یبرگرداندم. اسم فروهر، بدجور اعصابم را بهم م زی م یرا رو یگوش
گشتم! صورت   یفرصت م  نیدنبال استفاده از ا ،یخودسرانه دنبالش رفته بود، ناراحت شدم و از طرف

هم، با  هی شب قای! دقدکر یم سهی مقا نیچرا اما مغزم او را دائم با نازن  دمیبود. نفهم میمرجان رو به رو
  ن یو چه قدر زود من وابسته و دلبسته هر دو شدم! سرم آهسته تکان خورد. از ا  بایاعتماد به نفس و ز

 کردم.  یرا تکرار م شیچند سال پ یو حماقتم متعجب بودم ! باز هم داشتم قصه  یهمه سادگ

 

که دستم سمت  یشد اما ... دو بار  یم دایپ  یزیچ دیوانه را دنبال مرجان بفرستم، شاآمد پر  ینم  بدم
خواستم  یماجرا شود و نه م  نیا  ری . نه دوست داشتم پروانه درگسمیبنو یزیرفت، نتوانستم چ یگوش

د.  من نبو  یبرا یلا دهیزن ا  ،یطیبا او داشته باشم! پروانه ، در هر صورت، با هر شرا یارتباط تازه ا
 دادم.  یمسئله را کش م نیا دیبود و نبا یمدت کوتاه کاف  نیهم

 

جمع   نی نازن یپ  شتریحواسم را ب دیبلند شدم. فعال با  یصندل  یرا پشت و رو گذاشتم و از رو یگوش
 حساب کنم. شی دهد که بتوانم رو یدستم م ییکردم. مطمئن بودم باالخره آتو یم
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که به اجبار به اتاقم آمد، در سکوت به  یجز دو بار نیمنوال بود. نازن نیبعد از ظهر، اوضاع به هم تا
که طاها وارد   نیدر آرامش تا ا زی. همه چدمیاز او ند یمشکوک زیها هم چ نیاز دورب یبرد. حت  یسر م

  دم،ید یصورتش م  یوبار بود ر ن یکه اول  یدور مشک ینک ی بغل زده و با ع ریاتاقم شد. لپ تاپش را ز
که دوباره شلخته شده بودند و آن  ییحواسم را پرت کرده بود! با موها نکی . عستادیا زمیم یجلو

  نیبا ا یشده بود! لبخند کج  نی مخترع  هیشب  اه،یقاب س نکیصورت گرد و چشمان درشت پشت ع 
 گفت:  جانی و با ه کردباز  زمیم یلپ تاپ را رو  م،یخبر از فکرها  ینشست. طاها ب میلب ها یفکر رو

 

 کردم! دایپ  یزیچ هیآقا  -

 

 همان لبخند جواب دادم: با

 

 ؟ یچ -

 

 کرده! یروسیها رو و  ستمیس ، یکی -

 

 جلو بردم:   یلبخند زدن نبود! اخم کرده سرم را کم یبرا یخوب لیصورت طاها هم دل گرید

 

 کار کرده؟  یچ -
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  ییزهایدادن و چ حی. شروع کرد به توض ستادیتاپ را طاها به سمت برگرداند و خودش هم کنارم ا لپ
قرار   یمهم بود! سرم را عقب بردم و ب  میداد اما من نه سر از آن ها در آوردم و نه برا یهم نشان م

 نگاهش کردم: 

 

درس خوندم! اون  شیو پنج سال پ  ستی! من ب ارمی  یسر در نم وتر یطاها من اصال از کامپ  نیبب  -
 شده؟! یندادن! االن چ ادمونی ادیز  ک،یصفر و   نیاز ا یزیزمانم چ

 

 : ستادیشوکه، صاف ا یو کم  جیگ طاها

 

شرکت متصل   یاصل ستمیفلش آلوده به س هیاحتماال از قصد،  ی کیکه  نهیاووم ... خب ... منظورم ا -
 کرده ...

 

 ا بزرگ کردم: تمام جمله اش، همان از قصد ر از

 

 از قصد؟ -

 

 ! وترایکنه تو کامپ  داینفوذ پ  یراحت نی که بشه به ا ستین یروسیو نیبله، وگرنه ا -

 

 کارو کرده ؟  نیآخه ا ی؟ ک  یچ یعن یفهمم طاها،  ینم -
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  یق یو بعد طاها نفس عم مینگاه کرد یرا به خوب گریهم د یمن، چند لحظه ا یاز اتمام جمله  بعد
ها دست در دست هم  ویسنار یو من بهت زده تر از قبل، به سمت لپ تاپم برگشتم! انگار همه  دیکش

و از   دادم رونی نفسم را ب یشد. عصبان  دهیدر هم کش  می. سگرمه هارمی را بگ ن ی داده بود، تا مچ نازن
 بلندشدم:  میجا

 

رو   ستمایدم! حتما قبال هم سهاش نشده بو یام که تا حاال متوجه خرابکار یواقعا که ... من چه آدم -
 کرده!  یم  یدست کار

 

 نیکه هست، از ا یهر کس  دی. اما ... با هیتونم بگم کار ک یمن نم  یعنیدونم ...   یخب ... نم  -
 ه؟ یشون چ  یلیتحص یرشته   یثربی... خانم ارهیاطالعات سر در ب

 

 هم گذاشتم: یو چشمانم را با تاسف رو  ستادمیپنجره ا کنار

 

 ! وتری کامپ -

 

 !یوا یا -

 

پول؟  یانجام بدهد. برا یکار نی بخواهد چن نیکردم چرا نازن  یآن لحظه ام بود. درک نم  ازین  سکوت
  یکرده بود؟ مرجان ، خودش هم برا یهمه صحنه ساز نی ماهان چه قدر داده بود که او را مجبور به ا

 چه؟ نیداشت، اما نازن  یانتقام گرفتن، سهم
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 چشمانم را باز کردم و به سمت طاها برگشتم: ،یاه با

 

 نیمنه، ا بی که رق یکس ی... برا ی عن یشرکت ؟  یکارا یبذاره رو  ری تونه تاث یموضوع چه قدر م نیا -
 داره؟ یتیمسئله چه اهم

 

 انیرداشت و مشد که به سرعت ب   نکیجمع کرد و انگار تازه متوجه ع یرا کم  شی، لب ها طاها
 مشتش نگه داشت!

 

که بتونه. اگر هک   ستیاون قدر بزرگ ن  ی عنیتونه اطالعات جا به جا کنه.  ینم  روسیو هیخب ...  -
قسمت از   هی دیکه شا نیا ی بوده برا  یخرابکار هی... به نظرم   میکن میتونست یکردن شک م  یم

 اطالعات تون رو پاک کنن.

 

 االن شده ؟ -

 

 سرش را با تاسف تکان داد:  طاها

 

 نیبرگرده ... اما ... ممکنه که ا شترش یب  دوارمیکنم ام  یدارم م یکاوریدونم. ر یبله، البته هنوز نم -
 ...  دیگرفت یبک آپ م دی! شما بافتهی اتفاق ب

 

 نشستم:  میدوباره سرجا دمیکه کش یآه با
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  یرفت. بعدش ... نم شمیاز پ یموضوع  هیکرد، سر   یکه برام کار م  یوتریمتاسفانه مهندس کامپ -
اومد ... بعدشم ... بچه ها بودن. خودشون از   یم میکه مشکل داشت یبود گاه  یکیدونم چرا نشد ... 

 وقت مشکل بزرگ نشده بود! چیحد هم ه  نیاومدن. بعد ... تا ا ی کاراشون برم  یعهده 

 

 . دیکنه! بهتره مراقب باش یم  کی آخرشو شل یرایهست، داره ت یهر کس -

 

 باال انداخت:  یکه نگاهش کردم، شانه ا یطاها، مغزم را فعال کرد. سرم را باال گرفتم و زمان  ی جمله

 

داشته   دنیان خراون، حکم زم یما! ممکنه برا یمسخره ست! البته برا یحمله  هیکار، مثل  نیا -
 نیو ا ن یدیفهم  ییزایچ هیشک کرده که شما  دی... شاایکنه ...  یم  ییکارا ه یباشه ... احتماال داره 

 جور خواسته شما حواستون پرت بشه ...

 

داشت! طاها لپ   یباز لی شده بود و ظاهرا ، ماهان فروهر، بدجور م دهیچ یبا طاها بود. ماجرا پ حق
 تاپش را برداشت و به سمت در راه افتاد: 

 

سر و سامون  یرو اما تا حدود یحسابدار ستمیکنم اطالعات رو برگردونم . س یم  یمن دارم سع -
 دادم ...

 

 و برگشت به سمت من:  ستادیدرا کنار

 

 ن؟ یفعال ندار یکار -
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که با دقت   دمید یرا م  نیبرود. چشمم به لپ تاپ بود و نازن  رونی دادم تا طاها ب یسر جواب منف  با
رفت باز هم چشمش به در بود! مطمئنا رفتار   رونی که طاها از دفتر ب یزمان یکند! حت یبه طاها نگاه م

  یشتریبا دقت ب  دیابه بعد ب نیرا ببازم و از ا  یخواستم باز  یسردم، شستش را خبردار کرده بود! نم
  دهیرس یامروز صبح ک نمیگشتم تا بب  یرا م  نیدورب ویشدم. داشتم آرش یم نی نازن یمراقب رفتار ها

که باالخره   نینکردم! تا ا یپروانه، نگاه هم به گوش امیپ ی اداوریاست که تلفن همراهم زنگ خورد. با 
 آه از نهادم بلند شد!  را،اسم دل آ دنیبرگرداندم و با د اطیرا با احت ی ساکت شد. گوش

 

مان رد و بدل شد و   نیب شبیکه د ییدل آرا را نداشتم اما با حرف ها یاوضاع حوصله   نیا در
 : د یچیدر گوشم پ  شیبوق که خورد، صدا نیمن، شماره اش را گرفتم. دوم یموضوع مشکوک برا

 

 خواستم مزاحم بشم!  یسالم. نم -

 

 ؟ یخوب  . دستم بند بود.یست یسالم، نه مزاحم ن  -

 

 : د یرس یمغموم و مظلوم به نظر م  شتری. ب روزی نه مثل قبل ها بود و نه مثل د شیصدا

 

 ؟ ی.. آره خوبم. تو خوبیمرس -

 

 فرستاد! یم  امیبود که پ  نیزدم و چشمم هنوز به نازن هیتک  یصندل  به
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 ...  یاره منم خوبم ... خوشحالم بهتر -

 

 :ستمیکه حواسم جمع صحبت با او شود، بلند شدم تا کنار پنجره با  نیا یآرا سکوت کرد و برا  دل

 

 ؟ی... قبول دارمیبا هم حرف بزن دیدل آرا ... با -

 

 ـ ... -

 

اتفاق   نیچه طور ا  جمیخواستم و خودمم گ  یمن قصد آزار دادن تو رو ندارم و نداشتم . باور کن نم -
 ؟ یکن یافتاده . درک م

 

 اوهوم! -

 

 بودم. یکند و حاال راض  یاحساس کردم بچگانه رفتار م روزی، قابل احترام بود. د میبرا آرامشش

 

 ... م ی. اما خب .... بهتره با هم حرف بزن یفهمم تو هم ناراحت شد یممنونم دل آرا ... من م -

 

 کنم:  شیآرا همچنان سکوت کرده بود تا من با تعجب صدا دل
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 دل آرا ... -

 

 گفت:  یبار بعد از آه  نیکردم و ا شی! صدادمیشن یرا م  شینفس ها یصداهم سکوت و فقط   باز

 

 شه بهت بگم اما ...  ی... من ... روم نم نیشاه -

 

 شده؟  یزیچ -

 

واقعا ... اما مجبورم ... پدرم متوجه برداشت از حسابم شده ... خب  دی... خب ... ببخش  یعنینه ..  -
... 

 

 تولد؟  یبرا یکرد نهیچه قدر هز یشه بگ  ی! مزمی رفت که اصال برات پول بر ادمی من  دی... ببخش  یوا -

 

 زنه! حساسه.  یزنگ م  یخواستم بگم اما ... پدرم از صبح ه یقابلتو نداره باور کن ... نم -

 

 گفتم:  یحواس پرت  یب  نیا یبرا  یسف تکان دادم. عصبرا تا سرم

 

کم... شماره کارت دارم، مبلغ رو هم بهم بگو تا برات   هیشدم   ری. من درگیانداخت یم ادمی زودتر  دیبا -
 ...  زمیبر
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 برام .  زیپس بر ونیل ی م ستیممنونم ... ب -

 

 متعجبم کرد اما فقط گفتم:  یکم رقم

 

 تو حسابته... گهیساعت د مین ت ینها زمیبر  ینترنتیا دیباشه، با -

 

 شه کرد حاال ...  یم یکار هیرو   شیحل کنم. باق  نوی... ا یمرس -

 

 :   دمیپرس مشکوکانه

 

 ؟یکرد نهیبازم مگه هز شو؟یکدوم باق -

 

وقت   یک ی دونه حسابشو، راست ی کارت رو بابام م  نیاونا ... ا ستیگم حاال بعدا، مهم ن یخب ... م -
 !امیتونم ب  ی! شام خوبه امشب؟ من ممیباهم قرار شد حرف بزن یدار

 

 کرد:  یآخر دل آرا حواسم دوباره معطوف ِ مشکل اصل  ی جمله

 

 زنگ بزنم بگم فقط ...  نیلیامشب ... آره خوبه . من از ساعت شش هستم. به شا -
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 وز!امر  ششیسر پ  هیخوام برم   یباشه، منم م -

 

 خوام اصال مشکوک... ینم  ،یبزن ینکنه بهش حرف  ؟یبر نی لیشا  شیپ -

 

 دل آرا نگذشت جمله ام را تمام کنم:  یخنده ها یصدا

 

 گم! ی! نمدمیباشه، فهم -

 

 برگشتم:  زمیکرده به سمت م  اخم

 

 بفهمه ...حداقل فعال! یزی چ نیل یخوام شا یمورد! اصال نم هی نیا یام تو یدل ارا جد نیبب  -

 

 حواسم هست ...  -

 

از ارتباط من و   نیلیکه شا نیکنم. ا یباعث شد، سرد با دل آرا خداحافظ  نیشده بودم و هم یعصبان 
کردم   یطور هم احساس م  نی بفهمد، اصال، باب دلم نبود. هم  یزیآمده چ شیدل آرا و مشکل پ 

که دل آرا  یکردن مبلغ  زیوار ی نداختم و براا زیم یرا رو  یاست. گوش نینسبت به من بدب نیلیشا
کاغذ  یبود. انگار رو یمشغول به کار زش، ی پشت م ن،ی . نازندمیگفته بود، دوباره لپ تاپم را جلو کش

مشخص نبود!  یزی نوشت... توجهم جلب شد ، سرم را جلوتر بردم گرچه از آن فاصله چ یم یزیچ
 انداخت.  ش یپا  ریناگهان برگه را مچاله کرد و در سطل ز
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 نیبکشم! به هم رونیب  یزبانش حرف ری ، از ز هیبه اتاق بکشانم و با چند کنا یآمد به بهانه ا  ینم  بدم
.  دیایهم خواستم به اتاقم ب ن یکردم و از نازن زی وار شیبود را براکه دل آرا خواسته  یمبلغ  عیمنظور، سر

 هم وارد اتاقم شد. نینازن  دم،ید  یبانک م یها امکیرا در پ  یزی کسر مبلغ وار امی که پ یزمان  قایدق

 

دهد که   یکردم فکش را محکم فشار م  یکرده بود. احساس م  کیبلندش را بهم نزد  یابروها اخم،
 : ستادیدو قدم جلوتر از در ا ند،یآن که در را بب  یآمد! ب  یچانه اش پهن تر به نظر م

 

 بله؟  -

 

حال ِ او، حالم را بهتر کرده بود!   دنیو کالفه ست، برعکس من که انگار د یبود که عصبان  مشخص
 زدم کامال:  هیتک یهم انداختم و به صندل  یرا رو میپا

 

 در و ببند!  -

 

دانست   یام شد! اگر م رهیو منتظر خ  ستادیا شی حرف برگشت و در را بست، دوباره سر جا یب  نی نازن
  یکه با هر اشاره  ین یداد! نازن یکند، قطعا، انجام نم  یچه قدر حالم را بهتر م  ش،ی واکنش ها نیبا ا

 داد! یمعکوسش را انجام م ز،یتفاوت به همه چ یمن، ب

 

 ؟یستادیجلوتر، چرا اون جا ا  ایب -

 

 ن؟ یشه کاِرتون رو بگ یراحت ترم! م -
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 لحنش را تلخ کرده بود. سرم را آهسته تکان دادم و گفتم:  ،یکالفگ

 

 من! زی جا! کنار م  نیا ایمن ناراحتم! ب -

 

 : ستادیمن ا زیتا کنار م دیعمد پا کوب از

 

 ! دیبفرما -

 

 ؟یجور شد نیافتاده که ا ی! اتفاق یچه قدر عصبان -

 

 کرد! یو پنجره نگاه م واری، د زیمن، به م یبه جا نی نازن

 

 ! دیرو بفرما  نیکه داشت ی. شما کارستین  ی! مشکلری نخ -

 

 ! نیبش -

 

 هدف دور اتاق گشت:  یب شی نگاهم کرد و بعد دوباره مردمک ها یا لحظه
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 من کار دارم!  ن،یرو بگ نیکه دار یشه کار یم یآزاد یآقا -

 

شده اش،    نیزایشده و د کوری مان یشده کنار صورتش تا ناخن ها هختیکوتاه ر یاز موها نگاهم
 پر حرصش، آه مرا هم در آورد:  یکرد! نفس ها یرا عصب   نیکه کامال نازن یشد. نگاه دهیکش

 

 ؟یدار یمشکل  ؟یهست یقدر عصبان  نیدو هفته س ا ی کی چرا  ن؟ی چته نازن -

 

 هم افتاد : یرو  شی گذاشت که پلک ها نینازن یرو یخوب ری کردم ارام تر صحبت کنم و انگار تاث یسع

 

  یکردم. کار  یمن عذر خواه  نی ناراحت هست روزید ی! اگر براهی. شخص ستی ن ینه مشکل خاص  -
 اومد مجبور شدم ... شیپ

 

 گفتم:   ابانی و چشم به خ ستادمیبلند شدم و به سمت پنجره راه افتادم. همان جا ا  یصندل  یرو از

 

 خت؟ ی طور بهم ر نیا ستمای س هوی به نظرت چرا  نم ی... بب ادی  یم شی. پی نه! باالخره کار داشت  -

 

 دونم! ینم -

 

 مگه نبود؟  وتریتو رشته ات کامپ  -
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 . ستادمیا نیرا پشت کمرم قفل کردم و رو به نازن میجواب، دست ها دنیشن  یبرا

 

 ؟یاری  یچه طور سر در نم -

 

 رفت! یباال انداخت. همچنان هم از نگاه کردن به من طفره م یشانه ا نی نازن

 

 رشته! نیهم ندارم به ا ی. اصال عالقه استین نیمن کارم ا -

 

 یفوق م ادمهیمن  ؟یداد لیتا حاال! چه طور پس تو دانشگاه ادامه تحص یبود یچه جالب، نگفت -
 !یری بگ یخواست

 

 فرستاد:  رونینفسش را با صدا ب نی ازنن

 

 بود، رفتم! یادامه ندادم! کنکور قبول شدم و چون دولت ری نخ -

 

 !؟ نیهم -

 

 شما !  یشدم نه منش یم  وتریرفتم مهندس کامپ  ی! وگرنه منیبله هم -

 



 شاه و دل 

406 
 

 کردم و باز به سمت پنجره برگشتم:  نیباال و پا   دیرا با تاک سرم

 

 رو!  نایدونستم ا یجالبه! نم  شتریب  یعنیخوبه ...  -

 

 گفتم:  ،یقینفس عم  دنیسکوت کرد و من با کش نی نازن

 

 شد!  یطور نیا ستمایچرا س یدون  یپس نم  -

 

 !ری خ -

 

 شدن!  یگه انگار دستکار یطاها م -

 

  ینگاه م واریبهم گره خورده به در و د  ی! همچنان با ابروهانمیرا بب  نیتا عکس العمل نازن دیچرخ سرم
 کنم:  ش یتر صدا یکرد. جواب نداد تا جد 

 

 !یثربیبا شما بودم خانم  -

 

نگاهش ، هراس را هم به  انیتوانستم م  یبرگشت. م  ی به آن لش،یصدا کردن فام  ایتندم بود  لحن
 .  نمیبب   یخوب
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 یانگار دارن کارا شونیدونم ، چه طور حرف بزنم؟ ا ینم  یزی در مورد ج یدونم. وقت یگفتم من نم -
 دن! یشرکت رو انجام م وتریکامپ

 

دنبال   شهیباب دل من بود! من هم  ،ییبای همه اعتماد به نفس، غرور و ز نیکردم! ا یم نگاهش
  دی! هوش زن ها متفاوت بود. بادم ید یاز مردها م شتری زن ها ب انیکه م یصفات صفات بودم.   نیهم

! انگار، خدا زن یتا کشفشان کن  یکرد ینگاهشان م قیباستان شناس با تجربه، آهسته و دق کیمثل 
و   یرکیاز لطافت باشد و برعکس! ز ییایتوانست در یبود! با همه خشونت، م  دهیآفر یگریرا از ِگل د

در لباس   یفرشته ا یو فرشته بودنش! گاه طانیش هیشب   قاینبود دق صیاش قابل تشخ  یسادگ
 ودب یفرشته ا ایکه درونش هنوز فرشته بود؟  یطانیکدام بود؟ ش نیبرعکس .... نازن   یو گاه طانیش

 ... طانیش  یپر از وسوسه ها

 

 دمید یبه سمتم برگشت. حاال چشمانش را هم م یجبار چند لحظه ابه ا  نیشد و نازن یطوالن نگاهم
خواست و بدنم، شروع به واکنش    یگفت که دوستش دارد! احساسم او را م  یو مطمئن تر، قلبم م

 باره گفت:  کی نیپر رنگ شد مشغول کشف بودم که نازن  میباره برا کیدل ارا به  ادیکرده بود. 

 

براتون    یکه شرکت فرانسو یخوام نامه ا یمن برم به کارام برسم؟ م نیاگر کار ندار یآزاد یآقا -
 فرستاده ترجمه کنم!

 

نبود   ادمیمفهوم بود. اصال   ی ب گرید نی و با سر، خواسته اش را اجابت کردم. بودن نازن دمیکش یاه
شوم. مبادا    کیشمن نزدبه د نیاز ا  شتریاو را به اتاقم کشاندم منطقم نگذاشت ب یچه مسئله ا یبرا
 سست شود  میپا
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کردم. گرچه   ینگاه م ابانی و به خ ستادهیساعت پنج بعد از ظهر که طاها وارد اتاقم شد، همان جا ا تا
  یصندل یخشک و دردناکم را تکان دادم و رو  یممکن بود! طاها که داخل آمد، پاها یفکرم هزار جا

 افتادم: 

 

 حل شد؟   ؟یکار کرد  یخب ،چ -

 

 سرش را تکان داد:   یبا لبخند کمرنگ طاها

 

کمک    یلیبود . خ  یمیقد خشیکردم اما تار دایبک آپ کامل پ  هی... خوشبختانه  یادیبله تا حدود ز -
تموم بشه و  یکاوری من بمونم تا صبح تا کار ر ن،یاگر اجازه بد  فتادن،یها راه ن ستمیکرد. هنوز س

 باشه....   یاوک یهمه چ ن،یای  یرو راه بندازم تا صبح که م ستمایس

 

 تعجب داشت:  یاش، جا یری پذ تی مسئول حس

 

 ... بذار بمونه فردا ادامه بده ...یشه ... امروز تمام مدت مشغول بود یسخت م  -

 

. من عادت دارم  ستیکار کنن. برام سخت ن  ستمایتونن با س ینم  یشه آقا، فردا هم اون جور  ینم -
 !یداریبه شب ب

 

 و به مبل اشاره کردم :  دمیجلو کش  یخودم را با صندل   یکرده ، کم اخم

 



 شاه و دل 

409 
 

 !نمیبب   نیبش  ایب -

 

 مبل نشست و من ادامه دادم: یرو دیبا ترد طاها

 

 ؟یچرا درستو ادامه نداد ،ی... کارتم بلد یهمه اطالعات دار نی، تو ا نمیبب  -

 

 انداخت:  نیپا  یسرش را کم  طاها

 

آزاد رو نداشت. بعدش   ی هیپرداخت شهر ییخب ... من ... قبول نشدم سال اول ... پدرم ... توانا -
کردم. بعدشم   یم یوتریافتادم که باز کار کامپ یی... اون جا هم از شانس جا یمجبور شدم برم سرباز

  دیفهم یم  یشد ، هر ک ینم  ییدم کار کنم. اما هر جانشد اصال ... مجبور ش گهی... پدرم فوت کرد. د
  یمدت خودم کاف  هیکردم، شرکت ورشکست شد.  یجا هم کار م هیداد.  یمن مدرک ندارم بهم کار نم

که برادرم   نی بودم تا ا کاری ب ی. چند مدتدیارز ی...به درامدش نم ناینت راه انداختم اما اجاره مغازه و ا
 .کرد  یجا رو معرف نیبهم ا

 

تا آسمان بود! من در ناز   نیمن و او ، متفاوت از زم یای. دن دمیرا شن   شیحرف ها  یمدت به خوب تمام
کرد که من بتوانم در دانشگاه، عمران  یو نعمت درس خواندم، پدرم آن قدر خرج معلم خصوص

  ودشکه خ نیکنار گذاشته بود! با ا میبرا  یشرکت هم مبلغ قابل توجه هیاول هیسرما یبخوانم. برا
که قبل از فوتش،   یشرکت کنم. شرکت یدوباره  یای ورشکست شد و من مجبور شدم ملبغ را صرف اح

حواسم را جمع   د،یکه طاها کش یاز بابت خواهرم هم راحت باشد! نفس  المی به من واگذار کرد تا خ 
 زدم و گفتم:  هیتک  یاتاق کرد. به صندل 
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 عمران دارم! یبرات جالب باشه! من مدرک مهندس  دیبگم شا زیچ هی -

 

 نشست:   میلب ها یرو  یبهت طاها، لبخند کج همراه

 

شب موندن  یهم برا یخونه ا  یخوردم که حت نی زم  یبار به حد هیدونه ،  یهم نم  یهر کس -
 جا رو راه بندازم! نیشد اما تونستم ا یم یدونم چ یکرد، نم ینداشتم! اگر حامد کمکم نم

 

 کنم! یشما کار م ی. خوشحالم برادیهست ی آدم موفق و با اعتماد به نفس یلیواقعا؟ خ  -

 

ها بودم! اما اتفاقات   فیتعر نیهم دنیشن یکرد. تشنه  شتریطاها، وسعت لبخندم را ب یها حرف
 گفتم:  ینگذاشت باز هم از افتخاراتم حرف بزنم! لبخندم جمع شد و با آه  ر،یاخ

 

 رم بازم تو تله!   یفعال که دارم م -

 

 شد:  دهیباره در هم کش کیطاها  یها اخم

 

 ن؟ یشناس  یکنه؟ م ی م تیکه داره اذ ینیهست ا یک -

 

 احمقه ... هی! یآره تا حدود -

 



 شاه و دل 

411 
 

 !میدم تا از گذشته ها بگوهمه به طاها اعتماد کر نیدانم چرا ا ینم

 

بشه و   یزی انداخت. باعث شد آبرور ری منو گ یمدل  نیهمچ هی قا یدق ش،یهشت سال پ هیخب ...  -
بهش  نشیسنگ ی هیمهر یکه داشتم هم برا یزی ... همسرم بعدش طالق خواست و همون چ

 پرداخت کردم. 

 

 ه؟ یمشکلش با شما چ ؟یچ یآخه برا -

 

 !دمیرا با تاسف تکان دادم و باز هم آه کش سرم

 

بودن. نه اون قدر   یمی! پدر من و پدر ماهان، دوست قدستیمسخره ! البته به نظر او ن زیچ هی -
  یعنیده سال قبل از اون هشت سال!  هیهم شدن.  یکار کی باشه، اما شر  یکه خانوادگ یم یصم

  اقماهان شده بود. افتاده بود تو کار قاچ یبابا یبابام باعث لو رفتن کارا با،ی تقر شیهجده سال پ
  یایماف یحت  ایکرد  یاگر مواد جا به جا م دیجور خالفا بود! شا  نیو پدر منم بدجور مخالفت ا قهیعت

 شد! ی نم یزی آدم داشت، چ

 

در مورد پدرم   یشتریب  حیطاها توض یدر هوا تکان دادم و با توجه به چشمان گشاد شده  یدست
 دادم!

 

مثل   دیو با  میگفت ما از نسل اون  ی! مدیرفت تخت جمش یداشت کوروش م   یگرام یهر سال برا -
  هیدوستش داره سرما نهیب  یم یوقت یآدم نیچن هیهم خوش بود!  ییجاها هی. الحق  میکن  یاون زندگ

بره   یم رونیو شاه عباس، به زحمت ساختن، ب  وشیکه کوروش و دار ییکهن مملکتشو ، همونا یها
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ها   یریدرگ  نیره سراغش ... سر هم  یتحمل کنه و م گهیتونه د یگذرونه! نم  یپولش خوش م  باو 
مونه ، اما   یزندون م  یرو تو یروز ستیپدرم تا تبرئه بشه ب   یافتن و حت یم  سیپل  ری هم باالخره گ

  یسال، سکته م نیگرده! از شانس، پدر ماهان، تو زندان همون اول یکار برم  نی و خوشحال از ا یراض
گذرونن و پدر   یرو م  یبد یپسر و دخترش، روزا نایاموالشو و ا فیواسه توق ی! از طرف  رهی م یکنه و م

ان فروهر! نتونست از پدرم  جناب ماه یشه عقده برا یم  نیرو گذاشت کنار! هم  یدوست نیمنم کال چن
 ابله به جون من افتاد! ره،ی انتقام بگ

 

 فرستادم:  رونیکه تکان دادم، ب  یمن شده بود. نفسم را با سر یبا دقت ، مبهوت حرف ها طاها

 

 تمام ماجرا بود! نیا -

 

 طاها از بهت در آمد:  باالخره

 

 شما افتاد دوباره؟  ادی هو یاما ... چه طور ...  -

 

 !هیبی و عج وونهیدوباره بلند شدم، بهش نساخته! کال آدم د دهیدونم! احتماال د ینم -

 

 : د یایکردم تا سرش باال ب شیشد، آهسته صدا یدر سکوت به فکر فرو رفته بود. سکوت که طوالن طاها

 

 ... من حواسم پرت شد!دیببخش -
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 لبخند به در اشاره کردم:  با

 

 برم... دیانجام بده منم با شویو باق ای برو استراحت کن! فردا صبح ب -

 

 بلند شد :  طاها

 

که  نی. اول ادیکنم. نگران فردا هم نباش  یکه هست. منم کارمو م میبمونم. اقا رح  نیاقا اجازه بد -
کنم. اهل  یکنه من استراحت م  یم کارشو  نیطور که ا نی شب. دوم هم هم یخواب  یعادت دارم به ب 

 ! رمیگ یم می. دارم رژستمیشام هم ن

 

 خودش، من هم لبخند زدم:   یخنده  با

 

 ...ستیمن مهم ن  یواقعا برا ؟یمطمئن  -

 

. به نظرم  د یمراقب باش  دیبا شتری ب  یلیراحت... در ضمن ... براتون مهم باشه. خ   التونیمطمئنم خ  -
 . ستنین ی الک نایا

 

مکث کرد.   یبه در لحظه ا دهی کردم . طاها به سمت در راه افتاد. نرس نیرا اه کشان باال و پا سرم
  یرا ادامه داد و بعد از باز کردن در، با اجازه ا  ری اما دوباره مس دیبگو یزیخواهد چ  یاحساس کردم م

 کرد و از اتاق خارج شد. یزمزمه ا
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 ادیماهان و اتفاقات گذشته بود.  ری در واقع فکرم درگطاها نگاه کردم. اما   یخال  یلحظه به جا چند
تواند ده سال نقشه  ینفر م کی آه را از نهادم بلند کرد. چه طور  ش،یو حرف ها دارمانید نیآخر

 انتقام؟! یبکشد فقط برا

 

داشتم.  یهر دو نفر شدم؟ حس بد  الیخ  یقدر ساده، از کار ماهان و مرجان گذشتم و ب نیمن ا چرا
بلند   زی شد و از پشت م دهیکه باز هم رو دست بخورم ، ناراحت کننده بود. نگاهم به ساعت کش نیا

بزرگ شدن   طیکه اصال شرا یخودم ساخته بودم! مشکل  یبه اسم دل آرا، برا یدیشدم. مشکل جد
 کردم.  یشد، در نطفه خفه اش م یهر طور که م دینداشت. با

 

زدم.   رونیساخته بودند، از شرکت ب  میبرا  نیکه ماهان و نازن یزشت ی نهیفکر و البته پس زم نیهم با
آن لحظه ام بود. تا ساعت شش   یکه آرامش داشتم، الزمه  ییو سکوت، آن هم در جا ییتنها یکم

گشتم.  یم  ی. تمام مدت دنبال ِ راه فرارشرکت بروم کیرا به استخر نزد یساعت  کیفرصت داشتم تا 
 آرامش، حالم را بهتر کرد. نی نکردم، اما هم دایپ یقابل توجه  یزیگرچه چ

 

منتظرش   د،یرس  یکه به خانه ام م یابانی تر از خ نیپا  یساعت شش، به خواست دل ارا، کم  راس
شود.   یم  کیبلند، نزد یکه با قدم ها دمید یم نهی! از آدیتنها طول کش هیکه چند ثان یشدم. انتظار

را   بای ز یاش، هارمون یشال و کتان   یانداخته بود که با رنگ صورت شیدور شانه ها یرنگ  یشنل طوس
  یقیفکر نفس عم  یمشامم را پر کرد. ب مشیو مال  نیری کنارم نشست، عطر ش یساخته بود. وقت

 رنگش، زل زد به صورتم!   یو دل آرا با لبخند صورت دمیکش

 

 ؟ یسالم، خوب -

 

 اراده لبخند زدم:  یب
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 ؟ ی ممنونم. تو چه طور -

 

 خوب...  -

 

 را از من گرفت و به اطراف داد:  نگاهش

 

 !گهید میبر -

 

 کجا؟  -

 

 باال انداخت:  یآوردم، برگشت و شانه ا یرا به حرکت در م نیطور که ماش  همان

 

 !میشام بخور هیو  میبگرد میبر  یدونم! تو گفت ینم -

 

 ! اما ...میحرف بزن م،یباال افتاد، به ذهنم آمد که بگو یراستم کم  یابرو

 

 شه حرف زد.  ی. همون جا هم منیرستوران آرم میشه گشت! بر یکه نم کی تراف نیا یتو -
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 هم خوب! موافقم. یل یخ -

 

 : دم یرا کم کردم و پرس ن یسرعت ماش یکردم. کم یآمده استفاده م شی از فرصت پ دیبا

 

 که بروز نداد؟ یزی نداشت؟ چ یمشکل  نی لیشا -

 

 هم خوب بود. یلینه! خ -

 

 بدونه یزیمسئله چ نیخوام در مورد ا یاصال نم  -

 

 : د یبه سمت من برگشت و با چشمان تنگ شده پرس یآرا کم دل

 

 فهمه خب! ی! مستیچهار ساله ن یکه بچه  نیلیشا ؟ی قدر حساس نیچرا ا -

 

 کردم :  یاخم م  د،یرس  یم نی لیخودم نبود که حرف شا دست

 

 اما من پدرشم! ستیبچه ن  -

 

- 
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 دل آرا، نگاهم را به سمتش کشاند:  اصرار

 

 بدونه!؟ یاصرار دار یل یخ -

 

نام من را  شی خنده ها انیدرهم، به جلو نگاه کردم. م یو من با همان سگرمه ها دیباره خند کی
تا باالخره آرام   اندازمیهم به سمتش ن ینگاه مین  یکردم حت یسع ؛یتوجه و عصب   یکرد اما ب یصدا م
 گرفت! 

 

 ! ستیبدونه! به من مربوط ن اینگفتم که ! ندونه  یزیچ  ؟یش  یبابا. چرا ناراحت م   دیخب ... ببخش -

 

به پنجره کردم. دست دل آرا از همان لحظه، به جان بازو و بعد ساعدم افتاد!  لی عمد سرم را متما از
 نشد! الیخ  یاما دل آرا ب دمینوازش وار و مهربان... دستم را عقب کش

 

 منو ...  نی ... ببمیلذت ببر میهم شیپ قهی. دو دقگهیخب، ناراحت نشو د یل یخ -

 

 یدنده برداشت و ب.و.سه ا ی رود! با محبت دستم را از رو یکردم مادرانه قربان صدقه ام م حس
  انی. انگشتانش را م دیناز کنم! جواب که ندادم، خودش را جلو کش شتریگذاشت تا من ب  شیرو

 من گذاشت:  یپا یدنده، رو یانگشتانم فرو کرد و به جا

 

 ممنوعه! یجنبه باز ی! بگهیکردم د ی. شوخناراحت نشو   یمنو! الک  نیجونم؟ بب  نیشاه -
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 دخترم.  ی! من حساسم روستین  یجنبه باز  یب -

 

دستش نجات دادم. دل آرا  انیگرفتن فرمان، انگشتانم را از م یو به بهانه  دمی صورتم کش  یرو دست
 : د یصاف تر نشست و پرس یکم

 

 خب ... از شرکتت چه خبر؟  -

 

 د! باره اش، حواسم را جمع کر کی سوال

 

 ! چه طور؟چیه -

 

 کار کنم اون جا!؟ امیب کارمی من ب ؟یخوا یگم کارمند خانم نم ی. میطور نی... هم یچ یه -

 

 بار متعجب نگاهش کردم:  نیا

 

 ؟ یکار کن -

 

 خب!  کارمی آره ... ب -
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 ده؟! یپدرت اجازه نم  یتو که گفت -

 

 باال رفت:  دانهیق یاش ب  شانه

 

 بشه که اجازه بده! یطور هیشه  یده... اما... م ی خب اره ... اجازه نم  -

 

 : دم یو پرس دمیچشمکش را نفهم یمعن

 

 ؟ یچ یعنی -

 

 را مرتب کرد:   شیموها نه،یداد و در آ نی را پا  نیماش ر ی ، کامال صاف نشست. آفتابگ یارا با آه دل

 

 شما! همش حواسم بهت هست.  یم یخوب  یمن منش ؟یخوا  یم  نمیاول تو بگو بب -

 

بعدش را تجسم    یو اتفاقات احتمال  دمید نینازن یفکرم را معطوف شرکت کرد. او را جا شیها حرف
به دل آرا نگاه کنم.   یشتریشدند تا با دقت ب یل یو چراغ قرمز چهارراه، دل دیکه دل آرا کش یکردم! نفس 

 داشت: نگاهم، سر او را هم برگرداند. باز هم لبخند  ینیسنگ

 

 . نیشاه  یهست  یمرد خوب یلیدوست دارم کنارت باشم. تو خ  یلیشد واقعا. خ یکاش م  -
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 به جلو شدم  رهی انداخت و با سبز شدن چراغ، من هم خ نیپا  یرا کم  سرش

 

...   یبرام متفاوت   یجور خاص هیتونم از دستت ناراحت باشم.   ینم دمیاز اون روز فکر کردم، د یهر چ -
 . دمتید ی. من آرزومه که کاش زودتر میکرد ی مه مدت تنها زندگه نیکه ا بهی عج

 

 کرد! یازمغزم را فعال م یهم جالب بود و هم قسمت مهم  شیها حرف

 

 ... تهیتجربگ ی از ب نی! ایکن یکه فکر م  ستنین  یاول، اصال اون یآدما تو برخوردا -

 

 ! ستمیتجربه ن ی قبول دارم، اما من ب -

 

 ! دیرس  یبه نظر م  یباال افتاده نگاهش کردم. جد یابرو با

 

 گه! ینم  نویسنت ا -

 

 ! یبدون  دیآدم با ی! از تجربه هاستیسن که مهم ن -

 

 که انگار چه قدر ....  یزن  یدر موردش حرف م نیتجربه؟ همچ -
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  نیجابه جا کرد و با غم سرش را پا  شیپا یرا رو فشیدل آرا، نگذاشت جمله ام تمام شود. ک  آه
 انداخت: 

 

و پر از   بی عج یلی خانواده ام خ  یکه زندگ نیبرخوردم. اول ا یبه مشکالت می خب ... منم تو زندگ -
 خودم ...  یکه داره ... از طرف یدردسر بود. پدرم و کاراش و مادرم و مشکالت 

 

کرد. احساس کردم، بدجور ناراحت    یکرد و ناخنش را در چرمش فرو م یرا تا م فشیبند ک   یناراحت با
 : میشد تا بگو یخوب  یبهانه  ن،یرستوران آرم یبه جلو دنمانیو متاثر شده است. رس 

 

 بعد...  یبمونه برا شی باق گهی... بهتره د میدیخب، رس یل یخ -

 

جواب، دستش باال رفت و   یبه جاکردم. اما  شینداد، صدا یدل ارا جواب  یرا پارک کردم و وقت  نیماش
 : نمیکند را بب  ی که پنهان م یکردم صورت یچشمانش را پاک کرد! سرم را جلو بردم و سع ریز

 

 ؟ی کن  یم هیدل آرا؟ گر -

 

 ! ستیمهم ن -

 

 : دم یکش یرا گرفتم و کم  دستش
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 ...نمتینه چرا مهمه! بب -

 

 !دمیاشک را د یو من با کمال تعجب، قطره ها برگشت

 

 . یخواستم ناراحت بش یمن ... نم ؟یکن یم هیچرا گر -

 

 ... هیطور نیا میکه ... زندگ یستیتو مقصر ن  -

 

 باره به سمتم برگشت و محکم از دستانم گرفت:  کیبزنم اما دل ارا   یباز شد تا حرف  دهانم

 

کنم ترکم نکن. تو رو خدا تو مرد باش ... باور کن   یکنم تنهام نذار. خواهش م  یخواهش م  نیشاه -
خوام دوستم   یخوام که بهش محبت کنم. م  یرو م  یکم دارم؟ ها؟ من فقط کس  ی... من آخه چ

 ...ن یکنم ... شاه  یکنم. خواهش م یم رو هم فداش میزندگ یداشته باشه. اون وقت همه 

 

 توجه به نگاه مبهوت من، ادامه داد: یهق هق افتاده بود و ب به

 

نشم. من طاقت   ادهیاصال پ ،ی بر یخوا ی، م ی... اگر قراره که بهم بگنیکنم شاه یخواهش م -
ام به خدا. اصال هم برام   یکردم. راض نانیبود. من بهت اطم یکاف  میزندگ یهمه  یبار برا کیندارم. 
 . ستیمهم ن
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 زمزمه کرد: دیلرز یم شی برد و همان طور که شانه ها ن یرا پا  سرش

 

 دست من گذاشت:  یبرد و رو ن یسرش باال آمد و بعد سرش را پا یکم

 

 کنم...  یکنم. خواهش م یم  یبگ  ی. تو رو خدا ناراحتم نکن. هر کارنیمن دوستت دارم شاه -

 

  انیم  ییبودم، به جا دهیکه شن ییت من را هم نم دار کرد. هنوز مبهوت حرف هادس  سش،یخ  صورت
در ذهنم نبود که بتوانم جواب دل ارا را بدهم. آدم  یکلمه ا چیکردم! ه ینگاه م نیدر و داشبورد ماش 

  ذشت،گ نی کشان از کنار ماش ری که آژ یآمبوالنس یگذشتند و سر و صدا یم  نیاز کنار ماش ییها
  کیدادم و دل آرا هم سرش را باال گرفت.  هیتک ینفس حبس شده ام را آزاد کرد. به صندلباالخره 

بهم گره خورد. دل ارا با غصه و من متعجب! باز هم او بود که به خودش آمد.  مان، یلحظه نگاه هر دو
 گذاشت:  شیرو یدستم را باال برد و ب.و.سه ا

 

کن... اما  یدوست دار یکنم. هر کار  یدوستت دارم. خواهش م یل ی... خنیمن عاشقت شدم شاه -
 ... منو تنها نذار... 

 

 دل ... آرا ... -

 

 کنم.  ی... اما ترکم نکن... خواهش م یهست یهام بمون. هر طور که تو راضکنم... با  یخواهش م -

 



 شاه و دل 

424 
 

که   دیچرخ  یدر مغزم نم یراه حل چی. اصال توان تکان خوردن هم نداشتم. هدیهم دستم را ب.و.س باز
و صاف نشست. بعد انگار که   دیرا انتخاب کنم! دل ارا باز هم انگشتانم را ب.و.س  نشیساده تر یحت

بهم   شیکردن صورتش! ارا ز یرا برداشت و شروع کرد به تم یباشد، دستمال کاغذ فتادهی ن یاصال اتفاق 
 من بود:  ی رهیخ  ، یبعد، با همان لبخند صورت یصورتش را مرتب کرد و کم  ی ختهیر

 

 ! گرسنمه!گهید میبر -

 

 یتی! اهممی و وارد رستوران شد می شد ادهی پ نیچه طور از ماش  دمیمبهوت بودم که اصال نفهم یحد به
  یو کم  یکنم! برعکس من، دل آرا، عاد یرفت با رضا، احوالپرس  ادمیهم ندادم و  نیبه نگاه آرم

 آورد:  جلورا انتخاب کرد و بعد از رفتن رضا، سرش را با لبخند   شی. غذادیرس یخوشحال هم به نظر م 

 

 !یبرو به دست و روت آب بزن ، سرحال بش   ن،یگم شاه یم -

 

درون   نیبه شاه  رهی خ یکه شدم . چند لحظه ا یبهداشت سی از جا بلندم کرد. وارد سرو شنهادش،یپ
  ،یریپ  ایدانم از غم بود  یپلک ها که نم یچشم و رو ری ز یموها، چروک ها یدیماندم. سف  نهیآ

  هگذاشتم و جلو تر رفتم اما درست بود. آب را باز کردم و ب ییسنگ روشو یکرد . دست رو  وسمیما
باز شد تا   ییباره در دستشو کیکردم که  ینگاه م نهیحالم بهتر شود. دوباره به ا  دیشا دمیصورتم پاش

 برسم! نیبه صورت ارم 

 

 گفت:  نیو آرم برگشتم

 

 حالت خوبه؟  -
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قدم جلو آمد تا در   کی  نیجدا کردم. آرم را یکاغذ یسر جواب مثبت دادم و دو سه برگ از حوله  با
 بسته شود: 

 

 هست! تی زیچ هیکنم  یاحساس م  ؟یمطمئن  -

 

 نه خوبم ... شام ما رو زود بده که ... -

 

  یب  نیشانه ام نشست تا سکوت کنم. نگاهش را دوست نداشتم. رو که گرفتم، آرم  یرو نی آرم دست
  نیآمد! آرم یم  رونیام ب  نهیآه بود که از سرفت. فقط  رون ی ب سی حرف دستش را برداشت و از سرو

 بودم!  نیمنتها، باز هم شاه ستیدانستم حرفش چ یحرف داشت ، ته ذهنم هم م

 

 ام کرد:  هی هد یکه نشستم، دل آرا لبخند یصندل یرو

 

 ؟ی دار حی... اصال تفر یخسته ا  شهیها؟ هم یکن   یکار م ادی. به نظرم تو زیچه خوب شد -

 

 کردم که خودش جواب داد: یفکر م  ش یحرف ها به

 

  یکم  دیسرگرم. تو با لیبا موبا ای! همش خوابه چیهم که ه نیلی! شانیروحه شاه یب  یل یخ  تیزندگ  -
  یخور یشه، اون وقته که حسرت م ینم گهی. بعدا د یدار ی. االن فرصت خوشگذرونیایبه خودت ب

... 
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 و انگشتانش باز هم دستم را نوازش کرد: دیخند د،یرا که د میها اخم

 

... از مادرش بهم   نیل یکه دوستت داشته باشه. شا یخوا یرو م  ی. تو کس نیشاه ییتنها یلیتو خ  -
  نیا ریخودتو به خاطر گذشته اس  دیاحساس بوده و قدرتو ندونسته. تو نبا یکه چه قدر ب نیگفته. از ا

 . یکن  یزندگ

 

 : د یداد، جلو آمد و دست من را هم کش یاجازه م زی که م ییجا تا

 

گذره که  یقدر خوش م  نیراحت، ا  التی. خدمینقشه کش  یلیکنم. خ  یتو بهشت م  یمن برات زندگ -
 !نهیهمون شاه نیخودت باورت نشه ا

 

 دیام د، یدرخش یاش م  رهیت  یمردمک ها انیکه م  ی. برقرمیشد از چشمانش ، نگاهم را بگ ینم
دانم چه قدر  یبود. نم یام خال یبدجور در زندگ   شیمدت جا نیکه در ا یا زهی و انگ جانیداشت. ه
  یشانیپ ی رو  د،یچ یرا م  زمانیکه رضا در سکوت م  ی. زمانمیحرف، بهم نگاه کرد یکه ب دیطول کش

تر شوخ  از آن دخ یفرق کرده بود. خبر ینبود و دل آرا همچنان لبخند داشت. گرچه حاال کم یاخم نم
شد غم را هم   ینشسته بود که پشت نقاب صورتش، م میرو به رو یزن  ش،ی و جذاب نبود و به جا

 : فتخودش را جدا کرد و با چنگال به سمتم گر کیاز است ی. رضا که رفت، دل آرا با ارامش تکه ادید

 

 شما! یلقمه برا نیبفرما... اول  -

 

 : دیکه عقب کش رمیخواستم چنگال را بگ یم
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 نه! بخورش! چنگال واسه منه! -

 

جلوتر بردم و تکه گوشت را به دندان گرفتم!  یآمرانه دستور داد که به اجبار سرم را کم یحد به
را به چنگال زد   ینیزم  بیبار س  نیهم نبود! دل آرا ا نیاز آرم  یخوشبختانه رستوران خلوت بود و خبر

 : 

 

 !شی ن یزم  بیس نمیبفرما ا -

 

 اشتم و به سمتش گرفتم: خودم را برد چنگال

 

 دارم!  یشما خودت بخور! من با چنگال خودم برم -

 

 به صورتم گفت:   رهیگذاشت و خ زی م ی. ارنجش را رودیخند دلبرانه

 

 سته؟ یمن دست پختم ب یدونست یم  ی! راستدیبله، بفرما  -

 

 افتادم که بار اول در خانه ام خورده بودم! یک یک ادی

 

 سوخته ات!  کیبله! ک -
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 : دیدل آرا ، سر من را با تعجب و خجالت به اطراف کش یقهقهه ها یصدا

 

 چه خبرته؟  سیه -

 

 !  ادتهیچه  ا،یخدا یوا -

 

 !گهیبود د شیچند روز پ  نیقرن گذشته! هم هیانگار  -

 

 گوشت شد:  دنی ارا چنگال را دوباره برداشت و مشغول بر دل

 

 یما با هم. انگار صد سال م ییجالب بود آشنا یل یزود گذشت. خ   یلیمن خ یاوهوم. اما برا -
 شناسمت!

 

 و من را نگاه کرد:  دیگوشت کش دنیباره دست از بر کیدهانم بود که  کیلقمه نزد نیاول

 

 ؟ یدارم . تو چ یاحساس خوب یل یتو چه طور بود؟ من خ  یبرا ن؟ی ها شاه -
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. جواب درست  دیکش  نیاو را پا یوت، لب هاگشتم و سک یلحظه نگاه کردم. دنبال جواب م چند
خود   یساالد ب یکاهوها انیانداختم و با چنگال م نی. سرم را پا میدانم بود! اما نتوانستم بگو ینم

 گشتم!

 

 با تو!   ییمنم... جالب بود آشنا ی.... برا ی. جذابیهست  یتو ... دختر خوب  یعنیخب ... منم ...  -

 

غذا  ش،یحرف ها  انیشکفته بود. دست به کار شد و م شی لب ها یکه باال گرفتم، باز گل لبخند رو سر
زد. از غذا ها و طعمشان تا خودش و   یحرف م یزی خورد! من در فکر بودم و او از هر چ یهم م

  دمایبه  شی از حرف ها یزی، اما واقعا چ قیبا سر تصد ی لبخند زدم و گاه یاش! گاه ندهیآ یاهایرو
 نداشته ام، بماند! شیر خ ی دختر، قرار است حاال، حاال ها، ب نیمطمئن بود که ا ینماند! حس 

 

با تعجب متوجه شدم از هشت  م،یآمد رونی ب  نیکه از رستوران آرم یاز ساعت نداشتم، اما زمان  خبر
کرد. با   یم ما یدر رستوران، دستم را گرفته بود و قدم به قدم همراه یهم گذشته است! دل آرا از جلو

 : دی با ذوق مرا هم به آن سمت کش ابان،یباز کنار خ یفروشگاه ها دنید

 

 . مین یکم بب هی میبر  ایب -

 

 شدم و گفتم:  همراهش

 

 شام نخورده.   نیلیزود دل آرا، شا -

 



 شاه و دل 

430 
 

 را نشان داد و گفت:  ییمانتو تی اهم یب

 

 . مینی تو بب میخوشگله نه؟ حراج داره بر  یلیخ  نیبب  نویزنگ بزن براش ببرن خونه! ا -

 

. خوشبختانه دختر جوان فروشنده،  میشد کیکردم که همراه هم وارد بوت  یاولش فکر م یجمله  به
خانه را گرفتم اما اشغال بود. به   یزنگ بزنم. شماره  نی لیدنبال دل آرا افتاد تا من فرصت کنم به شا

نگران شدم. همان لحظه دل  یرا گرفتم . جواب که نداد کم  لشیموبا یبار شماره  نیفکر فرو رفتم و ا
 : ستادیا میرو یبافت قرمز رنگ جلو یآرا با مانتو

 

 چه طوره؟  نیا زمی عز -

 

  ی! دوباره شماره دیمغازه دو یکردم و او به سمت انتها د یداد اخم کنم! با سر تا  یاجازه نم  لبخندش
که  ییها  امی. تماس را قطع کردم و به پ دیچ یپ یخانه را گرفتم اما همچنان بوق اشغال در گوشم م

کرده بود، سگرمه  ترا از بابت شرکت راح  المی طاها که خ  امیپ دنیانداختم. د یبود، نگاه  دهیرس میبرا
  تیمسئول که نیآمد. مخصوصا ا یپسر خوشم م نیاز ا شتریگذشت ب یرا باز کرد. هر چه م میها
 و قانع بود.  ریپذ

 

 کنه! یآقا، خانم تون صدا م دیببخش -

 

بود و من متعجب دنبال ِ خانمم بودم، که در اتاق پرو   ستادهیا میرو یجلو ،یجوان با لبخند بزرگ دختر
بودم که دل آرا با همان  دهیدر نرس  یگذاشتم و هنوز کامل جلو ش یرا نشان داد! آه کشان از جلو

 آمد:  رونی بافت قرمز ب
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 نه؟  ادی یبهم م  ن؟یخوبه شاه -

 

 کی می آمد. م یقدر به او م نیهم  د،یپوش یهم م یگریرنگ، هر رنگ د نیآمد! نه ا یم واقعا
صورتش   یکه اجزا یو نه سبزه. تعادل   دیسف یلیصورتش ساده و جذاب بود و رنگ پوستش نه خ

  یو باز وارد اتاق شد. من تا جلو دی خند د،یبود. لبخندم را که د ییبایز نیا یبرا  یگریداشتند، علت د
 فروشگاه عقب رفتم.  یاصل  نیتریو

 

بار   نیهمراهش زنگ زدم تا ا یبه گوش وسانهیخانه اشغال بود! ما یبودم و باز شماره  نی لیشا نگران
 را بشنوم!  شیصدا

 

 بله؟  -

 

 ؟ نگرانت شدم.  ییکجا نی لیشا -

 

 ؟ یای یم یرو ندارم که برم! تو ک یینگران نباش! خونه ام! جا -

 

 سمت اتاق پرو و گفتم:  برگشتم

 

 ؟ ی. گرسنه اامی یم -
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 !؟یخوام برم حموم! کار ندار یخوردم. م زیچ هینه!  -

 

 شود:  یکیآه من  یتا با صدا دیکش یا ازهیخم

 

 م؟ ریخونه ام، برات کباب بگ  گهیساعت د  کینه ، پس من تا  -

 

 ! ریبگ -

 

 تماس را قطع کرد! یگریحرف د  چیه یب و

 

 ! ن؟یشاه -

 

در دست داشت و   یگرید یگرفت. دل ارا مانتو یخاموش گوش یدل آرا ، نگاهم را از صفحه  یصدا
 گفت: 

 

 بردارم؟  نمیشه ا یم -

 

! دل ارا قانع  میایب  رونی از فروشگاه ب سهیبعد، با سه ک یفکر ، سرم را تکان دادم تا چند لحظه  یب
 و گفتم:  دمی. در آخر دستش را کشدید یرا هم م  گرید ینشده بود و همچنان مغازه ها
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 شد.  رید گه،ید میبر -

 

 افتاد:  یدل ارا با ناراحت  ی شانه

 

داره ...  یخوب  یشرت ها یجا، چه ت نیا میبر ای! بمیکم بگرد هی! ساعت هنوز نه نشده که! ن؟یشاه -
 حراج زده ... نی بب

 

خونه، االن تو رو برسونم و خودم برگردم،    امی یگفتم تا نه م نی لیخوام دل آرا، به شا یمن لباس نم  -
 شه ده! یم

 

 : دیها را از دستم کش دیخر  ی سهیک ر،یارا دلگ دل

 

 خانم ناراحت نشه!  نیلیرم، تو برگرد که شا  یم یباشه، من خودم با تاکس -

 

 : م یبرس نی تا به ماش  دمیرا محکم گرفتم و دست او را هم کش سهیک ی دسته

 

 مگه تو؟ یکن  یگرسنه بود. درک نم نیلیگم شا ی ! ماریدر ن یبچه باز -

 

 . میکن یکم خوش گذون هیمن خواستم  ؟ یکن یکنم. اما تو هم درک م یچرا درک نم -
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 عقب گذاشتم:  یصندل یرا رو   دیخر یها سهیرا باز کردم و ک نی ماش در

 

 .مید یبود! بعدا سر فرصت بازم ادامه م یکاف  نیهم  ن،یبش -

 

بستم او هم با همان   یکه کمربند را م یشدم. زمان نی دادم به سمتش نگاه نکنم و سوار ماش  حیترج 
  شیکردم و او فقط دست ها شی را که از پارک دراوردم، صدا نی نشست! ماش ی صندل  یحالت قهر، رو

به  سمکرد. تا من حوا یم یمحل  یجمع کرد! بامزه شده بود. اخم نداشت اما تظاهر به ب نهی س یرا رو
 شد!  یم رهیسرم، او به جلو خ  دنیکردم و با چرخ یرفت، نگاهش را حس م  یم ابانیخ

 

باز شده بود همان دل  م،یدیکه رس ابانیاو و لبخند من ختم شد. سر خ  یکه در آخر به خنده ها یباز
خاله   یخانه  یکوچه  کیمنم باز شده بود. نزد ی. اخم هادیتم را گرفت، حرف زد و خندقبل! دس یآرا

 : دم یپرس یفکر چ یه یب م،یاش که شد

 

 گردن؟  یپدر و مادرت برم  یک -

 

 مکث گفت:  یآرا با کم  دل

 

 !گهید انی  یدونم... اما م ینم -

 

 کنه؟  یم یخاله ات تنها زندگ  نیگم ا یم -
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دختر داره که شوهرش داده و خارج از کشوره. تنهاست طفلک من  هیاوهوم. شوهرش مرده...  -
 . ششیمونم پ یجا م   نیا یلیخ

 

 : دیو خلوت شد و او آه کش کیتار یوارد کوچه  نیماش

 

 سوزه براش.  یجا. دلم م نیمنم عادت کردم به ا -

 

 آهان! -

 

 ستاد ی! چند لحظه انگار زمان ادمیدل آرا رس  ی لبخند صورت رو نگه داشتم، باز به اده یرا که کنار پ  نیماش
 خودش را در آغوشم انداخت:   کبارهیاش باشم، بعد  رهیتا من خ 

 

 دونم بگم چه طور... اما انگار عاشقت شدم.  ی. نم نیدوستت دارم شاه یل یخ -

 

 .میکنار هم باش  شتریشد ب  ی. کاش ... من یدوستت دارم شاه -

 

 گذاشت  میبازو ی را با آرامش رو  سرش

 

 . یدوستت دارم. کاش تو هم احساس منو داشت یلیبرات، اما ... خ بهی دونم عج یم -
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 که از او سراغ داشتم، به صورتم زل زد:  ی تیباال گرفت و با تمام مظلوم   یرا کم  سرش

 

 کمم باشه قبوله ها! هی ؟یمنو دوست دار ن؟ی ها شاه -

 

طور، من را را نخواسته بود. حرف   نیا یوقت بود، کس  یلیلرزد. خ  یم شیکردم مردمک ها احساس
نه، هر آن   ایکند،   یم کیداند و از عمد احساساتم را تحر ی دانستم م یزد. نم  یقلبم را آتش م  شیها

دلم  یجلو  ستمبرد، نتوان نیباز سرش را پا وسانهیو ما  دیآورد. آه که کش یچه در دل دارد، به زبان م
 گذاشتم و زمزمه کردم:  شیموها یرو یب.و.سه ا .رمیرا بگ

 

 دوستت دارم...  -

 

داشته  یان ینقش افتاده بود، نگذاشت جمله ام پا شی لب ها یکه باز رو یآمدن سرش و لبخند باال
 باشد: 

 

 دوستت دارم. یل ی. عاشقتم به خدا. خنیشاه یوا -

 

 و من باز به اطرافمان نگاه کردم:  دیام را محکم ب.و.س گونه

 

- 
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بدهم   امی، پ دمیرس  یکنم و حتما وقت  یکه آرام رانندگ نی صدقه ام رفت و بعد از چند بار تکرار ا  قربان
شوم، اما با   ادهیها تا دم در، پ   دیبردن خر یخواستم برا یشد. م  ادهیپ نیو خوب بخوابم! از ماش 

به خانه را    شد تا از همان جا، دست تکان دادن و ورودهم بسته ش نیباز ماش مهیاصرارش، در ن
 !نمی بب

 

  نیگشتم و به هم یزودتر برم  د یخورد . با یدائم در ذهنم چرخ م نی لیبود. فکر شا مینه و ن ساعت
که همراه دل آرا  یرا به حرکت در آوردم و از کوچه خارج شدم. لحظات آخر ن یدرنگ، ماش یب  لیدل

جز او فکر نکنم. نه آن لحظه که تا   یزیبه چ گریگذاشته بود که د ریروح و تنم تاث یرو یبودم به قدر
راحت شود. او جواب را    الشی فرستادم تا خ شیبرا یامیکه پ  یصورت بود! زمان  نی زمان خواب، به هم

 کردم! یشب، با او صحبت م  مهیبعد از ن  میام داد. به خودم که آمدم، تا ساعت دو و نبا تلگر

 

گشت،   یکه در سرم م  یزی از تخت جدا شدم! خسته بودم و باز هم تنها چ لی به زور زنگ موبا صبح
  نگیزدم. هنوز به پارک  رونی در خواب بود، از خانه ب نیلیکه هنوز شا  یساعت بعد، زمان  میدل آرا بود! ن

 بودم که تلفن همراهم زنگ خورد که باز هم به اسم دل آرا برسم! دهینرس

 

 آسانسور باز شد و من هم تماس را وصل کردم:  در

 

 بله؟  -

 

 ...نی سالم شاه -
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 : ستادمیا نگیمغموم بود که وسط پارک یبه حد شیصدا

 

 شده؟  یسالم، چ -

 

 ـ ....-

 

 ؟ یدل آرا؟ خوب  -

 

 شدم، گفتم:  یم  نیکالفه کننده بود. راه افتادم و همان طور که سوار ماش  سکوتش

 

 ؟ یکن یم هیگر یدار ؟ یدل آرا با توام، خوب -

 

صرف نظر کردم و   نیاز روشن کردن ماش ج،یبود. سردرگم و گ  یهق زدنش کاف یجمله برا نیهم
 : دم یپرس

 

 افتاده ... ی . اتفاقیمنو نگران کرد ؟یشه حرف بزن یم -

 

 ...  نیشاه -
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 شده؟  یجانم؟ چ  -

 

 ... ی... وا نیشه بگم ... شاه ی آخه ... روم نم -

 

 : دمیفرستادم و پرس رونیبه آشوب افتاده بود. نفسم را به زحمت ب  دلم

 

 ...نم یشده دل آرا؟ حرف بزن بب یبا تو ام ... چ -

 

 م به بابام خب ...زنگ بزن دیگفتم که با یکردن ی ... خداحافظ شبیخب ... باشه... د یل یخ -

 

 خب؟  -

 

 زنگ زدم بهش... اونم داد و هوار ... -

 

 در هم فرو رفت:  میها اخم

 

 ؟ یچ یبرا -

 

 ده اما ... حساب دوقرونشو هم داره ... یبهت گفتم که بهم پول م -
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 خب؟  -

 

... االن   یکی ... مجبور شدم بدمش به  یانی جر هیتومن پول بود. اما ... سر  ست یمن تو حسابم ب  -
 شه پول امروز تو حسابم باشه... یهر طور م  دیکرد که با دمی. تهدستی ن دهیرفته چک کرده د

 

  یجا کیکردم،  یناراحت! هر طور حساب و کتاب م ایمتعجب باشم   دیدانستم با یزد و من نم هق
 یکار بکشم را نداد! دنبال جمله ا شتریم ب که از فکر نی ا یدل آرا اجازه  یها  هی. گردیلنگ یم هیقض
 !ختیدستم ر یرا رو یگشتم که دل آرا آب پاک یم یدلدار یبرا

 

کنم و بهت تا    ی. من جور میشه امروز بهم قرض بد یشه. اما... م یجونم... به خدا روم نم   نیشاه -
حسابم رو بدم برو چک    یشماره   یخوا  ی. میکن یخوام فکر بد  یگردونم. به خدا نم یآخر هفته برم 

اون  یتو هبهش گفتم ک ی. الک زمی تومن رو هم بر ستیب  دیکن. االنم پنج تومن توش هست. اما ... با
 حسابه!   یکی

 

 گفتم:   ی آه دنیرا روشن کردم و بعد از کش  نیماش

 

  یاسترس م یدونم و تو! الک  یمن م ،یکن  هیو گر یجور به من زنگ بزن  نیا گهیبار د هیکه  نیاول ا -
 به ادم! ید

 

 !دیببخش -
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را باال   نگی پارک   یبی را زدم و همان طور دنده عقب، سراش نگیدر پارک  موتیباز پر از غم بود. ر شیصدا
 رفتم؛ ادامه دادم:

 

که تازه من    یاونم همون پول یتو د یفهم  یم  دیحسابتو چک نکرده؟ خب با  یکی دوم مگه بابات اون  -
 بهت دادم، هست!  ،یکرد نی لیتولد شا یکه برا یبابت خرج 

 

 باهاش صحبت کردم و چک نکرد! گهید شبیآره.. اون که هست! اما د -

 

گشت! دل ارا باز هم   یم ییشد. ذهنم دنبال معما یبود که با آرامش بسته م نگی به در پارک چشمم
 : ختیرا بهم ر  میفکرها

 

 یروش... دلم برا نمیسازم... ا یمشکال م  نیگفتم. من خودم با ا یبهت م دی . نبانیشاه دیببخش -
مزاحمت شدم. برو به  دیخودم تاوان پس بدم. ببخش  دیسوخت. حاال با یم  دیسوخت و نبا یکس

 !یکارت برس ، با

 

دل آرا در گوشم زنگ   ی! تماس قطع شده بود. صدادمیبوق را شن یکه صدا ن یچه شد تا ا دمینفهم
از آن   یهزار تومان کیمقدار مبلغ را در حسابم داشتم. اما ... مغزم اصال دوست نداشت،  نیزد. ا یم

 نیا درکنار گذاشته بودم و البته   نیعوض کردن ماش یبود که برا یحساب برداشت کنم! پس انداز
مبلغ آن هم به صورت   نیا د یشود! شا  یام هم خال یخواستم حساب شخص  یشرکت، نم طیشرا

  نگی مغزم، کالفه کننده بود! در پارک یاما و اگر ها نیدر ماجرا نداشت منتها ... هم یری توف ادیقرض، ز
 بودم، شدم و حرکت کردم! ستادهیکه ا ییباره باز شد، تازه متوجه جا کیکه 
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  ابانیچراغ قرمز خ نیپول ، مشغول کرده بود. پشت اول نیبه شرکت برسم، فکرم را دل آرا و دادن ا تا
  یچرا به جا دمیرساند! نفهم یکنار یام ، سرم را به صندل  یگوش امیزنگ پ یبودم که صدا  ستادهیا

دو بار پلک زدم!  م،یایتمام شدن رو یکه برا یواقع ی! به حددمید یدل آرا را م  یلبخند ِ صورت ،یگوش
  یامیرا به دستم داد! حدسم درست بود، پ  یکه به تمام شدن چراغ قرمز مانده بود، گوش یا هیثان یس

 از طرف دل آرا بود: 

 

چرا   دمیو ... اصال نفهم   دارمیب شبیداشتم. از د یبد ی روح  طی. باور کن شراد یجان ببخش نی" شاه
کنم.  یجور حلش م  هیدم. ببخش منو و فراموش کن. مشکل خودمه به تو زنگ زدم. اشتباه کر

 "ی. عشق منیلیدوستت دارم خ

 

  یبوق تاکس یکرده بود! صدا ریهفت گ یشمار چراغ، رو  هیانداختم. ثان یصندل  یرا رو یگوش  یآه با
 ستادهیتوجه ا یبود که ب  ی جوان  ِیرانندگ  ییتلخ کرد و چشمم به افسر راهنما یاوقاتم را حساب  ،یکنار

همه پول   نیا ادنزد که در هر صورت د یم  بیدل آرا بود! عقلم نه ریکرد. اما فکرم درگ یو تماشا م
ها را   نهیبه من اعتماد کرد و تمام هز  ن،یلیتولد شا یافتاد که برا یم  ادمی یاشتباه است اما... از طرف

روزها آن قدر   نیاما خب، ا دیرس  یبه نظر م  ادیکه بعدا گرفت، ز یمبلغ  یپرداخت کرد. گرچه کم 
  نهیمقدار را هز نینبود هم دیکه در جشن شد، بع یو پاش ختیها باال رفته بود که با آن همه ر نهیهز

 کرده باشد! 

 

اخم و  یب  ه،یبه زحمت از کنارم بگذرد و برخالف بق یباالخره سبز شد. صبر کردم تا تاکس  چراغ
  یجلو م،یایگرفتم و تا به خودم ب شیبا آرامش راهم را در پ  ،یا قهیچند دق  یمعطل نیاز ا یناراحت 

به    یاز مبرمیروزها ن نیام، گرفتن دسته چکم بود که ا ی اصل لیرا متوقف کردم! البته دل  نیبانک ماش
ارا  دل یپول را برا ار،یبس یکردن ها نی شد که باالخره بعد از باال و پا یبودنش داشتم. اما ... بهانه ا

 !زمیبر
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 یالزم بود! م یکه انجام دادم نبودم! ول  یاز کار یراض  ادی آمدم، ز رونیربع بعد که از بانک ب کی
  شی رو شتری توانستم ب  یگرداند، م یپول را برم نیخواستم دل آرا را محک بزنم. اگر طبق قولش ا

 رد ن یل یبا شا یام، مشکوکم کرده بود. در فکر بودم که حت یشگیهم ینی بدب یحساب کنم . کم 
فکرها به شرکت   نیکنم. با هم قیتر در مورد خانواده و خودش، تحق  قیموردش حرف بزنم و دق

به پشت   نهیرا نزده بودم که چشمم از آ  موتیبود و هنوز ر نگیپارک یپل جلو یرو  نی. ماش دمیرس
 سرم افتاد!

 

عقب شاهد   ی شهیبرگشتم تا از ش  نه،یآ یبلند، آشنا بود! چشمانم تنگ شد و به جا  یشاس نیماش
در هم رفت. پلک زدم، اما اشتباه   میشد، سگرمه ها  ادهیکه با لبخند پ  نیماجرا باشم! نازن یادامه 

هم  بزرگترو بعد با همان خنده که  ستادیا یسمت راننده رفت و لحظه ا یکنار پنجره  نینبود! نازن 
دانستم   یمن شد! م نیمتوجه ماش ابان،یوسط خ قای شده بود، برگشت و به سمت شرکت آمد. دق

رنگش شدم!   دنیمتوجه پر ی! و من به خوبندیعقب بب  ی شهیش یتواند من را از پشت پرده  ینم
با    نیبا لبخند دست تکان داد! نازن شیکه برا دمیمرد را د یآشنا یو من چهره   نیبرگشت سمت ماش 

خلوت   ابانیکه با آرامش از کنارش رد شد، خ یدیگذشت و خوشبختانه جز پرا  ابانیهمان حال، از خ
 رفت و وارد شرکت شد!  شیبلند، پ ینه، اما بعد از آن را با قدم ها ایمتوجه من شد  ای آ دمیبود! نفهم 

 

را اول باز کردم و وارد    نگیدادم. برگشتم و در پارک رونی هم ب یرو میرا با گذاشتن پلک ها نفسم
طور   نی بخواهد ا ن یکردم نازن  یدلخور و ناراحت بودم. فکر نم  ت،یعصبان  یساختمان شدم. به جا 

 آزارم بدهد که... کرده بود!

 

که پارک شد، نگاهم به  نیرفتم ! ماش یقربان صدقه اش م ش،ی چند روز پ نی نه انگار که تا هم انگار
 خودم دادم:  لیتحو یو او تازه به شرکت آمده بود! پوزخند قهیساعت رفت! نه و پانزده دقسمت 
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 ! ینیدور و برت رو بب  یوقت نتونست چی! خاک تو سرت که هتیاز زندگ  نمیا -

 

که از در   یشدم و زمان  ادهیپ  نی. از ماش دیرا در هم کش میزبانم نشست، اخم ها یکه رو یا جمله
 میکه طاها با لبخند جلو یرا ندادم و زمان میبودم! جواب سالم رح  یشرکت گذشتم، کامال عصبان 

را    فشینبود! ک یخبر  نیبود که عقب برود! وارد دفتر خودم شدم اما از نازن یهمان اخمم کاف ستاد،یا
تا با کمال تعجب به   وارد اتاق خودم شدم دم،یآرامش حالم، کش یکه برا یو با نفس دمید ز یم یرو

 بود! ستادهیا زمی برسم که کنار م  نی نازن

 

  نیاز ا شتری آرامشم ب یبرا یافتاد . فکم به درد افتاده بود اما کار نیسالم داد و سرش پا دنم،ید با
 به حرف امد:  نی آمد. جواب که ندادم، نازن  یکه، بهم فشارشان بدهم، از دستم برنم

 

 شد... من ... ری... ددیببخش -

 

.  دیرا کاو  شیکرد. چشمانم ناخودآگاه سر تا پا ینگاه م  شیپا  ریافتادم و او هم در سکوت به ز راه
از حرکت   می ! پشت مبل وسط اتاقم پاهادیرس یبه چشم م باتری بود که ز ییاز آن روزها شیلباس ها

بلندش چشم  هپاشن یوک کفش هاداد که باز به ن حی نگاهم ترج دنیسر باال کرد و با د نی . نازنستادیا
 بدوزد! 

 

 ... من ...یآزاد  ی... آقا دیببخش-

 

 که از او سراغ داشتم، زل زد به چشمانم: یباال کرد و با تمام جسارت  سر
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 شد... اما ... یخواستم دو سه روزه با شما حرف بزنم، منتها... نم  یم -

 

 شوم. رهیخ  شی برگه به رنگ قرمز ناخن ها یبود را برداشت تا من به جا  زیم یکه رو یا برگه

 

 یهفته م ن یتا آخر ا نیکارا رو انجام دادم و ... اگر بخوا  یممکن همه  یمنه. تا جا ی... استعفا نیا -
 تونم بمونم. 

 

  زیم یدر هم رفت و برگه را رو  نینازن یآن که من بخواهم، از دهانم در آمد! ابروها یب  یپوزخند
رفتن  یبرا   مشیبود که مطمئن شدم تصم  دهیگذشت! به در نرس میحرف از جلو  یبرگرداند. بعد ب

 ست!  یجد

 

 دوم!  یهنوز چا  نیداشت فیکجا تشر-

 

  هیتک زمیاتفاقات گذشته شده بودم، به م و  طیبود. من که انگار تازه متوجه شرا ستادهیبه من ا پشت
 زدم و گفتم: 

 

 نبود که جا مونده باشه؟ فکر کنم هنوز فرصت هستا! یا گهیکار د گهید ؟یر یم  یو دار یکاراتو کرد -

 

 برگشت:   د،یکه به گوش من هم رس یبا آه نی نازن
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من همه   د؟یزن ی. چرا دائم طعنه مادی  یطرز حرف زدن شما، خوشم نم نیمن اصال از ا یآزاد یآقا -
 ! دیچک کن دیتون  ی... مستیهم ن یا گهیکار د چیکارامو انجام دادم. ه ی

 

جا   نی! احساس کردم ارمیپوزخندم را بگ یجمع کردم و باز هم نشد جلو نهیس یرا رو میها دست
 بود! دهیرس جهیزود به نت   یلیماجراست! گرچه خ انیپا

 

و من خِر احمقم گول ناز و اداتو  یایدو تا عشوه ب   ؟یطرف  ابویبا   یکن یچک کنم؟ کردم! فکر م -
 بخورم؟ ها؟ 

 

 ه؟یحرفا چ  نیا ؟یچ یعنی -

 

قدم به عقب برگشت اما با   کیشده بود،    طیآن متوجه ورود طاها شدم، او که انگار متوجه شرا کی
 : ستادی من به اجبار ا یصدا

 

 تو!  ایواستا طاها، ب -

 

.  ندیهم برگشت تا او را بب  نیکردم، نازن شیکرد. دوباره که صدا ینگاه م نیمردد به من و نازن طاها
 بعد به سمت در راه افتاد: 

 

 رم به ...  یمن م -
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  یجا م نی موش و گربه ات! هم یباز نیخسته شدم از ا گهی! دیر یم  ییجا  یکن یخود م یتو ب  -
 روشن کنم!  توفیتا تکل  یمون

 

در هم گره خورده اش   یاما به سمت من برگشت تا به اخم ها نیماند. نازن  خکوبی دم در باز م طاها
 برسم: 

 

 !؟فیکدوم تکل  ؟یچ  یعن یمنو؟  فیتکل  -

 

 گرفتم و به سمتش راه افتادم:  ز یام را از م هیتک

 

 ها؟  ؟یبد یطور منو باز نیکه ا ی! چه قدر گرفتیکه کرد ییها یجاسوس  فیتکل  -

 

 از صورت مبهوت او گرفتم و به طاها گفتم: چشم

 

 درست شد؟ ستمایطاها س -

 

 به خودش آمد :  طاها

 

 ! دیبله... نگران نباش -
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 !ستمی نگران ن گهید ه،یچه مار خوش خط و خال  شونیکه با کمکت کشف کردم ا ینگران؟ از روز -

 

 : دیباز بود و ناباورانه خند مهیانش نده نی انداخت. نازن نیسرش را پا طاها

 

 د؟ یزن یدر مورد من حرف م  نی ؟ من؟ شما دار یچ -

 

  .... ِ ی! منشیثربی نینه شما نه! از خانم نازن -

 

 سرش را تکان داد و طاها آهسته گفت:  نی جمله ام را بدهم. نازن یطاها نشد ، ادامه  شیپ

 

 گردم...  یکار دارم... زود ... زود برم رون، ی لحظه ب هیآقا من... من برم  دیببخش -

 

چند روز،   نی باشم! در ا رهی خ  نیاز رفتن، با غرور به نازن ینزدم اما طاها رفت تا من هم راض  یحرف  من
ه  و مثل بار قبل، دم ب رمی گ یرا م ن یکه مچ نازن یفکر کرده بودم. لحظه ا یلیلحظه ها خ نیدر مورد ا

 ماهان نداده ام. یتله 

 

 تموم شد؟   تتیاالن مامور ؟یجور منو بدبخت کن  نی ا ی! چه قدر گرفتیثربی نیخب!؟ خانم نازن -

 

 بزند:  یتا باالخره حرف  دیخشک شده اش کش یلب ها یزبان رو نی نازن

 



 شاه و دل 

449 
 

 ؟ یکدوم باز  د؟یزن یحرف م  نیدار یشم! شما در مورد چ یمن واقعا متوجه نم یآزاد یآقا

 

 خودتو حفظ کن!  تیحداقل! شخص دهی، از تو بع گهیزشته د ؟یکدوم باز -

 

 فهمم ... یمن ... واقعا نم  -

 

به طرف پنجره راه افتادم و   بیبود، دست در ج ده یرا باال کش میلب ها  یکه گوشه  یلبخند با
 نگذاشتم جمله اش تمام شود: 

 

 خوب حواسش بهت هستا!  گاردته؟یباد شونی... انمیبب  -

 

خودش را جمع و جور    ش،یپ  یقیبرسم! برعکس دقا  نیپنجره برگشتم تا باز هم به صورت نازن  نارک
 کرد:  ینگاهم م میکرده و مستق

 

و منم گفتم  نیبه من داد یشنهادی ندادم! شما پ یوقت شما رو باز چی! من اما هنهیپس موضوع ا -
و برام    دینشد، شما منو درک کن  و خواستم اگر بعد ها میرو ندارم. گفتم دوست بمون طشیکه شرا

 ظاهرا که ... نی! شما هم قول دادنیمشکل نساز

 

بار    ریقصد داشت از ز یرک یکه با ز نیاتاق زل زد. ا واریمن به د  یرا با تاسف تکان داد و به جا  سرش
 تر کرد:  دهیاتهامش فرار کند، لبخندم را کش
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 شنهاد؟ ی ! کدوم پ نیمن نده نازن  لیچرت و پرت تحو -

 

 به سمتم برگشت:  تند

 

 رک بگم؟  شنهاد؟یکدوم پ  -

 

 آره! -

 

 فرستاد:  رونی مکث کرد و با حرص نفسش را ب یا لحظه

 

 ازدواج ! شنهادی... پ-

 

 خنده!  ری فکر زدم ز یب

 

 اوه! خب... جالب شد! -

 

  ،یباز نی ا از یکرد و من هم راض یکرده بود. تنها با خشم نگاهم م یکفر یرا حساب  نیام نازن خنده
 ادامه دادم!
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 گه؟یخب؟ د -

 

 !یآزاد یآقا -

 

و تلخ، حرفش   یشد تا جد دهیباره در هم کش  کیمن هم  یباال رفته بود و سگرمه ها نینازن  یصدا
 را ببرم! 

 

 ! ازت مدرک هم دارم!سی زنم به پل  یوگرنه زنگ م ن،یپا  اریصداتو ب  -

 

  یدرنگ، رو یلحظه ا یگشاد شده اش ب  یباره از صورتش رخت بست! مردمک ها کیبه  رنگ
  یگشت و با زحمت توانست نامم را تکرار کند. انگار حاالت صورتش، غم به جان من م یصورتم م 

خواستم باز هم افسار  یمچاله شده بودند. نم یحال و روز، گوشه ا  نی. احساساتم، دلخور از اختیر
دادم به پنجره زل بزنم! اما   حی با خشم رو گرفتم و ترج ل، یدل  نین بسپارم. به همخودم را به دستشا

 وانهیکرد، د یبه ساختمان نگاه م   یقرار ی که با ب یرنگ و مرد جوان  یبلند مشک یشاس  نیماش دنید
 که باال رفته بود، گفتم:  ییبه صورتش با صدا  رهیکرد! برگشتم و خ یام م

 

و من   یپست   یلیخ  ؟ینفر سواستفاده کرد هیقدر ساده از  نیچه طور ا واقعا؟ ی کش یتو خجالت نم  -
 بودم که ... یچه احمق

 

 سر تکان داد: یبا ناراحت   نیکرد. نازن یحماقتم تنها خودم را متاسف م تکرار
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 ... ی عنینکردم.  یمن کار ،یآزاد یآقا دیصبر کن  -

 

خواستم  ینبود، اما نم  ی! پنهان کردندیپا یما را م  یواشکیاز همکارانم شدم که  یک یسر  متوجه
بلند خودم را به در   یدار شود. با قدم ها حهیغرورم جر ن یاز ا شتریو ب  ندیحال روز بب  نیمرا در ا یکس

دو قدم کوتاه   نها با ترس به سمت من و در برگشت! فاصله مان ت   نی! نازندمیرساندم و محکم بهم کوب
 من بود!  یبرا

 

راحت تر    یل یطور خ نی! اسیزنم پل  یمنو بده، وگرنه زنگ م یپرت نگو! فقط جواب سواال چرت و -
 شه!  یحل م  انیجر نیا

 

 کرد که گفت:  دایپ  یشتریهم آرامش ب نیکه راه افتادم، نازن  زمیطرف م  به

 

 نکردم... یمن کار یآزاد یآقا -

 

 ماهانه؟  یمنتظرته، از آدما نیکه پا یالقوزی نیچرند نگو! ا -

 

 مبل برگشتم تا به بهت صورت او برسم:  پشت

 

 ه؟ یماهان؟ ماهان ک -
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  دیشما با  شتریاطالع ب یکنه و برا یم یباز میکه داره با زندگ وونهی د ِیماهان فروهر! همون عوض -
 !یکرد یبگم که شما براش جاسوس

 

  میپنجره، تصم دنیو با د دمیکش ی. کالفه پوفرو به صورتم مانده بود نی نازن یگشاد شده  چشمان
 بمانم!  میگرفتم سرجا

 

هم ندارم.  یمسخره باز یخوب مچتو گرفتم. حوصله   یلیمن نکن! من خ  یتو برا  افهیاون جور ق  -
 به چاک!  یزن یم یکه دار نیشما هم انگار متوجه شد

 

 پلک زد و بعد سرش را به چپ و راست حرکت داد:  نی نازن

 

 کار کنم... گهیخوام د ی... من ... نمستیطور ن  نیاصال ا یآزاد یآقا -

 

 را به سمتش گرفتم تا سکوت کند:  دستم

 

داشتم و همه کاراتو ضبط کرده! رک و پوست کنده   نینکن! من دورب یباز لمیمن ف یبرا نی نازن نیبب  -
 باز افتاده دنبال من؟  یچ یبگو، ماهان برا

 

 شناسم. یبه اسم ماهان نم یبه خدا من کس  -
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! اصال ... میمرحله رو گذروند نی ا میفرض کن ایکشه! ب ی اولشه! من حوصله م نم یچرت و پرتا نایا -
  ی! بهم حداقل بگو قراره چیکرد ی. به جهنم هم هر غلط یازش پول گرفت یقبول! نوش جونت هر چ

  ؟یفهم  یده م  یشرکت داره ضرر م ره؟ی گ یهامو م یمشتر یاده دنبال من ؟ چرا دارکار کنه؟ چرا افت
 !ی! آمارشو داریفهم  یالبته که خوب م

 

  کیکرد. بعد تا نزد ینگاه م واری زدم، به در و د  یکه حرف م یدرمانده و کالفه، در تمام مدت نی نازن
 نشست :  ش یمبل آمد و رو نیتر

 

  نیو درست بگ دینی کنم چند لحظه بش ی. خواهش م  نیگ  یم یفهمم چ ی، من اصال نم یآزاد یآقا -
 اصال؟  هیماهان ک ه؟یمنظور شما چ

 

 : دم یمبل کوب یپشت یبا مشت رو  یعصب

 

 ....لمیمن ف  یگفتم برا -

 

  یچرت و پرت م ی. شما االن داردین یب  یهست که م ینیهستم هم یکنم! هر چ  ینم یباز لمیمن ف -
 بدم!  حی تا منم به شما توض ید  ینم حیو توض   ینیش  یهم نم قهی! دو دقیگ

 

 شدم اما خودم را نباختم ! جیباال رفته و با اخم به صورتم زل زده بود! چند لحظه گ شیصدا

 

 . یکن یآخر نقشه تم درست باز ی خوا ی. اما م یدون یبدم؟ شما خودت خوب م  حی توض  دیمن با -
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 باال گرفته:   میدستانش را به حالت تسلو  دیکش  یقینفس عم  نی نازن

 

 کردم! یم ی! من داشتم جاسوسیگ یکه شما م یباشه! همون  -

 

احساسم بود   نیکند، ا میاتهامش را تفه  نیکرد تا به نازن   یکه مغزم تمام تالشش را م نیرفتم! با ا وا
 و مبل را نشان داد: دیکش  یآه ن یمانده بود! و حاال .... نازن ن یکه هنوز منتظر تبرئه شدن نازن

 

 ... یآزاد یآقا دین یبش -

 

 شد و به زحمت توانستم کلمات را ادا کنم:  دهیدر هم کش میها سگرمه

 

 گهیها؟ واسه پول بود د یکارو کرد نیچه قدر بهت داده بود که ا ؟یکارو کن نی ا یتو چه طور تونست -
 ؟ یکه ... تو هم مثل مرجان ... سهم داشت نیا اینه؟ 

 

 مبل بلند شد:  یکه از رو نیدر سکوت گذشت تا ا ی. کمدیکش  یباز آه نی نازن

 

همه مدت هم  نیا یکردم. تو یم  یجاسوس   یکس یشناسم و نه برا ی... من نه ماهان میآزاد یآقا -
کار   نیکردم. چون به ا یوقت قبول نم چیکرد، ه ینکرده بود. اگر هم م ییتقاضا نیاز من چن  یکس

 بار گفته بودم!  نیبه شما چند نویداشتم! ا ازین
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 سکوت استفاده کرد. نیکردم و او از ا  یسخت بود. فکر م  می برا شیحرف ها هضم

 

شما، برام سخت شده   یکه مخصوصا بعد از اظهار عالقه  نیمدت ... با ا نیمن تمام ا ن؟یمتوجه ا -
خواستم کارمو از دست بدم ، چون ... برادرم زندان بود و من  یبودم که کار کنم. نم بود، اما مجبور  

پدر و مادرم   گرهم نگفته بودم، چون ا یکردم. به کس یزن و بچه شو فراهم م  ی زندگ یها نهیهز دیبا
 کردن! یسکته م یحتما از ناراحت  دند،یفهم یم

 

 را باز کرد:  م یاز اخم ها یکم بهت،

 

 مسئله؟ نیداره ا  یه ربطچ ؟یچ یعنی -

 

به   یمن ربط ی. اما ... کارانی. حقم دارنی مدت بهم مشکوک شد نیدونم شما ا یگم ... من م یم -
 هم که ... ییکردم. اون آقا یکه به خاطرش برادرم زندان بود، صحبت م یشما نداشت. داشتم با کس

 

 اتاق ، گفت:  یاز هوا یق یدم عم دنیانداخت و بعد از کش ن یرا پا  سرش

 

رو جلب کنم    یشاک  تیدوست برادرم هستن که تا حاال کمک حالم بود. خوش بختانه، تونستم رضا -
 و قراره برادرم از زندان آزاد بشه.

 

 بار چشمانش از اشک پر شده بود:  نیهم سرش باال آمد و ا باز
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  یکه شما بهم م یشما تحملش واقعا سخت بود. اما... حقوق یهمه مدت، حرفا و کارا نیمن ا یبرا -
دنبال کار رفتم،  یچند بار شنهادتون،یبعد از پ یرو بخوا قتشیبود. حق ازیحل مشکلم ن یبرا ن،یداد
  دین یب یجا کار کنم. اگر م نیبا حقوق کم تر! مجبور شدم که ا یجا بود ول  نی... همه جا مثل هم یول
کردن   یگول زدن پدر و مادرم بود! اونا فکر م یفقط برا دم، یرس ی به خودم م زدم و یم پی قدر ت نیا

  یکه در اصل شبا تا صبح انجام م  یکنم! کار یدم و پولشو صرف لباسام م یدارم کار ترجمه انجام م 
 دادم!

 

 !ستادیو صافتر ا امدیگونه اش افتاد اما کوتاه ن  یقطره رو نیاول

 

بزنم... من اگر قرار بود به قول   یخواستم حرف   یسوال ببرم. نم ری وقت نخواستم غرورمو ز چیمن ه -
 کردم! یاما از خود شما استفاده م دی کنم، ... ببخش یشما به خاطر پول، جاسوس

 

در مغزم   یهمچنان کس  یکه نتوانم، جسارت حرف زدن نداشتم. از طرف نیکرده بود. نه ا خیبدنم  تمام
  ریدست ز نیها همه نقشه اش است و باز هم قرار است گول بخورم! نازن  نیکه ا زد  یم ادیفر

 در کنترل احساسش داشت:  یسع ،یق یو با نفس عم دیچشمش کش

 

مسئله بود. اگر   نیهم لشیکه زود رفتم و دروغ گفتم به شما، دل ی. چند روزستمیمجبور ن  گهیحاال د -
اصال نه... برادرم فردا از زندان  ایمنتظره!  نیکه پا دیاز دوست برادرم بپرس دی تون  یم  د،یکن ی باور نم
 ...نی جا و از زبون خودش بشنو نیا ادیتونم بگم ب یشه، م یآزاد م

 

مبل نشستم و چند لحظه چشمانم را بستم.  یشده بودم. رو جیممکن نبود! گ میبرا گرید ستادنیا
 نشست:  میه روکه نگران حالم شده بود، رو ب نی نازن
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 ... حال شما خوبه؟ یآزاد یاقا -

 

  یرا نم نیباز شد تا باز به صورت او برسم! نگاه نگرانش، احساساتم را سر شوق آورد. مگر هم چشمانم
 مغزم، سرم را جلوتر بردم:  ی حرف ها ِالیخ  یگناه باشد؟ ب  یب  نیخواستم که نازن

 

که  یکرد یچرا کار ؟یداد یساساتم رو اون جور مجواب ابراز اح ؟ینزد یهمه مدت، حرف  نیچرا ا -
 بهت شک کنم؟

 

 زل زد:  زیمن، به م یبه جا نی نازن

 

کرده بودم.  یزی حقوق برنامه ر نیا یداشتم. من رو  ازیکه ... به کارم ن  نیگفتم که بهتون... اول ا -
دم اما حقوقم رو کم   یشما رو انجام م  یکارا یهست که روز اول گفتم با تمام توانم همه  ادتونی

 د؟ ینکن

 

 ـ ... -

 

جا کار   نیرفتار شما، ا نیخواستم با ا  یسخت بود ... من اصال نم یل ی... خ یدوست ندارم بگم ول  -
 ...  یو ... ول نیخوام. شما به گردنم حق دار  یکنم و بازم معذرت م

 

 : دیرا بگو یزد به صورتم تا کلمات بعد زل
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با ... دوستش رابطه   فته،ی روز ب نیکه برادرم به ا نیآزارم داد... من ... قبل از ا یلیشما، خ  یکارا -
بود.   یلحظات زشت و عذاب آور ی ل یمن خ ی... اما ... نشد... برامیداشتم! ما قرار ازدواج گذاشته بود

دادم و نه به شما   ی. من از اولم نه قولادی. مجبور بودم. صدام در ن با منه. منتها.. شهیحس گناه هم 
 ...نیکرد هودهی تونم. شما اصرار ب یابراز احساسات داشتم. هر بارم حرفش شد ، گفتم که نم

 

 آورد، باز هم مغزم را به کار انداخت:  میکه به رو  یحماقت حس

 

 ست؟ ینقشه ن نمیچه طور باور کنم ا  ؟یگ یرو بهم م نایامروز ا هویجالبه!  یل یخ -

 

 تکان داد تا حالم را بدتر کند:  یبا تاسف سر نی نازن

 

 !دیکن   قاتیتحق ن،یهم ندارم! هر طور که دوست دار یواهمه ا چیرو گفتم و ه  قتی من حق -

 

 : ستاد یصورتش نشسته بود را به سرعت پاک کرد و ا یرو یکه با جمالت قبل  یاشک قطره

 

! با خشم برگشت و  ادی یسرتون م ییطرز رفتار و تفکر، حقتونه هر بال نین واقعا! با امتاسفم براتو -
  ن ینازن یرو   یریتاث چی! اما هدمی کش ادی فر بایو نامش را تقر ستادمیبه سمت در راه افتاد. من هم ا

را با   فشیکه ک  یمانز قایو دق دم ی. دنبالش دودیرفت و در را محکم بهم کوب  رونینداشت! از اتاقم ب 
 برداشت، در اتاق را باز کردم!  زیم یاز رو ، یساک کوچک
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 همه رو ... یتو دروغ گفت ؟یر یم یکجا دار -

 

 . رمیرا بگ  شی را بلند برداشتم تا بتوانم بازو  میدر رفت، قدم ها یجواب، تا جلو یب  نی نازن

 

 ...سیزنم به پل  ی، اصال زنگ م یجواب بد دیگم. با  یواستا بهت م  -

 

 به سمتم برگشت:  تی و با عصبان  دی دستش را کش نی نازن

 

 ! یبه من دست بزن یولم کن! تو حق ندار -

 

 ذارم کف دستت! یکار کنه! من حق تو رو امروز م  یچ  دیبا  یگم ک یاومد بهت م سی هر وقت پل -

 

را صدا کنم   میخواستم رح  یما بودند. م یبه بحث و کارها  رهیشرکت جمع شده بودند و خ  کارمندان
 اش آشنا بود!  افهیافتاد که ق یاو ، چشمم به مرد جوان  یزنگ بزند، اما به جا سیکه به پل

 

 ؟ یکن یم  یجا چه غلط نیتو ا -

 

 : ستادیا ن یو کنار نازن دیرا در هم کش  شیاخم ها مرد
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 ؟ یمرد حساب یآقا دستشو ول کن! مگه دزد گرفت ن؟ی شده نازن یچ -

 

  ن،ینازن یبازو   یبه جا میکه در عمرم دعوا هم نکرده بودم، حاال دست ها ین! مدمید ینم  یزیچ گرید
اتفاقات، تند و به نظر من   ی! باقدی مرد را گرفته و پشتش را به چهار چوب در کوب  ی زهی کت پا ی قهی

قلبم،  هخودم هم به بودنشان شک داشتم! ت دیزدم که شا ییکاب.و.س گذشت! حرف ها کی هیشب
 کردم!؟  یگناه باشد. پس خشمم را چه م یب  نیخواست نازن  یم وسانه،یما

 

  رونیب گرم،یو دوست برادرش را هم ، همکاران د نیو طاها، به اتاق خودم برگشتم. نازن میزور رح با
را به دستم داد و   یاب خنک وانیل  میباره، تمام شرکت را پر کند! رح کی،  یبردند. تا سکوت ِ مرگبار

نداشتم. سرم وحشتناک درد   دنیجرعه توان نوش کیاز  شتریمبل نشاند. ب  یطاها به زحمت مرا رو 
 کرد.  یم

 

گذاشتند تا من دوباره کاب.و.س افتاده را تکرار کنم!  میهم تنها میچه شد که طاها و رح دمینفهم
به    دمیرس یگشتم! هر بار م یکردم و دنبال ِ راست و دروغش م یم  نیرا باال و پا  نینازن یحرف ها

مردم   اعاوض نیآن هم در ا ییها  یفداکار نیشد! چن  یم شتریکرده بود، شکم ب  فیکه تعر یقصه ا
کردم. هر چه  یرا حل م  هیقض نیا  دی! بادیرس  یبه نظر م تی دور از واقع یکم دم،ید یکه م یجامعه ا

از   یشدم. با آه یجهت، تند رفتم و عصبان  یخود و ب  ی شدم که ب   یمگذشت، مطمئن تر  یم شتریب
کوتاه در دو    یلیبرسد! خ ن ینازن یاستعفا یتا چشمم به برگه  دمیکارم رس  زیمبل بلند شدم و به م یرو

 کرده بود و تمام! یجمله، عذر خواه

 

 یانتخاب کردم. هنوز لحظه ا ستادنیا یبار کنار پنجره را برا نیانداختم و ا زیم یرا باز رو برگه
باز شد و طاها با ترس و   یبه در اتاق خورد . جواب ندادم ، در به آهستگ ینگذشته بود که ضربه ا 

 باز نگاهم کرد:  مهیدر ن  یاز ال دیترد
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 آقا؟  نیخوب  -

 

 وارد شود:   ،یراحت تر  الیاو با خ که نبودم و تنها جوابم آه بود. برگشتم و سر تکان دادم تا خوب

 

 ازتون بپرسم...  یحال هیبچه ها نگران شما بودن... من گفتم  -

 

بعد رو   یکه لحظه ا دیفهم  یمبل نشستم و به طاها اشاره کردم در را ببندد. خواسته ام را به خوب یرو
 م خارج شوند.از ذهن میگذاشتم و اجازه دادم، حرف ها یپشت ینشسته بود! سرم را رو میبه رو

 

 درست شد؟  ستمایس -

 

کنم به  ی ست که به کار االن ربط نداره، من همه رو درست م ختهیکم بهم ر هی. دیبله نگران نباش  -
 مرور زمان. 

 

 لمیمشت چرت و پرت تحو هی نگفت و  یچیکه ه نمی... ایخواد روان  یاز جونم م یدونم چ ینم -
 کنم! تی ازش شکا دیداد... با

 

 ؟ یآزاد یآقا -
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اش، داشتم! سرم را صاف نگه داشتم و طاها با همان    یسرزنش را هم همراه صدا کردن سوال حس
 اش، چشم از صورتم گرفت تا حرف بزند:  یشگ یهم یای حجب و ح

 

  یکم صبر م  هی ، منتها... کاش  دیخوام. قصد دخالت ندارم . شما خودتون با تجربه هست یمعذرت م  -
 کم زود ... هی ن،یری د مچش رو بگ... اگر قرار بو نیکرد

 

 استعفا شو برام اورد اخه! -

 

 سر باال کرد :  طاها

 

 استعفا؟  -

 

 .گهیاوهوم! کارش تموم شده د -

 

 فرستاد و متفکرانه گفت:   رونی نفسش را ب طاها

 

 شه. یکرده باشه، مشخص م  ی. اگر کاردیکن قی تحق شتریبه نظرم ب -

 

در  یدستانم گرفتم. چند لحظه ا انی پا، سرم را م یرو میشتن آرنجها فقط سر تکان دادم و با گذا کالفه
 سکوت گذشت که طاها به حرف آمد: 
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 د؟ یآقا رو در رو حرف بزن  نیبا ا نی ر  یگم ... چرا نم یم -

 

 کنده شد و رو به طاها گفتم:   زیاز م میها مردمک

 

 با کدوم آقا؟  -

 

 حرف حسابش چـ .... دینی کنه ! حداقل بب  یم تی که داره اذ نی با هم -

 

تماس ها را جواب   یچه کس ن،یدانستم در نبود نازن  یرا ساکت کرد. نم مانیزنگ تلفن هر دو یصدا
 داده که حاال به من هم وصل شده است!

 

  برود! تنها  ادمیاز  یو مشکالت صبح مان، به کل  نیخبر، نازن  دنیرا برداشتم تا با شن  یشدم و گوش بلند
  یگذاشتم و ب زیم یرا آهسته رو ی" باشه " بود! بعد گوشمیکه توانستم در جواب تلفن بگو یکلمه ا

 اورم؟ ی قرار بود بد ب  هویکرد! چرا  ینگاهم م  یشدم به طاها که با نگران رهی خ یهدف چیه

 

 شد آقا؟  یچ -

 

 !نمی بنش یصندل  یرو  دیبا  دمیحالم به سمتم امد و من تازه فهم دنیبا د طاها
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 افتاده ؟  یحالتون خوبه؟ اتفاق ؟یآزاد یاقا -

 

 که از عهده اش براومد!  یکار نیآخر  نمیکار خودشه بازم! ا -

 

 آقا؟  یک -

 

 ! نینازن  -

 

 اورد تا رو به صورت من باشد:  نیسرش را پا یبا بهت کم  طاها

 

 کار کرده مگه؟ یچ ؟یثرب یخانم  -

 

 : میتا بگو  دیداد. به زحمت زبانم چرخ رییرا تغ مانینگاه هر دو ریکه به در خورد، مس یا ضربه

 

 بله؟  -

 

اش قابل حدس بود که   افهیاز کارمندان شرکت، وارد اتاق شد. از ق یکی بعد، محمد رضا،  یلحظه  چند
طاها،  دنیبارها و انبار دار من بود. با د لیهم نبود! او مسئول تحو دی! بعدهیخبر به گوش او هم رس 

 در را نبست و گفت: 
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 با شما صحبت کنم! دیآقا با -

 

بود! انگار  انی در جر یدور ُکند زندگ  یبه نظرم رو زیفرستادم. همه چ رونینفسم را ب  ،یتمام سخت با
لب  یکننده بود. زبان رو دیکه نا ام یآمد و خسته کننده شده بود. حس مزخرف  یلحظه ها کش م 

 و با سر به در اشاره کردم:  دمیخشک شده ام کش یها

 

 ببند اونو!  -

 

 یبلند شدم. حرف ها در ذهنم م  یصندل  یخواسته ام را انجام داد و من از رو دیرضا با ترد محمد
 ، گفت:  دیکه کش یمحمد رضا کالفه از سکوت، بعد پوف . اما به زبان راندنشان سخت بود.دیچرخ

 

 کار کنم؟  ی من چ ن؟یدیآقا شن  -

 

از من نبود... منتها ... بازم کار از   یاسم چینباشه فقط ... البته، ه یزیتو انبار چ   نیدونم! ... بب ینم -
 کنه!  ینم بیع یمحکم کار

 

 اما ... -

 

 : ستادم یجره احوصله دست در هوا تکان دادم و رو به پن  یب
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 نداشته باشن ...   یبرو محمدرضا، خسته ام... فقط جنسا رو چک کن که مشکل -

 

  میداد. بودن طاها معذبم کرد. ن یباز و بسته شدن در، خبر از رفتنش م  ینزد و صدا یرضا حرف محمد
 نینگاهم نشد. دوست نداشتم از ا یدر فکر بود که متوجه  یبه سمتش انداختم اما به قدر ینگاه

جا   نیا شپر رنگ شد. کا  میداشتم . حامد باز هم برا یبه هم درد  ازیبدجور ن  ی مشکل هم بداند. ول
  دیرد و بدل شد، سستم کرد. شا  نمانیکه بار آخر ب  ییاما حرف ها رمی تماس بگ دیبود. به فکرم رس 

  ن،یزم یآدم رو نیتر  زیدوست و عز نیمئن ترمط یافتاد! گاه یاما، اتفاق م  دی رس  یبه نظر م  بیعج
من   یکرد! حامد و طاها برا یم ی دوست را باز نینقش همان مطمئن تر به،یغر  کیشد و  یم بهیغر

... گرچه خبر از  میایبرب  ییطور شده بودند! حامد دور شده بود و خواسته بود از پس مشکلم تنها نیهم
  ن، یمن و نازن یبار از رابطه  نیکرد. چند یچه قدر مواخذه ام م د،یفهم ینداشت و اگر م ریاتفاقات اخ 

و من  دید  یکه او م  ییزهایاعتماد کنم... همان چ دیکرده و گفته بود نبا حتمی کرده بود. نص تی شکا
 ... دمیفهم ینم

 

، بار قاچاق من هم که یو سر تکان دادم. مطمئن بودم که لو رفتن محموله ا دمیآه کش وسانه،یما
 سفارش بود و ماهان ... نی ا ِانی در جر نیآمد! نازن  یو ماهان بر م  ن ینازن یبود، از عهده   انشانیم

 

 آقا ...  -

 

 : ستد یمن با یقدم برداشت تا پشت صندل کی برگشت و طاها،  سرم

 

با   دی. شانی ش  یمتضرر م  شتر یهر روز ب یطور نی! ادیو با اون آقا صحبت کن نی من به نظرم بهتره بر -
 حرف... 
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 زدم:  هیکنار پنجره تک واریفرستادم و به د رونی ب د،یآه ِنا ام کی را شکل  نفسم

 

شه باهاش کنار   یقدر کوته فکره، با حرف، م  نیمثل اون که ا ی! آدمیخوبه تو از ماجرا خبر دار -
 ...شی شناس   یاومد؟ تو نم

 

  دیاتفاق جد هیمنتظر  دیجنگ شده! هر لحظه آدم با دونیشه. مثل م یجور که نم نیآخه... ا یول -
 باشه تا تلفات بده!

 

 باال انداختم و طاها تا کنار پنجره آمد:  یا شانه

 

 ؟ یی ، آشنا یکه بشه رابطش کرد؟ دوست  ستین  یکس -

 

 ..و . ستین رانیکنه، حامد بود. اونم االن ا یتونست کار یکه م یهست؟ تنها دوست ینه، ک -

 

مشکل من نکند! طاها   نیا ریداده است خودش را درگ حی به خاطر خانواده اش، ترج م،یبگو نتوانستم
 و به سمت در راه افتاد:  دیکش یآه

 

از من   ی. من برم به کارم برسم، اگر هر کمکدیرس یبود که به ذهنم م یشنهادیتنها پ  نیدونم، ا ینم -
 . نیاومد، لطفا بگ یبرم
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اراده، باال بروند! با رفتن طاها، باز هم تنها شدم و   یمن هم ، ب یدر برگشت و لبخند زد تا لب ها کنار
  میکه برا ییکه مرجان بود و آبرو  ییام، تا روزها یو جوان  یذهنم، هر کجا خواست مرا برد! از نوجوان

 نگذاشت!

 

چشم دوختم!   نینازن  یخال یجاها، به  نینشستم و از دورب  الی خ  یب  ت،یبود که در اوج عصبان   بیعج
زدم و با    رونی نتوانستم تحمل کنم. از اتاق ب شتریو درمانده شدم که تا ساعت دو ب دینا ام یبه حد

 آمدم. رونی کارمندان، از شرکت ب  یکردن ِ همه  لی تعط

 

  یکه تمام جانم را گرفته بود، نم  یدیشد اسیو  ی داشتم بجنگم اما ... احساس خستگ دوست
ها را باال   ابانی جهت، خ یب  نم،یماجراست... سوار بر ماش انی پا نیکرد که ا ینفر تکرار م کیگذاشت. 

سرم   تنرا نگه داشتم و با گذاش نی ماش ابانی وضع، کنار خ  نیبعد، خسته از ا یکردم. کم  یم  نیو پا
خورد. منتها   ی بار بود که تلفنم زنگ م نی چهارم یبرا زل زدم. میو کفش ها ییپا  ریفرمان، به ز یرو

عقب، کتم را   یصندل یبار، برگشتم و از رو نیرا بدهم. اما ا  یاصال دوست نداشتم، جواب تماس کس
ام انداختم . اسم  هاز دست رفت ی به تماس ها یرا در آوردم و تماس قطع شد. نگاه  یبرداشتم . گوش

فرستاده  میهم برا امیکه چند پ  نیجالب توجه تر بود! مخصوصا ا دم،ید یکه م یاسام انیدل آرا، م
 تشکر کردن بود! یکه همه برا ییها امیبود. پ

 

 یتکرار آن دوستت دارم ها که در همه  دینداشت! شا یموجه  لیدلم خواست به او زنگ بزنم، دل چرا
اش،  یادآوریکه با  یفرستاده بود! عکس میبرا شبی که د ی... عکس دیشا  ای داشت.  شی ها امیپ

  یباغ مانند اطیح  انیکه در عکس م  یو زل زدم به دختر  رمیرا بگ  صمیچشمان حر ینتوانستم جلو
 بود! ستهنش

 

ها و   یبدبخت انی م یمی دل آرا، حر یزود، صدا یلی کردم و شماره را گرفتم تا خ  یذهنم را راض  باالخره
 ام، باشد!  یعاد  یزندگ
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 .یجونم، چه قدر دلم برات تنگ شده بود... خسته نباش  نی سالم شاه -

 

 گشت!  ی زبانم م یآه رو ،یخودم نبودم که قبل از کلمه ا دست

 

 ؟ یزنگ زد یسالم... ممنونم. کار داشت -

 

اخه... دهن  یخواستم ازت تشکر کنم. تو چه قدر خوب   ی. اول که دلم تنگ شد. بعدش.. مزمی نه عز -
 راحت شد.  المی بابامو بستم، خ

 

 خب ... خداروشکر.  -

 

 دل آرا متوجه حال بدم شد! باالخره

 

 تو؟  یقدر پکر نیشده؟ چرا ا یزیچ  ن؟یشاه -

 

 ... خسته ام...ستینه ... مهم ن -

 

 ها؟  ؟یخونه استراحت کن  یبر یتون یآره؟ نم یدیکم خواب شبیبرات، د  رمی بم -
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 اتفاقا ...رم  یچرا ... م -

 

 ها ، باعث سوال دل آرا شد:  نیماش یو سر و صدا دمیکش ن یپا  یرا کم شهیش

 

 ؟ی رونیب  ؟ییتو ... کجا -

 

 !ابونیآره ... تو خ  -

 

 گفت :  دیمثل من سکوت کرد. بعد با ترد یفرستادم. دل آرا هم چند لحظه ا رونیرا که ب  نفسم

 

،   ییبگو کجا  کارم،ی من ب ،ی ابونی اگر خ ؟یطور شد نیشده به خدا! مگه نه؟ چرا ا زی چ هی... نیشاه -
 ...  شتیپ امی  یم رمی گ یآژانس م

 

 . ستینه ... الزم ن -

 

 جواب داد:  ری نخ، دل آرا، دلگ کی دنیکش  رونی را برداشتم و با ب گارمیس پاکت

 

  ؟ییکنم... بهم بگو کجا یجور تحمل کنم... خواهش م  نیتونم ا ی... من اصال نم نیشاه گهینه د -
 به خدا ... امی یخودم م
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  یجهت م یرا به جانم بکشاند. ذهنم ب یچسباندم تا دود گرمش، آرامش کاذب   گاریداغ را به س فندک
 گشت و زبانم سکوت کرده بود.

 

 هواتو کرده ها؟ یلیدلم خ  شت؟یپ امی کنم. ب ی... خواهش م نیشاه -

 

بود که   یتر از آن ری کرد؟ مغزم درگ  یم یجا بود، اوضاعم فرق  نیکردم! اگر ا یفقط به دل آرا فکر م حاال
 بخواهد فکر کند! 

 

 ؟ ییتو کجا -

 

 خاله ام! یمن خونه  -

 

 من اون جا...   امی  یحاضر شو... م -

 

 شم...  یچشم چشم ... االن حاضر م ن،یشاه یوا -

 

  هودهیتماس را قطع کرد. کار ب  ،یشگ یهم یزمزمه کردم و او هم با همان دوست دارم ها را  خدانگهدار
  ، یبحران دور شوم. احساس ورشکست نیاز ا یخواست کم  یبود، منتها دست من نبود. دلم م یا

  ییشرکت، دارا نیاست. من جز ا کینزد یلیتوانستم بفهمم که خ یم یبود! به راحت یتکرار یحس
 بود. یخانه ام هم اجاره ا ینداشتم! حت یگرید
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توانستم   یسخت نبودم. نم ی. من آدم ِ جنگ هاشهیبود که داشتم! مثل هم ی... تنها فکر یال یخ  یب
برد، تا   یدور افتاده پناه م یروستا کیدنج  یکه بعد از شکست، به گوشه  ی. فرمانده ا ابمیخودم را ب 

 ! ردیشد مثل حامد، که باز دستم را بگ  یم دایپ یکس نده،یآ دیشابگذراند. حاال   ی خبر  یرا در ب یلحظات 

 

هر طور که   دیبزرگ در ذهنم زده شد. با یجرقه  کی هی را به حرکت در آوردم و فکر حامد، شب   نیماش
قاچاق به    قیکه قرار بود از طر یکردم. مخصوصا در مورد اجناس   یشد حداقل با حامد مشورت م یم

 بود!  سی دستم برسد و حاال دست پل

 

حامد را   یشماره   گارم،یبود و هم خاکستر س ابانیرا برداشتم و همان طور که هم حواسم به خ یگوش
باشد، تلفن را پشت فرمان   یخاموش م  یگفت گوش یکه م ییزود با صدا یل یکردم. اما خ  دایهم پ

 انداختم!

 

که تلفنش را   یموجه ا لیکرد. دل یاش م یهم همراه گانهینباشد و احتماال  رانیزدم، ا  یم حدس
بفرستم تا سر فرصت   شی برا یام یکه منتظر دل آرا هستم، پ یزمان دیهم خاموش کند! به فکرم رس 

 رفت! ادمیبودم، به کل  ستادهیدل آرا که سر کوچه منتظرم ا دنی. اما با دردیخودش تماس بگ

 

بهم   ی افهی ق دنیزود با د  یلیکنارم نشست و با لبخند سالم داد! گرچه خ شهیز همآرا سرخوش تر ا دل
 او هم برگشت:  یام، لب ها ختهیر

 

 انگار...  دهیرنگت پر ؟یکم بخند... ناهار خورد هیتو رو خدا  ؟یشد یطور  نیچرا ا نیشاه یوا -
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 جواب او گفتم:  یفرستادم و به جا رونیرا ب  نفسم

 

 ره! ی، رو مخم م ادی  یکمربندتو ببند االن صداش در م -

 

گاه سرم شود! نگاه دل آرا را  هیآرا خواسته ام را انجام داد و من آرنجم را کنار پنجره گذاشتم تا تک دل
نگاه کردن داشتم! به نظرم بودن کنار دل آرا هم  یخواستم و نه حوصله  یکردم اما نه م  یحس م

  نیماش رماندست من و ف یکه در سکوت گذاشت، دل آرا دستش را رو ی. کمکرد  یرا حل نم  یمشکل
 گذاشت: 

 

 باشه؟  نیگم نه نگو شاه یم زیچ هی -

 

 حوصله اصال ندارم! ؟یچ -

 

. قرار  نمایفرستم برن س یرو با دو سه از دوستام م  نیلیمن شا نی! بب یکه حوصله ندار نمیب  یدارم م -
 بره به جام!  نیلی گم شا یکه به خاطر تو من کنسل کردم. حاال م میگذاشته بود

 

نزده    غیتر او ج رید یرفت پشت فرمانم و اگر کم  ادمیتعجب کردم که  شنهادشیپ دنیاز شن  یحد به
پدال ترمز نشست و دل آرا با ترس به   یمحکم رو میکردم! پا یبرخورد م ییجلو یبود، مطمئنا به پژو

 : د یچسب یصندل

 

 پشت فرمون!  نمیش  یور من خودم م نیا ای! اصال ب یستیچرا مواظب ن یوا یا -
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شد! باورم   ادهیپ  نیصورتش بودم. اما دل ارا با اخم، کمربندش را باز کرد و از ماش ی رهی خ  همچنان
را دور زد و در سمت راننده را   نیاو ماش  یکه گفته است را انجام بدهد! ول یشد که بخواهد کار ینم

 خودش را خم کرد و محکم گفت:  یزد. دل ارا کم یبوق م  ییپشت سرمان، مزداباز کرد! 

 

 خوام تصادف کنم! یحواست پرته! من اصال نم   یلی... خنیبرو اون شاه   ایب -

 

  یشدم و رو ادهیپ  نیربات، که کنترلش دست دل ارا ست، از ماش کی هیاز کار افتاده بود و شب  مغزم
به جز پشت فرمان بودم! مشغول   ییخودم، جا نیبار بود که در ماش  نیاول نینشستم! ا یکنار  یصندل

دل ارا  اما  دیرس  ابانی راه افتاد. سرم با ترس به خ نی باره ماش  کیبودم که   یجا به جا کردن صندل 
 زد:  یانداخت و چشمک  ینگاه میآالرم کمربند، دل آرا ن یکرد! با صدا  یم یمسلط رانندگ

 

 ره رو مخمون!   یببندش االن رژه م -

 

هم نبود!   یزل زدم، فکر بد ابانی آهم را در آورد. راحت تر نشستم. کمربند را بستم و به خ لبخندش،
 را کم تر کرد و گفت:  نیدل ارا، سرعت ماش  م،یکه جلوتر رفت  یشده بود. کم شتر یحاال آرامشم هم ب

 

 خونه ؟   میبر یدوست دار ای م؟یبگرد میبر یدار ه؟دوستیخب ؟ نظرت چ -

 

 شد، خودش به حرف آمد:   یکه طوالن سکوتم
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دونم اگر الزم   ینشده! م یشده چ ی بپرسم چ یباشم! ه گهید یمن اصال دوست ندارم مثل زن ها -
که  یفقط دوست دارم کمک کنم، حالت بهتر شه . به نظر خودم و با شناخت  ،یگ  یباشه، خودت م

... میجا بگرد هی رونیب  میبر میتون یکه م ی. ها؟ اگر دوست داریحت باش کنم، خونه را یدارم، فکر م
 !هیو آروم یدنج  یهم جا ی لیبام تهران! ها؟ خ میمثال بر

 

  یکرد. بعد کم یو من بود و همچنان با تلفن صحبت م  نیکه نگاهش کردم، پشتش به ماش  دوباره
 .نمی رخش را بب میبرگشت تا ن

 

من مگر  د؟ی فهم یمن را م یسن و سال، به راحت نیدختر آن هم به ا نیپر رنگ شد. چه طور ا فکرش
 شود.  شتریب یک ینزد نیآمد، ا یبودم و دلم هم بدش نم  یخواستم؟ از بودنش راض یرا نم  نیهم

 

 گفتم:  ن،یحرکت در آوردن ماش  با

 

 بشه!  شمونیپ دی. شاست ین زای چ نیو ا یدنبال شلوغ ادیاون ز ن؟یل یدر مورد شا یمطمئن  -

 

  یشلوغ کار  نیعاشق ا  نیلیاز شما بهتر! شا یلیرو . خ   نیلیشناسم شا ی! من مزی عز یشه اقا  ینم -
گذره.   یبهترن. مطمئن باش بهش خوش م یل یمنم از من خ یهاست . گشتن و راحت بودن. دوستا

 . ستین یمشکل گهی پاشونه، د ری ز نمیماش

 

خاله اش  یدر خانه  یدل آرا ادامه دادم تا جلو یفرستادم و ادرس را طبق گفته  رونیرا ب  نفسم
  هیتک  نیبه در ماش  ،یگاریوارد خانه شد . من هم با روشن کردن س عیشد و سر ادهی ! دل آرا پمیبرس

بزرگ و   ییالیو یپهن و خلوت، با خانه ها یروز، نگاه کردم! کوچه ا  ییکوچه را در روشنا یزدم و کم 
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  یکه خانه به نظر بزرگ م نیشوم. با ا کیبه خانه نزد شتریباعث شد ب ی. کنجکاوکیش  یارتمان هاآپ
حباب المپ بزرگ شکسته شده و   وار،ید یداشت. باال یبه بازساز  ازین  یبود و حت یم یقد یآمد اما کم

 سنگ ِکنار در افتاده بود.

 

ها و آسفالت   کیموزائ یرو ،یاه یمار س  هیرا تازه کنده بودند و حاال با آن آسفالت تازه که شب کوچه
و همان  دمیخانه رس  وارید یکرد! به انتها  یم یرا تداع یزشت  یشده بود، منظره  دهیکش ،یمیقد

 اشاره کرد:  ن یلبخند زد و به ماش دنم،یآمد. با د رونی ب یبزرگ  ی سهیلحظه درخانه باز شد و دل ارا با ک

 

 . میبدو بر -

 

را که روشن کردم ،    نی. ماشمیشد  نیعقب گذاشت و هم زمان با هم وارد ماش  یصندل   یرا رو سهیک
 : دم یپرس

 

 ؟ یآورد هیاون چ -

 

 زد و کمربند را بست:  یارا چشمک دل

 

 گم بعدا! یبرو که م -

 

 : میغذا بلند شد تا با تعجب بگو یکه گذشت، کم کم بو یکم
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 غذاست؟ نیا -

 

 ناهار خوشمزه بدم! هیبله غذاست! اوردم که بهت  ؟یدیبه به باهوش! باالخره فهم -

 

 : دیخند د،یبزرگ. دل ارا که نگاه بهت زده ام را د ی سهی نگاه کردم و ک نهیآ به

 

! اوردم گهی! غذاست د  هیکی ی کهی ت کهی جسد ت  ایمواد مخدر  یکنه، انگار محموله  یچه جور نگاه م  -
 ! یناهار بخور

 

 کرد:  شتریتعجبم را ب ش،یها مثال

 

! اضافه بود یسرعت غذا اورد  نیبود چه طور به ا بی تو نرفت! اما برام عج  یواال فکرم به مثاال -
 ؟ یعنی

 

 را پر کرد: نی دل آرا تمام ماش یخنده ها یصدا

 

دونستم غذا اضافه  ی! شکار که نرفته بودم! من خودم ناهار نخوردم، میبا حال یل یخ  نیشاه یوا -
 ! میست. فکر کردم بردارم که با هم بخور

 

 به رو به رو نگاه کردم:  ،یراحت تر الیخ  با
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  یگم دل آرا، مشکل یم یغذاست! راست یگ یم یاومد سهیک هیبا  هویدونم!  یخب من چه م -
 ام!؟  یگه من ک یخاله ت نم  ام؟ی یرم و م یجور م نیمن ا ستین

 

نشونش   م، یچت کرد ییوقتا هی ی عن یشناسه.   یرو م نی ل ی! شاییاوومم. راستش بهش نگفتم که تو -
به کارم نداره.   ی... اما کال، کاریکه رسوند  ی. همون شب یهست نیلیشا یبارم گفتم تو بابا هیدادم. 

 هم خوشحاله .  یلیمونم ، خ  یم  ششیکه پ نیهم

 

 آهان! -

 

 رو به من و ادامه داد:  برگشت

 

 !هیحاال حدس بزن ناهار چ -

 

دل  یها یو شروع کردم به حدس زدن! خنده ها و شوخ  دمینگاهش کردم اما با اصرار او، بو کش اول
کم کم  من را هم به خنده باز کرد! اول یکرد، باالخره لب ها یکه از عمد بامزه ادا م ییآرا، با حرف ها

 بود!  دهیچسب میبه خانه، لبخند به لب ها دنمیاما با رس 

 

توجه به نگاه از حدقه در  یمردد بودم اما اعتماد دل آرا، به من هم جرات دادم، همراهش و ب من
باز کردن در و   یساختمان، وارد آسانسور بشوم! پشت در، باز هم تعلل کردم برا  داریسرا ل،یجل یآمده 

جانب و مطمئن، در   هحق ب یا افهی و با ق ردیرا از دستم بگ دیداد که دل آرا کل ینه امسئله، بها  نیهم
 را باز کند! زودتر از من وارد شد و از همان جا صدا کرد: 
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 ...نیل ی! شازمی عز ؟ ییجام! تو کجا نیجان؟ من ا نیل ی... شا نی لیشا -

 

  نهیس یکه رو ییکه در را بستم، دل آرا با دست ها یفرستادم و زمان رونینبود! نفسم را ب ییصدا چیه
 : ستادیا یجمع شده بود، کنار راهرو ورود

 

  ی! گفتم بهت که دوستم اومده دنبالش و با خودش برده! شک دار؟ینگران بود یالک  یدیخب؟ د -
 اصال!  لشیزنگ بزن به موبا هی

 

 کانتر اوپن گذاشتم:   یغذا را رو ی سهیرا در آوردم و ک  میها کفش

 

 زنگ بهش بزنم!  هی دیآره اتفاقا با -

 

 آمد:  سهیارا شالش را از دور گردنش باز کرد و به سمت من و ک دل

 

 ... بدو ...  نمیبچ زیآره . برو زنگ بزن و بعد، دستاتو بشور، من م -

 

 ! دیرا بردارد و وارد آشپزخانه شود، اما به من چسب سهیکردم قرار است ک یم  فکر

 

 . یدوستت دارم عشق من -



 شاه و دل 

481 
 

 

گذشت و وارد آشپزخانه شد! دست  میرا جمع کرد و سرش را تکان داد! بعد از جلو شی و لب ها  ینیب
 یها بودم! هر لحظه که م یدلبر  نیکه عاشق هم یشدآن هم از من یم دهیخودم نبود که لبخندم کش

!  دمیرس ی جاها م   نیبه هم شی خواستم به خودش و اتفاق افتاده و مشکالت بعدش فکر کنم، به جا
که دل آرا  یترانه ا  یآمدم. صدا رونی و با شستن صورتم، از اتاق ب دمیپوش یشرت  یت راهنم،ی پ یبه جا

ر کانتر اوپن رفتم و گوش به شعر  . آهسته تا کنا دیرس  یهم به گوش م ییرا یکرد، از پذ یزمزمه م
 دل ارا دادم ... یبا صدا یعاشقانه ا

 

 زد  یبا من قدم م ایماه همراه تو دن  یاز راه در ان شب ب یآمد تو

 

 دار یتکرار در خواب من ب  یب  یایرو داریانگار آرامش د یبا من  تو

 

 چشم از تو بردارم  ستینه ممکن ن دارمیب  داریشب با تو ب  هر

 

 ...  دارمیب  داری... چشم از تو بردارم ... ب ستیتنها تو را دارم ... نه ممکن ن  دارمیب  داریشب با تو ب  هر

 

شد و با   دهیکش  شیو نگاهمان بهم گره خورد. در سکوت، فقط لب ها یغذا خور زی سمت م برگشت
گذاشت و خودش   زیم یپلو را رو ا یز لوب پر ا  سید نم،یبنش یصندل  یاشاره کرد. تا من رو زیچشم به م

 نشست:  میرو به رو
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کنم. خاله مم دست پخت منو  یبفرما... خوشمزه ست. من هر وقت هوس کنم، غذا درست م -
بود که قرار بود   نیا شیعلت اصل  دمیدوست داره. امروزم از صبح شنگول بودم، گرچه ... تازه فهم

 ! یشما بخور

 

و غذا، اشتها آور بود. با تشکر    یرازی ساالد ش ی. بودیت و خودش غذا کش برداش میرا از جلو بشقابم
  یم شتریوارد دهانم کرد. هر چه ب د،ینگاه ِ دل آرا و با ترد ریقاشق را ز نی بشقاب را گرفتم و اول

 شد.  یتر م دهیلبخندم هم کش دم،یجو

 

 خوب بود؟  -

 

 کردم:  نیرا محکم باال و پا  سرم

 

 خوشمزه ست!   یلیاز اوناست که خ نی! اییپلو ایپلوم! اما نه هر لوب  ا ی ! من عاشق لوبیعال  -

 

فکرم مشغول شد  یاو بگذرانم. به اندازه ا یها و حرف ها یتا لحظات بعد را با شوخ  دیآرا خند دل
ک دل ناهار را با کم زی ! مدیایسرم ب ییصبح افتاده و قرار است چه بال  یرفت، چه اتفاق ادمیکه اصال 

را  میهاگذاشت، من هم دست   ییظرفشو نی بشقاب را هم در ماش نیکه اخر یآرا جمع کردم زمان 
 به آشپزخانه انداخت و گفت :  یکردم. دل آرا نگاه کل یخشک م

 

 .یهست یزیازت، تو مرد تم   ادی یخوشم م یل یخ -
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 آشپزخانه خارج شدم و گفتم:  از

 

 ! زهیرو بهم بر یهمه چ نهیکه انگار عاشق ا نیل ی. برعکس شاادی  یو پاش خوشم نم ختی اصوال از ر -

 

 !یموارد هیبه تو اصال نرفته! البته جز  -

 

 بود، با تعجب برگشتم:  نیل یشا یشگیهم  یکه جا یکاناپه ا کنار

 

 ؟یچه مورد -

 

 همان مبل نشست و سرش را باال گرفت:  یرو  ،یآرا با عشوه گر دل

 

 توست. مخصوصا چشماش و لبش! هیکم شب هیشم  افهیه ست! مثل خودت. ق ساد یل یخ -

 

 کردم! یم سهیمقا نیلیذهن خودم را با شا  در

 

 ؟ ینسبت به من دار یاالن چه حس  ؟ی. تو چن یدوستت دارم شاه -
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وقت بود، افسارم زبانم را در کنترل داشت!   یل یمغزم خ ی! ول دیحرف ها بگو یلیدوست داشت، خ  قلبم
و آن  شب یصبح و د یبه فکر حرف ها شیدوست نداشت از راز درونم، دل آرا را آگاه کند! به جا

 بودم! ختهیافتاد که صبح به حساب او ر یتومن  ستیب

 

 مشکلت با پدرت حل شد؟ -

 

 عالقه نگاهم کرد:  با

 

. ببخش  زمیر  یکنم برات م یجور م گه،ید ینشد اول هفته   ممنون. تا اخر هفته ...اگر یل یآره ! خ -
  نیشد تو برام همچ  یمبلغم باالست... اصال باورم نم نیو خب ... ا یدار یدونم تو هم گرفتار یم

 ببرم طالبفروشم!  دی ! به عقلم رسیکن  یکار

 

 یپدرت حساسه و ه یگ یطور که م  نیشد! اگر ا  یشر م نیخب بعدا بازم هم   ؟یطال بفروش -
 ؟ یخرجش کن ستیده؟ قرار ن  یقدر پول به تو م نیا  یچ یبرا نمیکنه .... اصال بب  یحسابتو چک م

 

 .... ال ی خ یقصه داره ... ب -

 

 بدونم!  شتریخوبه اتفاقا! دوست دارم ازت ب -

 

 اصال... یکردم! از خودم، پدر ومادر و خواهرم. از خاله ام! تو اما نگفت  فیبود تعر یمن که هر چ -
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 :  دیبا تعجب باال پر  میابرو

 

 من؟! -

 

 اوهوم! -

 

گفتم؟ اصال چرا   یام م  یزندگ یکردم! از کجا  یام را مرور م  یبلند و پر پشتش، زندگ  یبه موها  رهیخ
وجودم را پر کرده بود، دست به کار شد.   یتکه چند وق یأس یزدم؟ احساس  یدل آرا حرف م یبرا دیبا

 : د یایزبانم ب یکلمه ها رو دیو چشم بستم تا شا دمیکش یآه

 

 نداره! یکردن فی تعر یمن جا یزندگ  -

 

 بگو!  تیاز بچگ -

 

... 

 

رو سوزوند! من  گرانید شهیهم م،یزندگ یمن! البته ... مثل همه  یبود برا  یمزخرف  زی چ ؟یبچگ  -
  یرو داشتم! پدرم، مرد پسر دوست نشیخواستم رو بهتر  یکه م یزی هر چ یعنیها رو داشتم.  ن یبهتر

چرا  هک نیبا مادرم بودم، سر ا  شی بود. نه فقط خودش که مادرشم! بارها من شاهد دعوا و کتک کار
هم داشته باشم!  گهیبرادر دبود که من چهار تا   نی! آرزوش اارهیب  ایبراش دن  یا گهیتونه پسر د ینم

 مراقب خانواده و برادرام باشم!!  ن،یشاه هیگذاشته بود که مثل  نیاسمم شاه
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 عاشق پسر بودن خب ! یمیقد یچه با حال! مردا -

 

 من وحشتناک تو فکرش بود ... یبابا -

 

 ؟ یبرادر ندار -

 

 ! دمینداشتن کش  نیا یبرا  یراحت  نفس

 

وقته  یل ینرفت! خ یجو هی یوقت تو  چیخواهر دارم که کال اب مون ه هینه! خداروشکر ندارم!   -
 !دمشیند

 

 : ندی باال آمد تا من را بب  یدل آرا کم سر

 

 چه باحال! مادر وپدرت ... ؟  -

 

 کشاند. سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم:  یهر دو نفر، حسرت را به دلم م ادی

 

اومده بود که فوت  ایتازه دن نیلیو پدرم ... شا  یکردن... مادرم تو شونزده سالگ هر دو تا شون فوت -
 کرد...
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 . امرزدشونی خدا ب -

 

 یمبل کشاند و من حلقه  یرا هم رو شی بار پاها نی زد، ا هیام تک  نهیکردم و باز دل آرا به س تشکر
 دستم را تنگ تر کردم. 

 

 خب ... بازم بگو... جالب شد برام... -

 

که  ی دل آرا هم نبود، دوست داشتم حرف بزنم. دوره کردن چهل و سه سال از زندگ یها قیتشو
کنم تمام هم   یداشت که فکر م  یآرامش  ش،ی ها ینی ریو ش یگذشته بود، با تمام فراز و فرود ها و تلخ

 آوردند!  یجور، به دست م  نیمن، هم یسن و سال ها

 

 آخه؟   یخب... از چ -

 

! منم بهت گفتم که یشرکت رو زد نیو بعد ا یکه ورشکست شد یبار گفت  هی ادمهی مثال َدرست ...  -
 ! یجور پاش نیا یکه تونست یهست  یقو یلیخ

 

 شد:  دهیکش لبخندم

 

 سخت بود... یلیمنم گفتم که نه اتفاقا! خ -
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 و گفتم:  دمیمشکل تازه ام انداخت. آه کش ادی دل آرا من را  ی اشاره

 

 !نیروزا فکر کنم دوباره قراره با سر بخورم زم  نیا -

 

 ام ماند:   رهی شده، خ زیر  یام کنده شد و با چشمان نهیباره از س  کیآرا به  دل

 

 چرا آخه ؟ ن؟یزم یبخور -

 

 باشم.  رهیاز لوستر نقره ، خ  زانیآو یها ستالیاو، به سقف و کر یباال گرفتم تا به جا  یرا با آه سرم

 

 مو، آبرومو ازم گرفت.  یکرد و زندگ یپامو خال  ری که همون بار هم ز یکی کنه.  یم تمیاذ یکی -

 

 واقعا؟ چه طور آخه؟ -

 

که مرجان، با اسم مستعار ماهرخ،    یی... همان روزها شی بستم. برگشته بودم به هشت سال پ چشم
 وارد شرکت شد. 

 

  یبود. م یشد... مرجان، واقعا دختر خوشگل   یچ دمید سراغم... منم احمق... نفهمخواهرشو فرستا -
 ... الینداشتم. سه یدرست یرفتم اما ... زندگ یراه کج م  دیدونستم نبا
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 کردم و دل آرا زمزمه کرد:  مکث

 

 ن؟ یلیمادر شا -

 

تونم   یپدرم معتقد بود که م که نیا ی... به زور ازدواج کردم. برا میبا هم نداشت  یتناسب چیآره ... ه -
آل  دهیکدوم از ا  چیازم بزرگ تر بود و ه الیخودمو جمع و جور کنم. سه ده،یرس   الیکه به سه یبا ارث

ال به خاطر پولش، شصت  ینبود. ازدواج کردم . سه یزن بودن رو نداشت! اما ... راه یمن، برا یها
اومد تا هر   ایبه دن  نیلیکه شا نیدرصد از سهام شرکت رو خواست و منم دادم بهش ... خالصه ا

 ...میو ادامه بد میرو تحمل کن   یدوتامون، وضع زندگ 

 

 که! ستین یزندگ نیچه قدر بد! ا -

 

افسوس خوردن  نی مجز ه یا دهیفا چیآمد. تکرار گذشته، ه رونیام ب نهیاز س یپر از افسوس آه
 نداشت! منتها باز هم ادامه دادم:

 

که دوست داشتم که سر و   ییبودم به جا دهیپدرم فوت کرد... شرکت رو جمع و جور کردم. تازه رس  -
عاشقش شدم. حاضر   دم،یاصال چه طور... اما... به خودم اومدم د دمیشد. نفهم  دایمرجان پ یکله 

و   ومدسرم ا یباال الیهپروت خودم بودم که سه ی. توارمی رو بدم و به دستش ب ستمیبودم هست و ن
  یمدت، مرجان از رابطه  نیا یکه تو  دمیاز من و مرجان بهم نشون داد. بعد فهم لمیعکس و ف  یکل

فرستاده!  بیرق  یو چند تا از دوستا و شرکت ها الیسه یخودش و من، عکس گرفته و همه رو برا
 زنن!   یشد که مطمئنم هنوزم همه ازش حرف م یزی آبرو
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 ؟ ینرفت تی لیتحص  یسراغ رشته  نیاوه! واسه هم -

 

من آه   یبار به جا نیتکان دادم. دل آرا ا د،یتا یو سرم را برا نمی فرستادم تا صاف بنش رونیرا ب  نفسم
در آغوشم جا به جا   یحرکت کرد، کم  یخوش رنگش، به آرام یموها انی. انگشتان من که مدیکش

 و گفتم:  دمشیبه سمت خودم کش  شتریشد. ب

 

 خوام برگردم به اون موقع ها ...  ینم گهیاصال د -

 

 طالق گرفت درسته؟ الیسه -

 

شو اجرا گذاشت و سهامش رو از شرکت   هیمهر ینفرصت بود! به آ نیآره ... چه جورم! منتظر هم -
کارا تموم شده بود، تازه   یکه همه   ی. روز دیخواست! ماهان وارد گود شد و شرکت رو ازم خر

گرده به   یکه من گولشو خوردم در اصل خواهر ماهان بوده و تمام ماجرا برم  یاون دختر دم،یفهم
 که ده سال قبلش افتاده! ...  یاتفاق

 

 با تاثر تکان دادم:  دم،ی رس یقصه م نیکه به ا یرا مثل هر بار سرم

 

 کاره بودم! چیمن ه یانتقام پدرشو از من گرفت! در حال ،یاحمق روان -
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  فیاش با پدرم را تعر یریفوت ِ پدر ماهان و درگ یو من به اختصار ماجرا آرا با تعجب نگاه کرد دل
 دل آرا به خنده ام انداخت!  یچشمان گرد شده  دنیکه تمام شد، د میکردم. حرف ها

 

 اتفاق افتاده! نایباور کن، تمام ا -

 

و بعد شرکت  افتاده دنبالت... خواهرشو فرستاده  یزیچ  نیهمچ هیسر  یعنیتو باور کن که سخته!  -
 رو از چنگت در اورد؟ 

 

 انیگونه ام گذاشت، باز هم نگاهم م یکه دل آرا رو یافتاد اما با ب.و.سه ا نیبا لبخند پا  سرم
 چشمانش نشست. 

 

  الیخ  یاون وقت! اصال ب میلحظه آرامش هیکنن. ما ها دنبال  یفکر م زایان! به چه چ وونهیمردم د -
 ...میبهش فکر نکن  ایب گه،ید

 

  نیاتفاق صبح افتادم. حس شکست، بدتر ادیقلبم نشست.  یبود، اما غم رو ی خواستن  شیها حرف
 کرد!  ینم میلحظه حس کنم که بدبختانه، رها نیتوانستم در ا یبود که م  یاحساس

 

... کاش  یعنیخوام...  ی. منیدوستت دارم فقط. هم   یلی خوام. خ  ینم یچی ... من ... هنیشاه -
 کنم ....  ی... خواهش منایمامان ا شی خوام برگردم پ ینم گهیموندم... من ... د یکنارت م شهیهم
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خواهم بشنوم، سکوت کردم! خواسته اش مشخص   یدانستم چه م یزد و من انگار از قبل م  یم هق
کردند   شی رها نیچن نیکه ا یاش زده است. از پدر و مادر یخانوادگ یکردم که از زندگ  یبود. درک م

نه ام  یدل آرا از س یزندگ یکه قصه  یکنند! آه یم شهیو در عوض، هر جور که بتوانند، خونش را در ش
از اشکش لبخند بزنم. دل ارا مردد و با ترس، سرش را   سی آمد، سر او را بلند کرد تا به صورت خ رونیب

 تکان داد:  یکم

 

 رم.... خب ؟  یم تی رم... من از زندگ یمن م ،یتو بخوا  ی... اگر حت  یعن ی... من... نیشاه -

 

 قدر خودتو ناراحت نکن.  نی... االیخ  یب -

 

بمون... باهام   شمیکنم پ  یدوستت دارم... خواهش م یلی... من خ نیشه شاه یشه ... نم  ینم -
 ازدواج کن!

 

شوک    ح،ی طور صر نیبود! قبال متوجه خواسته اش شده بودم، اما ا یمحکم  یلیآخر، س ی جمله
چشمان سرخش،   انیواضح بود که او هم بفهمد. بهت م   یکردم و به حد خیبه من وارد کرد.  یم یعظ

 صورتم نقش زد.  ی آشفتگ انیلبخند را م

 

هتره! از من جور مطمئنا ب نیدهنت نگو! به جاش صبر کن! ا ادی یم  یقدر عجول نباش و هر چ نیا -
 نیا یمسئله هم فکر کنم!؟ من هنوز واقعا تو شوکم برا نیهمه مشکالتم، به ا نی وسط ا  ،یانتظار ندار

! من چهل  یمون بشیپش  ،ینی من و بب یاخالقا یاصال تو وقت دیبگذره... شا یاتفاق ...! اجازه بده؛ کم 
 پدر تو باشم! یتونم جا یو سه سالمه! م
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 ... نیشاه -

 

 لبش گذاشتم و گفتم:  یرو دستم را کف

 

 بسه! گهی! دیکرد  یزار هیگر یکاف یولش کن! به اندازه  -

 

  ی.... بعدا بازم باهم صحبت ممیبهش بگ  یدروغ هی د یحساس بشه، با نیلی خوام شا  یدل آرا نم -
 !میکن

 

و من هم در  دی. او مانتو و شالش را پوشمیدیآسانسور را هر دو شن  دنیرس ینزد . صدا  یآرا حرف  دل
داد و از   یدر هم، پشت در بود. جواب سالم من را به آهستگ ییبا اخم ها ن،ی لیخانه را باز کردم. شا

  یبرا یلیچه دل دیدانستم با یدل آرا سالم داد، من هم در را بستم و برگشتم! نم یگذشت. وقت  میجلو
اول رو به دل آرا و بعد به من ماند! بزاق دهانم را  ن،یل یشا  یال! نگاه مبهوت و سواورمیبودن دل ارا ب

 کرد:  یدست شیگشتم که دل آرا پ  یکلمه م نی به زحمت قورت دادم و دنبال اول

 

 دنبال من! ادیزنگ زدم که ب نوی ! من تازه به منیلیشا  یچه قدر زود برگشت -

 

خانه گشت. جواب که نداد ،  لیوسا انیبزرگ انداخت و نگاهش م یکاناپه  یرا رو   شیمانتو نیلیشا
  یم سکیر  دیکردم! دخترم بزرگ شده و نبا  یهست که فکر م یمتوجه شدم، اوضاع خراب تر از آن

  هیتوج  رانبود که بودن دل آرا  یدروغ و فکر چیبود! ه دهیفا یاما ب  دمیکش یاز فکرم کار م دیکردم! با
 را هم برداشت و گفت:  فش یک  یباخونسرد کند! دل آرا برعکس من،
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 مزاحم وقتتون شدم! دی. ببخشن یخسته شده، ممنونم بازم آقا شاه نمی لیشا ای خب ... من برم.. گو -

 

را ببازد، لبخند    هیآن که قاف یکرد. دل ارا ب یبا چشمان تنگ شده ، نگاهش م نی لیبا تعجب و شا من
 : دیو از گونه اش ب.و.س  ستادیا نی لیزد، رو به شا

 

 هیقدر ما نیتولدت ا یتونستم برا یاش نبود، من نم نه یدوستت داره. اگر اجازه و هز یل یبابات خ -
 بذارم. 

 

 تا من تازه متوجه منظورش شوم!   دیبه من رس لبخندش

 

 البته! یدیکنم، زحمت رو شما کش یخواهش م -

 

 !نیهر حال، بازم قابلتون رو نداشت. ممنون که نقد بهم پرداخت کرد به -

 

 دخترم زد!  یبه گونه  یگرید ی باال رفت و دل آرا ب.و.سه  یمن کم  یابرو

 

  میباهم بر ام ی ی... فردا م دهیشم، بابا هم خسته بود، از شرکت تازه رس ی. مزاحم نمگهیخداحافظ د -
 همون پاساژه که بهت گفته بودم. 

 

 باشم!   یجرم خوب  کیکردم، شر یم  یکرد و من ، سع یدر سکوت نگاه م نیلیاش
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 بمون شام رو؟  -

 

 گفته بودم!  نیل یخاله ام رو هم ببرم دکتر... قبال به شا دیکار دارم... با  گهینه د -

 

نداشت. مشخص بود حرف دل آرا را باور نکرده است! که البته  یندیاصال حس خوشا نیلیشا نگاه
کند! دل آرا به   هینتوانسته بود، ته  یخوب یویبود، منتها اصال سنار یخوب  گری حق داشت! دل آرا باز

 زد:   یبا لبخند، چشمک  د،یکه کنارم رس یسمت در راه افتاد و زمان

 

 ممنونم ، فعال! -

 

 : دیرفت، آهسته خند رونیز در ب راه افتادم. دل آرا که ا دنبالش

 

 ! گفتم بهت درو باز نکن!ستیمربوط ن  شیباق گهیبه من د -

 

باال انداخت و وارد آسانسور شد. دست تکان دادن و  یشد، او شانه ا دهیدر هم کش یبه آن میها اخم
  یبه پشت سرم انداختم و برا ینگاه میلبانم نشاند. ن یآورد، ناخواسته لبخند را رو  یکه در م  یشکلک

ش ، دست به  ی سرجا نیلیدادم و به خانه برگشتم. شا رون یخوشحال شدم! نفسم را ب  نیل ینبودن شا
بود! راهم را به طرف   یکرد! تنها راه، فرار از مهلکه آن هم با خونسرد یو من را برانداز م  ستادهیا نهیس

 اتاقم کج کردم : 
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 رم بخوابم!  یکم خسته ام ، م هیمن  -

 

 راحت، به اتاقم برسم. اما هنوز در کامال بسته نشده بود که  ِالی تا با خ امدین  نیلیاز شا ییصدا
 هلش داد! با تعجب عقب رفتم :  نیلیشا

 

 شد؟  یچ -

 

 با شما حرف بزنم!   دیمن با -

 

 ؟ ی در مورد چ -

 

 شد و وارد اتاق آمد:  شتریب  نیلیشا یها ماخ

 

 ؟ید یمن بچه ام؟ ها؟ نوزده سالمه! شن یکن  ی! فکر میدر مورد همه چ -

 

شده بودم که مادرش، مچش را گرفته بود! بزاق دهانم را قورت دادم  یشش ساله ا یپسر بچه  هیشب
 و باز هم حاشا کردم! 

 

 ! یستیمعلومه که بچه ن ؟یچ یعنی -
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 درسته؟ ینزن! تو با دل آرا رابطه دارپس گولم  -

 

دادم! رو گرفتم و   یزود خودم را لو م   یلیشناختم خودم را، خ  یپرده، زده بود به هدف! م یو ب حی صر
 کنم! دایپنهان شدن، پ یبرا یدیبه سمت حمام راه افتادم تا باز هم سوراخ جد

 

 من ... ؟یگ یم یدار یچ -

 

 شد:  ری اس نیلیانگشتان شا انیم ساعدم

 

دل آرا و  ی! ناز و اداهی! همون شب تولدم متوجه شدم خبرای ن لمیمن ف یکنم برا یبابا خواهش م  -
 !نی! تابلو بودشونتیاون حال پر

 

 کرد! یاش را زهر مار م یتلخ  نیل یاز زبان شا دنشیبود، اما شن   تیواقع

 

 ...  نای؟ ا نیلیشا   یگ یم یدار یچ -

 

 من، به چشمانم زل زد:  یه سمت صورتم گرفت و برعکس نگاه فراررا ب دستش

 

 کنه! یطور برخورد م نیباهام ا یک ی ادی یگفتم منو گول نزن! بدم م -
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 ! ستین نمونی ب یزیچ ، یکن  یاشتباه م یدار -

 

 که باال رفته بود، گفت:  ییبا صدا  نیلیو شا دمیترم کرد. دستم را عقب کش یعصبان  ن،ی لیشا  پوزخند

 

خونه بودم، شما چه    نی! هه ... چه قدر مسخره! االن من با دوست شما تو است؟ین  نمونیب  یزیچ -
مسخره  یلی مسخره ست... حرفات خ ست؟ین  نمونیب یزیگفتم چ یم یکردیباور م ؟یکرد  یم یفکر

 باش! خجالت آوره! یکه کرد یس. حداقل رو کار

 

 کرد. اخم کرده چشم از او گرفتم و به سمت حمام رفتم: یدار م حهی غرورم را جر ش،یها سرزنش

 

 دخالت کنه...  میتو زندگ ی. اصال دوست ندارم کسیکن  یم یرو ادهیز یدار گهی... د نیل یبرو شا -

 

 گم دخالت نکن باشه؟  یمن افتاد هم من به تو م یبرا  یاتفاق  نیدخالت؟ اگر همچ  -

 

 : دمیکش ادیم و بلند تر از او فردر حمام برگشت یجلو

 

 بفهم! نوی! ای! من پدرتم و تو دختر منیکن یخود م یتو ب  -

 

زود، خودش   یلی شوک زده شده بود، اما خ نیل یرفت. شا  یباال م میبار بود بعد از سال ها، صدا نیاول
 کرد:  دایرا پ
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 کن خودتو! تیو منم آدمم! آپد یهه! پدر و دختر! گذشت اون دوران پدر من! شما االن آدم -

 

 ... برو ...نیلیمن نده، شا لیچرت و پرت تحو -

 

بهم خوردن در   یسکوت، صدا یحمام شدم و در را محکم بستم. خوشبختانه، بعد از لحظه ا داخل
چند روز، از آن واهمه داشتم، رخ داد. ذهنم پر   نیکه در ا یبکشم! اتفاق ی قیتا نفس عم دمیاتاق را شن

متر حمام،    هارچ  نیکردم و فعال، هم یتمرکز م یکم  دیدور و برم شده بود. با ی ختهی از اتفاقات بهم ر
گرفت، دنبال راه حل   یکه بخار م یا نهیبه آ  رهیآب را باز کردم و خ ریممکن بود . ش یجا ن یبهتر

 مشکالت را حل کند! نیودم که هر کدام ازاب ییها

 

** 

 

  روزی! از داورمیخودم ن یکردم به رو  یم یو پر استرسم، منتها، باز هم سع یعصب   دمیفهم یم خودم
  روز،ی و اتفاقات د رونی صبح بود، داخل اتاقم سنگر گرفته بودم! ب میغروب تا حاال که ساعت هفت و ن 

کردن   رستد ییو من، اصال توانا ختهیطور بهم ر نیام، ا یباره زندگ کیبودند!  بیترسناک و عج
کنارم   ییقابل اتکا یها هیبعد از مروز گذشته ، مطمئن شدم تمام مدت، سا شبیاوضاع را نداشتم. د

کردند اوضاع را  یشد و کمک م   یداشتم، حضورشان پر رنگ م ازشانیکه هر زمان ن ییها هیبود. سا
  یرا قتل عام شده م  شا لهیشود و تمام قب یم  داریبودم که صبح ب  یآدم هی... شب مرتب کنم. اما حاال

  یبرا  گرید ی لهیقب  کی! من قدرت انتقام را نداشتم و به نظرم تنها راه حل، فرار بود. فرار به ندیب
 تازه!   یزندگ
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تمام مدارک  کنم!  یدانستم بچگانه است را عمل  یکه خودم هم م یمصمم ترم کرده بود که فکر نیهم
ام را ، کنار چمدان  یشخص  لیسه چهار دست لباس و وسا یگذاشته بودم و حت  فیمهم را داخل ک

 کردم!  یخانه، فرار م یعنیناامن،  یجا نی از اول دیداخل کمد گذاشتم! حاال با

 

تا   یدر را آهسته باز کردم و سکوت خانه، جرات داد، پا به راهرو بگذارم. منتها همه چ ،یق ینفس عم با
که   یرو به من، با اخم  ن،یلیماند! شا یخانه، به همان شکل آرامش دهنده باق  ییرایپذ یهمان جلو
که  نیکرد! ا یمبل نشسته و نگاهم م یخورد، رو یاش خط نم  یشانیپ یجوره از رو   چیبه نظر ه

  نیا نیلیکرد! شا یفرار خال ینبود، تمام مغزم را از راه ها لشیو موبا پدیاز آ ین نداشت و خبرهدفو
 دانستم مجبورم خواهد کرد تا با او رو به رو شوم! یجا بود و م

 

و   یحفظ خونسرد یرا برا شیو باز هم اجازه دادم، مغزم تمام تالش ها  دمی صورتم کش  یرو دست
 و به سمت در راه افتادم:   دیرا باال کش میلب ها یانجام بدهد! لبخند هیجلوه دادن قض یعاد

 

 ؟ یشد داری ! چه زود ب ری صبح بخ -

 

 خوام باهات حرف بزنم! یبابا ! م نیبش -

 

  یشدم ول یداشتم و با سه قدم از خانه خارج م یرا برم چمیکردم، سو  یدستم را دراز م دیبا فقط
و من ِنود   د یکش نیلیگشتم که دستم را شا ی هم دنبال ِ راه فرار م بودند! باز دهی چسب نیبه زم میپاها

 به سمت خودش برگرداند! یرا به راحت   ییلویک

 

 با توام!  -
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زد که اصال   یپرسه م یتلخ  یها قتیحق  ن،ی لیچشمان شا انیدهانم را به زحمت قورت دادم! م بزاق
 را دوست نداشتم!  دنشانیشن

 

 شده... حاال غروب...  رمیمن... د -

 

 ؟ ینیشه بش ی! میفکر یکنم بابا! آخه تو چه قدر ب  یخواهش م -

 

 جلوتر آمد و گفت:   نیلیفلج شد! شا م،یهم مثل پاها زبانم

 

 راستشو بهم بگو ، تو با دل آرا ...  -

 

کردن ماجرا بود و قلبم دوست   یتونستم قورت بدهم! ذهنم دنبال نف یهمان بزاق را هم نم گرید
 ادامه داد: نیلیکند! اما سکوت کردم و شا یست که او فکر م  یاز آن  زتریدل آرا عز د،یداشت بگو

 

 ها و اون ... روز بعد از تولدم ... شما و ... آره؟ دنید نیا انی آره بابا؟ جر -

 

شکست، آن    یهم سخت بود! غرورم م  میاقرار به خطا ،یو از طرف  میخواستم به دخترم دروغ بگو ینم
 دارم!  یآرام و سالم  یکه مطمئنش کرده بودم، زندگ یهم زمان
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 فقط دروغ نگو که متنفرم ازش!  ؟یدون یاز دل آرا م یبابا، تو چ  -

 

 تاسف تکان داد: یاز رو ی شد و سر دهیدر هم کش شتریب شیها اخم

 

... بهم راستشو بگو ... من یبش تی خوام اذ یگولت بزنه! نم یخوام کس  یمن دوستت دارم. نم  -
 دخترتم. بذار کمکت کنم!

 

. احساس ترس  دیچرخ یصورتم م   یتند رو شیکردم . مردمک ها ینگاه م ششیآرا یب یچشم ها به
 .... دختر کوچک من.نیل ی. خجالت زده از اسم خودم شدم! من پدرش بودم و شانمیتوانستم بب یرا م

دستانم   یتعلل، اجازه داد، حلقه  یهم بعد از کم نی لیو شا دی، تنش را در آغوش کش  میدست ها
مدام مغزم بود و   یکردم. فقط سرزنش ها ینم دایاحساسم پ انیب یبرا یکلمه ا چیشود. ه کممح

 و به مبل ها اشاره کرد:  دیخودش را عقب کش یکم  نیل یبس! شا

 

 ...  مینیبش  میبر  ایب -

 

بزرگ مورد عالقه  یکاناپه  یرا رو نمی مبل تک نفره نشست و من هم به زحمت بدن سنگ یرو  خودش
 اش انداختم.

 

 خب ... بابا راسته؟ ؟ آره؟ -

 

 : د یاز حرص کش ینفس   نیلیکرد، شا نینداشت. سرم را که باال و پا  دهیکتمان فا گرید
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  یم دیمن مقصرم نبا ؟یقدر راحت گولشو خورد نیداره؟ چه طور ا یچرا آخه بابا!؟ دل آرا مگه چ -
 بره... شی طور پ نیذاشتم ا

 

 : دمیزحمت به چشمانش نگاه کردم و پرس به

 

 ...  یعنیگولشو خوردم؟  یگ یچرا م -

 

 که دل آرا ....  یدینفهم یعنیسن و سالت ...  نیواقعا که! تو با ا -

 

 در هم فرو رفت و ادامه داد: شتریب شیها اخم

 

 ، ازت پول گرفته؟ نمیبب  -

 

 : د یبه گوشم رس ن یل یشا یآن، همه معما ها کشف شد! چشمانم را بستم و صدا کی

 

 ؟یبابا ... چه قدر بهش پول داد یوا -

 

 کردم، جواب دادم: یرا باز م  می طور که پلک ها همان
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 تومن هم ... ستی تومن به خاطر تولد تو گرفت.... ب ستیب -

 

 و او با حرص!  اسی! من با میداد رونیدو با هم نفسمان را ب هر

 

 !ه یدوستت چه طور آدم  نیا یدیپرس ی! میکرد یسوال از من م هی... بابا تو حداقل  یوا -

 

 دفاع از خودم، من هم اخم کردم! یمسئله افتادم و برا نیا ادی تازه

 

 ؟یچرا باهاش دوست شد ست،ین  یاگر ادم سالم -

 

خورم! دل آرا ... دختر    یکه گولشو نخوردم و نم نیا یشناسمش! برا یکه من مراقبم و م نیا یبرا -
 . منتها ... ستین یبد

 

 : دمیمبل جلو آمدم و کنجکاو پرس  یجالب بود، رو میجمله اش برا یانتها

 

 نه!  ای هیباالخره آدم سالم ؟یمنتها چ  -

 

 شناسمش!  ی! من مشیشناس یتو نم  -
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 کن که بشناسم! شیخب معرف  -

 

 زد:  هیمبل تک یآه کشان، به پشت نیلیشا

 

. از همون اول هم تمام میمامان با خاله اش با هم دوست شد یدوست قیمن و دل آرا، از طر نیبب  -
نداره!  یو ازم استفاده کنه. گرچه ... به دخترا کاردونستم، نتونست بهم دروغ بگه  یچون م  شویزندگ

 پولداره! یدنبال پسرا و مردا

 

 تاسف تکان داد:  یاز رو یسر نی لیباال رفت و شا میابرو

 

تومن واسه تولد من بهش   ستیطور گولشو بخورن! پول بدن بهش و ... ب  نیمثل تو ساده که ا -
! تو چه یپول اضافه داد  یلیدونم خ ینکردم م  یگجا زند  نیکار کرده بود؟ من که ا یمگه چ ؟یداد

 قدر؟  نیشه ا یو م  کیمگه! چهار تا بادکنک و ک یکرد یا نهیچه هز ید یبار ازش نپرس هیطور 

 

حساب کتاب ساده را نکرده    نیکرد. من ابله، چه طور هم یسقوط م شتری هر لحظه ب میها شانه
 و گفت:  دیباز هم آه کش نیل یافتاد! شا نیبودم؟ سرم با خجالت پا

 

 ؟یهم بهش داد گهیتومن د ستیب هی -
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داد!  یخجالت هم جواب کار من را نم  گریرا که آهسته تکان دادم، او هم از حرص سکوت کرد. د سرم
دل آرا و   یو از طرف  نیورده بودم؟ شرکت و نازنکوچک، گول ِ ظاهر دل آرا را خ یچه طور مثل بچه ها

کرد!   یم تفادهقدر ساده هم سو اس نیگرفت و ا یسر راهم قرار م یدختر نیبار اول بود، چن  ی... برا
شد، حال ِ دل آرا    یهر طور که م دینبود... با  شیب  یهمه و همه دروغ ش،یحاال مطمئن شدم حرف ها

که به  یاحساس  هیشب قایقلبم دق ،یدار شده بود و از طرف  حهیگرفتم. بدجور احساساتم جر یرا م
 .دنشسته بو دیکز کرده و نا ام یکه خوردم، گوشه ا یداشتم، و رو دست نی نازن

 

 بابا ...  -

 

 : دیپرس  ن،ی لیباال گرفتم و شا یرا کم  سرم

 

 داینامردش نجات پ  یتا احتماال از دست بابا ؟ینخواسته باهاش ازدواج کن ی عن ی... ازت ...  نمیبب  -
 کنه!؟

 

  نی لیتر افتاد و شا نی ترم کرد. سرم پا نیدانست، شرمگ یدل آرا را م یکه دخترم، تمام کلک ها نیا
 ادامه داد:

 

! یطور گولشو بخور نیا یکردم، شما بخوا  یپر رو ... من اصال فکرشم نم  یواقعا که ... دختره  -
انگشتت   یدخترا رو رو یو خوب بلد  یهست یگفت، شما مرد زرنگ یم شه یهم نی مامان همچ

حتما تو فکر   ؟یدختره رو خورد نیساده گول ا یلیکردم. اون وقت خ یفکر م  ی... من چ یبچرخون 
 !؟ یباهاش کن دواجماز یبود
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اه بردم. صورت دل آرا هر لحظه در نظرم منفور  تحمل نداشتم! از جا بلند شدم و به کنار پنجره پن گرید
که در شرکت هم مشکل   یزمان  قایشد. حرف زدن مشکل بود. آن هم در مورد حماقتم! دق  یتر م

ساعدم نشست و من بازهم به چشمان  یرو  نیلیداشتم، دل ارا قصد سو استفاده داشت. دست شا
  یبه وجود نم یو اصال مشکل  د ید یرا نمنبود، دل آرا هم من  نیل یاگر شا دیشدم. شا رهی خ  دخترم

داشتم. به  ش ی به حرف ها اجیآمد. منتها ... چه قدر بودنش حاال به وقت و به زمان بود... چه قدر احت
 فرستاد، گفت:  رونیکه ب  یبا نفس   ن،یلی... لبخند زدم و شا شیها  حتی ها و نص ینگران

 

خوام از خودت بپرسم ، بعد  یفقط ... م ستمی... من مطمئن نیگ یبپرسم راستشو بهم م یسوال هی -
 شه با دل آرا کرد. ی کار م یچ مینی بب

 

- 

 

 ... دمیبدونم رو فهم دیکه با یزی . چ نیلیشا  الیخ  یب -

 

 باز هم از دستم گرفت و نگهم داشت:  نیلیسمت در رفتم اما شا به

 

 کنم! چرا؟ بهم بگو خب ! بذار کمکت یکن  یفرار م  یدار یالک -

 

رم   یبودم گرچه! مشکوک بود. حاالم م دهی. خودمم فهمیگفت نویکه هم ی! مرسنیلیالزم نکرده شا -
 .. رمی گ یپولمو ازش پس م 

 



 شاه و دل 

508 
 

رو هم بهش   یکه داد ینیکنه چند برابر ا یم یشناسمش! کار یکنه. من م یبرات شر درست م -
 !یبد

 

 برگشتم:   نیلیبه سمت شا تی اخم و عصبان  با

 

 . ستیخبرا هم ن نیمگه شر هرته؟ ا ؟یچ یعنی -

 

شناختمت... اون فقط دنبال پولت   ی جور نم نیبه خدا. اصال ا یساده ا یلیبابا! خ یشناس یتو نم  -
 !ادی  یکوتاه نم غه،یکه بشه بت  یبس و تا زمان نویراه افتاده. هم

 

 :رونی ب دمیکش نیلیانگشتان شا انیرا از م دستم

 

 کنه! عمرا بتونه! یغلط م -

 

 بود! میبدتر برا یل یاز س ن،ی لیشا  پوزخند

 

  ری! گیکرد  یشه و تا حاال چه طور زندگ یم  تیزرنگ یدونم چه طور ادعا یتونه! نم یمشخصه که م -
 !  یشدم حساب  دیازت نا ام ؟یفتادی آدم بد ن
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آورد.   یم می ام را به رو یتلخ زندگ  قتیحق  ن،یلیشا یحرف ها یجواب نبود! همه  یبرا یکلمه ا گرید
 گفت:  نیلی بود که شا رهیدستگ یرا برداشتم و تا کنار در رفتم، دستم رو  چیسو

 

  زویهمه چ  یو بگ یاالن بهش زنگ بزن یداشته باش. برندار استیکم س هیکنم  یبابا... خواهش م  -
خودم   ی! منم به رو نایکه چه خبر و ا  دیپرس  یازم م یخودش شک کرده بود و ه  شبی! دیدیفهم

.  کنهنتونه ازمون استفاده  گهیتا د میکم فکر کن هینده، بذار   یکنم شما هم سوت  ی ! خواهش ماوردمین
 !یکالش ِ عوض  یدختره 

 

  یبا حرص، به زبان آورد، در مغزم فقط تکرار م  نیلیکه شا یزدم. سه کلمه ا رونیجواب از خانه ب یب
ام، سه بار پشت سر هم به صدا در   یگوش  امکیآمدم، زنگ پ رونیاز ساختمان ب که  نیشد. با ماش

 همه حماقت!  نیا یشدم برا یمتاسف م شتریو ب دمید یآمد. اسم دل آرا را م

 

از کارمندان  یکی ،  یکردم، خانم فراهان نیها را باال و پا  ابانی بار خ نیهدف چند یاز آن که ب بعد
  نیدر ا دینبود و با نیبروم شرکت! نازن   دینه صبح است و با  کینزد فتدی ب ادمیشرکت تماس گرفت تا  

متوجه  همهگذشت. انگار در شرکت هم،  یو کند یکردم. روز به سخت یشرکت م یبرا یکار طیشرا
سره به   کیکه  ییتلفن ها یداد. حت یکس دل به کار نم  چیاست! ه کیکار نزد انیشده بودند، پا
که  یکرد. کاله یم نمیغمگ ن،ینازن  یخال  ی... جا چینداشتند! ه یشد هم خبر خاص  یاتاقم وصل م 

به نظاره نشسته  فقطآورد و من   یرا از چنگم در م یبار گشاد تر بر سرم گذاشته بودند، تمام زندگ نیا
شرکت داد و    یها و کارها ستمی در مورد س یح یبار به اتاقم آمد و مختصر توض کیبودم. طاها هم 

 رفت. 

 

  ریدرگ ادی گذاشت ز یکه صبح افتاده و اسم دل آرا، نم ی مهم بود اما، اتفاق  میو مشکالتش برا   شرکت
  یم میکه برا یکردم و با پول یطور واگذار م نی بودم به فرار! شرکت را هم دهیشرکت شوم. باز هم رس 
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حامد زنگ بزنم،   هب دیاره زمان، کمکم کند، سرپا شوم. به فکرم رستا دوب یگوشه ا کیرفتم  یماند، م
 دادم؟ ی همه حماقت را م نیاما ... چه طور گزارش ا

 

جواب   یزنگ زد، وقت یساعت چهار بعدازظهر، دل آرا به گوش کیآه و حسرت بود و بس! نزد تنها
  نیلیافتادم. شا نیلیصبح شا یاحرف ه  ادی. ندیداد که نگران شده و دوست دارد من را بب  امیندادم، پ

رفتار   آرامشاو، با  یگرفتم، طبق خواسته  میتر عمل کرده بود. پس تصم دهیاز من فهم ،یبا تمام بچگ
 من نشد. چیپاپ  گریباور کرد که د ایدادم که گرفتارم و او هم گو یکوتاه امیکنم. پ

 

ماه،  کی نبود، در کم تر از  یداشتم! باور کردن یریرفتم، احساس صد سال پ ی م رونی شرکت که ب از
فسخ  ینداشتند. قرارداد ها داری که خر یبرگشته و اجناس  ی. سفارش هازدیجور بهم بر نیام ا یزندگ

  یعمل یبرا یداشتم و نه حوصله ا یکردم... نه فکر تازه ا یخودم پر م دیکه با ییشده و چک ها
 ... رمی ورشکست شدنم را بگ یجور، جلو نیتوانستم ا یم  دیتر! شا  یمیقد یکردن فکر ها

 

کردم   یاستراحت م یدور از همه، کم ییافتاده، تا خانه رفتم. دوست داشتم، جا یهمان شانه ها با
  یدختر را م   نیقدر زود ، گول ا نیا  دیشدم. نبا یکرد. عصبان   ی دل آرا را پر رنگ م ِادیخانه ،  دنیاما د

هر طور   ط،ی شرا نیاکه در  نیمصمم تر از ا ختم؟ی خوردم! چه طور ساده لوحانه پول هم به حسابش ر
کاناپه دراز    یبود! رو گریمثل هر روز د ن،ی لیوارد خانه شدم. شا اورم،یهست، پول را از چنگش در ب 

را  میاقم شدم. لباس هاراست وارد ات کی سرش را باال ترگرفت.  یکم دنم،یبود و فقط با د  دهیکش
  نیل یاز شا یتصورم ، خبر الفاما بر خ دم،یتخت هم دراز کش یرو یا قهیچند دق یعوض کردم و برا

در همان وضع، دراز   نیلیکه رفتم، شا ییرای خودم، از جا بلندم کرد. به پذ ینشد! ذهن کنجکاو و عصب
دل آرا با خودش آورده  روزیکه د  یکوچک  یقابلمه  دنیو با د  دمیبه آشپزخانه کش یبود. سرک دهیکش

 شد! دهیدر هم کش میبود، اخم ها
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ماند.   میتر، رو قیدق  ن،یلیبار نگاه شا نیبرگشتم. ا ییرایبه پذ  ،یآب  وانیساز را روشن کردم و با ل یچا
مبل   یرا نگاه کرد، بعد نشست. هدفون را که برداشت، من هم رو رونیسرش را خم کرد و از پنجره ب 

 د،یکه کش یآه بعد ن،یلیدادم. شا هیمبل تک یگذاشتم و سرم را به پشت زیم  یرا رو وانینشستم. ل
 گفت: 

 

 که!؟ یبهش زنگ نزد -

 

 رو!  یهمه چ یتو به من گفت دهیقدر زرنگ باشه، مطمئن باش فهم نیاگر ا -

 

 بفهمه! -

 

 سرم را بلند کردم و با تعجب گفتم:  یکم

 

 بفهمه؟  -

 

 آره بفهمه! -

 

 کامال بلندم کرد:   ن،یلیشا یخونسرد

 

 نگم االن ... یزی که بهش چ یفهمم! تو صبح گفت ینم -
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! به جاش  گهیشناسمش د یکنه بازم. من م یبگو! ازت سواستفاده م  زویمن گفتم نرو بهش همه چ -
 داشته باش !  استیکم س هی

 

 ه طور؟ چ -

 

 زد: هیجمع کرد و به مبل تک  نهیس یاخم کرده، دستانش را رو ن،یلیشا

 

 فکر کردم. اون دنبال توست که ازت استفاده کنه. دنبال پوالته. یل یمن خ -

 

 گفتم:  شی کدام پول! اما به جا م،یذهنم آمد که بگو به

 

 خب ؟  -

 

 !یکه پول ندار یبهش بگ یجور هی دیخب نداره. با -

 

 گفت:  نی لیآب، از جا بلندم کرد و شا دنیقل قل جوش یصدا

 

 ره...  یذاره رو کولش رو م  یدمش رو م یجور نیا -
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 شه؟  یم یکه دادم بهش چ یپول -

 

 شد:  یم دهیزد که از اشپزخانه هم شن یپوزخند نیلیشا

 

 کن!  ی! باهاش خداحافظ گهید یداد -

 

 را برداشتم:  یو کتر ختمیر یرا داخل قور  یحرص، چا با

 

 هاست!؟ یسادگ  نی. به همرونی کشم ب یکرده، از حلقومش م خودیب -

 

 کانتر اوپن نشست! یرو ن،یل یساز گذاشتم، شا یچا  یکتر یرا که رو یقور

 

 بهش! یداد ی! نبود که نمگهیهست د -

 

 اما او همچنان خونسرد گفت:  اورد،یب میتر، به رو میمال  یکم دیشا نیل یتا شا دم یاز حرص کش ینفس

 

 یره به خانواده اش م یم  ،ی. االن بهش بگیکنه باهاش ازدواج کن  یم یشناسمش بابا. کار یمن م -
عقدش    ن،یسنگ ی هیمهر هیکنن با  ی سراغت. مجبورت م انی  یگه. خانواده شم از خودش بدتر، م

 شگردشونه! نی! ایشو بد هیو مهر  یبد طالق ای ،یو بهش پول بد  یتحمل کن  دیبا ای . بعدم یکن
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  نیبا چن یبود که در روزنامه به طور اتفاق شیچند ماه پ نیرا با تاسف و بهت تکان دادم! هم سرم
 برخورد کرده بودم و حاال خودم طعمه بودم! یمورد

 

 ه؟یسادگ نیکنم. مگه به ا یدارم! باهاش مشورت م لی من وک -

 

  یکه از زبان مامور پرونده در روزنامه درج شده بود، جلو  یزدم اعتماد نداشتم! جمالت یکه م یحرف  به
! یجرم حت   کیخودشان هم گناهکار بودند و شر لیدل  نیرفت! همه مرد ها، به هم یچشمانم رژه م

 هم مالشان رفته بود و هم آبرو! 

 

از شر دل آرا راحت   دینشده، بافکر کردم. تا بزرگتر   یل یاشتباه نکن بابا. گوش کن به من. من خ -
 عقب! نهیخودش بش یکه خودش، با پا نهیکارم ا نی. بهترمیبش

 

 نشستم و سر تکان دادم:  یغذا خور یصندل یرو

 

 ؟ یخب؟ چه طور -

 

 نشست:  میو رو به رو دیبه سمت اشپزخانه پر  نیلیشا

 

 دل آرا دنبال پول توست خب؟  -
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 خب ؟  -

 

 !ستیدنبال تو ن گهید ،یاما اگر بفهمه پول ندار -

 

 ادامه داد: نی لیشد. شا دهیدر هم کش میها سگرمه

 

اون  یستی شه که تو ن  یراحت م الش یجور خ  نیگرده و ا یآدم مطمئن م هیره . دنبال  یجور م  نیا -
 آدم! وگرنه مثل زالو دنبال توست. 

 

 . بهش بگم ورشکست شدم ها؟ دمیکه فهم نویخب ا -

 

 خنده زد: ری بلند ز  نیلیشا

 

 ! یسادگ  نیبه خدا! اونم گفت باشه به هم یساده ا یل یخ -

 

، اما غرورم نخواست.   میبگو نیل یبه زبانم آمد که به شا  ی. حتدیچرخ  یشرکت، در ذهنم م مشکالت
را هم نا   نیل یشا  ست،ی دسته گل را به آب داده ام و واقعا اوضاعم خوب ن نیکه در شرکت هم هم نیا

 کرد!  یم دیام
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 کار کنم؟ یچ دیپس با -

 

داد. صورتش حالت متفکرانه به خودش گرفت و انگشت سبابه اش به سمت   هی تک یبه صندل   نیلیشا
 من ماند: 

 

  ارمی یخودم نم یزنم و اصال به رو  ی. من بهش زنگ ممیکن  یم یکار هیفکر کردم.  یل یمن امروز خ -
 خوام شرکت پدرم کار کنم. خب ؟ یگم م یو م

 

 خب؟  -

 

 شرکت!  امیب یکرد  ی از کار و منو راض یتو هم باهاش صحبت کن و بگو، خسته شد -

 

 تر شدم:  کیگذاشتم و نزد زی م یجالب شده بود. آرنجم را رو میبرا

 

 جور دل آرا چه طور ... نیخب ا -

 

. بهش بگو  یموالت رو به نام من بزن همه مال و ا یخوا   یکه م یبهش بگ  دی! با شمیگم باق یم -
  یزنم به اون راه که نم یحرفا... منم خودمو م نیو از ا یاستراحت کن  یو دوست دار یخسته شد

سر و صدا ازت دور   یب  ،یندار یاون وقت که بفهمه پول  ین یب  یجور شک نکنه. خودت م نیدونم و ا
 شه! یم
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  یبه شرکت بود! نم  نیلیشا دنیقسمتش، رس  نیکردم و پر رنگ تر  یفکر م نیلیشا ینقشه  به
 شرکت شود! تی خواستم متوجه وضع

 

 ؟ ی کن یتون یکار م یها... اما چ یایهم دوست دارم ب  یلیشرکت رو ... من خ   یعنیخب ...  -

 

 بلند شد:  یصندل  یحوصله از رو  یب  نیلیشا

 

 گهی... ددیکه به نظرم رس هیتنها فکر نی. اما خب استمیخوام کار کنم! دنبالشم ن  ی من اصال خودم نم -
 !یخود دان شویباق

 

همه جا   شان،یبودم و ذهنم پر رهیآشپزخانه خ  یکلمه را بعد از خروجش به زبان آورد. به ورود نیآخر
گوشش   یو هدفون رو  دهیکاناپه دراز کش یرو  نیلیبلند شدم . شا ختنیر یچا  یگشت. به بهانه  یم

و   سبکدخترم شد.  یگذاشتم، همه فکرم معطوف نقشه  زی م یداغ را که رو  یبود! فنجان پر از چا
ام را   یم یدر شرکت، فکر قد نی لیکردم و دنبال ِ آخر خوش ماجرا بودم. گرچه بودن شا یم نیسنگ

شرکت ...  ...  یاما من واقعا خسته بودم. از زندگ دینقشه کش نیلی! شا یداد! خستگ یشتریوسعت ب 
ان  یهمه  زشدم و هم ا یهم نبود. هم از دست دل ارا راحت م ی... فکر بدش یها یاز کار و دوندگ 

  ییاهایبرد. رو یاز گوشه و کنار قلبم، به سمت ذهنم هجوم م ییاهایکرده بود! رو رمیچه تا حاال ، زنج 
  یبرا ی محکم بانیبزرگ را داشت. فکر خسته و روح سرگردانم، پشت میتصم  کیانجام  ییکه توانا

 بودم و بس !   رخواب به تخت بروم، قاطعانه به فکر فرا یکه برا یشد و تا زمان  میاهایرو

 

* 
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قبل از آن!   یبود و نه مثل روزها  روزی شروع شده بود. حس و حالم، نه مثل د یگریجور د میبرا صبح
که همه از  ی کسان نیو هم چن دمی د یخط را م   انیپا یینبود، اما، گو  یالی خ یخال شده بودم. ب  ریدرگ

 یتالش برا یدادم به جا یم حی خسته ام، توان ادامه دادن نداشت و ترج یمن جلو زده بودند! پاها
 تازه کنم!  یو نفس  نمیجاده بنش یبه آخر خط، گوشه  دنیرس

 

  یرا بردارم، کنار ورود چمیکه سو نیوارد آشپزخانه شد. قبل از ا  ن،یلیاگذاشتم و ش رونیاتاقم پا ب  از
 : ستادم یآشپزخانه ا

 

 ؟یرم، کار ندار  یمن دارم م -

 

زبانش   یفکر کرد تا کلمه ها را رو یشد. کم  رهی را بست و خواب آلود به من خ خچالیدر  نیلیشا
 بنشاند: 

 

 نه... برو!  -

 

  نی حاال، بهتر  نیو هم میداد، حرفم را بگو یحرکت نکرد. مغزم دستور م میخواستم بروم اما پاها یم
 زمان بود: 

 

تو خوبه. نه  یجور برا نیشرکت... فکر کنم هم ا یایهم دوست دارم تو ب  یل ی... من ... خنی لیشا -
 خوره...   یدردت م  و بعدا به یری بگ ادی یتون  یو نه کار کردن ! حداقل م یقصد درس خوندن دار
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 جلوتر آمد:  یا  ازهیفاصله گرفت و با خم خچالیاز  ن،یلیشا

 

 من گفتم به خاطر دل آرا ... -

 

... منم... ی کار کن یایو ب یریبگ ادی. چه بهتر که یمن یتوست! تو تنها بچه   یبه هر حال، شرکت برا  -
 ن؟ یبهتر از ا یخسته ام... چ گهید

 

 باال انداخت و راه افتاد: یپر از شک بود. لبخند که زدم، شانه ا  نیلیشا نگاه

 

...  ادهی. بعدش وقت زیدختره رو از سرت باز کن نی... اما زودتر بهتره شر ا یگ  یم یدونم چ ینم -
 شدن ندارم! ریدرگ یگرچه من اصال حوصله  

 

  میکه برا ییتادم و پدرم و روزهاخودم اف ادیجان گرفته بود!   شتریساز را که روشن کرد، لبخندم ب  یچا
 یاهایگذاشتم. رو یوقت م  شتریب  نیل یشا یبرا دیگذاشت تا من وارد بازار کار شوم! با  یوقت م

کردم.   یم  یکار شیبرا د،یبود و من با زهی انگ یهدف و ب  یب  نیل یدور از دسترس نبود. شا شب،ید
 : دمیکش ینگاهش را که حس کردم، اه

 

 ...یای  یشرکت! من مطمئنم تو از پس همه کارا برم  میر  یکم کار دارم... از فردا با هم م هیامروز  -

 

زدم. مصمم بودم و   رونیکرد و من با گفتن خداحافظ از خانه ب  یباال افتاده نگاهم م ییبا ابرو  نیلیشا
کارها   یلی شد خ یم نی لیکار را انجام بدهم. اصال با کمک شا نیهم دیحاال مطمئن هم شدم که با
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و   ندما  یم  نیلیشدم و شا ی طرف م یخارج یرفتم و خودم با شرکت ها ی انجام داد. من سفر م
بودم که   ی جان گرفته و من حاال مرد خوشبخت میایشده بود. رو  نیریش ندهی... آ شیشرکت و کارها

 بود.   یدختر نوزده ساله ام، برخالف تصوراتم، عاقل و دوست داشتن

 

سپردم، قرار مالقات داشتم. هم راجع به اجناس   یرا به او م میکارها شهیکه هم یلیوک  ،یشجاع  با
را راحت   المیخ  ی... شجاعنیلیشرکت به شا یافتاده بود و هم فکر واگذار سیکه به دست پل  یقاچاق

  یمشکل ساخته که خودش حل و فصل م یاز من نبوده، اما اسم برند، کم  یبختانه اسمکرد که خوش 
در   یام بود و با تمام توانش، سع  رهیخ  یهم ، شوک زده ، لحظات  یپشنهاِد واگذار دنیکند. با شن

گفتم و تکرار کردم که من هم   یرا به شجاع  نیرا گرفته بود! هم  ممیمنصرف کردنم داشت اما تصم
 نکرده ام!  دشانیهم سف ابیدارم که اتفاقا در آس یادیز   دیسپ یموهامثل او، 

 

  دیشده بود. حاال با بمیخواستم که نص  یرا م نیآمدم، حالم بهتر شد. هم رونی که ب یدفتر شجاع  از
 کردم! یورود دختر آماده م یگشتم شرکت و آن جا را برا یبرم

 

پر رنگ، تعجبم را چند برابر   یاشغال کرده بود! لبخندش با آن رژ لب صورت  ،یرا خانم فراهان نی نازن زیم
 یبزرگتر بود، فعال م یزن که از من هم دو سه سال ن یبا ا دیهم نبود! با یکرد! اما خب فعال راه 

تا  یدار نباراز ا یجور حکم آچار فرانسه را داشت! هر کار کیبود و هم  یمیگذراندم! هم قد
 جا نقل مکان کرده بود! نیآمد و حاال هم به ا  یاز پسش برم ی توریزی و و یحسابدار

 

با تجربه و    یمنش کی  یفردا و پس فردا، آگه یرا گوش دادم و خواستم برا ش یزحمت حرف ها به
را با اخم دادم تا زودتر اتاقم را ترک کند! نوبت به  شیها  یبا سن باال را بدهد! جواب فضول حا، یترج 
همراهم بلند شد.   یزنگ گوش یشد. هنوز در لپ تاپم را باز نکرده بودم که صدا  میبه کارها یدگ یرس

  نیلیشا  یحرف ها ادیکرد.  ی م ی تاب یمنتها، دلم بدجور ب دیرا در هم کش میاسم دل آرا، اخم ها
 اشتباه نکنم!  گریکردم د یافتادم و سع
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 سالم! -

 

 به خدا نگرانت شدم.  ،ید یچرا پس جواب نم ؟یجونم، خوب نی سالم شاه -

 

 : دیای باال ب ندوزیبودم تا و  رهیلپ تاپ خ  اهیس یبه صفحه  منتظر

 

 حساس شه.  نی لیخواستم شا ینم گهیگرفتار بودم. بعد گفتم د یل یخ  روزیخوبم. د -

 

من حرفش   یاز دوستا یک یاون روز با  ایخوب بود. گو  یلیمن بهش زنگ زدم، خ  د؟ینپرس یزیچ -
 حساس و زودرنجه!   یلیشده و زودبرگشته خونه، خ

 

 ؟ یخوب  ؟ی. تو چه طورستیمهم ن -

 

با   یایم کارمیگم من امروز عصر ب  ی. میتو تنگ شده حساب  ی... فقط... دلم برا یقربونت برم. عال  -
 رون؟ ی ب میهم بر

 

 دادم:  رونیهم گذاشتم و نفسم را منقطع ب یرا رو چشمانم

 

 اد. یم  شی پ یتا عصر چ  نمیبب دی.. بادونم . ینم -
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 . شتی. کاش بودم پ یدونم گرفتار ی. مزممی عز -

 

 دوست دارم هر لحظه کنارت باشم ! ،

 

تاب کرده و گولم زده بود، منزجر شدم! پلک گشودم و   یحرف ها، دلم را ب   نی که با هم نیفکر ا از
 صاف تر نشستم: 

 

 زنم...  یدل آرا االن تو شرکتم و کار دارم. اگر شد زنگ م دیببخش -

 

 حالم جا اومد. ،یجواب داد  یمزاحم شدم. مرس دی آهان. باشه ، ببخش -

 

 به در اتاق خورد و گفتم:  یا ضربه

 

 فعال ... نمتی ب یقربونت م  -

 

 بودم :  رهی خ  یکرد و من به صورت خانم فراهان  یم یآرا خداحافظ  دل

 

 !؟دشینیبب  دیتون  یجاست! م نیا یمنصور ی! اقاسیرئ یاقا دیببخش -
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زد! رو   یقدر با عشوه و ناز حرف م  نیزن با من ا نیکنم به حال خودم که ا هیگر  ایدانستم بخندم  ینم
که در را بست و داخل   دیواقعا نفمه ایزد   یدانم خودش را به نفهم یم گرفتم و با دست اشاره کردم. ن

 گفت:  د،یاتاق شد. تعجبم را که د

 

 ؟یآزاد یآقا نیکار داشت یچ -

 

  یاو، به صفحه  یگفتم و به جا یلحظه فقط نگاه کردم تا بفهمم موضوع از چه قرار است! نچ چند
 شدم:  رهی لپ تاپم خ

 

 تو! شما برو به کارت برس!  ادیب یمنصور یخانم گفتم آقا -

 

 کرد و به سمت در رفت:  یبا همان عشوه، خنده ا یفراهان  خانم

 

 تو!  امیکه من ب نیمن فکر کردم اشاره کرد دیببخش -

 

کردم! طاها که سالم داد،  یم یآگه   یمنش یبرا  روزیهم گذاشتم! کاش از د یکه باز شد، چشم رو  در
 را باز کردم:  میپلک ها

 

 ؟ یسالم طاها، خوب  -
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 اش نشست و با لبخند سرش را تکان داد:  یشگ یهم یسرجا طاها

 

 ...یتو خودتون بود  یلیکه خ  روزید  ؟یممنونم، شما بهتر -

 

 فرستادم:  رونینفسم را ب  ، یزدن به صندل هیتک با

 

 آره ... حاال خوبم.  -

 

 ... خداروشکر  -

 

تمام   یشناختمش ول ینبود که م ادی انداخت. ز نیجواب لبخند زدم و طاها مردد سرش را پا یبرا
 حرکاتش را از بر بودم: 

 

 شده بازم؟  یزیچ -

 

 زود لبخندش جمع شد:  یل یکرد بخندد اما خ یباال گرفت و سع سر

 

 د؟ی با اون آقا حرف بزن  دی... شما نرفت  یعنینه!  -
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 : دم یدانستم منظورش ماهان است ، اما پرس یکه م  نی. با ادیرا در هم کش میسگرمه ها اصرارش

 

 کدوم آقا؟  -

 

 کرد!  یم تی که اذ یهمون -

 

 : دم یخودم را جلوتر کش  مشکوک

 

 که برم دنبال ماهان؟ یداد ری قدر گ نیچرا ا -

 

را گم کرده باشد،    یمهم زیچ  زیم یرو ییانداخت و گو نی. سرش را پاختیطاها بهم ر ی افهیق
 !دیدو یم یبه طرف هینگاهش هر ثان 

 

 ؟یگ  یم  یچ یبرا  نمیطاها؟ رک و راست بگو بب -

 

من ماند و بعد باز به   یبزند! چند لحظه نگاه مرددش رو یخالص   ریخواست ت  ی . انگار م دیکش  ینفس
 !  ینیبار فقط به قندان چ  نیزل زد ، اما ا زیم
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که تو شرکت شما اومدم. اما ...  ستین  ادیبهتره. من ز یل ی جور خ نیکنم ا یآقا... خب ... من فکر م -
دو  نیا ی... تودمیکمم خودم د هی . و دمیور و اون ور شن  نیکم از ا هیبه خدا.  ست ین  یخب ... فضول

 کردم!  قیشما تحق یکم ... با اجازه  هیسه روز ... هم ... 

 

 : دی اال پربا هم ب میابروها

 

 ؟یکرد قیتحق   یدر مورد چ -

 

 چشم از قندان نگرفت!  طاها

 

 و ...  یثربیدر مورد خانم  -

 

 سرش باال آمد و بزاق دهانش را محکم قورت داد! آهسته

 

 حق دارن...  یثرب یکنم خانم  یمن فکر م -

 

 ه؟ یمنظورت چ -

 

ترسانده ، منتها شوک زده و  شتریاو را ب نیو هم ست یخوب ن میو لحن صدا افهیدانستم ق یم
 مشکوک شده بودم!
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 ؟ یدون  یم یها طاها؟ تو چ  -

 

 سرش را تکان داد:  دهیترس  طاها

 

 ...  یفضول  دیدوست ندارم فکر کن یعنیخوام ...  یبه خدا من نم  -

 

 ؟ید یفهم یزیدرست حرف بزن طاها ... تو چ -

 

 کرد:  نی و سرش را آهسته باال و پا دیکش  یقینفس عم  طاها

 

 د؟ یکم بهم اعتماد کن هیشه  یم -

 

 جواب مکث کردم و بعد قاطعانه جواب دادم: یبرا یا لحظه

 

 روزا از همه خوردم!  نیکه ا نیکنم، با ا  یبله! بهت اعتماد م  -

 

 ندارم.  یادب ی. به خدا قصد بدی... ببخشدیکم راهو اشتباه رفت هی ،یآزاد یآقا -
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 ؟ یگ یم نی حرفا، تو حرفتو بزن! کدوم راهو اشتباه رفتم. در مورد نازن  نی ا ِالیخ  یب -

 

 دادم و متفکرانه گفتم:  هیتک یکرد . به صندل  ن یرا باال و پا  سرش

 

 کنم. اما... قیتونم در مورد ادعاش تحق ی! مستی ن یزی اون که خب چ -

 

 . دیحرف بزن  دیکه گفت ییآقا، به نظر من بهتره با اون اقا -

 

 ! یگ یو به من نم  یدون یم  یزیتو چ -

 

 خواستم با زبان، حرف بکشم که گفت:  یکرد. م لیتبد نیقیسر طاها، شکم را به  افتادن

 

حل شد و    زایچ ی لیاون جور خ دی . شادیو باهاش حرف بزن نی شه، اول بر یکنم، اگر م یخواهش م -
 یپا م ریکه شما غرورتون رو ز ادیجور ب  نیبه نظر ا  دی. شادینرس یا گهید  بیهم آس ی... به کس

 بذاره! هیالزمه آدم از خودش ما یمنتها... گاه ن،یذار

 

فکر بودم که طاها   نیکردم و در ا  یبود بر سرم! نگاه به صورت جوان و بچگانه اش م  یاش، پتک جمله
داشت! من با   هیهم مثل دخترم است! ظاهرا بچه و خام و در باطن، پخته و عاقل! لبخند زدم اما گر

برسم! برعکس    یخوب ی جهیدو نفر هم نتوانسته بودم، فکر کنم و به نت نیا یسن و سالم، اندازه  نیا
را خورده    یصفت طانیش یمدامم، گول فرشته  یها یفکر یعجوالنه و ب  یتمام مدت با قضاوت ها
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  دیمن و ماهان بود و با نیبچگانه ب یباز کی نیهم از اوضاع شرکت! حق با طاها بود. ا نیبودم! ا
 ترسو و خام!  یکردم نه بچه  یبرخورد م هیقض  نیمرد عاقل و بزرگ با ا کیمثل 

 

 و گفت:  ستادیبلند شدم. طاها با تعجب ا ی صندل   یباره از رو کی

 

 شد؟  یچ -

 

 برم سراغ ماهان! دی... برو به کارت برس... با یچ یه -

 

ام را از    یو کت ذغال  دمیبود! آه کش زی من سرزنش آم  یطاها نشست. برا یلب ها  یکه رو یلبخند
 برداشتم:  یچوب لباس یرو

 

. میشهرستان امروز بار بفرست یها یندگیاز نما یکیبه بچه ها هم بسپار مراقب باشن. قرار بود، به  -
 حتما به محمد رضا بگو حواسش باشه. 

 

 بله چشم آقا ... -

 

 لپ تاپم به طاها گفتم:  دنیبرداشتم و با د ز یم یرا از رو  لمیو موبا چیسو

 

 پرسم!  یاومدم، ازت م  ینرسه. وقت یکه به ذهن کس یرمز هیلپ تاپم رمز بذار!  یبرا -
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 چشم حتما آقا ...  -

 

باز کرد،   میدر را برا میکه رح  یندادم و زمان یگفتن خانم فراهان به کجا یزدم. جواب  رونیاتاق ب  از
 خودم را داخل آسانسور انداختم!

 

که   یکجاست . گرچه زمان شی دانستند جا یبودند که م یکردن ماهان سخت نبود. چند نفر دایپ
اش ،   یکه کار اصل  یهمچنان در شرکت سابق خودش، مشغول است،تعجب کردم. شرکت دم،یفهم

  ری بود و کنارش هر کار غ ییای و اس ییاروپا یبه کشورها  سیدست بافت و نف  یصادرات فرش ها
 از گمرک!  نیماش  صی قاچاق تا ترخ یها لیوارد کردن موبا  ز! اگرید یقانون

 

که حداقل سه برابر شرکت من بزرگ بود و   ییوارد دفترش شدم. جا یهماهنگ یزدم و ب ایبه در دل
  زیدر نشسته بود، به م یکه به عنوان نگهبان، جلو یمشغول کار بودند. قبال مرد ،یهر کجا، زن و مرد

نشسته و مشغول صحبت با تلفن بود.  زیپشت م  یسالن اشاره کرده بود. دختر جوان  یبزرگ انتها
دادم. کم  یکه من هم در مقابلش انجام م  یکرد! کار یمن را با دقت وارس  یهمان طور هم سر تا پا 

من   صی که به تشخ  ییو چشمان سبز رنگ شفافش، کنار موها  زیتم  شیسال نداشت. آرا یتر از س
 دور تر گرفت و گفت:  یداد. تلفن را کم  یاش را دو چندان نشان م ییبای بلوند بود، ز

 

 د؟ یبفرما -

 

 ! نمیوهر رو ببفر یخوام اقا یم -
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 همراه شد:  یشتریبا دقت ب  نگاهش

 

 د؟یشما قرار مالقات داشت  -

 

 تر بردم:   نیسرم را پا یآه با

 

 شناسن حتما!  ی! میازاد نیبهشون، شاه دیشون هستم. بفرما  یم یمن دوست قد -

 

 باهاشون!  دی حتما خودتون صحبت کن دیجور مزاحمشون بشم! با نیتونم ا ینم -

 

 در هم فرو رفت:  میها اخم

 

 زنم! یمن باهاش حرف م  ریباشه ، شما تماس بگ  -

 

 بزرگ دختر نشست:  یلب ها یرو  یمضحکانه ا لبخند

 

 !نیشون رو دار یشخص لیموبا یحتما شماره  د،یاگر شما دوستشون هست -
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است  یدانستم مراوده اش با ماهان، به حد یکه م یقدم عقب تر رفتم و به دوست کیشدم،   یعصب
جا بود که او هم شماره را به من   نیجالب ا یرا داشته باشد ، زنگ زدم. نکته   لشیکه شماره موبا

 د،دار شده بو حهیداد خودش به ماهان زنگ بزند! غرورم بدجور جر شنهادی نداد و فقط با منت، پ 
  میکرد. حرف ها یاش، منتظر نگاهم م روزمندانهی جور با دقت و لبخند پ نیکه ا یزن  یمخصوصا جلو

 در لفافه حرف زدم که نفهمد! یبه حد یعنیبود،  دهیرا نفهم

 

صحبت دو نفره و باز شدن در اتاق، از   یرا درست کنم که ناگهان، صدا هیفکر بودم که چه جور قض در
شد و همان لحظه، نگاهم به   دهیآمد. سرم باال کش ،ی منش زی پشت سر م یچ یمارپ  یپله ها یباال

  شیاز اندازه ، برا شیجز چاق شدن ب  یرییتغ چی! هشت سال گذشته، هدیصورت ماهان فروهر رس
رنگش، تا پشت گردنش بلند   یمشک  یپر پشتش را حفظ کرده بود و موها یها  لی! هنوز سبنداشت
بودگرفته و به  ستادهیا شیوکه رو به ر یاتفاق که چشم از زن اینگاه من بود   ین یدانم سنگ یبود. نم
  یبخندکرده بود، ل دایپ  یبهتر یگفت که توجهش را جلب کند ، اما انگار سوژه  یزی! زن چدیمن رس

 کرد! یرا نگاه م میکنج لبانش نشسته و با دقت سر تا پا

 

  یمرد باعث بدبخت نیدر هم فرو رفت. ا میصورتم پاک کردم و سگرمه ها یزود از رو   یلیرا خ  بهت
  دند،یشن یزد و همه هم م یکرد. انگار که داد م یدار م حهی بود. پوزخندش غرورم را جر یمن در زندگ

 ی. منمیکرد عقب بنش یوادارم م میجا آمدم! فکرها  نیالتماس به ا یمن شکست خورده ام و برا
  عیحرکت سر کی و با دادم  یخواستم برگردم و خودم مشکلم را حل کنم. در دل به طاها فحش م 

 کرد:  میبرگشتم اما هنوز قدم دوم را برنداشته، ماهان صدا

 

 ؟یکجا جناب مهندس ازاد -

 

قبل تنگ شد. نگاه کارمندان   یروزها ینکرده بود! دلم برا  میصدا  شوندیپ نیبا ا  یوقت بود، کس  یلیخ
آمد، وادارم   یم  نیپله ها پا  یکفش زن که از رو یپاشنه ها  یکردم. صدا ی خودم حس م یرا رو
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  کردم،ام انداخت. نگاهش که  ی شان یپ  یرو یدرشت تر یها نیکرد، برگردم، اما قبل از آن، اخم، چ
 سر باال کرد و گفت:  دنم،یبا د  ،یبود و منش دهیپله ها رس نیهنوز پوزخندش را داشت. زن به پا 

 

 .نی رار دارق نیفروهر، نگفته بود یآقا دیببخش -

 

 شد :  یجد   یماهان به آن نگاه

 

 روز کسرحقوق بگو برات حساب کنن!   هیکار،  نیبه خاطر هم ؟یازم بپرس  یزنگ بزن  هی دینگم! تو نبا -

 

رد شد و   میکرد، از جلو  یکه قبال با ماهان صحبت م  یانداخت و چشم گفت! زن نیسرش را پا یمنش
حواسم را از  طیشرا نیخواستم در ا یکردن داشتم و نه منگاه  یهم زد. نه حوصله  یلبخند کم رنگ

 ماهان پرت کنم! ماهان وارد اتاقش شد و همان طور گفت: 

 

 بودم!  داریبفرما باال مهندس، مشتاق د -

 

  یصورت منش یرو یگرفت. دو دل شده بودم. لحظه ا یم یدارش، ذهنم را به باز هیکنا یها حرف
 دیقدم برداشتم! باالخره شا دیکرد، مکث کردم و بعد، با ترد یکه حاال لبخند زنان به پله ها اشاره م

توجه   بفکرها، من را تا باال پله ها رساند. سبک دفترش، جال  نیشد و هم  یحل م  یطور مشکل  نیا
خاموش بر لب،    گاریو بزرگش برسم. خودش، س کیهل دادم تا به دفتر ش شتریباز را ب  مهیبود. در ن

 بود. با چشم به در اشاره کرد و گفت:  ستادهیاش، ا ی تیریبزرگ مد زیکنار م 
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 طرفا!؟  ن ی! از انیبش ای ببند ب -

 

غرورم له   نی از ا شتریرا بشنود و ب   میحرف ها یخواستم کس  یکرد ، اما نم یدادنش کالفه ام م دستور
 یمبلمان چرم گوشه  یادب، با حوصله تر؛ رو یکردم تنها برا یدر را بستم و سع ن،ی هم یشود، برا
  دهیچ یرنگ مخمل دیسف یخودش، کاناپه ها  زیرنگ، رو به م یست مشک  نی ! به جز انمی اتاق بنش

  متی، اما گران ق کیاتاق، ساده و ش  ناتیاتاق بود. تزئ  گری هم طرف د یکنفرانس بزرگ زی شده بود و م
دست باف و   یها یو قال   دیو سف ی مشک یمرمر! چرم ها  یقره و سنگ هااز ن یق یتلف زیبودند! همه چ

 کرده بود. افهمکان اض شتریبزرگ اتاق افتاده بود هم به شکوه ب  یپنجره  ی که جلو یپوست پلنگ 

 

 نشست:  میرا از کنار لبش برداشت و رو به رو  گاریس ماهان،

 

 !یزد یکه حرف م  ادمهیقبال  -

 

تفاوت   ن یا مان،یها افهیسه چهار سال، اما حاال از ق دی نظر سن و سال، من از او بزرگ تر بودم. شا از
 رونی . نفسم را بدیرس یجوان تر و بشاش تر از من به نظر م  اریده سال بود! او بس کیسن، نزد

 فرستادم تا زبانم هم باز شود: 

 

همه   نیندارم و از ا یموش و گربه باز یو بشنوم! حوصله  یبنداز کهیجا بهم ت   نیا ومدمین -
 مشکالت خسته شدم. 

 

 داد:  هیماهان نشست و به مبل تک یشانیپ یرو  یاخم
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 !؟یخب! جالب شد! پس دلت برام تنگ شده که اومد -

 

خواد، من واقعا  یکردن م ی و دلت باز یکاری ندارم تو ب ینکن ماهان. من کار یگفتم باهام باز-
 . هیبار مرد و مردونه بهم بگو مشکلت چ نیا و حوصله شو ندارم. طیشرا

 

 ! یشربت بزن تا بهتر بش هی...  ومدهیحالت جا ن ایگو یدیواستا تازه از راه رس  -

 

که نکردم، خودش پارچ   یقرار داشت. حرکت  زی م یرو یو پارچ یکشاند! بطر زیاش نگاهم را به م اشاره
 طعنه اش افتادم:  ادیرا پر کرد. به سمتم که گرفت،   یوانیرا برداشت و ل

 

 شما نباشه...   ی! اگر بازدمیوقته اتفاقا رس یل یمن خ -

 

 ! ستیاما انگار حالت خوش ن اد،ی رو مالقات کردم، حالم جا ب  یبابا، گفتم بعد از مدت ها دوست یا -

 

 رنگش:  یقهوه ا یشدم به مردمک ها  رهیو خ  دمیرا جلو کش خودم

 

 ! یآدم، حرف بزن  یتو رو یبخوا ی ستیماهان، اومدم باهات حرف بزنم. تو که اون قدر مردش ن نیبب  -

 

 ؟ یچه حرف  -
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 بار من پوزخند زدم:  نیا

 

 چپ!  یعل یبه کوچه   یطور خودتو بزن  نیا ادی یبهت نم  -

 

 گذاشت و دوباره عقب رفت:   زیم یکه دستش بود را رو یوان یحوصله ل یب

 

هم  یل یاتفاقا خ ،یشناس  یزنه. تو منو خوب م یحالمو بهم م یعنی! ادی یجور حرفا بدم م نیاز ا -
 مردش هستم که بخوام تو روت حرف بزنم!

 

 ! نمیب  یدارم م -

 

 ؟ید یمن م  لی چرت و پرت تحو یجا و دار نیا یاومد یباره بلند شد هی ؟ی زن  یدرست حرف م  -

 

 گفتم:  نهیدادم و دست به س هیم مثل او، به مبل تکه من

 

. اگر بحث   یکن  یکارو م  نیا یفهمم چرا دار یمن! نم یتو زندگ یافت یکه مثل بختک م ییتو -
 همون انتقام مسخره ات بود که ... 

 

رفت. حرف که نزد، من هم بلند   زشیباره بلند شد و به سمت م  کیماهان  دم،یجا که رس  نیا به
 شدم و ادامه دادم:
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 ؟ یهست یدنبال ِ چ گهینشستم! بس نبود؟ به قول خودت که دلت خنک شد ، د اهی بار به خاک س هی -

 

 بود .  دهیپر پشتش کامال به هم رس  یبرگشت. ابروها زش،ی به م دهینرس ماهان

 

 یمفت خورت داشت پول رو پول م یازندون جون داد و باب یکه پدر من تو یحقت بود! زمان  -
 ذاشت واسه خاطر ... 

 

خودشون بوده، به من تو و   نی! اصال هم بوده، ب یدون  یحرف اضافه نزن! خودت ماجرا رو بهتر م -
 چه!

 

 قدم به سمتم آمد:  کیرا باالتر برد و   شیصدا

 

 ؟یزد  یحرفو م  نیتو جاش بود هم هم  یاگر بابا -

 

 کان دادم: اعتماد به نفس سرم را ت با

 

  یاز جون من م یچ گهی، د یبله! به تو چه ربط داره کار بابات! در ضمن، شما که انتقامت رو گرفت -
 دوباره بلند شدم؟  نهی ب  یچشمت نم  ؟یخوا
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 ؟ یکن یم یچه غلط یبه من چه، تو دار -

 

 زدم :   پوزخند

 

 من! یواال انگار فقط به تو مربوطه کارا -

 

 اش نبود:  یاز آن حالت تهاجم  یشده و خبر جیگ نگاهش

 

 که باز!  یگ یچرت م -

 

پوست پلنگ پا نگذاشتم و  یبه پنجره پناه بردم. از عمد رو شه،یو به عادت هم دمیکش یپوف کالفه
 دادم:  هیتک واریدور تر، به د یکم

 

 !ری رو به عهده بگ یکه کرد یکار تیرد باش و مسئولگم! حداقل م یمن چرت نم  -

 

 کارش نشست:  زی پشت م ماهان

 

 کدوم کار!  یشه بگ یکنم! اما م یکارو م  نیمطمئن باش هم -
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 !ستمیمثال من ن -

 

 باال رفت:  شی برگشت و باز هم صدا یسمتم به تند به

 

رو !  گاهمیکه جا  ینی ب یکنم! م یکنم، با افتخارم قبول م  یخوب تو گوشت فرو کن، من اگر کار نویا -
 کشم!  یترسم و نه خجالت م یبارم قبال بهت ثابت کردم! نه م هیدر ضمن 

 

بار قبل   نی هم یبرد و برا یم شی و نقشه، کارش را پ  استیهم بود! گرچه با س نیکرد! هم ینم غلو
 او نشده بودم! یهم متوجه 

 

 و مشکلتو بگو!  نی مرد، بش هیهم خوب! پس مثل  یلیخب خ  -

 

 ! یگ یم یچ یفهمم دار یجا و نم  نیا یاومد یکاره پاشد هیبا تو ندارم! تو   یمن مشکل -

 

  یگذاشتم. کم زیم یرا رو میرفتم و دست ها  زشی رفت، کالفه ام کرد. به سمت م  یبار نم ریکه ز نیا
 به چشمانش گفتم:  رهیبه جلو خم شدم و خ 

 

 دلت خواست؟  هویحتما   ؟یبهداشت یشیتو کار آرا یزد  هویچه طور  -

 

 در هم فرو رفت :  شتریب شیها سگرمه
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 ه؟ یمنظورت چ ؟ یبهداشت یشیآرا -

 

  یواضح تر بگم، چشم! اصال م ی به اون راه! حاال اگر دوست دار  یمنظورم مشخصه، اگر خودتو نزن -
  یل تو بازمث ی هم دوست دارم با کس یلی. من خودم خ یدمت هم گرم وارد رقابت شد ه،یچ یدون

 ...  یدون یو م یتو که تاجر  ،یکن یبازار رو خراب م  ینکن! دار یکنم! منتها نامرد

 

 : ستمی بلند شد تا من هم صاف با یصندل   یاز رو یعصب

 

 کنم؟  یکدوم بازار رو خراب م  ؟یکن  یواسه خودت بلغور م یچ -

 

! به ختیر خی سطل آب  کیسرم   یرو  یو همان لحظه انگار کس میبهم نگاه کرد یدو لحظه ا هر
 ذهنم را بپرسم :  انیپر شده م یزحمت لب باز کردم تا سوال ها

 

 ؟یوارد نکرد یفرانسو ی شیبرند آرا هیها  ی... مگه تو ... تازگ یعنی -

 

 سرش را محکم تکان داد:  ماهان

 

که نه   یدون  یزنونه نرفتم! م یها یباز نگولکیج نی کنم! اما تا حاال سراغ ا  یمن آدم هم وارد م -
 اهلشم و نه حوصله شو دارم!
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  یزد. دستم را رو ی. قلبم نا منظم مرمیتوانستم چشم از صورتش بگ یآرامش گرفته بود و من نم او
 ام گذاشتم و پلک بستم. نهیس

 

 ..نیبش ایب  ؟یخوب   ن؟یشاه -

 

شربت   وانینشاند. ل  یمبل م یماهان باشد که با آرامش، دستم را گرفته و رو ن یکرد ا یباور نم  ذهنم
 را به سمتم گرفت و گفت: 

 

 ؟ یکش یم  گاریس -

 

  ج،یهدف و گ یهم فکر نکنم. ذهنم ب  دنیکش گاریبه س یکه حت ینداشتم. به حد یو روز خوب  حال
  شی وقت پ یلیاشتباه کرده ام. نه حاال، خ  د،یکش یم  ادیفر ،یباور قو کیگشت و  یم یک یتار انیم

 اشتباه کرده ام! 

 

 !  نیبخور از ا -

 

 . دمیرا پس زدم و خودم را باال تر کش وانی. لدم یکه باز شد، به صورت ماهان رس  میها پلک

 

 ؟ی... ماهان... تو ... واقعا دنبالش نبودنمیبب  -
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 گذاشت:  زیم  یرا رو وانیل ، یق یبا نفس عم ماهان

 

 شده؟ یچ نمیتا بب  یکن فیشه واضح تعر یم ؟ی چ دنبال -

 

نفسم، سخت بود، اما خالصه وار گفتم تا هر لحظه  ی که داشتم و تنگ یاز اول ماجرا با حال گفتن
 ماهان متعجب تر شود و من دلسرد تر !

 

! سه ستی ن  رانیکار نبودم و اصال مرجان ا نیوقت دنبال ا چی! من هنیشاه  یگ یمزخرف م  یدار -
 کنه.  یم  یزندگ کایساله ازدواج کرده و امر 

 

کار خودش بوده و بعد با صحبت   د،یمبل وا رفته بودم. دوست داشتم التماس ماهان کنم تا بگو یرو
  یمراست   یعنیماهان،  ی افهیق  نیغرورم ! منتها .... ا  یبا پا گذاشتن رو یرا حل کنم، حت زیهمه چ

 رفت:   زشی ، به سمت م یمبل بلند شد و با آه یگفت! از رو

 

  یلی... خیرو بخوا   قتشیبار انتقامم رو گرفتم و حق هی! من ری آمارم رو بگ یدوست دار یبرو از هر ک  -
  یاون کارم نم دیاما... اگر حاال بود شا ستم،ین مونی... پش یسر پا شد دمیهم خوشحال شدم فهم 

سر سوزن بهت اعتماد داشت، اون جور   هیکه بدبختت کرد، زنت بود، نه من! اگه  یکردم! گرچه کس
... 

 

 بود:  شیلب ها انیخاموش م  گاریتا به نگاه غضب آلود من برسد. باز س برگشت
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  یاونم تو ؟یکن  ینم  قیتحق  هیسن و سالت،  نیکنه... تو چه طور با ا یم یداره باهات باز یک نیبب  -
 سالته! ستیدور و زمونه؟ انگار ب نیا

 

 ضعف نشان ندهم: گریکردم د یتوان ماندن نداشتم. بلند شدم و سع  گرید

 

ماجرا داشته  نیا یتو یمن و تو! به خدا رد نیخط و نشون ب نیکنم! ا یم  قیاتفاقا دارم تحق -
 ...یباش 

 

 خونسردش برسم: ی افهی در برگشتم تا به ق  کنار

 

 !نی کنم که تو رو هم با خودم بکشم پا یم یواسه از دست دادن ندارم! هر کار یزیبار چ نیا -

 

که  یتوجه به منش یگذراندم و ب یک ی به پوزخند ماهان ندادم. پله ها را دو تا  یت یرا باز کردم و اهم در
 زدم.  رونیبود، از شرکت ماهان ب  ستادهیبه احترامم ا

 

طور ساده لوحانه،   نیکردم ا یبود. چه طور باور م ختهی آرامم را هم ، ماهان بهم ر ین کمذه همان
به   یتوانستم پ  یبرند م یشرکت اصل   قیراحت از طر یلینکردم؟ خ  یدرست و حساب  قیتحق کی یحت
که نشستم، حالم   نیماش  یصندل ی! رویببرم . سخت بود، اما شدن یندگ یصاحب نما یاصل  تیهو
  یم یزی! مطمئن بودم طاها چدمی گشتم که به طاها رس  یماجرا م  ینداشت. دنبال سرنخ اصل یف یتعر

  کیرا روشن کردم و   نیکه افتادم، ماش شیحرف ها ادیداشت.  دارید نیطور اصرار به ا نیداند که ا
 راست به سمت شرکت راندم!
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  نیصورت کبود شده ام، سرش را پا  دنیشد و با د طاها را خواستم. وارد اتاقم  دن،یمحض رس به
 بلند شدم:   یصندل  یخاموش کردم و از رو یگاریس  ریدستم را درون ز گاریانداخت. س

 

 طاها...  نمی بب نیبش -

 

اش نشست و من هم  یشگیهم یکرد و هم مطمئن تر! باالخره سر جا یراه رفتنش، هم نگرانم م کند
 نشستم:  ش،یرو به رو

 

 بهم بگو ... من ... یدون یم یهر چ ؟ یشه رک و راست باهام حرف بزن  یطاها م -

 

که حس کردم اشک است! اخم کردم و او   دیدرخش ی چشمانش م  انیم یزیطاها باال آمد. چ سر
 کردم تا باالخره زبانش باز شد:  شی زل زد. زمزمه وار صدا زیدوباره به م

 

 ... فقط ...یآزاد یاقا ستمیمن ... مطمئن ن  -

 

 باال آمد و با التماس ادامه داد:  سرش

 

. من ... خودمم شک دیکن  قیتحق شتریکم ب هی ،یکنم، قبل از هر کار یتو رو خدا، ازتون خواهش م -
 دارم...
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 فرستادم:  رونیب  یرا به آرام نفسم

 

کردم که شرکت   یاالنم، اون قدر خرابکار نیاشتباه کنم. تا هم گهیخوام د یباشه. حواسم هست. نم -
بتونم سرپا شم... مهم   یسادگ نیکنم به ا یشده و ... فکر نم ی.... حسابم هم خالهیتو مرز ورشکستگ

به دست آورد. اما ...  یهر سن یو تو  یشه پول رو هر زمان  یگفت، م  یم شهی . پدرم همستیهم ن
 به حرفش ..   دمیرس قایاعتماد رو نه! حاال دق

 

حرف زد... شکسته   میاش برا یکه از ورشکست یدادم. حس و حال پدرم را داشتم زمان هیمبل تک به
سر   ی... طاها با شرمندگ میبود که من تالش کنم و باز هم سرپا شد  شیحرف ها انیم یدیشد اما ام

 انداخت:  ریبه ز

 

بودم و   ک ی کوچ یس نخوندم و ... بچه ام... چون در  یمصرف یآدم ب   یلیخ گرانیمن ... به نظر د -
  هیشم و  ینم  یچیکه ه نیتو سرم بزنن . ا شهیشد تا خواهر و برادرام مخصوصا، هم لیهم دل میچاق

 تنبل ِ شکمو هستم..

 

 چشمش برد. ری و دست ز  دیاش را باال کش ینیب

 

کردن   یمسخره م نی.... برادرام سر همادیشم و ... اشکم در م یم یزود ... احساسات   یلی... خ  نیهم -
  نیرفت تا ا  یطرفه م یکردن کار و... اما ه دایپ ی... مادرم از برادرم کمک خواست ... برامیو .. بگذر

  یلیاومدم شرکت، خ  یقتکرد. و ی جا رو معرف   نیشد و اونم فردا شبش، ا چیپاپ یلیبار مادرم خ  هیکه 
 ...  یکردم شما منو قبول کن یال باور نم خوشحال شدم. اص
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 حوصله گفتم:   یبود و من ب یتکرار ی قصه

 

 دارم!  مانیهات ا  ییرو ولش کن طاها، من به توانا  نایخب ا -

 

 سر بلند کرد:  طاها

 

 مهمن! ناینه اتفاقا هم -

 

 زده، اخم کردم:  بهت

 

 مهمن؟  -

 

 بله! -

 

 : دیزل بزند و بگو زینگاهش کردم تا دوباره به م منتظر

 

هم برام   یل یزدم. خ   ی. منم خب ... باهاش حرف مدیجا پرس نیاز ا یدو روز بعد از اومدنم، برادرم ه  -
 که ... نیکنم. تا ا یتونم کار یمنم م دهیجالب بود که برادرم باورم کرده و فهم
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 را باال بردم:  میصدا یضربان نامنظم قلبم سم بود. عصب  یبرا تعللش

 

 دارن؟  یچه ربط  نایطاها حرف بزن! ا -

 

 فرو کرد:  شتریمبل ب  انیخودش را م دهیترس  طاها

 

برادرم با   دمیمن ... شن خت،یجا بهم ر نیا یستمایکه فرداش س ی... خب ... همون شب دیببخش -
 بار اورد و .... ببشتر توجهم جلب شد.  هیزنه. اسم شما رو هم  یحرف م   یتلفن یکس

 

 ؟   یبا ... ک -

 

 . دیطول نکش هیاز چند ثان شتری نگاهم کرد اما ب  طاها

 

 کرد، آقا حامد!  شی بار صدا هی... اما ...  ستمیمطمئن ن  -

 

چشمم حامد بود   یطاها بودم اما جلو ی دهیبه صورت ترس رهی ! با دهان باز خان ی بودم خط پا دهیرس
 چند سال و ... نی... ا شی ... کارهاشی وحرف ها

 

 حا... مد... ؟  -
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 : دیمبل جلو کش یبا وحشت خودش را رو طاها

 

خانم   انیو هم جر نی. من از اون روز ... چون .. شما قبلش گفته بوددیآقا تو رو خدا ... آروم باش -
 دونستم، حساس شدم...  یرو م  یثرب ی

 

 ....  یعنی... کنم یباور نم  -

 

حامد بود، به من قاطعانه گفت که   نیافتاد که ا ادمی. دمیخشک شده ام کش یلب ها یرو زبان
 ماهان فروهر است! اناتیجر نیپشت ا

 

 گذاشت:  میپا یزد و من به زحمت سر تکان دادم. طاها باز هم جلوتر آمد و دست رو میصدا طاها

 

 .. یآزاد یآقا دهیرنگ و روتون پر -

 

 فرستادم:  رونیب  میام را با تمام قوا نهی س انینشستم و نفس حبس شده م صاف

 

 طاها... باهام حرف بزن...  یدون یم یچ گهید -

 

 حالتون...  -
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 بدونم. فموی ده، بذار تکل یماجرا داره منو آزار م نیخوبم... حرف بزن... ا  -

 

 کرد:  ینیبا ترس عقب نش  طاها

 

 ... میروش فکر کن دی... باستمیواال مطمئن ن  -

 

  ستمای ... سیدون  یم ی. بگو چمیکن ی م قیکنم . تحق یزنم، روش فکر م ینم  یحرف   یباشه. الک -
 کاسه س؟ هی یهم دستش با اون تو نی نبود؟ ناز یخراب شد ... کار ک 

 

 طاها محکم تکان خورد:  سر

 

 صحبت کردم. تمام حرفاش درسته.  یثربیبا خانم  یکل روزینه .. من د -

 

 در هم رفت:  میمنتها سگرمه ها نینازن  یگناه یخوشحال بود از ب  قلبم

 

 رو ...  ستماینفر س هی یمگه خودت نگفت  ؟یچ یعنی -

 

 ن، یبازم اجازه بد یعن یچرا ... فکر کنم...  -
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 کنم:  یبودم که صبور نیتر از ا کالفه

 

 زنم.   ینم یتو بگو بهم، من فعال حرف  -

 

 شد:  میبود اما تسل مردد

 

!  ارهی یسر در م وتریمهندس نرم افزار، از کامپ هیاز  شتری ب  یلیاما خ  د،یشما ندون  دی! شایخانم غزنو -
 کنه! ی دونستم اگه نصفه رها کنم، ممکنه بازم خراب کار یندم ، چون ممن اون شب از عمد مو

 

 از نهادم در آمد:  آه

 

 کرد!  یرو حامد بهم معرف  ی... غزنویوا -

 

باره از   کیفکر کردم و بعد   ی! کمم یزد هیفرستاد و هر دو با هم به مبل تک رونیفقط نفسش را ب  طاها
 بلند شدم:  میجا

 

 طاها...  میکن یری گیرو پ هیقض  یطور هی دیبا -

 

 . من حواسم هست.دینگران نباش -
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 :ستادیبودم که او هم ا دهیرس  زیم به

 

 ... دیفقط عجله نکن -

 

 کرده به سمتش برگشتم: اخم

 

 کنن! یم یدارن با آبرو و اعتبار من باز نایا ،یعجله کنم! تو خبر ندار دی عجله نکنم؟ اتفاقا با -

 

 اما... -

 

 تونه بهم کمک کنه! ی! اون منیزنگ بزنم به نازن  دیاما و اگر نداره! با -

 

 نشستم: زی کرد که پشت م ینگاهم م جیگ طاها

 

 !لهیبرو از طرف من به همه بگو، شرکت تعط -

 

 که اشاره کردم ساکت باشد:  دیبگو  یزیبهت زده خواست چ طاها
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شه   یکوتاه م یخراب کار یطور دستشون برا نیدارم و در ضمن ا اجی برو طاها، من به سکوت احت -
... 

 

 برگشت:   مانیقدم به سمت در رفت اما پش کیکرد و  نی سرش را آهسته باال و پا طاها

 

 ...  یآقا آزاد -

 

 دل آرا بود! یها امیو پ لمی موبا یبه گوش حواسم

 

 بله؟  -

 

 بدهکارم ...  یعذر خواه هیمن به شما  -

 

 را که باال بردم، او هم نگاهم کرد:  سرم

 

بزنم منتها...   یواقعا... حق نداشتم حرف دیاطالعات به برادرم دادم! ببخش یسر هیمن ناخواسته  -
 کردم برادرم بخواد همه رو کف دست ِ دشمن شما بذاره ... یفکرشم نم

 

 تکان دادم :   یرا با آه سرم
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 جا به بعد ... نی از ا میکار دار یلی... برو که خی... ممنونم که بازم زود گفت الیخ  یب -

 

دائم   یکردم اما حس یعجله م دیبودم. نبا  رهی رفت و من، همچنان به در بسته خ رونی از اتاق ب طاها
  زیم یو سرم را رو  دمیدوستم، خنجر خوردم. درد داشت. آه کش نیزد که از بهتر  یم ادیدر سرم فر

 دیاکه ش یم یکنم. تصم دایپ تمیوضع نیا یبرا یبهتر  میکرد تصم یآرامش، کمک م یگذاشتم. کم
 کرد...  یو رو م  ری ام را ز یزندگ

 

** 

 

داده  امیپ  نیل یشد. شا یام روشن و خاموش م یگوش  یصفحه  یبار بود که اسم دل آرا رو نیسوم
رود!   یو کجا م  یبودم که نپرسم با چه کس  ریصله و درگحو  یقدر هم ب نیو ا  ستی بود که خانه ن

شدم منتها ... ته    یاز دل آرا هم ناراحت م ن،یلیشا یگفته ها نیبا ا دینگاهم به اسم دل آرا بود. با
  یرا ب  یافتادم. تماس قطع شد . گوش میکه با هم گذراند یبعدازظهر ادی نبود و  یدلم حس بد

، طاها   شیساعت پ  میشده بود. ن  کی کارم انداختم و کنار پنجره سنگر گرفتم. هوا تار ز یم یحوصله رو
 در شرکت نبود.  یکس میهم رفته بود و حاال جز من و رح 

 

بار آه کشان، دست دراز   نی! ادمی همراهم، سرم را برگرداند و باز به اسم دل ارا رس یگوش  یها دنیلرز
 را برداشتم: یکردم و گوش 

 

 بله؟  -

 

 حالت خوبه؟ نگرانت شدم به خدا...  ن؟یشاه یوا -
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ام، قصد سو استفاده داشت!  یزندگ   یتمام آدم ها بایدر هم رفته بود. دل آرا هم مثل تقر  میها اخم
 گرچه کارش مشخص بود! فقط دنبال پول بود و بس! 

 

 ؟ ی !؟ خوبنیشاه -

 

 کرد:  میو دوباره صدا دمیلرز داشت. آه کش شیصدا

 

 ؟ ییران شدم تو رو خدا. کجا... نگ نیشاه -

 

کردم. به حرف   یفکر م میکه با هم بود ییبزنم، در عوض داشتم به ساعت ها ی گشت حرف ینم زبانم
. از  شی کردم برا فیتعر یشرکت هم تا حدود تیافتاد که از وضع  ادمیکه از خودم گفتم .  ییها

 ام! یماهان و مشکالت مال 

 

 ؟ یهست  ؟ی... خوبای... خدا ی... وا نیشاه -

 

 زبانم گذاشتم:  یرو عیو سر دیبه ذهنم رس یفکر

 

 ؟ ییخوبم... نگران نباش... تو کجا -
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خوام مزاحمت بشم اما حس   ینم ؟ید یچرا جواب نم  شب یبه خدا مردم و زنده شدم. از د  نیشاه -
 ...  نیلی. نکنه شایناراحت  یل یکنم خ یم

 

 ...  رمی ... فقط ... بهت گفتم که تو شرکت درگستین یزینه ... چ -

 

 تو رو ...  زهیر یقدر بهم م نیکار که ا نیبه ا ادی بابا، لعنت ب یا -

 

 برداشتم:  زی م یرا از کشو چیپنجره فاصله گرفتم و سو از

 

 ؟ یکاری دل آرا ب -

 

 زده استقبال کرد:  ذوق

 

 ؟ یی . تو کجابایآره تقر -

 

 ؟یخاله ات هست یدنبالت؟ خونه  امی من شرکتم... ب -

 

 آمد و گفت:  یبسته شدن در یصدا
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  یتون یآباد باشم. م وسفی ابونیسر خ  گه،یساعت د می ن هیتونم  یمن م نی... بب ستمینه اون جا ن  -
 اون جا؟  یایب

 

 گفتم:  کیتراف ال یخ  یکردم و ب  یریرا اندازه گ  ریذهنم مس در

 

 تر بشه. ری باشه، د  کیتراف ی کم دیآره... فقط شا -

 

 ... دوستت دارم. نمتیب  یم ایاشکال نداره اصال... ب  -

 

بار بود،   نیاول  نیدانستم اما، دوست داشتم بروم. ا یرفتنم را نم لی جواب، تماس را قطع کردم. دل یب
شده بودم،  داریام ب یکردم. حاال که از خواب خرگوش یدل آرا را مالقات م  ن،ی لیشا یبعد از حرف ها

  نیبود. با ا همعما شد میهم برا  نیلیداشتم! ماجرا شب تولد شا شتریب دنید  یبرا  یفرصت مناسب
 . دیگو یمطمئن تر بودم که دل آرا دروغ م د،یجد  طیشرا

 

بعد دل آرا با لبخند کنارم نشست.   ی قهیزدم و حدودًا چهل و پنج دق  رونی فکرها، از شرکت ب نیهم با
ماندم. بعد از بستن کمربندش،   رهی به رو به رو خ ،یرانندگ یجواب سالمش را دادم و به بهانه 

 به حرف آمد:  یا هینگاهش رو به من ماند و بعد از چند ثان 

 

 چه خبر؟  ن؟یشاه یبهتر -

 

 ؟ یاوهوم! تو خوب -
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 کرد:  یصحبت م اطیبود و مردد و با احت  زدم! او هم در فکر یصورتش را حدس م  حاالت

 

 بگردم!  رونی رم ب یچه طوره؟ زنگ زدم گفت دارم م ن یلی. چه خبرا؟ شاستمی... منم بد ن یا -

 

 لبان او نشاند:  ینگاه کوتاه، لبخند را رو نینگاهش نکنم! و هم نشد

 

 مشغوله..  یکرده، حساب دایتولدش دوست پ ی تو ایاما گو ام،یمن ب یخوا  یبهش گفتم م -

 

من رساند که پشت فرمان گذاشته بودم.   یرا به گوش  مانینگاه هر دو ریمس ل،ی زنگ موبا یصدا
  یدر هم فرو رفت. به خودم لعنت فرستادم و گوش میاسم پروانه، اخم ها دنیرا برداشتم و با د یگوش

 شهیهمزود وابسته شد. اما   یل یدانستم پروانه تنهاست و خ  یرا باز پشت فرمان انداختم. از اول م
 کرد! یبودنش خوش کرده بودم و حاال، برعکس تصور من رفتار م  یدلم را به منطق 

 

 !یداد یجواب م -

 

 !اوردمیخودم ن  ینه، اما به رو ای  دهیاسم را د دمی دل آرا افتادم! نفهم ِادی تازه

 

 ! ستیمهم ن -
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 نشست:  یراحت تر الیدو کلمه، با خ  نیهم  دنیآرا قانع از شن دل

 

 م؟ ینیبش  ییجا یکافه ا هی میبر یدوست دار -

 

 اشاره کرد:  ی ابانیکردم و دل آرا به خ  دیها، با سر تا ابانیخ  یشلوغ نیهم نبود! آن هم در ا یبد  فکر

 

 دنج هست... یکافه  هیجا رو برو ،  نیا -

 

 : دم یزدم و پرس راهنما

 

 !یشناس  ی تهران رو م یخوبه تو همه جا -

 

 . نمیصورتش بب انیباره م   کیکردم تا بهت و ترس را  نگاهش

 

 جاها!  نیاومدم ا  ادی. من زالمونهیاز فام یکی یخونه  ی عنیجا  نیها؟ نه همه جا رو که ... من ... ا -

 

او، به   یبه حرف ها فکر کردن ی، گرچه من به جا دیگو یکه داشتم، مشخص بود، دروغ م  ی شناخت با
  انی م یبی و مظلوم بود؟ حس عج  یکردم! چرا هنوز هم به نظرم دل آرا دوست داشتن یخودش فکر م 

 یزبان من را هم م نیکند و هم  تشیخواست حما ی! مکردیاز دل آرا دفاع م  یگشت که حت یقلبم م
 ! بست
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 اشاره کرد: یکوچک یدل آرا به کافه  ابان،ی داخل خ نیماش دنیچی پ با

 

 جاست...  نیا -

 

. برخالف انتظارم،  میزود، همراه هم وارد کافه شد یل یو خ  میپارک نداشت  یمشکل جا  خوشبختانه
  وار،یکنار د یزهای از م یبعض ینبود و فاصله  دهیبهم چسب  یها زیاز م  یداخل کافه بزرگ تر بود! خبر

آرا راه   لانتخاب کردم و با اشاره ام، درا  زی م نیبود که بشود، راحت صحبت کرد! دنج تر یبه حد
 افتاد.

 

گشت که دل آرا   یاش م ینقاش یپر از تابلوها  یوارهایاز نشستنمان، نگاهم هنوز به در کافه و د بعد
 گفت: 

 

 نه؟  ای یخور یم یزی. حاال چادی یسفارش نم  یبرا یکس ،ی. تا خودتم نخواهیخوب یجا -

 

را باز کردم و با انتخاب من، دل آرا هم قهوه سفارش داد.  زی م یقهوه کالفه ام کرده بود، منو رو عطر
تر نگاهش کردم.   قیکرد و من دق یجوان کافه، دل آرا شالش را مرتب م شخدمتیبعد از رفتن پ 

 را گرفتم و گفتم: ممیتصم

 

 پدرت برنگشت؟  -
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 کوچکش گرفت:  ی نهیآرا چشم از آ دل

 

 پدرم؟ چه طور؟  -

 

 طور! دوست دارم باهاش آشنا بشم ... نیهم -

 

 گذاشت:  فشیرا بست و داخل ک  نهیآ

 

 ؟ یباهاش آشنا بش  ی. جالبه برام، چرا دوست دارادی  ینه هنوز ... اما آخر هفته احتماال م -

 

 دستم چشم دوختم و گفتم:  ری ز یچوب  زیصوررت او، به م یجا به

 

 ؟ یباهام ازدواج کن یدوست دار ینگفت تو مگه -

 

با لبخند باال انداختم و  یو به نگاه مبهوت دل آرا برسم! شانه ا  رمیتا سرم را باال بگ  دمینشن یجواب
 ادامه دادم:

 

 !گهیخب ؟ ... باالخره الزمه من با پدرت آشنا بشم د -
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 : د یآرا شوک زده، خودش را جلو کش دل

 

 ؟ یرو گرفت میتصم  نیتو واقعا ا -

 

را ، به    دیرس یماند. افسار زبانم دست خودم نبود و هر چه در لحظه به ذهنم م زی نگاهم به م باز
 کرد..  یپرتاب م رونیب

 

چه طور ،  ست،ین  ادمیدونم و اصال درست  یافتاده که مقصرش منم! خودمم نم ونمونیم یاتفاق  -
 تو باشه.  یبرا یاتفاق بد نیخوام ا   یکنم. نم یمنتها شده... من بهت اعتماد دارم و حرفتو باور م

 

 شد. تنها سرش را آهسته تکان داد و من آه کشان ادامه دادم: یهر لحظه مبهوت تر م نگاهش

 

اتفاق افتاد. تو ...  یعجله ا زیهمه چ یعنیکم ...  هیکنم. چون  انیتونم احساسم رو درست ب  ینم -
 کنم. ی. من بهت اعتماد م یهست یدختر خوب

 

داد و  ه یتک یرا از دست ندهم. ناباورانه به صندل شی از واکنش ها یزدم تا لحظه ا  یپلک نم یحت
کند. پسر   دایاو شد تا خودش را پ یبرا   یفرصت مناسب مان،یقهوه ها دنیکرد! رس یهمچنان نگاهم م

 که دور شد، باز به جلو خم شد و لب زد:  شخدمتیپ

 

 ؟ یکارو کن  نیا یخوا ی... تو ... چرا م یعن ی... نیشاه -
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 قهوه ام گرداندم:  انیقاشق کوچک را م ال،ی خ باآرامش

 

 شم !  یچه طور؟ منظورت رو متوجه نم -

 

 : دیایخم شد و دستم را گرفت تا نگاهم باال ب   شتریب

 

 ؟ یکن یبهم اعتماد م  ؟یبا من ازدواج کن یتو حاضر -

 

 آره ...  -

 

 چرا؟  -

 

 جالب توجه بود:  میبرا دیدرخش  یچشمانش م  انیکه م ی زیسوالش، بلکه چ  نه

 

 افتاده و ... نمونیب  یچرا ؟ چرا نداره! گفتم بهت که اتفاق  -

 

 ام گفت:  یتوجه به ناراحت  یگذاشت. اخم کردم و او ب مهیدل آرا ، جمله ام را ن پوزخند
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با   یزد! دار ی حرفو نم  نیوقت ا چی بود، ه  تتیموقع یتو یا گهیاگر هر مرد د ؟ی چ یعنی! فهمم ینم -
 !یکن  یم ی من شوخ

 

 و فنجانم را کنار لبم نگه داشتم: دمیکش یبلند آه

 

 دارن؟ یکه شوخ  ییکسا هیام شب افهی ق یکن  یفکر م -

 

 ... نیشاه -

 

رو به هم   مانیاش گذاشتم و من هم مثل او به جلو خم شدم. حاال چشم ها  یرا درون نعلبک   فنجان
 بود: 

 

 اتفاق افتاده و ... یمن بهت اعتماد کردم. گفت -

 

 که ... نیبه خاطر ا  یباهام ازدواج کن یخوا  یم یعنیفقط واسه اون اتفاق؟  -

 

مزه اش کردم تا   یت . کمداش یو باز فنجان را بلند کردم. قهوه عطر خوش  دمیخودم را عقب کش یکم
  نیجان و دلم آرام تر شود. دنبال علت ا دیداشتم تا شا یبه مسکن قو  ازیحالم را بهتر کند. ن  ش،یگرما

  ن،یلیکه شا  یط یدر فکر امتحان دل آرا بودم! آن هم در شرا ،یگشتم! به طور مسخره ا یم میحرف ها
 اش، کنار زده بود! چرا پس باز هم نقابش را دوست داشتم؟  یواقع  تیپرده از هو
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به صورتم   رهی نقاب ندارد! مثل حاال که صاف و پوست کنده، خ شهیکردم و مطمئن شدم، هم نگاهش
 مانده بود!

 

دوست دارم   نیهم ی! برامیبه شناخت دار  ازی. گرچه نستین یکم یمسئله  نمیدونم... اما ا ینم -
 !یکه ازش کرد ییفاینم با تعر. اونمیپدرت رو بب 

 

را که  ی . فنجان خالدمینزد و من با آرامش قهوه ام را نوش یرا محکم بهم دوخته بود! حرف  دهانش
 گذاشتم، با لبخند گفتم:  ز یم یرو

 

 قهوه تو بخور!  -

 

 گذاشت:  زیم یآرنجش را رو  ،یق ینفس عم دنیآرا با کش دل

 

 !یش  یتر م بیهم به نظرم عج  شتریگذره، ب ی! هر روز که منیشاه  یهست یب یآدم عج  -

 

 از کدوم لحاظ؟  -

 

 زنه!  یحرفو نم  نیتو، ا طیشرا یتو یمرد چی! هیهمه چ -

 

 !یکرد زشونیو آنال یکه انگار تا حاال با صدتا مرد رابطه داشت  یزن  یحرف م  یجور -



 شاه و دل 

565 
 

 

 را باال انداخت:   شیکرد. چشم از نگاهم گرفت و شانه ها ین یعقب نش باز

 

پا له    ریکه به خاطر خودشون، هزار تا زن رو ز یی! مردادمیو شن دمیبه رابطه داشتن نداره! د  یربط -
 رن!  یکنن و م  یم

 

کنن و بعد که  یکه از مردا سواستفاده م دمیهزار تا زن رو شن  یشه، منم قصه  ینم  لیکه دل نیا -
 !گهید ی ک یرن سراغ  یذارن و م یزدن، م غشونیت

 

.  دیرنگ دل آرا را د دنیشد پر یسرمان هم، م  یباال لینور کم رنگ لوستر لوله مانند و است ری ز یحت
به    ریت نیا یگشاد شده اش، جرات کنده شدن از صورتم را نداشت و من خوشحال برا یمردمک ها

 هدف نشسته، ادامه دادم: 

 

دونم اما  ی نه؟ تو رو نم  ایاعتماد کنه  یآدم به کس  دیچوب زد! باالخره با هیشه همه رو با  ینم  لیدل -
 که بهت دادم و چشمان دل آرا تنگ تر شد.   یقرض یلحظه هم شک نکردم. نه برا هیمن 

 

 ...یشه کرد به کس یدوره زمونه اعتماد نم نیا  یتو یعنیاره اما ....  -

 

 ؟یاعتماد ندارتو االن به من  -

 

 جواب زل زد و من با لبخند ادامه دادم: یب
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 بهم! یاون شب اعتماد کرد یخودت گفت -

 

شد! اجازه دادم   دنیمن قهوه اش را نگاه کرد. بعد فنجان را برداشت و با آرامش مشغول نوش یجا به
چه  یزد که برا  یم بیداشتم. مغزم دائم نه  ازین  یفرصت زمان نیراحت فکر کند. من هم به ا الیبا خ 

بود دل آرا  هگفت نیلیکردم! شا یگشتم، خودم هم درک نم  یحرف ها را به او گفتم. دنبال چه م نیا
پس زدن عقل و کشش   نیداشتم. ا یکردم. اما کشش خاص یم یزن دور نیاز ا دیو من با  ستیک

کنار   شی نما نیاز ا یگرید یر لحظه پرده کردم، ه  یچشمم آورد! حس م  یرا جلو   نیاحساسم، نازن
 گناه بود. دل آرا چه؟ یب  نیاتفاقات باشم. نازن یتوانم متوجه   یرود و من بهتر م یم

 

 ! رمیمن بلدم فال قهوه بگ  -

 

 دهیگذاشت. سرم که باال کش ی نعلبک یبه دستانش بود که فنجان را برداشت و برعکس رو چشمم
 هیبرد! نگاهش شب  یکه خوب دل م یگوش ی. اما دل آرا نبود! دختر لوند و بازدم یشد، به نگاهش رس

و  می! تا فنجان را بردارد، سکوت کردیداشت و البته غم بزرگ  یلیکه حرف خ  دیرس یبه نظر م   یزن عاقل
 بعد، او آهسته گفت: 

 

 ! یرنگ یزن ... با موها هیداس ...  هی... نمی ب یست! سفر م  ختهیبهم ر زیاووم... چه قدر همه چ -

 

 کش آمد:  یکم شیاز فنجان گرفت و لب ها چشم

 

 مراقب خودت باش!  -
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ام تنگ شده بود و   نهیس ی. انگار قفسه دیچی ام پ نهیکه در س یجمله مصادف شد با درد بد نیهم
به حالم برد.    یاز حالت صورتم پ ایداد. دل ارا گو یبهم فشار م  ،یفکم را دست پر زور یاستخوان ها
 گذاشت و گفت:  زی م یفنجان را رو

 

 ن؟ یحالت خوبه شاه  -

 

 خودش را به جلو خم کرد:   شتریام برداشتم. دل آرا ب نهیس  یرا آهسته تکان دادم و دستم را از رو سرم

 

 رون؟ ی ب میبر یخوا   یم ؟یخوب   یجوره... مطمئن  هیچشمات  -

 

صاحب کافه بروم،   زی شده بود. بلند شدم که به سمت م  یقفس تنگ میبود. کافه برا ییبه جا  شنهادیپ
 اما دل آرا دستم را گرفت: 

 

جور   نیمسئله، حالت ا نیواسه ا  دیدود هست... شا یل یخ  دنیکش گاریجا س  نیآروم. ا رونی برو ب -
 کنم! یشد.. من حساب م 

 

به شماره افتاده ام را   ینفس ها ، یزیباد خنک پا زدم. رون ینبود، تعارف کنم و از کافه ب  یطور طیشرا
در گوشم به   یجا باز کنند. زنگ خطر میها هیتا ر دمیکش  یتر قیشد، نفس عم  ی به جا آورد. تا م  یکم

 کنم! یخواستم توجه یصدا در آمده بود و نم 
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 کرد و بعد دستم را گرفت:  یدل آرا، سرم را برگرداند. نگران، صورتم را وارس یصدا

 

 ...نی تو ماش میبر  ایب -

 

 کم راه برم...  هینه ...  -

 

. باد  نیبه زم  یبه من بود و گاه  ی. نگاه دل آرا هر از گاهمی، هم راه هم قدم زد ادهیاز کنار پ  آهسته
 را تکرار کند:  تا دوباره دل آرا خواسته اش دیچ یپ یسرد

 

 ن؟ یتو ماش می... برنی شه شاه یسردت م  -

 

گرم دل ارا،  ی. دست هامیزد یقدم م  ا،یدن  یرو را تا انتها ادهی شد پ  یخواستم برگردم! کاش م ینم
. حاال  دیچسب  میبه بازو شتریکه ب دیکرد. انگار که حال خوبم را فهم  یدستم نوازش وار حرکت م یرو
 میگلو  خی ب بهآمد و  یام باال تر م نهیدارم. غم، لحظه لحظه از س یگاه هیراحت بود که تک   المیخ

 که سال ها تجربه اش نکرده بودم و باز ...  یبود تا بغض کنم. حس مزخرف  دهیرس

 

دل آرا از   م،یدیرو که رس ادهیبزرگ پ یکنار جو یچوب کمت یبعد ادامه داشت . به ن قیتا دقا  سکوت
 :دیدستم کش

 

 ... هوا خوبه ... مینیکم بش  هی ایب -
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سرگشته و خسته  یگذشتند و آدم ها یکه با سرعت م می باش ییها نیکردم تا پشت به ماش موافقت
گذاشت و شروع   شی پا یگشتند. دل آرا دستم را رو یاستراحت و آرامش م یبرا  یکه دنبال مامن یا

 برجسته اش را نوازش کردن: یرگ ها یکرد رو

 

جور   نیا  ؟یحرف بزن یتون  ی... نمیخور  یحرص م یل یخ  یموضوع هیسر  یکنم دار یاحساس م -
 ! ینی ب یآزار م   یلیخ

 

لحظه مهم نبود   نیکردم! در ا یرفت. منتها من فقط نگاهش م  یدر ذهنم رژه م نیلی شا یها حرف
 تفاده داشت! دوخته و قصد سو اس سهیمال من، ک یدل ارا هم برا

 

...  تی زندگ یشه همه   یم یکی...  یدل ارا ... وقت ستی مثل از دست دادن اعتماد سخت ن یچ یه -
همه حرفاش   ،یکه اون قدر بهش اعتماد دار یک ی! یشه برادر و دوست و پدر و ... پسرت حت یم  یکی

 و بعد...   یرو باور کن

 

 بهت از پشت خنجر بزنه!؟ -

 

 زدم:   یپوزخند

 

وقته   یلیکه اتفاقا خ  مین یب یم می ماست! اگر چشمامون رو باز کن یباور مسخره  نیاز پشت؟ نه ... ا -
رو به رومون! قلبمون رو نشونه گرفته وخودمون هم راه درست رو بهش   ستادهیخنجر به دست ا

 !مید ینشون م
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را باال   گرمیکردند. دست د یرخ من گرفت. انگشتانش هنوز نوازش م میو چشم از ن دیارا آه کش دل
 : د یجان من رس یطور سرش را هم باال آورد و به لبخند ب نیدستش بگذارم. ا یبردم تا رو

 

 ! صورتت مثل گچ شده ... نی نگرانتم شاه -

 

 شناسم خودمو...  یخوبم ... م -

 

 نگرانتم... -

 

 نباش...  -

 

گذاشت، به خواسته ام  یزد و من دلم آغوشش را خواست. نگاه آدم ها، نم هیتک  میآرا به بازو دل
 کرد:  یبلند شدم. دل آرا با ترس نگاهم م  لیدل نیبرسم و به هم 

 

 حالت خوبه؟  -

 

 ... میخوبم... بر -

 



 شاه و دل 

571 
 

شلوغ را در    یها ابانی حرکت کردم. خ  عیو با نشستنمان، سر میدر سکوت راه افتاد نیسمت ماش به
دنج  یمدت کم، جا  نیکه در هم یآشنا... کوچه ا یبه کوچه   دمیو رس میگذراند  ،یهمان خاموش 

 را که خاموش کردم، دل ارا کمربندش را باز کرد:   نیشده بود! ماش ییخاطرات خوش طعم و خوش بو

 

 مارستان؟ یب  یبر  امیباهات ب  یخوا  یدکتر... م  یرفت ی. کاش منی نگرانتم شاه -

 

 ... ستی... حالت رو به راه ن ادیدکتر.. ز  یرفت  ی... کاش من یدوستت دارم شاه -

 

 خوبم ...  -

 

  نیهم ی... فقط ... کاش همه چیدل آرا... دوست دارم هست یهست یتو دختر دوست داشتن -
 موند! یکه االن هست م یطور

 

 او دوختم:  یمات شده  یلبانم نشست و چشم به مردمک ها یرو یزی غم انگ لبخند

 

دونم چه مرگمه که  یده! نم یهم نم نیری ش دیشا تیرو به هزار تا واقع  ایرو ه ی ری آدم ، تصو یگاه -
  یعقلم هم خودش رو قاط شهیاحساساتم نبودم . هم ری حد اس  نیوقت تا ا چی ام. من ه یطور نیا

خوام به حرفش گوش    یبار نم نیخوام، ببرم... اما ... ا ی رو که م یماجرا کرده و .... نتونستم اون لذت
 که هستم! یطیشرا  نیا یکنم. اونم تو

 

 ام سبک تر شود. نهیفرستادم تا س   رونی را آهسته ب نفسم
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شد تا با   نیرو نخواستم. مجبور شدم اما به حرف عقلم گوش کنم و هم   الیوقت سه چیمن ه -
  یمنو از زندگ  یل یکه خ یهم باشم! نقطه ضعف بزرگ گهید یقلبم بود، دنبال دخترا یکه رو یحسرت 

  خره. اما باال دهیبه آخر رس ایکردم دن یرو گذروندم. فکر م یسخت یعقب انداخت. بعد از طالق ، روزا
هشت سال، نتونستم  نیا یدخترا برام پر رنگ شد. منتها... تو یبلند شدم. بعد ... کم کم ابراز عالقه 

که زودتر   یفکر کنم. دختر یا گهیکنه و نذاره به دختر د ر یببندم که چشمم رو س یوقت دل به زن  چیه
احساسم بخوامش   روسط نباشه و فقط به خاط  یمنافع  یاز عقلم، احساسم دوستش داشته باشه. پا

... 

 

از نوازش کردن، دل کنده بود. به  مانیانداخت. دست هر دو ن یدل آرا، سرش را پا دم،یکه کش آه
 یبا ناخنش خط ها  ن،یکنسول وسط ماش یکردم و او رو ین پوست گرمش را حس مم ش،یجا

 را گرفتم و محکم تر از قبل ادا کردم:  ممی! تصم دیکش ی م یفرض

 

جلو... من   ای ب ،یری بگ میبا احساسات تصم  یخوا یگم، خوب بشنو... اگر تو هم م یبهت م  یزیچ هی -
من   یو سن و سال... برا تیموقع نیا یتو یواقعا تحمل رو دست خوردن رو ندارم. شکست عاطف 

  یرفتگ ی... هر چ ری از من نگ یسراغ گهید ،ی ستی. اما اگر نستیمهم ن ی چیمرگه... وگرنه ... برام ه 
 بندم!  یم ،یکه بهم نگفت ییها تیواقع  یبرس. منم چشمامو رو تی نوش جونت... برو به زندگ

 

  نیدانم چه شد که با سکوت، سرش را پا یسرش را باال آورد و دهان هم باز کرد، اما نم یا لحظه
شد، اما باز سر جا   یم دهیهم کش رهیو به سمت دستگ  دیلرز یانداخت. انگار مردد بود. دستش م

 داشت.  ینگهش م

 

  نیرفتن شد! خدانگهدار را زمزمه کرد و از ماش  یبرا یخوب  لی من، دل لیموبا  دنیلرز یصدا باالخره
 سرش راخم کرد:   ی شد. اما قبل از آن که در را ببند، کم ادهیپ
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 دکتر برو ...  هیمراقب خودت باش...  -

 

 دنیرا برداشتم و با د یصادقانه بود. لبخند زدم و با بستن در، به سمت خانه رفت . گوش نگاهش
 : آه کشان، جواب دادم ن،یلیاسم شا

 

 بله؟  -

 

 تو؟  یبابا کجا موند -

 

 شد:   یسمت دل آرا برگشتم که وارد خانه م به

 

 !؟ یخور  یم یخونه، شام چ امی یدارم م -

 

 غذا درست کنه!؟ یریاشپز بگ هیشه  یبهم خورد! نم  رونیب یغذا نیاه ... حالم از ا -

 

 ارا با تعلل در را بست و من لبخند زدم:  دل

 

 خوبه؟  رمیگ  یم یفرنگ یغذا هی امشب برات چرا! اونم چشم... حاال -
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 پس !  ای باشه. زود ب -

 

را پشت   یقطع کرد! با خنده گوش   عیرا سر  یگوش گر،یجواب نشد و مثل هر بار د  ای یخداحافظ  منتظر
 ستادهیحاال، پشت در خانه ا نی دانست دل آرا تا هم   یفرمان انداختم و کوچه را دور زدم. حسم م

سفارش   ی. دنبال رستوران برادیرس  یمهم نبود، اما حالم بهتر از قبل به نظر م میبرا شیاست! چرا
راست به سمت رستورانش حرکت    کیبود و   یافتادم. فرصت مناسب نیآرم ادیگشتم که  یم  نیلیشا

 کردم. 

 

رفت،   یاش ور م  پیبود و با پ دهیکش  نیکاله لبه دارش را پا شهیکه مثل هم یدوست ن،یآرم دنید
 : ستادیباال انداخت و ا یی. ابرودیتر کرد. سالم بلند ِ رضا، سر او را هم باال کش دهیلبخندم را کش

 

 !نی بش ؟ی ! خوبن؟یشاه -

 

 نشستم و رو به رضا گفتم:  یچوب یصندل یرو

 

 برم... یمن باشه، آماده کن م یکه باب دل دختر فرنگ دیخوشمزه و جد  زیچ هیرضا جان  -

 

 لبخند زنان سر تکان داد و راه افتاد: رضا

 

 بله چشم ... -
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 کرد:  یکه همچنان با چشم رضا را دنبال م  دیرس  نیبه آرم نگاهم

 

 تو؟  یخوب  -

 

 داد:  رونیو نفسش را ب  د یچرخ شیها مردمک

 

 گذره؟  ی... تو چه خبر؟ خوش م یمرس -

 

 ... رمیگذره. درگ ی... م یا -

 

 رو دوست داره؟ نرایچه طوره؟ هنوزم ا نی لیشا -

 

 : دم یکش یخنده ، آه  با

 

 !گهید هیخواد! نسل جوون امروز  یرو م نیبهش ندارم. اونم هم یظاهرا که آره... من کار -

 

 . هواشو داشته باش! نیشاه هیاوهوم... تو سن حساس -
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 نگرانش، حواسم را جمع کرد. سرم را آهسته تکان دادم :  نگاه

 

 منو داشته باشه! یهوا یبه اون بسپار دیدارم. البته ... فکر کنم با -

 

 و سکوتش وادار کرد تا ادامه بدهم: نمیرا بلند کرد تا اخمش را بب   یصندل  ری ج  ریزدنش، ج  هیتک

 

 .... ی شناس  یتو که منو م -

 

 شناسم! یم -

 

 منو داشته باشه ! یهوا دیپس قبول کن که اون با -

 

 به چشمانم گفت:  رهی باره به جلو خم شد و خ کی

 

اشتباه   یهواتو داشته باشه! وگرنه حق دار یکس دیبا  یکن  یکه فکر م  نهیا یاشتباه بزرگت تو زندگ  -
 !یکن

 

 من؟ -
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 : د یدر هم کش شتریرا ب  شی اخم ها تعجبم،

 

کس مثل خود ِ   چی... هنیازت! شاه دمیشناسمت، کم ند  یکه م یچند سال ن یا یبله! خود ِتو! تو -
 ؟ یفهم یتو م نویا  یخودشو داشته باشه! ک یتونه هوا یآدم نم

 

 آهسته تر ادامه داد:  ن،یو آرم دمیسوخت. اما آرام بودم! تنها آه کش یام، م نهیس درون

 

! مخصوصا  یش زونیو اون آو نیهمه به ا نیا نکهیکن! عوض ا هیچشماتو باز کن و به خودت تک -
 شن! ی اما ... مادرت نم دیکدوم ... ببخش چیکه دور و برَتن! ه ییزنها نیا

 

شد. سرم را باال گرفتم و زل زدم به  یباره خال  کیام،  نهیس یبزرگ نبود اما فضا یلی ... خشکست
که عجب صادق بودند! درونشان، مادرم نشسته بود و لبخند پر از محبتش...  نیآرم یچشم ها

 پلک زد تا من دوباره حواسم جمع شود.  ن یخالصانه بود. آرم تی که پر از حما یلبخند

 

خودش    یجا یزی چ مون سو استفاده نکردم. هر یوقت از دوست  چی. هستمیفضول ن یدون  یم -
رو دوست دارم و تو    نی! چون من شاهیمن دوست یبرا   ،یداشته باش یطیداشت... و داره. هر شرا

 ی.... رو  ید یکه از دست م ییروزا  یاحساست ... برا یسوزه ... برا یم یلی! منتها ... دلم خ یهست
 حساب کن ... قانهیرف  حرفام، نیا

 

  یبود که رو یچشمانش بخوابم. حسم لبخند انیرا م  شی ها یحرف ها و نگران یکرد تا باق  سکوت
 را برداشتم:   پشینشست. دستم را جلو بردم و پ  میلب ها
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  هوی... تو هم شتیپ  امیبهونه کردم ب هویراحت... امشب   التی ... خنیحساب کردم روت آرم  -
 ! یحرفا نبود نی دونم اهل ا یشناسمت و م  ی . من که میحرفا رو بزن نیا یخواست

 

 را باز به سمتش گرفتم: پیشد و پ  دهیکش لبخندم

 

 کنم حتما. ی! ممنونم ... به حرفات فکر م  یق یرف -

 

را    پشیبود! در سکوت او پ  ینشان دادن احساسش کاف یهم برا نیباال رفت. هم یکم  شیها لب
که تا خانه برسم، به  یرا تا رضا آمد. لبخندش، حال خوشم را بهتر کرد. به حد گارمیو من س دیکش

ترانه، کلمات را زمزمه کنم تا حالم بهتر   یکردم همراه خواننده  یگوش دادم و سع یشاد یقیموس
  نیل یافتاده است! برعکس شا میچند روزه، برا نیهمه اتفاقات ناگوار در هم نیشود. انگار نه انگار که ا

  شیکرد ! حرف زدم و جواب نداد! غذا را برا یمبل نشسته و نگاهم م یدر هم، رو یه با سگرمه هاک
به اتاقش    بعدبه زور به دهان گذاشت و  یو با همان حالت قهر و اخم نشست و چند لقمه ا دمیچ

 برگشت! 

 

دخترم حرف   با  طیشرا نیدر ا دیکش  یگرفته شده بود منتها هم خسته بودم و هم حوصله ام نم  حالم
  یگاه استفاده م هیبه عنوان تک  ن یلیاز شا دیخورد. نبا ی هم دائم در گوشم زنگ م نیبزنم. حرف آرم 

  یراه حل  دمشدم و خو یبا مشکالتم رو به رو م یکم دی اش بود. با یکردم. دخترم هنوز اول راه جوان
دل آرا، از دستم ناراحت   یماجرا ن ی و نبودنم و همچن دنیرس ری که بابت د نی. همافتمی  یم شانیبرا

 شد.  یام م یبود، باعث شرمندگ

 

و    رمیکه باالخره از کوه مشکالتم فاصله بگ یآرامش من بود. بهانه ا یبرا  یخوب  یمسکن مقطع خواب
 و کاب.و.س، تا صبح بگذرانم ...  ایرو ریدرگ
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** 

 

 یفراموششان م ایشود،   یم زاری روزانه اش، ب  یها از عادت یانسان ،یاعتقاد داشتم که زمان شهیهم
حمام کردن  یحوصله  یکه حاال در مورد خودم مطمئن بودم! حت یکند، حتما حالش بد است! حس

 رونیاز اتاق ب  نه،یدرون آ نیتوجه به پوزخند ِ شاه یو ب  دمیرا پوش  روزید ینداشتم و همان لباس ها
باز   یباال رفته بود که صدا چیبرداشتن سوئ یزدم. هنوز دو سه قدم تا در فاصله داشتم و دستم برا

جمع   نهیس  یدست ها را رو وار،یزده به د هی، سرم را برگرداند. کنار در اتاقش، تک   نیلیشدن در اتاق شا
 : اندلبانم نش یرا رو یطلبکار و حق به جانبش، لبخند کم رنگ ی افهیکرد. ق

 

 !ری صبح به خ -

 

که  یکه مثل هر بار یدوانده بود. حسرت  شهیدر ذهنم ر یق ینکرد. حسرت عم  یرییتغ  نیلیشا نگاه
  ری کند، مرا تحت تاث یم  داریمان ب ی دهد و ما را از خواب خرگوش  یمان رخ م یدر زندگ  یاتفاق ناگوار

را به  میاکردم. حسم، پاه یکرد و شروع به سرزنش خودم م یداد. عذاب وجدان، کالفه ام م یقرار م
 : ستمیحرکت در آورد تا رو به دخترم با

 

 هیتو نبودم. االنم  یبرا یوقت پدر خوب  چیکردم. من ه تی دونم عصبان یجان، م  نیلیشا دیببخش -
 کم سرم شلوغه ... 

 

 سرت با دل آرا خانم شلوغه درسته؟ -
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 دوختم:  میپا ری شدم اما مقصر بودم و زود نگاهم را به فرش ز متعجب

 

 به اون نداره ... ینه! ربط  -

 

 راه افتاد: یعصب   نیلیشا

 

 ؟یکه ازت خواستم رو انجام نداد یخب پس چرا کار ؟یجد -

 

رفت. جواب ندادم تا او    یمت مبل بزرگ مپشتش به من بود و به س نیلیکرده سر باال کردم . شا اخم
 و به سمتم برگردد:  ستدیهمان جا با

 

 !یکن  یم یکار دار یفهمم چ یاصال نم ؟یاز دستش راحت بش یخوا  یها بابا؟ تو واقعا نم  -

 

به   یزیکردم چ  یناراحت شود و فقط سع نیلیخواستم شا  یچند روز فکر کردم. نم نیاتفاقات ا به
 : اورم یخودم ن یرو

 

رو دوست   شنهادتی. اتفاقا گفتم که پرمی کم با شرکت درگ هیکنم.  ینم  ینه نگران نباش! کار خاص -
 شه.  یدرست م زیهمه چ یداشتم. اگر صبر کن 

 

 ؟ یک -
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باال انداختم و مثل  یام بود. شانه ا رهی خ یلبخند داشتم، او جد  یحوصلگ یمن که با تمام ب برعکس
 راه حل، انتخاب کردم:  نیآخر یفرار را برا شهیهم

 

کم کارامو سر و سامون بدم. تو   هی قبلش،  دیکار کردن ندارم. منتها با یزود! من اصال حوصله  یل یخ -
 خوام کنم تا اونم دست از سر من برداره!  یکه من شرکت رو به نام تو م  یبهش بگ  یتون یم

 

حرف ،   یتحمل، ب یا هیبه من بود و بعد از ثان رهی . نگاهش خنمشیرا برداشتم و برگشتم تا بب چیسوئ
آسان نبود،    شیدادم. مطمئنا برا یبود. اما حق م بی عج میرفتارش برا یبه اتاقش برگشت. کم 

. اسم دل آرا، ذهنم را پر کرد تا به همان فتدی مثل دل آرا ب یبه دام دختر  ،یسادگ نیپدرش به ا
که  یکه حس آرامش بود و نکته ا ی داشتم. تعلق یبی عج شی شود. گرا زی لبر یسرعت، قلبم از حس

صبور و ساکت بودند و   شه،یبرخالف هم م،یکرد، نخواستن بدنم بود! هورمون ها یم شتریرا ب  جانمیه
 نداشتم.  یوقت بود، به کس یل یکه خ ی! تعلق خاطردیپرست یقلبم بود که دل ارا را م نیا

 

شرکت دور    یها یریاز درگ ینشوم و کم  ریوجه مسدل آرا بود تا مت ریبه شرکت برسم، فکرم درگ تا
زد،    یرنگ کنار در واحد، برق م ییقاب طال یاسم شرکت که رو دنیو د نگیشوم. اما با رفتن به پارک

با لباس   که یگشود و مرد میدر را برا یبا ناراحت میرح یداشتم و زمان  ی. احساس بددیکش ری قلبم ت
حرف   نیبود، متوجه شدم که موضوع بزرگتر از ا ستادهیدفتر من ا  یگروهبان، جلو کیهمراه  یشخص

کوتاه، متوجه ام کرد، به خاطر اجناس قاچاقم   یجلو آمد و در چند جمله  عیسر دنمیهاست! طاها با د
 آوردند! فیتشر

 

کردم! اما لبخند   یم  هیگر دیبا طی شرا  نیو با ا  دیرس یآبرو و اعتبارم وسط م یبود، پا  یبزرگتر مشکل
را خواستم و او مجابشان   لمیکردم صادق باشم. وک یرا گوش دادم و سع شانی زدم! به ظاهر حرف ها
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را با انگشت شانه    ششیخواهد کرد تا مرد همان طور که ر یمن ط  یمراحل را او به جا یکرد که باق 
 گرفت و برود! میهم قرار خواه ی بکشد که باالخره باز رو به رو میبرا یکرد، خط و نشان محکم  یم

 

  یسال زندان را در پ نیخب حتما چند یخبر بودم ول  یمرتکب نشده بودم! از مجازاتش ب  یجرم کم
از دست دادن نداشتم!  یبرا یزیچ  گریذهنم نقش خورد، د انیم ندهیکه از آ یری خود داشت. با تصو

  م،ماهان برو  دنیکرد، به د یکرد. اگر طاها اصرار نم  شتر یسرتم را بطاها، ح نیچشمان غمگ دنید
ام را   یدانم چه طور به ذهنم خطور کرد تا گوش  یحامد بودم! نم فیکث یباز ری هنوز هم درگ دیشا

 . رمی حامد را بگ یبردارم و شماره 

 

داشتم. انگار نه انگار   یق یشد! ترس عم یام خال  نهیباره تمام س کی  د،یچیزنگ که در گوشم پ یصدا
 بود!  طانیش  یصدا دنیشن هیحسم شب شتریساله ام بوده! ب نیکه دوست چند

 

توان قطع کردن را هم نداشتم! ذهنم دنبال شروع   یبود و حت دهیچسب  یعرق کرده ام، به گوش دست
مهم ماجرا! و   یاکرد. دنبال همان چر تمیکه کنارم بود و حما ییگشت. سال ها یمان م یدوست

ماهان دروغ گفته و با طاها   دیکه شا نینشست! ا شی به جا یجواب، فکر احمقانه ا  یناگهان به جا
حامد هم  د، یکرد شا یفکر م  نیخورد و من به ا یزنگ م  یکاسه است! همچنان گوش کیدر  دستش
 گناه است! یب  نیمثل نازن

 

 سالم! -

 

تنومند درخت فکرم را قطع کرد. پرت شدم   یباره تنه  کی بود که  یشده ا زیتبر ت هیحامد، شب یصدا
  دمیقدرت باز شدن نداشتند. نفهم  میماندم ! فک ها واریبه د  رهیبه اتاقم و با چشمان گشاده شده، خ

 آه حامد، به خودم آمدم  یشد که با صدا ی سکوت چه قدر طوالن
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 ؟  یالو؟ هست -

 

 سـ ... سالم! آره ... هستم. -

 

 بود. دور و سرد! یگرینا آشنا تر از هر زمان د شیصدا

 

 حرف اضافه ندارم اصال! یخواستم باهات صحبت کنم. حوصله   ینم -

 

در گوشت کف  شی ناخن ها شتریبود که هر لحظه ب  یمرد معترض یمشت گره کرده  هیشب  قلبم
 خارج نشد... میاز گلو ییصدا  چیرفت. به زحمت بزاق دهانم را قورت دادم اما ه  یدستش فرو م

 

  نایسراغ ماهان! خودش بهم زنگ زد. البته ازت توقع داشتم حداقل زودتر از ا ی دونم که رفت یم -
 حرفاست!   نیسرت گرم تر از ا  ای... منتها...گو یبفهم

 

 به قلبم بدهد. یپوچ دیکه قرار بود باز هم ام یا هوهی شکست. فکر ب  یحامد، باورم را م یها حرف

 

 هنوز؟  یزنده ا ن؟یشاه ادی یصدات چرا در نم -

 

 حامد؟ من... ما با هم دوست ...   یچ یبرا -
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آدم   ،یبار گفت هی ادتهی. درسته؟ یدونم، خودتم، قبول ندار یچرت و پرتا رو! م ن یول کن تو رو خدا ا -
ها؟ منم کمکت کردم!  فته؟یهلش بده که راحت تر ب د یافته تو چاه، با یداره م یک ی نهیب  یم یوقت

 !یاز دست دادن ندار یبرا یزیچ گهیحاال د

 

نشست. چشمانم را بستم و آه  یصورتم م یبود که رو یمحکم  یها دهیکش ش،ی قهقهه ها یصدا
 : دم یکش ی قیعم

 

 ... تو ...  ی... تو ... خودت بلندم کردیتو ... خودت کمکم کرد -

 

 یچه انتظار گهیکنه تا خودش باال بره ، د یکه بچه شو له م یزادی . آدمنیحرفا رو شاه نیول کن ا -
 در ضمن ... ؟یبمون   تیتو خواب خرگوش یخوا ی م ی تا ک ؟یاز من دار

 

 فرستاد و ادامه داد:  رونی ب  یرا طوالن  بازدمش

 

 حقمه. نایمن کردم، پس ا  یگ یم یخودت دار -

 

 سرم را باال تر گرفتم و گفتم:  گشوده شد. میها پلک

 

 چند سال من خودم سگ دو... نی... ایتو کمک کرد -
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از اولشم بهم گفته بود دارم تو رو گنده   گانهیخودتم باورت شده آره؟  ای! گونیچرت و پرت نگو شاه  -
برام کار  کنم. تو  یهمه زحمتم استفاده م نیاز ا یو حاال دارم به راحت دمیفهم  یکنم. اما خوب وقت  یم

 منه! یبرا شی. باقیو حقتو برد یکرد

 

 لبم نشست:   یپوزخند رو اری اخت یب

 

که  یا هیسرما ای یکه با دو تا شرکت آشنام کرد نیحامد! من کجا گنده شدم؟ ا  یگ یچرت م  یدار -
 ... یبهت دو برابرش رو برگردوندم رو بهم داد

 

خواستم رو در رو بشم باهات! حاالم از عمد خواستم  یهات نم  یباز بمیننه من غر نیواسه هم -
کنم پست بزنم. گرچه با اون  یم  یکه هر کار یدون یکنار. م یآدم خودتو بکش یو مثل بچه   یبفهم

 ! یآب خنکشم بخور یراحت بر الیبا خ   یبرات پختم که چند سال  یآش  هیبار قاچاق، 

 

 یخت شده بود. به زحمت هوا را مهم س دنینفس کش گریبلند شد. د ش یخنده ها یصدا  باز
گشت.  ی زبانم نم  یرو یگریفرستادم. حرف د یم رونیو با همان مشقت، ب  میها هیداخل ر دمیکش

 حامد را سر برد:  یحوصله    قم،ینفس عم

 

کن! اما   یتات   ی! از اول، تاتیبازم کن! تو که ظاهرا خوب بلد ؟یخودت کرد یگ  ی! مگه نمقیپاشو رف -
رو هم کنار بذار و به جاش،   ی. دختر بازیزانو خودت و بلند ش یرو یباشه، دستتو بذار ادتی بار  نیا

 کردما!  حتتیکن! نص یمثل آدم زندگ
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تا با دو   اوردمین ادیبه  گریزد، اما د  ییباز هم حرف ها دی و تمام قلب من، مچاله تر شد. شا دیخند  باز
ام را در   یکه تمام زندگ  یبود. کاب.و.س یخ کاب.و.س تل هیشب زیبوق کوتاه، تماس قطع شد. همه چ

... سرم را  نیاقبل از  یها یگذراندم . مثل تلخ یم دی کردم. با یتحمل م  دیکرد. با  یخودش حل م
  یبرا یدنبال راه دیاتاق پس فرستادم. با یرا آهسته تر به هوا میگذاشتم و نفس ها یچوب ز یم یرو

سرم را بلند کردم و از   یآمدم. به سخت یکوتاه م دی. نبا  اورمیخواستم کم ب  یگشتم. نم ی م ییرها
 نده،یبه آ د یکاست. دوباره ام ماز التهاب ،یزی خوب پا یکنده شدم. پنجره را که باز کردم. هوا  یصندل

  . حق با حامداورمیخواستم کم ب ی شدم. سخت بود اما نم  یبلند م  دیفکر ها را به مغزم فرا خواند. با
را   شیکه حاال ادعا   ی. کسردیدستم را بگ یخوردم و از ترس، منتظر شدم تا کس   نیبود، بار قبل زم

 یداشتم. اما م یشرکت را سر پا نگه م  یتحاال هم با سخ نیخواستم... هم ی بار نم نیداشت! ا
 توانستم!

 

 ادیام کرد!  یافتاده و چشمان غمناکش عصب  یشانه ها دنیبه اتاقم خواندم. د ادی را با فر طاها
او،  یمانده بود! سه قدم بلند برداشتم تا رو به رو الیطور بعد از رفتن سه  نی افتادم که هم ین یشاه

 به بدنش دادم:  ی را گرفتم و تکان محکم  شی. هر دو بازوستمی وسط اتاق با زیکنار م 

 

  ،یباش   یشکل نیخوره! اگر قراره ا ی بهم م فیعض یطور باشه! من حالم از آدما ن یا یکس ستیقرار ن  -
 !نمتیخوام بب  یوقت نم  چیه گهیاز اتاقم و د رونی حاال برو ب نیهم

 

 دادم! یم  حیرا به آن نگاه بدبختانه ترج   یجیگ ن یکرد. اما هم یو سردرگم نگاهم م جیگ طاها

 

 ... رونی برو ب  ،یباش  یمدل نیا یاگر دوست دار ؟یدیشن -
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تر انداخت و زمزمه وار    نی. طاها سرش را پادیرا در هم کش میام، اخم ها یگوش  امی زنگ پ یصدا
 گفت: 

 

 گفتم... ی... من مقصر بودم. کاش زودتر بهتون م یعنی... به خدا ... یآزاد یآقا دیببخش -

 

 فربه اش را رها کردم و به سمت پنجره رفتم: یبازوها

 

تا،   ستی افتاده... انگار با سرعت صد و ب  یاتفاق هی... الیخ  ی! بومدی در ن یچ ی کاش رو کاشتن، ه -
رو از   یچ  ست،یبرام مهم ن گهیتو جاده و خب ... نشد... افتادم ته دره! حاال که زنده ام، د  دمیچ یپ

 تونم! یم  دارم دیخوام تالش کنم و ام  ینه! م ایبرم  رونیشه از دره ب  یراحت م  ایدست دادم و آ

 

 پنجره برگشتم تا با تعجب، به صورت خندان و برق نگاه طاها برسم: کنار

 

 . دیکن یطور فکر م  نیکنم. خوشحالم ا یدرسته. من ... واقعا به شما افتخار م  نیهم -

 

شلوار، برگشتم سمت   بینبود. دست در ج ندمیطاها، در آن لحظه اصال خوشا فی. تعردمیکش آه
سرم را به سمت   ،یگوش  امکیزنگ پ یآمد. صدا یبه اتاق م یبوع باز بود و باد مط  یپنجره. هنوز کم 

 ...دمیخواستم... باز آه کش ینگاه کردن داشتم و نه م یبرگرداند. اما نه حوصله  زیم

 

 و گفت:  ستادیا زمی جلوتر کنار م  یدو قدم طاها
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 نی. ادینیعقب بش  دیشه دوباره شروع کرد. نبا یداره اما م یسخت یشه ... کم  یمن مطمئنم م -
 .تهیموفق یقدم برا  نیخودش اول 

 

 کردم.  قیطاها را تصد یسر حرف ها با

 

 شه کم کم.  یکنم. پس اندازم هست. اولش سخته اما ... درست م یاوهوم! تالش م  -

 

  امیپ یطاها نقش خورده است. دوباره صدا یلب ها ی دانستم لبخند رو یبه پنجره بود اما م میرو
  یهمراهم بلند شد تا من نچ کنان برگردم. حدسش سخت نبود! احتماال دل آرا، داشت به دلبر یگوش

ن طور  یاطرافم شده بودم و حاال ا یمدت سرگرم زن ها ن ی! از خودم لجم گرفت... تمام ادیرس  یاش م
 ام رفتم، به طاها گفتم:  یصندل شد. همان طور که به سمت یمشکل ساخته م میبرا

 

اجناس انبار   قیضرر رو گرفت. محمد رضا رو بگو آمار دق   یشه جلو  یتا هر کجا که م دیطاها فعال با -
در مورد   دی ام فعال مثل قبل باشه. با ی. خانم فراهانیهم که در رفت، تو مسئول دفترش یرو بده. غزنو

  یکس ب چی . اما ههدوست دارم شرکت با آرامش کار کن کنم. یکل ین یبازب  هیحساب و کتابا هم خودم 
 خوره! یآبم نم یمن، حت  یاجازه 

 

 کرد:  نیسرش را باال و پا  طاها

 

 حله...  ی. همه چدیچشم آقا! نگران نباش  -
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.  رمیفرستاده بود. طاها سکوت کرد تا سرم را باال بگ می که برا یام یبه اسم دل آرا بود و پنج پ نگاهم
 انداختم و با دست به در اشاره کردم:  زمیم یرا داخل کشو یگوش

 

 هم حرف بزنم.  لمیبا وک دیکنه. با  یفکرم کار م  رم،یکم آروم بگ هیبرو پس ...  -

 

ام نشست. حال  نهیس یرو یراحت الی جواب فقط لبخند زد و از اتاق خارج شد. دستم با خ یبرا طاها
مشکالت   یحت  ز،یچ چیه دینبا  ط،یشرا نیبدهم. در ا یتیخواستم اهم ینداشتم. منتها نم   یخوب

 وتهخواستم با ک یبند بود و من نم  ییام به مو یزندگ یشد. همه   یم میباعث تعلل در کارها  ،یجسم
دانستم  یکردم و م  یشروع م دی شود. با  یچی حامد، ق  ی لهیبند نازک هم به وس نیا ،یگرید یفکر

ام هم  نهیدرد س دیفرستادم تا شا رون ی ب دهیبر دهیرا بر قمیاست . نفس عم شی در پ  یسخت  یروزها
 و تمام فکرم را به کارم معطوف کردم.   دمیکم تر شود. بعد لپ تاپم را جلو کش

 

که حتما دل  نیا و با فکر تی اهم یآمد و من ب  لیزنگ موبا ی. فقط باز صدادمیزمان را نفهم گذر
 کیبدنم را به سمت عقب بردم و خواستم نفسم را  یام، کم یدر رفتن خستگ یآراست، گذشتم... برا

بکشم . با    سنف یام را فشار داد، اجازه نداد به آسودگ نهیس یکه قفسه  یبدهم اما درد بد رونیباره ب 
باره در اتاقم باز شد. سرم را باال گرفتم و  کیدرد خم شدم و چشمانم را محکم بستم. همان لحظه، 

 با اخم از دستش گرفته و رو به من گفت:   یماندم! خانم فراهان ن یلیچشم در چشم شا

 

 اومد تو دفتر و ... هویهستن!  یدونم ک یاقا نم -

 

کرد او را عقب بکشد،   یکه تقال م یمن مانده بود. خانم فراهان به  رهیپر از خشم خ  ن،یلیشا نگاه
 کند:  یترش کرد تا خشمش را سر او خال  یعصب
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 ولم کن احمق!  -

 

 که من هم ، متعجب گفتم:   یفقط خانم فراهان نه

 

 ن؟ ی لیشا -

 

قدم عقب برود و دست   کی با همان صورت بهت زده،   یصدا زدن باعث شد، خانم فراهان نیهم
 گفتم: یست وسط اتاق آمد و من رو به خانم فراهان میبه سمت ن نیلی را رها کند. شا  نیلیشا

 

 !رونی ب  دیخانوم! شما بفرما دیببخش -

 

حرف باز    یبه من دوخت! بعد ب  یخاص  رتی کنده شد و با ح نیل یبه زحمت از شا یخانم فراهان نگاه
  یکه نکرد، از صندل  یماند. حرکت   رهیو بد اخالق دخترم، خ   یرخ عصب میو به ن د یچرخ شیمردمک ها

 بلند شدم و گفتم: 

 

 بگو منتظر گزارشش هستم. زودتر بهم بده ...  د،یبزن   یاکبر یزنگ به اقا هی یخانم فراهان -

 

  نیل یشا یباال انداختم و هم زمان با نشستن رو به رو یی. ابرودیبه من رس یخانم فراهان جیگ چشمان
 گفتم: 
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 ؟یای  یم  یدار یدخترم! چرا نگفت یخوش اومد -

 

 در هم فرو رفت:  شتریب ن یلیشا  یابروها ی گره

 

 مگه برات مهمه ؟  -

 

 را به سمتش برگرداند:   مانیسر هر دو یخانم فراهان یخواستم جواب بدهم که صدا یم

 

! قهوه ی! خوش اومدیدونستم دختر شما هستن! ماشاهلل! چه خانوم ی... من نم دی! ببخشیعه وا -
 ! رن؟یبگ  وهیبگم برات آبم ای  یخور یم

 

را،   نیلی شا یاخم ها ،یخانم فراهان یذوق زده  یخندان و چشمان پر از آرامش و تا حدود صورت
 شد:  تشی، باعث عصبان یخانم فراهان   یزود، دلبر  یلیاز هم باز کرد! اما خ یلحظه ا

 

 ! یزن  یخانوم، چه قدر حرف م رونی بفرما ب -

 

 به من ادامه داد: رو

 

 اومده؟ یقحط یمنش -
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 یباشم! برا  یخوردن خانم فراهان کهی و  نیلی شا یحاضر جواب  نیناراحت ا ای دانستم بخندم و  ینم
 گفتم:  یختم شدن قائله، رو به خانم فراهان 

 

 !میخور یفعال نم ی چی ما ه د،یبه کاراتون برس  دیبفرما -

 

  نیلیرفت. شا  رونی گفت، از اتاق ب نیلیمن به صورت شا یکه به جا یظیبا چشم غل یفراهان  خانم
 حالش، خنده کنان گفتم:  دنیداد. با د هیو به مبل تک دیکش یپوف

 

 ... یهست  یقدر عصبان  نیچرا ا -

 

بخواد منو احمق فرض   یکسخوره  یکنم خودتو به اون راه نزن! من حالم بهم م یبابا خواهش م  -
 کنه!

 

 و زمزمه کردم:   دیلبانم ماس یاز رو یکرد. لبخند به آن  شتریام را ب نهیدرد س لحنش،

 

 تو رو احمق فرض کرده؟ یک -

 

ها؟ اون  یکش یم یچشم و رو چه نقشه ا یب یبا اون دختره  یفهمم! دار یتو! فکر نکن نم  ؟یک -
 ذارم!  یکور خونده، من نم  یخواد دو جا بخوره، ول  یفکر کرده زرنگه و م
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خودم را جلو    ی. کمدیتپ یم  یشتریب  جانی . قلبم با هدمیرا نفهم   نیلیشا ی از حرف ها کی چیه
 : دم یو پرس دمیکش

 

 من ...  ؟یک -

 

 ادامه بدهم و دستش را رو به صورتم نگه داشت:  نگذاشت

 

 !این  لمیمن ف یخوردم. برا  یگول م دیاز اولم نبا یدون یفرض نکن. م گفتم منو احمق -

 

 سر تکان دادم:  ناباورانه

 

 ؟یگ ی م یدار یچ نی لیشا -

 

  یواسه خاطر پول م  یکنه. هر کار ی م یباز لمی! اون دختر داره فیفهم یگم؟ تو مثال نم یدارم م  یچ -
 کنه.

 

 زدم:  هیو به مبل تک  دمیکش یق یعم  نفس

 

 خوام گولشو بخورم ...  یمنظورت پس دل آرا ست... من نم -
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 بهت گفته؟  یها؟ راستشو بگو چ ؟یپس چه طور باهاش ش؟ینی ب  یم یپس چه طور -

 

 ؟ یترس یم ی. تو چته؟ از چنیل یشا یچ یه -

 

 در هم فرو رفت:  شتریب میزد و من اخم ها  پوزخند

 

 ! یشبخ یبهش م یکه مال و اموالتو دار نیاز ا ؟یاز چ -

 

بود من گول بخورم! لبخند زدم و با   نیسن و سال، دخترم نگران ا نیدردناک بود! در ا میبرا حرفش
 : دمیکش  یحسرت آه

 

 . من ... ستیطور ن نیاصال ا ؟یهست  ینه دخترم! نگران چ -

 

اش را از سرش برداشت   یبلند شد. شال مشک شی از جا ،یحوصله و عصبان  یب  ن،یل یمن، شا برعکس
 مبل پرت کرد:  یو رو

 

 من دردسر بشه! ی. تا حاال برادم یکش  یرو وسط م تهی اون عفر یپا دیاه! اشتباه از من بود! من نبا -

 

 نداشت.  نیلیشا یرو ایگو  یریتاث چیکردم آرام بمانم اما ه یاش، سع یو نگران  یدرک ناراحت با
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گه تمام   ی. مامان راست م ینداز  یکم عقلتو به کار نم هی . یکن  یکار م یچ یدار یفهم یتو اصال نم -
 ! یو دنبال زنها رفت یتو به باد داد یهمه چ شهیهم تی زندگ

 

بود. دوست داشتم  قتیحق ،یو تلخ  یبا تمام زشت شیبودم پشتش به من است! حرف ها  خوشحال
 خواست...  یدار شده ام نم حهیسکوت کنم اما غرور جر 

 

 مسائل ...  نیا یتو بهتره خودتو تو -

 

 چشمانش برسم  انیباره برگشت تا به خشم م کی

 

 کار نکنم؟  ی؟ ها؟ چ یچ -

 

 از غضبش را کم یآن که بخواهد کم یکه پلک زدم. ب  بهی غر ینبود! به حد نیلیشا  هیاصال شب نگاهش
 آمد:  شی من پ یکند، تا جلو

 

  لمیخوام ف  ینم یکدومتون رو ندارم. حت چیه یحوصله  گهیاصال د ؟یفهم  یخسته شدم! م گهید -
 کنم... گوشاتو خوب باز کن، باشه؟!  یباز

 

  نیلیدختر، شا نیشدم، ا یرفت و من هر لحظه مطمئن م  یم نیصورتم باال و پا یجلو انگشتش
 ! ستیمن ن
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  یقرونشم به کس هی یبه من برسه. حق ندار  دیارث منه! همش با ؟یفهم ی همه حق منه! م نایا -
 ؟ یدیفهم ،یبد

 

 رحم تر ادامه داد: ی را زمزمه کردم و او ب  نیلیاراده، اسم شا یب

 

اون  یکه لنگه  ییاشغال خوردن. اونا یزنها نیا یحق منو داد ،یهمه سال عذابم داد نیا ؟یدیشن -
 !یاون کثافت خرج کن یقرونم واسه  هیدم  یاجازه نم گهیمنو ! من د یان! پوالاحمق  یدختره 

 

مطلق   ی. ضربان قلبم، تنها صدادید  یرا نم  نی لیشا گریکه د یچشمان هیکر شد. شب  میکم گوش ها کم
رساند. ذهنم قدرت فکر   یم می را به رگ ها یکه آهسته و نا منظم، خون سرد یاطرافم بود. ضربان
که شانه ام    ی! مخصوصا آن لحظه ادیمطمئنم داد هم کش یزد. حت  یحرف م  نی لیکردن نداشت. شا

بسته  ینداشت و با صدا یواکنش  چیوار سر تکان دهم. مغزم ه میداد تا من، تسل  یرا محکم تکان م 
 هم افتاد. یشدن محکم در، چشمانم رو

 

که قرار بود   یگرفتند. نوزاد کوچک  یجان م  ،یمحو یرهای تصو م،ی پشت پلک ها ِیاهی س انیم حاال
که به در خورد؛   ی. ضربه ادیتپ   یشد و قلب من آرام تر م  یبزرگ م  نیلیمن پدرش شوم و ... شا

 چیاما همچنان قدرت ه دیگو یم  ییزهای ست و چ  یدانستم خانم فراهان  ی چشمانم را باز کرد. م
اتاق،   نیا یفضا گریبود! د تمیتوانستم انجام بدهم، فرار از موقع  یکه م ینداشتم. تنها کار یکنشوا
همچنان   ی. خانم فراهانستادمیمبل گرفتم و ا ینداشت تا نفس بکشم. از دسته  یژن یاکس میبرا
روشن    لمیموبا یگوش یرفتم. متوجه شدم صفحه  زمیاعتنا، پشت م  یگفت و من ب یم  ییزهایچ
را فشار   یتنها قفل کوچک کنار گوش یدادم . ول  صیاز دست رفته ام را هم تشخ یتماس هاو  تاس

برداشتم. از  زمیم یرا از رو چیشلوارم انداختم و سو بی دادم تا صفحه خاموش شود، بعد داخل ج 
  است،خو  یام بود. دلم م رهی نگران ،خ  یبسته و چشمان  یبا لب ها  یکه رد شدم، خانم فراهان زیکنار م 
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حرف نه تنها از اتاقم و  یمن نبود. ب اری تحت اخت یکار چیبزنم تا متوجه شود خوبم، اما ه یلبخند
 هم گذشتم!  میبلکه از شرکت و طاها و رح ،یخانم فراهان 

 

  شیچشمانم شدم، اما مصرانه ، قصد فرار داشتم. کجا یدر اوردم، متوجه تار نگیرا از پارک   نیماش
 یمبهم ، جان م ریطور، در ذهنم تصاو نی کردم و هم یم ن یها را باال و پا  ابانینبود. فقط خ مهم

  دنسوخت. حالت تهوع و شل ش یام م  نهیس یکردم و گاه یحس نم یگرفتند. ضربان قلبم را گاه
  زیشدند و همه چ یکج  ،یآهن یغول ها  هیها، شب نیرا کنار بکشم. ماش نیعضالتم، قانعم کرد، ماش

نا آشنا، در ذهنم جا گذاشت و البته،  یابانی از خ میکه برا  یریتصو نیشد. آخر د یو سپ  اهیباره ، س  کی
 کرد ....  یم میصدا  ادیدختر کوچکم که با فر ن،یلیشا

 

** 

 

 پنجم:  فصل

 

گره  یی دست، به روشنا کی  یاهیکه س نینبودم... تا ا  داریهم نه، منتها ب  دیخواب بود، شا دیشا
وصل   ی را به طناب  میپا د،یشا  ایمعلق نگهم داشته است.  یداشتم. انگار کس یخورد. احساس گنگ

 کی هی شب ییشد. سکوت را صدا یاطرافم خاکستر ، یاهیس یدادند. کم کم به جا یکرده و تابم م
اضافه  مینه غم... کم کم سرما هم به حس ها  ینداشتم. نه خوش یحس چیمنقطع، شکست. ه وتس

شدم و باالخره، مغزم فرمان باز   یم  اری . هوش دیطول نکش شتریب یا هیمن ثان یبرا زیشد. همه چ
 سخت نبود، متوجه شوم کجا هستم! ادیگشتند و ز یکم میشدن چشمانم را صادر کرد. چشم ها

 

  یم می. گوش هادیدانم چه قدر طول کش ید. نمام بو نهی درد س د،یچرخ  یکه ته ذهنم م یریتصو  تنها
  یم یتیدارم و نه اهم ادیهم زدم، منتها، نه درست به  یحرف  د،یشا یو حت دید  یم میچشم ها د،یشن
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  م،دادم باز ه یم حی داشتم و ترج تی داد، رضا یکه حس آرامش کاذب به من م ییدادم! از خال
 کنارش بمانم!

 

که   یکه اتاقم را عوض کردند. زمان نیزمان را بتوانم بفهمم. تا ا ینداشت که حت  یپنجره ا چیه اتاقم
به سراغم آمد.   یدراز بکشم، احساس نا امن یگریتخت د یدستگاه ها را جدا کردند و خواستند رو

  یعوض م  ائمکه د ییبروم. عادت کرده بودم، به لبخند پرستار ها رونی دنجم ب ی دوست نداشتم از جا
سر   یکرد و گاه یهم بود و تنها نگاهم م ی همراهش پزشک زن جوان شهیکه هم یکتر مسن شدند! د 
 " اش!ی" تو زنده ا امیسرم و پ یمدام باال بیب  بی داد! به ب یتکان م

 

بزرگ   یبه سقف و المپ ها رهیکرد و من خ  یهم نکردم. تخت حرکت م ینداشتم اما اعتراض دوست
که قرار بود، ساکن اتاق پنجمش من   ی  بخش ِیاهویو بعد ه   میرنگ بودم. وارد اسانسور شد دیسف

  یرگی بود. از ت  وارید یکوچک رو یشدند و من چشمم به پنجره  تشانیباشم. همه مشغول فعال
به آسمان  رهی و من همچنان خ دیرو به زوال است. کم کم شب رس  دیبود خورش شخصآسمان م

لحظات   ریام، زنده شد و کم کم درگ یکودک  یاز روزها یبودم. زمان مرا به سفر برده بود. خاطرات 
 در خواب... یکه تا صبح ادامه داشت، حت یگذشته شدم. سفر

 

که  نیا دی که من هم از حفظ بودم! پرستار با تاک ییشدم. تکرار کارها داریبا صدا زدن پرستار ب  صبح
طور اشراف    نی. ا دمیخودم را باالتر کش  یگذاشت. کم میکنم، تنها شیرفتن، صدا  نیپااز تخت  یبرا

که تا   یکه کنار پنجره قرار داشت. همان تخت یبود. تخت  یام خال  یبه اتاقم داشتم. تخت کنار یشتریب
 پرده ! البته حاالشیدو ماه پ یبودم به ماجرا دهیصبح ، مرا مهمان آسمان و گذشته ام، کرده بود. رس

  طمی. انگار تازه متوجه شرادیکش  ری ! قلبم تدمید یم نه،ی آ یکنار رفته بودند و من به خوب یزمخت یها
 گشتم. یم  مارستانیبه ب  دنمیرس ی شده بودم. دنبال چرا

 

 چشمانم نشست:  یبا لبخند جلو ،یفکرها بودم که در اتاقم باز شد و صورت پرستار جوان  نیهم در
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 ؟ ی بهتر هست ،یآزاد  یاقا ری صبح بخ -

 

دستش دوختم. پرستار که رد نگاهم را گرفت، گل را   دیرز سف یاز صورتش گرفتم و به دو شاخه  چشم
 تا صورتم جلو آورد: 

 

 شماست!  یبرا نیا د،یبفرما -

 

 شده اش، جواب داد:  دهیام باال آمد و با لبخند کش  یسوال نگاه

 

 خانوم اورد.  هی -

 

 انگشتانم نشست.  انیگل، م  یکردم. دستم باال رفت و شاخه ها قلبم را حس یناگهان تپش

 

 رو صدا کن. یحتما کس  ،ی بلند ش یاگر خواست -

 

 کردم:  شیبرود که صدا رونی خواست ب یم

 

 خانوم؟! -
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 چهارچوب برگشت:  انیم

 

 بله؟  -

 

 رو داد، کجا رفت؟  نا یخانوم که ا نی... ا یعن ی... من ... دیببخش -

 

 رفته بود...  وی یس  یاول س ای. گودیدونم ... تنها گل رو داد و حال شما رو پرس ینم -

 

آورده و قلبم آرامش نداشت. پرستار نفس   میگشتم که گل ها را برا یم یکردم. دنبال کس نگاهش
 وگفت:  دیکش یآسوده ا

 

دوباره استرس داشته  ی. اگر بخوایدینرمال رس  تی. تازه به وضع ستیشما خوب ن یبرا  جانیه -
من به   نوی. ا یآرامش داشته باش  د یو با  یرو گذروند یبد ط یشه. شرا  یبرات اوضاع سخت م ،یباش 

 . یبهتره تو آرامش باش یدو روز یک یاون خانوم هم گفتم. حداقل 

 

رنگ افتاد. تنها بند   دیدرشت سف یبست و رفت. چشمم به گل ها مهینشد و در را ن  یحرف منتظر
شکمم گذاشتم و دوباره به پنجره نگاه   یگل را رو یشده بود. با آه دهیچ یپ ش ی دور ساقه ها یکنف

 انجامش داده بودم! یمدت، به خوب  نیکه در ا ی. کاررمی کردم. دوست داشتم بخوابم تا آرامش بگ
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  یشکمم برداشته و رو  یاز روشدم. پرستار گل را  داریپزشک بخش، ب دنیرس  یبار با سر و صدا نیا
گل   دیکرد، نبا دینشسته بود، تاک شیابروها انیکه م ی با اخم یگریکنارم گذاشته بود. پرستار د زیم

 یآماده  ب جوا ِالیخ یکنارم باشد و بهتر است از همراهم بخواهم، گل را با خودش ببرد! ب  یعیطب
زود   یل یکتر را با تکان سر دادم تا خمغزم شدم و تنها با سکوت نگاهشان کردم. جواب سواالت د 

بود.   یام خال یبگذارند. آفتاب از پنجره خودش را تا تخت من رسانده بود. هنوز تخت کنار میتنها
تکان بخورم. به  ادیزکه هنوز به بدنم وصل بود و سرمم، نگذاشت  ییها میاما س نمیبلند شدم که بنش

را ذهن و قلبم شروع   یمسخره ا ی رز! باز یبه گل ها دیو نگاهم چسب  دمیخودم را باال کش یاجبار، کم 
  کی کرد و قلبم با هر تپش، تنها   یشناخت را تکرار م یکه م  یکرده بود! ذهنم با تمسخر، هر اسم زن 

  یبزرگهمچنان امپراطور  ،یماریب  ی همهتوجه باشم اما قلبم با  یکردم ب یکرد. سع یاسم را زمزمه م
 زدم!  ایکه نتوانم تحمل کنم و دل به در یآمد! به حد  یبه حساب م

 

  د،یتخت د یرو  زیخ  میبه اتاقم آمد. مرا به ن  عیرا که به صدا در آوردم، همان پرستار صبح، سر زنگ
 نگران گفت: 

 

 ن؟ یپا  یایب  یخواست یم ؟یآزاد یحالت خوبه آقا -

 

 را راحت کنم:   الشی کردم با لبخند خ یفرستادم و سع رونیرا به آرامش ب  نفسم

 

 تونم تلفن کنم؟  یخوبم! من ... م -

 

 : د یتر کش کیکنارم را نزد یگوش پرستار،
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 رم؟ یمن شماره رو بگ  یخوا  یجا... م نیبله، از ا -

 

گشتم! اول به نظر سخت آمد، اما   یبودم و در ذهنم دنبال عدد ها م رهیبه صورت منتظرش خ  جیگ
کنم!  کتهیدل آرا را به پرستار د  لی موبا یام کرد تا با اعتماد به نفس، شماره  یاریخوبم،  یحافظه 

را به دستم   یشماره ها را گفتم، قانع شد. گوش نانیدوم که با اطم یپرستار اول تنها نگاه کرد، بعد برا
 داد و به سمت در رفت: 

 

 !یآزاد ی آقا استرس ممنوعه -

 

 دل آرا در گوشم پر شد.  یرا کامل نگفته بودم که صدا چشم

 

 بله؟  -

 

  شیآرام نفس ها یشناختم، اما انگار خودش نبود! اخم کرده، به صدا یم یرا به خوب   شیصدا تن
 گوش سپرده بودم که گفت: 

 

 الو؟ بله؟  -

 

 گفتم:  عیکردم االن است که قطع کند، پس سر احساس
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 دل ارا ... -

 

  یگرفته بود و احساس م  شیرا در پ یمنظم  تمیاو هم قطع شد. قلبم ر ینفس ها یمن که، صدا نه
  یم کیکه مادرم به ک  یاسانس هیحال ِ خوش را هم با خونم همراه کرده است! درست شب   کیکردم، 

 : زدم  یحرف م  دیفرستادم . با رونی ب  یممکن به نرم یخوبش خانه را پر کند. نفسم را تا جا  یزد تا بو

 

 ؟ یخوب  -

 

 فرستاد:  رونیدل ارا را هم ب قیمن، نفس عم یصادقانه  دیو شا یکلمه ا کی سوال

 

 خوشحالم که اوردنت بخش ...  ؟یشما خوب  -

 

 ؟ ییممنون... کجا -

 

! میبود دهیرا د گریبعدش، هم د یو کم دمیکه از او پرس  یمرا برده بود به همان دو سه بار ذهنم
 جواب که نداد، زمزمه کردم: 

 

 ؟ ینیمنو بب  ینخواست -
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به حرف زدن،   بشی ترغ یو منصرف شد. برا دیبگو یزیآمد. انگار دهان باز کرد که چ  یف یضع یصدا
 گفتم: 

 

 ! نمتی من دوست داشتم بب -

 

 ... مین ی بهتره ... بهتره که نب -

 

 دل آرا؟  ییکجا -

 

است و قلبم مطمئن بود، خواهد  ک یگفت نزد یبودم. حسم م دهیها را شن نیرفت و آمد ماش  یصدا
 آمد!

 

 منتظرتم ...  -

 

دراز   ی راحت تر الیرا گذاشتم و با خ   یآمد. گوش یخواست م یبود. قلبش اگر م  دهیفا یب  حرف
آهسته  ی که با سر و صدا یبه خواب رفتم تا زمان عیسر یل یهم افتاد، خ یکه رو می. پلک هادمیکش

بود.   سرم یباال   قایآشنا افتاد. طاها با همان لبخند دق یچشمانم را باز کردم و نگاهم به صورت ها ،یا
 تر آورد:  نیسرش را پا د،ینگاهم را که د

 

 خوشحالم خطر رفع شد و بخش اوردنتون.  یلیخ ؟یآزاد یآقا نیخوب هست -
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 خداروشکر...  -

 

سبد گل دستش  جان،یبود با خنده و ه ستادهیکنارش ا یسرم را برگرداند. خانم فراهان م،یرح  یصدا
 را به سمتم گرفت: 

 

 شما گرفتم! یبرا دیبله واقعا خداروشکر... بفرما -

 

دلم شد. چه  یباز هم مهمان خانه  د، یگشت. از لطفشان تشکر کردم و ام شانیصورت ها  انیم نگاهم
به مالقاتم  یگریپس از د یکیدوستان را داشتم. گرچه تازه اول ماجرا بود. دوستانم  نیخوب که هم
کرد.  ابربر ن یام را چند یکرد، خوشحال یاش م  یکه رضا هم همراه نیآرم دنی د انشان،یآمدند. از م

حالم چه بود! با تذکر پرستار و    نیا لی اصال مهم نبود دل گریغرق در محبتشان شدم که د یبه حد
رفت، سرش را کنار   یم  میکه رح یآرامش و استراحتم، کم کم دورم خلوت شد. زمان یبرا دشیتاک

 گوشم آورد و زمزمه کرد:

 

  یارزش نداره. پول و مال، به دست م یسالمت نیمثل هم ی چی . به خدا هیاقا، خداروشکر که خوب -
 گذره و .... یبه خدا عمرت داره م فهی حتو بدون.  گهید ی... قدر روزاادی

 

دستش گذاشتم و  یفشرد. لبخند زنان ، دست رو یشانه ام گذاشت و با محبت کم یرا رو دستش
 گفتم: 

 

 ...میآقا رح  یممنونم اومد -
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را از بابت شرکت راحت کند. گرچه  المیبه جانم ببخشد و خ  یشتریب دیکرد ام  یمثل هر بار سع طاها
گل و جعبه  یشد. نگاهم به سبدها ی... باالخره، اتاق باز هم خال ستین  یسادگ  نیهمدانستم به  یم

تنها نبودم   هک نیکردم اما ته دلم قرص بود! ا  یرا حس م  یافتاد. نگران نیو زم  ز یم یرو  ین یریش یها
 نبودم... رشی درگ ادیکه ز یمهم و بزرگ یدارم! همان نقطه  یزندگ یادامه  یبرا یو باز هم فرصت 

 

  ییماینبود. هواپ دایدر آسمان پ گرید دیرفت و خورش  یم  یک ی. آسمان رو به تاردیبه پنجره رس چشمم
  یکرد اما مطمئنا سرعتش باال یآهسته حرکت م  اریکم رنگ، به نظر بس ییدر همان خط ِ روشنا قایدق
نظر آهسته اما  هبود. ب  مایپپرواز هوا نیهم هیشب قایدق  ی متر بود! خنده ام گرفت... زندگ لویک صدیس

 !میزد یبودن ِ کوتاه، حرص م  نیا یبرا هودهیگذشت و ما چه قدر ب  یم  ییبا سرعت باال

 

رفت و صورت دل آرا   نیهم پا رهی به در اتاق خورد. سرم که برگشت، دستگ یفکر بودم که ضربه ا  در
من را  یشدن لب ها  دهیانداخت و کش ن یپا عیشد. سرش را سر دایدر پ یبا ترس و خجالت، از ال 

 : دیند

 

 ! گرچه ساعت مالقات تموم شده!یخوش اومد -

 

من  یجلو زی م یرا با دستان لرزانش رو یسرش باال آمد. در را بست و سبد کوچک گل آهسته
 گذاشت: 

 

 ... یسالم ... خوش... خوشحالم که بهتر -

 

 :  نمیاز صورتش را بب  یتوانستم کم یاال مشانه خم کردم. ح یسرم را رو یو کم  دمیکش یق یعم  نفس
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 ؟ یممنونم. تو خوب -

 

 ...  یمرس -

 

 : رمی . دستم را جلو بردم تا دستش را بگنمیداشتم صورتش را بهتر بب  دوست

 

 ؟یری سرتو باال بگ شهیم -

 

توانستم چشمان پر از   یسرش باال رفت و حاال به راحت یزده کرد. کم  جانیانگشتانمان، او را ه برخورد
 : دمی. اخم کرده پرس نمیاشکش را بب

 

 ؟ یکن  یم هیگر یچ یبرا -

 

انداخت و با فشار   نیسرش را پا یکه پر از حرف بود. دوباره کم  یلحظه نگاهم کرد. نگاه چند
 میشانه و بازو  یا روو سرش ر دیام کش  نهیباره خودش را تا س کیکه به دستش دادم،  یمضاعف 

کردم. دستم را آهسته  یاشک ها را حس م یس یبلند شده بود و خ ی اش کم هیگر یگذاشت. صدا
 و نوازش وار گفتم:  شتمپشتش گذا

 

 خوبم ...  ین یب یحال ِ منه که م یاگر برا ؟یکن  یم هیآروم باش دل آرا... چرا گر -
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 کرد، لب زد:   یرا پاک مچشمانش    ریز  یاهیرا باال برد و همان طور که س  سرش

 

 ...یمنه ... خوشحالم ... خوب  ری همش... تقص -

 

 اشاره کردم:  یدستمال کاغذ یزدم و به جعبه    لبخند

 

 بردار صورتتو پاک کن! -

 

. نگاهش  ندی تخت بنش یتا کنارم رو دمیکه گفتم بودم را انجام داد. دستش را کش یتر از قبل، کار آرام
 بود و سرش را با تاسف تکان داد. دهیکف اتاق چسب  یها کیبه سرام

 

 دل آرا ...  ستیتو ن ریتقص  یزیچ -

 

 در هم رفته، گفت:  یباره برگشت و با ابروها کیجمله بود،   نیمنتظر هم انگار

 

 ...  یعنیخوام بگم گول خوردم. خودم خواستم...   یکردم. نم تی ... خر ی ل یچرا بود! من ... خ -

 

داد به  یاجازه نم ،ییها یخال ینبود، اما جا ختهیگرفتم تا صبر کند. ذهنم بهم ر شیرا جلو دستم
 تمرکز کنم.  ،یراحت



 شاه و دل 

609 
 

 

 ؟یشد کیو چرا به من نزد یهست  یک ؟یشه راستشو بگ  یواستا دل آرا ... م -

 

 گفتم:  یق یانداخت و من بعد از نفس عم نیرا دوباره پا   سرش

 

 یسر هیو حرفاشه!   نیلیکه تو ذهنمه، شا یزیچ نی . آخردمیجا رس  نیچه طور به ا ستین ادمی -
 لطفا بهم بگو ... یدون  یم یکنن. تو هر چ یم تمیدارم که اذ یخال یجاها

 

 شه !  ینم -

 

 چرا ؟  -

 

 : دیچرخ  یباز کم  سرش

 

 !ستیبرات خوب ن  یاسترس و ناراحت -

 

که   نیهم طیشرا نیا یحرص بخورم... تو  دیدونم نبا  یاشکال نداره. حالم خوبه االن. در ضمن م -
قدر   نیا نی لیشا  ی! در ضمن ... حرفاستیمهم ن شی باق گهی! د هیخودم کاف  یزنده ام به نظرم برا

 نیکه ا نباهام حرف بز الیخ  یخوب تو گوشمه که فکر نکنم بدتر از اون رو بخوام االن بشنوم . پس ب
 ...شمیجور آروم ترم م 
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 گفت:  رد،یآن که چشم از من بگ  یدر سکوت گذشت . دل آرا ب یلحظه ا چند

 

 باهات حرف زده؟  نیلیکه شا نیبا ا ؟یتو ... تو واقعا به من اعتماد دار -

 

 کردم. دل آرا ادامه داد: نی ، سرم را باال و پا یلبخند کم رنگ با

 

 ؟ یکنیحرفامو باور م  -

 

! در ضمن ... قبال بهت  یگ یشم که راستشو م یمطمئن م ،یو حرف بزن یآره! اگر به من نگاه کن  -
! فکر  تنمی خوام بب ینم گهینشده، د ری دنبالم ... اگر احساست درگ ای ب یگفته بودم که اگر صداقت دار

 !یجا اومدنت بهم داد  نیکنم جوابمو با ا یم

 

 : مینگفت تا خودم بگو یزیافتاد . چ نیسر دل آرا پا  باز

 

 پول؟ نیهم  ه؟یواقعا دنبال چ  نیلیاصال شا ن؟یلیبه شا  یدیخب؟ من منتظرم! تو چه طور رس -

 

 سرش را باال گرفت:  یکم ، یق یآرا با نفس عم دل
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  یعنیدوست شدم.  نی لیجور با شا نیبود... بعد ... هم نی لیمن ... دوست مادر شا یخب ... خاله  -
  یمدل بشم. همه بهم م هیخواستم  یکنم. م  یزندگ ران یدوست داشتم برم خارج از ا یلی... من خ

طور   نی .... هم رانیتونم اگر برم از ا یگفتم، اونم گفت که م نیل یبه شا ی... وقت یتون یگفتن تو م
کمکش کنم تا اونم به من کمک کنه و   یکار هی یداد، برا شنهادیکه بهم پ نیتا ا  میباهم دوست شد

 منو با خودش ببره ...

 

 گول زدن من؟ -

 

 و سرش را آهسته تکان داد:  دیرس نی دل آرا به زم چشمان

 

تنها و افسرده  یل یخ  نیلیچند بار بهت گفتم که شاحرف بزنم. من ...   نیلیخوام پشت سر شا  ینم -
 ... اون دوست پسرشم ولش کرد و ... یدعوا داشتن. از طرف یساخت و ه یست. با مادرش نم

 

 دمش،ی د یبار م   نیاول یکه برا یآه من، دل ارا سکوت کرد. همان لحظه هم در باز شد و پرستار با
 من کرد:  به  یدل آرا نگاه تلخ  دنیوارد اتاق شد، با د

 

 شما رو راه داده تو بخش!؟   ی. کستی االن وقت مالقات ن -

 

 به پرستار زدم:  یلبخند دم،یاش را که د دهیبلند شد . نگاه ترس   عیسر یل یآرا خ دل

 

 ! نیره ... نگران نباش  یزود م یل یهستن، بعد خ قهیچند دق هی -
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 َسرم زد:  یرا داخل ِسرم باال  یبدهد، سرنگ پر شی ابروها یگره   یرو یریی آن که تغ یب

 

 ؟ یدون  یرو م نایمنتقلت کردن! ا وی یس ی! تازه هم از س یکرد یقلب  یآقا شما سکته  -

 

 من!  یمنبع آرامشه برا نیخانوم خودش بزرگتر  نی بله! گفتم که خوبم. ا -

 

 رفت:  مانیبه هر دو یآرا با تعجب نگاهم کرد و پرستار چشم غره ا دل

 

 کنم! یمعلومه از صورتش! به هر حال اگر طول بکشه من نگهبان رو خبر م -

 

 و گفتم:  ندیرها کرد و از اتاق خارج شد. به دل آرا اشاره کردم در را بب مهی را ن در

 

 فهمم؟  ی نم  یچ یبرا  ؟یازت خواست که منو گول بزن  نیل یخب ... پس شا -

 

 :   نمشی کنار تخت نشست تا خوب تر بب یصندل  یبار رو نیآرا ا دل

 

 گفت مامانش گفته نقطه ضعف توست!  یدونم... م ینم -
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 نقطه ضعف؟  -

 

 ارا با شرم سرش را تکان داد:  دل

 

 !یخور یاوهوم ... گول دخترا رو زود م -

 

 خنده گفتم:  با

 

  نی لیو شا  یگرفت یازم پول م دیچه باحال! من گول خوردم پس ! بعدش هم طبق نقشه حتما تو با -
 زدم؟ یشد از دست تو و من شرکت رو به نامش م یمن م  یهم ناج

 

 منتظره بود! بهت زده سرش را تکان داد: ریدل آرا غ یماجرا برا انیحدس پا انگار

 

 ! نیهم بایآره ... تقر -

 

 :  نمی توانستم چشمانش را بب یطور بهتر م  نی. ا دمیلند کردم و جلوتر کشخودم را ب یکم

 

 ن؟ی کرد یباز لمیشب تولدش هم دروغ بود؟ شما با هم ف  انیپس جر -
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 و ادامه دادم: دمیدل آرا را با دست باال کش یافتاده  سر

 

 شده بود!  یوودیبال  یمسخره  یها لمیف  نیا هیوقت باور نکردم. شب چیبچگونه بود! من ه یل یخ -

 

داد، کنار   ی و او هم با شرم و تعجب، لبخند زد. انگشت شستم گونه اش را نوازش م  دمیتر خند بلند
 زمزمه کردم:  د،یلبش که رس

 

 کاش ... از روز اول راستشو بهم گفته بود...  -

 

دل آرا سرش را   .دیرس  یبه نظر م ن یصورتم نقش خورده بود، غمگ یکه رو یبرعکس خنده ا لحنم
 :   نمیبود تا باز صورتش را بب  شتریبرد اما زور انگشتان من ب نیپا

 

 االن کجاست؟ یگرفت که! راست یبرام سواله چه طور پس صبر نکرد؟ نقشه اش داشت م  -

 

 دل آرا، پوست دستم را نوازش کرد. قیعم بازدم

 

 من بهش گفتم... یعنی،   ییجا  نیدونه شما ا ی دونم واال ... فکر کنم اما خونه ست! م ینم -

 

 چرا صبر نکرد ؟  -
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گفت باهات باشم، اما  یکه خودش م نیشکاکه! با ا ی ل یرو هم! خ ختمی کرد من باهات ر یفکر م -
 ازت ...  رمیگفت زودتر پول بگ یشد از دستم و م  یم ی عصبان یبازم ه 

 

 ؟ یگرفت یتو هم م -

 

 بار با سرعت سرش را باال گرفت:  نیارا ا دل

 

 نیهست. همون روز اول ا میدادم. از خودش بپرس ... اصال حساب بانک  نیلیبه خدا همه رو به شا  -
 ... نیبهم داد. هم ونیلی. کال دو مختمیر  یگرفتم به حسابش م یم یجا حساب باز کرد و من هر چ

 

 رو به رو گفتم:  واریبه د رهی زدم و خ هیشد. به تختم تک یتلخ بود و قلبم فشرده م قتیحق

 

 منم ... ینداره ... مقصر اصل  یری تقص -

 

 اما ... -

 

  نیاگر منم بودم، هم دیخوام بگم کارش درست بود منتها ... شا یرو گذرونده... نم یسخت یروزا -
 کردم ...  یطور رفتار م
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از   یپرستار یصدا دنیدر سکوت گذشت تا با شن  یبود. کم  رهی مثل من خ یاارا هم به گوشه  دل
 کردم:  شی گردنم را چرخاندم و صدا ی! کم میوقت ندار  ادیافتاد ز ادمیراهرو، 

 

 دل آرا؟! -

 

 باال گرفت تا ادامه بدهم: سر

 

 خواست؟  ی... فقط پول م یعنیفقط دنبال پول بود؟  نی لیشا -

 

پلک   یبود! حت  نیهم دیچرخ  یلحظات بعد از به هوش آمدنم، در مغزم م  نی که از اول یمهم سوال
 نمی دل آرا را بب  یواکنش ها یزدم تا به خوب  ینم

 

  یداد اونم نم یبهش پول نم گهیرو بهم گفته بود. مادرش د نیاز اولشم هم یعن یخب ... آره ...  -
 شه. یبا پول حل م   کنه تمام مشکالتش یفکر م نیل یکنه. شا یتونست کار

 

 خواست؟  یشرکت رو م -

 

سرم آمده    ییکه بدانم چه بال نینبود. جز ا  یگری. حرف ددمیکش یق یارا سر تکان داد و من آه عم دل
 ام! دهیرس  مارستانیکه به ب
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که رفت من از   نیلی. فقط .. شاستین  ادمی یزیمن چ دم؟یرس مارستانی من چه طور ب یدون  یتو م -
 زدم ...  رونی شرکت ب

 

 گفت:  فشی به بند ک  رهیفرستاد تا سکوت کنم. چشم از من گرفت و خ رونی ارا بازدمش را ب دل

 

کرد من دارم  ی... فکر م  ینه ... ه ای  دمیزد که من تو رو د ی... دائم به من زنگ م شبشیاز د -
اومد بهم   یاز دهنش در م  یبود. زنگ زد و هر چ یعصبان یل یخ گهیزنم... بعد صبح د یدورش م 

...  یادامه بده و ... من بهت زنگ زدم اما تو جواب نداد گهیخواد د  یگفت ... گفت خسته شده و نم
 اومده شرکت ...  نیل یباهات حرف بزنم ... نشد ... بعدشم که انگار شا امیهمون موقع هم گفتم ب

 

 من دوباره نگاه کرد و گفت:  به

 

دونم چه شده بود  ی... من نم  رونی ب ی. بعدشم تو از شرکت اومددمیشرکتت شن  یاز کارمندا نویا -
اما   نشیبه ماش  یجواب داد و گفت، تو زد یمرد هی  لت،یزنگ زدم به موبا یبعدش، اما من وقت

 ... اورژانس اومده بود و ... ستیحالت خوب ن 

 

مهم نبود.  گریماجرا را خواندم. گرچه د یله اش، تنها سر تکان داد و من خودم تا انتهاجم  یانتها یبرا
 دل آرا بود که هم احساسم و هم منطقم ، پر رنگش کرده بود!  ی حرف ها  انیم یزیچ

 

 ؟  یزنگ بزن  یخواست  یچرا م -
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 در هم فرو رفت:  شی ابروها

 

 ؟ یچ -

 

...  یرفت یم  نیلیدنبال شا دیبا یعن ی...  ی خواست یر متو اگ ؟یبهم زنگ بزن یخواست  یگم چرا م یم -
ورشکست شده! اما   یکه شرکت من تاحدود نیرفت... البته به جز ا  یم شینقشه تون داشت خوب پ

 ... چرا ....

 

گشت. چند  یبود که در اتاق م مانیهر دو ینفس ها یانداخت. تنها صدا  ریرا اهسته به ز  سرش
انداخت.   یکنارم درنگ کرد و کوتاه به صورتم نگاه یبلند شد. لحظه ا یصندل یبعد، از رو ی هیثان

  دکردم. مکث کرد . بع شیبود که صدا  رهیدستگ یدر رفت. دستش رو یبلند تا جلو  یبعد با قدم ها
 به چشمانم گفت:  رهیبرگشت و خ  دیبا ترد

 

  یت نگرفتم.. همون دو تومن رو هم بهت م از یادی ز زیخوشحال شدم باهات آشنا شدم... من ... چ -
 دم... ببخش منو ... 

 

 دل آرا ... -

 

بسته شدن محکم در، خبر از رفتنش داشت و صدا کردنش   یاسم از دهانم خارج شد، صدا نیهم  تنها
تا   دمیکش ی ق یتنها ... نفس عم یهم تنها شده بود. تنها  مینفس زدن ها یبود. حاال صدا ری تاث یهم ب

هم   مارستانی از ب دیگذشت و شا یاز رفتنش م قهیدق کی ثبت کنم. تازه  میها ه یرا در ر نشیری عطر ش
است و هزاران سال ،  انمانیفرسنگ ها فاصله م ییکرد. گو یم  یقرار یخارج نشده بود ، اما ... دلم ب



 شاه و دل 

619 
 

  هیکه شب  یسمان شب دوختم. آ ی  رهیچشم به آسمان ت  ن،یگذرد. بغض کرده و غمگ ی از مالقاتمان م
 بود ... بای چشمان دل آرا، پر از راز و ز

 

** 

 

 و گفتم:  دمیکش  یحوصله آه یب

 

 در موردش نگو لطفا... یزیچ گهیفکرامو کردم ... د -

 

 و تعجب به سمتم انداخت:  یتوام با نگران ینگاه  ،یشجاع

 

کامال.  یتبرئه شد گهیمعجزه حل شد؟ د هی هیقاچاق، شب  یجنسا انیحاال که جر  ؟یراحت  نیبه هم -
 هم فرستادن! االن چرا؟ یعذر خواه یبرات نامه  یحت

 

 فاصله گرفتم:  مارستان،ی اتاق کوچکم در ب یفرستادم و از پنجره  رونیرا ب  نفسم

 

خوام   ی حال و روزم نم نی. با امیکن  یبحث م  میو رو در رو دار ی... دو روزه تلفنیشجاع  الیخ  یب -
 ص بخورم... حر  یالک

 

 که! یشه دوباره شروع کرد. تو هنوز ورشکست نشد   ی! میگرفت یکنم ، تو افسردگ یمن فکر م -
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 : دیرا باال کش می، لب ها لبخند

 

منم درست بزنه،   یقلب وامونده  نیو ا یاتفاقا خوبم! اگر تو حرصم ند ینگران نباش، از نظر روح -
 شم.  یفردا صبح مرخص م

 

 بلند شد:   یصندل یرو آه کشان از   یشجاع

 

  یچه اتفاقات  دمیدم. مخصوصا حاال که فهم یبرات انجام م  یبخوا  یتو هستم. هر کار لی من وک -
 روند انجامشون!  ینبوده تو  ریتاث  یافتاده و قصور منم ب

 

که   یکرده بودم. بهش فکر نکن. فقط همون کار نییتو رو من تع اراتیبه تو اصال مربوط نبود. اخت -
 گفتم انجام بده.

 

 داد گفت:   یمن تکان م یخواسته  دیتا یکرد و همان طور که سرش را برا زیچشمانش را ر  یشجاع

 

 ؟ یکل شرکت رو بفروش یخوا  یم یمطمئن  -

 

 آره ...  -
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 ... اما ...  یکن یکارو م نیا یدونم واسه خاطر دخترت دار یم -

 

 فرستادم:  رونیتخت آهسته نشستم و بازدمم را ب  یکرد، رو   یضربان قلبم را تند تر م ن،یلیشا اسم

 

 انجام خواسته ام.. طبق همون ... یبرا یدار اراتیبار گفتم و حاال هم اخت هیحرفا ...   نیبگذر از ا -

 

را   یخجالت زده، وارد اتاق شد. شجاع شهی. طاها مثل هم میبه در اتاق خورد و هر دو برگشت یا ضربه
 جا خورد:  یکم د،یکه د

 

 آقا؟ مزاحم شدم برم ...  دیسالم! خوب هست -

 

 شده اتفاقا! رشونی د یشجاع  ی... آقایستیتو پسر، مزاحم ن  ایسالم! ب -

 

گذاشت. طاها جور   مانی با من و طاها دست داد و تنها  عیدستور بود! سر نیانگار منتظر هم یشجاع
رو به من بود.   قایکه دق یجور د،یای . با دست اشاره کردم ، جلو تر بدیبخش یم نان یبه من اطم  یخاص 

فکرها و نقشه ها داشتم تا با   یل یکردم. خ یام، با طاها صحبت م  یماریبار بود که بعد از ب نیاول نیا
 تخت دراز بکشم:  یبگذارم. از دستش گرفتم تا رو انیاو در م

 

 ها ...کمکم کن بخوابم طا  -
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 گفت:  د،یکش یم  مینازک را که رو یپتو

 

 ن؟یموند یم گهیچند روز د هیخوان مرخصتون کنن؟ بهتر نبود   یواقعا م -

 

ده که  یم  ریقدر گ نیا یشجاع ن یکم دراز بکشم خوبم... تازه ا هیشم فقط...  ی نه خوبم... خسته م -
 ذاره!  ینم یمن انرژ یبرا گهید

 

 شد:  دهیکش شیکه زدم، او هم لب ها لبخند

 

 !نمتونیطور با خنده بب  نیهم شهیخدار روشکر ... ان شاهلل که هم -

 

 نشسته بود، اشاره کردم:  شی پ قیتا دقا  ی که شجاع یصندل  به

 

 شه!  یم داشیپرستار بداخالق بازم پ  نیطاها، االن ا نیبش -

 

 من بدهد، گفتم:  یبه خوشمزگ  ی که جواب نیبا خنده نشست و قبل از ا طاها

 

 فروشم. یگم... من دارم شرکت رو م یم یبهت چ  نی طاها خوب گوش کن بب -
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 : دیطاها با تعجب باال پر یابروها

 

 چرا آخه؟  د؟یکن  نیخوا  یکار م یچ -

 

فروشم! اما  یباهام بحث نکن طاها! فقط خوب به حرفام گوش کن! شرکت رو دارم با ملکش م -
کار کنم... تو  گهید یجا هیخوام از اول   یرو از دست بدم... م  میمثل تو و رح  ییدوست ندارم، کسا

 ؟ یکمکم کن  یتون یم

 

 دادم:  زل زده بود به صورتم. خنده ام گرفت و سرم را با افسوس تکان جیگ طاها

 

مغازه  هیتونم!  یبارم م نیبار تونستم و ا هیشه. من  یدرست م یاولش سخته ... اما کم کم همه چ -
 م؟ یبش کیباهم شر یخوا یتو وسط شهره اما جاش خوبه ... م  ییجا هیبودم.   دهیقبال خر کیکوچ ی

 

 : د یکامال گرد شده بود، بزاق دهانش را قورت داد و پرس چشمانش

 

 چه طور؟  ؟میبش کی شر -

 

  یکن  یاز هر جا که فکر م  ،یرو خوب بلد وتریدم ... تو کار با کامپ یبهت م  کیکوچ ی هیسرما هیمن  -
تونم برم   ی! من م لیبزن تو کار موبا یو دوست دار یفروش، اصال اگر بلد رات،ی بهتره شروع کن! تعم

روش مانور   شهکنم ب یهست و فکر م لی به بازار موبا ک ی! نزدمیهم گرفت یندگی نما دیدنبالش و شا
 داد!
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 نشده بود. با سکوتم ، سرش را تکان داد و گفت:  میدرست تفه هنوز

 

 شه شرکت رو دوباره ... یآخه؟ خب ... م  یچ یعنی -

 

 !ستیمن ن  یولش کن شرکت رو ... اونجا برا -

 

 !؟ ستی شما ن یبرا -

 

 تر گفتم:  یکرد. دستم را در هوا چرخاندم و جد یام م  ی؛ عصب  سواالتش

 

  یچهل تومن دارم. مغازه هم خوبه... مستاجر داره اما شجاع یس هیطاها، سوال نکن! من  الیخ  یب -
 هیکنه،  ی م یتا اون کامل خال  یماه فرصت دار هیره ... برو دنبالش ...  یباهاش حرف زده و داره م

 ام!  جهی کن . من منتظر نت قی. برو دنبالش و تحق یکن  یفکر اساس 

 

که   یقی. نفس عم دیایکرد. من هم فرصت دادم تا حالش جا ب یم زی را آنال میسکوت حرف ها در
 گفت:  د،یکش

 

 کنم! یگوش م  نیشما بخوا ی! هر چدمیفهم -
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  یابخواهد بختش را در ج دیتحت فشار گذاشتمش و شا  دینداشتم. حس کردم شا یخوب   احساس
 شدم و آهسته تر از قبل گفتم:   زیخ  مین یامتحان کند. کم  یگرید

 

هم  ی ادیز  زیو پول رهن خونه ام که چ نمی. جز ماشستمیطاها، من االن اون آدم سابق ن  نیبب  -
از دوستانم  یکی باالست و   یلیخ  مارستانمیگفت که صورت حساب ب  لمیندارم! االن وک یچ ی . هستین

ندارم. نه  گهیداده . شرکت رو د ونیلیده م مارستان،یب  نیمنتقل کردنم به ا یبرا دهیزحمت کش
هم   یمتیق  نیمتره. همچ  زدهیمغازه هم س نی. استیمن ن  ی... برا یچیو نه ملکشو ... ه ازشویامت

تونم مثل سابق    یجاست! م نیکنه، هم دیمن درآمد تول  یتونه برا یکه فعال م  ینداره. اما ... تنها راه
... منتها ... من   رونممو بگذ یبشه بخورم و زندگ یزیچ ه یپولم رو هم بذارم بانک تا  یاجاره بدم و باق

خودم هستم، کار کنم.   یپا یخوام هنوز که زنده ام و رو  ی. مارمیخوام کم ب  ی! من نم ستمیآدمش ن
 ، بگذرم.  یزندگ  یفرصت دوباره  نیاز ا تیاهم  یخوام ب یکنم. نم  شرفتیموفق بشم و پ

 

 چشمانش، ادامه دادم: انی م جانیآرامش طاها و برق ه  دنیگرفتم و با د ینفس

 

  یجا ،یو قرارداد ما هم باطل شد. اگر دوست دار ستی ن یبه بعد ، شرکت  نی... از ا یتو اما مختار -
 وکا ر...  یبر یا گهید

 

شم با شما کار کنم. شما تنها   یهم خوشحال م یل ی! من خنینگ گهید یآزاد یکنم آقا  یخواهش م -
 . نیکه منو باور کرد نیهست یکس

 

 خوام...  یآخه نم  -
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 بار دستش را باال گرفت:  نیا

 

  یلیهمه اعتماد به نفس نداشتم. خ نیواقعا ا  ام،یشما ب   شیکه پ  نیکنم. من قبل از ا یخواهش م -
. بهتون  نیمنم دار ی. ممنونم هوادیستیخودتون با یپا  یرو نیخوا  یشم شما م یهم خوشحالم م 

 انجام بشه.. نیکه دوست دار یدم، تمام تالشم رو کنم تا همون کار یقول م

 

  شیدر صدا ی که، گاه یاعتماد به نفس یب  یاش، حت ی و جوان  زهی . طاها و انگدمیکش  یراحت  نفس
 ندم و لبخند زنان گفتم: انداخت. دستم را به شانه اش رسا یخودم م ادیزد، مرا  یپرسه م

 

 !میباهم کار کن  میتون ی ممنونم... مطمئنم م -

 

 طوره ... نیحتما هم  -

 

 گشتم که زمزمه کرد: یانداخت. دنبال علتش م  نی من، سر او را با خجالت پا دیپر از ام نگاه

 

 کردم و ..   یم  یقدر سادگ نیا دی بخشم... نبا یمن... تا عمر دارم خودمو نم -

 

 طاها؟  -

 

 گفت:  یرا باال آورد و بعد از آه  سرش
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...   انتهیخ  نیبدتر  نیکنه. به نظرم ا یدونم چه طور فکر م یبا برادرم صحبت کردم اما ... نم یل یخ -
  یلیکنم! خ یشما تا بدتر خرابکار ش یاحمقم، فرستاده پ یلیکرده من خ  ی، چون فکر م دمیتازه فهم 

 ه چرا به شما کمک کردم!هم از دستم شکاره ک

 

 طاها...  نایا ستیبرام مهم ن -

 

 اما ... -

 

 هم گذاشتم: یدادم و چشمانم را رو هیبه تخت تک   ،یلبخند پر از آرامش با

 

  نیا ی! وقتتو نذار پاهیخودیب یسرزنش کردن ها شه،یآدم م یکه باعث عقب افتادگ یزیچ نیبدتر -
  نیزانوهات و بلند شو! اگر حق باتوست، ا  یکار کرد و چرا کرد! به جاش ... دستتو بذار رو یچ یکه ک

استراحت   منو بس! حاال پاشو برو دنبال کارت و بذار   هیجور به آدما ثابت کن! حرف زدن فقط توج
 کنم!

 

طاها که  هم انداختشان. یرو ی زود خستگ یل یرا باز کرد. اما خ میپلک ها یال  یطاها، کم  ی خنده
پشت سر هم مرتکب   یام، اشتباهات  یکه درخواب خرگوش ییبودم. روزها شی حرف ها  ری رفت، درگ

ام، خوب   یزندگ یآدم ها شتری خورد! من هم مثل ب ی آخرم در گوشم زنگ م  یشدم. حرف ها یم
بود در   یشان را استفاده نکردم! فرصت خوب یکیوقت   چیخودم، ه یکردم اما برا یم حتینص
دادم و حال بد ِ  یم یاساس ریی ام تغ یدر زندگ یکم  دیها فکر کنم. با حتینص  نیبه هم ییتنها

 شروع بود! یبرا ی ام، تلنگر خوب  یجسم
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** 

 

و  ستادهیساعت بود که رو به خانه ا میاز ن شتریشدم. ب ادهی پ نیداشتم، اما باالخره از ماش  دیترد هنوز
فرستادم و با   رونینبود. نفسم را آهسته ب یدل آرا از آن جا خارج شود، اما خبر دیمنتتظر بودم، شا

راحت زنگ زدم.  الیخ  باذهنم را مرور کردم و  یبرداشتم. کلمات آماده  یمرتب کردن کتم، قدم بلند
 : دیبه گوشم رس یزنانه ا یکه صدا دیطول نکش  ادیز

 

 بله؟  -

 

 گفتم:  نی به زم رهی کردم و خ فونی آ کیسرم را نزد یکم

 

 ... دل ارا خانم هستن؟ر ی سالم خانوم، روز بخ -

 

 سکوت شد و بعد زن گفت:  یا لحظه

 

 ! شما؟ ستنی ن ری نخ -

 

 دادم:  حی که ممکن است خاله اش باشد، توض  نیآمد و با حدس ا یم  یانسالینظر زن م  به
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داشتم باهاش ... تلفنش چند روزه   یکار هی...  نیلیدل آرا هستم. شا یاز دوستا یکی من ... پدر  -
 نگرانش بود. یلیخاموشه. دخترم ... دخترم خ 

 

 !دیچند لحظه صبر کن  هی -

 

و فقط   ستی دانستم منظورش چ  یبه عقب رفتم. نم یآمد. قدم کوتاه فونیآ  یگذاشتن گوش یصدا
 زن:  یآمد و بعد صدا فونیخش خش از آ یماندم. دوباره صدا یمنتظر م دیبا

 

 خودشون هستن. ی. احتماال خونه ستنیجا ن نیگن ا یخانوم م  نتیآقا ... ز -

 

 شدم:  فونیآ  کیدل آرا نبود، نزد یزن، خاله  نیکه ا نیاز ا نانیاطم با

 

 ن؟ ی شه آدرس خونه شو بهم بد یکنم. م داش یحتما پ   دیمن با -

 

 دل آرا بود، صحبت کرد و بعد گفت:  یکه احتماال خاله  یدور تر. با کس  یآمد اما کم یزن م یصدا

 

 ...  امی یاالن م -

 

  یم یزی پا یکوچه  انیدر بزرگ خانه، قدم زدم. نگاهم م یگذاشته شد. جلو فونی آ یگوش  دوباره
کاج بلند، همه خبر از   کیتمام درختان کوچه را لخت کرده بود و جز  شب،ید دیگشت. باران شد
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  ماا دیبار یهم م یچند قطره ا یبود. گاه  یو ابر ریزمستان و سرما داشتند. آسمان هنوز دلگ دنیرس
به  ی. چادر گل داردمیرس  انسالیکرد. در که باز شد، برگشتم و به زن م  یاش بسنده م یریباز به دلگ

را به سمتم  یزد. برگه ا  یذوق م ی، بدجور تو یمشک یاش با روسر یسر کرده بود و صورت استخوان
 آمد:  فونیاز آ یصدا  م،یبگو یزیکه چ نیگرفت و قبل از ا

 

 ؟یهست نی لیپدر شا یشما گفت -

 

 گرفتم:  فون ی را به سمت آ سرم

 

 بله... -

 

 رو فراموش کردم..  لتونی فام دیببخش -

 

 ...یآزاد ن یهستم. شاه یآزاد -

 

دونم   یازش خبر ندارم. نم ادیمن ادرس خونه شون رو نوشتم برات. خودمم ز یآزاد  یآهان بله... آقا -
  یزدم اونم دل نگران دخترش بود. اگر م یهم حرف م نی ل یشده . اتفاقا با مادر شا یچند وقته چ نیا

 زنگ بزنه. الیحتما به سه   ن،یبگ  نیلیشه به شا

 

جا    نیکرد. اما درست نبود ا یام م  یهنوز عصبان  الیاسم سه دنیدر هم فرو رفت. شن  میها اخم
 مشکالتم را جار بزنم: 
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 گم بهش ...  یبله چشم حتما م -

 

 به من زنگ بزنه. نگرانش شدم. نیهم بگ نیدی... دل آرا رو د  یمرس -

 

 جواب دادم:  نانیزدم و با اطم  دمشید ی که نم یبه زن یلبخند

 

 گم بهش... یتما م بله ح -

 

شدم و هم  نیدل آرا، زن هم در خانه را بست! من هم به سرعت سوار ماش یخاله  یخداحافظ  با
  ابانیدر هم رفت. اصال خ یکم میبه آدرس انداختم. اخم ها ی، نگاه  نیزمان با روشن کردن ماش

از مناطق   یک یبه  و با تعجب متوجه شدم، آدرس رمی آشنا نبود. مجبور شدم از نقشه کمک بگ میبرا
را پارک کرده بودم انداختم و بعد کوچه    نیماش شیکه جلو یبه خانه ا یشهر تعلق دارد. نگاه نیاپ

 رفتم.  رونی را دنده عقب ب

 

 دنیگفته است. حاال وقت رس  ادیدانستم دل آرا، دروغ ز   یتعجب نداشت! من م یهم جا ادیز گرچه
 یکنم. خانه ا دایخانه را پ  دن،یبود. نقشه کمک کرد و باالخره توانستم با چند بار پرس قتیبه حق

  ارانکه باز رنگ ب یینکردم! هوا  سکی داخلش، ر نیبردن ماش یکه برا یدر کوچه ا ،یکوچک و جنوب
انداختم. دو  دشیسنگ سف یبه خانه و نما یکوچه هم شده بود. نگاه ینم نم گرفت، باعث خلوت

دوم، وارد   یطبقه  یبود، از پنجره   ونیزی آنتن تلو یکه احتماال برا یدیسف مینداشت. س شتریبطبقه 
آمدم ؟   جا،  نی! اصال درست بود که امیدانستم چه بگو یزدم، اما نم  یزنگ م دیخانه شده بود. با

برگشتم و کرد. دو قدم کوچه را به عقب رفتم اما ... باز  یرا سست تر م میکه هر لحظه، پاها یسوال
که  نیزد. با ا یاول گذاشتم! قلبم باز تند م یزنگ طبقه   یمغزم، دستم را رو یتوجه به اخطار ها  یب
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شد. طبق    ی طور م نیهم ،داشتم جانی که استرس و ه  یکردم، اما گاه  یرا منظم مصرف م میداروها
مثبتش   ری فرستادم. هنوز تاث رونی را با آرامش و کوتاه، ب میدکترم؛ چشم بستم و نفس ها یخواسته 

 آمد:  فونی از آ ییرا حس نکرده بودم که صدا

 

 بله؟  -

 

 تر شدم و گفتم:  کینزد  ینبود! کم  یریتصو فونی بودم که آ خوشحال

 

 خانم، من ... با دل آرا خانم کار دارم!   دیسالم، ببخش -

 

 : دی گشتم که زن پرس یم شتر یب  حی توض یبرا یشد. دنبال کلمات  سکوت

 

 شما؟  دیببخش -

 

 از دوستاش هستم. یکی من ... پدر  -

 

بعد،  یا هی. ثان ردیبگ میدادم با سکوت، فرصت بدهم تصم حی . ترجدمیشن یزن را م ینفس ها یصدا
 جواب داد:

 

 !دیچند لحظه صبر کن  -
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کتم  یقدم از در عقب رفتم و از عمد دکمه  کیرا گذاشت!  یکه ممنونم ِ من را بشنود، گوش  نیاز ا قبل
  ی، در ذهنم نم یاز اتفاقات احتمال یتصور چیاز عرقم را خشک کند! ه سیرا باز کردم تا باد، تن خ 

ه نظر  مسن هم ب اآمد. جوان نبود ام رونیب  یکه در خانه باز شد و زن  دیطول نکش یا هی. ثان دیگنج
ست کرده بود! نگاهش  یرنگ ی آب  یتناسب، با روسر ی ب  یل یرا خ یبلند یقهوه ا ی. مانتودیرس  ینم

 !دیکاو یرا به خوب میمن، سر تا پا یقبل از سالم دوباره 

 

 ن؟ی سالم. شما پدر کدوم دوستش هست کیعل -

 

  یخواستم صادق باشم! پس قدم یگشت اما م  یدهانم را قورت دادم. ذهنم دائم دنبال راه فرار م بزاق
 زن، جلو آمدم:  قینگاه دق ریکه عقب رفته بودم را ز 

 

 !یهستم. آزاد نیلیمن پدر شا -

 

 باهاش؟  ن ی. چه کار داشتستیبله! االن دل آرا خونه ن -

 

 یاز من است! خواستم جواب بدهم که صدا ییومشخص بود، شک کرده و در حال بازج یخوب  به
از خانه بلند شد. زن با ترس برگشت . من هم ناخود آگاه، در حال کشف اتفاق افتاده  یمانند غیج

 خودش را جمع و جور کرد:  یبماند؛ کم  ای که برود  نی بودم! زن مردد و از ا

 

 ! نیگم شما اومد یمن به دل آرا م -
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من را که  یبهم گره خورده   ینامتعارف تر آمد. ابروها یبار کم  نیا غی ج یبه رفتن داشت. صدا عجله
 وارد خانه شد و در را بست!  یدیمعطل نکرد و با ببخش د،ید

 

شد، اما نه   یروشن م میبرا یقیخانه! کم کم حقا یرو به رو واریبه د دمیقدم عقب تر رفتم تا رس چند
بودم، احتماال مادر دل   دهیکه د یبرگشتم و همان جا منتظرشدم. زن  نیبه طور واضح ... به سمت ماش

نبود!  دهیفا  یحساس است، پس انتظارم ب اریطور متوجه شدم که بس نیهم ا  هیآرا بود، از ظاهر قض
ام را   یگرفته بودم. گرسنگ دایرا  ی آمد. انتظار سخت بود، منتها صبور یم شانی دل آرا حتما به خانه 

از سوپر مارکت کوچک نبش کوچه، حل کردم و باز هم منتظر شدم.  وهیو آبم   کیک دنیبا خر
 گرانیجلب توجه د  ازگرفت، مانع  ی م  یکه هر از گاه یو باران  یزینچندان خوب پا یخوشبختانه هوا

 شد.  یم

 

تند کوچه را  یا هیه احساس کردم سابودم ک لمیموبا یغروب بود و مشغول ور رفتن با گوش  کینزد
  نی از پشت سر، دل آرا را شناختم. باران تازه شروع شده بود. از ماش یسر باال کردم و به خوب  د،یچ یپ

صدا کردنش    کنتوانستم بدوم و تنها راه مم یبه خانه راه داشت . نم  یشدم، هنوز چند قدم ادهیکه پ
 بود: 

 

 دل آرا ... -

 

من، با ترس و تعجب   دنیبرگشت و با د یرا قطرات باران، چند بار منعکس کردند. دل ارا به آن میصدا
 برسم.  شی شد تا رو به رو  یخوب  یاش بهانه ا یجیشد. گ رهیخ  شانیبه اطرافش ،کوچه و بعد خانه 

 

 دل آرا ... -



 شاه و دل 

635 
 

 

 : د یااطراف را پ  یشتریقدم عقب رقت و با دقت ب  کیمتوجه ماجرا شد. با ترس  تازه

 

 ؟ یکن یکار م یجا چ  نیشما ... ا -

 

شد و   دهیکش میباران خانه کرده بودند. لب ها یصورتش هم قطره ها یکرده بود. رو سشیخ  باران
 گفتم: 

 

 .... نگرانت شدم..ی تو جواب تلفن نداد -

 

 قدم آهسته عقب رفت:  کی

 

 ...یاومد یم  دینبا -

 

 باهات حرف بزنم..   دیمن با -

 

خواستم فرصتم را از دست بدهم، پشت سرش   یرا با تاسف تکان داد و به سمت خانه رفت. نم   سرش
 برداشتم:  یقدم بلند

 

 ...  ایباهات حرف بزنم دل آرا ... چند لحظه ب  دیمن با -
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 میخواستم تنها یو متوجه دلشوره اش شده بودم. اما دست خودم نبود، نم  میخانه بود کینزد
 بگذارد.

 

 جا ...  نیرم ... هم یکنم دل ارا ... وگرنه من نم  یخواهش م -

 

 باره برگشت و با اخم گفت:  کی

 

 جا ...   نیا یاومد یم  دینبا -

 

 ...  دیمن با -

 

 : د یغر یعصبان 

 

 کنم.  یبرو خواهش م  -

 

 اش که شدم، با آرامش گفتم:  دهینگاه ترس متوجه

 

 تو جواب بده... زود! یباشه، پس گوش  -
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 کنم برو ....  یتونم ... خواهش م ینم -

 

 من هم مثل او تلخ گفتم:  رم،ی احساسم را بگ یشد جلو ینم گرید

 

زنم و با مادرت    یبازم زنگ خونه تون رو م  امی یم یاگر به حرفم گوش نکن  ؟ یفهم  یتونم! م ینم -
 زنم! برو ازش بپرس!   یمحرف 

 

 عقب رفت و زمزمه کرد:  یقدم با سست  کی. دیاز صورتش پر رنگ

 

 ...یاومد یم  دینبا -

 

در خانه را باز کرد. باران هنوز نم نم  یبه سخت د،یمانده را به دو برداشت و با کل  ی دو سه قدم باق بعد
برداشتم و به شماره  دم،یرا که د  لمیبرگرداند. موبا نیمرا به ماش ،یسی . احساس سرما و خدیبار یم

  دیشدم. نبا شتباهمکه آرام گرفتم، متوجه ا یخاموش بود... کم یاش زنگ زدم ، اما همچنان گوش 
ساعت بعد،   کیرا روشن کردم و از محله شان هم دور شدم.   نیفکر، ماش  نیدادم. با هم  یآزارش م

ساکت و باران خورده،  یرو ادهی در پ یرفتن، چند لحظه ا یبودم. مردد برا  نیرستوران آرم یجلو
دل  یبار پنجم، شماره  یرانداشتم. ب یزدم، منتها حوصله ا  یحرف م نیبا آرم   ی. بد نبود کمستادمیا

سرد سپردم   یام را به هوا نهیس ی، گرما  ی قیخاموش بود. با نفس عم  یآرا را گرفتم اما همچنان، گوش
، گرم به    شهینبود و رضا مثل هم نیو فکر دوباره، وارد رستوران شدم. خوشبختانه، آرم  یمعطل یو ب

 کرد.  ییرای استقبالم آمد و پذ
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خاطراتم،   انی شدم م  ریشکست. درگ  یسکوت را م انو،ی پ زیدل انگ یخلوت بود و تنها صدا رستوران
  یو ب نی لیشا  دنیمد ... رسشرکت ، حا  ن،یگشت. نازن ی م ری حول ِ اتفاقات اخ شتریکه ب  یخاطرات

 شد.  یبود، در گوشم تکرار م  دهیرس  نیلیکه شا یروز  قایدق ال،یسه یمن ... حرف ها  یخبر

 

اش   یقی حق یکه خانه  یو کوچه ا ابانیباران امروز... خ  ر یاش ز دهیارا پر رنگ شد و نگاه ترس دل
زنگ زد و گفت دخترم باز هم به دفترش رفته و اصرار کرده که شرکت را به او واگذار   یبود. بعد شجاع 

 پا داشت!  کیکنم! اما مرغ من هم مثل او، 

 

  نی جنگ اعصاب، بهتر کیاز  دنیکنار کش ینه پول مهم بود و نه کار! گاه گرید مینکرده بودم، برا لج
  ینم  طانیش  یوسوسه ها میتسل یآسان  نیبود، به ا کرده  ریکه روحم را درگ یآدم است! تلنگر یُبرد برا

 شد!

 

 نیخودم درست کنم و ا  یباز برا یخواستم مشکل  یام گذشته بود. نم یهفته از اتفاق تلخ زندگ سه
نداشتم،  یترس  نی لیکردم. از رو به رو شدن با شا یکه دائم تکرار م یشد. شعار  یحفظ م دیآرامش با

را  یاز دوستانم، آپارتمان کوچک مبله ا یکی با کمک  نیهم ی. برانمی او را بب گر،ی خواستم بار د یاما نم
 کنم! رونیرا از خانه ام ب  نیل یاجاره کرده بودم تا بعد از فروش رفتن شرکت و ملکش، شا

 

  رشیکردم درگ  یوقت فکرش را هم نم چیکه ه یمسخره ا ی! ماجرا دمیخند یداشت، اما من م  هیگر
  یکشور خودمان، اتفاق م  نیدر هم ینیچن نیهر روزه، حداقل دو سه مورد ا ن،ی رم شوم ، اما به قول آ

  زشانیچهمه  دیآمدن آن هاست و حاال با ای کردند، پدرشان مسبب به دن یکه فکر م ییافتاد! بچه ها
 آن ها فدا کنند!  یرا برا
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  یآورده بود را م میراکه رضا ب یخوشمزه ا یافکار غوطه ور بودم و پاستا نی، در هم میساعت و ن کی
 اوردهین  شی را هم ندادم و رضا به رو میافتاد، پول غذا ادمیشب تازه  مهیکه ن  جیقدر گ نیخوردم! ا

 است!

 

گرفتم. قبل از   میباز هم زود تصم  یگشت. مطمئن نبودم،ول یدر ذهنم م یکه شدم، فکر  نیماش سوار
شده را گرفتم. داشتم حساب و کتاب جلو و عقب بودن    رهی ذخ یرا برداشتم و شماره   یحرکت، گوش

 : د یچی در گوشم پ الیسه یکردم که صدا یزمان را م

 

 بله؟  -

 

 دادم و آهسته گفتم:  رونیب  یزد! نفسم را به آرام  یحرف م یرا شناخته بود که فارس  شماره

 

 هستم! نیسالم... شاه -

 

 وقت! نیاونم ا ،ی سالم، حدس زدم اما باور نکردم تو به من زنگ بزن -

 

 اگر مزاحم شدم ...  -

 

 نفسش را در گوش من فوت کرد!  الیسه
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گرفتن، به هم احترام   ادی! چون مردمش ستین یکس مزاحم کس  چیوقت ، ه چیجا ه نینه! ا -
 کنه! جادی مزاحمت ا یآدم، بخواد حت هیممکنه  یبذارن و درک کنن که گاه

 

 باال انداختم:  یان که متوجه منظورش شده باشم، شانه ا  یب

 

 خوام مزاحم باشم   یبه هر حال من نم  -

 

  ضیگفت مر یم  نیلیشا ؟یزنگ زد   یچ ی! خب مزاحم نباش! برانیشاه  یحوصله سر بر هست -
 ؟یشد

 

 اراده ، پوزخند زدم:  یب

 

 گفت؟   یبهت چ گهیشدم؟ د  ضی گفت مر نی لیشا -

 

که خودش اعتراف کرده بود   نی درس داده است. با ا ن یل یبه شا  الیسه دیهم شک داشتم شا هنوز
 دخترم! دنیگشتم و بخش  یآرامش خودم م یبرا یاما دنبال بهانه ا ستی ن انیمادرش در جر

 

گفت که تو قراره   یم  ییچرت و پرتا هینگفت واال! من دو هفته س باهاش حرف نزدم.  یخاص  زیچ -
  نیماش هیمن براش  ،یکارو کن  نیحرفا ... منم بهش گفتم اگر تو ا  نیو ا یشرکتت رو به نامش بزن

 خرم !   یکادو م متیگرون ق
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 زمزمه کردم:  یمن با تلخ  ال،یبلند سه یخنده ها  برعکس

 

 ! یجور کن عیپس بهتره پولشو سر  -

 

 کار کنم؟  یچ -

 

 انگار تازه متوجه شده باشد، آرام گفتم  الیسه دادم و نی پنجره را پا  ی شهیش

 

 ...  ن؟یلیبه شا  یشرکتت رو بد یخوا  یتو ... واقعا م یعنی -

 

 ـ ... -

 

 انجامش رو داشته باشه... ییفکر نکنم توانا  نیلی شا یعنیاون ...  -

 

 هم گذاشتم و لب زدم:  یشد. چشمانم را رو  یا هیمن، باعث سکوت چند ثان قیعم  نفس

 

دونم....  ی... چراشو نم ستیملوس من ن ی... اصال اون دختر کوچولو نیلی... شایگفت  یتو راست م -
 منتها .... 
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توانم به  ی ست که من م  یافتادم! او تنها کس الیسه ادی چرا  دمیزبانم بود. حاال فهم یتنها حرف رو آه
 یها یو سرزنشش کنم. از کوتاه میرا بگو شی ها یو خوب یدر مورد دخترم صحبت کنم. بد یراحت

 کنم و او را هم بابتش مواخذه کنم! هیخودم گال

 

همه اصرار و اون جور فرار کردن از دست   نیتهران. ا ومدیخود ن  یپس حدسم درست بود... اون ب -
ش  . فکر یگذره ... بهت هشدار هم دادم مراقبش باش  ینم یسادگ نیدونستم به ا یمن ... من م

 !ستیفکر من و تو ن یعوض شده و اصال به سادگ  یلیخ

 

 اونجا؟  نیسرش اورد ییطور شد؟ چه بال نیچرا ا -

 

 را باال برد و گفت:  شیصدا یرا به خشم واداشت. عصب  الیسه سوالم،

 

تو اگر راست   ؟یکن یحل م گرانیمشکالت خودتو با سرزنش د  یبه من چه؟ بازم دار م؟یسرش اورد -
 !یکرد  یبزرگش م  ،یگفت یم

 

 !ینخواستم بگم تو مقصر  ال،یواستا سه -

 

 !یگرفت یرو گردن نم  یچی تو از اولشم ه -

 

 ساکت شود:  الیحوصله نچ کردم تا سه یب
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منو باال   ی، پوال گهیدختر د هیبوده با کمک  دهیشه .... اون نقشه کش یگفتم! من اصالباورم نم یکل -
 خواست شرکت رو به نامش بزنم و بعدش ...  یبکشه ! م

 

 صرف نظر کردم و ادامه دادم: ن،یل یشا یتکرار حرف ها از

 

حقشه و باهاش خوشه، بهش   نیکنه ا یکه برام راه بود! منتها .... اگر فکر م دم یبازم فهم یوقت هی -
 دم... اما ... یم

 

. من برگشته میمنظم هم گوش داد ینفس ها یمن را هم آرام کرد. باز هم هر دو به صدا الیسه آه
به  دمیگشتم و رس یخوب م یو حال و هوا یام کنارش... دنبال خوش یزندگ  یبودم به سال ها

  یدر قلبم حس نم  یاحساس چیزن مورد عالقه ام نبود و نشد. حاال هم ه الی! نبود... سهیسرد نیهم
 !دیکش یام را به رخ م  ی، جز اسم دل آرا که دلتنگ ردمک

 

 ! نیشاه -

 

 را چرخاندم:  چیچسباندم و سو  گرمیرا به گوش د یبرگرداند. گوش  نیمن را به ماش ال،یزدن سه صدا

 

عنوان من  چیتونم. گرچه خودشم به ه ی... من االن نمدونم یحرف بزن... نم  یتون  یباهاش اگر م -
  یدم، بتونه برا یکه بهش م یو با پول   رهیبگ میعاقالنه تصم دیرو قبول نداره. باهاش حرف بزن، شا

 ره ....  یاز دست م م، یکه فکرش رو کن یزود تر از اون یل یکنه... وگرنه ... خ یخودش کار
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 به حرکت در آمد  نیجز آه نداشت. ماش  یجواب الیسه

 

 فعال؟  یندار یکار -

 

 : د یبگو الیتا سه دیطول کش یا هیثان

 

 ... خدانگهدار ...رانیا ام یکنم جور کنم ب یم ینه! سع -

 

هم فکر نکنم... خسته تر   ندهیو آ  الیبه سه گریکردم د یام انداختم و سع  یکنار یصندل یرا رو یگوش
به خانه و آرامش و سکوت، چشمانم را   دنمیهمه اتفاق بد کنم. رس نیا ریرا درگبودم که مغزم   یاز آن

را بستم و کم  مانمچش م،یقرص ها دنیمبل ال مانند هال افتادم و بعد از بلع  ی گرم کرد. همان جا رو
 کرد ....  اهایکاب.و.س ها و رو  نیکم خواب مرا مهمان سرزم

 

  یبود! به زحمت صدا یداری، در ب یاما تکرار زنگ هشدار گوش دم،ید یکردم باز هم خواب م گمان
پلکم را باز کردم تا متوجه ساعت هفت صبح شوم. نوبت خوردن قرص   یرا قطع کردم و کم یگوش

را   قرصمآب،  یزده به کانتر اوپن آشپزخانه، با کم هیبهانه، وادارم کرد بلند شوم. تک  نیبود و هم میها
 یشد. گرچه ضربان قلبم بهانه  یافتاد که خاموش و روشن م  یخوردم و چشمم به چراغ کوچک گوش 

 بود!  یحرکت به سمت گوش  یبرا یبهتر

 

باز شود! لبخند زنان  میتا سگرمه ها دیکه روشن شد، چشمم به پاکت نامه و اسم دل آرا رس صفحه
بود. نه  دهیدو میرگ ها انیخون گرم، م  ییشت. گولبانم برگ یخنده رو دنش،یرا باز کردم و با د  امیپ

  نیکه آخر  یا هدل آرا را در کاف دی بد! ساعت ده با یبود و نه از فکر ها یخبر  یصبحگاه  یحال   یاز ب
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  شیدایتوانم پ ینبود، اما مطمئن بودم م ادمیکردم. آدرس کافه به  یمالقات م م،یدیرا د  گریبار هم د
 بفرستد!  میبدهم تا او هم آدرس را برا  امیشد که پ یبهانه ا  نی هم یکنم. ول

 

سپرده   ییاها ی را به رو  شانیکه قبال باخودم تکرار کرده بودم؛ جا ییبود. حرف ها بی و حالم، عج حس
ناخودآگاهم که سخت   ریضم دنیکردم! گرچه سخت نبود د یبودند که منشا بودنشان را کشف نم

 راآرامش، دست به دامن دل ا نیکردن ا دایپ  یدانم چه طور برا ینمبه آرامش است و  دنیدنبال رس 
 شده بود!

 

بود که   یمعذبم کرد اما فرصت خوب یکم ، یخال ی. کافه دمیبه ده مانده بود که به کافه رس قهیدق پنج
 یرا هم م  ابانی کوچک کافه، خ یجور از پنجره ها نینشستن انتخاب کنم. ا یقبل را برا زیهمان م

دل ارا  ودگشت تا با باز شدن در کافه، متوجه ور  یبود و فکرم همه جا م ابانی. چشمم به خدمید
 شدم.

 

 یسرمه ا یبا مانتو ر،ی سر به ز  شه،ی. دل آرا برعکس همستادمیو ا دمیرا عقب کش  یصندل آهسته
 نشست. جواب میداشت، رو به رو یمات  یشده  ینقاش یبه همان رنگ که پروانه ها یساده و شال 

بود. دنبال کلمه   دهیچسب زیسالم آهسته اش را مثل خودش آرام دادم و نشستم. هنوز نگاهش به م
کافه، حواس او را هم   شخدمتیو قهوه به پ کیدادم، با سفارش ک  حیگشتم و ترج  یشروع م یبرا یا

 پرت کنم. 

 

تمام کرد! باز هم تا  انتخاب را  یتکان داد و با گفتن "خوبه" ماجرا   ینداشت. تنها سرش را کم یریتاث
اما حدسش آسان   دمید یبود. نم  رهیخ  زی . من به پنجره و او به ممیو قهوه، سکوت کرد  کیک دنیرس

گذاشت.    مانیکه تنها شخدمتی کند! پ یده ها بار اعدام م ه،یرا هر ثان  فشیبود که دستانش، بند ک 
 شدم:  ک یممکن، به او نزد یگذاشتم و تا جا  زیم یآرنج هر دو دستم را رو 
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 ؟یسکوت که نگرفت یروزه  -

 

  یباز شدن زبانش، ب یبرگشت! انتظار برا شی متر، باال آمد و دوباره سر جا یبه اندازه چند سانت  سرش
دست چپش را باال آوردم تا انگشتان  ش،یمانتو نیبود، دستم را جلو تر بردم و با گرفتن است دهیفا

 دستم جا بدهم: یگرما انی اش را م یسرد و فرار

 

 خوام باهات حرف بزنم دل آرا ...  یمن م -

 

در هم فرو    میو اخم ها دمید ینور بهتر م ریآشکار باال آمد. حاال صورتش را ز یبا شک و ترس  نگاهش
 و زمزمه کردم:  دمیکش شتری بود. دستش را ب دهیرفت. چشمانش سرخ و متورم، به نگاهم چسب

 

 ...یحرف بزن  دیتو هم با -

 

 ندارم.. یمن ... حرف  -

 

آفتاب گرم را   روز،ی کوچک و روشن کافه چشم دوخت. آسمان برعکس د یبه پنجره   ز،ی م یجا به
تا نگاهم کند، اما او همان طور که فکش را محکم   دمی . دستش را کش دیابر سف یداشت و چند لکه 

 ماند. رهیفشرد، به پنجره خ یبهم م

 

 ؟ یشه به من نگاه کن یدل آرا ... م -
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 و ادامه دادم:  برگشت

 

 ! ادی یاصال با اخالقت جور در نم  یلجباز نی... االن ا یفهم  یاز سنت م شتریبهت قبال گفته بودم ب  -

 

 : د یکش رونی انگشتانم ب انیچشم بست و دستش را از م یعصب

 

 ...یش  یمزاحم من م یدار  یبا شما ندارم. الک  یحرف چی... من ه نیبب  -

 

 ؟ یحرف  چیه -

 

رو هم به حسابت   ونیلیگفتم. دو م مارستانیگفتم رو قبال تو ب یم  دیبا ی! هر چ یحرف چیبله ه -
 برگردوندم. 

 

  زیم  یساعت را رو یرا باز کرد و جعبه  فشیجمله، عقب رفتم و او در ک نیا دنیاز شن  متعجب
 گذاشت: 

 

 ! دمیبهت بدم! اما پوش ارمیلباسا رو هم ب  یباق یخوا  ی... اگر میدیکه برام خر هیاون ساعت نمیا -

 

 ساعت، خنده ام گرفت:  دنیرا برداشتم و با د  جعبه
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 ده؟  یم یکارا چه معن نی! ایا وونهید یل یخ -

 

 !یچ یه -

 

 را برداشت و قصد بلند شدن داشت که زودتر مچ دستش را گرفتم:  فشیک

 

 سرجات!  نیبش -

 

 نموند...  یحرف گهید -

 

 تر از قبل، نگاهش کردم:  یشد و جد شتریرفتارش را نداشتم، فشار انگشتانم دور مچش ب  نیا تحمل

 

 !میزن یحرف م میسر جات ، دار  نیرو بذار کنار... بش یبچه باز -

 

اش برگشت.   یصندل  یفقط نگاه کرد. بعد هم زمان با شل شدن انگشتان من، او هم رو هیثان چند
 و با انگشت شست، پشت دستش را نوازش کردم:   دمیکش یق ینفس عم

 

من  یلحظه برا نیا ی... اصال هم درک نکنم! منتها ... تو دیفهممت... شا یبگم که م  قایتونم دق ینم -
که رو   نیلحظه اونم مهم نباشه! هم نیا یو تو  ی! همون طور که تو ممکنه منو درکت نکنستیمهم ن
 ...هیمن کاف  ی، برا میهم نشست یبه رو
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 ادامه دادم: ی سکوت نگاهش به فنجان قهوه بود. با آه در

 

 !؟یبرام فال قهوه گرفت ادته،ی -

 

  ،یکوتاه ی. قلبم لحظه دیونه اش چک گ یاشک، رو یدل ارا باال آمد و همان لحظه، قطره ا یها چشم
کرد. بزاق دهانم را قورت دادم و   دنیام مات مانده بود. بعد تند تر، شروع به تپ  نهیس انی ضربان، م یب

 که در دست داشتم، نگاه کردم:  یصورتش ، به دست یبه جا

 

جا ...   نی کشونه ا یمنو م یحالم درست نباشه... منتها ... حس نیا دی... شا یدونم چه طور ینم -
 که ... ضربان قلبم رو گرفته دستش... یحس هیخواد با تو باشه...  ی م یحس

 

 که باال انداختم، دست آزادم را هم در هوا تکان دادم:  یشانه ا همراه

 

کرده ... و ... مطمئنم تو هم  ریدرگ ... منو ...  ادهیشو ... منتها ... کشش ز یو غلط یدونم. درست ینم -
 !ی... حال منو دار یجور هی

 

فرستادم و    رونی تر انداخت. حاال بهتر از قبل بود. نفسم را ب نیو اشاره به حالش، سرش را پا اعترافم
را با چنگال جدا  کیاز ک یهل دادم و تکه ا شتریدستش را رها کردم. فنجان قهوه را به سمتش ب

 کردم: 
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 ! قهوه مون سرد شد!ریبگ -

 

کردم و همان باعث   ینگاهم کرد و بعد از لبخندم، چنگال را از دستم گرفت. احساس آرامش م مردد
گذاشت، از جا بلند   زی م یاش را رو ی. دل ارا فنجان خالمیرا بخور کمانیشد، در سکوت ، قهوه و ک

 شدم: 

 

 رم حساب کنم! یمن م -

 

  دهیرس یدور شدم. قبل از من، کنار در خروج  ،یدستش گذاشتم و با چشمک یساعت را جلو  ی جعبه
،   میدستم گرفتم و خواستم قدم بزن  انیرفت. در را که بستم، دستش را م  رونیبود و جلوتر هم از در ب 

هم  دیاش   ایداد.  یکوتاه تر نشان م شهیقدش را از هم  دش،یسف  یها یهمان روز! کتان هیشب قایدق
از آن   یکردم! خبر یطور فکر م ن یانداخته و در خودش مچاله شده بود، من ا  نیا پا آن قدر سرش ر

 اعتماد به نفس و غرور نبود!

 

 یما و همهمه  یکرده بود. قدم زنان در سکوت دو نفره  شهیرا خلوت تر از هم  ابانیخ  ،یزیپا  صبح
. مینشسته بود شیکه قبال هم رو  یمکتی. همان نمیدیبزرگ آب رس  یکنار جو یبتن  مکتی به ن ابان،یخ

و   ابانیخبه  ره یگذاشتم و خ میپا یو با نشستن من، او هم کنارم آرام گرفت. دستش را رو  دمشیکش
 گذشتند، گفتم:  یم  مانی با شتاب از جلو ای که آرام  ییها نیماش

 

گردم به  یحاال که برم ینبود! ول بیاصال عج گه،ید ی ها یل یخ  دیمن، به نظر خودم و شا یزندگ  -
! پدرم و اخالق خاصش و مادرم و  یقصه ا نیکنم از داشتن چن یکنم، تعجب م یعقب و نگاهش م 

و   میبا هم نداشت یخوب یوقت رابطه  چیدر سکوت فرو رفته بود! خواهرم که ه شهیکه هم یعشق
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 یبه بعد، از اون فضا یمدت هیکردم از   ی! سعمیداشت  کی فقط سالم و عل ه،یمثل دو تا همسا  شتریب
 خوندم.  یدرس م رستانی که دب ی... مخصوصا زمانرمیخونه فاصله بگ  ریسرد و دلگ

 

  ریبه سنگفرش ز ابان،یخ  یشد و به جا دهیلبم کاشت. لبخندم کش یرا رو یگذشته، آه پر حسرت ادی
 چشم دوختم:  میپا

 

از دست دادن مادرم و پر   یدونم برا یپر رنگ شد و حاال م یل یمن از همون موقع ها خ یزن برا -
 هیشدم. احتماال  یاطرافم م  یدخترا یقدر وابسته   نیو رفتار سرد خواهرم، ا شی خال  یکردن جا

  یفکر م  گه،ید یاز مردا یلیوقت متوجه بودنش نشدم. منم مثل خ چیکه ه یو روان  یمرض روح 
! گه،ید یآدما  یلیمثل خ  یهستم که دنبال دخترا هستم! و البته گاه یآدم جالب توجه  یلیخ  مکرد

 کرد! یاحساس عذاب وجدان مسخره، لذت هامو کوفت م هی نیواسه خاطر ا

 

 دل ارا برگرداندم:  نیو سرم را به سمت نگاه متعجب و غمگ دمیخند

 

که   نیام! با ا یمدل نیم فقط، خب! من اکرد یگذشتم و فکر م یتفاوت م  یاما ب دمیفهم یرو م نایا -
 مسئله، برام مشکل درست شده و ...   نیبار، سر هم  نیچند

 

 را به شانه اش، چسباندم:   می. دستش را اهسته نوازش کردم و بازو نیآرا زل زد به زم دل

 

 ؟  میاگر سردته ، بر -
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 نه! خوبه... -

 

  یگشت! دنبال سر کالف یقلبم م یبهانه ها  رخش ماندم. منطقم داشت دنبال میبه ن  رهیلحظه خ  چند
 جا رسانده بود. نگاهم، سر دل آرا را باال آورد و با لبخند گفتم:  نیکه مرا به ا

 

 دونم! یتو رو نم  یزندگ ی! من اما قصه  یدون یتو م  شمیبود! باق  نیمن، هم یزندگ یقصه  -

 

برود، اما انگشتان من آماده بودند   دیتا شا دیاش پر شد. دستش را کش رهیچشمان ت انیم یبه آن غم
 گوشش بردم و زمزمه کردم:  کیو اجازه رفتن ندادند! سرم را نزد

 

خودت   دی . اما فکر کردم... شاستینداره... برام مهم هم ن  یربط چیتو به من ه یدل آرا ... گذشته  -
 . دو تا دوست ! ... مثل ... یبرام حرف بزن  یدوست داشته باش 

 

 کرد که زبانش باز شد:  دایگشت، اما انگار پ   یدنبال چه م دمیباال آمد. نفهم رش یدلگ نگاه

 

 !یدیهم نداره ... تو ... خودتم فهم یمهم  زی... چ ستیمن ... قابل گفتن ن یزندگ  -

 

 ! دمینفهم یزیمن چ -

 

 باال انداختم: یشانه ا ینگاهم کرد و من با خونسرد تلخ
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نکنم! من به   قیتحق یکس  یگرفتم تو زندگ ادیخوب  یلی خ نویکردن! اما ... ا قی بله، سخت نبود تحق -
 کنم! یجاش .... به آدما اعتماد م

 

 شد:   دهینگاهش که فرق کرد، لبخند منم کش رنگ

 

دم بازم    یم  حی! من ترج ستیمن ن  ری جواب بدن، منتها ... تقص یبا بد ایممکنه اعتمادم رو بعض -
 آدما رو باور کنم...  یاعتماد کنم و حرفا

 

 اگر دروغ بگن؟  یحت -

 

که دروغ گفته و از اعتمادم   ی! اون وقت من ضرر نکردم! اونادی  یم رونی باالخره که ماه از پشت ابر ب -
 کنه! یسو استفاده کرده، ضرر م

 

 سر درگمش، به خنده ام انداخت:  نگاه

 

باشم ...  نای سن و سال، محتاط تر از ا نیا یتو دیزنم !با  یمرد پخته حرف نم  هی هیدونم اصال شب  یم -
 !هیانسان  شتریشکل، ب  نیکنم، ا یام! احساس هم م  یشکل نیاما ... خب منم ا

 

 گفت:  یبعد از آه ن،یبه زم  رهیبعد، خ  ی هیکرد و من هم منتظر شدم. چند ثان یرا مزه م  میها حرف



 شاه و دل 

654 
 

 

سال!  یرم تو س  یم گه،یماه د هی! من ... دختر بزرگه هستم... یدیبود که د  یخانواده ام... همون  -
 !یدی ست که بازنشسته شده ... مادرم رو هم د پلمهیمعلم د هیپدرم ... 

 

چه  دمیفهم  یکرد، شدم. م یدر خودش حل م شتریکه هر لحظه پوست دستش را ب ییسرما متوجه
گفتم   یگذاشتم وم یلرزانش م  یلب ها  یف زدن، دوست داشتم دستم را روحر یکشد برا یم یرنج 

 !یواقع ی. دل ارا نمی خواستم خودش را بب  یادامه ندهد، اما ... م

 

 ! ؟یبودن... بازم پس خواهر و برادر دار ی خانوم محترم یل یخ -

 

 : دیکش ی قیاز لرزش دستانش کم شد و نفس عم  یکم

 

 اوهوم... سه تا خواهر دارم ...  -

 

 چه خوب ! -

 

باال آورد.  ی و باالخره سرش را کم  دیکش یکم شده بود. اسوده تر نفس م شیشانه ها یاز بار رو انگار
 : دمیبه حرف واداشتنش ، پرس  یبرا

 

 ؟  هیاسم خواهرات چ -
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 نگاهم کرد:  یبود که لحظه ا  بیعج  شیبرا ییگو سوالم

 

 !زی و دل انگ سایصبا، پر -

 

 ... زیان! دل انگ قهیخوش سل یل ی! پدر و مادرت خیخوشگل یچه اسما -

 

سکوت،   یکردم. دل آرا بعد از کم   شترینوازش انگشتانم را ب  دن،یافتاد... منتظر شن  نیباز پا  سرش
 ادامه داد:

 

. جز کتاباش ...  ستیمهم ن یچی ... اما... براش هستی ن  الیخ  یب یعنی...  هی الیخ  یپدرم ... آدم ب -
 شعر بگه و ... 

 

 !نیپس داشت  یسخت یزندگ  -

 

 انداخت:  نیتراز قبل سرش را پا تلخ

 

 سر پول! میبود ریدرگ شهیهم -

 

 !ستین  بیمملکت! عج نیا یان تو یجور نیها ا یل یخ -
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 سخته ... دردناکه ... یلیاما ... خ ستین بینه عج  -

 

را هم   گرشیرا درک کنم. با اعتماد دست د یشگیتوانستم غم هم د،ینگاهش به چشمانم رسکه  حاال
 کنم. یکه باور کند، درکش م نیا دیدستم گرفتم و سر تکان دادم به ام انیم

 

 واقعا حس کردم ... اونم ...  ییوقتا هی یفهممت ... منم تو یم -

 

 کنم! ی اصال باور نم ؟یفهم  یشما م  -

 

 اما ! -

 

 گفت:  تی به سمتم برگشت و با عصبان تند

 

شد. دکتر خوب نتونستن ببرنش ... تب کرد . تشنج کرد ... حاال هفده  ضی مر کمیخواهر کوچ  -
 خوابه!  یخوره و م یزنه و م  یم  غیفهمه ! فقط ج یدو ماهه، م یبچه  هیسالشه اما مثل 

 

 : دینش را پس کشدستا ،یبا همان حال عصبان دیچشمانم د انی را م بهت

 

 ! یچ یعن ی یپول  یب دیفهم  یوقت نم  چیشما ها ه  -
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 !زدیتا مبادا از دستم بگر دمیتمام قدرتم، دستش را کش با

 

 ! یش یحاال چرا بلند م   نیبش -

 

 خوام برگردم... یم -

 

 !مایهست ابونی ! در ضمن آروم باش! تو خیخوام برگرد   یمن نم -

 

که  نیا یداد. برا  رونیکه در حال عبور بودند، نفس پر حرصش را ب  یبه عقب و نگاه دو جوان برگشت
 : ستادمیبهتر شود، ا یاوضاع کم 

 

 !میراه بر یبلند شو اصال، بازم کم  -

 

 گفتم:  نیتعلل بلند شد و کنارم قدم زد. احساس کردم که آرام تر شده است، بنابرا با

 

شه نتونن،   ینم لیهم نباشن، اما دل هیشب  دیدارن! شا  شونیبزرگ تو زندگ یآدما، مشکال  یهمه  -
رو   گریو هم د میرو درک کنن! اصال خدا درک و فهم رو گذشته که ما انسان ها با هم حرف بزن گریهمد
 تا رنجمون کم تر بشه! میبفه 
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 مه دادم: مشکوکانه اما قابل اعتماد، باال آمد. لبخند زدم و ادا نگاهش

 

 نیکنم، من خودمم هم ینم حتیشه انجام داد! نص یکه م یکار نیکردن با خودمون، بدتر یلجباز -
 که چه قدر اشتباهه!  دمیکردم! منتها حاال فهم  شهیکارو هم 

 

کرد... دوست داشتم درس بخونم.   یخواستم ... اما ... سرنوشت با من لجباز  یمن ... از اولش نم -
 نذاشتن!بشم اما ...  یکس

 

 ه؟ینذاشت ؟ پدرت که خودش فرهنگ  یک -

 

 آرا اه کشان سرش را به چپ و راست حرکت داد:  دل

 

 پدرم مخالف درس خوندن نبود. اما پولشم نداشت. دانشگاه آزاد قبول شدم. نداشت که بده، برم!  -

 

 !نهیسنگ یلیاش خب خ نهیاوه! هز -

 

 کرد!  یم رییتغ  یلیخ  میزندگ ریرفتم مس یاگر دانشگاه م دی!؟ شا  یدی... د نیهم -

 

 گرفتم:  یزیاخوب پ  یاز هوا ی قیشلوارم گذاشتم و دم عم ب ی آزادم را در ج دست
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  ایشد،   یبهتر م یل یخ یدست اندازا هست! اما ... فکر نکن اون وقت همه چ نیازا شهیبله! هم -
 ... ییای رو  یلیخ

 

 کرد:  یم شتریرا ب  شیحرف ها  یتلخ پوزخندش

 

 بهتر بود... یل یوضعم خ نی نه ... اما مطمئنم از ا -

 

 کرد!   یاش را از هوا خال نهیحجم س یباره همه  کیاش را گرفته بود که  یینها میتصم انگار

 

  یهمه نداشته ها رو پر م یاشنا شدم. گفتم با خودم، خب عشق ، جا یپسر هیدانشگاه که نرفتم، با   -
اومد  یم  یبزنه... ک  یحرف دیکردم. چون پول نداشت، گفتم نبا یکنه. پدرم مخالفت کرد اما لجباز

 خواهر معلول! هیگرفت ؟! اونم با  یمعلم ساده رو م هیآخه، دختر 

 

 ! ؟یازدواج کرد -

 

 انداخت:  نیپا  شتریام، سرش را ب یسوال لحن

 

سال صبر کردم   کی ... کتک خوردم ...  یپول  ی... بیاز بدبخت دیجد یدوره  هیاره ... ازدواج کردم...   -
ره تو محل    یگفت آبرومون م ی... مادرم مخالف طالقم بود... م اوضاع بهتر بشه اما ... نشد دیتا شا

پنجره  ی شه جلویهم الی خ یبود. پدرم که ب  یل یحرف زدن مردم خ یخودش برا کمی ... خواهر کوچ
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! همون چهار تا  یخوند! اما نشد ... طالق گرفتم اونم با بدبخت   یو شاهنامه م یبلند بلند حافظ و سعد 
 بود رو هم گذاشتم و اومدم ... دهیطالش برام خر کهیکه مادرم با فروش دو تا ت  هیزی دونه جه

 

که  یزیسخت ... چ یروزها نیا یزدم، اال تجربه  یرا م  یگفتن نداشتم! حدس هر اتفاق یبرا یحرف 
 نگفتم، خودش ادامه داد:

 

دارم!  یچه خاله ا دمیکردم تا با فوت شوهر خاله ام، تازه فهم یزندگ یسال با حرف و بدبخت هی -
  یمن... ب یشانس بزرگه برا هی  نیاما متوجه شدم. احساس کردم ا میخواست ما بفهم یمادرم نم 

  یحقوق ه یکرد. بعدش خواست پرستارش بشم و  یاطالع مادرم ، رفتم سراغش ... اول منو قبول نم
و   زایچ نی به پا شد. آخه خاله ام، دختر زن دوم پدرش بوده و سر هم  یقشقرق  دیبهم بده. مادرم فهم 

با هم قهر بودن!  ده،یکه شوهر خاله ام، سر پدرشون رو کاله گذاشته و مال و اموالشو باال کش نیهم ا
 که چرا رفتم دنبال خاله ام!  نهیطور هست و مادرم با منم هنوز سر سنگ نیهنوزم هم

 

 اشاره کردم و گفتم:  ،یگرید مکت ین دنیمشغول کرده بود. با د یفکرم را حساب ده،یچ یپ  ی ماجرا

 

 م؟ ینی بش میشد، بر دهیچی چه قدر پ -

 

 : دمی که من هم کنارش نشستم، پرس  یاعتراض نشست. زمان یارا ب دل

 

 ؟ یشد؟ اون جا موند  یش چخب بعد  -
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 کنم بهش...  یکردم مهربون یرو نداشت. سع ی کم کم خاله ام بهم اعتماد کرد. کس -

 

 ؟ی آشنا شد نیل یو شا الی همون جا هم با سه -

 

 آرا آهسته سرش را باال کرد:  دل

 

 کرده بودم که! فیبله! قصه شو برات تعر -

 

 آره ...  -

 

 تکان دادم و با افسوس گفتم:  یسر دمیماجرا سخت نبود. آه کش یباق حدس

 

! البته اشتباه بزرگ از میگول خورد م،یکه داشت ییدل آرا، ما هر دومون، سر کمبودا یدون  یم -
تو ،  یقصه   یکه همه ازمون سواستفاده کنن. چه تو میخودمون بود که کمبودامون رو اون قدر جار زد 

 من! یقصه  یچه تو

 

 یکه رو یباره ، نگاهم به قطره ا کیدر فکر بودم که  یتر انداخت. لحظه ا نیرا با غم پا   سرش
لبخند زنان، هر دو دستش را   ،یگری اشک د یقطره  دن،یافتاد. سرم را خم کردم و با د  دیکیدستش چ

 دستانم گرفتم:  انیم
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 . تازه ست.. یریرو هر وقت از آب بگ یها، ماه یمیبه قول قد -

 

 هنوز نگاهش پر از شک و غم بود! یباال آمد، ول  یکم سرش

 

و   دمیتو شن یزندگ ی! حاال که قصه یکنم تو هم جوابمو داد یمن ... قبال بهت گفتم و فکر م -
 مشتاق شدم ...  شتری! بیهم هست ی کرد یکه وانمود م یبزرگ تر از اون   دمیفهم

 

 شد و با اعتماد، ادامه دادم: ده یکش شتریب می. لبهادمیلرزانش د یمردمک ها انی را م رتی ح رنگ

 

پولدار  گهی... من دیدون یکه خودت هم م یتازه ا طی شرا نیمن هنوز سر حرفم هستم! حاال با ا -
دارم!  یهنوز بدهکار یتر بخرم . چون ده تومن نیمدل پا هیبفروشم و  دیرو هم با  نمی... ماشستمین

  یبا درآمد بتونمکه  یی. جارمیگ یارزون تر م  یجا هیدم و بازم  یو احتماال پس م هیخونه امم اجاره ا
 که از مغازه ام دارم، اجاره شو پرداخت کنم.

 

 و من زودتر از چانه اش گرفتم:  ندازدیب  نیداشت سرش را پا قصد

 

 منو نگاه کن.  -

 

 باال انداختم:  یتوجه شانه ا یکرد که در رفت و آمد بودند و من ب  ییاشاره به ادما نگاهش
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 یکه م یینگاه تو به منه! من ... دوستت دارم. همون دل آرا  ی! وقتستیمهم ن  یبرام نگاه کس -
که  ییشد! دل ارا  یرفت، اون مغازه و از حرف زدن خسته نم  یمغازه م نیاز ا  ی... با خوش دیخند

 ! ارمیبه روش ن  قدر قشنگ بود که نیشد از نگاهش بخونم! اما ا یدروغاش رو م 

 

 که فشار انگشتانم اجازه نداد: ندازدیب  نیرا باز قصد داشت پا   سرش

 

گردم که آرامش رو باهاش   یم  یک ی... من ... دنبال می، از اول شروع کن یدروغ  چیه  یبار ب نیا -
بزرگترم ... نه پول دارم  یل ی. ازت هنوزم خستمیتو ن یبرا  یآل دهیآدم ا  نیدونم همچ یتجربه کنم. م

شه، نذارم    یم که  ییتا جا ی دم، تالش کنم و از نظر مال ی ... قول م یخوب! ول ی ل یو نه اخالق خ گهید
 دلت! شی... سرم گرم محبتت باشه و دلم پیحس کن یکمبود

 

  ریرا بهم چسبانده و ز شیمژه ها مل،یگونه اش مسابقه گذاشته بودند! ر ی اشک ، رو یها قطره
 گوشش بردم:  کی شد و سرم را نزد لیشده بود. لبخندم به خنده تبد اهی چشمانش س

 

 گهیکس د چیوقت، ه چی! اون جور همیخودمون رو پر کن یبعد رو ...خودمون ، کمبودا یبذار، روزا -
 کمبودا، ازمون سو استفاده کنه... ن یتونه، به خاطر ا ینم

 

دستم بود را فشردم و از   انیکه هنوز م یت و من هم دستم را عقب بردم. دستانداخ  ن یرا پا  سرش
 جا بلندش کردم: 

 

 انجام بده! نیماش  یها تو ، تو هیگر یباق  میبر  ایب -
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توجه به نگاه آدم ها و قضاوت    یقدم برداشتم و ب شی . هم پادمیتعجب نگاهم کرد و من خند با
دست ِ دل آرا را نوازش   یکردم. پوست گرم شده  یفکر م ندهیساختند، به آ یکه در ذهنشان م  ییها
گشت.  ینم  ییمنطقم دنبال چرا گریشد. حاال د یکردم و هر لحظه ، ضربان قلبم ، منظم تر م یم

 یرو یکرد که با لبخند یبه احساسم نگاه م ،یاخم چی ه یجمع کرده بود و ب   نهیس یدستانش را رو
 ام بود! ندهیآ یه هالب، در فکر اسم بچ

 

 ان یپا

 

 

 

  

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  
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